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ناضمر رد  غیلبت 

: هدنسیون

ناّغلبم هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

تیریدم زکرم  مق -  هیملع  هزوح 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناضمر رد  26غیلبت 

باتک 26تاصخشم 

26یفرعم

26همدقم

دمآرد 30شیپ 

ناضمر هام  زا  40ییاهسرد 

نآرق رد  40هبوت 

هبوت 40يانعم 

هبوت هب  42قیوشت 

هبوت 44بوجو 

ناطیش راک  هبوت ، 46ریخأت 

بئات 48لاح 

هبوت ناکرا  51طئارش و 

هبوت ياهدمآ  یپ  57تارثا و 

نآرق رد  نابئات  زا  ییاه  62هنومن 

نآرق رد  66شیاین 

66هراشا

اعد ياه  هنیمز  70طیارش و 

شیاین 107بادآ 

107هراشا

شیاین زا  لبق  108بادآ 

شیاین هارمه  110بادآ 

نید ناگرزب  ناکین و  ایلوا ، يارب  120اعد 
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ناراد قح  ردام و  ردپ و  يارب  121اعد 

ینید ناردارب  يارب  122اعد 

هدنیآ ياهلسن  يارب  123اعد 

نارادزرم يارب  124اعد 

شیاین زا  دعب  133بادآ 

اعد شریذپ  136عناوم 

136هراشا

اعد تباجا  138عناوم 

ناحلاص ياعد  تباجا  148مدع 

يزاسدوخ داهج  ناضمر و  151هام 

151هراشا

يزاسدوخ 154همانرب 

ناضمر هام  رد  يزاس  دوخ  يارب  159تفایض 

159هراشا

ماکحا لّوا : 161هرفس 

بادآ مود : 162هرفس 

هانگ زا  زیهرپ  هزور و  شریذپ  موس : 165هرفس 

نادیواج 170هزجعم 

170هراشا

نآرق زاجعا  تخانش  174ترورض 

نآرق 176زاجعا 

يریگ 200هجیتن 

نآرق توالت  201بادآ 

نخس 201ةدیپس 

نآرق هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ياهینارگن  214اهدومنهر و 

214هراشا
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نآرق ياوزنا  زا  215ینارگن 

نآرق لابق  رد  تما  219فیاظو 

ینارنخس يارب  ینآرق  عوضوم  224هد 

224هراشا

يراد هزور  . 1226

( فادها اهیگژیو و   ) دیجم نآرق  . 2234

يراکزیهرپ اوقت و  . 3243

قافنا . 7270

قفانم قافن و  . 8279

شیاین اعد و  . 9285

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 10296

ناسانش قرش  رظنم  زا  303نآرق 

ناضمر هام  وترپ  رد  ناغّلبم  310فیاظو 

310هراشا

يزاسدوخ 312ناضمر و 

يزاس هعماج  تلاسر  315ناغّلبم و 

نآرق ربارب  رد  ناغّلبم  318تیلوئسم 

نآرق 319ام و 

ییاضاقت 321هلان يا و 

327اهوزرآ

ناضمر هام  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  یلمع  329هریس 

329هراشا

دجهت 332تدابع و 

نآرق هب  هژیو  336هجوت 

ناضمر هام  تبسانم  هب  هللا ،) همحر  ) ماما ياهشرافس  زا  ییاه  338هدیزگ 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  340نانخس و 
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340هراشا

نطاب 341حالصا 

اعد 342شزرا 

دینک 343لمع 

یهلا هناخ  344نامهیم 

تاوهش كرت  346تفایض 

347توعد

ردقلا ۀلیل  348ّرس 

هللا رکذ  349هیکزت و 

350فوخ

میشاب هدش  ناضمر  دراو  351مراودیما 

سدق زور  ناونع  هب  ناضمر  هام  هعمج  نیرخآ  352باختنا 

353تارطاخ

صاخ 355همانرب 

درک ایحا  دیاب  ار  دجسم  356نیا 

تسا يراک  ناضمر ، هام  357دوخ 

كرابم هام  اب  358بسانتم 

ناضمر 359تمرح 

هزور 360تیمها 

ردق 361ياهبش 

( هر ) ینیمخ ماما  هاگن  رد  دجسم  362هاگیاج 

362هراشا

ادخ نازابرس  364رگنس 

دجسم رد  عامتجا  368تیمها 

دجسم رد  تیناحور  یسایس  371روضح 

ناضمر هام  رد  372ینارنخس 
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ناضمر هام  ياهزور  هیعدا  زا  372ییاهمایپ 

372هراشا

يراد هزور  لوا : 373مایپ 

نآرق تئارق  مود : 375مایپ 

ییارگ هشیدنا  موس : 377مایپ 

قلاخ زا  ساپس  مراهچ : 379مایپ 

رافغتسا مجنپ : 382مایپ 

ادخ باذع  زا  سرت  مشش : 384مایپ 

وا رکذ  ادخ و  هب  هجوت  متفه : 386مایپ 

ییاریذپ ماعطا و  متشه : 388مایپ 

یهلا تبحم  ادخ و  اب  سنا  مهن : 390مایپ 

لکوت مهد : 392مایپ 

نارگید هب  یکین  مهدزای : 394مایپ 

ینمادکاپ ششوپ و  مهدزاود : 395مایپ 

یهلا رما  ربارب  رد  میلست  مهدزیس : 397مایپ 

ادخ يوس  زا  ناهانگ  ششخب  مهدراهچ : 400مایپ 

عوشخ مهدزناپ : 402مایپ 

حلاص لامعا  ماجنا  مهدفه : 404مایپ 

يزیخرحس مهدجیه : 406مایپ 

ناضمر هام  تاکرب  هب  هجوت  مهدزون : 408مایپ 

یهاوخ ترخآ  متسیب : 410مایپ 

ناطیش اب  هزرابم  مکی : تسیب و  411مایپ 

ادخ لضف  مود : تسیب و  413مایپ 

یشکرس هانگ و  موس : تسیب و  415مایپ 

یهلا طخس  اضر و  هب  هجوت  مراهچ : تسیب و  416مایپ 

یهلا ءایلوا  یتسود  مجنپ : تسیب و  418مایپ 
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ادخ ياضر  بسک  يارب  شالت  مشش : تسیب و  420مایپ 

ردق بش  متفه : تسیب و  422مایپ 

لفاون ماجنا  متشه : تسیب و  424مایپ 

تمهت مهن : تسیب و  426مایپ 

یلوبق دیلک  ما : یس  428مایپ 

ناضمر هام  زا  مایپ  430هد 

ناضمر هام  مایپ   10430

ناضمر كرابم  هام  رد  ینارنخس  ياه  440روحم 

440هراشا

ناضمر هام  تیمها  . 1441

هزور هاگیاج  . 2443

يوقت شرورپ  . 3445

هبوت . 4447

بلق هزور  . 5449

نآرق هب  مامتها  . 6450

شتسرپ جوا  ناضمر ، هام  . 7452

اعد . 8454

فطاوع دشر  . 9455

تمایق دای  . 10457

هینابعش هبطخ  زا  ماهلا  اب  ینارنخس   5458

458هراشا

ادخ هام  هاگیاج  لوا : 459نخس 

ناضمر هام  رد  شیاین  اعد و  مود : 466نخس 

ناراد هزور  یگدنز  بادآ  موس : 474نخس 

تمایق زا  هناشن يا  مراهچ : 480نخس 

مالسلا هیلع  تیب  لها  اب  دنویپ  مجنپ : 485نخس 
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هاتوک ینارنخس   9491

491هراشا

مالسا هاگن  زا  يزیر  همانرب  492تیمها 

مالسا رد  یگزیکاپ  ییابیز و  498شزرا 

مالسا رد  يزاون  نامهیم  503تیمها 

نآ یعامتجا  يدرف و  ياهدمایپ  509یقیسوم و 

يزوریپ تسکش و  516لماوع 

قفوم ياهیگدنز  زا  ییاه  522هنومن 

یباجحدب 526للع 

رترب 531باجح 

هداوناخ رد  قالخا  ندومن  مکاح  537موزل 

نانز دروم  رد  نادرم  هب  539شرافس 

نارهوش دروم  رد  نانز  هب  542شرافس 

هاتوک 544ياهربنم 

544هراشا

زامن رد  یطاشن  یب  545للع 

یعقاو 549هبوت 

ردق بش  رد  لامعا  551نیرتهب 

لیئربج 554يوزرآ 

ترخآ ایند و  556ریخ 

اج شش  رد  زیچ  558شش 

انز 560ياهدمایپ 

فلتخم ثداوح  ربارب  561رد 

گرم زا  سپ  يارب  دیفم  563ياهراک 

زامن ندرمش  کبس  564بقاوع 

اهنآ فیاظو  568صاوخ و 
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هورگ تفه  رس  رب  ادخ  571هیاس 

ربق زور  ره  573يادن 

ادهش 574شاداپ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  577باوث 

هقیقد يا جنپ  ینارنخس   20580

580همدقم

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  583تنس 

دجاسم ءایحا  594تنس 

نارگید قوقح  تیاعر  600تّنس 

ناسآ جاودزا  607تّنس 

يرادرسمه 614نیئآ 

یتسیز هداس  622تّنس 

ناضمر كرابم  هام  رد  ینارنخس   15629

: 629هراشا

يرازگرکش 630رکشت و 

بضغ 635مشخ و 

رطاخ شمارآ  یبلق و  639نانیمطا 

644تریصب

649ترایز

654يرادرسمه

تصرف 658مانتغا 

لفاون تابحتسم و  هب  663لمع 

یقلخ 668شوخ 

یلبنت زا  673زیهرپ 

676تعانق

نارگید قوقح  تیاعر  680مارتحا و 
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يراد مدرمو  ندوب  685یمدرم 

ییامندوخ ایر و  زا  689زیهرپ 

یگتسارآ 693یگزیکاپ و 

ناضمر هام  696ياهدادیور 

كرابم هام  لوا  696همین 

696هراشا

ق) 201 ه .   ) ناضمر  1697

ق ناضمر 428 ه .   1699

ق .ه .  ناضمر 9   3700

ق ناضمر 413 ه .   3701

تثعب لاس 10  ناضمر   7703

ق لاس 60 ه .  ناضمر   9705

ق ناضمر 1225 ه .   9706

ترجه زا  لبق  موس  لاس  ناضمر   10707

ناضمر 597  12708

يرجه ناضمر 1   12709

ق ناضمر 67 ه .   14710

ق ناضمر 3 ه .   15712

ق ناضمر 60 ه .   15713

ق ناضمر 195 ه .   15714

كرابم هام  مود  715همین 

ق ناضمر 2 ه .   17715

ق لاس 40 ه .  ناضمر   19717

يرجه لاس 8  ناضمر   20718

ق ناضمر 40 ه .  720بش 21 

ق ناضمر 40 ه .   21721
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ق ناضمر 38 ه .   25723

ق ناضمر 1370 ه .   27725

ناضمر هام  هعمج  727نیرخآ 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ 728ترضح 

رثوک 728فدص 

728همدقم

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  729ْبََسن 

باقلا 731هینک و 

یحو هنییآ  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ 734يامیس 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگدید  زا  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک اهیلع ) هللا  مالس   ) 736هجیدخ

اهتلیضف مام  اهیلع ) هللا  مالس   ) 738هجیدخ

نارود يوناب  742نیرتدنمتورث 

شیرق 744ۀنازرف 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تخانش  یگنوگچ  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) 746هجیدخ

رادیاپ یگدنز  يوس  هب  راوتسا  751یماگ 

جاودزا 753ةزیگنا 

راظتنا 755هظحل 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  جاودزا  خیرات  757هیرهم و 

ّرِس مه  760رسمه و 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  761تاّیلّوا 

تافو خیرات  رابمغ و  762بورغ 

هودنا مغ و  764لاس 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یسانش  765قح 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  767لئاضف 

767هراشا

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ 768لئاضف 
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياه  781هزومآ 

781هراشا

یملع یقالخا و  لئاضف  . 1786

حلاص نادنزرف  شرورپ  . 2789

نادنزرف ياه  هتساوخ  یفطاع و  ياهزاین  هب  هجوت  . 3792

يرادرهوش نییآ  تیاعر  . 4795

رسمه باختنا  ياهرایعم  نیرترب  . 5801

ردب 803گنج 

میزومایب ردب  گنج  803زا 

803هراشا

نآرق ۀنییآ  رد  ردب  804گنج 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  راتفر  زا  ییاه  808هولج 

صالخا تعاجش و  هوسا  مالسلا  هیلع  816یلع 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  819رادمچرپ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  821تدالو 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  821تامارک 

821هراشا

تیلع نوناق  824تامارک و 

یکدوک رد  ملع  827تعسو 

هدیکشخ تخرد  نداد  832هویم 

بیغ زا  833یهاگآ 

شیوخ تداهش  زا  835ندادربخ 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  836تماما 

836هراشا

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  838تماما 

مالسلا هیلع  همئا  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  843تماما 
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تازجعم 845تامارک و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یقالخا  848ياهیگژیو 

848هراشا

تدابع . 1849

ادخ زا  سرت  . 2850

نآرق اب  ینیشنمه  . 3852

ینابرهم . 4854

تشذگ . 5856

ینتورف . 6859

يزاون نامهیم  . 7861

يرابدرب . 8863

نارگید ياهزاین  ندروآرب  یگدنشخب و  . 9865

تعاجش . 10869

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نخس  هریس و  رد  870تیبرت 

870هراشا

تیبرت 871ترورض 

تیبرت لماوع  لوا : 872شخب 

تیبرت ياه  هویش  مود : 878شخب 

اهدمایپ اه و  هزیگنا  مالسلا ؛  هیلع  یبتجم  ماما  885حلص 

حلص زا  شیپ  885ياهشالت 

حلص لماوع  895یسررب 

حلص شریذپ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه  هزیگنا  899فادها و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  904تداهش 

تنس لها  هاگن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  904ماما 

904هراشا

تنس لها  مالک  رد  هیآ  906ریسفت 
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تنس لها  مالک  رد  هیآ  909ریسفت 

تنس لها  مالک  رد  هیآ  910ریسفت 

تنس لها  مالک  رد  هیآ  912ریسفت 

تنس لها  مالک  رد  هیآ  913ریسفت 

نارظن بحاص  مالک و  رد  هیآ  915ریسفت 

تنس لها  مالک  رد  هیآ  917ریسفت 

عیشت ننست و  لها  مالک  رد  هیآ  919ریسفت 

عیشت ننست و  لها  مالک  رد  هیآ  921ریسفت 

ننست لها  مالک  رد  هیآ  925ریسفت 

نارگید رظنم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  927ماما 

927همدقم

هناگ هس  يافلخ  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  یلع  929ماما 

هشیاع نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  944لیاضف 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تدابع  948ياهیگژیو 

948هراشا

مالسلا هیلع  یلع  هاگدید  زا  یگدنب  تدابع و  تیمها  949.فلا 

مالسلا هیلع  یلع  تدابع  ياهیگژیو  951.ب 

تادابع نیرترب  960.ج 

تداهش گنهرف  مالسلا و  هیلع  964یلع 

964هراشا

تداهش یلامجا  شزرا  966نایب 

تداهش گنهرف  مالسلا و  هیلع  970یلع 

تداهش باوث  هب  ندیسر  971هار 

ادهش دای  نتشاد  هگن  972هدنز 

نابلط تداهش  زا  975دیجمت 

يزاس 976گنهرف 
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تداهش هب  مالسلا  هیلع  یلع  978قشع 

تداهش هب  قشع  جوا  رخآ و  984ناضمر 

دوخ قح  زا  عافد  مالسلا و  هیلع  985نینمؤملاریما 

985هراشا

یلک ینمض و  986ياهضارتعا 

افلخ زا  ماما  حیرص  995ياهداقتنا 

ریدغ ثیدح  هب  1009لالدتسا 

مقرأ نب  1010دیز 

هلثاو نب  1011رماع 

دیدحلا یبا  1012نبا 

مالسلا هیلع  ماما  نیلّوا  یتیبرت  روشنم  زا  مایپ   41015

1015همدقم

اوقت . 11017

اهلد شمارآ  ادخ و  دای  . 21022

هّللا لبح  هب  ماصتعا  . 31026

هظعوم شریذپ  . 41028

مالسلا هیلع  یلع  هریس  مالک و  رد  یعامتجا  1037تلادع 

1037همدقم

یعامتجا تلادع  1040فیرعت 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  راتفگ  رد  یعامتجا  1042تلادع 

يولع هریس  رد  یعامتجا  1052تلادع 

یتلادع یب  ربارب  رد  ام  1063هفیظو 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تموکح  زکرم  1065هفوک 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  اب  1065تعیب 

يرعشا یسوموبا  1066ینکشراک 

نایفوک 1068جیسب 
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یفوک ناگدنمزر  1070شیاتس 

نوگانوگ 1072ياهشیارگ 

؟ دیشخرد هفوک  رد  يولع  دیشروخ  1073ارچ 

هلیبق يا ياهیدنب  هورگ  رد  1077رییغت 

نایعیش 1079هاگیاپ 

داضتم 1082عمج 

هقرفت 1086ياهبادرم 

نایفوک تمذم  1088رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ياوزنا  تفالخ و  فارحنا  1093لماوع 

1093هراشا

تفالخ فارحنا  1095لماوع 

هعقاو 1098حیرشت 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  هظحل  هب  هظحل  1109شرازگ 

اهیلع هللا  مالس  موثلک  ّما  لزنم  . 11109

مهدزون بش  لوط  رد  راظتنا  . 21110

تداهش ياضاقت  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ندید  باوخ  رد  . 31113

تداهش بارحم  يوس  هب  . 41115

زاورپ يوکس  ای  قشع  زامن  . 51118

ترضح نآ  هاگیاج  ماجنارس  و  . 61123

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  1126همانگوس 

مهدزون 1126بش 

1136هحون

بیبط ندروآ  مهدزون و  1140زور 

متسیب زور  1143بش و 

نفد زا  1157دعب 

ردق 1161ياهبش 
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ردق بش  رد  مالسلا  هیلع  ناموصعم  اب  1161هارمه 

1161هراشا

يراد هدنز  بش  تدابع و  1163.فلا 

دجسم رد  روضح  1168.ب 

نتفرگرس نآرق  مسارم  1170.ج 

تعامج زامن  ییاپرب  1171.د 

ندومن ماعطا  نداد و  يراطفا  1173ه . 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما ، ردق  بش  نیرخآ  زا  1176یشرازگ 

( هر ) ییابطابط همالع  هاگن  رد  ردقلا  1180هلیل 

1180هراشا

؟ هچ ینعی  ردق  1181بش 

؟ تسا بش  مادک  ردق  1182بش 

لاس ره  رد  ردق  بش  1184رارکت 

ردق بش  1186تمظع 

ردق بش  1188عیاقو 

ردق بش  بادآ  1193تازایتما و 

1193هراشا

ردق بش  1194تازایتما 

ردق بش  1202بادآ 

ردق بش  هرابرد  1217یتاکن 

مه رانک  رد  ترتع  1217نآرق و 

نانآ هب  ادخ  یکیدزن  نیع  رد  ناگدنب  زا  هدع يا  ندوب  1218رود 

برقت لئاسو  ددم  اب  ادخ  هب  ناگدنب  ندش  1219کیدزن 

وا لامعا  ورگ  رد  راکهنگ  1220ناج 

رارحا رب  نابرقم  1221فارِشا 

ترتعو نآرق  هب  1222لسوت 
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ردق بش  رد  دنوادخ  1223یلجت 

ردق بش  يایحا  هیاس  رد  متس  ملظ و  1224يزادنارب 

نانمشدربارب رد  نانمؤم  حالس  هآو ، 1225کشا 

باذع نایسن و  تافآ  ینآرق و  1226بلق 

راد هزور  نانمؤم  رب  هکئالم  یمئاد  1227مالس 

نتفرگ رس  هب  نآرق  1229يانعم 

اهشناد رگید  سأر  رد  ثیدح  ریسفت و  1230مولع 

اههاگشناد ندش  یمالسا  1232یگنوگچ 

اههاگشناد یسرد  نوتم  ندش  1233یمالسا 

یهاگشناد يوزوح و  مولع  سأر  رد  نآرق  نتفرگ  1234رارق 

ردق بش  رد  میرک  نآرق  لوزن  1235تیفیک 

اعد رد  هاگن  تعسو  1237موزل 

ناحبس يادخ  زا  یمالسا  عماوج  تالکشم  عفر  1238تساوخرد 

ادخ هدارا  هب  راوشد  هداس و  راک  ره  عوقو  1239ناکما 

یهلا تمحر  تعسو  لیلد  هب  اعد  هعسوت  1240موزل 

ردق بش  يایحا  يزیر و  1241همانرب 

سدق 1249زور 

مالسا نت  هراپ  فیرش ، 1249سدق 

1249هراشا

نیتسخن 1250هلبق 

جارعم رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دورف  جورع و  1251لحم 

سدقملا تیب  رد  مالسا  1253ربمایپ 

سدقملا تیب  رد  ناناملسم  1254نیلوا 

یمالسا يرامعم  زا  1257هولج يا 

سدقملا تیب  رد  1259ناگناگیب 

مالسلا هیلع  تیب  لها  رظنم  زا  سدقملا  تیب  1260لئاضف 
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مالسا ياملع  1263سدق و 

سدق یناهج  زور  1265مالعا 

نیطسلف زا  عافد  ناریا و  یمالسا  1267يروهمج 

1267هراشا

رخآ 1286نخس 

خیرات هاگرذگ  رد  1287نیطسلف 

1287همدقم

1289مسینویهص

مسینویهص هب  شیارگ  1291للع 

1294هضافتنا

هضافتنا هدنهد  ناماس  1296ياههورگ 

نیطسلف هلئسم  1300ناریا و 

نیطسلف ناریا و  یمالسا  1303بالقنا 

سدق 1305زور 

ینیطسلف ياهشبنج  اب  1307ییانشآ 

1307هراشا

نیطسلف 1309نیمزرس 

مالسا اب  دوهی  ینمشد  1328لماوع 

1328هراشا

طوقس لماع  1330تداسح ؛

دوهی 1333یتسرپداژن 

یبلطایند يزودنا و  1336لام 

شحوت 1338تواسق و 

يرگمتس 1341ۀیحور 

1343هجیتن

یتسینویهص تاغیلبت  لوصا  1344ینابم و 
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1344هراشا

ینابم لوصا و  1346فیرعت 

مسینویهص تاغیلبت  1348ینابم 

مسینویهص تاغیلبت  1357لوصا 

رطف دیع  هناتسآ  1369رد 

یعامتجا يدرف و  تالوحت  رد  نآ  شقن  رطف و  1369دیع 

ترطف هب  تشگزاب  1369زور 

رطف دیع  رد  ناراد  هزور  1371بتارم 

یمالسا رئاعش  1376میظعت 

ناناملسم تدحو  1377تیوقت 

یسایس ياهتکرح  رطف و  1379دیع 

دیع زامن  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  1380تکرح 

ناضمر هام  1384ماکحا 

هزور ماکحا  زا  1384یخرب 

هزور 1384تین 

رامیب دارفا  هزور  1386ماکحا 

دوش یمن  لطاب  هزور  هک  1391يدراوم 

ناوناب هزور  1396ماکحا 

1396هراشا

هزور بوجو  1397طیارش 

غولب لیاوا  رد  نتفرگن  1398هزور 

هزور نتفرگن  هب  نتشادن  1399نیقی 

هزور نتشادن  اضق  يرامیب و  1400رارمتسا 

مشچ فعض  1401هزور و 

ینامسج فعض  1402هزور و 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  1403یناوناب 
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رادراب نانز  1406هزور 

رادراب نانز  هزور  1407ياضق 

هدریش نز  هزور  1408ياضق 

ءاسفن ضئاح و  1409نز 

هناهام تداع  زا  دعب  نوخ  1411هدهاشم 

صرق زا  1412هدافتسا 

ضیح نوخ  ندمآ  1413دنب 

لوپمآ صرق و  اب  تداع  زا  1414يریگشیپ 

هضاحتسم 1415هزور 

نآ ماکحا  هزور و  1417تالطبم 

هزور 1420هرافک 

هرافک 1421هزور 

هزور 1422ياضق 

ردام ردپ و  هزور  1423ياضق 

مارح ياه  1424هزور 

هزور رد  تاهورکم  1425تابحتسم و 

هرطف 1426تاکز 

هزور هرابرد  1427تائاتفسا 

يربهر مظعم  1427ماقم 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللا  1431تیآ 

( هللا همحر  ) تجهب یمظعلا  هّللا  1433تیآ 

یناتسیس یمظعلا  هّللا  1436تیآ 

( هللا همحر  ) ینارکنل لضاف  یمظعلا  هّللا  1438تیآ 

يربهر مظعم  1439ماقم 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  1443تیآ 

یناتسیس یمظعلا  هللا  1449تیآ 
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یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  1452تیآ 

يدورهاش ینیسح  دومحمدیس  یمظعلا  هللا  1454تیآ 

عبانم 1459تسرهف 

زکرم 1499هرابرد 
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ناضمر رد  غیلبت 

باتک تاصخشم 

همانسانش

ناغّلبم هلجم  ناگدنسیون  زا  یعمج  فیلأت :

شنم يداه  لضفلاوبا  میظنت : هیهت و 

، ینیـسح داوـج  دیــس  اـین ، كاـپ  میرکلادـبع  يرونـالم ، نیــسح  يوـبن ، نسحدـمحم   ) ناـغّلبم هـلجم  هـیریرحت  تـئیه  تراـظن : اـب 
( ییاضرمالغ دمحم  روپ ، يدهم  دومحم  شنم ، يداه  لضفلاوبا  يراتخم ، یلع  راگدنام ، يدهم  دمحم  هدازیلعدساربکا ،

هیملع ياه  هزوح  تیریدم  زکرم  تاراشتنا  رشان :

ینابرق یلعدمحم  دلج : حرط  ییارآ و  هحفص 

يرقاب یفاحص : پاچ و 

1391  / لوا پاچ : تبون 

هخسن  10000 ژاریت :

ناموت  10/000 تمیق :

978  - 964  – 2638  – 63  – 5 کباش :

1 ص :

یفرعم

همدقم
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 ، مالسلا هیلع  تیب  لها  هریس  گنهرف و  تاعوضوم  رد  تالاقم  زا  يدنمـشزرا  هعومجم  ناغّلبم ، هلجم  راشتنا  زا  لاس  تشذگ 13  اب 
درگ ...و  یغیلبت  براجت  تارطاخ و  یغیلبت ، ياه  هرهچ  یفرعم  تالاؤس ، هب  خـساپ  یـسانش ، ههبـش  ناـغّلبم ، قـالخا  غیلبت ، شزومآ 

.دشاب یم  غیلبت  هصرع  رد  هدافتسا  تهج  يدنمشزرا  هنیجنگ  مرتحم ، نایبرم  ناغّلبم و  زا  يرایسب  رظن  هب  هک  تسا  هدمآ 

يایاوز زا  یناوارف  تـالاقم  تاـعوضوم ، زا  یـضعب  رد  هدـش و  پاـچ  تـالاقم  هلـسلس  تروص  هب  هیرـشن  نیا  رد  ثحاـبم  زا  یخرب 
دناوت یم  لقتـسم  باـتک  تروص  هب  عوضوم  کـی  اـب  طـبترم  تـالاقم  راـشتنا  .تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  شهوژپ و  دروم  فـلتخم 
راشتنا حرط  ورنیا  زا  دـناسر ؛ يراـی  نید  غیلبت  رد  ار  ناـنآ  هدومن ، لیهـست  ار  صاـخ  تـالاقم  هب  مرتحم  ناـیبرم  ناـغّلبم و  یـسرتسد 

رب ینبم  هلجم  ناگدنناوخ  رّرکم  ياهتـساوخرد  .دـیدرگ  بیوصت  حرطم و  ناغّلبم  هلجم  هیریرحت  تئیه  تاسلج  رد  ناغّلبم  ياهباتک 
.دوزفا ناراکردنا  تسد  هزیگنا  رب  زین  ناغّلبم  ياهباتک  پاچ 

يدعب ياهباتک  و  تفرگ ، رارق  مرتحم  ناغّلبم  لابقتسا  دروم  دیدرگ و  رـشتنم  مرحم » رد  غیلبت   » ناونع اب  هعومجم  نیا  زا  باتک  نیلوا 
رد غیلبت   » ناونع اب  اهنآ  زا  باتک  نیمراهچ  نونکا  دش و  رشتنم  اهیلع » هللا  مالس  ارهز  ترضح   » و مالسلا »  هیلع  يدهم  ماما   » ناونع اب 

.تسامش رایتخا  رد  ناضمر » هام 

2 ص :
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گنهامه ینارنخس و  لکش  یلو  تسا ؛ ینارنخـس  رد  هدافتـسا  تهج  هدش ، هئارا  تالاقم  هک  میناد  یم  مزال  ار  هتکن  نیا  يروآ  دای 
هتـسیاش .دشاب  یم  زیزع  نارونخـس  هدـهع  هب  نانآ ، صاخ  طیارـش  اهتیفرظ و  اهزاین ، اب  ثحب  ندز  هرگ  نابطاخم و  اب  بلاطم  يزاس 
تالاقم ياوتحم  مزال ، داوم  تاحیضوت و  ندوزفا  بسانم و  شنیچ  اب  ینارنخس ، هسلج  زاین  هب  هجوت  اب  مرتحم  نایبرم  ناغّلبم و  تسا 

.دننک حرطم  ار 

ترـضح صاخ  هجوت  فطل و  دروم  تسا ، ناـغّلبم  هلجم  ناـیرجم  ناگدنـسیون و  تاـمحز  لوصحم  هک  رـضاح  هتـشون  میراودـیما 
.دناسر يرای  یمالسا  فراعم  غیلبت  رد  ار  نایبرم  ناغّلبم و  دریگ و  رارق  مالسلا  هیلع  مظعالا  هللااهیقب 

هب دـنتفریذپ و  ار  رثا  نیا  میظنت  تمحز  هک  شنم  يداـه  لـضفلاوبا  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  باـنج  دـنمجرا  ردارب  زا  ناـیاپ  رد 
، یمارگ نارگـشهوژپ  ناـغّلبم و  دنمـشزرا  تارظن  زا  لابقتـسا  نمــض  مـینک و  یم  رکــشت  ریدـقت و  دـندمآرب  نآ  هدـهع  زا  یبوـخ 

.دنیامرفن مورحم  شیوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  ام  مرتحم ، ناگدنناوخ  میراودیما 

يوبن نسحدمحم 

هیملع ياه  هزوح  يدربراک  ياهشزومآ  غیلبت و  نواعم 

3 ص :
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4 ص :
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دمآرد شیپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هتیب لها  یلع  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  یفطصملا  مساقلا  یبا  انالوم  اندیـس و  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 
ءادفلا همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  هللا  ۀیقب  ۀجحلا  امّیس  نیبجتنملا ، نیمرکملا  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا 

هام کی  ياهبـش  اهزور و  شـشوپ  رد  هک  نآ  راس  هیاس  رد  اـت  تسا  هراـبود  یگنرد  يارب  یتصرف  .تسا  يرادـیب  تصرف  ناـضمر ،
.یتسه زا  یهاگآ  ادخ ، زا  یهاگآ  دوخ ، زا  یهاگآ  میسرب ؛ یهاگآ  هب  هدنایامن  خر  یمدآ  يارب 

یمدآ ياه  هیامرـس  نیرتهب  ءزج  زین  اهنآ  هک  رگید  ياهتـصرف  یخرب  لثم  میهد ؛ یم  فک  زا  هداس  هاـگ  ار  تصرف  نیا  هک  میرذـگب 
دنریذپان و نیزگیاج  ییاه  هیامرس  یگدنز  ۀنودرگ  نیا  رد  همه  همه و  هک  یتمالـس  تصرف  یناوج ، تصرف  رمع ، تصرف  دنتـسه ؛

.دنور یم  تسد  زا  تعرس  هب  هداس و  هاگ 
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رد نوچ  هک  یجوم  جوم ؛ هن  دنبآ  يور  ِفک  ناسب  يرادیب ، یهاگآ و  سونایقا  نیا  رد  تسا و  يا  هناهب  اهنت  ندـیماشاین  ندروخن و 
.دیازفا یم  سونایقا  مطالت  رب  دیآ  زارف 

.دراد جاّوم  رحب  نیا  زا  يزیچان  مهس  ندیماشآ  ندروخ و  زا  كاسما 

رد روضح  بان  ياه  هیناث  اه و  هظحل  زا  تسناد و  ار  شیوخ  نتـشیوخ  رد  زیگنارب  لمأت  گـنرد  نیا  باـن و  تصرف  نیا  ردـق  دـیاب 
.درب ار  هرهب  نیرت  شیب  هداد ، هک  یماع  راب  تسود و  ترضح  رضحم 

نیا رد  هک  یناج  شوخ ، هچ  .یحو و  ینارون  تاملک  اـب  ندـش  هارمه  لـصف  رمع و  رذـگ  رد  ون  لـصف  تسا ؛ نآرق  راـهب  ناـضمر ،
: هک تسا  هدورس  ابیز  هچ  .دوش  رت  هزات  راهب ،

دوش هزادنا  دح و  یب  ناهج ، ّدح  زا  دهراو  دوش  هزات  ناهج  ود  ات  وگب  هزات  نخس  نیه 
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.درک زاب  ار  هدنب  ادخ و  دونش  تفگ و  هار  هک  یتاملک  .یحو  تاملک  يازف  تفرعم  نیرفآ و  روش  ّمنرت  نآ  تسا  ینخـس  وکین  هچ  و 
لد هانپ  تساک و  یم  وا  هب  تبـسن  هنامز  ياهیدارمان  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  زا  ار  اهیتخـس  نآ ، ۀـمزمز  هک  یتاـملک 

.دوب وا  ياهیگتسکش  اهیگتسخ و  هانپ  هک  یتاملک  .دوب  دیادش  رد  وا  گرتس  نادناخ  وا و  ۀتسکش 

؟ دنشچب ملاع  نامعنتم  ار  يرادن  رقف و  زوس  ات  دنتفای  یم  اهنت  ار  یگنشت  یگنسرگ و  شزوس  یِک  دوبن  ناضمر  رگا 

! زگره

هابت هریت و  ار  یمدآ  دوجو  رسارس  هک  گنرین  ایر و  گنر و  دشابن  ات  .دنیبب  ار  دوخ  ندش  ییادخ  گنر  ناسنا ، ات  دشاب  ناضمر  دیاب 
.دزاس یم 

یب تاذ  نآ  ربارب  رد  شنرک  تفای و  دهاوخن  دبایب  دـیاب  هک  يا  هولج  نآ  ادـخ  نیمز  يور  تدابع  دـشابن  رگا  دـشابن ؟ ناضمر  ارچ 
ار نامـسآ  يوب  گـنر و  همه  اـت  دـشاب  ناـضمر  دـیاب  .دور  یمن  رتارف  ناـشیا  ةریاد  زا  دوـش و  یم  هصـالخ  ناـبوخ  رد  طـقف  لاوز ،

.دنرادرب ماگ  نامسآ ، يوس  هب  دنبای  تصرف  دننک و  ساسحا 
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زا يا  هشوگ  دوب  ام  كدـنا  تعاضب  رد  هچنآ  اما  تشادوکن ، دروآ و  درگ  باتک  کی  رد  ناوت  یمن  ار  زیزع  هام  نیا  ياهیکین  ۀـمه 
، تعاضب ردـق  هب  طقف  ام  میناجنگب ، یباتک  رد  مه  رانک  ار  اهینتفگ  ۀـمه  میهاوخب  هک  هن  تسا ؛ ناضمر  ِشوخ  زاون و  مشچ  هاـگرظن 

.میا هدروآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا 

یلو ترـضح  نازابرـس  ۀنایوجادخ  ياهـشالت  ۀنامیمـص  رد  ناغّلبم  هام  ره  درذگ و  یم  ناغّلبم  ۀـمانهام  شالت  زا  ههد  کی  زا  شیب 
باتک .دنا  هدرکن  هلماعم  شیوخ  يادخ  اب  زج  ریـسم ، نیا  رد  هک  یناسک  يارب  دـشاب  یکمک  ات  دوب  نامهم  ءادـفلا  هل  انحاورا  رـصع 

.دشاب نآ  ناگدنسیون  نالوئسم و  ششوک  زا  يدرکدای  دناوت  یم  هک  هیرشن  نیا  ناگدنسیون  شالت  زا  تسا  يدرواهر  رضاح ،

اهترورض
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ترثک هک  تسا  یبهذم  ياهینارنخـس  هئارا  يارب  دـمآراک  رابرپ و  نوتم  هب  یـسرتسد  غیلبت  ۀـصرع  نالاعف  یـساسا  ياهزاین  هلمج  زا 
غّلبم ياهیزیر  همانرب  رد  یتالکـشم  زورب  ببـس  دهد و  یمن  ار  عبانم  نوتم و  هب  یفاک  هعجارم  تصرف  غّلبم  هب  هاگ  یغیلبت ، ياهتیلاعف 
هاتوک ینامز  ياه  هزاب  رد  زین  دـیدج  ياه  هتفای  بلاطم و  نتفای  يارب  شهوژپ  رگید  يوس  زا  .دوش  یم  یبهذـم  سلاجم  ةرادا  يارب 

.تسین ریذپ  ناکما 

یغیلبت مایا  هک  نیا  هچ  .دراد  رارق  بیـسآ  نیا  ضرعم  رد  رت  شیب  مهم ، یغیلبت  هرود  کی  ناونع  هب  ناضمر  هاـم  تصرف  نیب  نیا  رد 
نامز دوبمک  ببس  نیا  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  زین  ار  یمهم  ياهتبسانم  زین  تسا و  مایا  رگید  زا  رت  شیب  ینامز  ظاحل  هب  ناضمر  هام 

.دوش یم  دوخ  یغیلبت  ۀمانرب  ةرادا  يارب  ندش  هدامآ  رد  غّلبم  يارب 

رد تکرـش  دـجاسم و  زا  مدرم  لابقتـسا  هام  نیا  رد  اریز  تسا ؛ یغیلبت  ماّیا  رگید  زا  رت  شیب  یغیلبت  ظاحل  هب  زین  هاـم  نیا  تیـساسح 
.ددرگ یم  رت  شیب  یبهذم  ياهینارنخس  عامتسا  لفاحم و 
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هاـم رد  غـیلبت  باـتک  اـنبم ، نیا  رب  .دـنز  یم  نماد  ار  رت  ینغ  یعبنم  دوـجو  هب  زاـین  دـهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  دراوـم  نیا  ۀـمه 
.ددرگ یم  رادروخرب  يا  هژیو  ترورض  تیمها و  زا  ناضمر 

هنیشیپ

شراگن هب  صاخ  درکیور  اب  يزاین  نیمأت  يارب  کی  ره  هک  هدـش  هتـشاگن  ناضمر  هام  رد  غیلبت  عوضوم  اب  یفلتخم  ياهباتک  نونکات 
شالت لاس  هدزاود  لوط  رد  هرامـش  هاجنپ  دص و  یط  رد  هلاقم  دـص  زا  شیب  زا  هتفرگرب  ناضمر  هام  رد  غیلبت  باتک  .تسا  هدـمآرد 

رد هتفرگ و  رارق  شیاریو  یباـیزرا و  دروم  دوخ  هب  طوـبرم  ةرامـش  رد  جرد  زا  شیپ  تـالاقم  نیا  زا  کـی  ره  .تسا  ناـغّلبم  هیرـشن 
رد یتاحالـصا  ماجنا  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  ًاددـجم  تالاقم  زین  باتک  نیا  راـشتنا  زا  شیپ  .تسا  هدـش  رـشتنم  تیاـهن 

تبسن تفگ ، ناوت  یم  ثیح  نیا  زا  هدیدرگ و  باتک  ياوتحم  رت  شیب  ناقتا  ببـس  عوضوم  نیا  .تسا  هدمآ  درگ  رـضاح  هعومجم 
.دشاب یم  ناجحر  ياراد  عوضوم  نیا  رد  نیشیپ  ياهباتک  هب 

تازایتما
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میظنت رد  هچ  اه و  هرامـش  رد  جرد  يارب  هلاقم  بذـج  هلحرم  رد  هچ  رـضاح  باتک  ياوتحم  يور  هک  یفلتخم  ياـهیبایزرا  رب  نوزفا 
.تساراد زین  ار  يرگید  تازایتما  تسا ، هتفرگ  تروص  باتک  نیا 

: زا دنترابع  تازایتما  نیا  زا  یخرب 

؛ هعومجم کی  رد  ناضمر  كرابم  هام  هب  طوبرم  تالاقم  عیمجت  . 1

؛ تالاقم یفیک  شنیزگ  يدنب و  هتسد  . 2

؛ همان گنهرف  کی  تروص  هب  ناضمر  هام  رد  غیلبت  يارب  بسانم  ینتم  دوجو  ألخ  ندرک  رپ  . 3

؛ هام نیا  رد  غیلبت  يارب  يرادرب  هرهب  لباق  تالاقم  اهتبسانم و  تاعوضوم ، هب  ناسآ  یسرتسد  . 4

؛ ناضمر كرابم  هام  ناغّلبم  يارب  باتک  نیا  نتشاد  تسد  رد  اب  گنهامه  غیلبت  رد  هیور  تدحو  داجیا  . 5

؛ تالاقم ناگدنسیون  ندوب  فلتخم  لیلد  هب  تاعوضوم  نییبت  رد  شراگن  عونت  زا  يرادروخرب  . 6
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.عوضوم ره  رد  هلاقم  دنچ  دوجو  لیلد  هب  تالاقم  زا  هدافتسا  رد  باختنا  لاجم  نتشاد  . 7

.دش دهاوخ  هتنساد  نآ  زا  يرادرب  هرهب  باتک و  زا  هدافتسا  نمض  رد  هک  يرگید  تازایتما  و 

یهدناماس

نوچ ییاهلصف  اب  لوا  شخب  رد  .تسا  هتفای  ناماس  ناضمر  كرابم  هام  ماکحا  اهتبسانم و  اهسرد ، یلک : شخب  هس  رد  رضاح  باتک 
ینارنخس ناضمر و  هام  رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  هریس  اهتیلوئـسم و  نآرق ، اب  ینیـشنمه  يزاس ، دوخ  شیاین ، اعد و  هبوت ،

.میهجاوم هام  نیا  ياهسرد  ناونع  هب  ناضمر  هام  رد 

، اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تافو  نوچ  یمهم  ياهتبـسانم  لماش  هک  میا  هتخادرپ  هام  نیا  مهم  ياهتبـسانم  هب  مود  شخب  رد 
.دشاب یم  رطف  دیع  بش  سدق و  زور  ردق ، ياهبش  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  تداهـش  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  تدالو  ردب ، گنج 

.دشاب هتشاد  زین  هام  نیا  مهم  ياهتبسانم  هب  یهاگن  یتسیاب  ناضمر ، كرابم  هام  یلک  عوضوم  رب  نوزفا  غّلبم  هکنیا  هچ 

هدرب نایاپ  هب  ار  باتک  ناضمر ، هام  صوصخ  رد  دیلقت  ماظع  عجارم  تائاتفتـسا  هزور و  ماکحا  تالاقم  ۀـئارا  اب  زین  ینایاپ  شخب  رد 
.میا
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يراذگ قح 

لباق ناگدنـسیون  نیلوئـسم و  دـُعب  ود  رد  شالت  نیا  .تسا  هدوب  یهورگ  يراـکمه  یعمج و  شـالت  لـصاح  باـتک  نیا  کـش  یب 
.تسا ینادردق  ساپس و 

بانج روشک ، هیملع  ياهزوح  يدربراک  ياهـشزومآ  غیلبت و  مرتحم  نواـعم  غیرد  یب  ياـهتیامح  زا  تسا  هتـسیاش  تسخن ، دـُعب  رد 
مالـسالا و تجح  بانج  مرتحم  ماقم  مئاق  ناغّلبم و  همانهام  لوئـسم  ریدم  ناونع  هب  يوبن  نسح  دمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح 

.دش یمن  دیلوت  هعومجم  نیا  دوبن ، ناشیا  هجوت  نسح  رگا  هک  دوش  رکشت  هنامیمص  ریبدرس  ناونع  هب  يرونالم  نیسح  نیملسملا 

هیریرحت تئیه  مرتحم  ياضعا  زین  دنا و  هتفریذپ  ار  اهنآ  شراگن  تمحز  هک  تالاقم  مرتحم  ناگدنسیون  زا  تسوکین  رگید ، دُعب  رد 
.دوش ینادردق  دنتفرگ ، هدهع  هب  نآ  راشتنا  ماگنه  ار  روکذم  تالاقم  یبایزرا  تمحز  هک 

.دشاب هعیش  گنسنارگ  ياه  هزومآ  بان و  مالسا  غیلبت  تلاسر  یلاعت  دشر و  رد  کچوک  دنچره  یماگ  رضاح  شالت  تسا  دیما 
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ناعتسملا هللاو 

شنم يداه  لضفلاوبا 

یلوالا 1433 ه ق يدامج  هسدقملا  مق 
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ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

نآرق رد  هبوت 

هبوت يانعم 

يوس هب  یناویح ]  ] تعیبـط زا  عوـجر  : » زا تسا  تراـبع  حالطـصا  رد  تسا و  هاـنگ  زا  تشگزاـب  عوـجر و  ياـنعم  هب  تغل  رد  هبوـت 
هدـش تعیبط  تملظ و  هب  بوجحم  تیناحور  ترطف و  رون  ینامرفان ، ترودـک  یـصاعم و  هطـساو  هب  هکنآ  زا  دـعب  سفن  تیناحور 
هدـنب هب  دـنوادخ  فرط  زا  نداد  هبوت  قیفوت   » يانعم هب  مه  هدـمآ و  راـکهانگ » ناـسنا  عوجر   » ياـنعم هب  مه  نآرق  رد  ) (1) « ( .تسا

.تسا هدمآ  لاعتم » دنوادخ  بناج  زا  هبوت  شریذپ  لوبق و   » يانعم هب  مه  و  راک » تیصعم 

هبوت و يارب  هدـنب  هب  نداد  قیفوت  یکی  تسا : یهلا  هبوت  ود  رد  هدـش  هدـیچیپ  فوفحم و  ناـسنا ، هبوت  ره  تفگ  ناوت  یم  هجیتن ، رد 
، ناـسنا زا  هبوت  هک  ینعم  نیا  هب  داد ؛ تشگرب  يوغل  ياـنعم  هب  ار  هبوـت  هسره  تسا  نکمم  تسا و  ناگدـنب  هبوـت  نتفریذـپ  يرگید 
، مود هبوت  تسا و  هدـنب  يوس  هب  شتمحر  لـضف و  هب  عوجر  دـنوادخ ، زا  لوا  هبوت  تسا و  یـصاعم  زا  تشگزاـب  هاـنگ و  زا  عوجر 

)(2)  ( .تسا هدنب  زا  نآ  لوبق  هب  عوجر 
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( ُمیِحَّرلا ُباّوَتلا  َوُه  َهللا  َّنِإ  اُوبُوتَِیل  مِهیَلَع  َباـت  َُّمث  : ) دوـمرف هک  اـجنآ  تسا ؛ هدـش  عـمج  مه  راـنک  ینعم  هس  نیا  نآرق  زا  يا  هیآ  رد 
« .تسا نابرهم  ریذپ  هبوت  رایسب  دنوادخ  .دننک  تشگرب  هبوت و  ات  داد ) هبوت  قیفوت   ) تشگرب اهنآ  هب  دنوادخ  سپس  « ؛ ( (1)(

16 ص :
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هبوت هب  قیوشت 

: تسا هدرک  بیغرت  قیوشت و  یهلا  هاگرد  هب  تشگزاب  هانگ و  زا  عوجر  هبوت و  هب  ار  مدرم  يددعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق 

طقف هک  دنتـسناد  یمن  ایآ  ) » (1) ) ؛) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهللا  َّنَأ  ِتاـقَدَّصلا َو  ُذُـخأَی  ِهِداـبِع َو  نَع  ََهبوَّتلا  ُلَـبقَی  َوُه  َهللا  َّنَأ  اوُمَلعَی  َملَا  .) 1
»؟ تسا نابرهم  ریذپ  هبوت  دنوادخ  دریگ و  یم  ار  تاقدص  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  دنوادخ 

)(2) ) ؛ ِدِراولا ِناـمَّظلا  َنِم  ِدِـجاولا َو  ِلاَّضلا  َنِم  ِدـِلاَْولا َو  ِمیِقَعلا  َنِم  ِهِدـبَع  َِهبوَِتب  ُحَرفَأ  ُهللا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
زا هتفای و  ار  شیوخ  هدشمگ  هک  یسک  زا  هدش و  راد  هچب  هدوب ، میقع  هک  یسک  زا  تسا  رت  لاحـشوخ  شا  هدنب  هبوت  رثا  رب  دنوادخ 

« .تسا هدیسر  بآ  هب  هک  يا  هنشت 

ُهَّنِإ ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفغَی  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ِهَمحَر  نِم  اوُطَنقَتال  مِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیذَّلا  يِدابِع  ای  ُلق  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  . 2
رب هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب  ) » (3) ) ؛) َنوُرَـصُنتال َُّمث  ُباذَـعلا  مُکَِیتأَی  نأ  ِلـبَق  نِم  َُهل  اوُِملـسَأ  مُکِّبَر َو  یلِإ  اُوبِینَأ  ُمیِحَّرلا َو  ُروُفَغلا  َوُه 

دنوادـخ هک  یتـسرد  هب  دزرمآ ، یم  ار  ناـهانگ  همه  ادـخ  هک  دـیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا ! هدرک  متـس  فارـسا و  دوـخ 
، دیآ امـش  غارـس  هب  باذع  هکنآ  زا  شیپ  دیوش ، میلـست  وا  ربارب  رد  دـیدرگ و  زاب  ناتراگدرورپ  هاگرد  هب  .تسا و  نابرهم  هدنـشخب 

« .دیوشن يرای  سک  چیه  يوس  زا  سپس 

17 ص :
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: هک تسا  ناگدنب  شوگ  رد  هشیمه  یهلا  يادن  نیا  عقاو  رد 

ایب یتسپ  هک  هچ  رگ  ایب  یتسه  هک  هچ  ره 

----

دنک یم  رظن  تسود  ایب  یتسکش  هبوت 

----

تسا تفأر  ره  رهظم  تسا  تولخ  بش  همین 

----

دنک یم  رظن  تسود  ار  هدیروش  قشاع 

----

یک هب  ات  نارگ  باوخ  هانگ  قرغ  هدش  يا 

----

دنک یم  رت  هدید  ار  وت  درد  هراچ 

----

یسک ادخ )  ) وا ) » (1) ) ؛) َنُولَعفَت اـم  ُمَلعَی  ِتاـئیَّسلا َو  ِنَع  اوُفعَی  ِهِداـبِع َو  نَع  َهبوَّتلا  ُلَـبقَی  يذَّلا  َوُه  َو  : ) دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد  . 3
« .دناد یم  دیهد ، یم  ماجنا  ار  هچنآ  دشخب و  یم  ار  ناهانگ  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا 

مراد عالطا  امش  هدرپ  تشپ  ياهراتفر  یگدنز و  رارسا  مامت  زا  هکنیا  اب  دیامرف : یم  دنوادخ  عقاو ، رد  هک  تسا  نیا  تقد  لباق  هتکن 
.مریذپ یم  ار  امش  هبوت  لاح  نیا  اب  ما ، هتشاد  رظن  ریز  ار  امش  لامعا  هظحل  هب  هظحل  و 

18 ص :
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هبوت بوجو 

نآ بوجو  یتـح  هک  تسا  هداد  هبوـت  موزل  رب  دـیکا  روتـسد  يدراوـم  رد  هکلب  هدرکن ، اـفتکا  قـیوشت  بیغرت و  هب  اـهنت  میرک  نآرق 
؟ يداشرا یلقع و  ای  تسا و  يولوم  یعرش و  هبوت  يروف  بوجو  ایآ  هک  تسا  حرطم  یثحب  اهتنم  تسا ؛ ریخأت  نودب  يروف و 

تروص رد  هک  ارچ  دزاس ؛ یمن  نانتما  نیا  اب  دـشاب ، یعرـش  نآ  بوجو  رگا  نانتما ، رـس  زا  تسا  یتمحر  فطل و  هبوت  هک  اـجنآ  زا 
هچنآ نیاربانب  .هبوت  ینامرفان  ریخأت و  رطاخ  هب  يرگید  هانگ و  لصا  رطاخ  هب  یکی  دوش : یم  یـصاع  هجوتم  تازاجم  ود  هبوت ، مدع 

هب لقع  نامرف  رب  دیکأت  داشرا و  باب  زا  زین  ار  نآرق  تاروتـسد  مینادب و  یلقع  ار  نآ  بوجو  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  بسانم 
.دییامرف هجوت  هنیمز  نیا  رد  نآرق  دیکا  تاروتسد  زا  ییاه  هنومن  هب  .میروآ  باسح 

دیدرگ زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  و  ) » (1) ) ؛) َنوُِحلُفت ْمُکَّلََعل  َنونِمؤُملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهللا  یلَإ  اُوبُوت  َو  : ) دیدرگرب ادـخ  يوس  هب  همه  . 1
يدبا يراگتـسر  هک  هبوت  مهم  هرمث  نایب  و  َنُونِمؤُملا » اَهُّیأ   » هیآ تقفـش  باطخ  رانک  رد  هیآ  نیا  رد  .دیوش » راگتـسر  ات  نانمؤم  يا 

.تسا هداد  هبوت  ماجنا  رب  یبوجو  حیرص  نامرف  تسا ؛

19 ص :
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ْمُکَلِخُْدی ْمُِکتائِّیَـس َو  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  نأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  ًاحوُصَن  ًَهبوَت  ِهللا  یلإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهُّیأ  ای  : ) دینک هبوت  هناصلاخ  نانمؤم  يا  .2
تـسا دـیما  .صلاخ  يا  هبوت  دـینک ! هبوت  ادـخ  يوس  هب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ) » (1) ) ؛) ُراْهنَْألا اَِهتِْحت  ْنِم  يرجَت  ٍتاـّنَج 

هیآ نیا  .دـنک » دراو  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  امـش  دـشخبب و  ار  ناتناهانگ  ناـتراگدرورپ 
.تسا هدرمش  مزال  بجاو و  ار  هناصلاخ  هبوت  نانمؤم  همه  رب  یبوجو  رما  تروص  هب  ًاحیرص 

20 ص :
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ناطیش راک  هبوت ، ریخأت 

هایـس هتـشذگ  نتفرگ  هدیدان  حور و  يزاسکاپ  هنیمز  هک  تسا  تمحر  باب  ندـش  زاب  عقاو  رد  ناگدـنب ، يور  هب  هبوت  ِرد  ندـش  زاب 
هک تساجنیا  .دـش  دـهاوخ  دوبان  هتفرگ ، ماـجنا  یناطیـش  هسوسو  اـب  هک  یلبق  ناـهانگ  هلیـسو ، نیا  هب  دـنک و  یم  مهارف  ار  ناگدـنب 

فیوست هبوت و  ریخأت  زا  ترابع  هک  دنز  یم  يدیدج  هلیح  هب  تسد  دنیب ، یم  بآ  رب  شقن  ار  شیوخ  یلبق  ياه  هشقن  یتقو  ناطیش 
.تسا نآ  ندرک  ادرف  زورما و  و 

مِِهبُونُِذل اوُرَفغَتساَف  َهللا  اوُرَکَذ  ْمُهَسُْفنأ  اوُمَلَظ  وأ  ًهَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیذَّلا  َو   ) هیآ هک  یتقو  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يارب سپ  هداتفا ، ادخ  دای  هب  دننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دنوش  یتشز  لمع  بکترم  یتقو  هک  اهنآ  و  ) » (1) ) ؛) ُهللا َّالإ  َبُونُّذلا  ُرِفغَی  نَم  َو 

اب تفر و  هکم  رد  یهوک  يالاب  سیلبا  دش ، لزان  .دشخبب » ار  ناهانگ  هک  ادخ  زج  تسیک  .دـننک و  یم  شزرمآ  بلط  دوخ  ناهانگ 
هیآ نیا  تفگ : يدناوخ ؟ ارف  ار  ام  هک  تسا  هدش  هچ  ام ! ياقآ  يا  دنتفگ : .درک  عمج  ار  شرکشل  نارس  دیـشک و  دایرف  دنلب  يادص 

؟ دنک هلباقم  نآ  اب  دناوت  یم  یسک  هچ  .تسا ) رشب  تاجن  هیام  دنازرل و  یم  ارم  تشپ  هک  يا  هیآ   ) هدش لزان 

حرط تساـخرب  يرگید  .دیدنـسپن  ار  وا  حرط  سیلبا  .ناـنچ  تسا و  نینچ  ما  هشفن  مناوـت ، یم  نم  تـفگ : گرزب  نیطایـش  زا  یکی 
زا تفگ : سیلبا  .میآ  یمرب  نآ  هدـهع  زا  نم  تفگ : تساخرب و  ساـّنخ » ساوسو   » اـجنیا رد  .داـتفین  لوبقم  مه  نآ  هک  داد  يرگید 

ناشدای زا  ار  هبوت  دندرک ، هانگ  هک  یماگنه  دنوش و  هانگ  هدولآ  ات  منک  یم  مرگرـس  اهوزرآ  اه و  هدـعو  اب  ار  اهنآ  تفگ : هار ؟ هچ 
)(2) « ( .درپس وا  هب  تمایق  هنماد  ات  ار  تیرومأم  نیا  ییآرب و  راک  هدهع  زا  یناوت  یم  وت  تفگ : سیلبا  .مرب  یم 

21 ص :
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هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ  دینک ؛ مادقا  نآ  هب  ًاروف  دیزادنین و  ریخأت  ار  هبوت  هک  دنا  هداد  روتـسد  نید  نایاوشیپ  لباقم ، رد 
یهانگ رگا  نکن و  هانگ  و   ] رادن مّدقم  ار  هانگ  دوعسم ! رـسپ  يا  ) (1) ) ؛ ََهبوَّتلا ِرِّخَُؤتال  َبنَّذلا َو  ِمَّدَقَتال  ٍدوُعْسَم  َنب  ای  : » دومرف ملـسو 

!« زادنین ریخأت  هب  ار  هبوت  دزرس ]

22 ص :
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بئات لاح 

بالقنا نامه  ینعی  دـشاب ، یم  هبوت  لاـح  تسا ، رگزاـجعا  زاـسرثا و  نیرفآ و  تیبرت  زاـس و  لوحت  تخـس  هک  هبوت  نیزاـغآ  هطقن 
هتـشذگ و زا  دـیدش  تمادـن  ترفن و  نایاپ و  یب  ياه  هلان  ناور و  ياهکـشا  نآ  ناشن  دوش و  یم  داجیا  بئات  نورد  رد  هک  ینورد 
هن تسوا ، مرک  لضف و  زا  ناربج  نیا  هزات  دنک و  ناربج  ار  هتشذگ  نیا  دناوت  یمن  یسک  ادخ  زج  دنادب  هکنیا  تسا و  هدنیآ  هب  دیما 

.بئات قاقحتسا 

هفیحـص مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ياهاعد  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تاجانم  ًاـصوصخم  نیموصعم  ياـهاعد  هنیمز ، نیا  رد 
.تسا جراخ  راتشون  نیا  هلصوح  زا  هک  دوش  یم  هدید  اهنآ  رد  زوس  لاح و  روش و  زا  ییایند  تسا و  هدرک  اغوغ  وا  هیداجس 

زا تسا ، هتفرگ  رارق  هراـشا  دروـم  رگید  دارفا  زا  یخرب  مالـسلا و  هـیلع  ءاـیبنا  ینعی  یلوا ، كرت  زا  ناـبئات  لاـح  زین  مـیرک  نآرق  رد 
: هلمج

23 ص :
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شیوخ هتشذگ  زا  تدش  هب  لاح  نیا  اب  دنداد ، ماجنا  ییالوا  كرت  مالـسلا  هیلع  اوح  مدآ و  هکنیا  اب  مالـسلا :  هیلع  مدآ  ترـضح  . 1
دندرک و هلان  کشا و  اهلاس  دـنداد و  رارق  یهلا  هاگـشیپ  رد  نتـشیوخ ، رب  متـس  ملظ و  هب  فارتعا  ار  ماگ  نیتسخن  دـندش و  نامیـشپ 
و میدرک ، متس  نتشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ ! دنتفگ : ) » (1) ) ؛) َنیرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحْرَت  اَنل َو  ْرِفغَت  َمل  نإ  انَسُْفنأ َو  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  )

یم هتفریذپ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هبوت  يراز  هیرگ و  اهلاس  زا  دـعب  و  .دوب » میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، محر  ام  رب  یـشخبن و  ار  ام  رگا 
« .تفریذپ ار  وا  هبوت  سپ  « ؛ ( (2) « ( هیَلَع َباتَف  » هک دوش 

دش و گنهن )  ) میظع یهام  مکـش  ِنادـنز  راتفرگ  یلوا  كرت  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  مالـسلا :  هیلع  سنوی  ترـضح  . 2
رـسارس درک و  رافغتـسا  شیوخ  يـالوا  كرت  زا  دروآ و  ادـخ  هاـگرد  هب  ور  شدوجو  ماـمت  اـب  دـیدرگ و  ارجاـم  هجوتم  دوز  یلیخ 

َکَناَحبُـس َتنأ  ّالإ  َهلإال  نأ  ِتاُملُّظلا  ِیف  يَدانَف  : ) هک دـش  هیـسنوی  فورعم  رکذ  نتفگ  لوغـشم  تفرگ و  ارف  هبوت  لاح  ار  شدوجو 
رب  ] نم وـت ، یهزنم  تسین ، وـت  زج  يدوـبعم  هـک  دز  داـیرف  مکارتـم ] ي   ] اـهتملظ ناـیم  رد  وا  سپ  ) » (3) ) ؛) َنیِملاَّظلا َنـِم  ُتـنُک  یِّنإ 

« .مدوب ناملاظ  زا  مدرک و ] متس  نتشیوخ 

24 ص :

.23 فارعا / - . 1
.37 هرقب / - . 2
.87 ءایبنا / - . 3
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نآرق رد  دنوادخ  هک  دش  وا  ياعد  تباجتـسا  ثعاب  ادخ  دای  حیبست و  نآ  تمادن و  اب  مأوت  زوس  لاح و  نیا  هناصلاخ و  فارتعا  نیا 
)(1) « ( .میهد یم  تاجن  ار  نانمؤم  هنوگ  نیا  میداد و  شتاجن  هودنا  مغ و  زا  میدرک و  تباجا  ار  وا  ياعد  ام  : » دومرف

؛ هدش بکترم  ار  ییالوا  كرت  درک  ساسحا  تواضق  رد  هلجع  رثا  رب  زین  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  مالـسلا :  هیلع  دواد  ترـضح  . 3
َّنَظ َو  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  داتفا ؛ دوجـسو  عوکر  هب  هبوت  لاح  زادگ و  زوس و  اب  دمآرب و  هبوت  رافغتـسا و  ماقم  رد  اذل 
نیا زا  .میا  هدومزآ  ارجام ] نیا  اب   ] ار وا  ام  درک  ناـمگ  مالـسلا  هیلع  دواد  ) » (2) ) ؛) َبانَأ ًاعِکار َو  َّرَخ  ُهَّبَر َو  َرَفغَتـساَف  ُهاَّنَتَف  امَّنَأ  ُدُواد 

« .درک هبانا  تفر و  عوکر  هدجس و  هب  درک و  شزرمآ  بلط  شراگدرورپ  زا  ور ،

نیا .دـندرک  یم  هلان  هیرگ و  دـندیزرل و  یم  دوخ  هب  مه  یلوا  كرت  زا  ءاـیلوا  مالـسلا و  هیلع  ءاـیبنا  هک  دـهد  یم  ناـشن  قوف  دراوم 
.تسا نیرفآ  لوّحت  هدنزاس و  تخس  دوش ، داجیا  ناسنا  رد  رگا  هک  تسا  هبوت  لاح  نامه 

25 ص :

.88 ءایبنا / - . 1
.24 ص / - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


هبوت ناکرا  طئارش و 

هبوت ناکرا  .فلا 

اب يدایز  تایآ  رد  هک  تسا  نامه  نیا  .دشاب  نامیشپ  هتشذگ  زا  بئات  هک  تسا  نیا  هبوت  نکر  نیرت  یلصا  هتشذگ : زا  ینامیـشپ  . 1
َو : ) تسا هدـش  ریبعت  فارتعا  هب  ینامیـشپ  زا  یهاگ  هتبلا  تسا و  هدـش  نایب  ) (2) ( ( اُوبات َنیِّذـلا  ّالإ   ) ای و  ) (1) ( ( َبات نَم  ّـالِإ   ) هلمج

« .دندرک فارتعا  ناشهانگ  هب  رگید  هورگ  و  ) » (3) ) ؛) ْمِِهبُونُِذب اُوفَرَتعا  َنوُرَخآ 

اُولَعَف َو ام  یلَع  اوُّرُِصی  َمل  ....مِِهبُونُِذل َو  اوُرَفغَتـساَف  : ) درک هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ناوت  یم  ار  طرـش  نیا  هدنیآ : رد  كرت  رب  میمـصت  . 2
یمن بکترم  ار  نآ  هرابود  و   ] دـنزرو یمن  رارـصا  هاـنگرب  ....دـننک و  شزرمآ  بلط  دوخ  ناـهانگ  يارب  سپ  ) » (4) ) ؛) َنوُمَلعَی مُه 

.دوش یم  هدرمش  هبوت  ناکرا  زا  طرش  نیا  .دنناد » یم  هک  یلاح  رد  دنوش ]

26 ص :

.70 ناقرف / /60 ؛ میرم - . 1
.34 هدئام / 160 ؛ هرقب / - . 2

.102 هبوت / - . 3
.135 نارمع / لآ  - . 4
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یلوبق طئارش  .ب 

)(1) ) ؛) ًاِحلاص َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  نَم  ّالإ  : ) تروص هب  هاگ  تسا ؛ هدش  حرطم  يددعتم  تایآ  رد  طرـش  نیا  حلاص : لمع  ماجنا  . 1
ناَف : ) هلمج زا  حلاص ، لامعا  قادصم  نایب  تروص  هب  هاگ  و  .دهد » ماجنا  هتـسیاش  لمع  دروایب و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  رگم  »

ار تاکز  دنراد و  اپ  هب  ار  زامن  دننک و  هبوت  رگا  سپ  ) » (2) ) ؛) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهللا  َّنإ  مُهَلِیبَس  اوُّلَخَف  َهاکَّزلا  اُوتآ  َهولَّصلا َو  اُوماقا  اُوبات َو 
« .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دیزاس ؛ اهر  ار  اهنآ  دنزادرپب ،

ٌروُفَغ َهللا  َّنإَف  اوُحَلصأ  َِکلذ َو  ِدَعب  نِم  اُوبات  َنیذَّلا  ّالإ   ) .تسا هتشذگ  حالصاو  ناربج  هبوت  یلوبق  رگید  طرـش  هتـشذگ : حالـصا  . 2
« .تسا نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  هک  دنیامن  ناربج  دننک و  هبوت  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  رگم  ) » (3) ) ؛) ٌمیِحَر

27 ص :

.60 میرم / 70 ؛ ناقرف / - . 1
.5 هبوت / - . 2

.89 نارمع / لآ  160 ؛ هرقب / 16 ؛ ءاسن / تسا : هدمآ  زین  تایآ  نیا  رد  نومضم  نیمه  5 ؛ رون / - . 3
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.دنک ناربج  ار  دنوادخ  قوقح  مه  ءادا و  ار  مدرم  يونعم  يدام و  قوقح  مه  هک  تسا  نیا  هب  هتشذگ  ناربج 

هبوت لامک  طئارش  .ج 

دروم ود  هب  هنومن ، ناونع  هب  .تسناد  هبوت  لامک  یلیمکت و  طئارـش  ار  اـهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  حرطم  رگید  طئارـش  یخرب  نآرق  رد 
: دوش یم  هراشا 

َعَم َِکئلوأَف  ِهِلل  مُهَِنید  اوُصَلخا  ِهللاِاب َو  اوُمَـصَتعا  اوُحَلْـصَا َو  اُوبات َو  َنیذَّلا  ّالإ  : ) میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  صالخا : هللااب و  ماصتعا  . 1
ادـخ فطل ] نماد   ] هب دـننک و  حالـصا  ناربج و ] و   ] هبوت هک  اهنآ  رگم  ) » (1) ) ؛) ًاـمیِظَع ًارجأ  َنینِمؤُملا  ُهللا  ِتُْؤی  َفْوَس  َنینِمؤُـملا َو 

دهاوخ یمیظع  شاداپ  نامیا  اب  دارفا  هب  دنوادخ  دوب و  دنهاوخ  نانمؤم  اب  اهنآ  .دننک  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  نید  دـننز و  گنچ 
« .داد

.نآ لصا  رد  هن  دراد  ریثأت  هبوت  لامک  رد  يزرو  صالخا  یهلا و  فطل  هب  ندز  گنچ  هک  تسا  نشور 

28 ص :

.146 ءاسن / - . 1
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ٍتاَّنَج مُکَلِخدـُی  مُِکتائِّیَـس َو  مُکنَع  َرِّفَُکی  ْنأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  ًاـحوُصَن  ًَهبوَت  ِهللا  یلإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِّذـلا  اَـهُّیأ  اـی  : ) ندرک حوصن  هبوـت  . 2
[ راـک نـیا  اـب   ] تـسا دـیما  صلاـخ ، يا  هبوـت  دـینک ، هبوـت  دـیا ! هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا  ) » (1) ) ؛) ُراـهنألا اـِهتحَت  نـِم  يرجَت 

« .دنک دراو  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  امش  دشخبب و  ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ 

هبوت ناـکرا  رب  هوـالع  هک  تسا  نآ  حوصن  هبوت  تفگ : ناوت  یم  عومجم  رد  هک  تسا  هدـش  یفلتخم  ياهریـسفت  حوصن  هبوـت  يارب 
زا همه  هک  هدش  رکذ  یطئارش  اهریسفت  بلاغ  رد  هک  تسا  نآ  ریسفت  نیا  دهاش  .دشاب  اراد  زین  ار  لامک  طئارش  نآ ، یلوبق  طئارـشو 

: دشاب طرش  هس  دجاو  هک  تسا  نآ  حوصن  هبوت  دنا : هتفگ  یخرب  ًالثم  یلوبق ؛ طئارـش  ناکرا و  هن  دنیآ ، یم  باسح  هب  لامک  طئارش 
.ادخ تعاطا  همادا  و  دوش ، هتفریذپ  هکنیا  هب  دیما  دوشن ، هتفریذپ  هکنیا  زا  سرت 

: هدش هتفگ  هکنیا  ای  یـشاب و  هدنمرـش  نآ  زا  ینیبب و  دوخ  مشچ  لباقم  رد  هراومه  ار  دوخ  هانگ  هک  تسا  نآ  حوصن » هبوت   » هکنیا ای 
هبوت دـنا : هتفگ  زین  یخرب  .ندـیباوخ و  مک  ندروـخ و  مک  نتفگ ، نخـس  مک  دـشاب : طرـش  هس  نآ  رد  هک  تسا  نآ  حوـصن » هبوـت  »

)(2)  ( .دشاب هانگ  زا  رازیب  یبلق  نایرگ و  مشچ  اب  مأوت  هک  تسا  نآ  حوصن 

29 ص :

.8 میرحت / - . 1
 – صص 317 ج 10 ، یسربط ، نایبلا ، عمجم  ص 6766 ؛ ج 10 ، یبطرق ، ریسفت  .ر ك ؛ 291 ؛ ص 290 –  ج 24 ، هنومن ، ریسفت  - . 2
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َُّمث ُبئاَّتلا  َبُوتَی  نأ  : » دومرف حوصن  هبوت  زا  لبج » نب  ذاعم   » هب خساپ  رد  هک  تسا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگید ، دـهاش  و 
نآ دنکن ؛ هانگ  هب  تشگزاب  هجو  چیه  هب  هدـننک  هبوت  صخـش  هک  تسا  نآ  ) (1) ) ؛ ِعرَّضلا یلإ  ُنَبَّللا  ُدوُعَیال  امک  ٍبنَذ  یف  ُعِجرَیـال 

« .ددرگ یمن  رب  زگره  ناتسپ  هب  ریش  هک  نانچ 

ماجنا ار  هانگ  نامه  هرابود  هدرک  هبوت  هک  یناسنا  رگا  نآ و  ناکرا  هن  دوش  یم  هدرمـش  هبوت  لاـمک  يا ، هبوت  نینچ  هک  تسا  نشور 
، دشاب ییانعم  ره  هب  ندوب  حوصن  هجیتن ، رد  .دوش  یمن  هدرمش  لماک  هبوت  یلو  دوش ، یم  هتفریذپ  شا  هبوت  دنک ، هبوت  هرابود  دهد و 

.تسا هبوت  لامک  هناشن 

ِنَم َنوُردَـتأ  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالک  رد  هچنآ  دراد  هراـشا  هبوت  لاـمک  یلوبق و  طئارـش  هب 
َبات َو ْنَم  ٍِبئاِتب َو  َسیَلَف  ِهَدابِعلا  ِیف  دِزَی  َمل  َبات َو  ْنَم  ٍِبئاِتب َو  َسیَلَف  َءامَـصُخلا  ِضُری  َمل  ُدـبَعلا َو  َبات  اذإ  َلاقال  َّمُهللأ  اُولاق  ُبئاَّتلا 

ْرِّیَُغی َمل  َبات َو  ْنَم  ٍِبئاِتب َو  َْسیَلَف  ُهَِسلجَم  رِّیَُغی  َمل  َبات َو  ْنَم  ٍِبئاِتب َو  َْسیَلَف  ُهَئاقَفُر  رِّیَُغی  َمل  َبات َو  ْنَم  ٍِبئاـِتب َو  َْسیَلَف  ُهَساـِبل  ْرِّیَُغی  َْمل 
ٍِبئاِتب َْسیَلَف  ُهَّفَک  ْعِّسَُوی  َْمل  ُهَْبلَق َو  ْحَـتْفَی  َْمل  َبات َو  ْنَم  ٍِبئاِتب َو  َْسیَلَف  ُهَتَِّین  ُهَقلُخ َو  رِّیَُغی  َْمل  َبات َو  ْنَم  ٍِبئاِتب َو  َْسیَلَف  ُهَتَداسَو  ُهَشاِرف َو 

یلَع َماقَتسا  اذإ  ٍِبئاِتب َو  َْسیَلَف  ِِهنََدب  نِم  ِِهتُوق  َلْضَف  مِّدَُقی  َْمل  َبات َو  ْنَم  ٍِبئاِتب َو  َْسیَلَف  ُهَناِسل  ْظَفحَی  َْمل  ُهَلْهَأ َو  ْرِّصَُقی  َمل  َبات َو  ْنَم  َو 
ناراک بلط  دنک و  هبوت  هدنب  یتقو  دومرف : .هن  ایادخ ! دنتفگ : تسیک ؟ هدننک  هبوت  دیناد  یم  ایآ  ) (2) ) ؛ ُِبئاّتلا َكاذَف  ِلاصِخلا  ِهِذَه 

دوخ بسانمان ]  ] سابل دنک و  هبوت  هک  یسک  تسین و  بئات  دیازفین ، تدابع  رب  دنک و  هبوت  هک  یسک  تسین و  بئات  دنکن ، یضار  ار 
بئات دریگن ،] هلـصاف  بابان  ناتـسود  زا  و   ] دـهدن رییغت  ار  دوخ  ناـقیفر  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  تسین و  بئاـت  سپ  دـهدن ، رییغت  ار 

ار دوخ  هاگ  هیکت  شرف و  دنک و  هبوت  هک  یـسک  تسین و  بئات  دـهدن ، رییغت  ار  دوخ  نتـسشن  لحم  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  تسین و 
ار شبلق  دنک و  هبوت  هک  یسک  تسین و  راک  هبوت  دهدن ، ریغت  ار  شتّین  يوخ و  دنک و  هبوت  هک  یسک  تسین و  راک  هبوت  دهدن ، رییغت 

یلو دنک  هبوت  هک  یسکو  تسین  بئات  دنکن ،) ادیپ  تواخـس  قافنا و   ) دهدن هعـسوت  ار  شتـسد  و  دنکن ) ادیپ  ردص  هعـس   ) دنکن زاب 
هبوت هک  یـسک  تسین و  بئات  درادـنرب ،] ...و  تمهت  تبیغ و  زا  تسد  و   ] دـنکن ظفح  ار  دوخ  نابز  دـنکن و  هاـتوک  ار  دوخ  يوزرآ 

دیزرو تماقتـسا  فاصوا  نیا  رب  راک ] هبوت   ] هک ینامز  تسین و  بئات  دنکن ، ادج  دوخ  ندب  زا  ار  دوخ  ياذغ  توق و  هفاضا  دـنک و 
« .تسا بئات  سپ 

30 ص :
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لد و حالـصا  راتفر و  قالخا و  حالـصا  اقفر ، دـمآ و  تفر و  لحم  حالـصا  نطاب ، رهاظ و  ساـبل  حالـصا  يداـبع ، هماـنرب  حالـصا 
.دنیآ یم  باسح  هب  هبوت  لامک  طئارش  زا  همه  تسد ،

31 ص :
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هبوت ياهدمآ  یپ  تارثا و 

دراد یناوارف  تبثم  ياهدـمآ  یپ  اهبنارگ و  دروآ  هر  رامـش و  یب  راثآ  هک  تسا  یقـالخا  یتیبرت و  ياـه  هزومآ  نیرت  مهم  زا  هبوت » »
.دوش یم  هراشا  نآرق  رد  اهنآ  مها  هب  هک 

تیصخش یبایزاب  . 1

وا تیبرت  نایلوتم  رگا  دنک ؛ یم  یکچوک  یگتسکشرس و  ساسحا  دهاوخن  ای  دهاوخب و  هچ  تسا ، هدش  یهانگ  بکترم  هک  یناسنا 
ساسحا ًالماک  هک  دـسرب  اجنآ  هب  تسا  نکمم  دـبای ، همادا  اهتمالم  رگا  دوش و  یم  رت  شیب  ساسحا  نیا  دـننک ، ریقحت  تمـالم و  ار 

دهاوخ كانرطخ  هعماج  هداوناخ و  يارب  وا  دوجو  تدش  هب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تیصخش  دنک 
.تسا هداد  تسد  زا  ار  زیچ  همه  دنک  یم  ساسحا  وا  نوچ  دنزب ؛ یتیانج  ره  هانگ و  هب  تسد  تسا  نکمم  دش و 

هب ار  وا  دـننک و  يزاسزاب  ار  راکهانگ  تیـصخش  یناهنپ ، تمادـن  راهظا  هبوت و  اب  هک  دـننک  یم  شالت  نآرق  ًاصوصخم  ینید  عباـنم 
زا و  ) (1) « ( .دراد یم  تسود  ار  ناراک  هبوت  دنوادخ  : » دیامرف یم  فرط  کی  زا  نآرق  اذل  دننادرگرب ؛ نآ  زا  رتالاب  هکلب  لوا  تلاح 

َهولَّصلا َو اُوماقأ  اُوبات َو  ناَف   » دنتـسه امـش  ینید  ناردارب  دنتـشگرب ، رگا  ناراک  فـالخ  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  مدرم  هب  رگید ، فرط 
« .دنتسه امش  ینید  ناردارب  دنزادرپب ، ار  تاکز  دنراد و  اپ  هب  ار  زامن  دننک و  هبوت  رگا  ) » (2) ) ؛) ِنیِّدلا ِیف  مُُکناوخإَف  َهوکَّزلا  اُوَتآ 
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هانگ هک  تسا  یـسک  دننام  هانگ  زا  هدننک  هبوت  ) (1) ) ؛ َُهل َبنَذال  نَمَک  ِبنَّذلا  َنِم  ُِبئاتلا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
« .درادن

ندش ادخ  بوبحم  . 2

ار ناـکاپ  ناگدـننک و  هبوت  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  ) » (2) ) ؛) َنیرِّهَطَتُملا ُّبُِـحی  َنـیباَّوَّتلا َو  ُّبُِـحی  َهللا  َّنإ  : ) دـیامرف یم  مـیرک  نآرق 
راکهانگ تیصخش  یبایزاب  ثعاب  بوبحم و  يارب  تسا  يراختفا  هکنیارب  هوالع  رترب  ماقم  زا  یتسود  راهظا  ِدوخ  .دراد » یم  تسود 

راـهظا اـهنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  هدـش  هجوـت  نادـنزرف  تیبرت  رد  تهج ، نیمه  هب  .دراد  یمهم  یگدـنزاس  یتـیبرت و  درب  دوـش ، یم 
دنک و تبحم  راهظا  رهوش  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  رـسمه  ندوب  طاشن  اب  ندـنام و  تّفع  اب  كاپ و  تهج  روط  نیمه  دوش و  ّتبحم 

« .مراد تتسود  : » دیوگب

مرکا لوسر  .مراد » تتسود  راک  هبوت  : » دراد یم  مالعا  دنک و  یم  تبحم  راهظا  ناراک  هبوت  هب  تبسن  شتمظع  نآ  اب  لاعتم  دنوادخ 
زا رت  بوبحم  دـنوادخ  دزن  رد  يزیچ  ) (3) ) ؛ ٍهَِبئات ٍهَنِمُؤم  وأ  ٍِبئات  ٍنِمُؤم  نِم  ِهللا  َیلإ  َّبَحَأ  ٌءیَـش  َسَیل  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

« .تسین هدننک  هبوت  نمؤم  نز  راک و  هبوت  نمؤم  درم 

33 ص :
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ناهانگ ششخب  . 3

مُکنَع َرِّفَُکی  نأ  مُکُّبَر  یـسَع  ِهللا  یلإ  اُوبُوت  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  .تسا  راکهانگ  ناـسنا  ناـهانگ  ندـش  هدیـشخب  هبوت ، مهم  رثا 
« .دناشوپب ار  امش  ناهانگ  دنوادخ  تسا  دیما  ...دینک  هبوت  ادخ  يوس  هب  نانمؤم ]! يا  ) »] (1) ) ؛) مُِکتِائیَس

تانسح هب  تائیس  ندش  لیدبت  . 4

یم هک  ناـنچ  دـنک ؛ یم  تانـسح  یکین و  هب  لیدـبت  ار  اـهنآ  ناـهانگ ، راـثآ  وحم  رب  هوـالع  دـنوادخ  دریگ ، ماـجنا  یعقاو  هبوت  رگا 
یناسک رگم  ) » (2) ) ؛) ًامیحَر ًاروُفَغ  ُهللا  َناک  ٍتانسَح َو  مِِهتِائیَس  ُهللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوأف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  نَم  ّالإ  : ) دیامرف
هراومه دنوادخ  دنک و  یم  لّدبم  تانـسح  هب  ار  نانآ  ناهانگ  دنوادخ  هک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت  هک 

« .تسا هدوب  نابرهم  هدنزرمآ 

َعَجَر َو َُّمث  ًابنَذ  ََبنذأ  اذإ  َنِمؤُملا  يِدبَع  َّنإ  ُدُواد  ای  درک : یحو  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
)(3) ) ؛ َنیمِحاَّرلا ُمَحرأ  اَنأ  یلابُا َو  َهَنَسَحلا َو ال  ُُهْتلَْدبَا  َهَظَفَحلا َو  ُُهتیَسنأ  َُهل َو  ُتْرَفَغ  ِهِرکِذ  َدنِع  یِّنِم  ییحَتسا  ِبنَّذلا َو  َِکلذ  نِم  َبات 

ایح نم  زا  هانگ  نآ  دای  ماگنه  و  دنک ، هبوت  هانگ  نآ  زا  ددرگرب و  سپـس  دهد ، ماجنا  یهانگ  هاگ  ره  نمؤم  هدنب  یتسار  هب  دواد ! يا 
منک و یم  لیدبت  هنسح  هب  ار  هانگ  نآ  دنربب و  دای  زا  ار  نآ  ناگدنسیون )  ) ناظفاح هک  منک  یم  يراک  مشخب و  یم  ار  وا  هانگ  دنک ،

« .منانابرهم نیرت  نابرهم  نم  هک  یلاح  رد  مرادن ، یکاب  یسک ] زا  ]

34 ص :
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يدبا يراگتسر  . 5

اَهُّیأ ًاـعیِمَج  ِهللا  یلإ  اُوبُوت  َو  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  .تسا  يدـبا  يراگتـسر  يریخ و  هب  تبقاـع  هبوت ، يورخا  راـثآ  نیرت  مهم  زا 
« .دیوش راگتسر  دیاش  دینک ؛ هبوت  ادخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم ! يا  ) » (1) ) ؛) َنوُِحلُفت مُکَّلََعل  َنونِمؤُملا 

يدبا شیاسآ  . 6

َِکئلوأَف ًاـِحلاص  َلِـمَع  َنَمآ َو  َباـت َو  نَم  ّـالإ  : ) تسا هدـش  هدرمـش  هبوت  ياهدـمآ  یپ  زا  زین  يدـبا  شیاـسآ  يراگتـسر ، راـنک  رد 
« .دنوش یم  تشهب  لخاد  نانآ  سپ  .دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دروایب و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  رگم  ) » (2) ) ؛) َهَّنَجلا َنُولُخدَی 

يزور شیازفا  . 7
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زین ناسنا  يزور  قزر و  دایدزا  رد  دراد و  زین  يّدام  يویند و  تکرب  رثا و  يورخا ، يونعم و  رامش  یب  تاکرب  راثآ و  رب  هوالع  هبوت 
؛ ِقلَخلا ِهَمَحَر  ِقزِرلا َو  ِرورُِدل  ًابَبَـس  َرافِغتـسإلا  ُهَناحبُـس  ُهللا  َلَعَج  دَـق  َو  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  راذـگ  رثا 

« .تسا هداد  رارق  دوخ ]  ] ناگدیرفآ تمحر  بجوم  يزور و  نتخیر  ورف  یمئاد  هلیسو  ار  رافغتسا  دنوادخ  و  ) » (1)(

ٍلاومِأب َو مُکْدِدُْمی  ًاراردِم َو  مُکیَلَع  َءامَّسلا  لِسُری  ًاراَّفَغ  َناک  ُهَّنإ  مُکَّبَر  اوُرِفغَتسإ  : ) دومرف دوخ  نآرق ] رد   ] سپـس : » دهد یم  همادا  و 
ات تسا  هدنزرمآ  رایـسب  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  هبوت ] اب   ] دوخ راگدرورپ  زا  ) » (2) ) ؛) اراهنأ مَُکل  لَـعجَی  ٍتاَّنَج َو  مَُکل  لَـعجَی  َنیَنب َو 

اهناتسغاب و دهد و  يرای  ار  امش  نادنزرف  ناوارف و  لاوما  ششخب  اب  دزیر و  ورف  امـش  رب  یپ  رد  یپ  نامـسآ  زا  ار  تکرب  رپ  ياهناراب 
« .دراذگ امش  رایتخا  رد  بآ  رپ  ياهرهن 

َقزِّرلا َأَْطبَتْـسلا  ِنَم  یلاعَت َو  َهللا  ِدِـمْحَیلَف  ًهَمِعن  ِهیَلَع  ُهللا  َمَعنأ  ْنَم  : » دـیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگید ، یثیدـح  رد  و 
دنلب يادخ  شیاتس  دیاب  سپ  دهدب ، وا  هب  یتمعن  ادخ  هک  یـسک  ) (3) ) ؛ ِهللاِاب ّالإ  َهَُّوقال  َلوَحال َو  لُقَیلَف  ٌرمأ  ُهَنَزَح  نَم  َهللا َو  ِرِفغَتـسَیلَف 

: دیوگب دیاب  دنک ، تحاران  ار  وا  يرما  هک  یسک  دنک و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دیاب  هدرک ، ریخأت  شیزور  هک  یـسک  دنک و  ار  هبترم 
« .ِهللاِاب ّالإ  َهَُّوقال  َلوَحال َو 
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نآرق رد  نابئات  زا  ییاه  هنومن 

رت و شیب  هدافتـسا  تهج  هب  اـم  هک  تسا  هدـش  حرطم  ناـیب و  ناـنآ  ریغ  مالـسلا و  هیلع  ءاـیبنا  هبوـت  زا  یناوارف  ياهناتـساد  نآرق  رد 
: مینک یم  هراشا  ناموصعم  ریغ  ۀبوت  زا  ییاه  هنومن  هب  هبوت ، ندرک  حرطم  رت  يدربراک 

بئات نافّلختم  . 1

هارمه تکرح  كوبت و  گنج  رد  تکرـش  زا  هّیما » نب  لـاله   » و عیبر » نب  هرارـض  «، » کـلام نب  بعک   » ماـن هب  ناناملـسم  زا  رفن  هس 
يزیچ دوب و  یلبنت  یتسـس و  رطاـخ  هب  هکلب  دنـشاب ، ناـقفانم  هتـسد  راد و  ءزج  هک  دوبن  نآ  رطاـخ  هب  نیا  یلو  دـندز ، زابرـس  ربماـیپ 
ربمایپ تمدخ  اهنآ  تشگزاب ، هنیدم  هب  كوبت  هنحص  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  .دندش  نامیشپ  مدان و  هک  تشذگن 

هب تفگن و  نخـس  اهنآ  اب  هلمج  کی  یتح  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـما  دـندرک ؛ یهاوخرذـع  دندیـسر و  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
.دیوگن نخس  اهنآ  اب  يدحا  هک  داد  روتسد  زین  ناناملسم 

دندمآ ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  نانآ  نانز  ناکدوک و  یتح  هک  اجنآ  ات  دنتفرگ ، رارق  یعامتجا  بیجع  هرصاحم  کی  رد  اهنآ 
کیدزن اهنآ  هب  هک  داد  روتـسد  یلو  دادـن ، ییادـج  هزاجا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـنوش  ادـج  اـهنآ  زا  هک  دنتـساوخ  هزاـجا  و 

رهش گرزب ، ییاوسر  يراوخ و  نیا  زا  تاجن  يارب  دندش  روبجم  هک  دش  گنت  اهنآ  رب  نانچ  شتعـسو  مامت  اب  هنیدم  ياضف  .دنوشن 
.دنربب هانپ  هنیدم  فارطا  ياههوک  هب  دنیوگ و  كرت  ار 
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کلام نب  بعک  هک  دوب  نیا  درک  داجیا  اهنآ  رد  ار  هبوت  تلاح  هک  یلئاسم  هلمج  زا  .درک  یم  مهارف  اهنآ  رد  ار  هبوت  هنیمز  همه  اهنیا 
ارم هک  یماگنه  .دریگ  یم  ارم  غارـس  یماش  یحیـسم  رفن  کی  مدـید  مدوب ، هتـسشن  یتحاراـن  اـب  هنیدـم  رازاـب  رد  يزور  دـیوگ : یم 
لاح ایب ! ام  يوس  هب  هدنار ، دوخ  زا  ار  وت  تبحاص  رگا  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  داد  نم  تسد  هب  ناّسَغ »  » هاشداپ زا  يا  همان  تخانش ،

.دنا هدرک  عمط  نم  رد  نانمشد  هک  هدیسر  ییاج  هب  مراک  نم ! رب  ياو  يا  متفگ : دز و ] هقلح  منامشچ  رد  کشا  و   ] دش بلقنم  نم 

تشذگ لاونم  نیا  هب  یتدم  .دنتفگ  یمن  نخس  اهنآ  اب  هملک  کی  یتح  اما  .دندرب  یم  اهنآ  يارب  اذغ  اهنآ  ناگتـسب  رگید ، فرط  زا 
اما ددرگ ، لزان  دـشاب ، اـهنآ  هبوت  یلوبق  رب  لـیلد  هک  يا  هیآ  دوش و  لوبق  اـهنآ  هبوت  هک  دندیـشک  یم  راـظتنا  زور  بش و  هتـسویپ  و 

، دنا هدرک  هطبار ]  ] عطق ام  اب  مدرم  هک  نونکا  تفگ : نارگید  هب  دیسر و  نانآ  زا  یکی  رظن  هب  يرکف  ماگنه ، نیا  رد  .دش  یمن  يربخ 
کی یتح  هک  يروط  هب  دـش ؛ یلمع  داهنـشیپ  .دوزفا  اـهنآ  هبوت  لاـح  رب  راـک  نیا  .مینک  هطبار  عطق  رگیدـکی  زا  مه  اـم  هک  رتهب  هچ 

نیا لوط  رد  دیـشک و  لوط  زور  هاجنپ  تیعـضو  نیا  .دش  هدوزفا  اهنآ  يراز  عّرـضت و  رب  یلو  دنتفگ ، یمن  نخـس  رگیدـکی  اب  هملک 
.دنتشاد یهلا  هاگشیپ  رد  يراز  هیرگ و  عّرضت و  ینامیشپ و  تمادن و  راهظا  تدم ،

یَّتَح اوُفِّلُخ  َنیِّذلا  ِهَثالَّثلا  یَلَع  َو  ) ) (1) : ( تشگ لزان  نانآ  هبوت  ندش  هتفریذپ  ناونع  هب  هیآ  نیا  دـش و  هتفریذـپ  نانآ  هبوت  ماجنارس 
َوُه َهللا  َّنإ  اُوبُوتَِیل  مِهیَلَع  َبات  َُّمث  ِهیلإ  ّالإ  ِهللا  َنِم  َأـجلَمال  نأ  اوُّنَظ  مُهُـسُفنأ َو  مِهیَلَع  ْتَقاـض  ْتَبُحَر َو  اـِمب  ُضرـألا  مِهیَلَع  ْتَقاـض  اذإ 
اب ناناملـسم  دـندرک و  يراددوخ  كوبت  گنج  رد  تکرـش  زا  و   ] دـندنامزاب هنیدـم ] رد   ] هک رفن  هس  نآ  و  ) » (2) ) ؛) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا 

یمن دوخ  يارب  شیوخ  دوجو  رد  ییاج  یتح ]  ] دمآ و گنت  اهنآ  رب  شتعـسو  همه  اب  نیمز  هک  دح  نآ  ات  دـندرک ] هطبار  عطق  نانآ 
دنوادخ دننک و  هبوت  ات  داد  هبوت  قیفوت  نانآ  هب  ادخ  ماگنه ، نآ  رد  .تسین  وا  يوس  هب  زج  ادـخ  زا  یهاگهانپ  هک  دنتـسناد  دـنتفای و 

« .تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت 
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ناـمرجم يارب  ار  هبوت  هار  مه  دـننک  شـالت  دـیاب  هعماـج  ناربـهر  هعماـج و  مدرم و  هک  دـمآ  تسد  هب  نآ  لوزن  ناـش  قوف و  هیآ  زا 
.دراد يرثؤم  شقن  یگدنزاس  ّوحت ل و  رد  هبوت  هک  ارچ  دننک ؛ مهارف  ار  نآ  هنیمز  مه  دنراذگزاب و 

مالسلا هیلع  هزمح  لتاق  یشحو ، مالغ  هبوت  . 2

هزمح ترضح  شراوگرزب  يومع  عیجف  تداهش  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ثداوح  نیرت  خلت  نیرت و  لکـشم  زا  یکی 
ار شرگج  دیرد و  ار  وا  يولهپ  مالسلا ،  هیلع  هزمح  نتشک  زا  سپ  مالسلا  هیلع  هزمح  لتاق  یشحو »  » .دوب مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
 ، مالـسلا هیلع  هزمح  تداهـش  عیجف  هرظنم  ندید  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .درب  نایفـسوبا  رـسمه  دنه ،»  » يارب هیدـه  ناونع  هب 
ار لتاق  نامه  هکلب  درکن ، یفالت  نینچ  اهنت  هن  ًادعب  یلو  دشکب ؛ ار  ناکرشم  زا  رفن  داتفه  تیانج ، نیا  یفالت  هب  هک  درک  دای  دنگوس 

.تخاس هبوت  هب  راداو  ار  وا  درک و  توعد  مالسا  يوس  هب  زین 

توعد مالـسا  هب  ار  وا  ات  داتـسرف  شیومع  لتاق  یـشحو  دزن  ار  یـصخش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  سابع » نبا  »
رد دوش ، انز  ای  كرش  ای  لتق  بکترم  هک  نآ  ییوگ  یم  وت  وگب : وا  هب  : » تفگ ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هداتـسرف  هب  یـشحو  .دنک 

میارب هار  مه  زاب  ایآ  ما ، هدش  بکترم  ار  ناهانگ  اهراک و  نیا  مامت  نم  دـش و  دـهاوخ  فعاضم  یباذـع  راتفرگ  ّتلذ  اب  تمایق  زور 
رگم ) » (1) ) ؛) ٍتانَـسَح مِِهتائِّیَـس  ُهللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َنَمآ َو  َبات َو  نَم  ّالإ  : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  تسا »؟ زاب 

« .دنک یم  لیدبت  کین  لامعا  هب  ار  ناشیا  تشز  لامعا  ادخ  سپ  .دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  نآ 
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تسا یلکشم  رایسب  ياهطرش  حلاص  لمع  نامیا و  هبوت و  : » داد ماغیپ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هرابود  هیآ  نیا  ندینش  اب  یشحو 
هب ) » (1) ) ؛) َءاَشَی نَِمل  َِکلذ  َنوُدام  ُرِفغَی  ِِهب َو  َكَرـُشی  نأ  ُرِفغَیال  َهللا  َّنإ  : ) دش لزان  هیآ  نیا  یتّدم  زا  سپ  .مرادن » ار  نآ  ناوت  نم  و 

« .دیشخب دهاوخ  دهاوخب ، هک  یسک  يارب  تسا ، نآ  زا  رت  مک  ار  هچنآ  یلو  دیشخب ، دهاوخن  ار  ندیزرو  كرش  دنوادخ  هک  یتسار 

مناد یمن  نم  دهاوخب و  دوخ  هک  تسا  هداد  یناسک  هب  ار  ترفغم  هدـعو  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  : » تفگ دوخ  ددـجم  مایپ  رد  یـشحو 
ْنِم اوُطَنْقَتال  مِهِسُْفنأ  یلَع  اُوفَرْسأ  َنیذَّلا  يِدابِع  ای  ُْلق  : ) دش لزان  لیذ  هیآ  ینامز  تشذگ  زا  سپ  هن ؟ ای  دشخبب  ارم  دهاوخ  یم  ادخ 

زا دیا ! هتشاد  اور  فارـسا  شیوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  ) » (2) ) ؛) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهللا  َّنإ  ِهللا  ِهَمْحَر 
« .تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا  انامه  .دشخب  یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک  یتسار  هب  .دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر 

زا دروآ و  مالسا  دش ، فّرشم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  هاگ  نآ  يرآ .» نونکا  : » تفگ هیآ  نیا  ندینـش  اب  یـشحو 
)(3)  ( .درک مالسا  نانمشد  اب  هزرابم  هار  رد  ییاهیراکادف  شا  یگدنز  همادا  رد  درک و  هبوت  دوخ  هتشذگ 
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نآرق رد  شیاین 

هراشا

هراشا

هطبار نیا  .تسادـخ  اب  ناسنا  طاـبترا  دروم  رد  یحو  مـالک  ياـهمایپ  زا  یمیظع  شخب  هک  دـهد  یم  ناـشن  نآرق  تاـیآ  رب  يرورم 
، نآرق .دزاس  یم  باریـس  قح  ترـضح  تاکرب  تمحر و  لالز  زا  ار ، هنـشت  ناسنا  هک  تسا  یتسه  هولج  نیرتابیز  قولخم  قلاـخ و 
هیآ 186 رد  .تسا  مدرم  ادـخ و  هطبار  تیمها  رگنایب  نیا  دـبای و  یم  همتاخ  سان »  » هژاو اب  هدـش و  زاغآ  هّللا »  » هملک اب  ادـخ ، باتک 

لاعتم دنوادخ  دنویپ  طابترا و  جوا  نیا  هدرک و  هراشا  ناگدنب  هب  راب  تفه  دوخ و  سدـقم  تاذ  هب  هبترم  تفه  دـنوادخ  هرقب  هروس 
.تسا ناگدنب  اب 

قوس تیاهن  یب  يوس  هب  ار  وا  ناسنا  نورد  رد  يرطف  ششک  هک  ارچ  تسا ؛ لیامتم  لامک  أدبم  اب  طابترا  يوس  هب  ًاترطف  ناسنا  هتبلا 
اعد و تدابع و  .دوش  یمن  عانقا  یتسه  قلاخ  ياهتنا  یب  يورین  قلطم و  لامک  اـب  طاـبترا  زا  ریغ  هب  دودـحمان  لـیامت  نیا  .دـهد  یم 

یعقاو هاگیاج  شزرا و  لاعتم  دنوادخ  تلع  نیمه  هب  تسا ، ناسنا  ینورد  دادعتسا  يرطف و  لیامت  نیا  ییافوکش  هار  نیرتهب  شیاین 
)(1) ) ؛) ْمُکُؤاعُد الَْول  ّیبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ْلـُق  : ) دـیامرف یم  دـنک و  یم  نییعت  وا  شیاـین  اـعد و  هلیـسوب  شیوخ  هاـگراب  رد  ار  ناـسنا 

« .دشابن امش  ياعد  رگا  تسین ، لئاق  یشزرا  امش  يارب  مراگدرورپ  وگب : »
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لباقم رد  عوشخ  عوضخ و  یگدنب ، ساسارب  دارفا ، يونعم  شزرا  رایعم  یهلا و  هاگراب  رد  ناسنا  یعقاو  شزرا  ینآرق ، مایپ  نیا  قبط 
.تسا یتسه  ناهج  راگدیرفآ  زا  وا  تساوخرد  حاحلا و  لاعتم و  دنوادخ 

هیحور لاعتم  دنوادخ  لباقم  رد  دـننز و  یم  زابرـس  قح  ترـضح  اب  هبدـن  انمت و  شهاوخ و  اب  هارمه  يوگتفگ  اعد و  زا  هک  يدارفا 
رد لاعتم  دـنوادخ  دوب ! دـنهاوخ  یهلا  رهق  منهج و  شتآ  بجوتـسم  هکلب  دـنرودب ؛ یهلا  تمحر  زا  اـهنت  هن  دـنراد ، يا  هناربکتـسم 

مَّنَهَج َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنُوِربْکَتْسَی  َنیذَّلا  َّنِا  ْمَُکل  ْبَجَتْـسَا  ینوُعُْدا  ْمُکُّبَر  َلاق  َو  : ) دیامرف یم  هتخادرپ ، هتکن  نیا  هب  رفاغ  هروس 
يدوز هب  دنزرو ، یم  ربک  نم  شتـسرپ  زا  هک  یناسک  منک ، تباجا  ار  امـش  ات  دیناوخب  ارم  دومرف : ناتراگدرورپ  و  ) » (1) ) ؛) َنیرِخاد

« .دنیآ یم  رد  خزود  رد  راوخ 

: دیوگ یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ظفاح 
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يرکاچ راهظا  نک و  یگدنب  رارقادنرخ  یمن  یهاش  تکوش  قشع  يوک  رد 

دنوادخ ) (1) ) ؛ یَنلَأْسَی یّتَح  ِهیطُْعاال  ُلوُقَیَف  ِهِدـْبَع  ْنَع  َریثَْکلا  َْریَْخلا  ُکِسُْمَیل  َهَّللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
نم زا  ما  هدـنب  ات  دـیامرف : یم  هدرک و  ناـنآ  ياـعد  لاؤس و  هب  طونم  ناگدـنب  هب  ار  شتاـکرب ] اـهتمعن و  زا   ] يرایـسب ياـطع  لاـعتم 

« .منک یمن  اطع  وا  هب  دنکن ، لاؤس  دهاوخن و 

یحو مالک  رد  ار  نآ  تباجتسا  عاونا  تامدقم و  اعد ، طیارـش  تسا  هتـسیاش  لاعتم ، راگدرورپ  دزن  اعد  شزرا  تیمها و  هب  هجوت  اب 
ره دنمزاین ، ناسنا  تسا ، نایملاع  دنوادخ  اب  وا  هناقـشاع  هناعـضاخ و  طابترا  اعد و  ورگ  رد  ناسنا  يونعم  تیـصخش  .مینک  یـسررب 

دنوادخ هاگرد  رد  شتیمها  شزرا و  رادقم ، نامه  هب  دنک ، اوجن  رت  هنالیلذ  رت و  عشاخ  رتزوس ، رپ  لاعتم  دنوادخ  رـضحم  رد  ردقچ 
دوخ هنشت  حور  ینارون ، هیعدا  لالز  رثوک  زا  هتـسشن و  هنابـش  ياهتاجانم  اعد و  همـشچ  رب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  .تفر  دهاوخ  الاب 

: هک دنرواب  نیا  رب  نانآ  دنزاس ! یم  باریس  ار 

دوب يرحس  درو  بش و  ياعد  نمی  زاظفاح  هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره 

43 ص :
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و:

يدنویپ رادلد  اب  هک  ور  یم  شور  هار و  نیدب  تسا  دوصقم  جنگ  دیلک  بش  هآ  حبص و  ياعد 

.دهد یم  تباجا  هدژم  هدناوخارف و  اعد  طابترا و  هب  ار  مدرم  لاعتم  دنوادخ  اتسار  نیمه  رد 

هاگ ره  و  « ؛ ( (1) ( ( َنُودُـشْرَی ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُؤْیلَو  یل  اُوبیجَتْـسَْیلَف  ِناعَد  اِذا  ِعاَّدـلا  َهَوْعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینِاف  یّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اِذا  (ِو 
سپ منک ؛ یم  تباجا  دناوخب -  ارم  هک  یماگنه  هب  ار -  هدننک  اعد  ياعد  مکیدزن و  نم  وگب ]  ] دنسرپب نم  هرابرد  وت  زا  نم  ناگدنب 

« .دنبای هار  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نم  هب  دنهن و  ندرگ  ارم  نامرف  دیاب  نانآ 

44 ص :
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اعد ياه  هنیمز  طیارش و 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

نآرق رد  شیاین 

اعد ياه  هنیمز  طیارش و 

دنوادخ هب  زاین 

تاکرب اهتمحر و  ضرعم  رد  ار  دوخ  یتسه ، راگدـیرفآ  اب  یطابترا  هار  نیرت  هتـسیاش  نیرت و  کـیدزن  باـختنا  اـب  رگـشیاین  ناـسنا 
طیارش ره  رد  هدرک و  دنلب  اعد  هب  تسد  يدام ، یگدنز  مخ  چیپ و  رپ  طیارـش  تامدقم و  زا  روبع  اب  وا  .دهد  یم  رارق  قح  ترـضح 
دنوادخ هک  ارچ  دزادرپ ، یم  وگتفگ  هب  دوخ  دوبعم  اب  یتحار  هب  دنک و  یم  هضرع  شنیرفآ  ناهج  لازیال  تردق  هب  ار  دوخ  ینامز  و 

؛ تسادخ نآ  زا  برغم  قرـشم و  و  ) » (1) ) ؛) ٌمیلَع ٌعساو  َهَّللا  َّنِا  ِهَّللا ، ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـمَْنیَاَف  ُبِْرغَْملا  ُقِرْـشَْملا َو  ِهَِّلل  َو   ) تسا هدوـمرف 
« .تساناد رگشیاشگ  ادخ  يرآ ، .تسادخ  هب ]  ] يور اجنآ  دینک ، ور  وس  ره  هب  سپ 

ساسحا .دهاوخب  وا  زا  ار  شجئاوح  عفر  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  دناوت  یم  دـهاوخب ، هک  ناکم  ره  رد  هظحل و  ره  رد  جاتحم  هدـنب 
دنوادخ هب  رت  شیب  دشاب ، رتدـنمزاین  يو  ردـق  ره  دـناشک و  یم  ادـخ  يوس  هب  ار  دـنمزاین  ناسنا  هک  تسا  یهلا  تمعن  نیرتهب  زاین ،

.تسا هاوخ  لامک  وجادخ و  ناسنا  کی  هیامرس  نیرتالاب  نیا  تسا و  مزال  روش  قشع و  تسود  ترـضح  هناتـسآ  رد  .تسا  کیدزن 
یبلق تدارا  اب  هارمه  قیمع  هجوت  نیتسار ، رگـشیاین  کی  هیامرـس  نیرتالاب  .تشاد  دـهاوخ  يرثا  هچ  اعد  دـشابن  زاین  هآ و  درد ، رگا 

.ددرگ یم  نایب  ابرلد  كانزوس و  یتارابع  بلاق  رد  دزیخ و  یم  رب  وا  یعقاو  قشع  زاین و  زا  هک  تسا 

45 ص :
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: دیارُس ظفاح 

دنکب اهراک  وت  زوس  هک  زوسب  الد 

----

دنکب الب  دص  عفد  یبش  مین  ياعد 

----

کیل قفشم  تسا و  مد  احیسم  قشع  بیبط 

----

دنکب اود  ار  هک  دنیبن  وت  رد  درد  وچ 

----

راد شوخ  لد  راک و  زادنا  دوخ  يادخ  اب  وت 

----

دنکب ادخ  یعدم  دنکن  رگا  محر  هک 

----

هب .دوش  ققحم  یقیقح  ياعد  دشاب و  یکی  شنابز  اب  شبلق  دـنک و  اعد  دوجو  مامت  اب  هدـننک  اعد  هک  دوش  یم  بجوم  زاین  ساسحا 
: دوش یم  يروآدای  دنمزاین  ياهناسنا  هب  رطاف  هروس  رد  تهج  نیمه 

هدوتس زاین  یب  هک  تسادخ  دیدنمزاین و  ادخ  هب  امـش  مدرم ، يا  ) » (1) ) ؛) ُدـیمَْحلا ُّینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیِلا  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَا  ُساَّنلا  اهُّیَا  ای  )
« .تسا

: تسا هدورس  يولوم 

46 ص :
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تسُر جاتحم  یپ  زا  دییور  هچ  ره 

----

تسج هک  يزیچ  یبلاط  دبایب  ات 

----

دیرفآ تاوامس  رگ  یلاعت  قح 

----

دیرفآ تاجاح  عفد  يارب  زا 

----

دور اجنآ  اود  يدرد  اجک  ره 

----

دور اجنآ  اون  يرقف  اجک  ره 

----

دور اجنآ  باوج  لکشم  اجک  ره 

----

دور اجنآ  بآ  تسا  ) (1)  ( یتشک اجک  ره 

----

تسدب روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 

----

)(2)  ( تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات 

----
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، دناوخن ار  ادخ  ناسنا ، دشابن و  زاین ، ساسحا  رگا  اّما  .دناوخ  یم  ار  دـنوادخ  وا  دـناشک و  یم  ادـخ  يوس  هب  ار  وا  ناسنا ، یتاذ  رقف 
نیاربانب دیامنن ، هعجارم  کشزپ  هب  دنکن و  جـنر  درد و  ساسحا  هک  يرامیب  دـننام  درک ، دـهاوخن  یهجوت  وا  هب  مه  لاعتم  دـنوادخ 

دوجو رد  يوق  يا  هزیگنا  شـشوک و  شالت و  شا  همزـال  دـسرب ، لاـمک  هب  دـهاوخب  رگا  ناـسنا  .دـش  دـهاوخن  ناـمرد  زین  يراـمیب 
ناسنا هنرگو  دومن  شالت  درک و  زاین  ساسحا  دیاب  دیحوت ، هب  ینیقی  رواب  یبوبر و  ماقم  نتخانـش  رب  هوالع  اعد ، رد  نیاربانب  تسوا ،

ار یعقاو  شمارآ  يور  یناـسنا  نینچ  .درب  دـهاوخن  ییاـج  هـب  هار  دریگب ، يراـی  یهلا  قـلطم  تردـق  أدـبم  زا  هـکنیا  نودـب  هارمگ ،
قمع زا  هراومه  جاـتحم ، رگـشیاین  .دـنام  دـهاوخ  مورحم  اـعد  يونعم  یتیبرت و  یعاـمتجا ، یناور ، تاـکرب  همه  زا  دـید و  دـهاوخن 

: هک دلان  یم  شدوجو 

یهانپ ار  ناهانپ  یب  یهلا 

----

47 ص :

.تعارز رازتشک و  - . 1
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یهاگن نک  نالاح  هتسخ  يوس  هب 

----

تجاح هچ  یناشیرپ  حرش  ارم 

----

یهاوگ مناشیرپ  لاح  رب  هک 

----

مالـسا یمارگ  لوسر  تسا ، راگدرورپ  ترـضح  هاگرد  هب  وا  یکیدزن  طابترا و  هلیـسو  نیرتهب  دـنوادخ  هب  ناسنا  زاـین  هک  اـجنآ  زا 
« .ملاب یم  نآ  هب  تسا و  نم  راختفا  هیام  دنوادخ ] هب   ] نم زاین  ) (1) ) ؛ ُرِخَْتفَا ِِهب  يرْخَف َو  ُْرقَْفلَا  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص 

یْنتِمَا ًانیکْـسِم َو  یِنیْحَا  َّمُهَّللَا  : » هک دومن  یم  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  دوخ  ياـهاعد  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
زور رد  ناریمب و  هنوگ  نیا  راد و  هدـنز  دوـخ ] هب   ] دـنمزاین هراوـمه  ارم  اراـگدرورپ ! ) (2) ) ؛ ِنیکاسَْملا ِهَْرمُز  یف  ینرُشْحاَو  ًانیکْـسِم 

!« نادرگ روشحم  نادنمزاین  هرمز  رد  تمایق 

.درک باختنا  ار  قح  هاگرد  هب  يدنمزاین  يویند و  رهاظم  هب  ندوبن  هتـسبلد  یتسیز ، هداس  تلع ، نیمه  هب  راگدرورپ  حلاص  هدـنب  نآ 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

48 ص :

ص 111. مق ، یضر ، تاراشتنا  يریعش ، نیدلا  جات  رابخالا ، عماج  - . 1
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یم مالس  تراگدرورپ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  يا  هتـشرف  يزور  »
ار شرـس  یمارگ  نآ  منک ! لیدبت  تارهاوج  الط و  هب  تیارب  ار  هکم  نابایب  ياه  هزیرگنـس  يراد ، تسود  رگا  دـیوگ : یم  دـناسر و 
؛ َُکتْرَکَذ َُکتْوَعَد َو  ُْتعُج  اِذا  َُکتْرَکَش َو  َُکتْدِمَح َو  ُْتعَبَـش  اذِاَف  ًاموَی ، ُعوُجَا  ًاموَی َو  ُعَبْـشَا  ْنِکل  َو  ِّبَر ال ، ای  : » تفگ درک و  دنلب 

وت يانث  دمح و  يریس ، ماگنه  ما ، هنسرگ  دعب  زور  مریس و  يزور  یلو  مهاوخ ] یمن  ایند  رد  ار  وت  زا  يزاین  یب  [ ؛ هن ادنوادخ ! ) (1)(
« .منک یم  دای  ار  وت  یگنسرگ ، ماگنه  رد  میوگ و 

رقف

49 ص :
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نتفرگ هلـصاف  تاجرد و  لزنت  تسا ، مزال  اهنآ  هب  هجوت  وج  لامک  ياهناسنا  يارب  دراد و  دوجو  هفرم  ياهیگدـنز  رد  هک  یتاـفآ  زا 
دوـخ و نیب  نآ ، يوـس  هب  شیارگ  اـیند و  هب  ندـش  هدوـلآ  رثا  رد  صاخـشا  هنوـگ  نیا  .تسا  یهلا  هاـگرد  زا  یتافیرـشت  ياـهناسنا 
هک ارچ  دوش ، یم  فیعض  گنر و  مک  ناشدوجو  رد  دنوادخ  هب  زاین  ساسحا  هیحور  دننک و  یم  داجیا  عناوم  اه و  هلصاف  ناشیادخ 
َّنا  ) هک ارچ  دـهد ؛ یم  تسد  نانآ  هب  يزاین  یب  روصت  یهاگ  دـنوش و  یم  لفاغ  یعقاو  زاس  ببـس  زا  هتـسبلد و  يرهاظ  ياهببـس  هب 

« .درک دهاوخ  نایغط  دنک  ساسحا  زاین  یب  ار  دوخ  رگا  ناسنا  هک  هتبلا  ) » (1) ) ؛) ینْغَتْسا ُهاَر  ْنَا  یغْطََیل  َناْسنِْالا 

رد ار  نشور  تقیقح  نیا  لاعتم  دـنوادخ  .دـننک  ادـیپ  یـسرتسد  يونعم  هیلاع  تاماقم  هب  دـنناوت  یمن  یتحار  هب  تلع  نیمه  هب  نانآ 
هک یسک  ) » (2) ) ؛) ٍبیـصَن ْنِم  ِهَرِخْالا  یف  َُهلام  اـْهنِم َو  ِِهتُْؤن  اینُدـلا  َثْرَح  ُدـیُری  َناـک  ْنَم  : ) دـهد یم  حیـضوت  نینچ  نیا  میرک  نآرق 

« .تسین یبیصن  ار  وا  ترخآ  رد  یل ] میهد و[ یم  نآ  زا  وا  هب  دهاوخب  ار  ایند  نیا  تشک 

50 ص :
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هک دندیزرو  یم  دیکأت  یهلا  رواب  نیا  رب  نانآ  .تسا  یفارشا  یگدنز  لمجت و  زا  بانتجا  یهلا  نالوسر  ياهتلصخ  نیرت  صخاش  زا 
هکنیا اب  نانآ  .دراد  یمن  شوخ  ار  یتاقبط  تازایتما  تافیرـشت و  دراد و  تسود  ار  ندوب  فلکت  یب  یتسیز و  هداس  لاـعتم  دـنوادخ 

هب زاین  ساسحا  نآ  رد  هک  هداس  یگدنز  هب  نانآ  .دندولاین  تالمجت  هب  ار  دوخ  هاگ  چیه  دننک ؛ یگدنز  لماک  هافر  رد  دنتسناوت  یم 
.دندیزرو یم  دیکأت  دسر ؛ لقادح  هب  ادخ  هدنب و  نایم  هلصاف  هدش و  تیوقت  دنوادخ 

.دنام شکرابم  ندب  رب  ریصح  يربز  راثآ  دیباوخ و  يریصح  يور  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  : » تسا هدمآ  تیاور  رد 
ار یعیسو  ياهروشک  مور ) ناریا و  ناهاشداپ  « ) رـصیق  » و يرـسک » ! » هّللا لوسر  ای  درک  ضرع  ترـضح  هب  يزوسلد  يور  زا  هشیاع 
رد يزیچ  يویند  عاـتم  زا  دـیتسه ، یهلا  ربماـیپ  هک  امـش  یلو  دـنرادروخرب ؛ يویند  تمعن  هنوگ  همه  زا  دـنراد و  دوخ  هطلـس  تحت 

! دیشوپ یم  تمیق  نازرا  سابل  دیباوخ و  یم  ریصح  يور  دیرادن ؛ رایتخا 

یم رارق  نم  رایتخا  رد  دنوش و  یم  الط  اههوک  مهاوخب ، نم  هاگ  ره  ینک ! یم  لایخ  هچ  هشیاع ! دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
! متفریذپن نم  اّما  تشاذگ ؛ نم  رایتخا  رد  ار  ناهج  ياه  هنیجنگ  دیلک  دش و  لزان  نم  رب  مالسلا  هیلع  لیئربج  يزور  دنریگ !

51 ص :
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یتفگش لامک  اب  درک و  تعاطا  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  زین  وا  نک ! دنلب  ار  ریـصح  هشیاع ! يا  دومرف : ترـضح  هاگ  نآ 
هـشیاع هب  سپـس  .درادـن  ار  نآ  لمح  تردـق  ییاهنت  هب  درم  کی  هک  تسا  الط  يدایز  رادـقم  نآ  هشوگ  ره  رد  هک  دومن  هدـهاشم 
یلاعت يادخ  رظن  زا  نآ  يرهاظ  هدنبیرف و  ياهییابیز  مامت  ایند و  هک  نادب  اّما  امن ، هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  اهالط  و  نک ! هاگن  دومرف :

)(1) « ( .درادن رابتعا  شزرا و  يا  هشپ  لاب  هزادنا  هب 

هب ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ناونع  هب  نآ  يدام  رهاظم  ایند و  نیا  هب  دـندنبن و  لد  ایند  یگدـنز  هب  شناگدـنب  دراد  تسود  دـنوادخ 
.دنرگنب یهلا  برق  لامک و 

ربمایپ تیب  لها  اـم  سک  ره  ) (2) ) ؛ ًاباْبلُج ِْرقَْفِلل  َّدِعَتْسَْیلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَا  انَّبَحَا  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اتـسار  نیمه  رد 
« .دنک هیهت  یسابل  تیمورحم ] و   ] رقف يارب  دیاب  دراد ، تسود  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص 

52 ص :

ص 138. ج 8 ، یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح  - . 1
تمکح 112. مق ، مالسلا ، مهیلع  همئا  رشن  هغالبلا ، جهن  - . 2
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انف اب  دوش و  یم  زاغآ  نآ  رذـگدوز  ذـئاذل  ایند و  كرت  اب  هک  تسا  یناـحور  لاـمک  زا  یکاـح  یهلا ، ياـیلوا  يدـنمزاین  رقف و  هتبلا 
همه دنکب و  لد  تسادخ  ریغ  هچ  ره  زا  دـیاب  یقیقح  رقف  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  سپ  .دـبای  یم  همادا  تیدـحا  تاذ  رد  ندـش 

دنمزاین ناهج ، راگدیرفآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناسنا  ینعی  .دشابن  لئاق  تیدوجوم  شدوخ  يارب  یتح  دـنادب و  یلاعت  قح  نآ  زا  ار  زیچ 
.دنادب قلطم 

ءایلوا لاعتم  دنوادخ  هدش و  حرطم  نآرق  رد  اهراب  تسا ، ناسنا  دـشر  لامک و  تمالع  هک  یهلا  هاگـشیپ  رد  يدـنمزاین  ساسحا  نیا 
َْتلَْزنَا اِمل  ّینِا  ِّبَر  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نابز  زا  صصق  هروس  رد  .دیاتس  یم  تلصخ  نیا  هب  ار  ناربمایپ  دوخ و 

)(2) « ( .مدنمزاین تخس  یتسرفب  میوس  هب  هک  يریخ  ره  هب  نم  اراگدرورپ ، ) (1) ) ؛ ٌریقَف ٍْریَخ  ْنِم  َّیِلا 

؛ ًارفُک َنوُکَی  ْنَا  ُْرقَْفلا  َداک  : » هدومرف هدش و  عقاو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شهوکن  دروم  هک  یفنم  رقف  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
.تسین دنسپ  دروم  زگره  هدوب و  لامک  دض  دناشک » یم  ینید  یب  رفک و  زرم  هب  ار  ناسنا  يدنمزاین  رقف و  ) (3)(

53 ص :

.24 صصق /  - . 1

.24 صصق /  - . 2
ص 12. ج 1 ، مق ، یمالسا ، رشن  قودص ، خیش  لاصخ ، - . 3
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متـس و ملظ و  هرطیـس  زا  یکاـح  دراد و  دوجو  عماوج  ریاـس  ناـیم  رد  اـی  هدـنام و  بقع  عـماوج  رد  هک  يدـنمزاین  رقف و  هنوـگ  نیا 
.تسا یتشز  صقن و  نیع  هکلب  درادن ؛ ینسح  هنوگ  چیه  تسا ، یعامتجا  طباور  رد  ناربکتسم  يرگدادیب 

، ریوزت روز و  رز و  بابرا  لباقم  رد  يدنمزاین  ساسحا  تسا و  لامک  نیع  لاعتم  دنوادخ  لباقم  رد  زاین  ساسحا  تقیقح ، رد  ینعی 
ار یتلادعان  رقف و  هنوگ  نیا  هیرک  هرهچ  ات  دنتـشاد  تیرومأم  ینامـسآ ، ناربهر  یهلا و  ءایلوا  .دوش  یم  یقلت  تشز  دنـسپان و  يرما 

تکالف رقف و  هنوگ  نیا  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر  .دنزاس  هدامآ  تیونعم  تلادع و  شرتسگ  يارب  ار  هنیمز  دنیادزب و  هعماج  هرهچ  زا 
: تشاد یم  هضرع  دنوادخ  هب  هفرع  زور  ياعد  رد  هدرب و  هانپ  ادخ  هب  هراومه 

!« مرب یم  هانپ  وت  هب  رقف  زا  نم  ایادخ ! ) (1) ) ؛ ِْرقَْفلا ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  »

54 ص :

ص 542. ج 2 ، مق ، نیسردم ، هعماج  رشن  قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  - . 1
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: دنک یم  زاین  زار و  هنوگ  نیا  هطبار  نیمه  رد  يرگید  ياعد  رد  ترضح  نآ 

ام یهْجَو  َءام  ِِهب  ُنوُصَا  ًاقْزِر  ًادـَبَا  ُهَدـَْعب  ینْرِقُْفتال  ًائینَه َو  ًاقْزِر  ِعِساْولا  َِکلْـضَف  ْنِم  ِهَمْحَّرلا  َبیرق  ای  ِهَرِفْغَْملا  َعِساو  ای  یْنقُزْراَو  َّمُهَّللَا  »
زا ارم  تـسا ! کــیدزن  ناگدــنب ] هـب  شفطل  و   ] تـمحر ریگارف و  وا  شزرمآ ] و   ] نارفغ هـک  يا  اراــگدرورپ ! ) (1) ) ؛ ًادـَبَا ینَْتیَیْحَا 

ظفح نآ  اب  ار  میوربآ  هک  يزور  نانچ  نآ  زاسن ، دنمزاین  ارم  زگره  نآ  زا  دـعب  نک و  تیانع  اراوگ  ِيزور  تیاهتنم  یب  ياهـششخب 
« .يراد یم  هدنز  ارم  هک  ینامز  ات  منک 

نودـب قلخ  هب  ندوب  جاتحم  اّما  .تسا  يونعم  لامک  هجرد  نیرتالاب  راختفا و  تزع و  لاـعتم ، دـنوادخ  هب  يدـنمزاین  تروص  ره  رد 
يزیربت بئاص  .تسا  یناسنا  تالاح  نیرت  تسپ  نیرتدب و  ندرک ، زارد  قولخم  يوس  هب  تلذ  تسد  دشاب و  ییابیکش  ربص و  هکنیا 

: دیوگ یم 

55 ص :

ص 422. یگنس ، پاچ  یمعفک ، میهاربا  نیمالا ، دلب  - . 1
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زارد ینک  یم  ناسک  شیپ  وچ  بلط  تسد 

----

شیوخ يوربآ  زا  يرذگب  هک  يا  هتسب  لپ 

----

یلص ادخ  لوسر  زا  .تسا  یبوبر  رضحم  زا  يزاین  یب  یقیقح  تیمورحم  رقف و  تسا و  دنوادخ  لباقم  رد  تلذ  رقف و  یعقاو ، يانغ 
! ایادخ ) (1) ) ؛ َْکنَع ِءانِْغتْـسِْالِاب  ینْرِقُْفتال  َْکَیِلا َو  ِراِقْتفِْالِاب  یِننْغَا  َّمُهَّللَا  : » هک هدـش  لقن  هطبار  نیا  رد  يرگید  ياعد  ملـسو  هیلع  هللا 

« .زاسم ریقف  مورحم و  تدوخ  زا  انغتسا  اب  نادرگ و  زاین  یب  ینغ و  تدوخ ، هب  ندومن  جاتحم  اب  ارم 

صالخا بلق و  روضح 

رگا اعد  .تسا  ناهج  راگدـیرفآ  اب  زاین  زار و  رد  تین  صولخ  بلق و  روضح  نتـشاد  بولطم ، ياعد  ياه  هنیمز  طیارـش و  رگید  زا 
.دسر یمن  تباجا  هب  زگره  دشاب ، لهج  تلفغ و  يور  زا  یتسه و  أدبم  هب  هجوت  نودب 

: دومرف مهم  هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

56 ص :

ص 2438. ج 3 ، همکحلا ، نازیم  - . 1
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تباجا هب  ار  لدگنـس  ياهناسنا  ياعد  لیلج  زیزع و  دنوادخ  دیدرت  نودب  ) (1) ) ؛ ٍساق ٍْبلَق  ِرْهَِظب  ًءاعُد  ُبیجَتْـسَیال  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِا  »
!« دناسر دهاوخن 

ِهَّللا َیلِاَف  ُعَزَْفلا  َّدَتْـشا  اذِاَف  ُصالَْخلا  ُنوُکَی  ِصالْخِْالِاب  َو  : » دومرف هدرک و  هجوت  اعد  مهم  طرـش  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
هانپ ادـخ  هب  دـش  تخـس  امـش  رب  یگدـنز  ياهراشف  هاگ  ره  دوش و  یم  صالخ  اـهیراتفرگ  زا  ناـسنا  صـالخا  اـب  و  ) (2) ) ؛ ُعَْزفَْملا

« .دیربب

َْدنِع ْمُکَهوُجُو  اوُمیقَا  َو  دیامرف ...« : یم  فارعا  هروس  رد  دنوادخ  .تسا  هدـش  دادـملق  اعد  یـساسا  طرـش  صالخا ، یهلا ، تایآ  رد 
رد دـینک و  هلبق ] يوس  هب   ] میقتـسم ار  دوـخ  يور  يدجـسم  ره  رد  هکنیا ]  ] و ) " (3) ) ؛»...  َنیّدلا َُهل  َنیـِصلُْخم  ُهوُعْدَا  ٍدِجْـسَم َو  ِّلُک 

« .دیناوخب ار  يو  دیا ، هدینادرگ  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح 

دروم دـنراد  یم  رب  اعد  هب  تسد  دـننک و  یم  ادـیپ  تین  صولخ  یتخـس  الب و  لوزن  ماگنه  رد  طـقف  هک  ار  یناـسک  لاـعتم  دـنوادخ 
ام ٌدِصَتْقُم َو  ْمُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیِلا  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیّدلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجْوَم  ْمُهَیِـشَغ  اذا  َو  : ) دـیامرف یم  هداد و  رارق  شنزرس 
وا يارب  ار  دوخ ]  ] داقتعا دـنناوخب و  ار  ادـخ  دریگارف ، ار  ناـنآ  اـسآ  هوک  یجوم  نوچ  و  ) » (4) ) ؛) ٍروُفَک ٍراَّتَخ  ُّلُک  اَِّلا  اِنتایِآب  ُدَـهْجَی 

نئاخ ره  زج  ار  ام  ياه  هناشن  و  دنتـسه ، ور  هنایم  نانآ  زا  یخرب  دـناسر ، یکـشخ  هب  داد و  ناشتاجن  نوچ  یل ] و[ دـننادرگ ، صلاخ 
« .دنک یمن  راکنا  يرازگساپسان 

57 ص :

ص 72 و 73. ج 7 ، مق ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  - . 1

ص 72 و 73. ج 7 ، مق ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  - . 2
.29 فارعا /  - . 3
.32 نامقل /  - . 4
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طابترا هب  یتسه ، راگدیرفآ  ياهتمعن  یخرب  شرامش  لاعتم و  دنوادخ  يانـسح  ءامـسا  فیـصوت  زا  سپ  رفاغ  هروس  رد  میرک  نآرق 
یعقاو هدنز  ) » (1) ) ؛) َنیّدـلا َُهل  َنیـِصلُْخم  ُهوُعْداَف  َوُه  اَِّلا  َهِلا  ُّیَْحلا ال  َوُه  : ) هک دوش  یم  روآدای  هداد و  ناـمرف  دـنوادخ  اـب  هناـصلخم 

« .دیناوخب ار  وا  دیا  هدرک  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  سپ  تسین ، وا  زج  يدوبعم  .تسادخ 

حور و دناوخب و  دنلب  نیماضم  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  هدراو  ياهاعد  بلق ، روضح  تین و  صولخ  اب  ناسنا  رگا  یتسار  هب 
.درک دهاوخ  ادیپ  تسد  يدنلب  تاماقم  هچ  هب  دهد ، وشتسش  هیعدا  لالز  رثوک  اب  ار  دوخ  ناور 

هک دراد  دوجو  یتمظع  اب  فیرظ و  رایـسب  هنافراع  تالمج  هدیـسر ، ام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هک  هینابعـش  تاـجانم  رد 
نینچ اعد  نیا  زارف  نیرت  فورعم  .دناسر  دـهاوخ  يدـنلب  تاماقم  لحارم و  هب  ار  ناسنا  ًاملـسم  دوش  هدـناوخ  قشع  صولخ و  اب  رگا 

یِلا َلِصَتَف  ِروُّنلا  َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراْصبَا  َقِرْخَت  یَّتَح  َْکیِلا  اهِرَظَن  ِءایِضب  اِنبُوُلق  َراْصبَا  ِْرنَا  َْکَیِلا َو  ِعاطِْقنِْالا  َلامَک  یل  ْبَه  یهِلا  : » تسا
ینطاب ياه  هدـید  امرف و  تیانع  تهاگرد  هب  لماک  عاطقنا  نم  هب  ایادـخ ! ) (2) ) ؛ َکِسُْدق ِّزِِعب  ًهَقَّلَعُم  انُحاوْرَا  َریـصَت  ِهَمَظَْعلا َو  ِنِدْعَم 

همـشچرس هب  هتفاکـش  ار  رون  ياهباجح  ام  نشور  نیب و  تقیقح  ياه  هدـید  هکنیا  ات  نک  نشور  تدوخ  رون  شباـت  اـب  ار  ناـمیاهلد 
« .دشاب هتشاد  قلعت  تسدقم  زیزع و  ماقم  هب  ام  حاورا  دسرب و  تهاگرد ] هوکش  و   ] تمظع

58 ص :
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یم نایب  یهوکشاب  دنلب و  تارابع  هدش  رداص  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  سدقم  دوجو  زا  هک  هفرع  ياعد  رد  نینچمه 
هب لد  دنراد و  یم  رب  ماگ  تقیقح  يافص  اب  ناتسوب  رد  قاتشم  ممصم و  راوتسا ، يدیحوت ، تالمج  نآ  اب  صلخم  ناکلاس  هک  دوش 

رِهْظُْملا َوُه  َنوُکَی  یَّتَح  ََکل  َْسَیل  ام  ِروُهُظلا  َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَیَأ  : » تسا هدـمآ  راگدرورپ  هب  باطخ  اعد  نآ  رد  .دنراپـس  یم  رادـلد 
ایآ ادوبعم ]! ) ] (1) ) ؛ َْکَیِلا ُلِصُوت  یتَّلا  َیِه  ُراثآلا  َنوُکَت  یَّتَح  َتْدـَُعب  یتَم  َکـْیَلَع َو  ُّلُدَـی  ٍلـیلَد  یِلا  َجاـتْحَت  یَّتَح  َْتبِغ ، یتَم  َکـَل 

یلیلد امنهار و  هب  زاین  هک  يا  هدوب  بئاغ  یک  وت  دزاس ؟ رهاظ  راکـشآ و  ار  وت  وا  ات  تسین ، وت  يارب  هک  تسه  يروهظ  وت  ریغ  يارب 
»؟ دنناسر وت  يوس  هب  ار ] ناگدنب  ، ] راثآ اه و  هناشن  ات  يا  هدوب  رود  یک  ددرگ ؟ نومنهر  وت  يوس  هب  هک  یشاب  هتشاد 

ار وت  منک  انمت  هک  لد  يا ز  هتفر  یک 

----
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ار وت  منک  ادیپ  هک  هتفهن  يا  هتشگ  یک 

----

روضح بلاط  موش  هک  يا  هتشگن  بیاغ 

----

ار وت  منک  ادیوه  هک  يا  هدوبن  ناهنپ 

----

نم هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

----

ار وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب 

----

نیا دنک و  یم  نایب  شـسدقم  تاذ  هلیـسو  هب  ار  ادـخ  هب  ندیـسر  تفرعم و  شیوخ ، نیـشنلد  هلمج  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.تسا ندیسر  ادخ  هب  ادخ  زا  نامه 

َکَّنَا ال َو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  دراد ؛ هراـشا  یناـفرع  قیمع  هتکن  نیا  هب  یلاـمث » هزمحوبا   » ياـعد رد  زین  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
ياهوزرآ تسیاشان و   ] لامعا هکلب  یتسین ؛ ناهنپ  مدرم  زا  وت  ایادـخ ]! ) ] (1) ) ؛ َکَنوُد ُلامْعَْالا  ُمُهَبُجْحَت  ْنَا  اَِّلا  َکـِْقلَخ  ْنَع  ُبِجَتْحَت 

« .تسا هدرک  ادج  وت  زا  ار  نانآ  ینالوط ]

ریغ تفرـشیپ  نطاب  يافـص  يزاسدوخ و  رد  دـیدرت  نودـب  دـنک ، همزمز  ار  اهاعد  نیا  لماک  یگدامآ  عوشخ و  اب  دـناوتب  ناسنا  رگا 
نیا هک  دوب  رواب  نیا  رب  هتـسویپ  ادـخ  هب  فراـع  نآ  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  تلع  نیمه  هب  .درک  دـهاوخ  يروصت  لـباق 

.دناسر یم  تیونعم  رون و  ملاع  هب  ایند  هدکتملظ  زا  دنک و  یم  صالخ  اهیهاوخدوخ  هدکتب  زا  ار  ناسنا  اهاعد 
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: دومرف یم  دوخ  ناداتسا  زا  لقن  هب  راوگرزب  نآ 

نابز کی  اب  هیعدا  نیا  .تسا  دعاص  نآرق  نیا  دور ، یم  الاب  هب  نییاپ  زا  اعد  نییاپ و  فرط  هب  تسا  هدـمآ  تسا ، لزان  نآرق  نآرق ، »
میناوت یمن  امـش  نم و  هک  ییـالاب  نآ  ـالاب ، هب  شدرب  یم  دریگ و  یم  ار  شتـسد  ار  ناـسنا  نیا  اـهنیا  تسه ، اـهاعد  رد  هک  یـصاخ 
تیوقت وچمه  ار  ناسنا  اهنیا  ناضمر ، كرابم  هاـم  نابعـش و  بجر و  هاـم  رد  ًاـصوصخ  تسه  اـههام  رد  هک  ییاـهاعد  نیا  .میمهفب 

دروایب و نوریب  اهتملظ  نیا  زا  ار  رـشب  نیا  هکنیا  يارب  تسا  نکفارون  میتسین -  هک  اه  ام  دشاب -  شلها  یـسک  رگا  دنک ، یم  یحور 
.نوریب ار  وا  دشک  یم  هدکتملظ  نیا  زا  ار و  ناسنا  دنک  یم  رابکبس  .دینکب  تیانع  اهاعد  نیا  هب  .تساسآ  هزجعم  هک  دنکب  رون  دراو 

)(1) « ( .دنا هدش  دراو  ام  همئا  زا  هک  تسا  يا  هیعدا  نیا  دنک ، یم  جراخ  دراد  هک  ییاه  یگتشگرس  اهیراتفرگ و  نآ  زا  ار  سفن  و 

زا ییاـهر  شمارآ ، لداـعت و  داـجیا  سفن ، هـب  داـمتعا  یقـالخا ، ياهـشزومآ  يراد ، تموـکح  هویـش  هزراـبم ، مـیلعت  سفن ، هـیکزت 
.تسا هناصلخم  ياهاعد  دروآ  هر  هلمج  زا  يویند ، قئالع  اهیگتسباو و 

61 ص :

ص 34. ج 13 ، 1376ه ش ، نارهت ، یمالسا ، بالقنا  تاراشتنا  نامزاس  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترضح  رون ، هفیحص  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
http://www.ghaemiyeh.com


ترضح اب  يونعم  طابترا  يرارقرب  تین و  صولخ  هناشن  مه  بلق  تقر  تسا و  بلق  تقر  هناشن  اعد  لاح  رد  هیرگ  هک  دنامن  هتفگان 
.تسا یلاعت  يراب 

اعد رد  تموادم 

دای هب  هراومه  رگشیاین  درف  ینعی  تساعد ؛ رد  تموادم  دشاب ، هتـشاد  يدیفم  هدنزاس و  راثآ  دناوت  یم  هک  اعد  مهم  طئارـش  زا  یکی 
هتـسویپ نارواب  قح  .دوش  رو  هطوغ  اهیتخـس  اهیراتفرگ و  رد  ای  دشاب  هتـشاد  یـشخب  مارآ  شوخ و  تالاح  هکنیا  زا  معا  دشاب ؛ ادـخ 

یعون اعد  اریز  دنناد ؛ یم  فده  یعون  ار  نآ  هکلب  دننک ، یم  یقلت  عورشم  ياه  هتساوخ  تالامک و  هب  ندیسر  هلیسو  اهنت  هن  ار  اعد 
هدومرف هدرک و  مالعا  تیدوبع  ماقم  هب  ندیـسر  ار  ناسنا  تقلخ  زا  فده  مه  لاعتم  دنوادخ  يربک و  تدابع  مه  نآ  تسا ؛ تدابع 

« .دننک تدابع  ارم  هکنآ  يارب  زج  مدیرفاین ، ار  سنا  نج و  و  ) » (1) ) ؛) نوُُدبْعَِیل َّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  : ) تسا

ُّخُم ُءاَعُّدـلا  : » دـیامرف یم  هدرک ، حرطم  تداـبع  نیرت  هدـیزگرب  نیرت و  صلاـخ  ار  اـعد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
تدابع نیرترب  ) (3) ) ؛  ُءاَعُّدـلا ِهَداَبِْعلا  ُلَْضفَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  و  .تسا » تداـبع  صلاـخ ] و   ] زغم اـعد  ) (2) ) ؛ ِهَداَبِْعلا

« .تساعد

62 ص :
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دشاب و هتـشاد  یهلا  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  ناسنا  هراومه  دیاب  یهلا ، هاگرد  برق  لامک و  ۀـیلاع  تاماقم  هب  ندیـسر  يارب  نیاربانب ،
.دزرون تلفغ  زگره  هدنزاس ، تدابع  نیا  زا 

رات ياهبش  لد  رد  تولخ  جنک  رد  اظفاح 

----

روخم مغ  نآرق  رکذ  اعد و  تدرو  دوب  ات 

----

ِناْسنِْإلا یَلَع  اـنْمَْعنَأ  اذِإ  َو  : ) دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تسا ؛ هتفگ  نخـس  مدرم  ياـعد  موادـت  مدـع  زا  نآرق  رد  اـهراب  لاـعتم  دـنوادخ 
لاح اب  دنادرگ و  یم  رب  يور  ام  زا  میهد ، تمعن  ناسنا  هب  هاگره  و  ) » (1) ) ؛) ٍضیرَع ٍءاعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  ِِهِبناِجب َو  يَأن  َضَرْعَأ َو 

و  ] دروآ یم  يور  رمتسم  ناوارف و  ياهاعد  هب  دسرب ، وا  هب  يراتفرگ  یتحاران و  یکدنا  هاگره  دوش و  یم  رود  قح  زا  رورغ  ربکت و 
[.« دنک یم  بلط  ار  نآ  ندش  فرط  رب 

ییوجدوس و دروم  رد  ار  اـهنآ  دـهد و  یم  ربخ  ناـمیالا ، فیعـض  لـمحت و  مک  ياـهناسنا  يربخ  یب  تلفغ و  زا  سنوی  ةروس  رد  و 
ِِهْبنَِجل اناعَد  ُّرُّضلا  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  شهوکن  تدش  هب  یتسه  راگدیرفآ  اب  ناشیونعم  طابترا  نتفاین  موادـت 

یماگنه ) » (2) ) ؛) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنیفِرْـسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلذَک  ُهَّسَم  ٍّرُـض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم  ُهَّرُـض  ُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف  ًاِمئاق  ْوَأ  ًادِعاق  ْوَأ 
هداتسیا هتـسشن و  هدیباوخ ، لاح  رد  يزور ] هنابـش  موادم و  روط  هب   ] ار ام  دسرب ، یتحاران  نایز و  تسرپدوخ ] لفاغ و   ] ناسنا هب  هک 

دریگ و یم  هلـصاف  ام  زا   ] نانچ میزاس ، فرط  رب  ار  وا  یتحاران  هک  ینامز  و  دنک ] یم  اعد  شا  يراتفرگ  ّلح  يارب  و   ] دنک یم  ادص 
ناراک فارسا  دب  لامعا  هک  تسا  هنوگ  نیا  دوب و  هدناوخن  ارف  شا  يراتفرگ  عفر  يارب  ار  ام  ًالـصا  ایوگ  هک  دور  یم  درذگ و ] یم 

[.« دنمهفب دنناوت  یمن  ار  دوخ  لمع  یتشز  دنلاحشوخ و  دوخ  دنیاشوخان  راتفر  زا  نانآ  و   ] تسا هدش  هداد  تنیز  ناشیارب 

63 ص :
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نازخ يافج  دنک  لمحت  تخرد  ره  هن  لد  هنازخ  هدم  نایادگ  لاخ  طخ و  هب 

----

دراد مدق  نیا  هک  مورس  تمه  مالغ  دراد  مرتحم  هک  هد  یشو  هاش  تسد  هب 

----

تسب ناوتب  فرط  هچ  ظفاح  هقرخ  بیج  ز 

----

دراد منص  وا  میدیبلط و  دمص  ام  هک 

----

: دومرف ماما  ار »؟ یبوبر  هاگرد  هب  اعد  ای  میناوخب  رت  شیب  ار  نآرق  تئارق  ایآ  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هیواـعم » نب  دـیرب  »
: هک درک  توالت  ار  هیآ  نیا  تسا و  رتهب  ندرک  اـعد  داـیز  ) (1) ) ؛ ْمُکُؤاعُد َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  َأَرَق  َُّمث  ُلَْـضفَأ  ِءاَعُّدـلا  ُهَْرثَک  »

« .درک یمن  امش  هب  ءانتعا  هجوت و  مراگدرورپ  دوبن ، ناتیاعد  رگا  وگب :

)(2) ) ؛ ًءاّـعَد ًـالُجَر  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْـملاُریِمَا  َناَـک  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ةریـس  حیـضوت  رد  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
« .درک یم  اعد  رایسب  هک  دوب  يدرم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
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دهاوخ زاب  شیور  هب  زین  ار  تباجا  باب  دهدب ، ندرک  اعد  قیفوت  یـسک  ره  يارب  دنوادخ  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یمن هتـسخ  امـش  ناوارف  ياعد  زا  لاعتم  دـنوادخ  اریز  دـینک ؛ اعد  ناوارف  شالت و  رایـسب  دوب ، زاب  ناتیور  هب  اعد  باب  هاـگ  ره  .درک 

« .دیوش هتسخ  ناتدوخ  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  بلس  امش  زا  ار  شهجوت  دوش و 

بش و ) (1) ) ؛ ُءاَعُّدلا ِنِمْؤُْملا  َحاَلِس  َّنِإَف  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمُکَّبَر  َنوُعْدَت  : » دومرف ناناملسم  هب  ییاشگهار  راتفگ  نمض  رد  ترضح  نآ 
تارطخ و لـباقم  رد  هراوـمه  دـیاب  نمؤـم  ینعی  .تساـعد » ناـمیا  لـها  حالـس  هک  ارچ  دـینک ؛ اـعد  ناـتراگدرورپ  هاـگرد  هـب  زور 

.دشاب اعد  حالس  هب  حّلسم  نانمشد ، اهیراتفرگ و 

؛ دشابن لفاغ  ندرک  اعد  زا  یلاح  ره  رد  ناکم و  نامز و  ره  رد  ناملسم  صخـش  کی  هک  تسا  هتـسیاش  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب 
.دوب اعد  هب  تسد  دیاب  زین  شیاسآ  یشوخ و  لاح  رد  هکلب  اهیراتفرگ ، رد  اهنت  هن  ینعی 
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ياپ دزغلب  رگ  هک  نک  نانچ  شاعم  الد 

----

دراد هگن  اعد  تسد  ود  هب  تا  هتشرف 

----

شیاین يا  هدنب  رگا  هک  ارچ  دیوش ؛ مدق  شیپ  ندرک  اعد  رد  هراومه  : » دومرف شراوگرزب  ّدج  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  مشـش  ياوشیپ 
یلو تسانشآ ؛ ادص  نیا  دنیوگ : یم  اهنامسآ  رد  دنک ، اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  دیآ و  شیپ  یتخس  يراتفرگ و  شیارب  و  دشاب ، هشیپ 

)(1) ) »؟ يدوب اجک  الاح  ات  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دنک ، اعد  یتخس  ماگنه  طقف  رگا 

ار جاتحم  ةدنب  دوس  هچ  عرضت  تسد 

----

لغب رد  مرک  تقو  يادخ ، رب  اعد  تقو 

----

ِیف اُوبِکَر  اذِإَف  : ) دیامرف یم  دراذگ و  یمن  یعقو  نآ  هب  مه  لاعتم  دنوادخ  درادن و  یـشزرا  نادـنچ  ندرک ، اعد  يراتفرگ  تقو  اهنت 
اب ار  ادـخ  دـنوش ، یتشک  رب  راوس  هک  یماگنه  ) » (2) ) ؛) َنوُکِرُْـشی ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدـلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا 

« .دنیارگ یم  رفک  كرش و  هب  زاب  دهد ، تاجن  دناسر و  یکشخ  هب  ار  نانآ  ادخ  هک  یماگنه  اّما  دنناوخ ؛ یم  صالخا 

عناوم عفر 
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لامعا هارمه  هب  دهاوخب  يدرف  رگا  .درک  فرطرب  ار  تباجتـسا  عناوم  یتسه  راگدـیرفآ  اب  طابترا  زا  لبق  تسا  مزال  اعد  عوضوم  رد 
؛ دوب دهاوخ  هرهب  یب  وا  ياعد  تشاد و  دهاوخن  يا  هجیتن  نامگ  یب  دوش ، هدنهانپ  سدق  ترضح  ناتسآ  هب  ناوارف  ناهانگ  تشز و 

.تسا لاحم  يرما  ًالقع  نیداضتم  عمج  تسا و  رون  تملظ و  ییابیز و  یتشز و  نیب  عمج  نیا ، اریز 

ِنوُد ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ْمُُکلِزَتْعَأ َو  َو  : ) دیامرف یم  هداد ، رارق  رظن  دم  ار  اعد  طرش  نیا  ناکرشم  لباقم  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
منک و یم  يریگ  هرانک  دیناوخ ، یم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  زا  امـش و  زا  نم  ) » (1) ) ؛) ایِقَش یِّبَر  ِءاعُِدب  َنوُکَأ  َّالَأ  یـسَع  یِّبَر  اوُعْدَأ  ِهَّللا َو 

« .منامن خساپ  یب  مراگدرورپ  ندناوخ  رد  مراودیما  منک و  یم  اعد  مراگدرورپ  هاگشیپ  هب 

وت یب  نم  هک  دوب  ییاعد  هچ  نیا  هنرگ  یناهنپ و  هک  دوب  نآ  اعد  ضرغ ز  ارم 

----
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مرازاب هب  لد  بارحم و  هب  يور  هتسشن  مرازگب  وت  اب  وت  قارف  درد  ثیدح 

----

هاگراب زا  دـنک و  اعد  دـنوادخ  هاـگرد  هب  هک  تسین  یناملـسم  چـیه  : » تسا هدـمآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یتیاور  رد 
دنوادخ هکنیا  رگم  دشاب ؛ هدـشن  بکترم  یهانگ  شراتفر  رد  هدرکن و  محر  عطق  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هتـشاد  ییانمت  قح ، ترـضح 

هریخذ شا  هدنیآ  يارب  ای  دوش ، یم  هدروآرب  يدوز  هب  شا  هتـساوخ  ای  درک : دهاوخ  تیانع  وا  ياعد  خـساپ  رد  ار  هیطع  هس  زا  یکی 
)(1) « ( .دوش یم  فرط  رب  يو  زا  يدب  ۀثداح  يراتفرگ و  هکنیا  ای  ددرگ و  یم 

شالت ششوک و  نتسب ، ادخ  ریغ  هب  لد  .دنک  عفر  ار  اهنآ  شلاح  روخارف  هب  دیاب  ناسنا  هک  دراد  یعیسو  ةریاد  اعد ، تباجتسا  عناوم 
یگتسیاش و مدع  نارگید ، قوقح  تخادرپ  مدع  یهلا ، ياهتنـس  اب  ندرک  تفلاخم  یقالخا ، تشز  تافـص  هب  ندوب  هدولآ  ندرکن ،

تباجا هنیمز  ات  دوش  عفر  ًـالبق  دـیاب  هک  تساـعد  تباجتـسا  عناوم  هلمج  زا  ینوناـق ، یعیبط و  ياـههار  ندومیپن  و  تیلباـق ، نتـشادن 
.دیآ مهارف 

یم هدـش ، راتـساوخ  قح  ترـضح  هاگرد  زا  ار  اعد  عناوم  عفر  یهلا ، ءانث  زا  دـعب  لیمک  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم 
عنام و   ] دنک یم  سبح  ار  اعد  هک  ار  یناهانگ  شخبب  نم  رب  اراگدرورپ ! ) (2) ) ؛ َءاعُّدلا ُسِبْحَت  یتَّلا  َبُونُّذلا  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  : » دیامرف

[.« دوش یم  نآ  تباجا 
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هب اهراب  لاعتم  دنوادخ  .دـهد  رارق  دوخ  شیاین  ۀـمانرب  زا  لبق  ار  هبوت  رافغتـسا و  رگـشیاین  ناسنا  هک  تسا  مزال  اعد  عناوم  عفر  يارب 
زا ) » (1) ) ؛) ًانَـسَح ًاـعاتَم  ْمُکُعِّتَُمی  ِْهَیِلا  اوـُبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اُورِفْغَتْـسا  ِنَأ  َو  : ) دـیامرف یم  دوـه  ةروـس  رد  .تـسا  هدرک  دـیکأت  هـتکن  نـیا 

و .دزاس » دـنم  هرهب  یبوخ  هب  ار  امـش  دوخ ] هیلاـع  بهاوم  زا   ] اـت دـینک  هبوت  وا  يوس  هب  سپـس  دـینک ! شزرمآ  بلط  ناـتراگدرورپ 
ُهَقَزَر ًاجَرْخَم َو  ٍقیِض  ِّلُک  ْنِم  ًاجَرَف َو  ٍّمَه  ِّلُک  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َلَعَج  ِراَفِْغتْسِالا  َنِم  َرَثْکَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

یجورخ هار  ییانگنت ، ره  زا  یشیاشگ و  یهودنا ، ره  زا  وا  يارب  دنوادخ  دنک ، رافغتـسا  دایز  سک  ره  ) (2) ) ؛ ُبِسَتْحَی َال  ُْثیَح  ْنِم 
« .درب یمن  نامگ  هک  ییاجنآ  زا  دهد  یم  يزور  دهد و  یم  رارق 

يدنزرف وا  هب  دنوادخ  هک  درک  یم  اعد  مامت  لاس  هس  یـس و  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  يدرم  : » دـسیون یم  هللا ) همحر  ) یـسلجم ۀـمالع 
: تشاد هضرع  دنوادخ  هب  هکنیا  ات  دیسر  یمن  تباجا  هب  شیاعد  اّما  دنک ؛ تمارک 
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وا هب  ایؤر  ملاع  رد  ینک ؟ یمن  باجتـسم  ارم  ياعد  اّما  مکیدزن ، ای  دـسر  یمن  وت  هب  نم  يادـص  مرود و  وت  زا  نم  اـیآ  اراـگدرورپ !
هب تیاعد  یهاوخ  یم  رگا  .صولخ  نودب  غورد و  یتّین  كاپان و  تسود و  ایند  یلد  شاحف و  ینابزاب  یناوخ  یم  ار  ادخ  وت  دنتفگ :
هب نک و  اعد  هاـگ  نآ  نادرگ ! صلاـخ  كاـپ و  ادـخ  يارب  ار  دوخ  تین  لد و  نک و  كرت  ار  نتفگ  ازـسان  شحف و  دـسرب ، تباـجا 

)(1) « ( .دومرف تیانع  وا  هب  يرسپ  شیاعد  خساپ  رد  لاعتم  دنوادخ  درک و  نینچ  وا  شاب ! تباجا  راظتنا 

هب درب و  يا  هرهب  ناوتب  ات  درک  هتـسارآ  لئاضف  هب  هتـساریپ و  تشز  تافـص  زا  ار  دوخ  دـیاب  تسود ، ترـضح  ناتـسآ  رد  نیارباـنب ،
.دیسر دوصقم 

؛ ُهَبْـسَک ُهَمَعْطَم َو  ْبِّیَُطْیلَف  ُُهئاعُد  َباجَتُْـسی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  : » دومرف اعد  عناوم  عفر  دروم  رد  زین  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن 
« .دنک هزیکاپ  لالح و  ار  دوخ  دمآرد  اذغ و  لحم  دیاب  دوش ، باجتسم  شیاعد  هک  دراد  تسود  سک  ره  ) (2)(
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.دیاتـس یم  ار  نانآ  تسا و  یـضار  شالترپ  مودـخ و  لاعف و  دارفا  زا  درادـن و  تسود  ار  لبنت  لـسک و  ياـهناسنا  لاـعتم ، دـنوادخ 
ثبع و يراک  دـننک ، زاب  ار  ناش  یگدـنز  ياه  هرگ  دـنوش و  لسوتم  اعد  هب  دـنهاوخ  یم  شالت  راک و  نودـب  هک  یناسک  نیارباـنب ،

.دنهد یم  ماجنا  هدوهیب 

رد هک  يدرم  ) (1) ) ؛ ِبَلَّطلِاب َكُْرمآ  َْمل  َُهل َأ  ُلاَُقیَف  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  ِِهْتَیب  ِیف  ٌِسلاَج  ٌلُـجَر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
!« ما هدادن  نامرف  يزور  بلط  هب  ار  وت  ایآ  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  نک ! اطع  يزور  نم  هب  ایادخ ! دیوگ : یم  مادم  هتسشن و  شا  هناخ 

ندشن سویأم  تباجا و  هب  دیما 

71 ص :
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هار و هب  هاگآ و  شدرد  رپ  لد  زا  دونـش و  یم  ار  وا  نخـس  هک  تسا  لازیال  یتردـق  وا  هاگهانپ  هک  دراد  قیمع  رواب  رگـشیاین  ناـسنا 
َهَوْعَد ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  : ) تسا هدومرف  دوخ  ینارون  مالک  رد  تسا و  رداق  اناد و  ًالماک  يو  تاجن  شور 
ياعد مکیدزن و  نانآ ] هب   ] نم وگب : دـننک ، لاؤس  نم  دروم  رد  وت  زا  نم  ناگدـنب  هاـگره  اـم ]! لوسر  يا  ) »] (1) ) ؛) ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا 

« .میوگ یم  خساپ  دناوخب ، ارم  هاگره  ار  هدننکاعد 

ال : ) دـیامرف یم  هتـسناد ، رفک  اب  يواسم  ار  نآ  هتـشاد و  رذـح  رب  يدـیماان  سأی و  زا  ار  ناگدـنب  لاعتم  دـنوادخ  رگید ، ياـج  رد  و 
طقف هک  دیوشن  سویأم  دـنوادخ  فاطلا ] و   ] تمحر زا  ) » (2) ) ؛) َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَْأیَی  ـال  ُهَّنِإ  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  اوُسَأـْیَت 

« .دنوش یم  سویأم  ادخ  تمحر  زا  نارفاک 

دمآ و یم  دنب  شسفن  هک  تفگ  یم  برای  برای  ردق  نآ  درک و  یم  يراشفاپ  رارصا و  اعد  رد  مردپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
)(3) « ( .تفرگ یم  رس  زا  ار  اعد  هرابود 

72 ص :

.186 هرقب /  - . 1
.87 فسوی /  - . 2
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دریگ یم  رارق  یلاعت  يراب  ترـضح  هجوت  دروم  دیدرت  نودب  دوارت ، یم  قاتـشم  دنمدرد  لد  زا  هک  ییاعد  ینایحو ، داقتعا  نیا  قبط 
، تسین اعد  ندوب  رثا  یب  ۀناشن  مه  تاجاح  ندشن  هدروآ  رب  دـشاب و  سویأم  دـیماان و  نآ  هجیتن  زا  دـیابن  زگره  هدـننک  اعد  ناسنا  و 

.دروآ یم  ناغمرا  هب  هدننک  اعد  درف  يارب  ار  يددعتم  يّدام  يونعم و  ياه  هرهب  هکلب 

هب دـنوادخ  اـّما  دـبلط ، یم  دـنوادخ  زا  ار  شیاـهزاین  عفر  دـنک و  یم  اـعد  یهاـگ  نمؤم  ناـسنا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
زور رد  .مراد  تسود  ار  شا  هناصلاخ  ياـعد  هناقـشاع و  يادـص  نم  اریز  دـیزادنا ؛ ریخأـت  هب  ار  وا  خـساپ  دـیامرف : یم  شناگتـشرف 

وت ياعد  نآ  شاداپ  زورما  مداد و  رید  ار  وت  خساپ  نم  يدناوخ و  ارم  نم ! ةدنب  دیوگ : یم  شا  هدـنب  نیا  هب  باطخ  دـنوادخ  تمایق 
« .تسا ردق  نیا 

يا هک  دـنک  یم  وزرآ  لد  هت  زا  دـنیبب ، ار  یهلا  نارک  یب  تایانع  یتقو  نمؤم ، ةدـنب  نآ  : » دوزفا همادا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
)(1) !« ( دیدرگ یمن  هدروآرب  شیاه  هتساوخ  دش و  یمن  باجتسم  شیاهاعد  ایند  رد  شاک 
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دیکأت تفرگ ، هجیتن  ات  درک  حاحلا  رارـصا و  ردـق  نآ  دـیاب  دـش و  سویأم  دـیابن  اعد  ماقم  رد  هکنیا  رب  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  و 
نمؤم هدنب  زگره  دنگوس ! ادخ  هب  ) (1) ) ؛ َُهل اَهاَضَق  اَّلِإ  ِِهتَجاَح  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  ُِّحُلی  َال  ِهَّللا  َو  : » دیامرف یم  هدـیزرو ،

« .دزاس یم  هدروآ  رب  ار  شا  هتساوخ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  يراشفاپ  رارصا و  گرزب  دنوادخ  هاگرد  هب  شیاعد  رد 

هتـساوخ رد  دهاوخب و  تجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  ار  يا  هدنب  نآ  دنک  تمحر  دنوادخ  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
َّالَأ یـسَع  یِّبَر  اوُعْدَأ  َو  : ) درک توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  و  .دوشن » باجتـسم  هچ  دوش و  باجتـسم  شیاعد  هچ  دنک ؛ يراشفاپ  شا 

« .مشابن سویأـم  خـساپ و  یب  مراـگدرورپ  ندـناوخ  رد  هک  مراودـیما  مناوخ و  یم  ار  مراـگدرورپ  ) » (2) ) ؛) ایِقَـش یِّبَر  ِءاعُِدب  َنوُکَأ 
)(3)(

هتشاد طابترا  وا  اب  دونشب و  نانچمه  ار  شیادص  دهاوخ  یم  دراد و  تسود  ار  دوخ  نمؤم  ةدنب  ياعد  دنوادخ ، هک  دوش  یم  یهاگ 
هدرمش بولطم  رایسب  يرما  یهلا  يایلوا  رظن  زا  تسا و  دیفم  هدیدنسپ و  اعد  رد  يراشفاپ  حاحلا و  رارـصا و  تهج ، نیمه  هب  .دشاب 

راثآ و نایـشرع  دوش و  تباث  نایـسدق  رب  شـصالخا  هچنانچ  دـنک و  یم  عرـضت  هلان و  اعد  ءانثا  رد  اسب  هچ  لدـکاپ  ةدـنب  .دوش  یم 
، هتسیرگ وا  لاح  هب  نامـسآ  ناگتـشرف  لاح  نآ  رد  دسرن ، تباجا  هب  شیاعد  اّما  دنبای ، رد  یتسه  أدبم  اب  ار  وا  یحور  لاصتا  جاوما 

! یهد یمن  ارچ  دراد ، رارصا  همه  نیا  هک  ار  نالان  رگشیاین  نیا  خساپ  ایادخ ! : » دنراد یم  هضرع  دنوادخ  هب 
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راز دنلان  ادخ  اب  کیالم  سپ 

----

راجتسم يو  اعد ، ره  بیجم  ياک 

----

دنک یم  عرضت  نمؤم  ةدنب 

----

)(1)  ( دنتسم وت  زجب  دناد  یمن  وا 

----

یهد یم  ار  ناگناگیب  اطع  وت 

----

)(2)  ( یهتشم ره  وزرآ  دراد  وت  زا 

----

تسوا يراوخ  زا  هن  دیامرفب  قح 

----

تسوا يرای  اطع ، ریخأت  نیع 

----

هرابود نآ  قوش  زا  وا  مروآ ، رب  ار  شتجاح  نم  رگا  .تسا  هدـناشک  نم  رـضحم  هب  هتـشاد و  زاب  تلفغ  زا  ار  وا  نم ، هب  وا  زاـین  ینعی 
یم باطخ  دوخ  هاگهانپ  ار  ادخ  ًامئاد  دلان و  یم  مامت  صولخ  اب  هتسخ  يا  هنیس  هتسکش و  یلد  اب  وا  هچ  رگا  .دوش  یم  تلفغ  راچد 

برای برای  اه و  هلان  نآ  نم  تسا و  بایمک  یتلاح  هک  دـهد  همادا  دوخ  شیاـین  عرـضت و  هب  تلاـح  نیمه  اـب  دـیراذگب  اـّما  دـنک ،
.مراد یم  شوخ  ار  شیاه 

دور او  وا  شتجاح  مرآ  رب  رگ 
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دوش قرغتسم  هچیزاب  نآ  رد  مه 

----

راجتسم ای  ناج  هب  دلان  یم  هچرگ 

----

رازب وگ : هتسخ ، ۀنیس  هتسکش ، لد 

----

وا زاوآ  ارم  دیآ  یمه  شوخ 

----

وا زار  نآ  نتفگ و  ایادخ  نآ  و 

----

دب کین و  زا  نانمؤم  يدارم  یب 

----

دوب نیا  رهب  هک  ناد  یم  نیقی  وت 

----

شیاعد هک  دهد  یم  نامرف  هتشرف  ود  هب  دنوادخ  دنک و  یم  اعد  صلخم ]  ] ةدنب : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مشش  ياوشیپ 
یم اعد  حـلاص ] ریغ   ] ةدـنب و  مراد ، یم  شوخ  ار  وا  یناحور  زاوآ  ندینـش  اریز  دـیهدن ؛ وا  هب  ار  شتجاح  اّما  مدـناسر ، تباجا  هب  ار 

)(1) « ( .مراد یمن  شوخ  ار  وا  گناب  هک  دینک  هلجع  شتجاح  ندروآ  رب  رد  دیامرف : یم  ناگتشرف  هب  لاعتم  دنوادخ  دنک و 

: دنز یم  لاثم  ثیدح  يانعم  حیضوت  يارب  يولوم  اجنیا  رد 

76 ص :
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اّما دنراد ؛ یم  تسود  ار  ناشراتفر  تاکرح و  ادـص و  نوچ  دـنزاس ؛ یمن  اهر  دـننک و  یم  سفق  رد  ار  لبلب  یطوط و  مدرم  ًالومعم 
؟ دنراد هگن  سفق  رد  مه  ار  غالک  دغج و  غاز و  هک  تسا  هدینش  یسک  لاح  هب  ات  ایآ 

دنسپ زا  ار  نالبلب  نایطوط و 

----

دننک یم  رد  سفق  يزاوآ  شوخ  زا 

----

سفق ردنا  ار  دغج  ار و  غاز 

----

)(1)  ( صصق رد  دماین  دوخ  نیا  دننک ؟ یک 

----

هب رت  شیب  دنراد  هک  يزاین  ۀطساو  هب  نانآ  دهاوخ  یم  دراد و  تسود  ار  دوخ  حلاص  ناگدنب  رارـصا  لاعتم ، دنوادخ  ساسا ، نیا  رب 
.دننک اعد  دنبای و  راب  شروضح 

هب ناطیـش  .تخاس  یم  نیریـش  ار  شناهد  هللا  مان  رکذ  اب  درک و  یم  اعد  هراومه  یـصخش  : » دـسیون یم  يرگید  ناتـساد  رد  يولوم 
هدینـش زین  خساپ  لاح  هب  ات  ایآ  يزاس ، یم  يراج  نابز  رب  هللا  مان  ینک و  یم  رکذ  اعد و  همه  نیا  تفگ : وا  هب  حصان  يدرف  تروص 

یم ناشن  دوخ  زا  دـنوادخ  ربارب  رد  ییور  رپ  تجامـس و  ردـق  نیا  ارچ  .تسا  هدیـسرن  وت  هب  یهلا  هاگراب  زا  باوج  کـی  یتح  يا ؟
! یهد

ترضح باوخ  ملاع  رد  .تخاس  لیدبت  باوخ  هب  ار  هنابـش  ياعد  درک و  لیطعت  ار  دوخ  شیاین  زاین و  زار و  دش و  هتـسکشلد  زین  وا 
ۀتشذگ زا  هدنامورف و  قح  رکذ  زا  ارچ  ینالف ! تفگ : وا  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  .دید  زبس  یناتسوب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  رـضخ 

ناگ هدش  هدنار  زا  هک  مراد  نآ  میب  متفاین ، رد  قح  ترضح  يوس  زا  یکیبل  خساپ و  نوچ  نم  داد : خساپ  وا  يا ؟ هدش  نامیشپ  دوخ 
.مشاب یهلا  هاگرد 

77 ص :

ص 1092. مشش ، رتفد  1382ه ش ، نارهت ، تاعالطا ، تاراشتنا  ینامز ، میرک  يونعم ، يونثم  عماج  حرش  - . 1
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باوج دیآ  یمن  مکیبل  تفگ 

----

باب ّدر  مشاب  هک  مسرت  یمه  نآز 

----

نیرتالاب .تسام  کیبل  نامه  تدرد ، زوس و  نتفگ و  هللا  همه  نآ  هک : داد  مایپ  وا  هب  یلاعت  قح  يوس  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح 
.ینامب ام  هاگرد  رد  هک  تسا  قح  يوس  هب  ششک  هبذج و  نامه  وت  هب  ام  فطل 

تسام کیبل  وت  هللا  نآ  تفگ 

----

تسام کیپ  تدرد  زوس و  زاین و  نآ  و 

----

تسام فطل  دنمک  وت ، قشع  سرت و 

----

تساه کیبل  وت  ّبر  ای  ره  ریز 

----

هنوگ نیا  ار  دوخ  صاخ  ناگدنب  طقف  درادن ؛ اهفطل  نیا  زا  همه  هب  دنوادخ  هک  داد  حیضوت  وا  هب  مالسلا  هیلع  رضخ  ترـضح  سپس 
ار وا  سحن  يادص  دنوادخ  نوچ  دلانب ؛ یهلا  هاگرد  هب  ادابم  ات  درکن  ّطلسم  درد  رس  مه  رابکی  یتح  نوعرف  هب  هک  نانچ  دزاون ؛ یم 

.تشادن شوخ  درک ، یم  ییادخ  ياعّدا  هک 

لام کلم و  دص  ار  نوعرف  رم  داد 

----

78 ص :
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لالج زع و  يوعد  وا  درکب  ات 

----

رس درد  وا  دیدن  شرمع  همه  رد 

----

رهگ دب  نآ  قح  يوس  دلانن  ات 

----

ناهج نیا  کلم  هلمج  ار  وا  داد 

----

)(1)  ( ناهدنا جنر و  درد و  شدادن  قح 

----

ناهج کلم  زا  رتهب  دمآ  درد 

----

)(2)  ( ناهن رد  ار  ادخ  رم  یناوخب  ات 

----

ردـپ و زا  دـنز و  یم  نیمز  هب  ار  شیاهاپ  نـالان  ناـیرگ و  هک  يا  هچب  لـثم  درک ، يراـشفاپ  دـیاب  اـعد  رد  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب 
.دنک یم  بلط  ار  شیاه  هتساوخ  ماجنا  شردام 

79 ص :

.هودنا مغ و  - . 1
ص 70. موس ، رتفد  يونثم ، عماج  حرش  - . 2
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شیاین بادآ 

هراشا

هراشا

هب بادآ  نیا  .دـش  دـهاوخ  مهارف  رتدوز  اعد  تباجا  ناکما  اهنآ ، تاعارم  اب  هک  دراد  یطیارـش  بادآ و  ملاع ، راگدرورپ  اب  شیاـین 
: دنوش یم  میسقت  شخب  هس 

؛ دنریگ رارق  هجوت  دروم  شیاین  زا  لبق  تسیاب  یم  هک  یبادآ  لوا :

؛ دنوش یم  تیاعر  شیاین  اب  نامزمه  هک  یبادآ  مود :

.دنوش یم  تاعارم  شیاین  اعد و  زا  سپ  هک  ییاهنآ  موس :

80 ص :
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شیاین زا  لبق  بادآ 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

شیاین زا  لبق  بادآ 

هجوتم ار  ناسنا  بلق  هداد ، شیازفا  دـنوادخ  ربارب  رد  نتفرگ  رارق  يارب  ار  ناسنا  یگداـمآ  هک  يروما  زا  دـنترابع  بادآ  نیا  هدـمع 
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  .دنیامن  یم  راگدرورپ  تمظع 

؛ یمسج یحور و  تراهط  یگزیکاپ و  . 1

)(1) ) ؛ يرهاظ یگتسارآ  هب  هجوت  شوخ و  يوب  زا  هدافتسا  . 2

؛ هلبق دنوادخ  هلبق و  هب  هجوت  . 3

؛ دومرف دهاوخ  تباجا  دنوادخ  دنک  اعد  رگا  هک  نیا  هب  نامگ  . 4

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد 

« .دیشاب هتشاد  راگدرورپ  تباجا  هب  نیقی  هک  دینک  اعد  يروط  هب  »

81 ص :

.103/ فارعا .ٍدِجسَم ؛) ِّلُک  َدنِع  مُکَتَنیِز  اوُذُخ  - . ) 1
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.نداد هقدص  . 5

هک یماگنه  و  درک ؛ یم  بلط  رهظ ) ماگنه   ) دیشروخ لاوز  ماگنه  هب  تشاد  یتجاح  مردپ  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم ادخ  زا  هچنآ  تفر و  یم  دجـسم  هب  درک ، یم  لامعتـسا  رطع  داد ، یم  هقدص  نآ  زا  لبق  درک  یم  دوخ  تجاح  تساوخرد  هدارا 

)(1) « ( .درک یم  اعد  دوخ  تجاح  لیصحت  رد  تساوخ 

82 ص :

ح 7. ص 227 ، ءاعدلا ، باتک  ج 4 ، ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  - . 1
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شیاین هارمه  بادآ 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

شیاین هارمه  بادآ 

تجاح ندروآ  نابز  هب  . 1

ِْهَیلِإ َُّثبَی  ْنَأ  ُّبُِحی  ْنَِکل  ُهاَعَد َو  اَذِإ  ُْدبَْعلا  ُدیُِری  اَم  ُمَْلعَی  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َنِإ  : » دـندومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هک دراد  تسود  یلو  دـناد ، یم  ار  دـهاوخ  یم  شیاین  ماـگنه  رد  دـبع  هچنآ  ره  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  ) (1) ) ؛ َِجئاَوَْحلا

« .دهد حرش  شهاگرد  هب  ار  اهتجاح 

مالسلا هیلع  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  ربمایپ  هب  لسوت  . 2

وا رطاخ  هب  دنوادخ  زا  يزیچ  بلط  و  ادخ ، هاگشیپ  رد  حلاص  یناسنا  نداد  رارق  هلیسو  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا 
: میناوخ یم  ءاسن  هروس  ۀیآ 64  رد  .درادن  دیحوت  اب  یتافانم  تسین و  عونمم  هجو  چیه  هب 

83 ص :

ص 296. ج 93 ، 1408 ه ق ، توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، - . 1
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هب هک  یماگنه  اهنآ  رگا  « ؛) امیِحَر ًاـباَّوَت  َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َهَّللا َو  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  (َو 
يارب زین  لوسر  دندرک و  یم  ششخب  وفع و  بلط  ادخ  زا  و  دندمآ ، یم  وت  غارس  هب  دندش ] یهانگ  بکترم  و   ] دندرک متس  شیوخ 

« .دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درک ، یم  وفع  بلط  اهنآ 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  فسوی  ةروس  ۀیآ 97  رد  زین 

نیا زین  مالسلا  هیلع  بوقعی  و  دنک ، رافغتسا  اهنآ  يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  دندرک  اضاقت  ردپ  زا  مالـسلا ،  هیلع  فسوی  ناردارب  »
« .تفریذپ ار  اضاقت 

ناربمایپ ياعد  ریثات  هک  هدمآ  شیومع )  ) شردپ دروم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  رافغتسا  عوضوم  زین  هبوت  هروس  هیآ 114  رد 
زا هک  يددعتم  تایاور  زا  .تسا  سکعنم  عوضوم  نیا  نآرق ، رگید  ددعتم  تایآ  رد  نینچمه  و  دنک ؛ یم  دـیکأت  نارگید  هرابرد  ار 

یلاکـشا هنوگ  چیه  دـش ، رکذ  هک  ینعم  نآ  هب  لسوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  میراد  تسد  رد  ننـست  لها  هعیـش و  قرط 
)(1)  ( .دوش یم  بوسحم  یبوخ  راک  هکلب  درادن ،

84 ص :

ص 366. ج 4 ، يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  زا  هتفرگرب  - . 1
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: دوش هراشا  هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

نیا روظنم  هکلب  دهاوخب ، مالـسلا  هیلع  ماما  ای  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  تجاح  یـسک  هک  تسین  نیا  لسوت  زا  روظنم  .فلا 
زین ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مارتحا  اریز  تسادخ ، هب  هجوت  تقیقح  رد  نیا  و  دوش ، لسوتم  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  ماقم  هب  هک  تسا 

.تسا هتشادرب  ماگ  وا  هار  رد  هدوب و  وا  هداتسرف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

زا هک  یلاح  رد  دنراذگب ، قرف  مالسلا  هیلع  ناماما  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  تایح و  نایم  هک  دنراد  رارـصا  یـضعب  .ب 
، نآرق هک  روط  نامه  ایند ، ملاع  زا  رت  عیـسو  یناگدنز  دنراد ؛ یخزرب  یگدـنز  گرم  زا  سپ  ناحلاص ، ربمایپ و  ناملـسم ، کی  رظن 

.تسا هدومرف  حیرصت  نآ  هب  نادیهش  ةرابرد 

زاجم و ار  اعد  ياضاقت  دنراذگب ؛ قرف  وا  ماقم  هب  ادخ  نداد  دنگوس  و  ربمایپ ، زا  اعد  ياضاقت  نایم  هک  دنراد  رارـصا  زین  یـضعب  .ج 
.دوش یمن  هدید  ود  نیا  نایم  یقرف  هنوگ  چیه  هک  یلاح  رد  .دنرامشب  عونمم  ار  نآ  ریغ 

85 ص :
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رد هک  یثیداحا  مامت  دننک  یم  ششوک  یصاخ  تجاجل  اب  نایباهو ، صوصخ  هب  ننست ، لها  نادنمشناد  ناگدنسیون و  زا  یضعب  .د 
نیا رد  اهنآ  دنراپسب ؛ یشومارف  تسد  هب  ار  اهنآ  ساسا ، یب  یهاو و  تالاکشا  اب  ای  دننک و  فیعضت  ار  تسا  هدش  دراو  لسوت  هنیمز 

هدرک و باختنا  دوخ  يارب  يا  هدـیقع  نانیا  نیا ، زا  شیپ  دـنک  یم  ساـسحا  یفرط  یب  ةدـنرگن  ره  هک  دـننک  یم  ثحب  ناـنچ  هنیمز 
؛ دننزب رانک  دوخ  هار  رـس  زا  یعون  هب  دوب  نآ  فلاخم  هچ  ره  و  دننک ، لیمحت  یمالـسا  تایاور  رب  ار  دوخ  هدیقع  دنهاوخ  یم  کنیا 

.دریذپب ار  يزیمآ  بصعت  یقطنمریغ و  ياهثحب  نینچ  دناوت  یمن  زگره  ققحم  کی  هک  یلاح  رد 

؛ دزاس یم  زاین  یب  نآ  دانـسا  یـسررب  زا  ار  ام  هک  تسا  دایز  يردق  هب  ینعی  تسا ؛ هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  لسوت  دروم  رد  تایاور  ه . 
رد يریگ  هدرخ  يارب  ییاج  لاح ، نیا  اب  .تسا  ناوارف  زین  دنرامـش  یم  حیحـص  ناگمه  هک  ییاهتیاور  اهنآ ، نایم  رد  نیا ، رب  هوالع 

)(1)  ( .دنام یمن  یقاب  اهنآ  دانسا  زا  يا  هراپ 

86 ص :

صص 370 و 371. ج 4 ، هنومن ، ریسفت  زا  هتفرگرب  - . 1
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یم نانمؤم  هب  ناحبـس  دـنوادخ  : » هک دـنک  یم  لقن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  شدادـجا  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
نیرتهب دیناد  یمن  رگم  دنک و  یم  تساوخرد  دیراد  تسود  هک  یسک  هب  ار  امش  دشاب ، هتشاد  یتجاح  امـش  زا  نم  ةدنب  رگا  دیامرف ،

سک ره  سپ  دنتـسه ؟ نم  یلو  بیبـح و  مالـسلا ؛  هیلع  یلع  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم ، دزن  ناگدـنب  نـیرت  تـمارک  اـب  و 
، دنتـسه مهاـگرد  ناـکاپ  زا  هک  اـهنآ  هب  ارم  هک  يدـنمتجاح  ياـعد  یتسار  هب  دوش ، لـسوتم  نم  هب  ود  نآ  ۀلیـسو  هب  دراد  یتجاـح 
هب ارم  هک  ار  یسک  ياعد  منک  در  هنوگچ  منک و  یم  باجتـسم  ار  شیاعد  دناوخب ، اهنآ  هب  ارم  سک  ره  سپ  .منک  یمن  در  دناوخب ،

؟ منک در  دناوخ  یم  متمعن  هجو و  تمحر و  باب  تیآ و  رون و  حور و  متجح و  ّیلو و  و  ما ، هدیزگرب  بیبح و 

اهنآ هب  ارم  هک  یـسک  سپ  مداد ؟ رارق  دوخ  تیـالو  تمارک و  لـها  ار  اـهنآ  مدـیرفآ و  متمظع  روـن  زا  ار  اـهنآ  هک  دـیناد  یمن  رگم 
هک تسا  نم  رب  وا  قح  نیا  تسا و  بجاو  نم  رب  شیاعد  تباجا  دـشاب ، اهنآ  ماـقم  قح و  هب  فراـع  هاـگآ و  هک  یلاـح  رد  دـناوخب 

)(1) « ( .منک باجتسم  ار  شیاعد 

87 ص :

 . ملسو هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  هب  اعد  رد  لسوت  بابحتسا  باب  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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: دیوگ یم  یقر » دواد   » .دنا هدش  یم  لسوتم  دوخ  ناردپ  هب  مالسلا  هیلع  ناماما  دوخ  یتح  هک  تسا  هدش  دراو  زین  یتایاور  رد 

)(1) « ( .داد یم  مسق  نت  جنپ  قح  هب  ار  دنوادخ  دوخ  ياهاعد  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  یم  رایسب  »

نب دیعس   » .تسا هدش  لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تیب و  لها  سدقم  راونا  هب  هتشذگ  ناربمایپ  لسوت  یتایاور  رد  نینچمه 
هیلع مدآ  ترضح  هک  یتاملک  ةرابرد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  سابع » نبا   » زا ریبُج »

: دومرف ترضح  نآ  مدرک ، لاؤس  دش ، هتفریذپ  وا  هبوت  ات  تفرگ ، ارف  راگدرورپ  زا  مالسلا 

)(2) « ( ...و مالسلا  هیلع  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قحب  هلاس 

شیاین رد  رارصا  . 3

88 ص :

ص 422. ج 2 ، یفاک ، - . 1
ح 8843. باب 37 ، هالصلا ، باتک  هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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دوخ ياعد  رب  هک  يرگـشیاین  دـنوادخ  حوُحَّللا ؛ َلـِئاَّسلا  ُبُِحی  َهَّللا  َنِإ  : » دـنا هدومرف  هراـب  نیا  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
)(1) « ( .دراد تسود  ار  دنک  یم  يراشفاپ 

رپس اعد  َکل ؛ ْحَتُْفی  ِباَْبلا  َعْرَق  ِْرثُْکت  یتَم  َو  ِنِمْؤُْملا ، ُسُْرت  ُءاَعُّدـلا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  و 
« .دوش یم  زاب  وت  يور  رب  یبوکب  رایسب  ار  يرد  هاگره  تسا و  نمؤم 

دنوادـخ هب  َهل ؛ اَهاَضَق  اَّلِإ  ِِهتَجاَح  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  ٌنِمُْؤم  ٌدـْبَع  ُِلی  ُحـّ َال  ِهَّللا  َو  : » تسا هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
« .دروآ یمرب  شیارب  ار  شتجاح  دنوادخ  هک  نیا  زج  دنک  یمن  ادخ  هاگرد  هب  رارـصا  يراشفاپ و  اعد  رد  ینمؤم  هدنب  چیه  دـنگوس 

)(2)(

ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل  َِکلَذ  َّبَحَأ  َِهلَأْسَْملا َو  ِیف  ٍضَْعب  یَلَع  ْمِهِـضَْعب  ِساَّنلا  َحاَْحلِإ  َهِرَک  َهَّللا  َنَأ  : » دندومرف زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد رارـصا  يراشفاپ و  یلو  دننک ، رارـصا  رگیدکی  هب  دوخ  ياهتجاح  رد  مدرم  هک  درادن  شوخ  دنوادخ  هَْدنِع ؛ اَم  َبَلُْطی  َلَأُْسی َو  ْنَأ 

)(3) « ( .دوش تساوخرد  لاؤس و  تسا  وا  دزن  هچنآ  زا  دراد  یم  تسود  دنوادخ  دراد ، تسود  ار  دوخ  زا  شهاوخ 

89 ص :

ص 374. ج 93 ، راونالاراحب ، - . 1

ص 375. ج 93 ، راونالاراحب ، - . 2

ص 173. ج 78 ، راونالاراحب ، - . 3
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دیآرب نم  ماک  ات  مرادن  بلط  زا  تسد 

----

دیآرب نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  ناج  ای 

----

اعد تباجا  یهاگ  اریز  تسا ، توافتم  راگدرورپ  فرط  زا  نآ  تباجا  رب  رارـصا  اب  شیاین ، اعد و  رد  رارـصا  هک  دوشن  شومارف  هتبلا 
.تسین ناسنا  تحلصم  هب 

شیاین نتشاد  ناهنپ  . 4

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .تسا  رت  کیدزن  راگدرورپ  تباجا  هب  هدرک ، ادیپ  هار  رت  مک  ییامندوخ  ایر و  یناهنپ ، ياهاعد  رد 
« .دیناوخب یناهنپ  رد  يراز و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  ) » (1) ) ؛) ًهَیْفُخ ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  )

هب هدنب  شیاین  کی  هَِیناَلَع ؛ ًهَوْعَد  َنیِْعبَـس  ُلِدْعَت  ًهَدِحاَو  ًهَوْعَد  ًاّرِـس  ِْدبَْعلا  ُهَوْعَد  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تیاور  رد 
)(2) « ( .دنک یم  يربارب  راکشآ  رهاظ و  ياعد  داتفه  اب  یگتسهآ  یناهنپ و 

.دراد ناسنا  حور  رد  یفرگش  ریثأت  بش ، شمارآ  توکس و  رد  مه  نآ  شیاین  ندوب  یفخم 

90 ص :

.55 فارعا / - . 1
ص 117. یلح ، دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  یعادلا ، هدع  - . 2
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نارگید يارب  اعد  . 5

هب دیاب  دنک  یم  اعد  امـش  زا  یکی  هاگره  ءاَعُّدـِلل ؛ ُبَجْوَأ  ُهَّنِإَف  َّمُعَْیلَف  ْمُکُدَـحَأ  اَعَد  اَذِإ  : » دـندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
)(1) « ( .تسا رت  بجاو  اعد  يارب  نآ  هک  یتسرد  هب  دنک ، اعد  یمومع  روط 

ناـسنا هک  تسا  نـیا  رتـالاب  نآ  زا  یلو  تـسا ، يداـیز  شزرا  ياراد  دوـخ ، يارب  ياـعد  ماـگنه  رد  نارگید  يارب  ندرک  اـعد  هـچ ،
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  .دنک  اعد  اهنآ  يارب  ادتبا  هتشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید 

نارگید يارب  هک  يروط  نامه  ارچ  ردام ! يا  متفگ : وا  هب  دوب ، دوجـس  عوکر و  لاح  رد  حبـص  ات  هک  مدـید  ار  مرداـم  هعمج ، بش  »
[.« دوخ  ] هناخ سپس  هیاسمه ، لوا ] ) ] (2) ) ؛ ُراَّدلا َُّمث  ُراَجلَا  دومرف : يدرکن ؟ اعد  دوخ  يارب  يدرک  اعد 

ِیف ْمِهِیف َو  َُهل  َبیُِجتْسا  ِهِسْفَِنل  اَعَد  َُّمث  ْمَُهل  اَعَدَف  ِِهناَوْخِإ  ْنِم  اًلُجَر  َنیَِعبْرَأ  َمَّدَق  ْنَم  : » تسا هدش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
مه نانآ و  قح  رد  مه  شیاعد  دـنک ، اعد  ار  دوخ  نمؤم ]  ] ناردارب زا  رفن  لـهچ  دوخ ، يارب  ياـعد  زا  شیپ  هک  یـسک  ) (3) ) ؛ هِسْفَن

« .دش دهاوخ  باجتسم  شدوخ  قح  رد 

91 ص :

ص 118. یلح ، دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  یعادلا ، هدع  - . 1
تیاور 3. ص 81 ، ج 43 ، راونالاراحب ، - . 2

تیاور 2. ص 383 ، ج 93 ، راونالاراحب ، - . 3
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ادخ یسوم  اب  دومرف  نیا  رهب 

----

اعد ردنا  نتساوخ  تجاح  تقو 

----

هانپ وج  یم  نم  هللا ز  میلک  ياک 

----

هانگ وت  يدرکن  هک  یناهد  اب 

----

ناهد نآ  مرادن  نم  یسوم : تفگ 

----

ناوخ ریغ  ناهد  زا  ار  ام  تفگ 

----

؟ هانگ يدرک  یک  ریغ  ناهد  زا 

----

)(1)  ( هلا ياک  ناوخ  رب  ریغ  ناهد  زا 

----

: تسا ریز  ياهتروص  هب  نارگید  يارب  ياعد  هدیسر ، ام  تسد  هب  هک  ییاهاعد  رد 

92 ص :

.يونعم يونثم  - . 1
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نید ناگرزب  ناکین و  ایلوا ، يارب  اعد 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

نید ناگرزب  ناکین و  ایلوا ، يارب  اعد 

تهج زا  هچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  تجح  ناـکما ؛ ةریاد  بطق  قـح  رد  اـعد  نـکمم ، ياـهاعد  نـیرترب  زا  یکی 
دوجو و قح  زا  .تساـم  ندرگ  رب  یگرزب  رایـسب  قح  ار  وا  هک  ناـشیا ، جرف  رد  لـیجعت  تهج  زا  هچ  فیرـش و  دوجو  نآ  یتمـالس 

)(2)  ( .ایند رد  ءاقب  قح  ات  ) (1)  ( تسا نامسآ  نیمز و  نیب  لصتم  ببس  وا  هک  هتفرگ  یتسه 

اعد نوچ  مینک ؛ اعد  وا  قح  رد  دـنک  یم  مزال  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ  اـب  يدـنواشیوخ  تبارق و  قح  ود ، نیا  رب  هوـالع 
یم هعماج  ترایز  زا  یشخب  رد  .تسا  یهلا  تاضویف  تمعن و  هطساو  ماما  هرخالاب  .تسا و  یتسود  تدوم و  زا  يا  هناشن  زین  ندرک 

: میناوخ

هدـیئور نیمز  زا  هایگ  و  دـیراب ، نامـسآ  زا  ناراب  هدـش و  يراج  اهرهن  هدیـسر و  اه  هویم  هدـیدرگ و  روراـب  اـهتخرد  اـم ، تکرب  هب  »
« .تسا

93 ص :

« .ءامسلا ضرالا و  نیب  لصتملا  ببسلا  نیا  : » میناوخ یم  هبدن  فیرش  ياعد  رد  - . 1
ص 179. ج 1 ، یفاک ، .دشاپ » یم  مه  زا  دنامب  ماما  نودب  نیمز  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - . 2
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ناراد قح  ردام و  ردپ و  يارب  اعد 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

ناراد قح  ردام و  ردپ و  يارب  اعد 

هک يزور  رد  ار  نانمؤم  ار و  مردام  ردپ و  ارم و  ام ! راگدرورپ  يا  ) » (1) ) ؛) ُباسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنینِمْؤُْمِلل  َّيَِدلاِول َو  ِیل َو  ْرِفْغا  اَنَّبَر  )
« .زرمایب ددرگ  یم  اپرب  باسح 

94 ص :

.41 میهاربا / - . 1
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ینید ناردارب  يارب  اعد 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

ینید ناردارب  يارب  اعد 

یـشیپ ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  ام  ناردارب  زرمایب و  ار  اـم  اـم ! راـگدرورپ  يا  ) » (1) ) ؛) َناَمیِْإلِاب اَنوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  اََنل َو  ْرِفْغا  اَـنَّبَر  )
« .زرمایب دنتفرگ 

95 ص :

.10 رشح / - . 1
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هدنیآ ياهلسن  يارب  اعد 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

هدنیآ ياهلسن  يارب  اعد 

وت هک  انامه  شخبب ، هزیکاپ  یلـسن  نم  رب  دوخ  تمحر  زا  اراـگدرورپ ! « ؛) ءاعُّدـلا ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  )
)(1) « ( .ییاعد ياونش 

هد و رارق  زامن  هدـنراد  ياپ  رب  ار  منادـنزرف  ارم و  اراـگدرورپ ! ) » (2) ) ؛) ِءاـعُد ْلَّبَقَت  اـنَّبَر َو  یتَّیِّرُذ  ْنِم  ِهـالَّصلا َو  َمیقُم  یْنلَعْجا  ِّبَر  )
« .ریذپب ار  میاعد 

96 ص :

.38 نارمع / لآ  - . 1
.40 میهاربا / - . 2
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نارادزرم يارب  اعد 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

نارادزرم يارب  اعد 

دب زا  ار  ناناملـسم  ياهزرم  هک  تتزع  هب  دنگوس  داب و  مالـسلا  هیلع  وا  نادناخ  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  رب  وت  دورد  اهلا ! راب  »
)(1) « ( ....زاس راشرس  لماک و  دوخ  هیطع  زا  ار  نانآ  ياهاطع  يامرف و  دییأت  ار  اهزرم  نآ  نارادساپ  دوخ ، يورین  هب  راد و  هگن 

یناگمه شیاین  . 6

.تسا ندرک  اعد  تیعمج  اب  هارمه  یناگمه و  شیاین ، بادآ  زا  رگید  یکی 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

زج دنراد ، یمنرب  اعد  هب  تسد  مه  اب  رفن  راهچ  هاگ  چـیه  َهباَجِإ ؛ ْنَع  اُوقَّرَفَت  اَّلِإ  اْوَعَدَـف   ] اوعدـی ٍدِـحاَو  ٍْرمَأ  یَلَع  ُّطَق  ٌهََعبْرَأ  َعَمَتْجا  اَم  »
)(2) « ( .دشاب هدیسر  تباجا  هب  نانآ  ياعد  دنوش  هدنکارپ  یتقو  هک  نآ 

ینتورف راهظا  . 7

97 ص :

.هیداجس هفیحص  .ر ك : - . 1
ص 357. قودص ، لامعالا ، باوث  - . 2
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دوخ ياهزاین  هب  هک  ارچ  تشاد ؛ دهاوخ  يرتشیب  عضاوت  راگدرورپ  ربارب  رد  دنک ، ادیپ  يرتشیب  تخانش  دوخ  هب  تبسن  ناسنا  هچ  ره 
.دنک یم  ادیپ  هجوت  رت  شیب  تسا  دنمزاین  لاعتم  دنوادخ  هب  دوخ  یتسه  مامت  رد  هک  نیا  هب  تبسن  دوش و  یم  هاگآ 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ترضح هب  گرتس  هبترم و  دنلب  دنوادخ  ریِقَْفلا ؛ ِلِیلَّذلا  َْفقَو  ْفِقَف  َّيَدَی  َْنَیب  َْتفَقَو  اَذِإ  یَسُوم : َیلِإ  یَحْوَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  »
)(1) « ( .تسیاب دنمزاین  لیلذ  صخش  دننامه  يداتسیا ، نم  هاگشیپ  رد  هاگره  دومرف : یحو  مالسلا  هیلع  یسوم 

« .دیناوخب يراز  تلاح  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  ) » (2) ) ؛) اعرضت مکبر  اوعدا  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ 

98 ص :

ص 313. ج 93 ، راونالاراحب ، - . 1
.55 فارعا / - . 2
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ار لاح  میرگنب و  ار  نورد  ام 

----

ار لاق  میرگنب و  ار  نورب  ین 

----

دوب عشاخ  رگا  میبلق  رظان 

----

دوب عضاخان  ظفل  تفگ  هچ  رگ 

----

راگدرورپ مان  اب  اعد  عورش  . 8

ُُهلَّوَأ ٌءاَعُد  ُّدَُری  َال  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دوش  زاغآ  راگدرورپ  دای  مان و  اب  ادـتبا  رد  هک  تسا  نآ  شیاـین  نیرتهب 
)(1) « ( .دوش یمن  در  دوش ، زاغآ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اب  هک  ییاعد  میِحَّرلا ؛ ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

لاعتم دنوادخ  يانث  حدم و  . 9

هب دیاب  دینک ، لاؤس  ار  ایند  جیاوح  زا  يزیچ  گرتس  هبترمدنلب و  دنوادخ  زا  هک  دیراد  هدارا  هاگره  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار دوـخ  تاـجاح  دـنوادخ  زا  نآ  زا  دـعب  دـینک ، ادـتبا  مالـسلا  هـیلع  وا  لآ  ربـمغیپ و  رب  تاولــص  وا و  حدـم  راـگدرورپ و  شیاـتس 

)(2) « ( .دیهاوخب

یم حدم  تیمیحر  تینامحر و  هب  ار  دنوادخ  ادـتبا  هک  دوش  یم  هدـید  دـمح  هروس  رد  اعد  زا  شیپ  يانث  حدـم و  نیا  هنومن  نیرتهب 
.مینک یم  اعد  سپس  مینک و 

99 ص :

ص 120. یعادلا ، هدع  - . 1

ص 120. یعادلا ، هدع  - . 2
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هیلع نانمؤمریما  زا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  .درک  هدهاشم  ناوت  یم  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  هیعدا  رت  شیب  رد  ار  هلئسم  نیا 
َْنَیب ُلوُحَی  ْنَم  اَی  ُدـیُِری ! اَِمل  ًالاَّعَف  اَی  ِدـیِرَْولا ! ِْلبَح  ْنِم  ََّیلِإ  ُبَْرقَأ  َوُه  ْنَم  اَی  : » ترابع نیا  اب  لاعتم  راگدرورپ  دـیجمت  هراـبرد  مالـسلا 

هچ ره  هکنآ  يا  يرت ! کیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  هک  نآ  يا  ْیَـش ٌء ؛ ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  اَی  یلْعَْألا ! ِرَْظنَْملاـِب  َوُه  ْنَم  اَـی  ِِهْبلَق ! ِءْرَْملا َو 
شدـننامه هک  نآ  يا  یهاگدـید ! نیرتدـنلب  رد  هک  نآ  يا  يوش ! یم  لیاح  شلد  ناسنا و  نایم  هکنآ  يا  یهد ! یم  ماجنا  یهاوخب 

)(1) !« ( تسین چیه 

مالسلا هیلع  وا  لآ  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نداتسرف  دورد  . 10

100 ص :

تیاور 2. ص 484 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 1
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.تسا مالسلا  هیلع  وا  تیب  لها  ملسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نداتـسرف  دورد  دنک ، یم  نیمـضت  ار  اعد  تباجا  هک  یبادآ  زا  یکی 
: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

دمحم رب  هک  هاگ  نآ  ات  تسا  هدرپ  رد  شیاـین  اـعد و  هراومه  ) (1) ) ؛ دَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  یّلَُـصی  یّتَح  ًابوُجْحَم  ُءاَعُّدلا  ُلاَزَی  َال  »
« .دوش هداتسرف  دورد  مالسلا  هیلع  وا  لآ  ملسو و  هیلع  هللا  یلص 

شیاین ماگنه  ندرک  هیرگ  . 11

زا ربخ  دنک و  یم  ادیپ  زورب  ماگنه  نیا  رد  هقالع  قشع و  تاساسحا و  ناجیه و  جوا  هک  ارچ  تسا ، راگدرورپ  دزن  بدا  نیرترب  نیا 
: هک تسا  تیاور  رد  .تسا  صالخا  لیلد  مه  نآ  دهد و  یم  بلق  عوشخ  لد و  یمرن 

)(2) « ( .دیروآرد ناگدننک  هیرگ  تلاح  هب  ار  دوخ  دینک ، هیرگ  دیتسناوتن  رگا  »

101 ص :

تیاور 21. ص 316 ، ج 93 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 233. ج 4 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : - . 2
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تسد هب  روآ  یگنشت  وج ، مک  بآ 

----

تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات 

----

ولگ كزان  کلفط  دیرگن  ات 

----

؟ وا ریش  ناتسپ  ددرگ ز  ناور  یک 

----

رارق هجوت  دروم  زین  يرگید  بادآ  تسیاـب  یم  هکلب  تسین ، یلـصا  دوـصقم  يرهاـظ  ندرک  هیرگ  اـهنت  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا 
.دریگ

: دندومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

لابند هب  ترـضح  نآ  دوب ، هدجـس  رد  صخـش  نآ  هک  یلاح  رد  درک  رذگ  شنارای  زا  یکی  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  »
هنیآ ره  دوب  یم  نم  تسد  هب  وت  تجاح  رگا  دومرف : سپس  دید ، لاح  نامه  رد  ار  صخش  نآ  زین  تشگزاب  رد  هتفر و  شراک  ماجنا 

شیاعد دوش ، عطق  شندرگ  هک  دنک  هدجـس  ردقنآ  رگا  یـسوم ! يا  دیـسر : ییادن  راگدرورپ  زا  ماگنه  نیا  رد  .مدرک  یم  هدروآرب 
)(1) « ( .ددرگ زاب  مراد  تسود  هچنآ  هب  مرادن  تسود  هچنآ  زا  هک  نامز  نآ  ات  درک  مهاوخن  تباجا  ار 

تسار وت  هک  يدیما  تشک  دسرب  لصاح  هب  ات 

----

102 ص :

تیاور 95. ص 225 ، ج 78 ، راونالاراحب ، - . 1
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تسین یناراب  هدید  زج  هب  راک  هراچ 

----

ناهانگ هب  فارتعا  . 12

هانگ يروآدای  نیا ، رب  هوالع  .دوش  عشاخ  شبلق  هدـش ، رت  کیدزن  ادـخ  هب  ناسنا  دوش  یم  ثعاـب  ناـهانگ  تاریـصقت و  هب  فارتعا 
.دنک یم  رت  کیدزن  هیرگ  تلاح  هب  ار  ناسنا 

شیاتـس انث و  اب  دیراذگب ، نایم  رد  ادخ  اب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  ياهتجاح  دـیتساوخ  هاگره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
فارتعا دوخ  ناهانگ  تاریصقت و  هب  نآ  زا  دعب  دیتسرفب و  تاولص  وا  لآ  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رب  سپس  دینک و  زاغآ  یهلا 

)(1) « ( .دیهاوخب ار  دوخ  تجاح  ادخ  زا  نیا  زا  دعب  دینک و 

بلق روضح  . 13

هک یلد  ياعد  دنوادخ  ) (2) ) ؛ ٍهَال ٍْبلَق  َءاَعُد  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نایعیـش ؛ ياوشیپ  نیلوا 
« .دریذپ یمن  ار  دشاب  مرگرس  لفاغ و 

103 ص :

ص 99. ج 12 ، لوقعلا ، تآرم  - . 1
ص 314. ج 93 ، راونالاراحب ، - . 2
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هجوت ینک  اعد  یتساوخ  هاگره  ) (1) ) ؛ ِکْبلَِقب ِْلْبقَأَف  َهَّللا  َتْوَعَد  اَذِإ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
« .شاب هتشاد  یبلق 

اهتسد ندرک  دنلب  . 14

.تسا رثؤم  رایـسب  یحور  يونعم و  تلاح  داجیا  رد  هدوب ، شیاین  بادآ  زا  زین  اعد  ماـگنه  رد  نامـسآ  فرط  هب  اهتـسد  ندرک  دـنلب 
دننامه دـندرک  یم  دـنلب  ار  ناشیاهتـسد  دـندرک ، یم  اعد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

)(2) « ( .دنک یم  بلط  يزیچ  هک  ینیکسم 

؛ ءاَعُّدلِاب ِْنیَدَْیلا  ُْعفَر  ُعُّرَـضَّتلا  : » دندومرف ) (3) ( ( نوُعَّرَضَتَی ام  ْمِهِّبَِرل َو  اُوناکَتْسا  اَمَف   ) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .ندرک دنلب  اعد  ماگنه  ار  اهتسد  ینعی  عرضت ، ) (4)(

اعد نایاپ  رد  هللاءاشام  نتفگ  . 15

104 ص :

ص 314. ج 93 ، راونالاراحب ، - . 1
تیاور ص 294 ، ج 93 ، راونالاراحب ، .نیکسملا » معطتسی  امکاعد  لهتبا و  اذا  هیدی  عفری  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  - . 2

.23
.76 نونمؤم / - . 3

ص 204. ج 85 ، راونالاراحب ، ثیدح 30 ؛ لوا ، دیهش  اثیدح ، نوعبرالا  - . 4

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_104_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_104_4
http://www.ghaemiyeh.com


َبیِجُأ اَّلِإ  ِهَّللاـِب  اَّلِإ  َهَُّوق  ـال  ُهَّللا  َءاـش  اـم  ِلْوَِقب  ُهَءاَـعُد  َمَتَخَف  اَـعَد  ٍلُـجَر  ْنِم  اَـم  : » دومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
)(1) « ( .دوش باجتسم  شیاعد  هک  نآ  رگم  دنک ، متخ  هللااب  الا  هوق  هللا ال  ءاشام  هلمج  اب  ار  دوخ  ياعد  هک  تسین  یسک  ُهبِحاَص ؛

105 ص :

ثیدح 2. باب 35 ، اعد ، باوبا  هولصلا ، باتک  هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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شیاین زا  دعب  بادآ 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

شیاین بادآ 

شیاین زا  دعب  بادآ 

شیاین اعد و  رارکت  . 1

هب ور  تالکشم  ماگنه  اهنت  هک  ییاهنآ  .دشاب  هتـشاد  تموادم  نآ  رب  هراومه  ناسنا  تسا  هتـسیاش  دوشن ، هچ  دوش و  تباجا  هچ  اعد 
.دوب دنهاوخ  رود  راگدرورپ  تباجا  زا  دنتسین ، ادخ  اب  نتفگ  نخس  رکف  هب  یتحار  شیاسآ و  ماگنه  رد  هدروآ و  ادخ 

هدرک و تمذم  دننک ، یم  شومارف  ار  وا  يراتفرگ  عفر  ماگنه  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  اهیتخـس  ماگنه  اهنت  هک  ییاهناسنا  زا  دـنوادخ 
: دیامرف یم 

یبیسآ ناسنا  هب  نوچ  و  ) » (1) ) ؛) ْلبَق ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناک  ام  َیِـسَن  ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  (َو 
اطع یتمعن  دوخ  بناج  زا  ار  وا  نوچ  سپـس  دـناوخ ؛ یم  تسا ، هدـننک  تشگزاب  وا  يوس  هب  هک  یلاـح  رد  ار  شراـگدرورپ  دـسر ،

« .دیامن یم  شومارف  درک ، یم  اعد  وا  هاگرد  هب  رتشیپ  نآ  عفر  رد  هک  ار  یتبیصم ]  ] نآ دنک ،

106 ص :

.8/ رمز - . 1
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: دنک یم  شنزرس  هنوگ  نیا  ار  اهنآ  رگید ، يا  هیآ  رد 

ناسنا نوچ  و  ) (1) ) ؛ ُهَّسَم ٍّرُض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم  ُهَّرُض  ُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف  ًاِمئاق - ْوَأ  ًادِعاق  ْوَأ  ِِهْبنَِجل  اناعَد  ُّرُّضلا  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  «َو 
مینک فرطرب  ار  شیراتفرگ  نوچ  دناوخ و  یم  هداتسیا ، ای  هتسشن  ای  هدیباوخ  ولهپ  هب  لاح  رد  لاح ؛ همه  رد  ار ، ام  دسر ، یبیـسآ  ار 

« .تسا هدناوخن  هدیسر  وا  هب  هک  ییراتفرگ  يارب  ار  ام  ییوگ  هک  دور  یم  نانچ 

تروص هب  اهتسد  ندیشک  . 2

ِهَّللا َیلِإ  ُهَدَـی  ٌدـْبَع  َزَْربَأ  اَم  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تروص  رـس و  هب  اهتـسد  ندیـشک  اعد ، زا  سپ  بادآ  زا  یکی 
چیه ) (2) ) ؛ هِسْأَر ِهِهْجَو َو  یَلَع  َحَـسْمَی  یَّتَح  ُهَدَـی  َّدُرَی  اَلَف  ْمُکُدَـحَأ  اَعَد  اَذِإَف  ًاْرفِـص  اَهَّدُرَی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  اَیْحَتْـسا  اَّلِإ  ِراَّبَْجلا  ِزیِزَْعلا 
امـش زا  یکی  هک  یماگنه  سپ  دنادرگرب ، یهت  ار  نآ  هک  دیآ  مرـش  ار  ادخ  هک  نیا  رگم  دیاشگن  ادخ  يوس  هب  ار  شتـسد  يا  هدـنب 

« .دشکب دوخ  يور  رس و  رب  هکنیا  رگم  دنادرگن  رب  ار  دوخ  تسد  دنک  یم  اعد 

نیمآ نتفگ  . 3

107 ص :

.12 سنوی / - . 1
ص 159. یعادلا ، هدع  - . 2
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کیرـش باوـث  رجا و  رد  وـگ  نـیمآ  هدـننکاعد و  ) (1) ) ؛ ناَکیِرَـش ِرْجَأـْلا  ِیف  ُنِّمَؤُْملا  یِعاَّدـلا َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
« .دنتسه

108 ص :

ثیدح 4. ص 242 ج 4 ، یفاک ، لوصا  - . 1
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اعد شریذپ  عناوم 

هراشا

هراشا

هدوب عماوج  نیا  يراودـیما  یباداـش و  توارط ، ثعاـب  هراومه  هک  تسا  شیاـین  اـعد و  یمالـسا ، عماوج  ییانـشور  لـماوع  زا  یکی 
.تسا

.تسا رثؤم  دنمشزرا  تنس  نیا  تایح  رد  رگید ، يوس  زا  تباجا  عناوم  هب  تبسن  تفرعم  ییوس و  زا  اعد  تباجا  طیارش  تخانش 

دیاب دشاب ، رظن  دروم  جیاتن  ياراد  لامک ، دـح  رد  میـشاب  هتـساوخ  رگا  یلو  تسا ، يا  هجیتن  ياراد  یطیارـش  ره  رد  شیاین  هچ  رگا 
یفاک هجوت  دنک  رود  یقیقح  یشخب  رثا  زا  ار  اعد  تسا  نکمم  هک  يروما  عناوم و  هب  نآ ، بادآ  طیارش و  نتـشاد  رظن  رد  رب  هوالع 

.مینک ششوک  اهنآ  عفر  رد  ناکما  دح  رد  هتشاد ،

بسانم اعد  تباجا  عناوم  ندرمش  زا  لبق  .دومن  میهاوخ  ارذگ  يا  هراشا  اعد  تباجا  عناوم  ینعی  مود ، شخب  هب  هاتوک  هتشون  نیا  رد 
: تسا هدومرف  هک  مینک  لقن  ار  نازیملا »  » فیرش ریسفت  زا  دنمشزرا  ینخس  تسا 

109 ص :
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تباجا هب  هک  ییاهاعد  و  دـنک ؛ یمن  فلخت  یطخت و  نآ  زا  هدوب و  هارمه  تباـجا  اـب  هشیمه  ترطف ، ناـبز  اـب  یقیقح  تساوخ  رد  »
: تسا رما  ود  نیا  زا  یکی  دقاف  دسر  یمن 

یم راتـساوخ  ار  يرما  هابتـشا ، هب  هدـننک ، اعد  يارب  بلطم  ندوبن  نشور  هطـساو  هب  هکلب  تسین ، اـهنآ  رد  یقیقح  تساوخ  رد  اـی  . 1
هتشادنپ ضیرم  ار  یـسک  هدننک  اعد  لاثم ، يارب  تساوخ ؛ یمن  دش  یم  علطم  رما  تقیقح  رب  رگا  هک  دهاوخ  یم  ار  يزیچ  ای  دوش و 

وا ندرک  هدنز  دیاب  هکلب  درادن ، دروم  اجنآ  رد  ضرم  يافش  هدش و  مامت  شرمع  هک  یتروص  رد  دهاوخ ، یم  ادخ  زا  ار  وا  يافش  و 
هتبلا و  دوش ؛ یمن  راتـساوخ  ار  نآ  یقیقح  روط  هب  تسا ، سویام  اعد  هطـساو  هب  هدرم  ندش  هدـنز  زا  نوچ  وا  و  تساوخ ؛ ادـخ  زا  ار 

.دش دهاوخ  باجتسم  دنک ، اعد  دشاب و  هتشاد  يدیما  نینچ  ناربمایپ  دننام  یسک  رگا 

ادخ زا  ار  یتجاح  یـسک  هکنیا  لثم  تسین ؛ ادخ  زا  تساوخرد  لاؤس و  یعقاو ، روط  هب  یلو  تسه ، تساوخرد  لاؤس و  هکنیا  ای  . 2
نتـساوخ تروص  نیا  رد  .دشاب  هتـسب  لد  دنک ، یم  ار  شرما  تیافک  دراد  نامگ  هک  یمهو  روما  ای  يداع  ياهببـس  هب  یلو  دهاوخب 

.دهد یمن  ماجنا  ماهوا  بابسا و  تکرش  اب  ار  يراک  دنک ، یم  باجتسم  ار  اهاعد  هک  ییادخ  اریز  تسین ؛ ادخ  زا  تقیقح  بسح  هب 
)(1) « ( .تسین نینچ  ناشلد  رد  یلو  دننک  یم  صلاخ  ياعد  نابز ، اب  هچرگ  ناگدننک ، اعد  زا  هتسد  ود  نیا  سپ ،

110 ص :

.فرصت اب  ص 43 ، ج 2 ، یئابطابط ، نیسح  دمحم  نازیملا ، - . 1
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اعد تباجا  عناوم 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

اعد شریذپ  عناوم 

اعد تباجا  عناوم 

ادخ ریغ  هب  دیما  . 1

رارق شیاین  دروم  لقتسم  تروص  هب  ار  وا  ای  هتسب و  دیما  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  ای  یسک  هب  هک  تسا  نیا  اعد  شریذپ  عنام  نیرت  گرزب 
.میهد

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ْنِم َِکلَذ  ُهَّللا  َِملَع  اَذِإَف  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ٌءاَجَر  َُهل  ُنوُکَی  َال  ْمِهِّلُک َو  ِساَّنلا  َنِم  ْسَْأیَْیلَف  ُهاَطْعَأ  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ُهَّبَر  َلَأْسَی  َال  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  َداَرَأ  اَذِإ  »
همه زا  دیاب  دهدب ؛ وا  هب  دنک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هچ  ره  هک  دـهاوخب  امـش  زا  یکی  هاگره  ) (1) ) ؛ ُهاَطْعَأ اَّلِإ  ًاْئیَـش  ُْهلَأْسَی  َْمل  ِِهْبلَق 

هچ ره  تسا ، نینچ  یتسار  هب  وا  هک  تسناد  لجوزع  يادخ  نوچ  سپ ، .ددنبن  دیما  ادـخ  دـیما  هب  زج  هدرک و  عطق  دـیما  مشچ  مدرم 
« .دنک اطع  وا  هب  دهاوخب  ادخ  زا 

هانگ . 2

111 ص :

ص 148. ج 2 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، - . 1
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هانگ يوس  هب  هک  یمدق  ره  اب  ادخ  ناگدنب  .تسا  دنوادخ  تاروتسد  زا  یچیپرس  ینامرفان و  اعد ، شریذپ  مهم  عناوم  زا  رگید  یکی 
.دنروآ یم  مهارف  ار  یهلا  تباجا  زا  شیوخ  تیمورحم  تابجوم  دنریگ و  یم  هلصاف  دنوادخ  زا  مدق  کی  دنراد  یمرب 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

َكَراَبَت َو ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ًاْبنَذ  ُدـْبَْعلا  ُِبنْذـُیَف  یَِطب ٍء  ٍْتقَو  َیلِإ  ْوَأ  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  َیلِإ  اَهُؤاَضَق  ِِهنْأَش  ْنِم  ُنوُکَیَف  َهَجاَْـحلا  َهَّللا  ُلَأْـسَی  َدـْبَْعلا  َّنِإ  »
یم ار  یتجاح  دنوادخ  زا  هدنب  ) (1) ) ؛ یِّنِم َناَمْرِْحلا  َبَجْوَتْـسا  یِطَخَِـسل َو  َضَّرَعَت  ُهَّنِإَف  اَهاَّیِإ  ُْهمِرْحا  ُهَتَجاَح َو  ِضْقَت  َال  ِکَلَْمِلل  َیلاَعَت 

، سپ دوش ، یم  یهانگ  بکترم  هدـنب  اما  دزاس ؛ هدروآرب  ریخات  اب  اـی  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  ار  نآ  هک  تسادـخ  ناـش  زا  دـهاوخ و 
ضرعم رد  ار  دوخ  وا  هک  اریز  نادرگ ؛ مورحم  نآ  زا  ار  وا  روایمرب و  ار  وا  تجاح  دـیوگ : یم  هتـشرف  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 

« .دش نم  يوس  زا  تیمورحم  بجوتسم  داهن و  نم  مشخ 

نیا زا  دروم  کـی  هنومن  ناوـنع  هب  .تسا  هدـش  هراـشا  دـننک  یم  يریگوـلج  اـعد  شریذـپ  زا  هک  یناـهانگ  زا  یخرب  هب  تاـیاور  رد 
.دوش یم  نایب  تایاور 

112 ص :

ح 11. ص 329 ، ج 73 ، 1409 ه ق ، توریب ، ۀلاسرلا ، هسسؤم  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالا ، راحب  - . 1
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: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

ِتاَضوُْرفَْملا ِتاَوَلَّصلا  ُریِخْأَت  َِهباَجِْإلِاب َو  ِقیِدْصَّتلا  ُكْرَت  ِناَوْخِْإلا َو  َعَم  ُقاَفِّنلا  ِهَریِرَّسلا َو  ُْثبُخ  ِهَّیِّنلا َو  ُءوُس  َءاَعُّدلا  ُّدُرَت  ِیتَّلا  ُبُونُّذـلا  »
هک یناهانگ  ) (1) ) ؛ ِلْوَْقلا ِیف  ُشْحُْفلا  ِءاَذَْـبلا َو  ُلاَمِْعتْـسا  ِهَقَدَّصلا َو  ِِّرْبلِاب َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِبُّرَقَّتلا  ُكْرَت  اَُهتاَقْوَأ َو  َبَهْذَـت  یَّتَح 

ریخات هب  اعد ، تباجا  نتـشادن  رواب  ینید ، ناردارب  اب  ییور  ود  نطاب ، يدیلپ  دـب ، تین  زا : دـنترابع  دـنوش  یم  اعد  ندـش  در  بجوم 
نداد ریخ و  راک  اب  گرزب  يادـخ  هب  ندـش  کیدزن  زا  نتـسج  يرود  درذـگب ، شتقو  هک  ناـمز  نآ  اـت  بجاو  ياـهزامن  نتخادـنا 

« .راتفگ رد  ازسان  تشز و  تاملک  يریگراک  هب  و  هقدص ،

: دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  اعد  تباجا  مدع  رد  هانگ  ریثأت  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

113 ص :

ص 376. ج 73 ، 1409 ه ق ، توریب ، ۀلاسرلا ، هسسؤم  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالا ، راحب  - . 1
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ناهانگ اب  ار  شهار  هک  یلاح  رد  ناوخن  دـنک  ار  تیاـعد  تباـجا  ) (1) ) ؛ ِبُونُّذلِاب ُهَقیِرَط  َتْدَدَس  ْدَـق  َِکئاَعُد َو  ََهباَجِإ  ْئِْطبَتْـسَت  َال  »
« .يا هتسب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  . 3

هیلع هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هکنانچ  .دـش  دـهاوخن  باجتـسم  ناشیاعد  دـننک  یم  كرت  ار  یهلا  ۀـضیرف  ود  نیا  هک  یناسک 
اَلَف ْمُکُراَیِخ  وُعْدَیَف  ْمُکِراَیِخ  یَلَع  ْمُکَراَرِـش  ُهَّللا  َنَطِّلَُـسَیل  ْوَأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َّنُْهنََتل  ِفوُْرعَْملِاب َو  َّنُُرمْأََتل  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ملـسو 

نیرتهب رب  ار  امـش  نیرتدب  دنوادخ ، هک ] دیآ  یم  شپ  هجیتن  نیا   ] ای دـینک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای ] ) ] (2) ) ؛ ْمَُهل ُباَجَتُْسی 
« .دوش یمن  باجتسم  یلو  دننک ، یم  اعد  امش  نیرت  بوخ  و  دنک ، یم  طلسم  امش 

نارگید قوقح  هب  زواجت  . 4

114 ص :

ص 302. ج 6 ، يدمآلا ، یمیمتلا  مکحلاررغ ، - . 1
ص 311. ج 75 ، راونالا ، راحب  - . 2
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.تسا هدش  دیکأت  بلطم  نیا  رب  یناوارف  تایاور  رد  هک  تسا  نارگید  قوقح  هب  زواجت  اعد ، شریذپ  عناوم  زا  رگید  یکی 

ُْریَغ یِّنِإ  ...َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَلَْمِلل  ُْلق  مالـسلا :  هیلع  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیِع  َیلِإ  یَحْوَأ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
و  ] فارشا هب  دومرف : یحو  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ  ) (1) ) ؛ ٌهَِملْظَم ُهَلَِبق  یِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَِأل  ًهَوْعَد َو  ْمُْکنِم  ٍدَحَِأل  ٍبیِجَتْسُم 

تباجا تسا ، نارگید  زا  یقح  شندرگ  رب  هک  ار  مناگدیرفآ  رگید  ای  امش  زا  یسک  ياعد  زگره  نم  وگب ...: لیئارـسا  ینب  ناگرزب ]
« .درک مهاوخن 

مارح بسک  . 5

115 ص :

ح 40. ص 337 ، قودصلا ، خیشلا  لاصخلا ، - . 1
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: دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ادخ هاگرد  هب  اعد ] يارب   ] ار شتسد  هدنب  انامه  ) (1) ) ؛ ُُهلاَح اَذَه  َُهل َو  ُباَجَتُْـسی  َْفیَکَف  ٌماَرَح  ُهُمَعْطَم  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهَدَی  ُعَفْرََیل  َْدبَْعلا  َّنِإ  »
»؟ دوش یم  باجتسم  شیاعد  هنوگچ  یلاح ، نینچ  اب  .تسا  مارح  شکاروخ  هک  یلاح  رد  درب  یم  الاب 

: دومرف دنوادخ  یسدق  ثیدح  رد  نینچمه 

سپ ندومن ، تباجا  نم  زا  ندرک و  اـعد  وت  زا  ) (2) ) ؛ ماَرَْحلا ِلِکآ  َهَوْعَد  اَّلِإ  ٌهَوْعَد  یِّنَع  ُبِجَتْحَت  اَلَف  َُهباَجِْإلا  َّیَلَع  ُءاَعُّدـلا َو  َکـْنِمَف  »
« .راوخ مارح  ياعد  رگم  دنامن  بوجحم  نم  زا  ییاعد  چیه 

تلفغ . 6

116 ص :

ص 149. یملیدلا ، بولقلا ، داشرا  - . 1
ح 16. ص 373 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  - . 2
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: دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

« .دنک یمن  تباجا  دشاب  ربخ  یب  لفاغ و  یلد  زا  هک  ار  ییاعد  دنوادخ  هک  دینادب  ) (1) ) ؛ هَال ُُهْبلَق  ِهِْدبَع َو  َءاَعُد  ُبیِجَتْسَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  »

یهلا تمکح  اب  تفلاخم  . 7

هب درادـن و  يراـگزاس  یهلا  تمکح  اـب  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  ار  يزیچ  یهاـگآ ، نتـشادن  رطاـخ  هب  ناـسنا  دراوـم ، زا  یخرب  رد 
.دوش یمن  باجتسم  شیاعد  ور  نیا  زا  تسین ، وا  تحلصم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

يادـخ يراوـگرزب ] و   ] مرک هک  یتـسار  هب  ) (2) ) ؛ ٍهَوْعَد ِّلُـک  ِیف  َُهباَـجِْإلا  ُعَـقَت  اـَل  َِکلَذـِلَف  ُهَتَمْکِح  ُضُْقنَی  اـَل  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  َمَرَک  َّنِإ  »
« .دوشن تباجا  ییاعد  ره  ور  نیا  زا  و  دنکن ؛ ضقن  ار  وا  تمکح  ناحبس ،

ْمَُکل َو ٌْریَخ  َوُه  ًاْئیَش َو  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو  : ) دیامرف یم  يروآدای  هنوگ  نیا  ار  دوخ  تمکح  یشیدنا و  تحلصم  نیا  لاعتم  دنوادخ 
امـش يارب  نآ  یلاح  رد  دیراد  یمن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  ) » (3) ) ؛) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  ُمَْلعَی َو  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ٌّرَش  َوُه  ًاْئیَـش َو  اوُّبُِحت  ْنَأ  یـسَع 

« .دیناد یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  و  تسا ؛ دب  امش  يارب  نآ  هک  یلاح  رد  دیراد  یم  تسود  ار  يزیچ  اسب  و  تسا ؛ بوخ 
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یهلا ياهروتسد  ندادن  ماجنا  . 8

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  ثیداحا و 

: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ٌهَأَْرما َُهل  َْتناَک  ٌلُجَر  َو  ِبَلَّطلِاب !؟ َكُْرمآ  َْملَأ  َُهل : ُلوُقَیَف  ِیْنقُزْرا  ِّبَر  اَی  ُلوُقَی : ِِهْتَیب  ِیف  ٌِسلاَـج  ٌلُـجَر  ٌءاَـعُد : ْمَُهل  ُباَجَتُْـسی  اـَل  ٌهََعبْرَأ  »
!؟ ِداَِصْتقالِاب َكُْرمآ  َْمل  َأ  َُهل : ُلوُقَیَف  ِیْنقُزْرا  ِّبَر  اَی  ُلوُقَیَف : ُهَدَْسفَأَف  ٌلاَم  َُهل  َناَک  ٌلُجَر  َكِدَِـیب َو  اَهَْرمَأ  ْلَعْجَأ  َْمل  َأ  ُلوُقَیَف : اَْهیَلَع ؛ اَعَدَـف 

: دوش یمن  باجتسم  اهنآ  زا  ییاعد  هک  دنهورگ  راهچ  ) (1) ) ؛ ِةَداَهَّشلِاب َكُْرمآ  َْمل  ُلوُقَیَف َأ  ٍهَنَِّیب ؛ ِْریَِغب  ُهَناَدَأَف  ٌلاَم  َُهل  َناَک  ٌلُجَر  َو 

ششوک شالت و  روتسد  وت  هب  ایآ  دیامرف : یم  وا  هب  دنوادخ ] ، ] هد يزور  ارم  ادنوادخ ! دیوگ : یم  هتسشن و  دوخ  هناخ  رد  هک  یسک 
هک یـسک  و  مدادن ؟ رارق  وت  تسد  هب  ار  وا  رما  رگم  دیامرف : یم  دنوادخ ] [ ؛ دنک یم  نیرفن  نز  نآ  دراد و  ینز  هک  یـسک  و  مدادن ؟

روتـسد رگم  دـیامرف : یم  وا  هب  ادـخ ]  ] نک تمحرم  يزور  نم  هب  ادـنوادخ ! دـیوگ : یم  هدرک و  فلت  هدوهیب  ار  نآ  هتـشاد و  یلاـم 
ادخ تسا ، هدش  رکنم  هدنریگ  ماو  اما   ] هداد ماو  يرگید  هب  هاوگ  دهاش و  نودب  هتشاد و  یلام  هک  یـسک  و  مدادن !؟ وت  هب  يور  هنایم 

»؟ يریگب هاوگ  دهاش و  نداد ] ماو  ماگنه  هب   ] هک مدادن  روتسد  وت  هب  رگم  دیامرف : یم  وا ] هب 
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لد تنایخ  . 9

یمن باجتـسم  ام  ياـعد  ارچ  مکل ، بجتـسا  ینوعدا  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هکنیا  اـب  : » درک لاؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  يدرف 
: هدرک تنایخ  دروم  تشه  رد  امش  ياهلد  هکنیا  رطاخ  هب  : » دومرف ترضح  نآ  دوش »؟

؛ تشادن امش  لاح  هب  يدوس  تخانش  نیا  سپ  دیدرواین ، اج  هب  ار  وا  قح  یلو  دیتخانش  ار  ادخ  امش  لوا :

، دیتفرگ هدیدان  ار  وا  تعیرش  دیتساخرب و  تفلاخم  هب  وا  تنس  اب  سپس  دیدروآ ، وا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نامیا  امـش  مود :
؛؟ امش نامیا  ةرمث  دش  هچ  سپ 

؛ دیدیزرو تفلاخم  سپس  انعطاو ،» انعمس  : » دیتفگ .دیدرکن  لمع  نآ  هب  یلو  دیدناوخ ، دش  لزان  هک  ار  یباتک  امش  موس :

سرت دـش  هچ  سپ  دـیوش ، یم  کیدزن  نآ  هب  دوخ  ناهانگ  اب  هراومه  هک  یلاح  رد  دیـسرت ، یم  شتآ  زا  هک  دـیتفگ  امـش  مراـهچ :
؛؟ امش
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يا هقالع  هچ  نیا  دـیوش ، یم  رود  نآ  زا  ناتیاهراک  اب  هراومه  هک  یلاـح  رد  دـیتسه ، تشهب  هب  دـنم  هقـالع  هک  دـیتفگ  امـش  مجنپ :
؛؟ دیراد هک  تسا 

؛ دیدرکن يرازگ  ساپس  یلو  دیدرک  هدافتسا  ار  راگدرورپ  ياهتمعن  امش  مشش :

رد امش  هک  یلاح  رد  ) (1) ( ( ًاّوُدَع ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  : ) دومرف دناوخ و  ارف  ناطیش  اب  ینمشد  هب  ار  امـش  دنوادخ  متفه :
؛ دیتخیر یتسود  حرط  وا  اب  لمع  رد  یلو  دیدرک  ینمشد  تفلاخم و  وا  اب  فرح 

تمالم ار  اهنآ  دـیدرک ، شومارف  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  دوخ  ياهبیع  دـیدروآ و  رظن  رد  ار  نارگید  ياهبیع  هراومه  امـش  متـشه :
.دیدوب رتراوازس  تمالم  هب  دوخ  هک  یلاح  رد  دیدرک ،

« .دیا هتسب  دوخ  يور  رب  ار  راگدرورپ  تباجا  ياهرد  اهراک  نیا  اب  هک  یلاح  رد  دوش ، باجتسم  امـش  زا  اعد  مادک  عضو  نیا  اب  سپ 
)(2)(
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ناحلاص ياعد  تباجا  مدع 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

اعد شریذپ  عناوم 

ناحلاص ياعد  تباجا  مدع 

هب اهاعد  نیا  .درادـن  دوجو  زین  روکذـم  عناوم  زا  کی  چـیه  هک  یلاح  رد  دـسر  یمن  تباـجا  هب  زین  بوخ  ياـهناسنا  ياـعد  یهاـگ 
.دسر یم  اهنآ  هب  تمایق  رد  ردقنارگ  يا  هتخودنا  ناونع 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

ُهَّللا ُلوُقَیَف  ًادِحاَو  اَُنلَمَع  َناَک  ُهَْتیَطْعَأ َو  اَِمب  ِّبَر  اَی  ُلوُقَیَف : ُهَقْوَف  ُهَبِحاَص  اَمُهُدَحَأ  يَرَیَف  ًادِـحاَو  اًلَمَع  ِناَلَمْعَی  اَناَک  ِناَلُجَر  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  »
یکی یلو  دنا ، هدرک  لمع  ناسکی  اهنآ  يود  ره  هک  دنوش  یم  دراو  تشهب  رد  رفن  ود  ) (1) ) ؛! ِیْنلَأْسَت َْمل  ِیَنلَأَس َو  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو 

، يداد وا  هب  ار  هاگیاجنیا  هچ  رطاخ  هب  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  سپ  تسا ؛ رتالاب  وا  زا  شهاگیاج  هک  دـنیب  یم  ار  يرگید  ود ، نآ  زا 
« .يدرکن تساوخرد  وت  درک و  تساوخرد  نم  زا  وا  هک ] ببس  نیا  هب  : ] دهد یم  خساپ  لاعتم  يادخ  دوب ؟ ناسکی  ام  لمع  هکنیا  اب 

ُهَّللا ُلوُقَیَف  ِِهتَجاَح  ِیف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  وُعْدََـیل  َنِمْؤُْملا  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يرگید ، تیاور  رد 
دنوادخ سپ  دناوخ ، یم  دوخ  تجاح  دروم  رد  ار  لجوزع  يادخ  نمؤم ، (2) ؛ (  ( ِِهئاَعُد ِِهتْوَص َو  َیلِإ  ًاقْوَش  ُهََتباَجِإ  اوُرِّخَأ  َّلَج  َّزَع َو 

« .وا ياعد  ادص و  ندینش ]  ] هب قایتشا  رطاخ  هب  دیزادنا ؛ ریخات  هب  ار  شتباجا  دیوگ : یم  هکئالم ] هب   ] گرتس هبترم و  دنلب 
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اعد رد  دلان  هک  صلخم  اسب  يا 

----

امس رب  شصولخ  دود  دور  ات 

----

راز دنلان  ادخ  اب  کئالم  سپ 

----

راجتسم ياعد  ره  بیجم  ياک 

----

دنک یم  عرضت  نمؤم  ةدنب 

----

دنتسم وت  زج  هب  دناد  یمن  وا 

----

یهد یم  ار  ناگناگیب  اطع  وت 

----

یهتشم ره  وزرآ  دراد  وت  زا 

----

تسوا يراوخ  زا  هن  دیامرفب : قح 

----

تسوا يرای  اطع  ریخات  نیع 

----
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وا زاوآ  ارم  دیآ  یمه  شوخ 

----

)(1)  ( وا زار  نآ  نتفگ و  ایادخ  ناو 

----
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يزاسدوخ داهج  ناضمر و  هام 

هراشا

هراشا

دربن  » نیا رد  رت  شیب  هچره  یگدامآ  مزال و  تریـصب  اب  دـیاب  دـنراد و  رارق  یگنهرف  داهج  مدـقم  ّطخ  رد  نید  ناغّلبم  نویناـحور و 
هعماج يونعم  تکرح  ياـمنهار  اوشیپ و  تیناـحور  اریز  دـنوش ؛ زوریپ  ربکا » داـهج   » و يزاـسدوخ »  » رد اـت  دـنبای ، روضح  سدـقم »

.تسا

َْلبَق ِِهتَریِسب  ُُهبیدْأَت  ْنُکَْیلَو  ِهِْریَغ  ِمیْلعَت  َْلبَق  ِهِسْفَن  ِمیْلعَِتب  ْأَْدبَْیلَف  اماِما  ِساّنِلل  ُهَسْفَن  َبَصَن  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
رارق ییاوشیپ  هاگیاج  رد  ار  شیوخ  سک  ره  ) (1) ) ؛ مِِهبِّدَُؤم ِساّنلا َو  ِمِّلَعُم  ْنِم  ِلالْجِْالِاب  ُّقَحَا  اُهبِّدَُؤم  ِهِسْفَن َو  ُمِّلَعُم  ِِهناِسِلب َو  ِِهبیدْأَـت 

راگزومآ و دیامن و  تیبرت  راتفر  اب  دنک ، تیبرت  نابز  اب  هکنآ  زا  لبق  .دزادرپب و  دوخ  شزومآ  هب  نارگید  شزومآ  زا  لبق  دیاب  هداد ،
« .دزادرپ یم  نارگید  تیبرت  شزومآ و  هب  هک  یسک  ات  تسا  مارتحا  میرکت و  هتسیاش  رت  شیب  شیوخ  یبرم 

.دننک یم  باختنا  لئاسم  نیا  هیاپ  رب  ار  شیوخ  تامادقا  دنراد و  هجوت  يداینب  هتکن  هس  هب  هشیمه  قفوم  ناغّلبم  نید و  ناملاع 

123 ص :

تمکح 73. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_123_1
http://www.ghaemiyeh.com


و یمدرم » ياـهزاین  «، » یهلا فیاـظو   » هب هجوت  اـب  تسا ؟ هنوگچ  غـیلبت  ياـضف  طیارـش و  و  تسا ؟ مادـک  تاـناکما  تسیچ ؟ هفیظو 
.دنراد هجوت  نآ  تیمها  نازیم  هب  راک  ره  هب  دننک و  یم  يزیر  همانرب  یعامتجا ، ياضف  یگدامآ  و  شیوخ » یمسج  یملع و  ناوت  »

ییوگ خساپ  نید ، يایلوا  زا  هدیسر  ياهاعد  تئارق  یبحتـسم ، ياهزامن  هماقا  نآرق ، توالت  مهم  هفیظو  يراد ، هزور  گرزب  هفیظو 
، ناـمیا تیوقت  یهلا و  فراـعم  لاـقتنا  يارب  كراـبم  هاـم  تاـعامتجا  زا  يریگ  هرهب  نید و  ماـکحا  شزوـمآ  و  یعرـش ، لـئاسم  هب 

هدوب نید  ناملاع  رظن  دروم  هشیمه  ناضمر » هام  یگنهرف  داهج   » رد هک  تسا  ساّسح  گرزب و  یفیاظو  یمالسا ، قالخا  یهاگآ و 
.دوب دهاوخ  و 

داتسا مه  تسا ، زومآ  شناد  مه  هاگشناد ، نیا  رد  تیناحور  .تسا  ینآرق  ياهشزومآ  هاگودرا  ادخ و  یتیبرت  هاگشناد  ناضمر ، هام 
مامت رظان  وا  يایلوا  ادـخ و  .دـشاب  هتـشاد  یلوبقم  یـشزومآ  یتیبرت ، همانراک  دـیاب  دوخ  مه  .تسا  ّیبرم  ریدـم و  زیر و  همانرب  مه  و 

، نسحلا نب  هجح  ترـضح  رـصع  ماما  ياضما  هب  دیاب  همه  همانراک  و  دنتـسه ، شنیرفآ  گرزب  هاگودرا  ياضعا  تامادقا  اهتیلاعف و 
نیا ناگدیزگرب  نالوبقم و  هب  یهلا  زئاوج  ياطعا  زور  رطف  دیع  زور  ددرگ و  یم  رّدقم  ردق » بش   » رد لوبق  .دسرب  هیلع  هللا  تاولص 

هناـهب هب  هن  مینک و  تلفغ  يزاـسدوخ »  » زا میناوـت  یم  یگنهرف » تامدـخ   » لـیلد هب  هـن  .تـسا  یتـیبرت  یتدـیقع و  گرزب  هاـگودرا 
هئارا تسا و  يزاس  هعماج  نتم  رد  يزاسدوخ »  » مالسا رد  اریز  مییامن ؛ يریگ  هرانک  یعامتجا  شقن  يافیا  زا  میناوت  یم  يزاسدوخ 

.یقالخا هیکزت  بیذهت و  هب  لاغتشا  نیع  رد  یعامتجا  تامدخ 
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.تسا عورشم  ناناملسم  عامتجا  نوناک  عماج و  دجسم  رد  طقف  تسا ، يزاسدوخ  تهج  رد  يدابع و  یمادقا  هک  مه  فاکتعا  یتح 

يارب اهتـصرف  نیرت  یلاع  زا  یکی  رگید ، يوس  زا  و  يزاـسدوخ » هاـم   » وس کـی  زا  یمارگ ، ناـغلبم  هژیو  هب  همه  يارب  ناـضمر  هاـم 
.دوش یم  بوسحم  یگنهرف » یناسر  تمدخ  »
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يزاسدوخ همانرب 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

يزاسدوخ داهج  ناضمر و  هام 

يزاسدوخ همانرب 

هیلع قداص  ماما  بتکم  نادرگاش  مالسلا و  هیلع  رصع  یلو  ترضح  نازابرس  يارب  هک  دناد  یم  نآ  زا  رت  کچوک  ار  دوخ  ملق ، نیا 
ضیف نسحمـالم  ینآرق  ثّدـحم  یهلا و  هـیقف  ياـهدومنهر  زا  اـجنیا  رد  .دـهد  هـئارا  يزاـسدوخ  هماـنرب  ناوـنع  هـب  يزیچ  مالــسلا 

نآرق و گنهرف  ناغّلبم  هب  هدروآ  کلاسلا » داز   » هلاسر رد  هک  ار  ناشیا  دومنهر  جـنپ  تسیب و  مریگ و  یم  هرهب  هللا ) همحر  ) یناـشاک
: مراد یم  میدقت  ترتع 

: تسا زیچ  جنپ  تسیب و  هّقح  دئاقع  زا  دعب  تسین  زیاج  هجو  چیه  هب  نآ  هب  لالخا  تسا و  ّدبال  ار  کلاس  هک  يروما  زا  »

؛ سمخ تاولص  رب  تظفاحم  لّوا :
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؛ تایآ نیدیع و  هعمج و  زامن  رب  تظفاحم  مود :

( لفاون  ) بتاور هدوهعم  زامن  رب  تظفاحم  مویس :

؛ نآ لیمکت  ناضمر و  هام  موص  رب  تظفاحم  مراهچ :

؛ تنس موص  رب  تظفاحم  مجنپ :

؛ تاکز رب  تظفاحم  مشش :

؛ لام زا  مولعم  قح  قافنا  رب  تظفاحم  متفه :

؛ مالسالا هّجَح  رب  تظفاحم  متشه :

؛  مالسلا هیلع  نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  هسدقم  روبق  ترایز  مهن :

؛ ناشیا جئاوح  ياضق  ناوخا و  قوقح  رب  تظفاحم  مهد :

؛ نْکمَا امْهَم  دشاب  هدش  هّبنتم  هک  یتقو  دشاب ، هدش  توف  تاروکذم  زا  هچ  ره  ندومن  كرادت  مهدزای :

؛ تّداضم تضایر و  اب  ندرک  بلس  دوخ  زا  ار  نآ  وحن  دسح و  لخب ، ربک ، لثم  همومذم  قالخا  مهدزاود :

بوبحم ات  دیامن  كرادت  تبانا  هبوت و  رافغتـسا و  هب  دوز  دوش ، عقاو  یتیـصعم  تردن  لیبس  رب  رگا  هلمج و  تاّیهنم  كرت  مهدزیس :
؛) َنیباّوَّتلا ُّبُِحی  َهّللا  َّنِا   ) .دشاب قح 
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.تسا تامّرحم  رد  عوقو  بجوم  هک  تاهبش  كرت  مهدراهچ :

؛ تسا نارسخ  توسق و  بجوم  هک  ندرکن  ضوخ  دیاین ) ایند  نید و  راک  هب  هچنآ   ) ینْعَیال ام  رد  مهدزناپ :

؛ دراد بلق  ریونت  رد  مامت  لخد  هک  نتخاس  دوخ  راعش  ار  نتفگ  مک  نتفخ و  مک  ندروخ و  مک  مهدزناش :

زامن رد  نآ  زا  یـضعب  رگا  عوضخ و  لّمأت و  ّربدـت و  هب  تسا  هیآ  هاجنپ  شّلقَا  ندرک و  توالت  نآرق  زا  يردـق  يزور  ره  مهدـفه :
.تسا رتهب  دوش ، عقاو 

؛ هضیرف ياهزامن  زا  دعب  اصوصخ  .هنّیعم  تاقوا  رد  نتخاس  دوخ  درو  تاوعد  راکذا و  زا  يردق  مهدجه :

؛ دیازفیب دوخ  ملع  رب  یملع  دنک  یعس  دناوت  یم  ات  دوخ ؛ هلصوح  ردق  هب  هّینید  مولع  هدافتسا  وا و  زا  لاؤس  ملاع و  تبحص  مهدزون :

؛ دشابن نارگ  یسک  رب  ات  ندرک  ترشاعم  تطسابم  قلخ و  نسح  هب  مدرم  اب  متسیب :
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؛ نتخاس دوخ  راعش  ار  لاعفا  لاوقا و  رد  قدص  مکی : تسیب و 

؛ نتشادن بابسا  رب  رظن  روما و  همه  رد  ندرک  یلاعت  هناحبس و  قح  رب  لکوت  مود : تسیب و 

؛ ندرکن ییوخدب  ندماین و  رد  اج  زا  دوز  ندرک و  ربص  تاقّلعتم  لها و  يافج  رب  موس : تسیب و 

؛ عسو ردق  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مراهچ : تسیب و 

ات دـشاب  هدـش  یم  لوغـشم  نآ  هب  هک  نداد  رارق  يدرو  زور  هنابـش  زا  یتـقو  ره  رد  ندرک و  طبـض  ار  دوـخ  تاـقوا  مجنپ : تـسیب و 
.ددرگن عیاض  شتاقوا 

هب دـنداد و  یم  ماـجنا  ناـشدوخ  هک  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا  هیلع  نیموـصعم  همئا  زا  هچنآ  تسا  نیا  .كولـس  رد  تسا  هدـمع  نـیا  و 
)(1) « ( .دندومرف یم  نارگید 

يزاسدوخ و دـنهد و  رارق  شیوخ  نخـس  لـمع و  روحم  ار  هناـگ  ياهدومنهر 25  نیا  ناضمر  هاـم  رد  دـنناوت ، یم  یمارگ  ناـغلبم 
دوخ و يارب  ار  یقالخا  لـماکت  كولـس و  ياـهماگ  زا  ماـگ  کـی  بش  ره  دـننک و  زاـغآ  ناـضمر  هاـم  زا  مه  اـب  ار  يزاـس  هعماـج 

.دنهد حیضوت  نابطاخم 

129 ص :

یکی تساوخرد  خـساپ  رد  هک  تسا  یناشاک  ضیف  نسحمالم  ینّابر  ملاع  کلاسلا  داز  هلاسر  زا  يا  هصالخ  هدـش  دای  بلاطم  - . 1
هک باتک  نآ  هب  لماک ، نتم  نادـنم  هقالع  .تسا  هداد  حیـضوت  وا  يارب  ار  قح  هار  كولـس  یگنوگچ  هتـشون و  یناحور  ناردارب  زا 

.دننک هعجارم  هدش  رشتنم  .ش  لاس 1385  رد  مق  رادیب  تاراشتنا  طسوت 
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: تسا هدومرف  هلاسر  نیا  نایاپ  رد  ضیف 

يدیبعلا نیز  قبس  يدرب  رگویدیهش  يدُرم  وا  هار  رد  رگا 

ادـخ و گنهآ  هب  سکره  و  ) » (1) ) ؛) هّللا یَلَع  ُهُرْجَا  َعَقَو  ْدَـقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرْدـُی  َُّمث  ِِهلوـسَر ، ِهّللا َو  َیِلا  ارِجاـهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  (َو 
« .تسادخ رب  يو  شاداپ  دبایرد ، ار  وا  گرم  دیآ و  نورب  هناخ  زا  شربمایپ 

مهد ناّکد  هناخ و  رد  لد  هک  هب  مهد  ناج  رگ  سوه  نیا  رورغ  رد 
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ناضمر هام  رد  يزاس  دوخ  يارب  تفایض 

هراشا

هراشا

هرفس رانک  رد  سک  ره  یلو  دنریجنز ، لغ و  رد  نیطایـش  نامحازم و  تسا و  هدرتسگ  ناگمه  رب  ناضمر  هام  رد  تمحر  ياه  هرفس 
.دنیشن یم  يا 

هتخاس هناخ  دوخ  تّمه  ِردقب  سک  رههتخات  هناریو  هب  دغج  غاب و  هب  لبلب 

ییاج يرادناج  ره  یلو  .دشاب  ...و  راسهوک  راس و  همـشچ  غار و  غاب و  تمعن و  زا  رپ  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  هنوگ  تشهب  یناتـسوب 
.دریگ یم  رب  يا  هشوت  دریگ و  یم  رارق 

، توهـش مکـش و  هب  لاغتـشا  زا  لفاغ  دنرگن و  یم  ار  قح  لالج  لامج و  اهلگ ، ییابیز  توارط و  تفاطل و  تفارظ و  رد  یناغرم  . 1
.دنزادرپ یم  قح  يانث  رکذ و  هب 

دیوگ وت  حدم  نخس  ینابز  هب  سک  ره 

----
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هنارت هب  يرُمق  یناوخ و  لزغ  هب  لبلب 

----

.دنک یم  شنیزگ  اهلگ  نیریش  دهش  زا  هتسویپ ، لسع  روبنز  . 2

.دنمرگرس تابوبح  ماداب و  ودرگ و  يروآدرگ  هب  هناصیرح  شوم  روم و  . 3

.دنتسه اهفلع  ندیچ  یپ  رد  یمشچ  راهچ  ریز و  هب  رس  تعیبط و  هب  ور  ، واگ نوچ  ینایاپراچ  . 4

.دنشوخ كاخ  كاروخ  هب  اهرام  اهمرک و  . 5

.دنمرک یپ  رد  اهنجل  رد  رس  یباغرم  كدرا و  . 6

....و .دنهانگ  یب  رابودنب و  یب  ِتارشح  ندیشک  دنب  هب  يارب  ماد  دص  داجیا  ِدنب  رد  میاد  اهتوبکنع  . 7

تشادرب دوخ ، تّمه  ِفرظ  ِّتیفرظ  ردق  هب  مینیشن و  یم  يا  هشوگ  رب  مادک ، ره  هک  مییام  نیا  تسا و  یکی  عقاو  رد  ینامهیم  هدئام 
؟ تسیچ هناخبحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  .مینک  یم 
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ماکحا لّوا : هرفس 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

ناضمر هام  رد  يزاس  دوخ  يارب  تفایض 

ماکحا لّوا : هرفس 

ادخ و هب  نتسب  غورد  انمتسا ، عامج ، ندیماشآ ؛ ندروخ و  دننک : یم  بانتجا  تالطبم )  ) زیچ ُهن  زا  هک  تسا  یناسک  هژیو  هرفس  نیا 
رب ندنام  یقاب  بآ ؛ رد  رـس  مامت  ندرب  ورف  قلح ؛ هب  ظیلغ  رابغ  ندـناسر  مالـسلا ؛  هیلع  وا  نانیـشناج  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

)(1)  ( .دشاب دمع  يور  زا  هک  یتروص  رد  ندرک  یق  تاعیام ؛ اب  هلاما  حبص ؛ ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و 

نادـیم نیا  رد  تسا  ناملـسم  شمان  هک  ره  یفرط  زا  .دـیآ  یمن  هدـهع  رب  هزور  ياضق  تسا و  طقاس  فیلکت  هلئـسم ، نیا  تیاعر  اب 
.ناورهن جراوخ  نایوما و  یتح  تسه ،
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هلئسم 1572. ص 925 ، ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  .تسا ر ك : ناوارف  اوتف ، توافت  زین  زیچ  هن  نیمه  رد  - . 1
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بادآ مود : هرفس 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

ناضمر هام  رد  يزاس  دوخ  يارب  تفایض 

بادآ مود : هرفس 

یم يرود  تسا  هورکم  راد  هزور  يارب  هک  ییاـهزیچ  زا  دـنروآ و  یم  اـج  هب  زین  ار  مایـص  هاـم  ِتابحتـسم  دـننک و  یم  تّمه  یخرب 
لثم  ) دوش ندب  ِفعـض  ثعاب  هچ  ره  دسرب ،) قلح  هب  شا  هزم  ای  وب  رگا   ) ندیـشک همرـس  مشچ ، رد  وراد  نتخیر  لثم : يروما  .دننک 

تامّدـقم زا  یخرب  رت ، بوچ  اب  كاوسم  شـشوپ ، ندرک  رت  ، فایـش لامعتـسا  رّطعم ، ناهایگ  ندـییوب  نتفرگ ،) نوخ  نتفر و  مامح 
....و ناناوج ، يارب  هژیوب  شزیمآ 

.تسا باوث  شهاک  عنام  تاهورکم  كرت  شیازفا و  ثعاب  تابحتسم  نداد  ماجنا 
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هتـشون یمالـسا ،» بادآ  هنیجنگ  «، » نیقتملا هیلح  «، » سوواط نب  دیـس  لابقا  ، » نانجلا حیتافم  نوچ  ییاهباتک  رد  تابحتـسم  بادآ و 
: مینک یم  لقن  ار  یتایاور  اکربت  کنیا  تسا و  هدمآ  ...و  يربکا » دومحم   » زا (« 1  ) قالخا «، » ینایتشآ اضر  دمحم  »

تیهاگآ هب  هک  يدراوم  رد  رگم  هن ، دندومرف : مدیسرپ ، ناضمر  كرابم  هام  رفس  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ ریـصب » وبا  »
)(1) « ( .ینید ردارب  هقردب  يارب  ای  ددرگ ، دوبان  یسرت  یم  هک  یلام  ای  ادخ  هار  رد  داهج  هّکم ، رفس  مناسر : یم 

« .دنکن تماجح  دوشن و  مامح  دراو  راد  هزور  ) (2) ) ؛ ُمِجَتْحَی َو ال  َماّمَْحلا ، ُِمئاّصلا  ُلُخدَی  ال  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

َّفِع دندومرف : ترضح  مسوبب »؟ ار  مرسمه  مناوت  یم  ما ، هزور  یتقو  : » دیسرپ دیسر و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رـضحم  هب  یـصخش 
« .تسا یلیس  کی  اب  گنج  يریگرد و  زاغآ  اریز  راد ؛ هگن  ار  تا  هزور  ) (3) ) ؛ ُماطِّللا ِلاتِْقلا  َءَْدب  َّنإَف  َکَمْوَص ؛

135 ص :

، اه هرامـش  تسا و  یلـصا  ذـخأم  رثا ، نیمه  سپ  نیا  زا  ح 374 . ص 168 ، يرهـش ، ير  دمحم  هّنّـسلا ، باتکلا و  ِیف  هللارهـش  - . 1
.دوش یم  هداد  عاجرا  زین  باتک  نیا  عبانم  زا  یخرب  هب  ثیدح ، هرامش  زا  سپ  تسا و  باتک  نیمه  ثیداحأ  هب  هراشا 

، توریب هلاسرلا ، ۀسسؤم  یسلجم ، رقابدمحم  راونالا ، راحب  ح 350 ؛ ص 168 ، يرهش ، ير  دمحم  هّنّسلا ، باتکلا و  ِیف  هللارهش  - . 2
ص 278. ص 355 و ج 96 ، ج 89 ، 1409ه ق ،

ح 822. ص 272 ، ج 4 ، یسوط ، خیش  بیذهت ، ح 356 ؛ ص 168 ، يرهش ، ير  دمحم  هّنّسلا ، باتکلا و  ِیف  هللارهش  - . 3
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: يدعس رعش  ریظن  تسا ، يا  هیانک  ریبعت  نیا 

لیب هب  نتفرگ  دیاش  همشچ ، ِرس 

----

لیپ هب  نتشذگ  دیاشن  دش  ُرپ  وچ 

----

136 ص :
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هانگ زا  زیهرپ  هزور و  شریذپ  موس : هرفس 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

ناضمر هام  رد  يزاس  دوخ  يارب  تفایض 

هانگ زا  زیهرپ  هزور و  شریذپ  موس : هرفس 

بلق و يافش  هخـسن  ار  نآرق  دنا ؛ هدیـسر  یگدنب  هّلق  هب  هتـشذگ و  باوث  هّلپ  تحـص و  ُلپ  زا  هک  دنراد  رارق  یناسک  هلحرم  نیا  رد 
.تسا نانیا  مادنا  ةدنبیز  هغالبلا ، جهن  نیقتم  هبطخ  هملک ، کی  رد  دنناد ؛ یم  حور  هاگشزرو  ار  تدابع 

.زان اب  زارد و  یگنسرگ  لوبقمان ، ةزور  نیّلَصُملل ) ٌلیو   ) تسا زایپ  روضح ، یب  ِزامن  هک  دنا  هتفایرد  اهنآ 

.دوش یم  هتخادرپ  تایاور  هب  هدنسب و  نیمه ، هب  لیوطت ، ِسرت  زا 

َِلبَق ِساّنلا ، ِنَع  ُهَناِسل  ُهَرََصب َو  ُهَعْمَس َو  َّفَک  َو  اباِستْحا ، انامیإ و  َناضَمَر  َرهـش  َماص  نَم  : » دندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ياضر يارب  یتخس  لّمحت  نامیا و  يور  زا  هک  ره  ) (1) ) ؛ َنیِرباّصلا َباَوث  ُهاطعأ  و  َرَّخأَت ، ام  ِِهْبنَذ و  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  َُهل  َرَفَغ  ُهَمْوَص و  هّللا 

میدـق و هاـنگ  دـنک و  لوـبق  ار  شا  هزور  ادـخ  درادـهگن ، مدرم   ] رازآ  ] زا ار  شیوـخ  ناـبز  شوـگ و  مـشچ و  درادـب و  هزور  ادـخ 
« .دیامن اطع  شنارباص  باوث  دیاشخبب و  ار  شدیدج 

137 ص :

ص 305. دیفملا ، خیشلا  هعنقملا ، - . 1
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؛ تسا ناهانگ  زا  يرود  هزور  ِبارَّشلا ؛ ِماعَّطلا و  َنِم  ُلُجَّرلا  ُِعنَتْمَی  امَک  ِمِراحَملا ؛ ُباِنتْجا  ُمایّـصلا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
)(1) « ( .دنک یم  يراددوخ  یندیشون  كاروخ و  زا  ناسنا  هک  هنوگ  نامه 

هام کنیا  رباج ! يا  دـندومرف : هللادـبع » نب  رباج   » هب ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح 
ار شناـبز  توهـش و  مکـش و  تّفع  دـنک و  يراد  هدـنز  بش  ار  شبـش  زا  یـساپ  درادـب و  هزور  ار  شزور  هـک  ره  تـسا ، ناـضمر 

« .دوش یم  نوریب  ناضمر  هام  زا  هک  ناس  نآ  دیآ ، ردب  شناهانگ  زا  درادهگن ،

طئارـش نیا  تیاعر  ردـقچ  رباج ! يا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  یبلاج »! ثیدـح  هچ  هللا ، لوسر  ای  : » تفگ رباـج 
)(2) « ( .تسا راوشد 

هزور یسایس و  فارحنا 

138 ص :

ح 21. ص 294 ، ج 96 ، راونالا ، راحب  ح 267 ؛ - . 1
ح 560. ص 195 ، ج 4 ، بیذهت ، ح 2 ؛ ص 78 ، ج 4 ، ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، ح 268 ؛ - . 2
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)(1) « ( .درادن هزور  دنک ، ینامرفان  ار  ربهر  ماما و  هک  یسک  َمامإلا ؛ یصَع  ْنَِمل  َمایِص  ال  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تبیغ هزور و 

؛ َرَْطفأ ُِمئاّصلا  َباَتْغا  اَذإ  :» دندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  .تسا  هدیـسر  تبیغ  اب  هزور  ندـش  لطاب  هرابرد  تیاور  تشه 
؛ ُهُؤوُضُو َضُِقن  ُهُمْوَص و  َلَطب  اِملْسُم  ًأَْرِما  َباتْغا  نَم  : » دیامرف یم  زین  ) (2) « ( .تسا هدروخ  ار  شا  هزور  دنک  تبیغ  راد  هزور  هاگره 

)(3) « ( .ددرگ یم  لطاب  شیوضو  هزور و  دنک ، یناملسم  تبیغ  هک  ره 

هانگ یبیشارس 

؛ َرَطفَأ دَقَف  ٌِمئاص ، َوُه  اِهباِیث و  ِءارَو  نِم  اهِماظِع  ُمْجَح  َهل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  ٍهَأْرِما  َْفلَخ  َلَّمَأَت  ْنَم  : » دندومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
ار شا  هزور  اعطق  ددرگ ، حضاو  نایامن و  اهسابل  ریز  زا  شیاهمادنا  یگدمآرب  ات  دوش  هریخ  ینز  رس  تشپ  هک  يراد  هزور  ره  ) (4)(

« .تسا هدرک  لطاب 

َْسَیل ُدَمْحَأ ، ای  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یلاعت  يادـخ  تسا : هدـمآ  جارعم  ثیدـح  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
َرْجأ ِهیِطعُاَف  ِِهتالَـص ، یف  أَْرقَی  َْمل  َماَق َو  ْنَمَک  َناـک  ُهَناـِسل  ْظَـفْحَی  َْمل  َماـص َو  ْنَمَف  ِمْوَّصلا ؛ ِتْمَّصلا َو  َنِم  َیِلا  َّبَحأ  ِهَداـبعلا  َنِم  ٌءیَش 
هزور هکنآ  سپ  تسین ؛ هزور  توکس و  زا  رتبوبحم  نم  هاگـشیپ  رد  یتدابع  چیه  دمحا ! يا  ) (5) ) ؛ َنیِدباعلا َرْجأ  ِهیِطُعا  َْمل  ِمایِْقلا َو 
مهد یم  وا  هب  زامن  رجا  هجیتن  رد  هک  دناوخن  نآرق  زامن  رد  یلو  دراد  اپب  زامن  هک  تسا  یـسک  ناسب  درادـن  هگن  ار  شنابز  درادـب و 

« .مهد یمن  وا  هب  ار  ناگدننک  تدابع  شاداپ  یلو 

139 ص :

ح 25. ص 295 ، ج 96 ، راونالا ، راحب  ح 272 ؛ - . 1
ح 53. ص 263 ، ج 1 ، ییاسحأ ، روهمجلا  یبا  نبا  یلآللا ، یلاوع  ح 174 ؛ - . 2

ح 10. ص 247 ، ج 75 ، راونالا ، راحب  ح 4968 ؛ ص 15 ، ج 4 ، قودصلا ، خیشلا  هیقفلا ، ح 275 ؛ - . 3
ح 7. ص 290 ، ج 96 ، راونالا ، راحب  ح 269 ، - . 4

ص 205. یملیدلا ، بولقلا ، داشرا  ح 270 ، - . 5
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یشاّحف زا  زیهرپ 

شا هیراج  هب  هک  دینش  راد  هزور  ینز  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  : » دومرف مردپ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
هاـگ نآ  .ما  هزور  نم  ادـخ ! لوسر  يا  داد : خـساپ  روـخب ، دوـمرف : نز  نآ  هب  دـش و  مهارف  یماـعط  داد  روتـسد  سپ  .داد  یم  شحف 
َلَعَج امَّنإ  و  ِبارَّشلا ، ِماعَّطلا َو  نِم  َْسَیل  َمْوَّصلا  َّنإ  ِکَتَیِراج ؟ ِْتبَبَس  دَق  ًهَِمئاص و  َنینوُکَت  َْفیَک  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
هزور هچ  وت  ) (1) ) ؛ َعاّوُجلا َرَثکأ  َماّوُّصلا و  َّلَقأ  اـم  .َِمئاّـصلا  ُرِطُْفی  ِلوَقلا  ِلـعِفلا َو  نِم  ِشِحاوفلا  َنِم  اـمُهاوِس  نع  اـباجِح  َکـلذ  ُهّللا 
طقف طـقف و  .تسین  یندـیماشآ  كاروخ و  زا  يراددوـخ  هزور ، هک  یتـسار  هب  يداد ؟ شحف  تزینک  هیراـج و  هب  هک  یتـسه  يراد 
هزور هک  ییاهیتشز  تسا ، هداد  رارق  يراتفر  يراتفگ و  ياهیتشز  ریاـس  زا  یعناـم  ناونع  هب  ار  ندـیماشاین ] ندروخن و   ] نآ دـنوادخ 

« .دنناوارف ناگنسرگ  كدنا و  یعقاو ] ] ناراد هزور  ردقچ  .دنکش  یم  ار  مئاص 

ملظ غورد و 

140 ص :

ح 553. ص 194 ، ج 4 ، بیذهت ، ح 3 ؛ ص 87 ، ج 4 ، یفاکلا ، ح 281 ؛ - . 1
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کی ) (1) ) ؛ ُهَریثَک ُهَلیلَق َو  ُهَّلُک ، َْملُّظلا  ِهَرْظَنلا و  َدـَْعب  َهَرْظَنلا  َمایِّصلا و  ُرِطُفَیل  ََهبِذَـکلا  َّنإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ترـضح 
هچ مک و  هچ  متـس  هنوگره  و  تسا ] يدارا  ریغ  یقافتا و  هک   ] لّوا ِهاـگن  زا  سپ  مرحماـن  هب  هاـگن  کـی  دنکـش و  یم  ار  هزور  غورد 

« .دنک یم  لطاب  ار  هزور  دایز 

هانگ زا  يراددوخ 

َکِعْمَس َِکناِسل َو  یلَع  ّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َُهبَرَض  ٌباجِح  ُهَّنَأ  َمَْلعَت  نأ  ِموَّصلا  ُّقَح  : » دیامرف یم  هزور ، ّقح  نایب  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هک تسا  نیا  هزور  ّقـح  و  ) (2) ) ؛ َْکیَلَع ِهّللا  َْرتِس  َْتقَرَخ  َمْوَّصلا  َتْکَرَت  ْنِاَف  ِراّنلا ، َنِم  ِِهب  َكَُرتْسَِیل  َکِـجْرَف ؛ َکـِنْطب َو  َكِرََـصب َو  و 

هلیـسو هب  ات  تسا  هداد  رارق  تنماد  مکـش و  تشوگ و  مشچ و  تنابز و  رب  ّلجوّزع  يادخ  هک  تسا  يزمرت ] و   ] باجح هزور  ینادب 
« .يا هدرک  هراپ  ار  تدوخ  یهلا  ششوپ  يدرک ، اهر  ار  يا  هزور  نینچ  رگا  .درادب  هدیشوپ  ظفح و  منهج  شتآ  زا  ار  وت  نآ 

141 ص :

ح 352. ج 97 ، راونالا ، راحب  ح 290 ؛ نامه ، - . 1
ح 1. ص 4 ، ج 74 ، راونالا ، راحب  ح 3214 ، ص 620 ، ج 2 ، هیقفلا ، - . 2
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نادیواج هزجعم 

هراشا

هراشا

مدرم دوب و  هتفرگ  ارف  ار  یتیگ  رـسارس  یعونـصم ، نایادـخ  تموکح  لهج و  كرـش و  ياهیگریت  هک  یماگنه  شیپ ، نرق  هدراـهچ 
ناهج ياهتلم  نامسآ  يدیمون ، سأی و  هیاس  دندوب و  هدمآ  هوتـس  هب  گرزب  يروتارپما  ود  ياوران  ياهـضیعبت  ملظ و  زا  ناریا  مور و 

تساخرب يدرم  فیرـش ، ینادناخ  زا  اّما  ملع ، نّدمت و  زا  هداتفارود  نازوس و  کشخ و  نیمزرـس  کی  رد  دوب ، هتخاس  رات  هریت و  ار 
)(2) ، ( داد لدـع و  راتـساوخ  ) (1) ، ( ناگداتفا نامولظم و  یماح  تراـسا ، ياـهریجنز  هدـننک  هراـپ  ناـهج ، ياـهتلم  ربهر  ار  دوخ  و 

)(4)  ( .تسناد اهنییآ  متاخ  ار  دوخ  نییآ  ناربمایپ و  متاخ  ار  دوخ  دناوخ و  ) (3) ، ( ...و شناد  ملع و  رادفرط 

رگید اب  هسیاقم  رد  نآرق ، ینعی  راوگرزب  نآ  نادـیواج  هزجعم  اما  درک ؛ هئارا  يدّدـعتم  تازجعم  شیوخ ، نخـس  تابثا  يارب  ناشیا 
ترضح نآ  رما  هب  تخرد  تکرح  ) (6) ، ( ناشیا تسد  رد  گنـس  نتفگ  حیبست  هام ،) ندرک  مین  ود  ) ) (5)  ( رمقلا قش  لثم : دراوم ،

هناگی ریظن و  یب  يا  هزجعم  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  ناوت  یم  هک  ییاج  ات  تسا  رادروخرب  یـصاخ  شـشخرد  يرترب و  زا  ...و  ) (7)(
.تسناد یهلا  يایبنا  تازجعم  همه  نایم  رد 

142 ص :

.55 رون / .ر ك : - . 1
.8 هدئام / .ر ك : - . 2

.9 رمز / .ر ك : - . 3
.40 بازحا / .ر ك : - . 4

.1 رمق / .ر ك : - . 5
ص 225. ج 1 ، لّوا ، پاچ  1403ه ق ، دهشم ، یضترم ، رشن  یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجتحإلا ، - . 6

هبطخ 192. ص 284 ، ، 1384 لّوا ، پاچ  مق ، باتک ، ناتسوب  هسسؤم  یتشد ، دّمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - . 7
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يا هزجعم  یناحور ، عماج و  تسا  ینوناق  یمیاد ، یناهج و  تسا  يا  همانرب  ایوگ ، تسا  يدنس  رشب ، راکفا  قوف  تسا  یباتک  نآرق ،
مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  اـهنرق  تسا و  نآ  هدـننک  یفرعم  نیرتـهب  نآ  ینغ  ياوتحم  هک  ارچ  درادـن ؛ یفرعم  هب  زاـین  هک  اـتمه  یب 
یـسیع ترـضح  نتفگ  نخـس  هک  یلاح  رد  دهد ؛ یم  همادا  دوخ  توعد  هب  راوگرزب ، نآ  تایح  نامز  دننامه  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

نامز و رد  ) (3) ، ( نآ دننامه  مالسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  ياصع  ) (2) ، ( ناگدرم ندومن  هدنز  ) (1) ، ( هراوهگ رد  مالـسلا  هیلع 
نامز و نآرق  یلو  تسین ؛ ریذـپ  ناـکما  ناراوگرزب  نآ  روضح  نودـب  نآ  زاـجعا  هدوب و  ینیعم  صاخـشا  ربارب  رد  صاـخ و  ناـکم 
، نآرق اریز  دنک ؛ یم  کمک  هزجعم  نیا  نتخانـش  رتهب  رد  ار  ام  شناد ، ملع و  تفرـشیپ  نامز و  تشذگ  هتـسکش و  مه  رد  ار  ناکم 
زا یـشخب  تقد ، قّـمعت و  اـب  دـناوت  یم  درگنب ، نآ  هـب  يا  هـیواز  ره  زا  سک  ره  هداد و  ياـج  دوـخ  رد  ار  زاـجعا  زا  یفلتخم  داـعبا 

هتسناوتن لاح -  هتـشذگ و  رد  نآرق -  نافلاخم  ناناملـسمریغ و  یتح  هک  تسا  ور  نیا  زا  .دیامن  تفایرد  ار  نآ  زیمآزاجعا  ياهمایپ 
.دنا هدرک  رارقا  عوضوم  نیا  هب  شیوخ  نخس  رد  دننک و  راکنا  ار  نآرق  يدننام  یب  تمظع و  دنا 

دروم ناملـسمریغ -  ناملـسم و  زا  معا  مدرم -  همه  نایم  رد  نخـس  نیا  : » دـیوگ یم  نآرق ) اـب  هزراـبم  هب  مهّتم  « ) يّرعم يـالعلاوبا  »
نونک ات  هتخاس و  بولغم  دوخ  ربارب  رد  ار  اهلقع  تسا ، هدروآ  ملسو ]  هیلع  هللا  یلص  دمحم [  ترـضح ]  ] هک یباتک  هک  تسا  قافتا 

رعش و زجر ، هباطخ ، زا  معا  برع  نایم  لومعم  ياهکبس  زا  کی  چیه  اب  باتک  نیا  کبس  .دروایب  ار  نآ  دننام  تسا  هتسناوتن  یـسک 
، دریگ رارق  نارگید  تاملک  نایم  رد  نآ  زا  هیآ  کی  رگا  هک  تسا  يردق  هب  باتک  نیا  ۀبذاج  زایتما و  .درادن  تهابش  نانهاک  عجس 

)(4) « ( .دشخرد یم  کیرات  بش  رد  نازورف  يا  هراتس  نوچمه 

143 ص :

.73 هرقب / - . 1

.73 هرقب / - . 2
.21 . 17 هط / - . 3

ص 135. ج 1 ، 1374ه ش ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  ناگدنسیون ، زا  یعمج  هنومن ، ریسفت  - . 4
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سّدـقم نآرق  قیاقح  هب  ندرب  یپ  زا  ار  ام  ربخ  یب  ادـخ  زا  ناشیـشک  يزارد  نایلاس  : » دـیوگ یم  یناملآ  دنمـشناد  رعاـش و  هتوگ ،» »
، میراذگب شناد  ملع و  هداج  رد  مدق  ام  هک  ردق  ره  اما  دندوب ؛ هتشاد  هاگن  رود  ملسو ]  هیلع  هللا  یلص  دّمحم [ نآ ، هدنروآ  تمظعو 

ریثأت هدومن ، بلج  دوخ  هب  ار  ملاع  نآرق )  ) ریذـپان فیـصوت  باتک  نیا  يدوز  هب  دور و  یم  نیب  زا  اجبان  بصعت  لهج و  ياـه  هدرپ 
!« ددرگ یم  ناهج  مدرم  راکفا  دهم  ماجنارس  دنک و  یم  داجیا ]  ] ناهج ملع و  رد  یقیمع 

ام درک و  بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  باتک  نیا  هک  دیـشکن  یلوط  اما  میدوب ، نادرگور  نآرق  زا  ادتبا  رد  ام  : » دیوگ یم  نینچمه  يو 
)(1) « ( .میدروآ دورف  میلست  رس  نآ  گرزب  یملع  نیناوق  لوصا و  ربارب  رد  هک  اجنآ  ات  تخاس  تریح  راچد  ار 

ةرگنک رد  دنتـساوخ  یم  هـک  یماـگنه  يوروـش  رد  نویّداـم  زا  یعمج  : » دـیوگ یم  نآرقلا » لالـض  یف   » ریــسفت رد  بـطق » دیــس  »
زغم شوارت  دناوت  یمن  باتک  نیا  دنتفگ : یم  نینچ  دنریگ ، هدرخ  نآرق  رب  دـش -  لیکـشت  يدالیم  لاس 1954  رد  هک  نیقرشتسم - 

هریزج رد  اهنآ  همه  هک  درک  رواب  ناوت  یمن  یتح  دشاب ! یگرزب  تیعمج  شـشوک  شالت و  هجیتن  دیاب  هکلب  دشاب ، هدوب  ناسنا  کی 
)(2) « ( .تسا هدش  هتشون  برعلا  هریزج  جراخ  رد  نآ  زا  ییاهتمسق  عطق  روط  هب  هکلب  دشاب ، هدش  هتشون  برعلا 

144 ص :

ص 137. ج 1 ، 1374ه ش ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  ناگدنسیون ، زا  یعمج  هنومن ، ریسفت  - . 1
ص2196. ج 4 ، 1412 ه ق ، توریب ، قورشلا ، راد  یلذاش ، بطق  نب  دیس  نآرقلا ، لالض  یف  ریسفت  - . 2
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زا هدافتـسا  اب  ار  متـسیب  نرق  رد  هتفگ  نیا  تلع  دناد و  یم  یحو  ۀلئـسم  ادخ و  دوجو  راکنا  ار  کحـضم  يأر  نیا  تلع  بطق  دـیس 
هب هک  یناسک  نیقی  هب  ) » (1) ) ؛) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ُهَّللا َو  ُمِهیِدْهَی  َال  ِهَّللا  ِتَیِاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َّنِإ   ) دـهد یم  خـساپ  نآرق  تایآ  دوخ 

« .تسا یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  دنک و  یمن  تیاده  ار  اهنآ  ادخ  دنروآ ، یمن  نامیا  یهلا  تایآ 

145 ص :

.104/ لحن - . 1
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نآرق زاجعا  تخانش  ترورض 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

نادیواج هزجعم 

نآرق زاجعا  تخانش  ترورض 

: هک ارچ  تسا  اهتخانش  نیرت  يرورض  نیرت و  لیصا  نیرت ، ییادتبا  زا  نآرق  زاجعا  تخانش 

مهف يارب  اذل  يدّبعتو ؛ يدیلقت  هن  دـشاب ؛ لیلد  ياراد  هناهاگآ و  دـیاب  رواب  نیا  .تسا  هزجعم  نآرق  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناناملـسم  . 1
؛ میتسه ناهرب  لالدتسا و  هب  دنمزاین  نآرق ، زاجعا  یگنوگچ  قیقد 

نیدب تسا ؛ نآ  ندوب  هزجعم  هب  یکّتم  زین  نآرق  دوخ  تیدنس  .تسا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تّوبن  دنـس  نآرق  . 2
؛  ملسو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تّوبن  دنس  مهو  تسا  نآرق  دنس  مه  نآرق  زاجعا  ینعم ،

مالسلا هیلع  راهطا  همئا  تماما  قیدصت  ملسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلاسر  قیدصت  رب  هوالع  نآرق ، ندوب  هزجعم  قیدصت  . 3
؛ تسا

146 ص :
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هب هک  تسا  زاین  ور ، نیا  زا  دـشاب ؛ یم  نانآ  ندـمت  گنهرف و  نایناهج و  تشونرـس  رد  باـتک  نیرتّرثؤم  میرک  نآرق  دـیدرت  یب  . 4
؛ دریگب رارق  شاکنک  دروم  ناهج  للم  تشونرس  رد  رگزاجعا  لماع  ناونع 

.دزاس یم  راکشآ  ار  شیاهیتفگش  اهیرترب و  دنک و  یم  ناسآ  ار  نآ  تاروتسد  شریذپ  نآرق ، زاجعا  هناهاگآ  تخانش  كرد و  . 5

147 ص :
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نآرق زاجعا 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

نادیواج هزجعم 

نآرق زاجعا 

رد دنریگ ، راکب  نآرق  ندوب  هزجعم  ياهورملق  ةرابرد  ار  دوخ  ياهییاناوت  دنا  هتسناوت  هک  ینارق  مولع  نیققحمو  نیرّسفم  زا  کی  ره 
جراخ ناسنا  هدـهع  زا  نارک ، یب  سونایقا  نیا  قامعا  رد  وجتـسج  هک  ارچ  دـنا ؛ هدومن  ناعذا  دوخ  راتـشون  ندوبن  لـماک  هب  تیاـهن 

.تسا

یم هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  توعد  نآ  لثم  يا  هیآ  هروس و  یتح  ای  نآرق  دننامه  یباتک  ندروآ  هب  ار  ناسنا  تاعفد  هب  میرک  دنوادخ 
یم اهنآ  ) » (1) ) ؛) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنوُد  ِم  نّ ُمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  ٍتَیَرَتْفُم َو  ِم  ِِهْلثّ ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهلَرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  : ) دـیامرف

هروـس هد  مه  امـش  دـییوگ ، یم  تسار  رگا  وـگب : .تسا  یگتخاـس ] و   ] هداد تبـسن  ادـخ ] هـب   ] ار نآرق )  ) نـیا غورد  هـب  وا  دـنیوگ :
« .دینک توعد  راک ] نیا  يارب   ] ادخ زا  ریغ  دیناوت  یم  هک  ار  یناسک  مامت  دیروایب و  نآرق  نیا  دننامه  یگتخاس 

اَنِْدبَع یَلَع  اَْنلََّزن  ِم  اَّمّ ٍْبیَر  ِیف  ُْمتنُک  نِإ  َو  : ) دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ؛ هتفای  لیلقت  هروس  کی  هب  هروس  هد  زا  يّدحت  مود ، ۀـبترم  رد 
هللا یلـص  ربمایپ   ] دوخ هدـنب  رب  هچنآ  هرابرد  رگا  ) » (2) ) ؛) َنِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  ِهَّللا  ِنوُد  ِم  نّ مُکَءآَدَهُـش  اوُعْدا  ِم َو  ۀـِْلثّ ِم  نّ ٍهَروُِسب  اُوتْأَـف 

يارب ادخ  زا  ریغ  ار  دوخ  ناهاوگ  دیروایب و  نآ  دـننامه  هروس  کی  لقادـح ] ، ] دـیراد دـیدرت  کش و  میا ، هدرک  لزان  ملـسو ]  هیلع 
« .دییوگ یم  تسار  رگا  دیناوخارف ، راک  نیا 

148 ص :

.13/ دوه - . 1

.23/ هرقب - . 2
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یفن سنا  نج و  زا  ار  باتک  نیا  دـننامه  ندروآ  دـناوخ ، یم  ارف  دوخ ، يارب  یهیبش  ندروآ  رد  ار  اهناسنا  میرک  نآرق  هکنآ  زا  سپ 
ُسنِْإلا َو ِتَعَمَتْجا  ِِنئَّل  ُلق  : ) دـیامرف یم  هک  ناـنچ  دور ؛ یم  رامـش  هب  نآرق  یبیغ  هزجعم  نیرت  مهم  هدـنیآ ، زاربخ  نیا  هک  دـنک  یم 

دننک قافتا  هَّنِجَا  اـهناسنا و  رگا  وگب : ) » (1) ) ؛) اًریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناَک  َْول  ِۀْلثِِمب َو  َنُوتْأَی  َال  ِناَءْرُْقلا  اَذَـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  نَأ  یَلَع  ُّنِْجلا 
« .دننک کمک  راک ] نیا  رد   ] ار رگیدکی  دنچ  ره  دروآ ، دنهاوخن  ار  نآ  دننامه  دنروایب ، ار  نآرق  نیا  دننامه  هک 

.تسا نآ  هدنروآ  ظاحل  هب  زاجعا  ینامسآ ، باتک  نیا  زاجعا  رگید  هبنج  میرک ، نآرق  نایب  هوحن  اوتحم و  رب  هوالع 

149 ص :

.88/ ءارسإ - . 1
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هدوب یشحو  همین  هدنام و  بقع  ۀعماج  کی  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  ناتـسبرع  ۀعماج  ًالّوا  خیرات  یهاوگ  هب 
یمن نتشون  ندناوخ و  ًاقلطم  راوگرزب  نآ  ًایناث ، .تسا  هدش  یمن  تفای  هقطنم  نآ  رد  دشاب ، یقرت  تفرـشیپ و  هیام  هک  يزیچ  چیه  و 

نیع رد  دشاب و  هدناوخ  سرد  هدوب ، بایمک  نآ  رد  داوساب  دارفا  هک  یطیحم  نینچ  رد  هک  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  .تسا  هتسناد 
رد تحارص  لامک  اب  یسک  نینچ  دوش  یم  رّوصت  هنوگچ  و  دنـسانشن ؟ ار  شداتـسا  وا و  مدرم  زا  کی  چیه  دوشن و  صخـشم  لاح ،

داوس یب   ) عوـضوم نیا  هچرگ  ) (1) ) !؟ دنکن ضارتعا  وا  هب  یـسک  متـسه و  یّما »  » ما و هدناوخن  سرد  نم  دـیوگب : مدرم  مامت  ربارب 
دعب هک  ارچ  تسا ؛ تّوق  هتکن  کی  ناشیا  صخش  دروم  رد  یلو  دسر ، یم  رظن  هب  صقن  ادتبا  رد  ملسو )  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ندوب 

هن تسا ، ادخ  هیحان  زا  باتک  نیا  هک  دوبن  عوضوم  نیا  رد  کش  ياج  رگید  یلاع ، فراعم  اوتحم و  تارابع و  نآ  اب  نآرق  لوزن  زا 
.هدناوخن سرد  ناسنا  کی  رکف  ةدییاز 

وت ) » (2) ) ؛) َنُولِْطبُْملا َباَتْراَّل  اًذِإ  َِکنیِمَِیب  ُهُّطُخَت و  اـَل  ٍبَتِک َو  نِم  ۀـِْلبَق  نِم  اُوْلتَت  َتنُک  اَـم  َو  : ) دـیامرف یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق 
نانخـس لاطبا  و  بیذکت ]  ] ددص رد  هک  یناسک  ادابم  .یتشون  یمن  يزیچ  دوخ  تسد  اب  و  يدناوخ ، یمن  یباتک  نیا  زا  شیپ  زگره 

!« دننک دیدرت  کش و  دنتسه ، وت 

150 ص :

ص 32 و 33. 1375ه ش ، موس ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  يزاریش ، مراکم  رصان  ربمایپ ، نیرخآ  نآرق و  - . 1
.48/ توبکنع - . 2
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نآرق يراتخاس  زاجعا  .فلا 

تغالب تحاصف و  . 1

هدروآ یم  هدوب ، جیار  نانآ  نامز  رد  هچنآ  اب  خنس  مه  گنهامه و  یتازجعم  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  یهلا  ناربمایپ  هک  ییاجنآ  زا 
يا هزجعم  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  وداج ، رحـس و  رـصع  رد  ساسا  نیا  رب  دوش ، تابثا  هجو  نیرت  نشور  هب  زاـجعا  اـت  دـنا 

نیرتالاب رد  یکـشزپ  ملع  هک  يرـصع  رد  دومن و  تابثا  ار  شیوخ  تّوبن  اهدژا ) هب  اصع  لیدـبت   ) نامز نآ  جـیار  رحـس  اـب  ناـسمه 
هزجعم مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  طسوت  دازردام  روک  نداد  افـش  ناگدرم و  ندرک  هدنز  تشاد ، رارق  هعماج  نآ  گنهرف  حطس 

ییاـسر و تغـالب : اـهنآ و  ظّـفلت  یناور  تاـملک و  ییاویـش  تحاـصف : زین  نآرق  لوزن  ناـمز  رد  .دوب  ترـضح  نآ  تّوـبن  يارب  يا 
نآ اب  قباطم  زین  مالـسا  ربمایپ  هزجعم  ات  دوب  مزال  دوب و  هدیـسر  دوخ  دـح  نیرتالاب  هب  دوصقم  ندـنامهف  رد  ریباـعت  تقد  ییاـیوگ و 

هتشاد یناوخمه  رصع  نآ  مولع  اب  دناوتن  يرصع  ره  هزجعم  رگا  هک  ارچ  دبلطب ؛ هزرابم  هب  ار  دوخ  نابطاخم  دناوتب  ات  دنک  ادیپ  روهظ 
.دوب دهاوخ  هدیاف  یب  نآ  یهاوخدروامه  هزجعم و  زا  فده  دشاب ،

ماقم رد  نآ ، زا  سپ  یکدـنا  ترـضح و  نآ  رـصع  رد  تّوبن  نایعدـم  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نافلاخم  رگید ، يوس  زا 
، ترـضح نآ  نامز  رد  ات  دش  بجوم  زاتمم  یگژیو  نیا  .دنا  هتـشاد  هیکت  نآ  تغالب ) تحاصف و   ) دُعب نیا  رب  نآرق  يروآ  دـننامه 
.دـنور و ورف  رکف  هب  دـندش ، یم  هتخانـش  هربخ  زاتمم و  برع  تاـیبدا  رد  یّلک  روط  هب  تغـالب و  تحاـصف و  رظن  زا  هک  یـصاخشا 
َرَّکَف َو ُهَّنِإ  :) دیامرف یم  دارفا  نیا  زا  یکی  هب  هراشا  اب  میرک  نآرق  .دندرک  یفرعم  رحس  ار  نآ  دندوبن ، تاملک  نآ  راکنا  هب  رداق  نوچ 

اَّلِإ اَذَه  ْنِإ  َُرثُْؤی * ٌرْحِس  اَّلِإ  اَذَه  ْنِإ  َلاَقَف  َرَبْکَتْسا * ََربْدَأ َو  َُّمث  َرََـسب * َسَبَع َو  َُّمث  َرَظَن * َُّمث  َرَّدَق * َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  َرَّدَق * َْفیَک  َِلتُقَف  َرَّدَق *
هتـشک سپـس  درک ، يریگ  هزادنا  هنوگچ  داب  هتـشک  سپ  درک ، يریگ  هزادنا  هشیدنا و  نآرق ] اب  هزرابم  يارب   ] وا ) » (1) ) ؛) ِرَشَْبلا ُلْوَق 

درک و قح ] هب   ] تشپ سپس  .دش  راک  هب  تسد  هنالوجع ]  ] دیشک و مه  رد  هرهچ  دعب  دیـشیدنا ، سپ  .درک  يریگ  هزادنا  هنوگچ  داب 
هن  ] تسا ناسنا  نخـس  طـقف  نیا  تسین ! هدـش  هتـشاذگ  رثا  يرحـس  نوسفا و  زج  يزیچ  [ نآرق  ] نیا تفگ : ماجنارـس  دـیزرو و  ّربکت 

[.« ادخ راتفگ 

151 ص :

.25 . 18/ ّرثّدم - . 1
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فالتخا مدع  . 2

َنوُرَّبَدَـتَی اَلَفَأ  :) دـیامرف یم  میرک  نآرق  .تسا  اهنآ  رد  فالتخا  مدـعو  تایآ  یگنهامه  باتک ، نیا  زاجعا  ياه  هبنج  زا  رگید  یکی 
، دوب ادـخ  ریغ  يوس  زا  رگا  دنـشیدنا !؟ یمن  نآرق  هرابرد  ایآ  ) » (1) ) ؛) اًرِیثَک اًفَِلتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـنِع  ْنِم  َناَک  َْولَو  َناَءْرُْقلا 

« .دنتفای یم  نآ  رد  یناوارف  فالتخا 

نوگانوگ و ياهنامز  رد  فلتخم و  ياهناکم  رد  يدامتم  ياهلاس  هک  یباتک  هک  دزاس  یم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  نآرق  رد  ّربدـت 
رقف و رد  هاگ  حلـص ، رد  هاگ  گنج و  رد  هاگ  یناسآ ، تلوهـس و  رد  یهاگ  تبوعـص و  یتخـس و  رد  یهاگ  توافتم ، ياهتلاح  رد 
اب دروخرب  رد  ینامز  هنیدـم ، رد  هاـگ  هکم و  رد  هاـگ  رـضح ، رد  یهاـگ  رفـس و  رد  یهاـگ  یگنج ، میاـنغ  عمج  يزوریپ و  رد  هاـگ 

طسوت دناوت  یمن  تسا ، هدش  لزان  لاس -   23 ینالوط نامز  تدم  رد  هکنیا  رت  مهم  همه  زا  ناتسود و  اب  هطبار  رد  ینامز  نانمشد و 
.دـشاب یم  ریغتم  میاد  ناسنا  تایحور  هک  یلاح  رد  ) (2) ) ؛ دوشن تفای  یفالتخا  نآ  رد  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هدـش  میظنت  یـصخش 

ینوگرگد لاح  رد  زین  ناسنا  نانخـس  رکف و  نابز ، نامز ، تشذـگ  اب  ًامئاد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  يداـع  طیارـش  رد  لـماکت  نوناـق 
.تسا توافتم  زین  باتک  کی  ماجنا  زاغآ و  هکلب  تسین ، ناسکی  مایا ، رذگ  رد  هدنسیون  کی  ياه  هتشون  اهنت  هن  تسا و 

سانـشرس خّروم  هتفگ  هب  دـش و  لزان  مدرم  یتیبرت  ياهیدـنمزاین  تاجایتحا و  قبط  رب  لاس  تدـم 23  رد  هک  تسا  یباتک  نآرق  اـما 
ياهروتـسد هکلب  تسین ، اـهنت  یبهذـم  تاروتـسد  میلاـعت و  هب  رـصحنم  ناناملـسم  ینامـسآ  باـتک  نآرق  «: » نوبولواتـسوگ ، » یبرغ

داضت و زا  یلاخ  تسین  نکمم  ًاتداع  تاصخـشم  نیا  اـب  یباـتک  نینچ  ) (3) « ( .تسا جرد  نآ  رد  زین  ناناملـسم  یعامتجا  یـسایس و 
فـالتخا و داـضت و  هنوـگره  زا  یلاـخ  گـنهامه و  نآ  تاـیآ  همه  مینیب  یم  هک  یماـگنه  یلو  دـشاب ؛ ییوـگ  فـلتخم  ضقاـنت و 

.دشاب رشب  راکفا  هدییاز  دناوت  یمن  سپ  تسا ، ینوزومان 

152 ص :

.82/ ءاسن - . 1
ص ج 1 ، 1378ه ش ، لّوا ، پاچ  ءارـسا ، رـشن  زکرم  یلمآ ، يداوج  هّللا  دبع  نآرق ،) رد  نآرق   ) میرک نآرق  یعوضوم  ریـسفت  - . 2

.139
ص 309. ربمایپ ، نیرخآ  نآرق و  - . 3
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صاخ تیناحور  هبذج و  . 3

نیکرـشم هک  يروط  هب  .دوب  حـضاو  مدرم  بولق  رد  نآرق  فرگـش  ریثأت  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تثعب  لـیاوا  ناـمه  زا 
نیا هب  نیکرشم  مشچ  زا  رود  هب  هک  مه  یبارعا  .دنوشن  یهلا  مالک  بذج  ات  دندرک  یم  عنم  نآرق  هب  نداد  شوگ  زا  ار  مدرم  برع ،

زاجعا و داعبا  زا  فرگـش  ریثأت  ییابیز و  ییاریگ ، .دندش  یم  نآ  تیناحور  تیونعم و  بذج  هتـساوخان  دـندرپس ، یم  شوگ  تایآ 
ات دـش  بجوم  دوب و  هدرک  رثا  زین  وا  بلق  رد  هکلب  رـشب ، رکف  رد  اهنت  هن  ذوفن  نیا  .تسا  ینامـسآ  باـتک  نیا  دـننام  یب  ياـهیگژیو 

هدزیـس رد  هکنآ  بلاج  هتکن  دوش و  نوگرگد  دـیجم  نآرق  زاس  بالقنا  ریثأت  تفگـش و  هبذاـج  ریثأـت  تحت  تیلهاـج  نارود  برع 
دوخ نیا  هک  دوب  نآرق  تایآ  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قالخا  رانک  رد  باّذـج  لماع  اهنت  هکم ، رد  مالـسا  نیزاغآ  لاـس 

.تسا زاجعا  نیرت  گرزب 

رفاغ ةروس  تایآ  هک  یماگنه  هک  دـنا  هدرک  لقن  نایبلا » عمجم   » رد یـسربط » همالع   » هلمج زا  نیرّـسفم  زا  يرایـسب  هنومن ، ناونع  هب 
فورعم و درم  یموزخم ،» هریغم  نب  دـیلو  ، » دوـب هداتـسیا  زاـمن  هب  مارحلا  دجـسم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـش ، لزاـن 

ترضح کیدزن  دنتخادرپ -  یم  روش  هب  وا  اب  مهم  لئاسم  رد  دنتشاد و  دامتعا  وا  تیارد  لقع و  هب  شیرق  نارس  هک  هکم  سانـشرس 
نیا .درک  رارکت  ار  تایآ  دش ، عوضوم  نیا  هجوتم  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  .دینـش  یم  ار  ناشیا  تایآ  توالت  دوب و 

نونکا مه  مسق ! ادـخ  هب  : » تفگ تشگزاب ، موزخم » ینب  ۀـفیاط   » شموق سلجم  هب  هک  یماگنه  داد و  ناکت  ار  دـیلو  تخـس  تاـیآ 
ًهَوالََطل ْمِْهیَلَع  َّنِاَو  ًهَوالََحل  َُهل  َّنِا  .نایرپ  هب  هن  دراد و  اهناسنا  نخس  هب  تهابـش  هن  هک  مدینـش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  زا  یمالک 

و هداعلا ، قوف  توارط  ییابیز و  دراد و  یـصاخ  ینیریـش  وا  راتفگ  ) (1) ) ؛ یْلُعی الَو  اُوْلعََیل  ُهَّنِاَو  ٌقِدـْغَُمل  ُهَلَفْـسَا  َّنِاَو  ٌرِْمثَُمل  ُهالْعَا  َّنِاَو 
یمن يرترب  نآ  رب  ینخـس  چـیه  دور و  یم  رتالاب  رگید  نخـس  ره  زا  هک  تسا  ینخـس  هیامرپ و  شیاـه  هشیر  هویمرپ و  ياـه  هخاـش 

« .دبای

153 ص :

ص 167. ج 9 ، 1404 ه ق ، توریب ، ءافولا ، هسسؤم  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالا ، راحب  - . 1
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ندروآ ناوت  سک  چـیه  هک  دـنناد  یم  نآ  صاخ  هزجعم  ار  باتک  نیا  تیناـحور  نآرق ، لوزن  زا  اـهنرق  تشذـگ  زا  سپ  زین  هزورما 
.درادن ار  یفرگش  تاریثأت  نینچ  اب  یمالک 

نیناوق ماکحتسا  تیعماج و  رد  زاجعا  .ب 

؛ دروایب ار  نآ  دـننامه  تسین  رداق  سک  چـیه  هک  تسا  رادروخرب  يراوتـسا  تناتم و  نانچ  زا  نآرق  يراذـگ  نوناق  عیرـشت و  ماـظن 
ددرگ و یم  راکشآ  شا  یتسس  تالاکشا و  يدنچ ، تشذگ  زا  سپ  دوش ، یم  عضو  هربخ  دارفا  ناسنا و  طسوت  هک  ینوناق  ره  هکلب 

هیلع هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناسنا و  دودـحم  تامولعم  هب  هجوت  اب  هکنآ  لاـح  .دـنزادرپ  یم  نآ  رییغت  هب  راـچان  هب 
ياوتحم همه  نیا  دوجو  ایآ  دوبن ، يربخ  زین  نامز  نآ  يرـشب  دودحم  شنادو  ملع  نامه  زا  هک  دوب  هتفای  شرورپ  یطیحم  رد  ملـسو 

هکلب ناسنا  زغم  زا  میرک  نآرق  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  ...و  یماـظن  یـسایس ، یعاـمتجا ، یقـالخا ، يدـیحوت ، لـئاسم  هنیمز  رد  عونتم 
؟ تسا ادخ  هیحان  زا  هکلب  هدشن ، شوارت  اهناسنا 

ِیْغَْبلا ِرَکنُْملاَو َو  ِءآَـشْحَْفلا  ِنَع  یَْهنَی  َیبْرُْقلا َو  يِذ  ِيآَـتیِإ  ِنَسْحِإـْلا َو  ِلْدَْـعلِاب َو  ُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ  :) میناوـخ یم  لـحن  هروـس  هـیآ 90  رد 
یهن متـس  رکنم و  اشحف و  زا  دهد و  یم  نامرف  ناکیدزن  هب  شـشخب  ناسحا و  لدع و  هب  دنوادخ  ) » (1) ) ؛) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی 

« .دیوش رّکذتم  دیاش  دهد ، یم  زردنا  امش  هب  دنوادخ  .دنک  یم 

154 ص :

.90/ لحن - . 1
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نیکرـشم هک  يروط  هب  .دوب  حـضاو  مدرم  بولق  رد  نآرق  فرگـش  ریثأت  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تثعب  لـیاوا  ناـمه  زا 
دنوشن یهلا  مالک  بذج  ات  دندرک  یم  عنم  نآرق  هب  نداد  شوگ  زا  ار  مدرم  برع ،

جارختـسا و نآ  زا  ...و  یهن  رما و  نوناـق  اـه  هد  هک  دراد  تیفرظ  هیآ  نـیا  : » دـیامرف یم  یلمآ » يداوـج  هـّللا  تـیآ  ، » رـصاعم رـسفم 
)(1) « ( .دوش طابنتسا 

انعم مامت  هب  باتک  نآرق ، : » دـسیون یم  نآرق  تمظع  دروم  رد  یمومع » خـیرات   » باتک رد  يوسنارف ، دنمـشناد  خّروم و  هلام ،» ربلآ  »
مه یبهذـم و  ياهروتـسد  ياراد  مه  هک  تسا  یباتک  .تسا  مولع  ۀـیلک  يوتحم  یلاع و  ياهباتک  ریاس  نیزگیاج  هک  تسا  يزاتمم 

)(2) « ( .تسا یناحور  ياوشیپ  کی  بولطم  لامک  مه  یضاق و  کی  يامنهار  هخسن  مه  زورما و  یندم  نیناوق 

.دوش یمن  هدـید  نآ  رد  برعلا » لها  ای   » باطخ مه  دروم  کی  یتح  تسا و  اهناسنا  همه  هب  طوبرم  نآرق  ياـهباطخ  رگید  يوس  زا 
.تسا اهناسنا  همه  هب  رظان  نآ  نیناوق  و  نایناهج ، همه  نآرق  نیبطاخم  بیترت  نیدب 

155 ص :

1384ه ش، مود ، پاچ  مق ، ءارسا ، رـشن  زکرم  یلمآ ، يداوج  هّللادبع  نآرق ،» رد  توبن  یحو و   » میرک نآرق  یعوضوم  ریـسفت  - . 1
ص 335. ج 3 ،

1384ه ش، مود ، پاچ  مق ، ءارسا ، رـشن  زکرم  یلمآ ، يداوج  هّللادبع  نآرق ،» رد  توبن  یحو و   » میرک نآرق  یعوضوم  ریـسفت  - . 2
ص 336. ج 3 ،
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اهبلاـق نیرتـهب  رد  ار  نآ  دـنیامن و  میظنت  یفراـعملا  هرئاد  دـنوش و  عمج  فـلتخم  موـلع  ناصّـصختم  زورما و  نادنمـشناد  ماـمت  رگا 
هن دعب  لاس  يارب 50  ًاملسم  اما  دشاب ؛ هتشاد  تیعماج  زورما  هعماج  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  هعومجم  نیا  تسا  نکمم  دنزیرب ،

يارب ییوگ  دوش ، هدناوخ  هک  نامز  رصع و  ره  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  .دراب  یم  نآ  زا  یگنهک  راثآ  هکلب  تسا ، اسران  صقان و  اهنت 
.تسا هدش  لزان  رصع  نامه 

یبیغ رابخا  نآرق و  زاجعا  .ج 

: تسا ریز  دراوم  لماش  نآرق  یبیغ  ياهربخ 

، تمایق ندش  اپرب  یگنوگچ  مّنهج ، تشهب و  ترخآ ، خزرب و  ملاع  هّنجا ، ناگتشرف ، وا ، فاصوا  دنوادخ و  زا  ینوگانوگ  رابخا  . 1
....و ناگدنب  لامعا  هب  یگدیسر 

.دراد دوجو  میرک  نآرق  رد  هک  اهنآ  تشذگرس  هتشذگ و  ياهتّما  زا  یبیغ  رابخا  . 2

156 ص :
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دوجوم یسانش  ناتساب  مولع  ای  یناسر و  عالطا  لیاسو  زا  کی  چیه  هتـشادن و  هتـشذگ  زا  یقیقد  عالطا  یـسک  چیه  هک  يرـصع  رد 
زا ییاه  هناشن  یـسانش ، ناتـساب  ياهـشواک  رثا  رب  هزورما  اهنرق ، زا  سپ  دزادرپ و  یم  هتـشذگ  رابخا  نایب  هب  ًاقیقد  نآرق  تسا ، هدوبن 

، ناخّروم يدالیم  نرق 19  اـت  هک  یلاـح  رد  .درک  هراـشا  ابـس  موق  تشذگرـس  هب  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  هک  دوش  یم  تفاـی  اـهنآ 
)(1)  ( .دندرک یم  یعالطا  یب  راهظا  یندمت  موق و  نینچ  دوجو  زا  ناهج 

طقف ار  أبـس »  » ناخّروم دـش و  یمن  هدرب  نآ  میظع  ندـمت  أبـس و  كولم  هلـسلس  زا  یمان  دـیدج ، تاـفاشتکا  زا  لـبق  هکنیا  بلاـج  و 
، موق نیا  مان  هب  يا  هروس  نداهن  مان  نمض  نآرق  هک  یلاح  رد  .تسا  هدوب  ریمح »  » تلود سسؤم  هک  دنتسناد  یم  يا  هناسفا  یصخش 

نیا یخیرات  راثآ  فشک  زا  سپ  دعب ، اهنرق  دـنک و  یم  هراشا  تسا ، برأم  یخیرات  دـس  يانب  هک  زین  اهنآ  نّدـمت  رهاظم  زا  یکی  هب 
)(2)  ( .دوش یم  نوگرگد  نادنمشناد  هدیقع  نمی ، رد  موق 

اوه دیدش  يامرگ  هار و  یتخـس  .يدالیم ، نرق 19  ات  أبـس  ندمت  راثآ  جارختـسا  مدـع  للع  زا  یکی  هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج  هتکن 
دنتسناوت دنتشاد ، أبس  راثآ  رارسا  فشک  هب  تبسن  هک  يدیدش  هقالع  رطاخ  هب  ناسانـش  ناتـساب  زا  يدودعم  هدع  هکنیا  ات  تسا  هدوب 

هنومن دوـب ، هدـش  تبث  اهگنـس  يور  رب  هک  یناوارف  شوـقنو  طوـطخ  راـثآ و  زا  دـنوش و  دراو  نآ  یحاوـن  و  برأـم »  » رهـش بلق  هب 
هک دـش  تباث  نایبرغ  يارب  دـندرب و  یپ  رگید  تایـصوصخ  برأم و  دـس  يانب  خـیرات  یتح  موق و  نیا  تاـیئزج  هب  دـننک و  يرادرب 
ربخ یب  نآ  زا  اهنآ  هک  دـشاب  یم  یخیرات  تیعقاو  کی  هکلب  تسین ، هناسفا  کی  درک ، نایب  هنیمز  نیا  رد  لبق  اـهنرق  نآرق ، ار  هچنآ 

)(3)  ( .دنا هدوب 

157 ص :

ص 378، 1360ه ش ، مهدزاود ، پاچ  نارهت ، رهپـس ، هناخپاچ  یغالب ، نیدـلا  ردـص  نآرق ، صـصق  گنهرف  اب  نآرق  صـصق  - . 1
.أبس هدام 

ص 378، 1360ه ش ، مهدزاود ، پاچ  نارهت ، رهپـس ، هناخپاچ  یغالب ، نیدـلا  ردـص  نآرق ، صـصق  گنهرف  اب  نآرق  صـصق  - . 2
.أبس هدام 

هک  ] نآ ندش  ناریو  تلع  و  برأم » دس   » نتخاس تلع  موق ، نآ  نید  ندمت و  أبس ، موق  راثآ  نیفـشاک  زا  رت  شیب  یهاگآ  يارب  - . 3
.دوش هعجارم  ات 382  تاحفص 377  نآرق ، صصق  گنهرف  اب  نآرق  صصق  باتک  هب  هدش ] هراشا  نآ  هب  نآرق  رد 
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نیا هـمه  هـک  تـسا  نآ  مـهم  هـتکن  .تـسا  نآرق  زاـجعا  داـعبا  رگید  زا  خـیرات  دـنور  کـیدزن و  اـی  رود  هدـنیآ  زا  یعطق  راـبخا  . 3
هللا یلص  ربمایپ  صخش  فرط  زا  رابخا  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  .تسا  هدش  نایب  يدیدرت  هنوگ  چیه  نودب  مکحم و  عطاق ، اهییوگـشیپ 

هدش و نیبدب  ناشیا  تّوبن  هب  مدرم  فالخ ، تروص  رد  هک  ارچ  دش ؛ یم  نایب  دیدرت  اب  دیاب  دوب ، یم  یحو  هطساو  نودب  ملسو  هیلع 
.دندش یم  هدنکارپ  شفارطا  زا 

ِتَعَمَتْجا ِِنئَّل  ُلق  :) دیامرف یم  هدرک ، یفن  نورق  راصعا و  همه  رد  ار  نآرق  يریذپان  هبلغ  هک  تسا  یتایآ  نآرق ، ییوگشیپ  نیرت  مهم 
هّنجَا اـهناسنا و  رگا  وگب : ) » (1) ) ؛) اًریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناَک  َْول  ِِهْلثِِمب َو  َنُوتْأَی  َال  ِناَءْرُْقلا  اَذَـه  ِلـْثِِمب  اُوتْأَـی  نَأ  یَلَع  ُّنِْجلا  ُسنِإـْلا َو 

« .دننک کمک  راک ] نیا  رد   ] ار رگیدکی  دنچ  ره  دروآ ، دنهاوخن  ار  نآ  دننامه  دنروایب ، ار  نآرق  نیا  دننامه  هک  دننک  قافتا 

َنل اُولَعْفَت َو  ْمَّل  نِإَـف  :) دـیامرف یم  دـنک ، یم  توعد  نآرق  دـننامه  يا  هروس  ندروآ  هب  ار  ناـگمه  هکنیا  نمـض  رگید ، يا  هیآ  رد  و 
زا درک ، دـیهاوخن  زگره  هک  دـینکن  نـینچ  رگا  سپ  ) » (2) ) ؛) َنیِرِفَْکِلل ْتَّدِـعُأ  ُهَراَـجِْحلا  ُساَّنلا َو  اَـهُدُوق  ِیتَّلا َو  َراَّنلا  اوُقَّتاَـف  اُولَعْفَت 

« .تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  تسا و  اهتب )  ) اهگنس و  راکهنگ ]  ] مدرم ياهندب  نآ ، مزیه  هک  دیسرتب  یشتآ 

158 ص :

.88/ ءارسإ - . 1
.24/ هرقب - . 2
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نونکات هتفای و  همادا  نونکاـت  شیپ  لاـس  زا 1400  ییوگـشیپ  نیا  .تسا  یگـشیمه  یفن  ياـنعم  هب  اوـُلَعْفَت ) َْنل  ) قوـف همیرک  هیآ  رد 
تاغیلبت نآرق  مالسا و  هیلع  هداد ، شرتسگ  ار  نآ  ًاعیرس  دندوب ، هتسناوت  رگا  هک  دنروایب  ار  هروس  کی  دننامه  دنا  هتسناوتن  نانمـشد 

.دندرک یم 

هزجعم تابثا  يارب  میرک  نآرق  زین  نونکا  مه  درادـن و  یهورگ  لسن و  رـصع و  چـیه  هب  صاصتخا  نآرق  يدـحت  هک  تسا  نآ  مهم 
دروامه و هب  رداون -  ناققحم و  مدرم ، هدوت  زا  معا  ار -  ناگمه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلاـسر  تیناـقح  دوخ و  ندوب 

.دبلط یم  هزرابم 

یخرب و  اهگنج ) یضعب  رد  يزوریپ  ةدعو  دننام   ) تسویپ عوقو  هب  یهاتوک  تدم  زا  سپ  یخرب  هک  تسا  رایسب  نآرق  ياهییوگـشیپ 
هب لاجم  نیا  رد  اما  تسا ؛ هدـنیآ  هب  طوبرم  زین  یخرب  میتسه و  اهنآ  زا  یـضعب  دـهاش  ام  هدـش و  عقاو  اـهنرق  اـی  اـهلاس و  زا  سپ  زین 

: مینک یم  هراشا  هیآ  دنچ  هب  هنومن  ناونع 

ُحَْرفَی ٍذـِئَمْوَی  ُدـَْعب َو  ْنِم  ُْلبَق َو  نِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َنِینِـس  ِعِْضب  ِیف  َنُوِبْلغَیَـس *  ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ِم  ْنّ مُه  ِضْرَأـْلا َو  یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا *  ِتَِبلُغ  :) لّوا
يدوز هب  تیبولغم ، نیا ]  ] زا سپ  نانآ  اّما  داد ؛ خر  یکیدزن  نیمزرس  رد  تسکش ] نیا  و   ] دندش بولغم  نایمور  ) » (1) ) ؛) َنُونِمْؤُْملا

، زور نآ  رد  و  يزوریپ .] تسکـش و  نیا  زا   ] دـعب هچ  لـبق و  هچ  تسا ، ادـخ  نآ  زا  اـهراک  همه  .لاـس  دـنچ  رد  .درک  دـنهاوخ  هبلغ 
« .دش دنهاوخ  لاحشوخ  رگید ] يزوریپ  رطاخ  هب   ] نانمؤم

159 ص :

.4 . 2 مور / - . 1
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: دراد دوجو  ییوگشیپ  دنچ  تایآ  نیا  رد 

؛ اهنآ ددجم  يزوریپ  نایمور و  تسکش  .فلا 

؛ تسا هکم ) کیدزن   ) امش کیدزن  نیمزرس  رد  هک  نانآ  تسکش  ناکم  .ب 

؛ دراد لاس  ُهن  رثکادح  هس و  لقادح  هب  هراشا  عِْضب  هک  َنینِس ) ِعِْضب  ِیف   ) هثداح نیا  عوقو  نامز  .ج 

(. َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  :) دیامرف یم  هک  رافک  رب  ناناملسم  يارب  يرگید  يزوریپ  زا  ربخ  .د 

تـسکش نایناریا  لباقم  رد  هک  نایمور  .تسویپ  عوقو  هب  هثداـح  ود  نیا  هک  دوب  هتـشذگن  لاـس  ُهن  زونه  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات 
ربارب رد  يریگمـشچ  يزوریپ  هیبیدـح » حلـص   » اب ناناملـسم  نامز ، نامه  نراـقم  زوریپ و  اـهنآ  رب  يدـیدج  دربن  رد  دـندوب ، هدروخ 

.دندروآ تسد  هب  ناشنانمشد 

ملع اب  ناسنا  کی  دوب ، یناوتان  فعـض و  جوا  رد  مور  ییاناوت و  جوا  رد  ناریا  هک  یناـمز  رد  اـیآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 
دهد و ربخ  دنوادخ  نایاپ  یب  ملع  تعیبط و  ياروام  رب  هیکت  نودـب  ار  مور  روشک  نوچمه  یگرزب  روشک  يزوریپ  دـناوت  یم  يداع 

!؟ دیامن ینیب  شیپ 

160 ص :
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رب ات  دـیرفآ  ار  اهغالا  اهرتسا و  اهبـسا و  نینچمه  ) » (1) ) ؛) َنوُمَْلعَت َال  اَم  ُُقلْخَی  ًهَنیِز َو  اَـهُوبَکْرَِتل َو  َریِمَْحلاَو  َلاَِـغْبلا  َلـْیَْخلا َو  َو  : ) مود
« .دیناد یمن  هک  دنیرفآ  یم  ییاهزیچ  دشاب و  امش  تنیز  دیوش و  راوس  اهنآ 

هب ار  راکفا  دنک ، یم  هراشا  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  ییاجباج  يارب  هک  تاناویح  زا  یهورگ  هب  هکنآ  زا  دـعب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
نیا زا  رت  بوخ  رتـهب و  هک  دزاـس  یم  هجوـتم  دریگ ، یم  رارق  رـشب  راـیتخا  رد  هدـنیآ  رد  هک  ینوگاـنوگ  ياـهبکرم  هیلقن و  لـیاسو 

)(2)  ( .دنشاب ّرثؤم  دناوت  یم  تاناویح 

تقیقح رد  ناـسنا ، تاـعارتخا  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  روظنم  تسا و  ُُقلْخَی )  ) هملک دروخ ، یم  مشچ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یفیرظ  ریبـعت 
رد .تسا  هدومرف  تیاـنع  وا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـشاب  یم  يدادعتـسا  دولوم  هدوب و  ایـشا  نتـسویپ  مه  هب  ندرک و  روج  تفج و 

ار نآ  زا  حیحـص  هدافتـسا  هقیرط  دادعتـسا و  لقع و  دنادن  هک  تسیک  .رـشب و  هن  تسا  ادـخ  قولخم  امیپاوه  راطق و  نیـشام و  عقاو ،
!؟ تسا هدومرف  تمحرم  ناسنا  هب  دنوادخ 

161 ص :

.8 لحن / - . 1
ص 167. ج 7 ، 1361ه ش ، نارهت ، ناملسم ، نانز  تضهن  رشن  یناهفصا ، يوناب  نآرق ، ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم  - . 2
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زا دعب  ار  نآ  ربخ  تسا و  نایناهج  همه  يارب  يرّکذـت  نآرق   ] نیا ) » (1) ) ؛) ِنیِح َدـَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  َنیِمَلَْعّلِل *  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  : ) موس
« .دیونش یم  یتدم 

هک دنک  یم  دزشوگ  مالسا  نافلاخم  هب  دهد و  یم  هدنیآ  رد  نآ  ندش  یناهج  شرتسگ و  زا  ربخ  مالسا ، فعض  جوا  رد  قوف  تایآ 
.دش دهاوخ  راکشآ  راتفگ  نیا  قدص  يدوز  هب  اّما  دیرذگب ؛ نآ  رانک  زا  انتعا  یب  دیریگن و  يّدج  ار  نانخس  نیا  امش  تسا  نکمم 

)(2)  ( .دنک یم  رکذ  نایدا  همه  رب  مالسا  هبلغ  یهلا و  دیعو  دعو و  ار  هیآ  نیا  رد  نآرق  ییوگشیپ  ربخ  ییابطابط ،» همالع  »

نآرق یملع  تازجعم  .د 

162 ص :
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هدـش و رهاـظ  ریخا  نورق  رد  رارـسا  نآ  زا  یخرب  هک  تـسا  یملع ) زاـجعا   ) تـقلخ رارـسا  ناـیب  نآرق ، زاـجعا  داـعبا  زا  رگید  یکی 
یپ نآ  هب  ناگدنیآ  دیاش  دشاب و  یم  نوریب  زورما  رـشب  هدـهع  زا  زین  یخرب  تسا و  هتـشاداو  یتفگـش  هب  ار  ناصـصختم  زا  يرایـسب 

هب ریـسفت  ای  نآرق و  هفیرـش  تایآ  رب  دـیدج  ملع  ياه  هیـضرف  تایرظن و  لیمحت  یملع ، زاجعا  زا  دارم  هکنآ  رکذ  لباق  هتکن  .دـنربب 
هدـش حرطم  نآرق  رد  هک  تسا  یملع  تازجعم  یخرب  نایب  دوصقم  هکلب  تسین ؛ تروص  ره  تمیق و  ره  هب  تایآ ، یملع  حالطـصا 

.تسا

رد اـههوک  شقن  ) ، (3)  ( دیـشروخ هاـم و  مظنم  تکرح  ) ، (2)  ( نیمز تـکرح  ) ، (1)  ( ناهایگ تیجوز  لـثم : یملع  ياـه  هرازگ 
قیمع رثا  ) ، (7)  ( حیقلت هلئـسم  ) ، (6)  ( نامـسآ رد  زاورپ  ناکما  ) ، (5)  ( نیمز يوسارف  رد  نژیـسکا  دوـبمک  ) ، (4)  ( نیمز لادتعا 

(، هام رون  ندوبن  لقتسم  هب  هراشا  ) ، ) (10)  ( دیشروخ ندیمان  غارچ  هام و  ندناوخ  رون  ) ، (9)  ( نیمز هبذاج  ) ، (8)  ( باصعا رب  بش 
نادـب نآرق  لوزن  زا  دـعب  اهنرق  ات  ناسنا  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  رگید ، بلطم  اههد  و  ) (11)  ( نینج دـشر  هفطن و  داقعنا  لحارم 

یپ دوخ  هابتـشا  هب  اهدعب  هدوب و  دـقتعم  ) (12) ( ( سومیلطب هیرظن  لثم   ) نآرق فالخ  ياه  هیرظن  هب  ای  هتـشادن و  یـسرتسد  بلاـطم 
هدرب یپ  باتک  نیا  رارـسا  مامت  هب  هک  دـنک  اـعدا  رگید  ناـمز  ره  اـی  ناـمز و  نیا  رد  دـناوت  یمن  یـسک  هکنآ  رت  مهم  .تسا و  هدرب 

.تسا

هدـش حیرـصت  نآ  هب  یملع  يریـسفت و  بتک  رد  هدیـسر و  نآ  هب  نامز  نیا  ات  ناسنا  هک  نآرق  یملع  زاـجعا  فلتخم  داـعبا  یـسررب 
: دوش یم  هراشا  یملع  فلتخم  داعبا  رد  هیآ  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  اما  تسا ؛ جراخ  راتشون  نیا  دح  زا  رایسب و  تسا ،

163 ص :
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هفطن داقعنا  لحارم  لّوا :

تقباطم زور  یکشزپ  ملع  اب  ًاقیقد  هدرک و  هراشا  نآ  هب  نآرق  لبق ، نرق  هدراهچ  رد  هک  یکشزپ  یملع  لیاسم  نیرت  هدیچیپ  زا  یکی 
.تسا ردام  محر  رد  نینج  دشر  هفطن و  داقعنا  لحارم  دراد ،

اَنْقَلَخ َُّمث  ٍنیِکَّم *  ٍراَرَق  ِیف  ًهَفُْطن  ُهَْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط * ِم  نّ ٍهَلَلُـس  نِم  َنَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : ) دیامرف یم  لحارم  نیا  حیرـشت  رد  دیجم  نآرق 
؛) َنیِِقلَْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراَبَتَف  َرَخاَء  اًْقلَخ  ُهَنْأَـشنَأ  َُّمث  اًـمَْحل  َمَظِْعلا  اـَنْوَسَکَف  اًـمَظِع  َهَغْـضُْملا  اَـنْقَلَخَف  ًهَغْـضُم  َهَقَلَْعلا  اَـنْقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفْطُّنلا 
هب ار  هفطن  سپس  میداد ، رارق  محر )  ) نئمطم هاگرارق  رد  يا  هفطن  ار  وا  سپـس  میدیرفآ ، لِگ  زا  يا  هراصع  زا  ار  ناسنا  ام  و  ) » (1)(
رد ییاهناوختسا  تروص  هب  ار  هغضم  و  هدش ) هدیوج  تشوگ  هیبش  يزیچ   ) هغضم تروص  هب  ار  هقلع  و  هتـسب ،) نوخ   ) هقلع تروص 

نیرتـهب هـک  ییادــخ  تـسا  گرزب  سپ  مـیداد ؛ يا  هزاـت  شنیرفآ  ار  نآ  سپــس  میدــیناشوپ ، تشوـگ  اهناوختــسا  رب  مـیدروآ و 
« .تسا ناگدننیرفآ 

هب دشاب ، یم  شزرا  یب  كاخ  زا  شا  یگتـسیاش  دادعتـسا و  تمظع و  همه  اب  ناسنا ، ۀیلوا  تقلخ  هکنیا  فیـصوت  نمـض  تایآ  نیا 
: دنک یم  هراشا  مهم  هتکن  دنچ 

164 ص :

.14 . 12/ نونمؤم - . 1
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تیعقوم هک  ارچ  تسا ؛ ردام ) محر   ) نما هاـگرارق  رد  نآ  نتفرگ  رارق  هداـم و  رن و  هفطن  بیکرت  قیرط  زا  ناـسنا  لـسن  موادـت  .فلا 
یبوخ هب  فرط  ره  زا  نینج  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدرک  لیدبت  ندب  رد  هطقن  نیرت  ظوفحم  هب  ار  نآ  ناردام ، ندـب  رد  محر  صاخ 

موس و يوس  زا  مکـش  ددـعتم  ياهـششوپ  رگید ، يوس  زا  نگل  دـنمورین  ناوختـسا  وـس ، کـی  زا  تارقف  نوتـس  .دوـش  یم  تظاـفح 
.دراد نما  هاگرارق  نیا  رب  تلالد  هک  تسا  يدهاوش  دیآ ، یم  لمع  هب  اهتسد  يوس  زا  هک  یتظافح 

ییاهیتفگـش زا  ولمم  دـهد ، یم  لیکـشت  ار  هناگ  جـنپ  لحارم  ندوب  هفطن  هلحرم  هارمه  هب  هک  هیآ  رد  توافتم  هلحرم  راهچ  رکذ  .ب 
زا ینامز  نآرق  یلو  تسا ؛ هدـش  هتـشون  یناوارف  ياهباتک  نآ  نوماریپ  و  هتفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  یـسانش  نینج  ملع  رد  هک  تسا 

رکف رد  یتح  هدوبن و  شناد  ملع و  نیا  زا  يرثا  هک  دروآ  نایم  هب  نخـس  نآ  ياهیتفگـش  ناسنا و  نینج  تقلخ  فلتخم  لـحارم  نیا 
.تسا هتشادن  یهاگیاج  ناسنا 

ردام محر  رد  كدوک  يا  ذغ  مود :
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، نایاپراهچ دوجو  رد  و  ) » (1) ) ؛) َنِیبِرَّشّلِل اًِغلآَس  اًِصلاَخ  اًـنَبَّل  ٍمَد  ٍثْرَف َو  ِْنَیب  نِم  ِِهنوُُطب  ِیف  ِم  اَّمّ مُکیِقْـسُّن  ًهَْربَِعل  ِمَْعنَأـْلا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  (َو 
« .میناشون یم  امش  هب  اراوگ  صلاخ و  ریش  نوخ ، هدعم و  هدش  مضه  ياهاذغ  نایم  زا  اهنآ ، مکش  نورد  زا  تسا ، یتربع  امش  يارب 

عیسو رایـسب  حطـس  رد  ددرگ ، یم  بذج  هدامآ  مضه و  هدعم  رد  اذغ  هک  یماگنه  هک  تسا  هدرک  تباث  ار  بلطم  نیا  زورما  شناد 
بذـج ار  اذـغ  مزال  دـیفم  رـصانع  اهگر  نآ  دریگ و  یم  رارق  نییوم  گر  اهنویلیم  ربارب  رد  اـه  هدور  هدـعم و  لـخاد  رد  هدرتسگ  و 

.دنناسر یم  ردام  هنیس  هب  هدرک و 

ردام دش ، ادج  ردام  زا  هک  نیمه  اما  دنک ؛ یم  هیذـغت  ردام  مکـش  رد  هچب  هدـش و  دراو  نوخ  هب  شا  هراصع  دروخ و  یم  اذـغ  ردام 
يارب ار  دیدج  لوصحم  ات  دریذپ  ماجنا  يا  هیفـصت  تلاح و  رییغت  دیاب  ور ، نیا  زا  دـناسرب ، دازون  هب  ار  دوخ  نوخ  دـناوت  یمن  رگید 

)(2)  ( .دیآ یم  دوجو  هب  مد  ثرف و  نایم  زا  اراوگ  ریش  هک  تسا  اجنیا  .دزاس  راگزاس  اراوگ و  دازون ،

166 ص :

.66/ لحن - . 1
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هدیـسر نآ  هب  ریخا  نرق  نادنمـشناد  نآرق ، حیرـصت  زا  اهنرق  زا  سپ  هک  یّمهم  هتکن  نینچ  هک  دنک  یم  رواب  یمیلـس  لقع  چـیه  ایآ 
!؟ درک راکنا  یحو  عبنم  اب  ار  وا  طابترا  ناوت  یم  ایآ  دشاب و  هدناوخن  سرد  یصخش  هتخادرپ  هتخاس و  دنا ،

نیمز شدرگ  موس :

مدرم مّلـسم  دـیاقع  ءزج  نیمز  تیزکرم  نوکـس و  نآرق  لوزن  ناـمز  رد  هک  تسا  نآ  دـیآ ، یم  تسد  هب  خـیرات  یـسررب  زا  هـچنآ 
ینعی ینامز ، نینچ  رد  .دـنک  رکف  نیا  زا  ریغ  هتـسناوت  یمن  یـسک  طـیحم  نآ  رد  هدوب و  اـهنآ -  ریغ  نادنمـشناد و  زا  معا  ناـهج - 

َّرَم ُّرُمَت  َیِه  ًهَدـِماَج َو  اَُهبَـسْحَت  َلاَـبِْجلا  يَرَت  َو  :) دـیامرف یم  هتـشادرب و  تقیقح  نـیا  يور  زا  هدرپ  نآرق  يدـالیم ، مـتفه  نرق  لـیاوا 
« .دنتسه تکرح  رد  اهربا  دننام  هک  یلاح  رد  يرادنپ ؛ یم  دماج  نکاس و  ار  اهنآ  و  ینیب ، یم  ار  اه  هوک  ) » (1) ) ؛) ِباَحَّسلا

تکرح دننامه  نیمز  تکرح  هیآ ، نیا  زا  روظنم  بیترت  نیا  هب  درادن و  ینعم  نیمز  تکرح  نودب  اههوک  تکرح  هک  تسا  حـضاو 
نرق لیاوا  نآرق 16 و  رخاوا  رد  کینرپک »  » و هلیلاگ » ، » دندرک فشک  ار  نیمز  ندرک  تکرح  هک  ینادنمـشناد  نیتسخن  .تسا  اهربا 

)(2)  ( .دندوب نآرق -  لوزن  زا  سپ  نرق  هد  دودح  ینعی  يدالیم -   17

167 ص :

.88 لمن / - . 1
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رازه دودح  نآرق  یلو  دومن ؛ يریگولج  وا  باتک  ندناوخ  زا  تخانـش و  دحلم  ار  کینرپک  مور ، ياسیلک  عمجم  هیرظن ، نیا  زا  سپ 
هناـشن کـی  ناوـنع  هب  قوـف  تروـص  هب  ار  نیمز  تکرح  تشادرب و  تـقیقح  نـیا  يور  زا  هدرپ  کـینرپک ، هلیلاـگ و  زا  شیپ  لاـس 

.تخاس حرطم  يدیحوت 

.دراد هراشا  ادص  رس و  یب  مرن و  تخاون و  کی  یتکرح  هب  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  اهربا  تکرح  هب  نیمز  تکرح  هیبشت  هکنآ  بلاج 

هدام تیجوز  مراهچ :

« .دیرفآ تفج  ود  اه  هویم  مامت  زا  نآ  رد  و  ) » (1) ) ؛) ِْنیَْنثا ِْنیَجْوَز  اَهِیف  َلَعَج  ِتاَرَمَّثلا    ّ ِلُک نِم  (َو 

رگید یکی  دنشاب ، یم  هدام  رن و  هفطن  ياراد  هک  دنتـسه  يا  هدنز  تادوجوم  زین  اه  هویم  هک  بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  هفیرـش ، هیآ  نیا 
سانـش هاـیگ  دنمـشناد و  هنیل »  » هک دراد  یماو  تریح  هـب  ار  ناـگمه  یناـمز  و  دراذـگ ، یم  شیاـمن  هـب  ار  نآرق  یملع  تازجعم  زا 

یمومع و نوناق  کی  ًابیرقت  ناهایگ  ناهج  رد  تیجوز  هک  دوش  یم  هلئـسم  نیا  فشک  هب  قفوم  يدالیم  نرق 18  طساوا  رد  يدئوس 
)(2)  ( .دنوش یم  روراب  هدام  رن و  هفطن  شزیمآ  قیرط  زا  تاناویح  نوچمه  زین  ناهایگ  تسا و  یناگمه 

نیا ندوب  یناگمه  سک  چـیه  اما  دـندوب ؛ هدرب  یپ  ناهایگ  یـضعب  رد  هدام  رن و  دوجو  هب  نادنمـشناد  زا  یخرب  زین  هنیل  زا  لـبق  هتبلا 
.دش نآ  فشک  هب  قفوم  هنیل  هکنیا  ات  تسناد  یمن  ار  نوناق 

168 ص :

.3 دعر / - . 1
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يددع هزجعم  نآرق و  ه . 

زار نیا  .تسا  نآرق  يددـع  زاجعا  نآ  دـنا و  هدرک  ناـیب  نآرق  زاـجعا  يارب  يرگید  دـُعب  نارظن ، بحاـص  ناگدنـسیون و  زا  یخرب 
قیرط نیدـب  دـش و  فشک  دـشاب ، یم  نآ  رد  هک  یتقد  تعرـس و  اب  هنایار و  روهظ  اب  دوب ، هدـنام  ناهنپ  لبق  لاس  دـنچ  ات  هک  یملع 

رصاعم ناگدنـسیون  زا  یکی  .دیدرگ  تباث  نایناهج  رب  رگید  راب  باتک ، نیا  زاجعا  دش و  هتـشادرب  نآرق  یـضایر  مظن  يور  زا  هدرپ 
باتک رد  ار  هتفای  نیا  زا  يا  هشوگ  درک و  فشک  ار  ینآرق  ياـه  هژاو  ددـع  لـباقت  بساـنت و  نیا  لـفون » قزارلادـبع   » ماـن هب  برع 

: مینک یم  هراشا  نآ  زا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  هدرک  رکذ  میرکلا » نآرقلل  ددعلا  زاجعا  »

؛ تسا لاس  ياهزور  اب  گنهامه  هک  هدش  رارکت  راب   365 زور ) « ) موی  » هژاو نآرق  رد  . 1
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؛ تسا لاس  ياه  هام  دادعت  هب  هک  تسا  هدمآ  راب   12 هام ) « ) رهش  » هژاو . 2

؛ تسا هام  ياهزور  اب  گنهامه  هک  هدش  رارکت  راب   30 موی »  » عمج هینثت و  هژاو  . 3

؛ تسا هدمآ  دزم ) « ) رجا  » هژاو دادعت  نیمه  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  راب   108 راک ) « ) لعف  » هژاو . 4

؛ دنا هدش  نایب  نآرق  رد  راب  مادک 102  ره  شتاقلعتم  و  ربص »  » هژاو زین  و  یتخس ) « ) تدش  » هژاو . 5

کی 29 ره  طسق »  » و لدع »  » و باسح » ، » راب مادک 115  ره  ترخآ »  » و ایند » ، » راب مادک 88  ره  نیطایش »  » و هکئالم »  » ياه هژاو  . 6
؛ دنا هدش  رکذ  يواسم  روط  هب  راب ،

؛ تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  راب  تفه  هناگ ، تفه  ياهنامسآ  زا  . 7

راب ینعی 234  ربارب  ود  ار  شا  هداوناخ  مه  و  ترفغم »  » هژاو هک  یلاح  رد  دروآ ؛ یم  نایم  هب  نخـس  راب   117 ازج »  » هژاو زا  نآرق  . 8
؛ دنک یم  رارکت 
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؛ دنا هدش  رارکت  هبترم  کی 145  ره  گرم ) « ) توملا  » و یگدنز ) « ) هایحلا  » ياه هژاو  . 9

؛ تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  یتخس ) « ) رسُع  » هژاو ربارب  هس  یناسآ ) « ) رسی  » هژاو زا  نآرق  رد  . 10

؛ دنا هدش  رارکت  نآرق  رد  هبترم   148 نطاب ) مشچ  « ) هریصب  » و رهاظ ) مشچ  « ) رصب  » ظافلا زا  مادک  ره  . 11

؛ دنا هدش  رکذ  راب  مادک 49  ره  ناشتاّقتشم  اب  هارمه  رون »  » و لقع »  » ياه هژاو  . 12

؛ دنا هدش  رارکت  هبترم   32 تکرب »  » و تاکز »  » ظافلا زا  مادک  ره  . 13

)(1)  ( .دنا هدش  رکذ  راب  ناشتاقتشم 37  اب  هارمه  يراتفرگ ) « ) الب  » و ور ) ود  « ) قفانم (، » هاشداپ « ) ناطلسلا  » تاملک . 14

دایز مک و  مه  فرح  کـی  هملک و  کـی  یتح  دـیجم  نآرق  رد  هک  دزاـس  یم  نومنهر  بلطم  نیا  هب  ار  اـم  تابـساحم  نیا  رد  تقد 
رابخا رد  هزجعم  نیرت  مهم  عوضوم  نیا  دمآ و  یمن  رد  حیحـص  نآرق  يور  رب  یتابـساحم  نینچ  مّلـسم  روط  هب  هنرگو ، .تسا  هدشن 

، عطق روط  هب  ام  میدرک و  لزان  ار  نآرق  اـم  ) » (2) ) ؛) َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِاَو  َرْکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِا  : ) دـیامرف یم  هک  نانچ  تسا ؛ نآرق  یبیغ 
« .مینآ رادهگن 

171 ص :

.ش 1383ه  لّوا ، پاچ  مق ، باتک ، ناتسوب  نویامه ، دیعس  ققحت  همجرت و  لفون ، قزارلادبع  میرک ، نآرق  رد  دادعا  هزجعم  - . 1
.9 رجح / - . 2
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يریگ هجیتن 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

نادیواج هزجعم 

يریگ هجیتن 

زاین و اب  بسانتم  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ایبنالا  متاـخ  ترـضح  تلاـسر  تاـبثا  يارب  هزجعم  کـی  اـهنت  هن  میرک ، نآرق  هکنآ  هجیتن 
ره لسن و  ره  يارب  یطیارـش و  ره  رـصع و  ره  رد  یهلا ، باتک  نیا  زاجعا  فلتخم  ياـه  هبنج  هکلب  دـشاب ؛ یم  تثعب  رـصع  طـیارش 
رد نابطاخم  یناوتان  هب  داعبا  همه  رد  تسا و  باتک  نیا  هدـنروآ  تیناقح  تایآ و  نیا  قلاخ  يدـننام  یب  تمظع و  يایوگ  یناـسنا ،

.دراد دیکأت  تداهش و  نآرق  يارب  ریظن  ندروآ 

متاخ ربمایپ  مالـسا و  نید  تیناقح  هب  فارتعا  اهناسنا و  ياـهرواب  حطـس  شیازفا  رد  اـهنآ ، نییبت  داـعبا و  نیا  تخانـش  هکنآ : رگید 
.تشاد دهاوخ  يّرثؤم  شقن  مالسلا  هیلع  يده  همئا  تماما  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص 

تـشونرس رد  اهنت  هن  نآرق  .تسا  هدوب  ناهج  مدرم  یگدـنز  رد  باتک  نیرتزاس  تشونرـس  میرک  نآرق  دـیدرت  یب  هکنآ : هرخالاب  و 
تسا هفیظو  یمارگ  نیغّلبم  رب  سپ  تسا ؛ هدوب  راذگریثأت  ناهج  مدرم  ریاس  ندمت  گنهرف و  رد  هکلب  هتشاد ، فرژ  ریثأت  ناناملـسم 

، رما نیا  هک  دـنوش  نآرق  زاجعا  زا  اهنآ  هناهاگآ  تخانـش  كرد و  ثعاـب  ون ، لـسن  يارب  نآرق  زاـجعا  ياویـش  هداـس و  ناـیب  اـب  اـت 
.تشاد دهاوخ  ظوفحم  نانمشد  یگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  ار  اهنآ  دومن و  دهاوخ  ناسآ  ار  نآ  ياهروتسد  مالسا و  شریذپ 
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نآرق توالت  بادآ 

نخس ةدیپس 

نخس ةدیپس 

ناملـسم اب  دوش  رگید  ْناج  تفر ، ناج  رد  هک  نوچ  تسا  رمـضُم  ْلد  رد  هچ  نآ  میوگ  شاف  تسـشن  َملاع  رب  هک  نوچ  نآرق  شقن 
ِهِنب فک  رب  ناج  تفگ :

----

تجاح زا  هچ  ره  دوش  رگید  ناهج  دـش ، رگید  وچ  ناج  تسا  رگید  يزیچ  تسین  یباتک  نیا  تسکـش  ار  نِهاک  پاپ و  ياـه  هشقن 
هدب يراد  نوزف 

----

يروهال لابقا 

هک دنتـسه  یبادآ  ماکحا و  ياراد  نآ  زج  ندـیباوخ و  ندروخ و  اـت  هزور  زاـمن و  زا  لاـمعا ، اـهراک و  زا  يرایـسب  مالـسا ، نید  رد 
.دوش یم  بحتسم  هاگ  بجاو و  ام  رب  هاگ  اهنآ  تیاعر 

یبادآ ماکحا و  ياراد  زین  تسا ، يرت  نوزف  قنور  ياراد  هدـش و  رت  شیب  دـیکأت  نآ  رب  ناضمر ، كراـبم  هاـم  رد  هک  نآرق  توـالت 
ملق هب  ار  اهنآ  زا  يرایسب  تسا و  بحتسم  ام  رب  اهنآ  زا  يرگید  رامش  تیاعر  بجاو و  ام  رب  اهنآ  زا  يرامـش  تیاعر  هک  تسا  هژیو 

.میروآ یم 
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زا میقتـسم -  ریغ  ای  میقتـسم و  روط  هب  دیآ -  یم  یپ  رد  دوش و  یم  هتفگ  نآرق  توالت  يارب  هک  یبادآ  ماکحا و  تسا  هجوت  نایاش 
.تسا هدش  هتفرگرب  مالسلا  هیلع  ناموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ 

هب ار  نامتـسد ، ًالثم  دوخ ، ندـب  زا  ییاج  میهاوخب  هچنانچ  میـشاب و  وضو  اب  تراهط و  اب  نآرق ، توـالت  ماـگنه  رد  هک  میـشوکب  . 1
.میشاب وضو  اب  تراهط و  اب  هک  تسا  بجاو  ام  رب  میناسرب ، نآرق  ياه  هتشون 

سامت دـشاب ، هدـش  زین  ینعم  همجرت و  رگید  ینابز  ای  یـسراف  نابز  هب  میا ، هدـیزگرب  تاـیآ  توـالت  يارب  هک  ار  ینآرق  هچناـنچ  . 2
همجرت رد  رگا  اما  تسا ؛ زیاج  درادن و  لاکـشا  وضو -  تراهط و  نودب  نآ -  یناعم  همجرت و  اب  ام  ِندـب  زا  رگید  يوضع  ای  تسد 

، دشاب هتشاد  دوجو  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ای  مالـسلا و  هیلع  ناماما  ای  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ناربمایپ  ای  ادخ  مان  نآرق ،
، دـیلقت مّظعم  عجارم  زا  یخرب  هتبلا  میناـسرب ؛ اـهمان  نآ  هب  وضو ، تراـهط و  نودـب  ار  دوـخ  ندـب  زا  رگید  يوـضع  اـی  تسد  دـیابن 

.دنراد يرگید  تایرظن 

.مییامن وبشوخ  ار  دوخ  مینزب و  كاوسم  ار  شیوخ  ناهد  نآرق ، تایآ  ندناوخ  زا  شیپ  میناوتب -  هک  رگا  تسا -  بوخ  . 3
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.دوش رادروخرب  زین  یهالا  يدصقم  فده و  زا  نامراک  نیا  ات  میشاب  هلبق  هب  ور  نآرق  ندناوخ  ماگنه  تسا  رتهب  . 4

.تسا بجاو  مزـال و  اـم  رب  نآ  ياـه  هگرب  نآرق و  هب  نتـشاذگ  مارتـحا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  نآ ، زج  نآرق و  تئارق  ماـگنه  . 5
دراو هینیسح  هب  هک  زور  کی  یلو  دنتسشن ؛ یم  یلدنص  يور  نارامج  هینیسح  رد  لومعم  روط  هب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  »

ینآرق تاقباسم  هدیزگرب  زاتمم و  دارفا  زور ، نآ  رد  اریز  دنتسشن ؛ نیمز  يور  دوب ، دوخ  یگشیمه  ياج  رد  ناشیا  یلدنص  دندش و 
)(1) « ( .دننک توالت  ار  نآرق  زا  هیآ  دنچ  هسلج ، نآ  رد  دوب  رارق  دندوب و  هدمآ 

هیآ  ) قَلَع هروس  و  هیآ 62 )  ) مَجن هروس  هیآ 37 ،)  ) تَلُِصف هروس  هیآ 15 ،)  ) هدجـس هروس  راهچ  زا  کی  ره  رد  هک  دشاب  نامدای  . 6
هیآ نیا  ام  هاگ  ره  .تسا  هدش  هتشون  هبجاو » هدجس   » ِترابع اه  هیآ  نیا  ِرانک  اهنآرق و  رد  ًابلاغ  .دراد  دوجو  هدجَس » هیآ   » کی (، 19

هب ار  نآ  هک  هظحل  ره  دیاب  میدرک ، شومارف  ار  راک  نیا  هچنانچ  .مینک و  هدجـس  ًاروف  دـیاب  میهد ، شوگ  اهنآ  هب  ای  میناوخب و  ار  اه 
.مییامن هدجس  میدروآ ، دای 
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زا سپ  و  .مرب » یم  هانپ  ادخ  هب  هدش ، هدنار  ناطیش  زا  نم  میجَّرلا ؛ ِناطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوعَأ   » ِترابع نآرق ، تایآ  ندناوخ  زا  شیپ  . 7
.میناوخب ار  ِمیحَّرلا ) ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب   ) هیآ نآ ،

ینتفگ .میناوخب  ار  .تسا » هتفگ  تسار  گرزب ، هبترم و  دـنلب  يادـخ  ُمیظَعلا ؛ یَلَعلا  ُهَّللا  َقَدَـص   » ِتراـبع نآرق ، تئارق  ِناـیاپ  رد  . 8
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  اـب  تسا و  هَّللا »  » هملک يارب  تفـص  و  هبترم » دـنلب   » ینعم هب  نیـشیپ  تراـبع  رد  ّیلَعلا »  » هملک هـک  تـسا 

.درادن یطابترا 

زا ندش ، نآرق  يراق  اریز  درادب ؛ قفوم  ریخ  راک  نیا  رد  ار  ام  هک  مینک  دادمتـسا  وا  زا  مییامن و  لکوت  ادخ  رب  نآرق ، تئارق  يارب  . 9
: يزاریش ظفاح  هجاوخ  هتفگ  هب  .دوش  یمن  سک  ره  بیصن  هک  تسا  ینامسآ  تادییأت  اب  یهالا و  تاقیفوت  تایانع و 

تسا يرفاک  تقیرط  رد  شناد  اوقت و  رب  هیکت 

----
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شدیاب لکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهار 

----

تسا هدورس  شوخ  زین  يدعس 

تسین ینادراک  هب  تلود  تخب و 

----

تسین ینامسآ  دییأت  هب  زج 

----

نسح ماما  ارهز و  همطاف  ترضح  نانمؤمریما و  ترضح  مالسلا و  هیلع  ادخ  زیزع  ربمایپ  هژیو  هب  مالـسلا و  هیلع  ناموصعم  هب  زین  . 10
؛ دنرادب رادیاپ  نآرق  توالت  رما  رد  ار  ام  هک  میهاوخب  نانآ  زا  مییوجب و  لسوت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نیسح و  ماما  و 

دیسر میناوتن  یلاع  دصقم  نادب  ام 

----

دنچ یماگ  امش  فطل  دهن  شیپ  رگم  مه 

----

ظفاح

یـسک اب  ماگنه ، نیا  رد  ًالثم  .میهد  ماجنا  هناـنتورف  هناـصلاخ و  وکین و  بدا  لـماک و  هجوت  بلق و  روضح  اـب  ار  نآرق  توـالت  . 11
ام اب  زین  ادـخ  مییوگ و  یم  نخـس  ادـخ  اب  ییوگ  هک  میناوخب  ار  نآرق  يا  هنوگ  هب  مینکن و  وگم  وگب و  میدـنخن و  میامنن و  یخوش 

: تسا هدورس  شوخ  هچ  يولوم  دیوگ : یم  نخس 

بدا قیفوت  مییوج  ادخ  زا 

----
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ّبر فطل  زا  تشگ  مورحم  بدا  یب 

----

دب تشاد  ار  دوخ  هن  اهنت  بدا  یب 

----

...دز قافآ  همه  رد  شتآ  هکلب 

----

کَلَف نیا  تسا  هتشگ  رون  ُرپ  بدا ، زا 

----

کَلَم دمآ  كاپ  موصعم و  بداز ، و 

----

اب ار  نآ  ای  میهد و  رارق  زیم  ای  لحَر  دـننام  يدـنلب ، ياج  رب  ار  نآ  هکلب  میراذـگن ؛ نیمز  يور  تایآ ، ندـناوخ  ماگنه  ار  نآرق  . 12
قبط هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يزور   » .میا هدرمـش  مرتحم  ار  میظع  ِنآرق  راک ، نیا  نداد  ماجنا  اب  ام  .میریگب  ناـمیاه  تسد 
یب دندش ، رما  نیا  ِهجوتم  ناشیا  هک  یماگنه  .دنتشاذگ  نیمز  يور  ار  نآ  دندروآ و  ینآرق  هک  دندوب  هتسشن  یلدنـص  يور  لومعم 

)(1) « ( .دیراذگن نیمز  يور  ار  نآرق  هک  دندومرف  دنتشاذگ و  دوب ، ناشرانک  رد  هک  يزیم  يور  دنتشادرب و  ار  نآ  گنرد 

ای يزیچ  هب  میناوت ، یم  هچنانچ  مینیـشنب و  وناز  راهچ  ِتروص  هب  میناوت ، یمن  رگا  وناز و  ود  ِتروص  هب  نآرق ، ندـناوخ  ماـگنه  . 13
.میهدن هیکت  ییاج  هب 
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میزروـن و تداـسح  نآرق  ِرگید  ناـظفاح  ناـیراق و  هـب  تبـسن  میوـش ، یم  نآرق  ظـفاح  يراـق و  هـک  یماـگنه  میـشاب  بظاوـم  . 14
روط هب  .مینکن  یـشاپمس  يزاسوج و  نانآ  دـض  رب  میربن و  لاؤس  ریز  ار  ناشنادرگاش  ای  یـشزومآ و  ياه  هویـش  ای  ناـنآ  تیـصخش 

نآرق لک  ظفاح  هک  یتروص  رد  ای  دنتسه و  نآرق  ءزج  هس  ظفاح  هک  یناسک  هب  تبـسن  میدش ، نآرق  ءزج  جنپ  ظفاح  هچنانچ  لاثم ،
.مینکن یشورف  هولج  یشورف و  رخف  مییامنن و  بذاک  رورغ  يرترب و  ساسحا  دنتسین ، نآرق  لک  ظفاح  هک  یناسک  هب  تبسن  میدش ،

، راک نیا  .میراذـگب  یناـشیپ  هب  میـسوبب و  نآ  نتـسب  زا  سپ  ندـناوخ و  ندرک و  زاـب  زا  شیپ  ار  میرک  نآرق  هک  تسا  هتـسیاش  . 15
.تسا میظع  دیجم و  نآرق  هب  نتشاذگ  مارتحا  یعون 

یم اضف  نآ  دراو  هک  یماگنه  ات  میراذگب  توالت  يارب  یصوصخم  قاتا  ای  لحم  رد  لحَر و  يور  ار  نآرق  هشیمه  میناوتب ، رگا  . 16
.ددرگ رو  هلعش  ام  دوجو  رد  نآرق  تایآ  توالت  ندناوخ و  هزیگنا  دوخ ، هب  دوخ  میوش ،
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مهَولا و ِتاـُملُظ  نِم  ینجِرخَأ  َّمُهّللَا  : » میناوـخب تسا ، هدـش  دراو  هعلاـطم  يارب  هک  ار  اـعد  نیا  نآرق ، تاـیآ  ندـناوخ  زا  شیپ  . 17
زا ارم  ایادـخ ! نیمِحاّرلا ؛ َمَحرَأ  ای  َِکتَمحَِرب  کـِمولُع  َِنئازَخ  اـنیَلَع  رُـشنا  کـِتَمحَر و  َباوبَأ  اـنیَلَع  حَـتفا  َّمُهّللَا  .مهَفلا  ِروِنب  ینمِرکَأ 

ياـه هنیجنگ  اـشگب و  اـم  رب  ار  شیوـخ  تمحر  ياـهرد  ایادـخ ! .راد  یمارگ  ندـیمهف  ییانـشور  هـب  رب و  نوریب  رادـنپ  ياـهیکیرات 
!« نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ، تا ینابرهم  هب  .نک  شخپ  ام  رب  ار  دوخ  ياهشناد 

نارگید ای  ناتـسود و  ای  هداوناخ  ياـضعا  هعلاـطم  راـک و  شیاـسآ ، تحارتسا ، محازم  نآرق ، تئارق  ماـگنه  هک  میـشاب  بظاوم  . 18
.مییامنن دنلب  ار  نآرق  راون  يادص  ای  میناوخن  دنلب  يادص  اب  ار  نآرق  هنومن ، روط  هب  .میوشن 

روضح نارگید  هک  ییاج  رد  دوخ و  ینآرق  تاظوفحم  ییوگزاب  رارکت و  ای  نآرق و  ظفح  توالت و  ماگنه  هک  میـشاب  بظاوم  . 19
ماد رد  يا ، هدیدنـسپ  راک  نداد  ماجنا  اب  مییاـین و  راـتفرگ  نارگید ، هب  نداد  ناـشن  اـی  نارگید ) هب  ندناونـش   ) هعمُـس ماد  رد  دـنراد ،
هک مییامنن  همزمز  دوخ  اب  يا  هنوگ  هب  ار  نآرق  تاـیآ  یناـمهم ، سلجم  رد  هناـصلاخان و  یهلا و  ریغ  یتین  اـب  ًـالثم  .میتفین  يدنـسپان 

ار نامیاهبل  تاکرح  هک  يا  هنوگ  هب  میناوخن ؛ نآرق  هتـسهآ  يادـص  اب  همزمز و  نودـب  یتح  ای  دنونـشب و  ار  نامیاه  همزمز  نارگید 
.دیایب نامشوخ  نامدوخ  ياهیشورف  هولج  اهیرگ و  هولج  زا  زین  نامدوخ  دننیبب و 
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: تسا هدورس  وکین  راتفگ ، نیریش  ظفاح 

منینزان نآ  تمه  مالغ 

----

درک ایر  يور و  یب  ریخ ، راک  هک 

----

تاولص میدیسر ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ادخ ، بوبحم  ربمایپ  كرابم  مان  هب  رگا  نآرق ، تئارق  ماگنه  . 20
دـص و ات  موس  دون و  ياه  هروس  زا  مادـک  ره  ینعی  سان ،»  » ات یحُـض »  » ياه هروس  زا  کی  ره  ندـناوخ  زا  سپ  اـی  شیپ  .میتسرفب و 

.مییوگب رَبکَأ ) ُهللاَا   ) ریبکت نآرق ، مهد  راهچ 

میهد رارق  بسانم  ياج  دلج و  رد  ار  نآ  میراد و  هگن  هزیکاپ  كاپ و  میا ، هدـیزُگرب  توالت  يارب  هک  ار  ینآرق  هژیو  هب  نآرق و  . 21
.میسیونن يزیچ  نآ  تاحفص  هیشاح  رانک و  رد  و 

ره .میهاوخب و  ادـخ  زا  ار  تشهب  هب  نتفر  میوش و  نامداش  میدیـسر ، تشهب »  » هب طوبرم  تایآ  هب  هاگ  ره  نآرق ، تئارق  ماـگنه  . 22
.میرب هانپ  ادخ  هب  میوش و  نیگمغ  میدیسر ، منهج »  » هب طوبرم  تایآ  هب  هاگ 

شود رب  وکین  ییابع  مینک و  نت  رب  هزیکاپ  دیفـس و  یـسابل  نآرق ، تایآ  ندناوخ  ماگنه  دشاب ، هتـشاد  ناکما  ام  يارب  هچ  نانچ  . 23
.دیآ دوجو  هب  ام  رد  راک ، نیا  يارب  يرتشیب  يونعم  یگدامآ  ات  میزادنیب  دوخ 
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هک ار  ییاهاعد  هژیو  هب  مینک و  اعد  زین  نآ  زا  سپ  تایآ و  ظـفح  ندـناوخ و  زا  شیپ  میتسرفب و  تاولـص  نآرق  تئارق  زا  شیپ  . 24
.میناوخب دنا ، هتخومآ  ام  هب  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ 

.مینک نانوزحم  ناگدننک و  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  یتح  ای  مییآ و  رد  هیرگ  هب  ای  میوش  نوزحم  ینایحو ، تایآ  ندناوخ  ماگنه  . 25

.میناوخب تایآ ، رد  فقو  ياهلحم  رب  ندرک  گنرد  اب  هدرمش و  هدرمش  لیترت و  تروص  هب  ار  نآرق  . 26

.میشاب نآرق  ظفاح  رگا  یتح  مینک ، هاگن  نآرق  طوطخ  هب  . 27

.دشاب هدیشوپ  نامندب  مینک ، یم  توالت  ار  نآرق  هک  یماگنه  . 28

.میناوخب وکین  يادص  اب  ار  نآرق  میناوت  یم  هک  اجنآ  ات  . 29

.میهد ارف  شوگ  نآ  هب  میوش و  تکاس  دوش ، یم  هدناوخ  نآرق  هک  یماگنه  . 30
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.میناوخب یبرع  هجهل  نحل و  اب  ار  نآرق  . 31

.میناوخب دجاسم  دننام  بسانم ، ياهناکم  رد  ار  نآرق  هک  تسا  رت  هدیدنسپ  . 32

میهد و ماجنا  ار  نآرق  رد  هدش  هتفگ  ِبجاو  ياهراک  هک  ینعم  نیدب  مینک ؛ لمع  نآرق  تایآ  هب  هک  مینادب  دـنم  هفیظو  ار  دوخ  . 33
زا مییامن و  لمع  نآرق  رد  روکذم  ِبحتسم  ياهراک  هب  میناوت  یم  هک  اجنآ  ات  زین  مینک و  كرت  ار  نآ  رد  هدش  هتفگ  ِمارح  ياهراک 

.میزرو يراددوخ  نآ  رد  هدش  هتفگ  ِهورکم  ياهراک 

و نادیهـش ، مالـسلا ،  هیلع  ناـگدازماما  ناـموصعم و  هب  دوـش ، یم  نامبیـصن  نآرق  تئارق  رثا  رب  هک  ار  ییاـهباوث  تسا  هتـسیاش  . 34
زین دوخ  ناتسود  نایانشآ و  ناگتـسب ، شیوخ ، نادنزرف  رهاوخ و  ردارب و  ردام و  ردپ و  دوخ ، ناگتـشذگ  رد  ناداتـسا و  ناگرزب و 

.مینک هیده 

.میشاب هتشاد  زین  نآرق  متخ  دوخ ، نآرق  تئارق  همانرب  رد  هک  تسا  هدیدنسپ  . 35
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.میناوخب نآ  يور  زا  زور  ره  میشاب و  هتشاد  دوخ  هارمه  هشیمه  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  نآرق  . 36

ار ام  تاقیفوت  ات  میروآ  ياج  هب  ار  وا  رکـش  مییوگ و  ساپـس  ار  يادـخ  نآرق ، ياهءزج  ای  اه و  هروس  ای  تایآ  توـالت  زا  سپ  . 37
: دنک رت  نوزفا  هار  نیا  رد 

دنک نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش 

----

دنک نوریب  تَفَک  زا  تمعن  رفک ،

----

تاعلاطم و میزادرپب و  زین  نآرق  يراق  تیبرت  میلعت و  هب  میتفرگ ، رارق  نآرق  بوخ  نایراق  ءزج  نآرق ، تئارق  یتدم  زا  سپ  رگا  . 38
میلعت و اریز  میزرون ؛ لُخب  راک ، نیا  رد  هک  میشاب  بظاوم  میراذگب و  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهـشور  اه و  هبرجت  تاقیقحت و 

هژیو هب  ناموصعم و  نامحر و  يادخ  يدنسرخ  تسا و  ناوارف  ِباوث  ياراد  شزرا و  اب  مهم و  رایسب  نآرق ، يراق  کی  یتح  ِتیبرت 
.دراد هارمه  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

: زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخربو  دراد  زین  ینطاب  بادآ  يرهاظ ، بادآ  رب  نوزفا  نآرق ، تئارق  . 39
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؛ یهلا مالک  لصا  ندیمهف  .کی 

؛ نآرق ندرمش  گرزب  .ود 

؛) دش هراشا  نآ  هب  زین  ًالبق  هک   ) نتشاد هناصلاخ  تین  بلق و  روضح  .هس 

؛ نآ یناعم  هب  نتشاد  هجوت  نآرق و  تایآ  رد  ندرک  رکفت  ربدت و  .راهچ 

؛ نآرق تایآ  زا  نتفریذپ  ریثأت  .جنپ 

.نتسناد نآ  ياه  یهن  رما و  نآرق و  تایآ  بطاخم  ار  دوخ  .شش 
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نآرق هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ياهینارگن  اهدومنهر و 

هراشا

هدیزگرب ار  یعوضوم  ناشلاح  روخارف  هب  نارگشهوژپ  زا  يرایسب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم  نآرق و  طابترا  ةراب  رد 
یحو و تاـیآ  رد  ماـما  يـالاو  هاـگیاج  هب  يا  هدـع  ترـضح ، نآ  طـسوت  نآرق  يروآ  عمج  هب  یخرب  .دـنا  هدز  ملق  نآ  دروم  رد  و 

.دنراد هجوت  یمارگ  نآ  رظنم  زا  تایآ  لوزن  ناش  ریسافت و  هب  یهورگ 

.دزادرپب تاعوضوم  نیا  زا  یکی  هب  هاتوک  تصرف  نیا  رد  دشوک  یم  زین  ملق  نیا 

یَّتَح ِناَقِرَتْفَی  َال  ُهَعَم  ُنآْرُْقلا  ِنآْرُْقلا َو  َعَم  ِیلَع  : » دیامرف یم  هک  تسام  ثحب  يامن  مامت  هنییآ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نخس 
هکنیا ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نآ  .تسا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ) (1) ) ؛ َضْوَْحلا یَلَع  اَدِرَی 

« .دنیآ نم  دزن  هب  رثوک  ضوح  رانک  رد  تمایق ] زور  رد  ]

مالسلا هیلع  یلع  تسانشآ ، نآرق  اب  هک  يدرف  نیرت  کیدزن  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  يوبن ، ياویـش  ِراتفگ  نیا  قبط 
يالاب رب  يزور  یفنح ،» حـلاصوبا   » هتفگ هب  هک  دـندرک  يوزنم  نانچ  نآ  ار  نآرق  رای  نیرت  کیدزن  نیا  فسأت  لامک  اـب  اـّما  تسا ؛

؛ ِهیف ام  ینِطْعَأَف  ِهیف  ام  ینوُعنَم  دَـق  َّمُهّللَا  : » تشاد هضرع  یهلا  هاگرد  هب  یتحاران  لامک  اب  داهن و  كرابم  رـس  رب  ار  ادـخ  باتک  ربنم ،
!« هدب نم  هب  تسا ، نآ  رد  ار  هچنآ  سپ  دنتشاد ؛ زاب  تسا ، فیرش  فحصم  نیا  رد  هچنآ  زا  ارم  ادنوادخ ! ) (2)(

186 ص :

ص 236. 1411ه ق ، نارهت ، رشن ، پاچ و  هسسؤم  یّلح ، همالع  نیقیلا ، فشک  - . 1
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نآرق ياوزنا  زا  ینارگن 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

نآرق هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ياهینارگن  اهدومنهر و 

نآرق ياوزنا  زا  ینارگن 

لوط رد  ترـضح  نآ  .دوب  نآ  ینایحو  فراعم  نآرق و  زا  ناناملـسم  نتفرگ  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياـهینارگن  نیرت  مهم  زا 
دوخ یگدنز  نتم  رد  ار  نآ  دنوش و  انشآ  نآرق  شخب  تایح  دنلب و  میهافم  اب  ناملـسم  مدرم  ات  درک  یم  شالت  هراومه  دوخ  تایح 

.دوب نینچ  زین  دوخ  هک  نانچمه  دنهد ؛ رارق 

ًالاَّهُج َو َنوُشیِعَی  ٍرَشْعَم  ْنِم  وُکْشَأ  ِهَّللا  َیلِإ  : » تشاد یم  هضرع  دنمدرد  یلد  اب  درب و  یم  جنر  ناناملسم  نایم  رد  نآرق  ياوزنا  زا  ماما 
ْنَع َفِّرُح  اَذِإ  ِباَتِْکلا  َنِم  ًانَمَث  یَلْغَأ  َال  ًاْعَیب َو  ُقَْفنَأ  ٌهَْعلِـس  َال  ِِهتَواَِلت َو  َّقَح  ِیُلت  اَذِإ  ِباَـتِْکلا  َنِم  ُرَْوبَأ  ٌهَْعلِـس  ْمِهِیف  َْسَیل  ًالاَّلُـض  َنُوتوُمَی 
اهنآ نایم  رد  اریز ]  ] منک یم  تیاکـش  ادخ  هب  دنریم  یم  یهارمگ  اب  دـننک و  یم  یگدـنز  تلاهج  رد  هک  یمدرم  زا  ) (1) ) ؛ ِهِعِضاَوَم

، تسین نآرق  زا  رتاهبنارگ  رتروآدوس و  یعاتم  چـیه  دوش و  توالت  هتـسیاش  هنوگ  هب  هک  یماگنه  تسین ، نآرق  زا  رتداـسک  ییـالاک 
« .دشاب هدش  نوگرگد  شیقیقح  یناعم  زا  فیرحت و  هک  یماگنه 

نآرق و هب  هدنیآ  ياهرـصع  دوخ و  زا  دـعب  ياهلـسن  یهجوت  یب  زا  یهاگ  هکلب  دوب ، دوخ  رـصع  رد  نآرق  تبرغ  نارگن  اهنت  هن  ماما 
مدرم نایم  زا  شناوریپ  نآرق و  هک  دـسر  یم  ارف  يراگزور  نم  زا  دـعب  : » دومرف یم  ترـضح  نآ  .درک  یم  ینارگن  زاربا  نآ  قیاقح 
مدرم نایم  رد  ناـنآ  يارب  یهاـگیاج  دـنوش و  یم  هاـنپ  یب  هتخانـشان  ریـسم  کـی  رد  هناـبیرغ  ود  ره  .دـندرگ  یم  شومارف  هدـنار و 

رد و  ناتـساد ، مه  هقرفت  ییادج و  رد  زور  نآ  رد  مدرم  .دنرادن  روضح  ایوگ  اّما  دنا ؛ مدرم  نایم  رد  شناوریپ  نآرق و  .دوب  دـهاوخن 
.تسین ناشدزن  رد  یمان  زج  نآرق  زا  .تسین  نانآ  ياوشیپ  نآرق  هدوب و  نآرق  ياوشیپ  نانآ  ییوگ  .دـنا  هدـنکارپ  یگناـگی  داـحتا و 

)(2) « ( .دنسانش یمن  ار  يرگید  زیچ  نآ  بارعا  نآرق و  طوطخ  زج  نانآ 
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دنیوگب و نخس  نآرق  زا  همه  دشاب و  ماع  صاخ و  دزنابز  نآ  مان  هدوب ، ناناملـسم  تسد  رد  نآرق  هک  دوب  يزور  نارگن  ماما  يرآ ،
فادـها دـنلب و  فراعم  رکف  رد  زگره  اما  دـنریگ ، داـی  دنـسانشب و  یبوخ  هب  ار  نآ  فورح  طوطخ و  بارعا ، تاـملک ، ظـفلت  یتح 

عاونا راتفرگ  هجیتن  رد  دنریگن و  شلها  زا  ار  نآ  یقیقح  ياهریسفت  دننکن ، هجوت  نآرق  شناد  تیاده و  هب  دنشابن ، نآرق  زاس  ناسنا 
ندیسر يارب  هلیـسو  رازبا و  ناونع  هب  یعرـش  تاسدقم  نآرق و  زا  دندرگ و  هدننک  هارمگ  ياه  هشیدنا  یفارحنا و  راکفا  اه ، هسوسو 

.دنریگ هرهب  یناطیش  موش  دصاقم  هب 

َو : ) دیامرف یم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  نابز  زا  هک  تسا  نآرق  تایآ  زا  هتفرگرب  همه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهینارگن  نیا 
اهر ار  نآرق  نیا  نم  موق  اراـگدرورپ ! تفگ : ادـخ  هداتـسرف  و  ) » (1) ) ؛) ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذـه  اوُذَـخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاـق 

« .دندرک

ناهج ناناملسم  هک  دوش  یم  زین  ام  رصع  لماش  مالسلا  هیلع  یلع  ینارگن  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیاکـش  هیالگ و  نیا 
یم لمع  نآرق  ياه  هزومآ  قبط  رگا  هنرگو ، دـنا  هدـش  لیامتم  ایند  لها  اـهتوغاط و  هب  هدیـشک و  نآرق  يربهر  تیاـمح و  زا  تسد 

، دنتساوخ یمرب  هزرابم  هب  يدیحوت  دض  رهاظم  كرش و  رفک و  اب  دیحوت  مچرپ  تحت  رد  دوخ  ماجـسنا  تدحو و  ظفح  اب  دندرک و 
.دندش یمن  یگتخیسگ  مه  زا  تتشت و  تلذ و  نینچ  راچد  زگره 

188 ص :
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یماجرف نینچ  تسا ، ناناملـسم  یگدنز  رد  یقرت  تکرح و  يزوریپ و  لماع  تزع و  تایح ، زمر  هک  نآرق  زا  نتفرگ  هلـصاف  يرآ !
.دراد

هدمآرد یتافیرشت  سدقم  باتک  کی  تروص  هب  هدش و  هدنار  هیشاح  هب  شدنلب  فراعم  نآرق و  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب  رد 
رد رـس  رد  ای  دوش و  یم  هدـناوخ  سلاجم  رد  ارآ  لد  نحل  ابیز و  توص  اب  دراد و  رارق  كاـپ  سدـقم و  ياـهاج  رد  طـقف  هک  تسا 
هب ینـس ، هورگ  ره  زا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  .دوش  یم  توالت  باوث  بسک  يارب  هدش و  هتـشون  سدقم  ۀـنکما  ياهراوید  اهبارحم و 

همه اهروشک  نیا  هّرمزور  نیناوق  اّما  دـننک ؛ یم  تفایرد  يزیاوج  ظفاح ، يراق و  ناونع  هب  هدرک ، ظفح  ار  نآ  تاـیآ  ناـناوج  هژیو 
بیرغ هتخانـشان و  نآرق  زونه  دوش ، یم  هک  ییاهـشالت  ۀـمه  اب  زین  روشک  لخاد  رد  تسا و  ناناملـسم  ریغ  ناـگناگیب و  زا  هتفرگرب 

.تسا

هب ار  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  یتسه  ماـمت  گـنهرف و  دـیاقع و  اهتـسینویهص  زا  یکدـنا  هورگ  هک  تسا  نآرق  تیروجهم  ناـمه  نیا 
عفن هب  ار  نانآ  تشونرس  دنریگ و  یم  یمالسا  ياهروشک  ناناملسم و  يارب  ار  یتامیمصت  دوخ  هاوخلد  قبط  زور  ره  هتفرگ ، هرخسم 
ياه هناشن  زا  یخرب  .دـنهد  یم  رارق  نیهوت  دروم  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناناملـسم و  مالـسا و  دـننز و  یم  مقر  دوخ 

ظاـفلا و يریگداـی  زا : دـنا  تراـبع  دروآ ، یم  درد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  لد  هک  نآرق  تیروجهم 
یقیقح نارسفم  نآرق و  لها  درط  نآرق و  رهاظ  هب  کسمت  نآرق ، تایآ  زا  يرازبا  هدافتـسا  نآ ، هب  لمع  یـشومارف  نآرق و  تارابع 

.نآ یقیقح  ياهتیادـه  زا  نتفرگن  هرهب  يأر و  هب  ریـسفت  قمعت ، ربدـت و  نودـب  نآرق  تئارق  ظفح و  مالـسلا ،)  هیلع  موصعم  ناماما  )
)(1)(
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یم دیکا  شرافس  دوب و  نارگن  نآرق  تیروجهم  زا  تشاد ، رارق  تداهش  هناتسآ  رد  هک  یتاظحل  نیرخآ  رد  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع 
اداـبم دـیریگب ]! رظن  رد   ] نآرق دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  ) (1) ) ؛ ْمُکُْریَغ ِِهب  ِلَـمَْعلا  َیلِإ  ْمُکَّنَِقبْـسَی  اَـلَف  ِنآْرُْقلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  : » هـک درک 

!« دنریگب تقبس  امش  رب  نآ  هب  لمع  رد  نارگید 

190 ص :
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نآرق لابق  رد  تما  فیاظو 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

نآرق هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ياهینارگن  اهدومنهر و 

نآرق لابق  رد  تما  فیاظو 

مالسلا هیلع  یلع  شلصفالب  یصو  ۀغدغد  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ینارگن  نیا  دننک و  لمع  نآرق  هب  دنهاوخب  ناناملـسم  رگا 
لمع بلق  میمـص  زا  دنراپـسب و  ناج  شوگ  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهدومنهر  اـه و  هیـصوت  هب  دـیاب  دـنیامن ، عفر  ار 

: تسا رارق  نیا  زا  ماما  ياهدومنهر  اهشرافس و  .دننک 

نآرق شزومآ  .فلا 

رب دنزرف  قوقح  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  .تسا  ناناملـسم  فیاظو  زا  یکی  نآ ، هنادواج  ياهمایپ  نآرق و  نتم  يریگدای  شزومآ و 
)(1) ) ؛ َنآْرُْقلا ُهَمِّلَُعی  َُهبَدَأ َو  َنِّسَُحی  ُهَمْـسا َو  َنِّسَُحی  ْنَأ  ِِدلاَْولا  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَح  : » دیامرف یم  دـناد و  یم  نآرق  شزومآ  ار  ردـپ  هدـهع 

« .دهد شمیلعت  نآرق  دنادرگ و  وکین  ار  شبدا  دنیزگرب و  شیارب  ابیز  مان  هک  تسا  نیا  ردپ  ةدهع  رب  دنزرف  قح 

نآرق تئارق  .ب 

191 ص :

تمکح 399. هغالبلا ، جهن  - . 1
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هللا یلص  مرکا  ربمایپ  زا  اریز  دشاب ؛ نآرق  ندناوخ  ادخ و  دای  امـش ، نخـس  مامت  دیاب  : » دیامرف یم  نآرق  تئارق  تیمها  دروم  رد  ماما 
رد هکنیا  نآرق و  تئارق  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟ رترب  ادخ  دزن  کین  لامعا  زا  کی  مادک  دـش : لاؤس  ملـسو  هیلع 

)(1) « ( .دشاب ّمنرتم  ادخ  دای  هب  تنابز  گرم  لاح 

يراتفگ رد  ماما  .دهد  رارق  دوخ  سینا  اهبـش  لد  رد  ار  نآ  دناوت  یم  ناملـسم  کی  تسا و  سنا  هیام  مدـمه و  نیرتهب  نآرق  تئارق 
شوگ یتح  ترـضح  نآ  .دشاب » نآرق  بش  لد  رد  وت  يوگنخـس  تسا  هتـسیاش  ) (2) ) ؛ َنآْرُْقلا َكُریمَـس  ْنُکَِیل  : » دیامرف یم  هاتوک 

سک ره  : » هک دـهد  یم  هدژم  دـننک ، یم  عامتـسا  ار  یهلا  تایآ  هک  یناسک  هب  دـهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  نآرق  تئارق  هب  نداد 
)(3) « ( .دروآ تسد  هب  الط  هوک  کی  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  وا  يارب  دنک ، عامتسا  ار  نآرق  زا  يا  هیآ 

تایآ یناعم  رد  ریبدت  .ج 

192 ص :

ص 41. 1363ه ش ، یضر ، رشن  مق ، يریعش ، نیدلا  جات  رابخالا ، عماج  - . 1
ص 1178. ج 2 ، مکحلاررغ ، - . 2

ص 41. رابخالا ، عماج  - . 3
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شخب تایح  ياه  هزومآ  ندیمهف  یناعم و  رد  ریبدت  ۀـلحرم  نآ ، ) (1)  ( توالت تئارق و  هب  تموادم  نآرق و  تایآ  شزومآ  زا  دـعب 
هرهب ادخ  مالک  زا  نادنچ  دنک ، یمن  رکفت  ّربدت و  نآ  میهافم  تایآ و  تاملک و  رد  اّما  دناوخ ، یم  نآرق  هک  یناملـسم  .تسا  نآرق 
ّربدت نآرق  تایآ  رد  ) (2) ) ؛ ِرَبِْعلا ُغَْلبَا  ُهَّنِاَف  ِِهب  اوُِربَتْعاَو  ِنآْرُْقلا  ِتایآ  اوُرَّبَدَت  : » دنک یم  شرافـس  دروم  نیا  رد  ماما  .دش  دهاوخن  دـنم 

« .تساهتربع نیرت ] نشور  و   ] نیرتاسر نآ  هک  اریز  دیریگب ؛ تربع  سرد و ]  ] نآ زا  دینک و 

نآرق تاروتسد  هب  لمع  .د 

باتک یگدنز و  شخبافش  هخسن  نآرق  اریز  تسا ؛ نآ  ياهمایپ  تاروتـسد و  هب  لمع  نآرق ، لابق  رد  هفیظو  ماجنا  هلحرم  نیرت  مهم 
.تسا تداعس  نوناق و  تیبرت ، نافرع ،

193 ص :

لیذ بغار  تادرفم   ) .دشاب یم  لمع  رکفت و  ریبدـت و  ملع و  هارمه  هب  توالت  هک  ارچ  دراد ؛ تئارق  زا  رتالاب  یموهفم  توالت ، - . 1
( توالت هدام 

ص 1176. ج 2 ، مکحلاررغ ، - . 2
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هب تفای و  دـیهاوخ  تاجن  خزود  زا  دـینک ، لمع  تسا ، نآرق  رد  هک  هچنآ  هب  رگا  : » دومرف هللادـیبع » نب  هحلط   » هب دروم  نیا  رد  ماما 
، نآرق هب  لمع  يرآ ، ) (1) « ( .تسا هدـش  نایب  ام  زا  تعاطا  ندوب  بجاو  ام و  قح  نایب  اـم ، تجح  نآرق  رد  .تفر  دـیهاوخ  تشهب 

.تسوجادخ بلط و  تقیقح  ناسنا  ره  یتخبشوخ  لماع  تداعس و  نماض 

؛ ِهِماکْحَا ِهِِمئازَِعب َو  ْلَمْعاَو  ُهَمارَح  ْمِّرَح  َُهلالَح َو  ْلِّلَحَو  ُهْحِـصَْتناَو  ِنآْرُْقلا  ِْلبَِحب  ْکَّسَمَت  : » هک درک  یم  دـیکأت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تابجاو هب  نادب و  مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  ریذپب و  ار  نآ  ياهدومنهر  نزب و  گنچ  نآرق  مکحم ]  ] نامـسیر هب  ) (2)(

« .امن لمع  نآ  ماکحا  و 

عیارش و تابجاو  هب  مازتلا  نآ و  ياوتحم  هب  لمع  نآرق و  تئارق  هب  داب  وت  رب  مرسپ ! : » دومرف یم  هیفنح » دمحم   » شرـسپ هب  ترـضح 
تسوا ناگدنب  اب  لاعتم  دنوادخ  ۀمان  نامیپ  نآرق  اریز  نآ ؛ توالت  نآرق و  هب  يراد  هدنز  بش  زین  نآ و  یهن  رما و  مارح و  لالح و 

.دشاب هیآ  هاجنپ  طقف  هچرگ  دناوخب ؛ درگنب و  ادخ  همان  نامیپ  رد  زور  ره  هک  تسا  هتسیاب  ناملسم  ره  رب  و 

194 ص :

ص 154. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  - . 1
ص 1176. ج 2 ، مکحلاررغ ، - . 2
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! ور رتالاب  ناوخب و  دوش : یم  هتفگ  نآرق  يراق  هب  تمایق  زور  رد  سپ  .تسا  نآرق  تایآ  هرامش  هب  تشهب  تاجرد  هک  نادب 

)(1) « ( .تشاد دهاوخن  نآرق  يراق  زا  رتالاب  يا  هجرد  تشهب ، رد  سک  چیه  ناقیدص ، ناربمایپ و  زا  سپ  بیترت ، نیا  هب 

نآرق هب  لسوت  ه . 

هب لسوت  زامن و  تدابع و  مالسلا ،  هیلع  تیب  لها  هب  لسوت  رکذ ، اعد ، دراد ؛ دوجو  يرایسب  ياههار  لاعتم ، دنوادخ  اب  طابترا  يارب 
لسوت ار  نآرق  يدوجو  ياه  هرهب  عفانم و  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  نایملاع  راگدرورپ  اب  طابترا  ياه  هویـش  زا  یخرب  نآرق 

نآرق زا  یگدنز  ياهیتخـس  رد  دیهاوخب و  نآرق  زا  ار  دوخ  ياهدرد  نامرد  : » هک دراد  دیکأت  سدقم  رواب  نیا  رب  دـناد و  یم  نآ  هب 
نآرق هـب  لـسوت  اـب  .تـسا  یهارمگ  یــشکرس و  قاـفن و  رفک و  ینعی  اـهیرامیب ، نـیرت  گرزب  ناـمرد  نآرق  رد  هـک  دـییوجب  ددـم 

؛ دـیهدن رارق  مدرم  زا  شهاوخ  هلیـسو  ار  نآرق  دـیروآ و  يور  ادـخ  يوس  هب  نآرق  تبحم  اب  دـیهاوخب و  ادـخ  زا  ار  دوخ  ياهتجاح 
تسا و هدش  هتفریذپ  نآرق  تعافـش  هک  دیـشاب  نئمطم  .درادن  دوجو  دـنوادخ  هب  ناگدـنب  برقت  يارب  نآرق  زا  رتهب  يا  هلیـسو  اریز 

)(2) « ( .دوش یم  قیدصت  شنخس 

195 ص :

ص 628. ج 2 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 1
هبطخ 334. هغالبلا ، جهن  - . 2
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ینارنخس يارب  ینآرق  عوضوم  هد 

هراشا

ناسنا باتک  تسا ، تفرعم  تخانـش و  باتک  نیرترب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  نادـیواج  هزجعم  ناونع  هب  نآرق 
.تسا هدش  يروآدای  نآ  رد  يراگتسر  ياههار  یمامت  هک  تیبرت  يزاس و 

دوخ ینارون  دـنلب و  نیماضم  هب  لـمع  وترپ  رد  ار  اـهناسنا  یتخب  کـین  تداعـس و  هک  تسا  تمکح  ییانـشور و  رون ، باـتک  نآرق 
هدرک یفرعم  راـگدرورپ  بضغ  رهق و  شتآ  ار  دوـخ  نیفلاـخم  رفیک  نیرب و  تشهب  ار  دوـخ  ناوریپ  شاداـپ  تسا ؛ هدوـمن  نیمـضت 

.تسا

.تساهیگژیو نیرت  هتسجرب  نآ ، ياهیگژیو  فادها و  نیرتالاو  نآرق  فادها 

196 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد دوجو  تیاده  باتک  نیا  رد  دراد ، زاین  یهلا  برق  هب  ندیسر  ياتسار  رد  ناسنا  هک  هچنآ  مالک  کی  رد 

اب نایاپ و  یب  رثوک  نیا  زا  هدافتسا  اب  مرتحم  ناغلبم  تسا  بسانم  رایـسب  دنا ، هدیمان  نآرق  راهب  ار  ناضمر  كرابم  هام  هک  ییاجنآ  زا 
هدید بسانم  تهج  نیمه  هب  .دنیامن  باریس  شیپ  زا  شیب  ار  تفرعم  لالز  ناگنشت  مالـسلا ،  هیلع  نیموصعم  نانخـس  زا  يدنم  هرهب 

.ددرگ هئارا  یسررب و  یهلا  مالک  زا  دنچ  یتاعوضوم  ات  دش 

اب زاین ، دروم  بلاطم  تاحیـضوت و  ندرک  هفاضا  اب  هداد و  رارق  دوخ  ثحب  روحم  ار  هدش  هئارا  تاعوضوم  دـنناوت  یم  مرتحم  ناغّلبم 
.دنشاب قفوم  ینید  فراعم  رشن  رد  غیلبت ، لحم  يونعم  ياهالخ  اهدوبمک و  هب  هجوت 
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يراد هزور  . 1

لاعتم و دنوادخ  نامرف  تعاطا  رب  هوالع  يدابع  لمع  نیا  .تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  نآرق  تایآ  رد  هک  تسا  یتابجاو  زا  یکی  هزور 
.دشاب یم  هدهاشم  لباق  یبوخ  هب  ناسنا  یگدنز  رد  هک  تسا  يا  هدنزرا  تاکرب  راثآ و  ياراد  وا ، تیاضر 

دنچ اجنیا  رد  هک  تسا ، هدش  نایب  هرقب  هروس   187 تایآ 183 -  رد  اتدمع  تسا ، هدومرف  يراد  هزور  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هچنآ 
: دریگ یم  رارق  ثحب  دروم  هیآ 

هزور دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی  )
« .دینک يراکزیهرپ  هک  دشاب  دوب ، هدش  ررقم  دندوب ]  ] امش زا  شیپ  هک  یناسک  رب  هک  هنوگ  نامه  هدش ، ررقم  امش  رب 

: دوش یم  هدافتسا  بلطم  هس  ینارون  هیآ  نیا  زا 
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؛ تسا تابجاو  زا  یکی  هزور  . 1

؛ تسا هدوب  بجاو  زین  هتشذگ  ياهتما  رد  هزور  . 2

.تسا يراکزیهرپ  زاس  هنیمز  هزور  . 3

ُماعَط ٌهَیِْدف  ُهَنوُقیُطی  َنیذَّلا  یَلَع  َرَخُأ َو  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌهَّدِعَف  ٍرَفَـس  یلَع  ْوَأ  ًاضیرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ٍتادوُدْعَم  ًاماَّیَأ  : ) دـیامرف یم  دـعب  هیآ  رد 
هدش ررقم  امـش  رب   ] يدودـعم ياهزور  رد ] هزور  [« ؛) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َُهل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَف  ٍنیکْـسِم 

هک یناسک  رب  و  درادـب ] هزور  ار   ] رگید ياهزور  زا  يدادـعت  هرامـش ] ناـمه  هب  ، ] دـشاب رفـس  رد  اـی  راـمیب  امـش  زا  سک  ره  تسا .]
نآ سپ  دـنک ، یکین  رت  شیب  دوخ ، لیم  هب  سک  ره  تسا و  ییاونیب  هب  نداد  كاروخ  هک  تسا  يا  هرافک  تساسرف ، تقاط  هزور ] ]

« .تسا رتهب  امش  يارب  نتفرگ  هزور  دینادب ، رگا  تسا و  رتهب  وا  يارب 

: زا دنترابع  هیآ  نیا  زا  هدافتسا  لباق  تاکن 
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: زا دنترابع  دنتسه  فاعم  نتفرگ  هزور  زا  هک  یناسک  . 1

؛ اهضیرم .فلا 

؛ دنریگب هزور  يرگید  نامز  رد  دیاب  هتسد  ود  نیا  هک  نارفاسم ؛ .ب 

.هزور زا  ناناوتان  .ج 

.تسا رتهب  ناگمه  يارب  نتفرگ  هزور  . 2

زین هتـشذگ  ياـهتما  دومرف : ـالوا  نوچ  .تسا  هتخاـس  نشور  ار  شدوـخ  تمحر  لـضف و  تیاـهن  هزور  مکح  رد  دـنوادخ  نیارباـنب 
تمکح ایناث : .دوش  یم  ناسآ  نآ  لمحت  دـش ، یناگمه  هزور  دـننام  یتخـس  تداـبع  هک  یماـگنه  دـنا و  هدوب  هزور  مکح  لومـشم 

يارب رگا  هک  تسا  يدودـحم  مایا  هب  رـصحنم  هزور  بوجو  مکح  نیا  دومرف : اثلاث  .تسا  هدرک  نایب  تسا  اوقت  هک  ار  هزور  بوجو 
رپ هام  رد  ار  هزور  بوجو  مکح  اـعبار : .دـمآ  یم  دـیدپ  یگرزب  تقـشم  درک  یم  بجاو  ار  نآ  اـهتقو  اـهزور و  رثکا  رد  اـی  هشیمه 
درک فرطرب  ضیرم  رفاسم و  زا  ار  هزور  موزل  تمحز  تقـشم و  اسماخ : .تسا  میرک  نآرق  لوزن  هام  هک  داد  رارق  ناـضمر  تلیـضف 

.تسین بجاو  هزور  رفس  ضرم و  لاح  رد  هک 

هزور بوجو  تلع 

200 ص :
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َْمل َِّینَْغلا  َّنَأ  َِکلَذ  ُریِقَْفلا َو  ُِّینَْغلا َو  ِِهب  َيِوَتْـسَِیل  َماَیِّصلا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َضَرَف  اَمَّنِإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
َِّینَْغلا َقیُِذی  ْنَأ  ِهِْقلَخ َو  َْنَیب  َيِّوَُسی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َداَرَأَف  ِْهیَلَع  َرَدَق  ًاْئیَـش  َداَرَأ  اَمَّلُک  َِّینَْغلا  َّنَِأل  َریِقَْفلا  َمَحْرَیَف  ِعوُْجلا  َّسَم  َدِـجَِیل  ْنُکَی 

رگناوـت و نآ  ببـس  هب  اـت  تخاـس  بجاو  ار  هزور  دـنوادخ  اـنامه  ) (1) ) ؛ ِعئاَْـجلا َمَحْرَیَف  ِفـیِعَّضلا  یَلَع  َّقِرَِیل  َِملَأـْلا  ِعوُْـجلا َو  َّسَم 
دهاوخب يزیچ  هاگره  رگناوت  هک  ارچ  .دنک  محر  تسدیهت  هب  ات  دبای  یمن  رد  ار  یگنـسرگ  جنر  رگناوت  اریز  دنوش ؛ ربارب  تسدـیهت 

یتخس یگنـسرگ و  جنر  دنک و  داجیا  يربارب  شناگدیرفآ  نایم  ات  تسا  هتـساوخ  لجوزع  يادخ  اذل  .دروآ  مهارف  ار  نآ  دناوت  یم 
« .دنک محر  هنسرگ  هب  دنازوسب و  لد  ناوتان  رب  ات  دناشچب  رگناوت  هب  ار 

يراد هزور  جیاتن 

201 ص :

ص 73. ج 2 ، قودص ، خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  - . 1
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يراکزیهرپ اوقت و  . 1

اوقت نیا  وترپ  رد  تسا و  هدرک  رکذ  يراکزیهرپ  اوقت و  ار  يراد  هزور  هجیتن  نیرت  مهم  دـیاش  یکی و  میرک  نآرق  تشذـگ  هکنانچ 
.دوش یم  نیب  تقیقح  ناسنا  هک  تسا 

اوه تسدود  تسب  اوقت  هک  نوچ 

----

ار لقع  تسد  ود  ره  دیاشگ  قح 

----

صالخا تیوقت  . 2

ات دینادرگ  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  ) (1) ) ؛ ِصاَلخِِالل ًاَتِیبثَت  َماَیِّصلا  ُهللا  َضَرَف  : » دنیامرف یم  هراب  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
« .دیامن تیبثت  اهناسنا ] یگدنز  رد   ] ار صالخا 

یهلا باذع  زا  ییاهر  . 3

باذع زا  تاجن  رپس  ناضمر  هام  هزور  باذعلا ؛ نم  هنج  هناف  ناضمر  رهـش  موص  و  دـنیامرف ...« : یم  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .تسا یهلا 

نیقی تمکح و  . 4

202 ص :

ص 246. ج 1 ، عیارشلا ، للع  - . 1
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ُهَمْکِحلا َهَمْکِحلا َو  ُثِرُوی  ُمْوَّصلا  َلاَق  ِمْوَّصلا  ُثاَریِم  اَم  ِّبَر َو  اَی  متفگ : جارعم  بش  رد  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر 
يراد هزور  ثاریم  اراگدرورپ ! ) (1) ) ؛ ٍرُْسِیب ْمَأ  ٍرْسُِعب  َحَبْـصَأ  َْفیَک  ِیلاَُبی  َال  ُْدبَْعلا  َنَْقیَتْسا  اَذِإَف  َنیِقَْیلا  ُثِرُوت  ُهَفِْرعَْملا  َهَفِْرعَْملا َو  ُثِرُوت 
لماع تفرعم »  » تسا و تفرعم  شیادـیپ  هیام  زین  تمکح  تسا و  ناسنا ] رد  « ] تمکح  » شیادـیپ ثعاب  هزور  دیـسر : ادـن  تسیچ ؟

رد درذگ ؛ یم  يو  یگدـنز  هنوگچ  هک  درادـن  یکاب  دـسرب ، نیقی  هب  يا  هدـنب  هک  هاگ  نآ  تسا و  یمدآ ] ناج  رد  « ] نیقی  » لوصح
»؟ یتحار ای  یتخس 

یهلا شاداپ  . 5

203 ص :

ص 475. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - . 1
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تسا نم  نآ  زا  هزور  ) (1) ) ؛ ِِهب يِزْجَأ  اَنَأ  ِیل َو  ُمْوَّصلا  : » دومرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 
« .مهد یم  شاداپ  نآ  هب  نم  و 

یتسردنت . 6

: دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  زین  نیموصعم  تایاور  رد  هک  تسا  هزور  راثآ  رگید  زا  یتسردـنت 
« .دیبای یتمالس  ات  دیریگب  هزور  ) (2) ) ؛ اوُّحِصَت اُوموُص  »... 

ناهانگ شزرمآ  . 7

ِْهیَلَع َو ِهَِکئاَلَْملا  ُهاَلَـص  َْتناَک  ُهُؤاَضْعَأ َو  ْتَحَّبَـس  اَّلِإ  َنوُمَعْطَی  ًامْوَق  ُرُـضْحَی  ٍِمئاَص  ْنِم  اَـم  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
شیاهمادنا هکنیا  رگم  دوش ، دراو  ندروخ  اذـغ  لاح  رد  يا  هدـع  رب  هک  تسین  يراد  هزور  چـیه  ) (3) ) ؛ ًاراَفِْغتْسا َُهل  ْمُُهتاَلَص  َْتناَک 

« .تسا یهاوخ  شزرمآ  ناگتشرف  دورد  دنتسرف و  دورد  وا  رب  ناگتشرف  دنیوگ و  حیبست 

اعد تباجتسا  . 8

204 ص :

ص 63. ج 4 ، موص ، باتک  یفاک ، - . 1
ح 10927. داص ، فرح  همکحلا ، نازیم  - . 2

ص 77. لامعالا ، باوث  - . 3
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تدابع راد  هزور  باوخ  ) (1) ) ؛ ٌباَجَتْسُم ُهُؤاَعُد  ٌلَّبَقَتُم َو  ُُهلَمَع  ٌحِیبْسَت َو  ُُهتْمَص  ٌهَداَبِع َو  ِِمئاَّصلا  ُمَْون  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .تسا باجتسم  شیاعد  هتفریذپ و  شلمع  حیبست و  شتوکس  و 

توهش فیعضت  . 9

هک نتفرگ  هزور  هب  داب  امش  رب  ) (2) ) ؛ رشالل هبهذم  قورعلل و  هسمحم  هناف  موصلاب ؛ مکیلع  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« .درب یم  ار  یتسمرس  و  دنک ) یم  مک  ار  توهش   ) درب یم  ار  اهگر  نآ 

ماتخ نسح 

ناک رهـش  لک  نم  مایا  هثالث  ماص  نم  : » دـندومرف هک  میرب  یم  ناـیاپ  هب  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  ینارون  یمـالک  اـب  ار  عوضوم  نیا 
، دریگب هزور  زور  هـس  هاـم  ره  رد  سک  ره  ) (3) ) ؛ اهلاثما رـشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم  لوقی : لجوزع  هللا  نال  هلک ؛ رهدـلا  ماص  نمک 

نآ ربارب  هد  دـنک ، کین  راک  کی  سک  ره  دـیامرف : یم  لـجوزع  يادـخ  اریز  دـشاب ؛ هتفرگ  هزور  رمع  همه  هک  تسا  یـسک  دـننام 
« .دوش یم  روظنم  شیارب 

205 ص :

ح 1783. ص 76 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 1
.10918 همکحلا ، نازیم  - . 2

ص 283. ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  - . 3
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( فادها اهیگژیو و   ) دیجم نآرق  . 2

نآرق ياهیگژیو 

زا يدنم  هرهب  اب  .دیامن  یم  خر  رت  مک  رگید  ياهباتک  رد  هک  تسا  یصاخ  ياهیگژیو  ياراد  تیاده ، باتک  نیرترب  ناونع  هب  نآرق 
: میرمش یم  رب  ار  تایصوصخ  نیا  زا  یخرب  باتک ، نیا  ینارون  تایآ 

رد هک  یباتک  تسا  نیا  ) » (1) ) ؛) ِهیف َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  : ) درادن هار  نیقتم  يارب  نآ  يرگتیاده  رد  یبیر  کش و  هنوگ  چـیه  . 1
« .تسین يدیدرت  چیه  نآ  تیناقح ] ]

« .تسا ناگشیپ  اوقت  تیاده  هیام  ) » (2) ) ؛) َنیقَّتُْمِلل ًيدُه  : ) تسا ناراکزیهرپ  رگتیاده  . 2

206 ص :

.2/ هرقب - . 1

.2/ هرقب - . 2
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« .دهد یم  تراشب  نینمؤم  هب  و  ) » (1) ) ؛) َنینِمْؤُْملا ُرِّشَُبی  َو  : ) تسا نانمؤم  هدنهد  تراشب  . 3

یم هار  تسا ، رترادیاپ  هک  ینییآ )  ) يزیچ هب  نآرق ] نیا  اعطق  ) »] (2) ( ( ُمَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  : ) تسا هار  نیرتراوتـسا  هب  رگتیاده  . 4
« .دیامن

« .هد دنپ  دسرت ، یم  دیدهت  زا  ار  هک  ره  نآرق  اب  سپ  ) » (3) ) ؛) ِدیعَو ُفاخَی  ْنَم  ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  : ) تسا نافئاخ  روآ  دای  . 5

هیام نانمؤم  يارب  ار  هچنآ  ام  و  ) » (4) ) ؛) َنینِمْؤُْمِلل ٌهَمْحَر  ٌءافِش َو  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  : ) تسا نانمؤم  يارب  تمحر  نامرد و  . 6
« .مینک یم  لزان  نآرق  زا  تسا ، تمحر  نامرد و 

ِنآْرُْقلا اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  ُْسنِْإلا َو  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  : ) دروایب دـناوت  یمن  نآ  دـننام  یـسک  زگره  هک  تسا  يا  هزجعم  . 7
« .دروآ دنهاوخن  ار  نآ  دننام  دنروایب ، ار  نآرق  نیا  ریظن  ات  دنیآ  درگ  نج  سنا و  رگا  وگب  ) » (5) ) ؛) ِِهْلثِِمب َنُوتْأَی  ال 

207 ص :

.9/ ءارسا - . 1

.9/ ءارسا - . 2
ق/45. - . 3

.82/ ءارسا - . 4

.88/ ءارسا - . 5
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)(1) ) ؛) ِهیف اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  َّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  : ) تسا قیاقح  ندـش  نشور  تهج  فالتخا  دراوم  هدـننک  نایب  . 8
« .یهد حیضوت  نانآ  يارب  دنا ، هدرک  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هکنیا  يارب  رگم  میدرکن ، لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  «و 

« .تسا نامدرم  رگتیاده  ) » (2) ) ؛) ِساَّنِلل ًيدُه  : ) تسا مدرم  یمامت  رگتیاده  . 9

مزال و ناگمه  رب  سدـقم  باتک  نیا  زا  هدافتـسا  تسا -  زاین  دروم  یگدـنز  رد  یگمه  هک  رگید -  یگژیو  اه  هد  اهیگژیو و  نیا  اب 
.تسا بجاو 

یم هیـصوت  تیادـه  غارچ  نیا  زا  يدـنم  هرهب  هب  ار  مدرم  دوخ  ینارون  مالک  رد  هراومه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
: مینک یم  رکذ  ار  نآ  زا  یشخب  هک  ینالوط  تسا  یثیدح  دنمشزرا ، نانخس  نیا  زا  یکی  .دندومرف 

َیلِإ ُهَداَق  ُهَماَمَأ  ُهَلَعَج  ْنَم  ٌقَّدَـصُم َو  ٌلِحاَم  ٌعَّفَـشُم َو  ٌِعفاَـش  ُهَّنِإَـف  ِنآْرُْقلاـِب  ْمُْکیَلَعَف  ِِملْظُْملا  ِلـْیَّللا  ِعَطِقَک  ُنَتِْفلا  ُمُْکیَلَع  ْتَسَبَْتلا  اَذِإَـف  »... 
ُلْـصَْفلا َوُه  ٌلیِـصْحَت َو  ٌناََیب َو  ٌلیِـصْفَت َو  ِهِیف  ٌباَتِک  َوُه  ٍلـِیبَس َو  ِْریَخ  یَلَع  ُّلُدَـی  ُلِیلَّدـلا  َوُه  ِراَّنلا َو  َیلِإ  ُهَقاَـس  ُهَْفلَخ  ُهَلَعَج  ْنَم  ِهَّنَْجلا َو 

نآ هک  دـیروآ  يور  نآرق  هب  تشگ ، مهبم ] و   ] هبتـشم امـش  رب  رات  بش  ياه  هراپ  نوچمه  اه  هنتف  هاگره  سپ ، ) (3) ) ؛ ِلْزَْهلِاب َْسَیل 
دوخ يورارف  ار  نآ  سک  ره  .دوش  یم  لوبق  شتیاکـش  هک  تسا  یمـصخ ] و   ] یکاـش تسا و  هتفریذـپ  شتعافـش  هک  تسا  یعیفش 
يوس هب  امنهار  نآرق  .دـناشک  خزود  هب  ار  وا  دـهد ، رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  نآ  هک  ره  دـنک و  یئامنهار  تشهب  هب  ار  وا  دـهد ، رارق 

« .تسین یخوش  تسا و  لطاب ] قح و  نایم   ] هدننک ادج  تسا ؛ هار  نیرتهب 

208 ص :

.64/ لحن - . 1
.185/ هرقب - . 2

ح 2. ص 598 ، ج 2 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، - . 3
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امس زک  یماعط  وچ  نآرق  تسه 

----

اذتغا يارب  زا  لزان  هتشگ 

----

ملق حول و  زا  مدآ  ياذتغا 

----

مف هار  زا  باود  دبای  اذتغا 

----

ادخ هتفگ  مکقزر »  ءامسلا  یف 

----

)(1)  ( امس زا  لزان  هتشگ  ناسنا  قزر 

----

نآرق فادها 

نیا دنوادخ  مالک  زا  يدنم  هرهب  اب  زین  ار  مهم  نیا  .دیامن  یم  لابند  ار  يدنلب  فادها  کش ، نودـب  هدـش ، دای  تایـصوصخ  اب  نآرق 
: درمشرب ناوت  یم  هنوگ 

فالتخا دروم  لئاسم  نییبت  . 1

ار هچنآ  هکنیا  يارب  رگم  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  اـم  و  ) » (2) ) ؛) ِهیف اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  َّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  (َو 
« .یهد حیضوت  نانآ  يارب  دنا ، هدرک  فالتخا  نآ  رد 

ندیزرو لقعت  . 2

209 ص :
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ص 113. نیفراعلا ، عماول  يزاریش ، ياردص  الم  - . 1
.64/ لحن - . 2
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« .دیشیدنیب هک  دشاب  میدرک ، لزان  یبرع  ینآرق  ار  نآ  ام  ) » (1) ) ؛)  َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  )

مدرم یحور  ياهیرامیب  نامرد  . 3

ناتراگدرورپ بناج  زا  امش  يارب  نیقی ، هب  مدرم ، يا  ) » (2) ) ؛) ِروُدُّصلا ِیف  اِمل  ٌءافِش  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  )
« .تسا هدمآ  تساه ، هنیس  رد  هچنآ  يارب  ینامرد  يزردنا و 

رون يوس  هب  اهیکیرات  زا  جورخ  . 4

ات میدروآ  دورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباـتک  ) » (3) ) ؛) ْمِهِّبَر ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباـتِک  )
« .يروآ نوریب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم 

میقتسم طارص  نما و  ياه  هار  هب  تیاده  . 5

210 ص :

.2/ فسوی - . 1
.57/ سنوی - . 2
.1/ میهاربا - . 3
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اعطق ) » (1) ) ؛) ٍمیقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ْمِهیدْهَی  ِمالَّسلا َو ...  َُلبُـس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يدْهَی  ٌنیبُم  ٌباتِک  ٌرُون َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  )
هار هب  باتک  نآ  اب  دنک ، يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  ار  هک  ره  ادخ  .تسا  هدـمآ  رگنـشور  یباتک  ییانـشور و  ادـخ  بناج  زا  امـش  يارب 

« .دنک یم  ناشتیاده  تسار  یهار  هب  ...دوش و  یم  نومنهر  تمالس  ياه 

مدرم نیب  رد  یهلا  نیناوق  تیمکاح  . 6

مدرم نایم  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  اـم  ) » (2) ) ؛) ُهَّللا َكارَأ  اِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  )
« .ینک يرواد  هتخومآ ، وت  هب  هچنآ  بجوم ]  ] هب

يراکزیهرپ اوقت و  داجیا  . 7

211 ص :

/15 و 16. هدئام - . 1
.105/ ءاسن - . 2
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« .دنیوپ اوقت  هار  نانآ  هک  دشاب  يژک ، چیه  یب  یبرع ، ینآرق  ) » (1) ) ؛) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ٍجَوِع  يذ  َْریَغ  اِیبَرَع  ًانآُْرق  )

تـسد هب  يزیچ  نایز  زج  دـشابن ، یگداـمآ  نیا  رگا  .تساـهناسنا  یبلق  یحور و  یگداـمآ  فادـها ، نیا  ققحت  یـساسا  طرـش  هتبلا 
: دمآ دهاوخن 

« .دیازفا یمن  نایز  زج  ار  نارگمتس  ) » (2) ) ؛) ًاراسَخ َّالِإ  َنیِملاَّظلا  ُدیزَی  (َو ال 

دزادنارب هگنآ  باقن  نآرق  ترضح  سورع 

----

اغوغ زا  ینیب  درجم  ار  نامیا  کلملاراد  هک 

----

یفرح زج  تسین  تبیصن  نآرق  رگا  دوبن  بجع 

----

انیبان مشچ  دمهفن  یمرگ  زج  دیشروخ  زا  هک 

----

دوخ یصخش  ياهتیحالص  داجیا  اب  تداعـس  باتک  نیا  زا  یـسک  رگا  تسا و  ترخآ  ایند و  تداعـس  نآرق  تقیقح  هک  یتسار  هب  و 
رد : » تفگ دمآ و  نیریـس » نبا   » دزن هب  یـصخش  تسا  تیاکح  .دیـسر  دهاوخ  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  دـنک ، يرادرب  هرهب  بوخ 

، مدید باوخ  رد  : » تفگ دمآ و  رگید  یصخش  یقیاقد  زا  دعب  .نیـشنب » يردق  : » تفگ .تفر » متـسد  زا  ترخآ  ایند و  مدید  باوخ 
« .دش مبیصن  ترخآ  ایند و 

212 ص :

.28/ رمز - . 1
.82/ ءارسا - . 2
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.تفرگ ار  دوخ  نآرق  تفر و  سپ  .تسا » هتفای  وا  يا و  هدرک  مگ  نآرق  وت  : » تفگ لوا  درم  نآ  هب  نیریس  نبا 

دیما تسد  مینز  نآرق  نماد  هب  ایب 

----

تسین نامرد  چیه  هخسن  نیا  زجب  ار  حور  هک 

----

نآرق یگریت  هب  تیاده  غارچ  دوب 

----

تسین نابهگن  وا  زج  تلالض ، فارحنا و  ز 

----

مالسلا هیلع  حون  یتشک  وچ  دوب  ثداوح  فرژ  رحب  هب 

----

تسین نافوت  راچد  دز ، وا  رد  تسد  هک  یسک 

----

213 ص :
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يراکزیهرپ اوقت و  . 3

يوقت تقیقح 

ُهَّللا َكَدِقْفَی  َال  ْنَأ  يَْوقَّتلا  : » دیامرف یم  ریسفت  هنوگ  نیا  ار  اوقت  تقیقح  اویش  زغن و  رایـسب  ینخـس  رد  نایوگتـسار  ياوشیپ  نیمـشش 
رد دباین و  بئاغ  تسا ، هدرک  رما  هک  يدروم  رد  ار  وت  ادـخ  هک  تسا  نآ  يراکزیهرپ  ) (1) ) ؛ كاَهَن ُْثیَح  َكاَرَی  َال  َكَرَمَأ َو  ُْثیَح 

« .دنیبن رضاح  تسا ، هتشاد  زاب  نادب  تبسن  ار  وت  هک  يدروم 

: دومرف یم  اوقت  هرابرد  باذـج  ینایب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .درادـن  ناکما  رت  عماج  رتابیز و  نیا  زا  یفیرعت  یتسار  هب 
امش ياهبلق  درد  يوراد  یهلا  ياوقت  انامه  ) (2) ) ؛ ْمُکِداَسْجَأ ِضَرَم  ُءاَفِش  ْمُِکتَِدْئفَأ َو  یَمَع  ُرََـصب  ْمُِکبُوُلق َو  ِءاَد  ُءاَوَد  ِهَّللا  يَْوقَت  َّنِإَف  »

« .تسا ناتیاهدبلاک  يرامیب  نامرد  امش و  روک ]  ] ياهنورد ییانیب  بجوم  و 

214 ص :

ص 285. ج 70 ، راونالا ، راحب  - . 1
هبطخ 198. هغالبلا ، جهن  - . 2
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كاخ داب و  زا  بآ و  زا  دیشروخ و  ز 

----

كاپ راتفگ  مان و  هبت  ددرگن 

----

راگزور شدرگ  دوب  ناس  نیدب 

----

)(1)  ( راکزیهرپ مرش و  اب  درم  کنخ 

----

نآرق رد  ناراکزیهرپ  يامیس 

: تسا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  ناراکزیهرپ  تافص  زا  یخرب  نارمع  لآ  ةروس   136 تایآ 133 -  رد  لاعتم  دنوادخ 

« .دننک یم  قافنا  یگنت  یخارف و  رد  هک  نانآ  « ؛) ِءاَّرَّضلا ِءاَّرَّسلا َو  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلا  - )

« .دنرب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  و  « ؛) َْظیَْغلا َنیمِظاْکلا  َو  - )

« .دنرذگ یم  رد  مدرم  زا  و  « ؛) ِساَّنلا ِنَع  َنیفاْعلا  َو  - )

دوخ رب  ای  دـننک ، یتشز  راک  نوچ  هک  یناـسک  و  « ؛) ْمِِهبُونُذـِل اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْوَأ  ًهَشِحاـف  اُولَعَف  اذِإ  َنیذَّلا  َو  - )
« .دنهاوخ شزرمآ  ناشناهانگ  يارب  دنروآ و  دای  هب  ار  ادخ  دنراد ، اور  متس 

215 ص :

.یسودرف همانهاش  - . 1
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نآرق رظن  زا  يراکزیهرپ  جیاتن  راثآ و 

دراد یم  هگن  نانمشد  رکم  زا  ار  ناسنا  . 1

یمن امـش  هب  ینایز  چیه  ناشگنرین  دییامن ، يراکزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  و  ) » (1) ) ؛) ًاْئیَش ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُـضَی  اوُقَّتَت ال  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  (َو 
« .دناسر

تسا دنوادخ  دییأت  هیام  . 2

هک تسا  یناسک  اب  دنا و  هتـشاد  اورپ  هک  تسا  یناسک  اب  ادـخ  تقیقح ، رد  ) » (2) ) ؛) َنُونِـسُْحم ْمُه  َنیذَّلا  اْوَقَّتا َو  َنیذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  )
« .دنراکوکین اهنآ 

دهد یم  تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  ناسنا  . 3

هب ار  نارگمتـس  و  میناهر ، یم  دـنا  هدوب  راکزیهرپ  هک  ار  یناسک  هاگ  نآ  ) » (3) ) ؛) اِیثِج اهیف  َنیِملاَّظلا  ُرَذـَن  اْوَقَّتا َو  َنیذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  )
« .مینک یم  اهر  خزود  رد  هداتفا  رد  وناز 

دزاس یم  دراو  یهلا  تشهب  رد  ار  ناسنا  . 4

216 ص :

.120/ نارمع لآ  - . 1
.128/ لحن - . 2
.72/ میرم - . 3
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راگدرورپ زا  شزرمآ  هب  لـین  يارب  و  ) » (1) ) ؛) َنیقَّتُْمِلل ْتَّدِـعُأ  ُضْرَْألا  ُتاوامَّسلا َو  اَهُـضْرَع  ٍهَّنَج  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٍهَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  (َو 
« .دیباتشب تسا ، هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  ردق  هب  شیانهپ  هک  یتشهب  و  دوخ ،

تسا اهیتخس  زا  تاجن  هیام  . 5

« .دهد یم  رارق  یندش  نوریب  هار  وا  يارب  ادخ  دنک ، اورپ  ادخ  زا  سک  ره  و  ) » (2) ) ؛) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  (َو 

لعجی هللا  قتی  نم  هنا  اوملعاو  : » دنک یم  نایب  نینچ  ار  اوقت  راثآ  زا  یتمسق  هفیرش ، ۀیآ  نیا  توالت  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
اوقت هک  سک  نآ  دیشاب  هاگآ  ) (3) ) ؛ هدنع همارکلا  لزنم  هلزنی  هسفن و  تهتـشا  امیف  هدلخی  ملظلا و  نم  ارون  و  نتفلا ، نم  اجرخم  هل 

یم اطع  وا  هب  یکیرات  لد  رد  يرون  دـیاشگ و  یم  شیور  هب  اه  هنتف  زا  ییاهر  يارب  یهار  دـنوادخ ] دـسرتب ، ادـخ  زا  و   ] دـنک هشیپ 
[ یگرزب و   ] تمارک لزنم  رد  ار  وا  دزاس و  یم  هنادواج  هشیمه  يارب  تسا ] دنم  هقالع  نآ  هب  و   ] دراد تسود  هچنآ  رد  ار  وا  دیامن و 

[.« دنک یم  ییاریذپ  وا  زا  و   ] دروآ یم  دورف 

یگدنز ياهراک  حالصا  . 6

217 ص :

.133/ نارمع لآ  - . 1
.2/ قالط - . 2

هبطخ 183. هغالبلا ، جهن  - . 3
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اورپ ادخ  زا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ) » (1) ) ؛) ...ْمَُکلامْعَأ ْمَُکل  ِْحلُْـصی  ًادـیدَس  ًالْوَق  اُولُوق  َهَّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
« .دروآ حالص  هب  ار  امش  لامعا  ات  دییوگ  راوتسا  ینخس  دیراد و 

ناهانگ ندش  هدوشخب  . 7

ناتناهانگ ...ات  دیراد  اورپ  ادخ  زا  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ) » (2) ) ؛) ْمَُکبُونُذ ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  َهَّللا ...  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  )
« .دیاشخبب امش  رب  ار 

یهلا تبحم  ثعاب  . 8

« .دراد یم  تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ) »... (3) ) ؛) َنیقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  )... 

راگدرورپ دزن  تمارک  تزع و  . 9

218 ص :

.70 . 71/ بازحا - . 1
.71/ بازحا - . 2

4 هبوت /  - . 3
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« .تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  انامه  ) » (1) ) ؛) ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  )

لامعا ندش  هتفریذپ  . 10

« .دیامن یم  لوبق  ناگشیپ  اوقت  زا  دنوادخ  انامه  ) » (2) ) ؛) َنیقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  )

ترخآ ایند و  رد  تراشب  . 11

« .تسا تراشب  ترخآ  ایند و  رد  ناگشیپ ) اوقت   ) ناشیا يارب  ) » (3) ) ؛) ِهَرِخْآلا ِیف  اْینُّدلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  يرُْشْبلا  ُمَُهل  )

يراکزیهرپ عناوم  زا  یخرب 

یتسرپایند . 1

هک یلد  رد  اوقت  نتفرگ  ياج  ) (4) ) ؛ يَْوقَّتلا ُهَنُکْسَت  ْنَأ  اَْینُّدلِاب  ٍۀِّلَوَتُم  ٍْبلَق  ِّلُک  یَلَع  ٌماَرَح  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
« .تسا مارح  دشاب ، ایند  هتفیش 

نارگید اب  تموصخ  . 2

219 ص :

.13 تارجح /  - . 1
.27/ هدئام - . 2

.64/ سنوی - . 3
.4904 مکحلا ، ررغ  - . 4
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« .دشاب هتشاد  اورپ  ادخ  زا  دناوت  یمن  دنک ، همصاخم  هک  یسک  ) (1) ) ؛ مصاخ نم  هللا  یقتی  نا  عیطتسی  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

یتسرپ توهش  . 3

دوش یمن  تفای  یصاعم ] و   ] ناهانگ زا  مادک  چیه  ) (2) ) ؛ هوهش یف  یتای  الا  یش ء  هللا  هیصعم  نم  ام  : » دومرف ترـضح  نآ  نینچمه 
« .تسا راگزاس  یتوهش  اب  هکنیا  زج 

تفر یهاوخ  يوه  توهش و  یپ  زا  رگ 

----

تفر یهاوخ  اونیب  هک  تربخ  نم  زا 

----

يا هدمآ  اجک  زا  يا و  هک  هک  رگنب 

----

)(3)  ( تفر یهاوخ  اجک  ینک ، یم  هچ  هک  ناد  یم 

----

تراجت . 4

: تسا هدمآ  يدام  يونعم و  يانعم  ود  هب  نآرق  گنهرف  رد  تراجت 

يونعم .فلا 

220 ص :

تمکح 298. هغالبلا ، جهن  - . 1
هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  - . 2

.يراصنا هللادبع  هجاوخ  - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 249 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_220_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_220_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_220_3
http://www.ghaemiyeh.com


، تقیقح رد  ) » (1) ) ؛) َرُوبَت َْنل  ًهَراـِجت  َنوُجْرَی  ًهَِینـالَع  ارِـس َو  ْمُهاـْنقَزَر  اَّمِم  اوـُقَْفنَأ  َهـالَّصلا َو  اُوماـقَأ  ِهَّللا َو  َباـتِک  َنوـُْلتَی  َنیذَّلا  َّنِإ  )
، دننک یم  قافنا  اراکـشآ  ناهن و  میا ، هداد  يزور  ناشیدب  هچنآ  زا  دـنراد و  یم  اپ  رب  زامن  دـنناوخ و  یم  ار  ادـخ  باتک  هک  یناسک 
ار قافنا  و  زامن ، هماـقا  یهلا ، تاـیآ  توـالت  لاـعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  .دریذـپ » یمن  لاوز  زگره  هک  دـنا  هتـسب  یتراـجت  هب  دـیما 

هدومرف ناـیب  هنوگ  نیا  ار  يونعم  ياـهتراجت  زا  رگید  یخرب  زین  فص  هروس  تایآ 10 و 11  رد  .تسا  هتـسناد  ریذپان  لاوز  تراجت 
: تسا

ْمُِکلاْومَِأب َو ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنوُدِهاُجت  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت  ٍمیلَأ *  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیْجُنت  ٍهَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
زا ار  امـش  هک  میاـمن  هار  یتراـجت  رب  ار  امـش  اـیآ  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  « ؛) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ 

تشذـگ و  ] نیا .دـینک  داـهج  ناـتیاهناج  لاوـما و  اـب  ادـخ  هار  رد  دـیورگب و  وا  هداتـسرف  ادـخ و  هب  دـناهر ؟ یم  كاـندرد  یباذـع 
« .تسا رتهب  امش  يارب  دینادب ، رگا  يراکادف ]

221 ص :

.29/ رطاف - . 1
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یفرعم يونعم  تراجت  ناونع  هب  ناج  لام و  اب  ادـخ  هار  رد  داهج  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ادـخ و  هب  ناـمیا  هیآ  نیا  رد 
َنینِمْؤُْملا َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  : ) تسا هدومرف  ناـیب  نینچ  ار  يونعم  تراـجت  نیا  قیداـصم  زا  رگید  یکی  لاـعتم  دـنوادخ  .تسا  هدـش 

)(1) ) ؛) ِنآْرُْقلا ِلیْجنِْإلا َو  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنُولَتُْقی  َنُوُلتْقَیَف َو  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  َنُوِلتاـُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو 
رد هک ] یناسک  نامه  [ ؛ تسا هدیرخ  دـشاب ، نانآ  يارب  تشهب  هکنیا  ياهب ]  ] هب ار  ناشلام  ناج و  نانمؤم ، زا  دـنوادخ  تقیقح ، رد  »

« .تسوا هدهع  رب  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  یقح  هدعو  ناونع  هب  نیا ]  ] .دنوش یم  هتشک  دنشک و  یم  دنگنج و  یم  ادخ  هار 

جنپ تقیقح  رد  يا  هلماعم  ره  تسا و  هدرک  یفرعم  هدنـشورف  ار  نانمؤم  رادـیرخ و  يونعم  گرزب  تراجت  نیا  رد  ار  دوخ  دـنوادخ 
.هلماعم دنس  اهب ، تمیق و  عاتم ، هدنشورف ، رادیرخ ، دراد : یساسا  نکر 

222 ص :

.111/ هبوت - . 1
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، عاتم نانآ  لاوما  اهناج و  هدنـشورف ، نانمؤم  رادیرخ ، شدوخ  تسا : هدرک  هراشا  ناکرا  نیا  مامت  هب  هیآ  نیا  رد  زین  لاعتم  دـنوادخ 
.تسا هداد  رارق  هلماعم  نیا  دنس  ار  ینامسآ  بتک  نمث و  ار  تشهب 

يدام .ب 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  یتایآ  يدام  تراجت  دروم  رد 

دراد یمن  زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  ادخ  نادرم  تراجت ، . 1

« .دزاس یمن  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  دتس  داد و  تراجت و  هک  ینادرم  ) » (1) ) ؛) ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ٌهَراِجت َو ال  ْمِهیْهُلت  ٌلاجِر ال  )

دریگ ماجنا  تیاضر  اب  دیاب  یناگرزاب  تالماعم  . 2

« .دشاب هتفرگ  ماجنا  امش  زا  رگیدکی  یضارت  اب  يدتس  داد و  هکنآ  رگم  ) » (2) ) ؛) ْمُْکنِم ٍضارَت  ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  )

223 ص :

.37/ رون - . 1
.29/ ءاسن - . 2
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هبتشم قیرط  زا  دماک  همقل 

----

هنم نادند  نآ  رب  كاخ و  روخ و  نوخ 

----

دنک نوتفم  نید  هار  رد  ار  وت  ناک 

----

)(1)  ( دنک نوریب  تلد  زا  نافرع  رون 

----

.تسا دوهش  دنس و  هب  زاین  دقن  ریغ  تراجت  رد  . 3

)(2) ) ؛) ِلْدَْعلِاب ٌِبتاک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  ُهُوُبتْکاَف َو  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَِدب  ُْمْتنَیادَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
تروص  ] يا هدنـسیون  دیاب  .دیـسیونب و  ار  نآ  دینک ، ادیپ  رگیدکی  هب  يراد  تدم  یهدـب  هاگره  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

« .دسیونب امش  نایم  تلادع ، ساسارب  ار ] هلماعم 

درادن دنس  هب  يزاین  يدقن  هلماعم  . 4

224 ص :

.ییاهب خیش  - . 1
.282/ هرقب - . 2
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نآ هک  دشاب  يدقن  يدتس  داد و  هکنآ  رگم  « ؛ ( (1) ( ( اهُوُبتْکَت َّالَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ْمُکَْنَیب  اهَنوُریُدت  ًهَرِضاح  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  )
« .دیسیونن ار  نآ  هک  تسین  یهانگ  امش  رب  تروص ، نیا  رد  دینک ؛ یم  رازگرب  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  ار 

دیرادرب تراجت  زا  تسد  هعمج ، زامن  ماگنه  . 5

ای دتس  داد و  نوچ  و  ) » (2) ) ؛) ِهَراجِّتلا َنِم  ِوْهَّللا َو  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  ام  ُْلق  ًاِمئاق  َكوُکَرَت  اـْهَیلِإ َو  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَأ  ًهَراـِجت  اْوَأَر  اذِإ  (َو 
زا تسادـخ ، دزن  هچنآ  وـگب  .دـننک  یم  كرت  يا ، هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  ار  وـت  دـنروآ و  یم  يور  نآ  يوـس  هب  دـننیبب ، یمرگرس 

« .تسا رتهب  دتس  داد و  زا  یمرگرس و 

تراجت طیارش 

225 ص :

.282/ هرقب - . 1

.11/ هعمج - . 2
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دای لغـش  نیرت  هزیکاپ  ناونع  هب  تراـجت  زا  هک  میرب  یم  ناـیاپ  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ینارون  مـالک  اـب  ار  ثحب  نیا 
: دشاب مزال  طیارش  ياراد  رگا  دنا ، هدومرف 

اذاو اومذی  مل  اورتشا  اذاو  اوفلخی  مل  اودعو  اذاو  اونوخی  مل  اونمتئا  اذاو  اوبذکی  مل  اوثدح  اذا  نیذلا  راجتلا  بسک  بسکلا  بیطا  نا  »
هک تسا  یناناگرزاب  لغـش  لغـش ، نیرت  هزیکاپ  انامه  ) (1) ) ؛ اورـسعی مل  مهل  ناـک  اذاو  اولطمی  مل  مهیلع  ناـک  اذاو  اورطی  مل  اوعاـب 

دننکن و هدعو  فلخ  دنهد ، هدعو  هاگره  دننکن و  تنایخ  دوش ، هدرپس  اهنآ  هب  یتناما  هاگره  دنیوگن و  غورد  دـنیوگ ، ینخـس  نوچ 
رد  ] دـنراکهدب هاـگره  دـننکن و  غـیلبت  فـیرعت و  دنــشورف ، یم  يزیچ  یتـقو  دـننکن و  شهوـکن  نآ ] زا  ، ] دـنرخ یم  يزیچ  یتـقو 

« .دنرواین راشف  دوخ ] قح  نتفرگ  يارب   ] دنشاب راکبلط  هاگره  دنزرون و  للعت  دوخ ] یهدب  تخادرپ 

فارسا . 5
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ار یعامتجا  یگدـنز  لداعت  فارـسا  هکنیا  هچ  .تسا  فارـسا  هداد ، زیهرپ  نآ  زا  ار  اهناسنا  هراومه  نآرق  هک  یتسیاشان  ياـهراک  زا 
.دراد لابند  هب  یناوارف  دسافم  دزیر و  یم  مه  رد 

نارگ سابل  ندیـشوپ  لثم  دـشاب ؛ هدرک  عیاض  ارهاظ  ار  يزیچ  درف  هکنآ  یب  تسا ، لادـتعا  دـح  زا  ندـش  جراـخ  ياـنعم  هب  فارـسا 
.درک هیذغت  ار  يدایز  هدع  ناوتب  نآ  لوپ  اب  هک  یتمیق  نارگ  ياذغ  هیهت  ای  دشاب ، زاین  دروم  سابل  ربارب  دص  شیاهب  هک  یتمیق 

تیمورحم ثعاـب  زورما  ياـهناسنا  فارـسا  اـی  و  دوش ، رگید  يا  هقطنم  تیمورحم  ثعاـب  نیمز  زا  يا  هقطنم  رد  فارـسا  اـسب  هچ  و 
.درمش یمرب  ناگدنوش  كاله  هلمج  زا  ار  نیفرسم  تکاله و  هیام  ار  فارسا  دیجم  نآرق  .ددرگ  هدنیآ  ياهلسن 

« .میتخاس دوبان  ار  نیفرسم  ام  و  ) » (1) ) ؛) َنِیفِرْسُْملا اَنْکَلْهَأ  (َو 

227 ص :
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يور هنایم  تکاله و  بجوم  فارـسا  ) (1) ) ؛ ٌةاَْرثَم ُدْصَْقلا  ٌهاَْوثَم َو  ُفَرَّسلا  : » دیامرف یم  فارـسا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
« .تسا تورث  ندش  دایز  هیام 

« .درادن تسود  ار  ناراکفارسا  دنوادخ  هک  دینکن  فارسا  ) (2) ) ؛ َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  َو ال  : » دیامرف یم  دنوادخ  - 

« .دنا شتآ  لها  ناراکفارسا  هک  یتسار  هب  و  ) (3) ) ؛ راَّنلا ُباحْصَأ  ْمُه  َنِیفِرْسُْملا  َّنَأ  َو  - »

« .دینکن تعاطا  ار  ناراکفارسا  رما  ) (4) ) ؛ نِیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال  - »

« .دوب ناراکفارسا  زاو  تشاد  نیمز  رد  ییوج  يرترب  نوعرف  و  ) (5) ) ؛ نِیفِرْسُْملا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ٍلاَعل  َنْوَعِْرف  َّنِإ  «َو 

« .دنک یمن  تیاده  تسا ، وگغورد  راکفارسا و  هک  ار  یسک  دنوادخ  ) (7) ) ؛ ( (6)  ( باَّذَک ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  »

228 ص :
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فارسا یهن  دراوم  زا  یضعب 

: ندیماشآ ندروخ و  رد  . 1

« .دینکن فارسا  یلو  دیماشایب  دیروخب و  ) (1) ) ؛ اُوفِرُْست اُوبَرْشا َو ال  اُولُک َو  »

: يریگ ماقتنا  رد  فارسا  . 2

« .دنک فارسا  لتق  رد  دیابن  سپ  ) (2) ) ؛ ِْلتَْقلا ِیف  ْفِرُْسی  الَف  »

: درک فارسا  دیابن  مه  قافنا  رد  یتح  . 3

هن دننک و  یم  یجرخلو  هن  دننک ، قافنا  نوچ  هک  دـنا  یناسک  ادـخ ] ناگدـنب   ] و ) (3) ) ؛ اوُُرتـْقَی َْمل  اُوفِرُْـسی َو  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  «َو 
« .دنریگ یم  گنت 

رد ار  نآ  تشادرب و  هزیرگنـس  یتشم  قوف  هیآ  توالت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » دـیوگ یم  لوحا » ورمع  نب  کلملادـبع  »
یتشم هاگ  نآ  .تسا  هدومرف  دوخ  باتکرد  لجوزع  يادـخ  هک  تسا  یتسخ  يریگتخـس و  نامه  نیا  دومرف : تشاد و  هگن  شتـشم 

يرادقم تخیر و  ار  نآ  زا  یتمسق  تشادرب و  رگید  یتشم  سپس  .تسا  فارسا  نیا  دومرف : تخیر و  ار  اهنآ  همه  تشادرب و  رگید 
)(4) « ( .تسا طسو  دح  نیا  دومرف : تشاد و  هگن  ار 

راکفارسا ياه  هناشن 

229 ص :
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ِعاَنِطْصا ِیف  ُدَهْزَی  ُهَْدنِع َو  َْسَیل  اَم  ُلُکْأَی  ِلِطاَْبلِاب َو  ُرْخَْفلا  ٌهََعبْرَأَف : ِفِرْسُْملا  ُهَماَلَع  اَّمَأ  َو  : » دیامرف یم  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
روخارف ار  هچنآ  دزان ؛ یم  لطاب  ياهراک  هب  تسا : زیچ  راهچ  راکفارسا  ياه  هناشن  ) (1) ) ؛ ُْهنِم ْیَِشب ٍء  ُعِفَْتنَی  َال  ْنَم  ُرِْکُنی  ِفوُْرعَْملا َو 

« .دنک یم  راکنا  درب  یمن  يدوس  وا  زا  هک  ار  سک  ره  تسا و  تبغر  یب  ریخ  ياهراک  ماجنا  رد  دروخ ؛ یم  تسین ، شلاح 

تیاکح

، داتفا لولهب  هب  شمـشچ  هک  نیمه  دوب ، هتـسشن  دوخ  زاس  هزات  ترامع  رد  نوراه  اقافتا  .تفر  دیـشرلا » نوراه   » دزن لولهب »  » يزور
: تشون لوهب  .دسیونب  ترامع  راوید  رب  يزیچ  تساوخ  وا  زا 

نم ناک  ناو  نیفرسملا  بحی  هللاو ال  تفرسا  دقف  کلام  نم  ناک  ناف  صنلا  تعضوو  صجلا  تعفر  نیدلا ، تعضوو  نیطلا  تعفر  »
ورف ار  صن  یتخاـس و  دـنلب  ار  چـگ  یتشاذـگ ؛ ورف  ار  نید  یتـشارفارب و  ار  لـگ  نیملاـظلا ؛ بحی  ـال  هللاو  تملظ  دـقف  كریغ  لاـم 

زا رگا  دراد و  یمن  تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  يا و  هدرک  فارـسا  انامه  تسوت ، دوخ  لام  زا  ترامع  نیا  رگا  .یتشاذگ 
« .دراد یمن  تسود  ار  نارگمتس  دنوادخ  يا و  هدرک  ملظ  تسا  نارگید  لام 

230 ص :
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يزودنا شناد  . 6

ملاع ملع و  شزرا 

ار شناد  ملع و  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  .تسا  هتـسباو  وا  شنیب  شناد و  هب  ناسنا  لاـمک  دـیدرت  نودـب 
نداد ناشن  يارب  هتکن  نیمه  .تسا  هدرک  یفرعم  نیمز -  نامـسآ و  زا  معا  یتسه -  ياه  هدیدپ  همه  شنیرفآ  یـساسا  یلک و  تلع 

.تسا هاوگ  نیرت  عطاق  لیلد و  نیرتهب  ملع ، شزرا  تمظع و 

نیا لباقم  رد  ار  نادنمدرخ  ياهلد  دنک و  زاب  تقیقح  هتکن و  نیا  ربارب  رد  ار  ناسنا  تریـصب  مشچ  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  یتقو 
: دیامرف یم  دزاس ، رادیب  هاگآ و  تیعقاو ،

ِّلُِکب َطاحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  ٌریدَق َو  ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  ٍتاوامَـس َو  َْعبَـس  َقَلَخ  يذَّلا  ُهَّللا  )
نایم ار  شنامرف  درک ، قلخ  اهنآ  اب  ناسمه  ار  نیمز  دیرفآ و  ار  نامـسآ  تفه  هک  تسا  یـسک  نامه  دـنوادخ  ) » (1) ) ؛) ًاْملِع ْیَش ٍء 

« .دراد یملع  هطاحا  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دراد و  تردق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  دینادب  ات  دروآ  یم  دورف  فرگش ] هدیدپ   ] ود نیا 

لزان ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هک  تسا  ییاه  هیآ  نیتسخن  تسا ، هدومن  نایب  ار  ملع  تیمها  هک  يرگید  تاـیآ  هلمج  زا 
رظن زا  یهاوخ  ملع  یهوژپ و  شناد  يزومآداوس و  هکنیا  رب  تسا  يرگید  لیلد  نیا  .دوش  یم  زاغآ  ارقا )  ) ندناوخ هب  رما  اب  هدـش و 

دنترابع اهنآ  زا  یخرب  .تسا  هدش  نایب  یفلتخم  ياهلکـش  هب  عوضوم  نیا  نآرق  زا  یتایآ  رد  .دراد  یناوارف  تیمها  لاعتم  راگدرورپ 
: زا

231 ص :
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ادخ ) » (1) ) ؛) ٌریبَـخ َنُولَمْعَت  اـِمب  ُهَّللا  ٍتاـجَرَد َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی  : ) نادنمـشناد يـالاو  تاـجرد  . 1
هاگآ دینک ، یم  هچنآ  هب  ادخ  درب و  یم  الاب  دنا  هدش  هداد  شناد  هک  ار  یناسک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  ار  امش  زا  ییاهنآ  ياه  هجرد 

« .تسا

: دنراد ساره  ادخ  زا  نادنمشناد  اهنت  . 2

« .دنسرت یم  وا  زا  هک  دننایاناد  اهنت  ادخ ، ناگدنب  زا  ) » (2) ( ( ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  )

: یتسه ملعم  نیلوا  راگدرورپ ، . 3

سک نامه  تسا ، نیرت  میرک  وت  راـگدرورپ  ناوخب و  ) » (3) ) ؛) ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلاـِب *  َمَّلَع  يذَّلا  ُمَرْکَأـْلا *  َکُّبَر  ْأَْرقا َو  )
« .تخومآ وا  هب  تسناد ، یمن  ناسنا  هک  ار  هچنآ  تخومآ ، ملق  اب  هک 

: يرترب كالم  شناد  ملع و  . 4

232 ص :
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هدنناهر اوه  زا  ملع  تسیچ 

----

هدنناسر قح  هب  ار  شبحاص 

----

يوش میکح  ات  زومآ  تمکح 

----

يوش میلک  مدمه  هرمه و 

----

يدرخ یب  هب  نکم  عیاض  رمع 

----

يدب تافص  زا  رود  وش  رود 

----

ییانس

هب و  ) » (1) ) ؛) َنینِمْؤُْملا ِهِدابِع  ْنِم  ٍریثَک  یلَع  انَلَّضَف  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َالاق  ًاْملِع َو  َناْمیَلُـس  َدُواد َو  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق 
يرترب شنامیا  اب  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  شیاتس  دنتفگ : ود  نآ  و  میدرک ، اطع  شناد  نامیلس  دوواد و  هب  یتسار 

« .تسا هداد 

ياهزیچ يارب  هدـش ، ضیرحت  قیوشت و  ملع ، بلط  يارب  هک  ردـق  نآ  زین  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  تایاور  رد  نآرق ، تایآ  رب  هوالع 
: دوش یم  لقن  لیذ  رد  دروم  نیا  رد  تیاور  دنچ  .تسا  هدشن  رگید 

)(2) ) ؛ ِملِْعلا َهاَُغب  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اـَلَأ  ٍِملْـسُم  ِّلُـک  یَلَع  ٌهَضیِرَف  ِْملِْعلا  ُبَلَط  : » دـنا هدومرف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  . 1
یم تسود  ار  ملع  ناگدـنیوج  لاعتم  دـنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  .تسا و  بجاو  ناملـسم  ناـنز  نادرم و  همه  يارب  شناد ، لیـصحت 

« .دراد

233 ص :
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.15/ لمن - . 1
ح 1069. ص 488 ، یسوط ، خیش  یلاما ، - . 2
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َناَک َْریَْخلا َو  َساَّنلا  ُمِّلَُعیَف  ُسِلْجَی  َُّمث  ََهبُوتْکَْملا  یِّلَُصی  اَمُهُدَحَأ  َناَک  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِناَلُجَر  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  َْدنِع  َرِکُذ  . » 2
رد ) (1) ) ؛ مُکاَنْدَأ یَلَع  ِیلْـضَفَک  ِیناَّثلا  یَلَع  ِلَّوَْألا  ُلْـضَف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  َلـْیَّللا  ُموُقَی  َراَـهَّنلا َو  ُموُصَی  ُرَخآـْلا 

ار هضیرف  زامن  اهنآ  زا  یکی  هک  دش ] هتفگ  نینچ  و   ] دمآ نایم  هب  نخس  لیئارـسا  ینب  درم  ود  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح 
یم تدابع  هب  ار  بش  دریگ و  یم  هزور  ار  زور  يرگید  اما  دهد ، یم  شزومآ  ار  اهیبوخ  مدرم  هب  دنیـشن و  یم  سپـس  دراذگ و  یم 

!« امش نیرتمک  رب  تسا  نم  يرترب  نوچمه  یمود  رب  یلوا  يرترب  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنارذگ 

اهشناد نیرتهب 

234 ص :

ح 13824. همکحلا ، نازیم  - . 1
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.دوش ناسنا  يراگتسر  تیاده و  هیام  هک  تسا  روظنم  یمولع  قوف  تایاور  رد  هکلب  تسین ، دنسپ  دروم  یملع  ره  هک  تسین  یکش 

هک تسا  نآ  شناد  نیرتهب  ) (1) ) ؛ َكَداَعَم ِِهب  َتْدَْسفَأ  اَم  ُهُّرَش  َكَداَشَر َو  ِِهب  َتْحَلْـصَأ  اَم  ِْملِْعلا  ُْریَخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ناشیا مه  و  .ینادرگ » هابت  نآ  اب  ار  شیوخ  ترخآ  هک  تسا  نآ  شناد  نیرتدب  ینک و  حالصا  نآ  اب  ار  دوخ  يراگتـسر  تیاده و 

« .دشاب هارمه  لمع  اب  هک  تسا  نآ  شناد ، نیرتهب  ) (2) ) ؛ لمعلا هنراق  ام  ملعلا  ریخ  : » دومرف

: دومرف هک  تسا  یندینش  زغن و  ینخس  هراب  نیا  رد  زین  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

یَلَع َکَّلَد  اَم  ََکل  ِْملِْعلا  ُمَْزلَأ  ِِهب َو  ِلَمَْعلا  ِنَع  ٌلُوئْسَم  َْتنَأ  اَم  َْکیَلَع  ِلَمَْعلا  ُبَجْوَأ  ِِهب َو  اَّلِإ  ُلَمَْعلا  ََکل  ُُحلْصَی  َال  اَم  َِکب  ِْملِْعلا  َیلْوَأ  »
ْنَع َّنَلُفْغَت  َال  ُُهلْهَج َو  َكُّرُضَی  َال  اَم  ِْملِِعب  َّنَلِغَتْـشَت  اَلَف  ِلِجاَْعلا  َکِْملِع  ِیف  َداَز  اَم  ًهَِبقاَع  ِْملِْعلا  ُدَمْحَأ  ُهَداَسَف َو  ََکل  َرَهْظَأ  َِکْبلَق َو  ِحاَلَص 

يرورض دوشن و  تسرد  نآ  اب  زج  تلمع  هک  تسا  یـشناد  نآ  وت ، يارب  شناد  نیرتراوازـس  ) (3) ) ؛ ُهُکْرَت َِکلْهَج  ِیف  ُدـیِزَی  اَم  ِْملِع 
حالـص و هک  تسا  یـشناد  وت ، يارب  شناد  نیرت  مزـال  يوـش و  یم  تساوخزاـب  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  یلمع  وـت ، يارب  لـمع  نیرت 

نتسناد هب  نیاربانب ، دیازفیب ؛ ایند  نیا  رد  وت  لمع  رب  هک  تسا  یـشناد  نآ  شناد ، نیرت  ماجرف  کین  دهد و  ناشن  وت  هب  ار  تلد  داسف 
لفاغ دیازفا ، یم  وت  ینادان  رب  شندراذگورف  هک  يزیچ  نتـسناد  زا  وشن و  لوغـشم  دناسر ، یمن  وت  هب  ینایز  نآ  نتـسنادن  هک  يزیچ 

« .شابم

235 ص :

.5023 مکحلا ، ررغ  - . 1
.4968 نامه ، - . 2

ح 14139. همکحلا ، نازیم  - . 3
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.درادن تقو  فرص  شزرا  لوادتم  مولع  زا  یضعب  هک  دمهف  یم  دنک ، تقد  ناسنا  رگا 

داتـسا دز »؟ ار  ورمع  دـیز  ارچ  : » دیـسرپ درگاـش  .ارمع » دـیز  برـض  ناوخب  : » تفگ شداتـسا  .دـناوخ  یم  وحن  یکدوک  تسا  لـقن 
یملع مهاوخ  یمن  : » تفگ يور »؟ یم  اجک  هب  : » تفگ شداتـسا  .تساخرب  درگاش  یمهفب .» وت  مهاوخ  یم  تسا ؛ لاثم  نیا  : » تفگ

!« دوش یم  عورش  دروخ  دز و  اب  لوا  نیمه  زا  هک  مناوخب  ار 

« ...الثم هللا  برض  : » تفگ یم  شدرگاش  هب  داتسا  نآ  شاک  يا 

تیاکح ود 

ایبنا ناثراو  .فلا 

.تخودنا لام  يرگید  تخومآ و  ملع  یکی  دندوب ، رصم  رد  هدازریما  ود  تسا  لقن  .دنتسه  یهلا  يایبنا  ناثراو  نیتسار ، نادنمشناد 
يدرک و رظن  دنمشناد  رد  تراقح  مشچ  هب  رگناوت  نیا  سپ  .دش  رـصم  زیزع  یکی  نیا  تشگ و  رـصع  همالع  یکی  نآ  رمالا  تبقاع 

« .تسا هدنامب  یقاب  تنکسم  رد  نانچمه  نیا  مدیسر و  تنطلس  هب  نم  : » یتفگ

وت ملع و  ینعی ، متفاـی ؛ ناربـمغیپ  ثاریم  هک  نم  رب  تسا  رت  نوزفا  ناـنچ  مـه  همـسا -  زع  يراـب -  تـمعن  رکـش  ردارب ! يا  : » تـفگ
)(1) « ( .رصم کلم  ینعی ، یتفای ؛ ناماه  نوعرف و  ثاریم 

236 ص :

.يدعس ناتسلگ  - . 1
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اهملع هصالخ  .ب 

»؟ يزوماین ملع  ارچ  : » تفگ دیسر و  ینابش  هب  يدنمشناد  يزور 

زیچ جـنپ  اهملع  هصالخ  : » تفگ .يوگ » زاب  يا ؟ هتخومآ  هچ  : » تفگ دنمـشناد  .ما » هتخومآ  تساهملع  هصالخ  هچنآ  : » تفگ نابش 
: تسا

.میوگن غورد  دوشن ، يرپس  تسار  ات  هکنآ  یکی 

.مروخن مارح  دوشن ، يرپس  لالح  ات  مود ،

.میوجن نارگید  بیع  میاین ، غراف  دوخ  بیع  زا  ات  موس ،

.مورن قولخم  رد  چیه  هب  دوشن ، يرپس  لجوزع  يادخ  يزور  ات  مراهچ ،

« .مشابن لفاغ  ناطیش  سفن و  رکم  زا  مهنن ، تشهب  رد  ياپ  ات  مجنپ ،

)(1) « ( .تشگ ینغتسم  تمکح  ملع و  بتک  زا  تسنادب  تلصخ  جنپ  نیا  هک  ره  تسا ، لصاح  ار  وت  مولع  تمامت  : » تفگ دنمشناد 

ماتخ نسح 

237 ص :

.تایاکحلا عماوج  - . 1
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َْملِع َعَمَج  ْنَم  ِساَّنلا  ُمَلْعَأ  َو  : » دـندومرف هک  میرب  یم  نایاپ  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ینارون  ثیدـح  نیا  اـب  ار  مـالک 
« .دنک عمج  دوخ  شناد  اب  ار  مدرم  شناد  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتاناد  ) (1) ) ؛ ِهِْملِع َیلِإ  ِساَّنلا 

منک راک  هچ  نم  تفگ : یکدوک 

----

منک راختفا  راک  نآ  هب  ات 

----

زومآ تفرعم  ملع و  شمتفگ 

----

زور ددرگ  وت  تنحم  بش  ات 

----

منک رایتخا  ملع  نوچ  تفگ :

----

منک راک  هچ  ارم  وگ  نآ  زا  دعب 

----

ینک رایتخا  ملع  را  متفگ 

----

ینک راک  هچ  ار  وت  دیوگ  ملع 

----

يرهش سابع 

238 ص :
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.14164 همکحلا ، نازیم  - . 1
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قافنا . 7

بایرد یغارچ  هب  ار  ناهج  نازور  هریت 

----

دنشاب يرازم  عمش  ار  وت  گرم  زا  سپ  هک 

----

ار قافنا  تقیقح  دـنوادخ  .تسا  هدرک  شرافـس  نآ  هب  رایـسب  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هدیدنـسپ  ياهراک  زا  یکی  قاـفنا 
.تسا هدومرف  رکذ  يونعم  دوسرپ  ياهتراجت  هلمج  زا  ار  نآ  هتسناد و  اوقت  ار  نآ  یلوبق  طرش  هدرک ، رکذ  تخس  يا  هندرگ  زا  رذگ 

قافنا عناوم 

: زا دنترابع  قافنا  عناوم  زا  یخرب 

ناطیش .فلا 

239 ص :
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« .دهد یم  میب  یتسدیهت  زا  ار  امش  ناطیش  ) » (1) ) ؛) َْرقَْفلا ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا  )

شزرا اب  ناج  زا  اهنآ  يارب  ایند  لام  هک  يدح  ات  دوش  یم  اهنآ  ندرک  قافنا  عنام  هدرک ، كانمیب  هدـنیآ  زا  ار  اهناسنا  ناطیـش  یهاگ 
.دیامن یم  رت 

دنچ زا  دنوادخ  هدعو  شریذپ  دهد و  یم  شزرمآ  هدعو  دنوادخ  اما  دهد ، یم  ناسنا  هب  رقف  هدـعو  ناطیـش  ندرک ، قافنا  ماگنه  هب 
: تسا لوبق  راوازس  دراد و  تیزم  تهج 

.تسا یعطق  زور  نآ  رد  ام  زاین  تمایق و  هلئسم  اما  تسا ، کش  دروم  میربب ، هرهب  لام  زا  میناوتب  میشاب و  هدنز  هدنیآ  رد  هکنیا  . 1

.تسا یقاب  تمایق  يارب  امتح  زورما  قافنا  اما  دنامن ، یقاب  میراد  یم  هگن  ادرف  يارب  هک  یلام  تسا  نکمم  . 2

زا دناوتن  دوش و  ضیرم  اسب  هچ  .دنک  هدافتـسا  لام  نیا  زا  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  مولعم  اما  دنامب ، یقاب  ناسنا  يارب  لام  ضرف  رب  . 3
.دسر یم  ناسنا  هب  امتح  تمایق  رد  زورما  قافنا  هرهب  اما  دربب ، هرهب  لاوما 

240 ص :

.268/ هرقب - . 1
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.تسا يدبا  تمایق  رد  دوخ ، قافنا  زا  وا  يریگ  هرهب  یلو  تسا ، یعطقم  تقوم و  ایند ، رد  شا  هتخودنا  لام  زا  ناسنا  يدنم  هرهب  . 4

زا یلاخ  تمایق  رد  قافنا  زا  هدافتـسا  اما  تسا ، هتخیمآ  درد  جنر و  رازه  اب  اهنآ  زا  ندرب  تذـل  ایند و  رد  لاوما  زا  ندرک  هدافتـسا  . 5
) . (1)  ( تساهررض نیا 

تیاکح

ور و نوریب  تفگ : ار  مالغ  .تفای  ربخ  ناشیا  ندمآ  زا  هجاوخ  .دـننک  ذـخا  يزیچ  وا  زا  ات  دـنتفر  یلیخب  هناخ  رد  هب  افرظ  زا  یعمج  »
هجاوخ دنتفگ : افرظ  .دیناسر  ماغیپ  دمآ و  نوریب  مالغ  .دیراد  روذعم  تسا ، هتفای  تافو  شود  نم  هجاوخ  هک  يوگب  ار  تعامج  نیا 

كاخ هب  میرازگ و  زامن  وا  رب  دـنرآ و  نوریب  ات  میرب  یم  وا  زا  هزاـنج  راـظتنا  دراد ، رایـسب  قوقح  اـم  تمذ  رد  دوب و  اـم  تمعن  یلو 
) « (2)  ( .میراپس

ناقفانم .ب 

241 ص :

ص 70. ج 7 ، ریبک ، ریسفت  زا  لقن  هب  ص 501 ، ناقهد ، ربکا  میرک ، نآرق  زا  هتکن  کی  رازه و  - . 1
.فئاوطلا فئاطل  - . 2
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یناسک هب  دنیوگ : یم  هک  دـنا  یناسک  ناقفانم )  ) نانآ ) » (1) ) ؛) اوُّضَْفنَی یَّتَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـْنِع  ْنَم  یلَع  اوُقِْفُنت  ـال  َنُولوُقَی  َنیذَّلا  ُمُه  )
« .دنوش هدنکارپ  ات  دینکم  قافنا  دنیادخ  ربمایپ  دزن  هک 

قافنا يدرف  یعامتجا و  راثآ  زا  یخرب 

( ادخ  ) وا ار  شضوع  دیدرک ، قافنا  ار  هچ  ره  ) » (2) ) ؛) ُهُِفلُْخی َوُهَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو  : ) هدننک قافنا  لاوما  ینوزف  هیام  قافنا ، . 1
« .دهد یم 

لثم ) » (3) ) ؛) ْمِهِـسُْفنَأ ْنِم  ًاـتیْبثَت  ِهَّللا َو  ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلا  ُلَـثَم  : ) هدـننک قاـفنا  تیعقوم  تیبثت  هیاـم  قاـفنا ، . 2
« ...دننک یم  قافنا  ناشحور  يراوتسا  ادخ و  يدونشخ  بلط  يارب  ار  شیوخ  لاوما  هک  یناسک 

هگن شیوـخ  سفن  لـخب  زا  هکنآ  و  ) » (4) ) ؛) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُـش  َقُوی  ْنَم  َو  : ) يراگتـسر هب  ندیـسر  هار  قاـفنا ، . 3
« .دنناراگتسر زا  اهنآ  سپ  دوش ، هتشاد 

242 ص :

.7/ نوقفانم - . 1
.39/ ءابس - . 2

.265/ هرقب - . 3
.9/ رشح - . 4

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 273 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_242_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_242_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_242_4
http://www.ghaemiyeh.com


؟ ییاهزیچ هچ  زا  قافنا 

هزیکاپ ياهزیچ  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ) » (1) ) ؛) ُْمْتبَسَک ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) اهنیرتهب زا  قافنا  . 1
« .دینک قافنا  دیا ، هدروآ  تسد  هب  هک  يا 

یجایتحا ناـشدوخ  رد  دـنچ  ره  و  ) » (2) ) ؛) ٌهَصاـصَخ ْمِِهب  َناـک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  : ) تسا زاـین  دروـم  هچنآ  زا  قاـفنا  . 2
« .دنراد یم  مدقم  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  دشاب ، مربم ] ]

تسا تمه  تجاح  تقو  ندوبر  دوخ  يولگ  زا 

----

)(3)  ( دنکفا نان  گس  شیپ  يریس  تقو  سک  ره  هنرو 

----

هچنآ زا  ات  دیسر  دیهاوخن  يراکوکین  هب  زگره  ) » (4) ) ؛) نوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  : ) دیراد یگتـسبلد  نآ  هب  هچنآ  زا  . 3
« .دینک قافنا  دیراد ، تسود 

تیاکح

243 ص :

.267/ هرقب - . 1
.9/ رشح - . 2

.بئاص - . 3
.92/ نارمع لآ  - . 4
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یم شا  هرفس  رانک  دندروآ و  یم  شیارب  یحدق  دروخ ، یم  اذغ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  هاگره  : » دیوگ یم  دالخ » نب  رمعم  »
روتسد سپ  تشاذگ و  یم  حدق  نآ  رد  تشاد و  یمرب  يرادقم  دندروآ ، یم  شیارب  هک  ییاهاذغ  نیرتهب  زا  ترـضح  دنتـشاذگ و 

َّلَج َّزَع َو  ُهَّللا  َِملَع  دومرف : یم  سپس  َهَبَقَْعلا ) َمَحَْتقا  َالَف  : ) دومرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دنهدب و  نادنمتسم  هب  ار  نآ  داد  یم 
دازآ ییاـناوت  یناـسنا  ره  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  ) (1) ) ؛ ِهَّنَْجلا َیلِإ  َلـِیبَّسلا  ُمَُهل  َلَـعَجَف  ٍهَبَقَر  ِْقتِع  یَلَع  ُرِدـْقَی  ٍناَْـسنِإ  ُّلُـک  َْسَیل  ْنَأ 

« .داد رارق  نانآ  يارب  تشهب  هب  ندیسر  يارب  ار  هار  نیا  ور  نیا  زا  درادن ، ار  يا  هدنب  ندرک 

؟ درک قافنا  دیاب  یناسک  هچ  هب 

244 ص :

ح 1. ص 329 ، ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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؛ ردام ردپ و  . 1

؛ نادنواشیوخ . 2

؛ ماتیا . 3

؛ نیکاسم . 4

.ناگدنام هار  رد  . 5

ریخ و ره  وـگب  ) (1) ) ؛ ِلیبَّسلا ِْنبا  ِنیکاسَْملا َو  یماـتَْیلا َو  َنیبَْرقَأـْلا َو  ِْنیَدـِلاْوِللَف َو  ٍْریَخ  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  اـم  ْلـُق  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
« .دشاب هار  رد  ناگدنامرد  نادنمتسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  ردام و  ردپ و  يارب  دیاب  دینک ، یم  قافنا  هک  یکین 

َءاِینْغَأ ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَـض  َنوُعیطَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلیبَس  یف  اوُرِـصْحُأ  َنیذَّلا  ِءارَقُْفِلل  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  نینچمه 
درک قافنا  اهنآ  هب  ناوت  یم  هک  يدارفا  زا  یخرب  هیآ  نیا  زا  هدافتسا  اب  ) (2) ( ( ًافاْحلِإ َساَّنلا  َنُولَئْسَی  ْمُهامیِسب ال  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم 

: زا دنترابع 

: تسا هتشاد  زاب  یگدنز  هنیزه  لیصحت  زا  ار  اهنآ  یعناوم  هک  یناسک  . 1

245 ص :

.215/ هرقب - . 1

.273/ هرقب - . 2
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« .دنا هدش  هتشادزاب  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  « ؛) ِهَّللا ِلیبَس  یف  اوُرِصْحُأ  َنیذَّلا  )

« .دنرادن ییاناوت  نیمز  رد  ریس  يارب  ضرالا ؛ یف  ابرض  نوعیطتسی  ال  : » دنرادن شاعم  بسک و  ترفاسم و  ناوت  هک  یناسک  . 2

لاح هب  نادان  « ؛) ِفُّفَعَّتلا َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  : ) دور یمن  اـهنآ  هراـبرد  رقف  ناـمگ  يراد  نتـشیوخ  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  . 3
« .درادنپ یم  رگناوت  ار  اهنآ  ناش  يزرو  تفع  رطاخب  ناشیا ،

« .یسانش یم  ناشتمالع  هب  ار  ناشیا  « ؛) ْمُهامیِسب ْمُُهفِْرعَت  : ) تسادیوه اهنآ  رد  یناوتان  فعض و  راثآ  . 4

« .دننک یمن  لاؤس  رارصا  اب  مدرم  زا  « ؛) ًافاْحلِإ َساَّنلا  َنُولَئْسَی  ال  : ) دنهاوخ یمن  يزیچ  مدرم  زا  رقف  رطاخ  هب  زگره  هک  یناسک  . 5

ترازم عمش  دوش  گرم  هیس  زور 

----

246 ص :
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يرآ رد  هب  يریقف  ياپ  زا  هک  راخ  ره 

----

ماتخ نسح 

: دندومرف هک  میرب  یم  نایاپ  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ینارون  یمالک  اب  ار  ثحب  رخآ ، رد 

، دـنک غیرد  ناکین  زا  راـیتخا  هب  ار  دوخ  لاـم  هک  ره  ) (1) ) ؛ راَرِطْـضا ِراَرْـشَْألا  َیلِإ  َُهلاَم  ُهَّللا  َفَرَـص  ًاراَِیتْخا  ِراَیْخَْألا  َنِم  َُهلاَم  َعَنَم  ْنَم  »
« .دنک یم  نادب  بیصن  رابجا  هب  ار  شلام  دنوادخ 

247 ص :

.20656 نون ، فرح  همکحلا ، نازیم  - . 1
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قفانم قافن و  . 8

ار دوخ  دنراد ، یعـس  هک  يدارفا  .دریگ  یم  همـشچرس  هدارا ، فعـض  تیـصخش و  دوبمک  زا  هک  تسا  یگرزب  درد  ییورود  قافن و 
هن هک  دنتـسه  یناوتان  مدرم  تسادـج ، مه  زا  ناشرادرک  راتفگ و  نطاب و  رهاظ و  لد ، ناـبز و  دـنهد و  ناـشن  دنتـسه ، هکنآ  زا  ریغ 

.دوخ حالصا  يارب  مزال  میمصت  هدارا و  هن  دنراد و  ار  دوخ  یعقاو  تیصخش  راهظا  تعاجش 

رارق ناوارف  خـیبوت  دروم  رافک و  فیدر  رد  هک  ییاـج  اـت  دـنا  هدـش  هداد  هدـعو  یهلا  باذـع  هب  نآرق  تاـیآ  رد  هراومه  هورگ  نیا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .دنا  هتفرگ 

: دنمنهج رد  رافک  اب  ماگمه  نیقفانم  . 1

248 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 279 

http://www.ghaemiyeh.com


منهج شتآ  نارفاک ، هرهچ و  ود  نانز  نادرم و  هب  ادـخ  ) » (1) ) ؛) اهیف َنیِدلاخ  َمَّنَهَج  َران  َراَّفُْکلا  ِتاِقفانُْملا َو  َنیِقفانُْملا َو  ُهَّللا  َدَـعَو  )
« .دنا هنادواج  نآ  رد  هک  تسا  هداد  هدعو  ار 

: دنخزود هاگیاج  نیرت  تسپ  رد  نیقفانم  . 2

« .دنخزود تاکرد  نیرتورف  رد  نیقفانم  هک  یتسرد  هب  ) » (2) ) ؛) ِراَّنلا َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِقفانُْملا  َّنِإ  )

نیقفانم تافص  زا  یخرب 

نآرق رد  نیقفانم  تافص  .فلا 

: دنیوگغورد هراومه  . 1

« .دنیوگغورد تخس  نیقفانم  هک  دهد  یم  یهاوگ  ادخ  و  ) » (3) ) ؛) َنُوبِذاَکل َنیِقفانُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  (َو 

: تسا صخشم  ناشنانخس  زا  قافن  . 2

249 ص :

.68/ هبوت - . 1
.145/ ءاسن - . 2
.1/ نوقفانم - . 3
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« .درب یهاوخ  یپ  نانآ  لاح ]  ] هب نخس  گنهآ  زا  و  ) » (1) ) ؛) ِلْوَْقلا ِنَْحل  یف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  (َو 

: دنهد یم  حیجرت  ار  رافک  اب  یتسود  . 3

« .دنریگ یم  دوخ ]  ] ناتسود ار  نارفاک  نانمؤم ، زا  ریغ  هک  نانامه  ) » (2) ) ؛) نینِمْؤُْملا ِنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِرفاْکلا  َنوُذِخَّتَی  َنیذَّلا  )

: دننک یم  یگدنز  فده  نودب  . 4

« .نانآ اب  هن  دننانیا و  اب  هن  دنلدود ؛ رافک ] نینمؤم و  هورگ  ود   ] نآ نایم  ) » (3) ) ؛) ِءالُؤه یلِإ  ِءالُؤه َو ال  یلِإ  َِکلذ ال  َْنَیب  َنیبَْذبَذُم  )

: دننک یم  داسف  یبلط  حالصا  راعش  اب  . 5

یم دـینکم  داسف  نیمز  رد  دوش : یم  هتفگ  نانآ  هب  نوچ  و  ) » (4) ) ؛) َنوُِحلْـصُم ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلیق  اذِإ  (َو 
« .میرگ حالصا  دوخ  ام  دنیوگ :

250 ص :

.30/ دمحم - . 1
.139/ ءاسن - . 2
.143/ ءاسن - . 3

.11/ هرقب - . 4
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: تسا تهارک  يور  زا  دنهد ، ماجنا  يریخ  راک  رگا  . 6

زج و  دنروآ ، یمن  اج  هب  زامن  تلاسک  لاح ]  ] اب زج  و  ) » (1) ) ؛) َنوُهِراک ْمُه  َّالِإ َو  َنوُقِْفُنی  یلاسُک َو ال  ْمُه  َّالِإ َو  َهالَّصلا  َنُوتْأَی  (َو ال 
« .دننک یمن  قافنا  تهارک  اب 

تایاور رد  نیقفانم  تافص  .ب 

: دنا هدومرف  رکذ  هنوگ  نیا  ار  نیقفانم  تافص  رگید  زا  یخرب  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ياه هناشن  زا  زیچ  راهچ  ) (2) ) ؛ اَْینُّدلا یَلَع  ُصْرِْحلا  ِْبنَّذلا َو  یَلَع  ُراَرْـصِْإلا  ِْنیَْعلا َو  ُدوُمُج  ِْبلَْقلا َو  ُهَواَسَق  ِقاَفِّنلا : ِتاَماَلَع  ْنِم  ٌَعبْرَأ  »
« .ایند هب  تبسن  يدنمزآ  و  هانگ ، رب  تموادم  مشچ ، یگدیکشخ  یلدتخس ، تسا : قافن 

: تسا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  قفانم  ياه  هناشن  زا  یخرب  زین  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

251 ص :

.54/ هبوت - . 1
.228 صاصتخالا ، - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 282 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_251_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_251_2
http://www.ghaemiyeh.com


غورد دیوگ  نخس  هاگره  تسا : زیچ  هس  قفانم  هناشن  ) (1) ) ؛ ناخ نمتئا  اذاو  فلخ  دعو  اذا  بذک و  ثدح  اذا  ثالث : قفانملا  هیآ  »
« .دنک تنایخ  دوش ، دامتعا  وا  هب  هاگره  دنکن و  افو  دهد ، هدعو  هاگره  دیوگ ،

اَّمَأ ًاکِرْـشُم  َال  ًانِمُْؤم َو  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَخَأ  َال  یِّنِإ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  دََـقل  َو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
اَم ُلوـُقَی  ِناَـسِّللا  ِوـْلُح  ٍِقفاَـنُم  َّلُـک  ْمُْکیَلَع  ُفاَـخَأ  یِّنَِکل  ِهِکْرِِـشب َو  ُهُعَمْقَی  ُهَّللا َو  ِهیِزُْخیَف  ُكِرْـشُْملا  اَّمَأ  ِِهناَـمیِِإب َو  ُهَّللا  ُهُعَنْمَیَف  ُنِمْؤُْـملا 
زا هن  مسرت و  یم  نمؤـم  زا  هن  متما ، رب  نـم  دوـمرف : نـم  هـب  ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ) (2) ) ؛ نوُرِْکُنت اَـم  ُلَـعْفَی  َنُوفِْرعَت َو 

یسک رش ]  ] زا اهنت  هکلب  دنک ، یم  دوبان  شکرش  هلیسو  هب  ار  كرـشم  دراد و  یم  زاب  شنامیا  اب  ار  نمؤم  دنوادخ  هک  ارچ  كرـشم ؛
ار نآ  هک  دـنک  یم  يراـک  دیرامـش و  یم  وـکین  ار  نآ  هک  دـیوگ  یم  ار  يزیچ  اـناد ، ناـبز  رد  تسا و  قفاـنم  لد  رد  هک  مسرت  یم 

« .دیراد یم  دنسپان 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هاگن  رد  قفانم  تیاکح 

252 ص :

ح 20574. نون ، فرح  همکحلا ، نازیم  - . 1
همان 27. هغالبلا ، جهن  - . 2
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مث عطقف ، نمؤملا  عقوف  رهن ، یلا  اوعقو  هثالث  طهر  لثمک  رفاکلاو  قفاـنملاو  نمؤملا  لـثم  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
يدنع و ناف  یلا  مله  نا  نمؤملا  هادان  و  کیلع ، یشخا  یناف  یلا  مله  نا  رفاکلا  هادان  نمؤملا  یلا  لصی  نا  داک  اذا  یتح  قفانملا  عقو 

یتا یتح  ههبـش  کش و  یف  لزی  مل  قفانملا  نا  و  هقرغف ، يذا  هیلع  یتا  یتح  امهنیب  ددرتی  قفانملا  لاز  امف  .هدنع  ام  هل  یظحی  يدـنع 
یم يا  هناخدور  يوس  هب  هک  تسا  يرفن  هس  هورگ  کی  تیاکح  رفاک ، قفانم و  نمؤم و  تیاکح  ) (1) ) ؛ کلذک وه  توملا و  هیلع 

نمؤم هب  ار  شدوخ  هک  هدنامن  يزیچ  دوش و  یم  دراو  قفانم  سپـس  .درذگ  یم  نآ  زا  دوش و  یم  هناخدور  دراو  نمؤم  ادـتبا  .دـنور 
نم دزن  اریز  ایب ؛ نم  يوس  هب  هک : دنز  یم  ادص  نمؤم  .منارگن و  وت  يارب  اریز  ایب ؛ نم  يوس  هب  دنز : یم  شیادص  رفاک  اما ]  ] دـناسرب

يرآ .دنک  یم  شقرغ  دـسر و  یم  وا  هب  يدـنزگ  هرخالاب  هکنآ  ات  دـنک  یم  ددرت  ود  نآ  نایم  هتـسویپ  قفانم  .دوب  یهاوخ  دـنم  هرهب 
« .دراد یتلاح  نینچ  وا  .دسر  یم  ارف  شگرم  هکنآ  ات  درب  یم  رس  هب  ههبش  کش و  رد  هتسویپ  قفانم 

253 ص :

.18473 همکحلا ، نازیم  - . 1
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شیاین اعد و  . 9

یخرب .تسا  لاعتم  دنوادخ  اب  طابترا  شیاین و  اعد و  تسا ؛ هدـش  هداد  یناوارف  تیمها  نآ  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  يدراوم  هلمج  زا 
: زا دنترابع  تسا ، هدمآ  شیاین  اعد و  هرابرد  نآرق  تایآ  رد  هک  يدراوم  زا 

یهلا و تاضویف  یمامت  هب  ندیـسر  اشنم  هک  میظع  تکرب  نیا  زا  ات  دـهاوخ  یم  ناگدـنب  زا  هداد ، روتـسد  شیاین  اـعد و  هب  نآرق  . 1
.دننکن تلفغ  تسا  ترخآ  ایند و  ریخ 

: دیامرف یم  نینچ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

« .منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  دومرف : ناتراگدرورپ  ) » (1) ) ؛) ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  (َو 

254 ص :

.60/ نمؤم - . 1
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: تسا هدومرف  رکذ  ناحلاص  ياه  هناشن  زا  ار  اعد  نآرق ، . 2

يور زا  ار  ام  دـندومن و  یم  باتـش  کین  ياـهراک  رد  ناـنآ  ) » (1) ) ؛) ًابَهَر ًاـبَغَر َو  انَنوُعْدَـی  ِتاْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراـُسی  اُوناـک  ْمُهَّنِإ  )
« .دندناوخ یم  میب  تبغر و 

یفرعم راگدرورپ  شیاین  ار  تالکـشم  اهیراتفرگ و  زا  تاجن  هار  اهنت  هتـسناد و  يرورـض  يرطف و  يرما  ار  شیاـین  اـعد و  نآرق ، . 3
: دنک یم 

ناسنا نوچ  و  ) » (2) ) ؛) ُهَّسَم ٍّرُض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم  ُهَّرُض  ُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف  ًاِمئاق  ْوَأ  ًادِعاق  ْوَأ  ِِهْبنَِجل  اناعَد  ُّرُّضلا  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  (َو 
هک دور  یم  نانچ  مینک ، فرطرب  ار  شیراتفرگ  نوچ  دـناوخ و  یم  هداتـسیا  اـی  هتـسشن  اـی  هدـیباوخ  ولهپ  هب  ار  اـم  دـسر ، یبیـسآ  ار 

« .تسا هدناوخن  هدیسر ، وا  هب  هک  يراتفرگ  يارب  ار  ام  ییوگ 

.دروخ یم  مشچ  هب  ییاور  ياهباتک  رد  شیاین  اعد و  تیمها  هرابرد  زین  یناوارف  تایاور  نآرق ، تایآ  رب  هوالع 

255 ص :

.90/ ءایبنا - . 1
.12/ سنوی - . 2
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: دیامرف یم  هتسناد  تدابع  نامه  ار  اعد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هنومن ، ناونع  هب 

« .تسا تدابع  نامه  اعد  ) (1) ) ؛ ُهَداَبِْعلا َوُه  ُءاَعُّدلا  »

يدـحا اعد  اب  تسا و  تداـبع  زغم  اـعد  (2) ؛ (  ( دحا ءاعدـلا  عم  کلهیالو  هدابعلا  خـم  ءاعدـلا  : » دـیامرف یم  ترـضح  نآ  نینچمه 
« .دش دهاوخن  كاله 

و یبایماک ] و   ] تاـجن ياهدـیلک  اـعد  (3) ؛ (  ( حالفلا دـیلاقمو  حاجنلا  حـیتافم  ءاعدـلا  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
« .تسا يراگتسر  ياه  هنیجنگ 

لدز یتسد  میرآرب  ات  ایب  »

----

لگز ادرف  دروآرد  ناوتن  هک 

----

زاین ياهتسد  یهت  درآ  رب 

----

زاب تسدیهت  ددرگن  تمحر  ز 

----

دهد شرادمان  یتعلخ  اضق 

----

256 ص :

تیاور 37. ص 300 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  - . 1

تیاور 37. ص 300 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  - . 2
ص 341. ج 93 ، راونالا ، راحب  - . 3
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دهن شرانک  رد  يا  هویم  ردق ،

----

تسبب زگره  هک  رد  نآ  زا  رادنپم 

----

تسد هدروآرب  ددرگ  دیمون  هک 

----

زاین نیکسم  دنرآ و  تعاط  همه 

----

زاون نیکسم  هاگرد  هب  ات  ایب 

----

تسد میرآرب  هنهرب  خاش  وچ 

----

)(1) « ( تسشن ناوتن  شیب  نیا  زا  گرب  یب  هک 

----

اعد تباجا  طیارش 

راگدرورپ تخانش  . 1

.مینیب یمن  تباـجا  زا  يرثا  یلو  مینک  یم  اـعد  اـم  : » دـندرک لاؤس  دـندش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  هب  یهورگ 
« .دیسانش یمن  هک  دیناوخ  یم  ار  یسک  امش  اریز  (2) ؛ (  ( هنوفرعت نم ال  نوعدت  مکنال  : » دندومرف شترضح 

لالح بسک  . 2

: دندومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هراب  نیا  رد 
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257 ص :

.يدعس ناتسوب  - . 1
ص 368. ج 93 ، راونالا ، راحب  - . 2
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دروخ و یم  ار  هچنآ  دوش ، باجتسم  شیاعد  دراد  تسود  سک  ره  ) (1) ) ؛ ُهَبْسَکَم ُهَمَعْطَم َو  ْبِّیَُطْیلَف  ُهُؤاَعُد  َباَجَتُْسی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  »
« .دیامن هزیکاپ  دنک ، یم  بسک 

بلق روضح  . 3

بلق زا  هتساخرب  ياعد  لجوزع  يادخ  (2) ؛ (  ( ٍهاَس ٍْبلَق  َءاَعُد  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  : » دیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
« .دنکن باجتسم  ار  لفاغ 

زاین ندوب  یعقاو  . 4

وا یعقاو  زاین  دوس و  هب  هک  یلاح  رد  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  شدوجو  مامت  اب  يراشفاپ و  اب  ار  يزیچ  ناـسنا  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد 
.تسین

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هنیمز  نیا  رد 

هک نیمه  تسا و  صیرح  يراک  رب  ناسنا  هک  تسا  رایـسب  ) (3) ) ؛ هَکَرْدَأ ْنُکَی  َْمل  ْنَأ  َّدَو  ُهَکَرْدَأ  اَّمَلَف  ِْهیَلَع  ُناَْـسنِْإلا  َصَرَح  ٍْرمَأ  َّبُر  »
« .تفای یمن  ار  نآ  شاک ] يا   ] هک دراد  تسود  تفای ، ار  نآ 

258 ص :

ص 373. ج 93 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 367. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 2

ص 8. یعادلا ، هدع  همجرت  - . 3
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لمع اب  اعد  ندوب  هارمه  . 5

.تسا شالت  راک و  اب  نآ  ندوب  هارمه  اعد ، تباجتسا  طیارش  رگید  زا 

زادناریت دننام  شالت ،] و   ] لمع نودب  هدننک  اعد  ) (1) ) ؛ ٍرَتَو اَِلب  یِماَّرلاَک  ٍلَمَع  اَِلب  یِعاَّدلا  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
« .تسا هز »  » نودب

اعد ياهنامز 

نخـس هب  لیم  درک  ساسحا  ناسنا  تفرگ و  ندـیزو  یهلا  تمحر  میـسن  هاگره  هدـش ، هیـصوت  هکنیا  رب  هوالع  یمالـسا  تایاور  رد 
ناوت یم  اهنآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  شرافـس  اعد  يارب  رت  بسانم  ياهتقو  ناونع  هب  زین  ییاهنامز  دنک ، اعد  هدرک ، ادیپ  ادخ  اب  نتفگ 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب 

زامن هضیرف  هماقا  زا  دعب  . 1

259 ص :

ص 60. ج 78 ، راونالا ، راحب  - . 1
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؛ ْمُکِِـضئاَرَف َبیِقَع  ْمُکَِجئاَوَح  َهَّللا  اُولَأْساَف  ِْهَیلِإ  ِتاَـقْوَْألا  ِّبَحَأ  ِیف  َهاَـلَّصلا  ُمُْکیَلَع  َضَرَف  َهَّللا  َّنِإ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ناتیاهزامن هماقا ]  ] زا سپ  ار  دوخ  ياهتجاح  سپ ، درک ؛ بجاو  دوخ  دزن  اـهتقو  نیرت  بوبحم  رد  ار  زاـمن  راـگدرورپ ، اـنامه  ) (1)(

« .دینک بلط 

هعمج زور  بش و  . 2

َفْوَس : » دومرف دـنک ، رافغتـسا  اهنآ  يارب  ات  دنتـساوخ  ردـپ  زا  بوقعی  نادـنزرف  یتقو  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
)(2)  ( .تخادنا ریخات  هب  هعمج  بش  هاگرحس  ات  ار  رافغتسا  بلط  نیا  دومرف : ترضح  یِّبَر » ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ 

باتفآ عولط  ات  رحس  زا  . 3

260 ص :

ص 324. ج 85 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 30. یعادلا ، هدع  همجرت  - . 2
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: دیامرف یم  نینچ  هلصاف  نیا  رد  اعد  تیمها  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اَهِیف ُحَّتَُفت  ٌهَعاَـس  اَـهَّنِإَف  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َیلِإ  ِرَحَّسلا  ِیف  ِءاَعُّدـلِاب  ْمُْکیَلَعَف  ٍءاَّعَد  ٍدـْبَع  َّلُـک  َنِینِمْؤُْملا  ِهِداَـبِع  ْنِم  ُّبُِحی  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
رایـسب هک  ار  نانآ  شنمؤم  ناگدنب  نیب  زا  لاعتم  دنوادخ  ) (1) ) ؛ ماَظِْعلا ُجـِئاَوَْحلا  اَهِیف  یَـضُْقت  ُقاَزْرَْألا َو  اَهِیف  ُمَّسَُقت  ِءاَمَّسلا َو  ُباَْوبَأ 

، دوش یم  زاب  نامـسآ  ياهرد  تاعاس  نیا  رد  اریز  باتفآ ؛ عولط  ات  رحـس  رد  اعد  هب  داب  امـش  رب  سپ  دراد ؛ یم  تسود  دـننک ، اـعد 
« .دوش یم  هدروآرب  گرزب  ياهتجاح  ددرگ و  یم  میسقت  ناگدنب  نایم  يزور  قزر و 

ناضمر هام  . 4

261 ص :

ص 478. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 1
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: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا 

رد ) (1) ) ؛ مُُکبُونُذ ِِهب  یَحُْمتَف  ُراَفِْغتْـسِالا  اَّمَأ  ُءاَلَْبلا َو  ِِهب  ْمُْکنَع  ُعَفُْدیَف  ُءاَعُّدلا  اَّمَأَف  ِءاَعُّدـلا  ِراَفِْغتْـسِالا َو  ِهَْرثَِکب  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ْمُْکیَلَع  »
زا  ] یهاوخ شزرمآ  دـنک و  یم  عفد  امـش  زا  ار  الب  اعد  اریز  دـینک ، اعد  رایـسب  دـیهاوخب و  شزرمآ  دـنوادخ  زا  رایـسب  ناضمر  هاـم 

« .تسا ناهانگ  يدوبان  هیام  دنوادخ ]

باجتسم ياهاعد 

.تسا رت  کیدزن  تباجا  هب  هیقب  زا  اهاعد  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا 

ُءاَعُد ُهَّقَع َو  اَذِإ  ِْهیَلَع  ُُهتَوْعَد  ُهََّرب َو  اَذِإ  ِهَِدلَِول  ِِدلاَْولا  ُءاَعُد  َیلاَعَت : ِهَّللا  ِنَع  َْنبَجُْحی  َال  ٍتاَوَعَد  ُثاََلث  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ِْهیَلَع ِهَرْدُْقلا  َعَم  ِهِساَُوی  َْمل  اَذِإ  ِْهیَلَع  ُهُؤاَعُد  اَنِیف َو  ُهاَساَو  ٍنِمُْؤم  َُهل  ٍخَِأل  اَعَد  ٌنِمُْؤم  ٌلُجَر  ُْهنِم َو  َُهل  َرَصَْتنا  ِنَِمل  ُهُؤاَعُد  ِهِِملاَظ َو  یَلَع  ِمُولْظَْملا 

شدنزرف قح  رد  ردپ  ياعد  دوش :] یم  باجتسم  و   ] دنام یمن  هدیـشوپ  یلاعت  يادخ  زا  هک  تساعد  هس  ) (2) ) ؛ ْهَیلِإ ِهیِخَأ  ِراَرِطْضا  َو 
هدیدمتـس نیرفن  دنک ؛] ینامرفان  و   ] درازایب ار  يو  هاگره  وا  قح  رد  ردپ  نیرفن  دشاب و  رادربنامرف ] و   ] راکوکین وا  هب  تبـسن  هاگره 

دوخ نمؤم  ردارب  قح  رد  نمؤم  درم  ياعد  دشاب ؛ هتفرگ  رگمتس  زا  ار  وا  ماقتنا  هک  یسک  قح  رد  هدیدمتس  ياعد  رگمتـس و  قح  رد 
ار شزاین  تسا  هتـسناوت  یم  وا  هدش و  جاتحم  يو  هب  هک  شردارب  قح  رد  وا  نیرفن  دـشاب و  هدرک  یلام  کمک  ار  وا  ام  رطاخ  هب  هک 

« .تسا هدرکن  دزاس و  فرطرب 

262 ص :

ص 320. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ح 541. ص 280 ، یسوط ، یلاما  - . 2
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.دنشاب هدشن  هدولآ  هانگ  هب  هک  تسا  یناکدوک  ياعد  باجتسم ، ياهاعد  هلمج  زا 

نم تما  ناکدوک  ياـعد  ) (1) ) ؛ بُونُّذـلا اُوبِراَُقی  َْمل  اَم  ٌباَجَتْـسُم  ِیتَّمُأ  ِلاَفْطَأ  ُءاَـعُد  : » دـندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
« .دنوشن هدولآ  هانگ  هب  هک  یمادام  تسا ، باجتسم 

263 ص :

ص 357. ج 90 ، راونالا ، راحب  - . 1
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . 10

ْمُهُضَْعب ُتانِمْؤُْملا  َنُونِمْؤُْملا َو  َو  : ) دیامرف یم  هتسناد ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نانمؤم  هتسجرب  تافص  زا  یکی  دیجم  نآرق 
یم نامرف  یکین  هب  دـنرگیدکی ، ناتـسود  نمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  ) » (1) ) ؛) ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ 

« .دنراد یم  زاب  تسیاشان  زا  دنهد و 

: تسا هدومرف  رکذ  تما  نیرتهب  هناشن  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنوادخ  نیا  رب  هوالع 

رادیدپ مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  ) » (2) ) ؛) ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْـهنَت  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  )
« .دیراد یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  و  دیهد ، یم  نامرف  هدیدنسپ  راک  هب  دیا : هدش 

264 ص :

.71/ هبوت - . 1
.110/ نارمع لآ  - . 2
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: تسا هدومرف  نینچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شزرا  هرابرد  زیگنا  تفگش  دنمشزرا و  رایسب  یمالک  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

ياهراک همه  ) (1) ) ؛ ٍّیُِّجل ٍرَْحب  ِیف  ٍهَثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  ِْرمَْألا  َدـْنِع  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلا  اَهُّلُک َو  ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ  اَم  «َو 
دوش هتخادـنا  فرژ  ییایرد  رد  هک  یناهد  بآ  زج  يزیچ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  هسیاقم  رد  ادـخ ، هار  رد  داـهج  بوخ و 

« .تسین

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاکرب  راثآ و 

زا دـنهد و  نامرف  یبوخ  هب  و  ) » (2) ) ؛) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَـی  َو  : ) يراگتـسر حـالف و  . 1
« .دنناراگتسر نانیا  دنراد ، زاب  يدب 

، دـنک فورعم  هب  رما  هـک  یـسک  ) (3) ) ؛ َنِینِمْؤُْملا َروُـهُظ  َّدَـش  ِفوُْرعَْملاـِب  َرَمَأ  ْنَمَف  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـم : تیوـقت  . 2
« .تسا هدرک  تیوقت  ار  ناناملسم 

265 ص :

تمکح 374. هغالبلا ، جهن  - . 1
.110/ نارمع لآ  - . 2
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ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 297 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_265_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_265_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_265_3
http://www.ghaemiyeh.com


« .یشاب فورعم  لها  ات  نک  فورعم  هب  رما  ) (1) ) ؛ هلها نکت  فورعملاب  رماو  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ندش : فورعم  لها  . 3

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  راثآ 

َْرمَْألا ِتَکَرَت  اَذِإ  ِماَلْـسِْإلا َو  ُهَْبیَه  اَْهنِم  تَعُِزن  اَْینُّدـلا  ِیتَّمُأ  ْتَمَّظَع  اَذِإ  : » دومرف مالـسا  یمارگ  لوسر  یحو : تکرب  زا  ندـش  مورحم  . 1
دوش و یم  هتفرگ  نانآ  زا  مالسا  هوکش  دهد ، اهب  ایند  هب  نم  تما  هاگره  ) (2) ) ؛ یِصاَعَْملا ُهَّلِذ  اَهَقَِحل  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو 

« .دسر یم  وا  هب  ناهانگ  يراوخ  زا  دراذگاو ، ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگره 

ْوَأ ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َّنُْهنََتل  ِفوُْرعَْملاـِب َو  َّنُُرمْأََـتل  : » دوـمرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  نـینچ  مـه  یهلا : ياهباذـع  عاوـنا  لوزن  . 2
« .دریگ یم  ارف  ار  امش  همه  ادخ  باذع  ای  دینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  ) (3) ) ؛ ِهللا َباَذَع  ْمُکَّنَّمُعََیل 

266 ص :

همان 31. هغالبلا ، جهن  - . 1
.12731 همکحلا ، نازیم  - . 2
.12734 همکحلا ، نازیم  - . 3
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ِرَْکنُْملا ِنَع  اْوَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُرَمَأ  اَم  ٍْریَِخب  ُساَّنلا  ُلاَزَی  َال  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یهلا : ياهتکرب  ندش  هتفرگ  . 3
زا دـنهد و  ناـمرف  یبوخ  هب  هک  یناـمز  اـت  مدرم  ) (1) ) ؛ ِتاَـکَرَْبلا ُمُْهنِم  ْتَعُِزن  َکـِلَذ  اُولَعْفَی  َْمل  اَذِإَـف  يوـْقَّتلا  ِِّربـْلا َو  یَلَع  اُونَواَـعَت  َو 

نانآ زا  اهتکرب  دـننکن ، نینچ  هاگره  اما  دوب ، دـنهاوخ  یبوخ  ریخ و  رد  دـننک ، يرایمه  کین  ياـهراک  رد  دـنراد و  زاـب  يراکتـشز 
« .دوش هتفرگ 

رهش نآ  هب  نوچ  .دننک  نوگژاو  شمدرم  رـس  رب  ار  يرهـش  ات  داتـسرف  ار  هتـشرف  ود  لجوزع  يادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
! اراگدرورپ تفگ : تشگرب و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دزن  ود  نآ  زا  یکی  سپ  ...دـندید  عرـضت  اعد و  لاح  رد  ار  يدرم  دندیـسر ،

وت هب  هک  يروتـسد  دومرف : دنوادخ  .دنک  یم  يراز  وت  هاگرد  هب  دناوخ و  یم  ار  وت  تا  هدنب  نالف  مدید  اما  مدیـسر  رهـش  نآ  هب  نم 
) « (2)  ( .تسا هدرکن  رییغت  مشخ  زا  شا  هرهچ  نم  رطاخ  هب  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  .هد  ماجنا  مداد 

یهان رمآ و  طیارش 

267 ص :

.12736 همکحلا ، نازیم  - . 1
ح 8. ص 58 ، ج 5 ، یفاک ، - . 2
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ِِهب ُُرمْأَی  اَِمب  ٌقِیفَر  ٍلاَصِخ  ُثاََلث  ِهِیف  َناَک  ْنَم  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یَْهنَی  اـَل  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ُُرمْأَـی  اـَل  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ) (1) ) ؛ ُْهنَع یَْهنَی  اَِمب  ٌِملاَع  ِِهب  ُُرمْأَی  اَِمب  ٌِملاَع  ُْهنَع  یَْهنَی  اَمِیف  ٌلْدَع  ِِهب  ُُرمْأَی  اَمِیف  ٌلْدَع  ُْهنَع  یَْهنَی  اَمِیف  ٌقِیفَر 
یهن رما و  رد  دریگ ، شیپ  ارادم  قیرط  دنک ، یم  یهن  نآ  زا  ای  رما و  نآ  هب  هچنآ  رد  دشاب : وا  رد  تلـصخ  هس  هک  یـسک  رگم  دنکن 

« .دشاب اناد  دنک ، یم  یهن  رما و  هچنآ  هب  دنک و  راتفر  تلادع  هب  دوخ 

ناگدنز نایم  رد  يا  هدرم 

268 ص :

.12758 همکحلا ، نازیم  - . 1
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لد و اب  رکنم  ربارب  رد  هک  یسک  ) (1) ) ؛ ِءاَیْحَْألا ِیف  ٌتِّیَم  َوُهَف  ِِهناَِسل  ِهِدَی َو  ِِهْبلَِقب َو  ِرَْکنُْملا  َراَْکنِإ  َكَرَت  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
« .ناگدنز نایم  رد  تسا  يا  هدرم  وا  دنکن ، ضارتعا  شیوخ  نابز  تسد و 

لوبقمان رذع 

هیشخ بر  ای  لوقی : الف  لاقم ، هیف  یلاعت  ارما هللا  يری  نا  هسفن  مکدحا  نرقحی  ال  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
نخـس دیاب  تسا و  نایم  رد  ادخ  زا  يرما  ياپ  هک  ییاج  رد  امـش  زا  یـسک  ادابم  ) (2) ) ؛ یـشخت نا  قحا  تنک  يایاف  لوقیف : سانلا !
دنوادخ نوچ  .دوب  مدرم  سرت  زا  ایادخ ! دیوگب : دناوت  یمن  تمایق ] يادرف   ] اریز دنک ، کچوک  ار  دوخ  ندرک ] توکـس  اب   ] دیوگب

« .یسرتب نم  زا  هک  دوب  نآ  رتراوازس  دهد : یم  باوج 

رد نآ  زراب  قیداصم  هزورما  هک  میرب  یم  نایاپ  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  هدـننک  رادـیب  یمالک  اـب  ار  هتـشون 
.دنراد تداعس  هب  لین  يوزرآ  هک  یناسک  يارب  تسا  يرادشه  تسا و  هتفای  تینیع  هعماج 

269 ص :

ح 374. ص 181 ، ج 6 ، بیذهتلا ، - . 1
.12796 همکحلا ، نازیم  - . 2
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ْمُِکب َْفیَکَف  ٍرَْکنُم ... !؟ ْنَع  اْوَْهُنی  َْمل  ٍفوُْرعَِمب َو  اوُرَمُْؤی  َْمل  ْمُُکباَبَش َو  َقَسَف  ْمُکُؤاَِسن َو  ْتَدَسَف  اَذِإ  ْمُِکب  َْفیَک  : » دندومرف ترضح  نآ 
دیهاوخ یلاـح  هچ  ) (1) ) ؛ ًاــفوُْرعَم َرَْکنُْملا  ًارَْکنُم َو  َفوُْرعَْملا  ُمـُْتیَأَر  اَذِإ  ْمُِـکب  َفـْیَک  ِفوُْرعَْملا ... !؟ ِنَـع  ْمـُْتیَهَن  َرَْکنُْملا َو  ُمـُْتیَتَأ  اَذِإ 

یلاح هچ  دینکن ...؟ عنم  يراکتـشز  زا  دیهدن و  نامرف  اهیبوخ  هب  امـش  دـنوش و  راکبان  ناتناناوج  دـساف و  ناتنانز  هک  هاگ  نآ  تشاد 
ار بوخ  هک  هاگ  نآ  تشاد  دـیهاوخ  یلاح  هچ  دـیراد ...؟ زاـب  اـهیبوخ  زا  دـیناوخ و  ارف  يراکتـشز  هب  هک  هاـگ  نآ  تشاد  دـیهاوخ 

»؟ وکین ار  تشز  دیناد و  تشز 

270 ص :

ح 359. ص 177 ، ج 6 ، بیذهتلا ، - . 1
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ناسانش قرش  رظنم  زا  نآرق 

فراعم اب  هداد ، یم  هزاجا  ناشیدوجو  هعـس  هک  يدـح  رد  ار  نآ  هب  نیکـسمتسم  هک  هدوب  ییاقثولا  هورع  هرامه  یهلا  رون  نیا  نآرق 
يا هژیو  هورگ  موق و  صاخ  نآرق ، ینومنهر  .تسا  هتخاس  جراخ  هفارخ  لهج و  ياـهیکیرات  زا  هدرک و  تیادـه  باریـس و  شلـالز 
للم رب  نوزفا  مـینک  یم  هدــهاشم  نونکاـت  زاـب  رید  زا  هـک  تـسا  نـیمه  يارب  .دریگ  یم  رب  رد  ار  ناـگمه  تـسا و  یناـهج  تـسین ؛

ناعذا و شدنلب  هاگیاج  شزرا و  تمظع و  هب  هدرک و  يرادرب  هرهب  نآ  زا  مه  ملاع  برغ  قرش و  ناققحم  نارگشهوژپ و  ناملـسم ،
تحاصف و .میهد  یم  هئارا  ناسانش  رواخ  رظنم  زا  نآرق ، زا  فلتخم  يایاوز  اب  يریوصت  رـصتخم ، هتـشون  نیا  رد  .دنا  هدرک  فارتعا 

چیه یهلا  ریظن  یب  هزجعم  نیا  هناـبیدا  باذـج و  راـتفگ  نحل و  میرک و  نآرق  تغـالب  تحاـصف و  رد  نآرق  یبدا  هزجعم  تغـالب و 
دروم هراشا  حیولت و  ای  حیرـصت  هب  نادنمـشیدنا  مالـسلا و  هیلع  ناموصعم  نخـس  دیجم و  نآرق  رد  درادن و  دوجو  يدیدرت  کش و 

.تسا هدش  فارتعا  نآ  هب  هتفرگ و  رارق  ثحب 

بلطم نیا  هب  نم  ...دـنناد و  یم  اهباتک  نیرت  حیـصف  ار  نآرق  بارعا ، : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  1931م )  - 1841 « ) نوبول واتسوگ  »
)(1) « ( .تسا هقباس  یب  ریظن و  یب  رگید ، ینامسآ  ياهباتک  نایم  رد  هک  دراد  يریذپلد  نوزوم و  تایآ  هلسلس  نآرق  هک  مفرتعم 

271 ص :

، ینیـسح مشاـه  دیـس  یـسراف : مجرتم  ریتعز ، لداـع  یبرع : مجرتم  نوبول ، واتـسوگ  برعلا ،) هراـضح   ) برع مالـسا و  ندـمت  - . 1
ص 132. 1347ه ش ،
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رـصانع هک  دـنک  یم  بلطم  يادا  ناگدـنناوخ  يارب  تیباذـج  ناهرب و  يورین  اب  يروط  هب  نآرق  سدـقم  باـتک  : » دـیوگ هکدـلون » »
رد هتخاس و  ندـمتم  ار  یـشحو  لئابق  یگداس  هب  هک  تسا  لماک  يردـق  هب  نآ  تحاـصف  .تسا  هدرک  دـحتم  لکـشتم و  ار  فلتخم 

)(1) « ( .تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  يزاتمم  صخشم و  هار  خیرات ، ریسم 

هللا یلـص  دـمحم  ترـضح  رب  لیئربج  طسوت  یظفل  تروص  هب  هک  تسا  راگدرورپ  یحو  نآرق ، : » دـیوگ نهرد » درل  ياـگ  يراـه  »
کی دـناوت  یمن  یـسنا  نج و  چـیه  هک  تسا  مامت  لماک و  ناـنچ  نآ  ...تسا و  یمئاد  هزجعم  نآرق ، .تسا  هدـش  لزاـن  ملـسو  هیلع 

)(2) « ( .دشاب هسیاقم  لباق  نآرق  زا  يرصتخم  شخب  اب  هک  دروایب  تمسق 

، تسین مظن  نآرق )  ) باتک نیا  هچ  رگا  : » دیوگ نآرق  مالسا و  تمظع  هرابرد  یتالاقم  ياراد  یـسیلگنا و  دنمـشناد  نسناج ،»  » رتکد
يانعم هک  یماس  داژن  زا  تسا  يربمغیپ  هزاوآ  نیا  .تسا  مظن  زا  رتالاب  تسه ، هچره  تفگ : درک و  فارتعا  دیاب  توق  لامک  اب  یلو 

)(3) « ( .تسا رتالاب  اهادص  همه  زا  بسانم و  ماع و  نآ 

272 ص :

ص 611. ج 2 ، شوروخ ، یهللادبع  نیسح  یجراخ ، ناسانش  مالسا  گنهرف  .ر ك : - . 1
ص لوا 1362ه ش ،) رتفد  یمالـسا ، هشیدـنا  هلجم   ) رنهاب دیهـش  ناییاپورا ، رظن  رد  نآرق  زا : لقن  هب  ص 33 ، يدـمحم ، نییآ  - . 2

.209
ص 611. يدمحم ، نییآ  - . 3
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دنا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هرابرد  یباتک  كرتشم  روط  هب  هک  میهاربا » نب  نامیلس   » و ) (1) « ( تند يا  »
ءارعـش بلاغ  هک  هتفای  ماجـسنا  هتخپ و  یلاع ، راتفگ  نابز و  نیا  هک  تسا  نکمم  ایآ  : » دنیوگ نآ  یبدا  زاجعا  ۀـبنج  زا  نآرق  ةرابرد 

دوب و یّما  لماک  روط  هب  هک  يدمحم  دشاب ؛ ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هشیدنا  رکف و  هداز  تشاداو ، یتفگـش  تریح و  هب  ار  برع 
)(2) ) »!؟ تشادن يا  هرهب  شناد  ملع و  زا 

هتخادرپ هتخاـس و  دـیجم  نآرق  هک  تسا  عوضوم  نیا  رگناـیب  یلو  تسین ، حیحـص  ندوب  یّما  زا  رگـشهوژپ  ود  نیا  روـصت  دـنچ  ره 
.تسا هتفرگن  تأشن  ناشیا  شناد  ملع و  زا  تسین و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح 

تایبدا و دوب ، برع  تایبدا  نابز و  هب  ّطلـسم  دنمـشناد و  يدرم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  : » دوب دـقتعم  ) (3) « ( يراواس دولک  »
هجرد یهتنم  هب  ار  هشیدنا  رکف و  يزاورپ  دنلب  تایآ ، نیا  ءاشنا  اب  وا  .تسایند  نابز  تایبدا و  نیرت  گنهامه  نیرت و  ینغ  هک  ینابز 

يرایسب هورگ  هک  تسا  هدوب  ینابز  رب  ّطلسم  دنمشناد و  يدرم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هک  منک  یم  رارکت  نم  ...دناسر  ناکما 
.دوب زور  نآ  ءارعش  مامت  هجوت  أدبم  هاگ و  هلبق  ناتسبرع ، دندوب و  هداد  شیارآ  رویز و  ار  نآ  یتیگ  شیادیپ  لوا  زا  ءارعش  زا 

273 ص :

لاس رد  هناتخبـشوخ  .دوب  اـجنآ  رد  رمع  رخآ  اـت  تفر و  ریازجلا  هب  دـعب  .دـنارذگ  هسنارف  رد  ار  دوخ  ییادـتبا  تالیـصحت  يو  - . 1
اب ار  نآ  هک  شباـتک  نیرتروهـشم  .دوـب  راـکرپ  ناگدنـسیون  زا  تـند  .تـفرگ  نیدلارـصان »  » بـقل دـش و  ناملـسم  .يدـالیم   1927
دش ریرحت  یبرع  هب  لوا  راب  يارب  هک  تسا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یناگدنز  لاح  حرـش  تشون ، میهاربا » نب  نامیلـس   » يراکمه

همجرت ادخ ، ربمایپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  باتک  همدـقم  .ر ك :  ) .دـیدرگ همجرت  يوسنارف  یـسیلگنا و  ياهنابز  هب  سپـس  و 
( .ش 1347ه  نایفاحص ، یشورف  باتک  رشن  زابتسد ، يداه 

دوش یم  مولعم  نیاربانب ، تفر ، ایند  زا  .م  لاس 1899  هب  میهاربا  نب  نامیلـس  نوچ  هکنیا  رکذ  نایاش  ص 108 . يدمحم ، نییآ  - . 2
مالسا لاس 1927  رد  تند  يا  اریز  تسا ؛ هدـش  هتـشاگن  تند  يا  ندـش  ناملـسم  زا  شیپ  .هدوب  كرتشم  يراـک  هک  .روبزم  باـتک 

.دروآ
هعلاطم و دروم  ار  میرک  نآرق  هکنآ  زا  دعب  وا  .تسناد  یم  یبوخ  هب  ار  یبرع  نابز  دوب و  يوسنارف  يدنمشناد  درگناهج و  يو  - . 3

(. ص 129 ج 1 ، یجراخ ، ناسانش  مالسا  گنهرف  .ر ك :  ) .دش نآ  بوذجم  داد ، رارق  یسررب 
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تباقر و هب  رـضاح  سک  چیه  دندوب و  هدرک  نازیوآ  هبعک  هناخ  رد  هب  ار  وا  دـئاصق  زا  یکی  هک  دوب  یگرزب  رعاش  هعیبر ،» نب  دـیبل  »
هیآ نیلوا  ندـناوخ  اب  وا  دـنداد ، رارق  دـیبل  رعـش  ربارب  رد  ار  نآرق  تایآ  زا  یکی  یتقو  یلو  دوبن ؛ هزیاـج  ندوبر  يارب  وا  اـب  هرعاـشم 

.دیورگ مالسا  هب  دعب  یکدنا  دیبل  .تسا  يرگید  رعاش  ره  وا و  رعش  زا  رترب  راتفگ ، نیا  درک  رارقا  هک  دش  قاتـشم  بوذجم و  نانچ 
شراعشا زا  یلماک  هخسن  ياضاقت  وا  زا  دوب ، قاتشم  دنم و  هقالع  وا  لماک  راعـشا  يروآ  عمج  هب  هک  وا  نارگـشیاتس  زا  یکی  يزور 

نیا تایآ  رد  قرغتـسم  بوذجم و  لماک  روط  هب  نم  نهذ  هظفاح و  اریز  مرادن ؛ دوخ  راعـشا  زا  هخـسن  چیه  نم  تفگ : دیبل  .درک  ار 
)(1) « ( .تسا هتشگ  ینامسآ  باتک 

ینامـسآ یحو  هکنآ  رب  هوالع  باتک  نیا  مینیب  یم  مینک ، یم  هعلاطم  ار  دـیجم  نآرق  اـم  هک  یماـگنه  : » دـیوگ لـیالراک » ساـموت  »
نیا .دـنکچوک و  زیچان و  نآرق ، ربارب  رد  اهباتک  مامت  هک  تسا  نآ  قح  تسا ...  باـتک  نیرت  غیلب  بیکرت ، تاـملک و  رظن  زا  تسا ،

)(2) « ( .تساّربم هزیکاپ و  هدیدنسپان ، لوصا  صقن و  بیع و  هنوگره  زا  باتک 

274 ص :

ص 106 و 107. میهاربا ، نب  نامیلس  تند و  يا  ادخ ، ربمایپ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  .ر ك : - . 1
ص مالسا ، اب  برغ  ییورایور  رب  یخیرات  یشرگن  زا : لقن  هب  ص 299 و 300 ، داژن ، یمشاه  ینامسآ ، رگید  ياهباتک  نآرق و  - . 2

.354
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شباتک تسا و  ناهج  خـیرات  ياهتیـصخش  نیرت  ماقم  یلاع  نیرت و  گرزب  زا  یکی  مالـسا  ربماـیپ  : » دـسیون یم  لوپ » نیل  یلناتـسا  »
)(1) « ( .تسا یبرع  نابز  راکهاش  یهلا و  ياه  یحو  زا  يا  هعومجم  هک  دشاب  یم  نآرق  نامه 

قافتا یبهذم  باتک  نیا  ییابیز  تفاطل و  ندوتس  رد  دنتسه ، انشآ  یبرع  نابز  رد  نآرق  اب  هک  اهنآ  مامت  : » دیوگ یم  تیتنم » دراودا  »
« .دنک ادا  ار  نآ  قح  دناوت  یمن  ییاپورا  نابز  چیه  هب  يا  همجرت  چیه  هک  تسا  هوکـش  اب  دـنلب و  نانچ  نآ  نآرق  یلاع  حرط  .دـنراد 

)(2)(

)(3) « ( .دنک یم  ذوفن  دارفا  ینورد  تاساسحا  قمع  ات  هک  تسا  نانچ  نآرق  نایب  ییابیز  : » دیوگ گنارتسمرآ » نراک  »

زا دـیدج  یعون  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  هک  تفگ  ناوت  یم  هاگدـید  کی  زا  نآرق ] ةرابرد  : »] دـیوگ رگید  ییاـج  رد  ومه 
، دیـسر یم  رظن  هب  هزجعم  هک  دوب  دـنمتردق  هزات و  يردـق  هب  مالک  نیا  .تخاس  یم  هتفیـش  ار  یهورگ  هک  درک  ادـیپ  تسد  تاـیبدا 

رگا ات  دیبلط  یم  هزرابم  هب  ار  دوخ  نانمشد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لیلد ، نیمه  هب  .یلومعم  رـشب  یبایتسد  زا  جراخ  يا  هزجعم 
)(4) « ( .دنروایب ار  نآرق )  ) نآ ریظن  دنناوت  یم 

275 ص :

ص 25. برغ ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  - . 1
ص 211. مالسا ، اب  برغ  ییورایور  رب  یخیرات  یشرگن  زا : لقن  هب  ص 53 ، 1929 م ، سیراپ ، نآرق ، يوسنارف  همجرت  - . 2

پاچ تمکح ، تاراشتنا  نارهت ، یتمشح ، شونایک  همجرت  گنارتسمرآ ، نراک  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  همانیگدنز  - . 3
ص 166. 1383ه ش ، لوا ،

پاچ تمکح ، تاراشتنا  نارهت ، یتمشح ، شونایک  همجرت  گنارتسمرآ ، نراک  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  همانیگدنز  - . 4
ص 167. 1383ه ش ، لوا ،
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نوزوم تسا  يرثن  نآ  مظعا  تمسق  تسا و  نیمز  قرشم  رثا  نیرت  هنارعاش  یبدا  رظن  هطقن  زا  نآرق  : » دیوگ یم  تروپ » نوید  ناج  »
)(1) « ( .تسا هتشاد  جاور  ضرا  هرک  زا  تمسق  نیا  رد  راصعا  نیرت  یمیدق  زا  هک  تسا  یقوذ  قباطم  کبس ، نیا  .عّجسم و  و 

دوجو هب  نآرق  دـننام  هروس  کی  یتح  دـناوت  یمن  يرعاش  چـیه  اریز  تسا ؛ قرافلا  عم  سایق  ءارعـش  ياه  هدورـس  اـب  نآرق  هسیاـقم 
.دنیآرب یمهم  نینچ  هدهع  زا  دنناوت  یمن  دـنوش ، عمج  مه  درگادرگ  زادرپ  لایخ  تسدربز و  ءارعـش  یمامت  رگا  هکلب  ) (2) ) ؛ دروآ

ار یگژیو  نیا  هتشادن ، تسد  رد  نآ  یغالب  زاجعا  نآرق و  یبدا  ییابیز  راهظا  يارب  یسایقم  نازیم و  تروپ  نوید  نوچ  لاح  نیا  اب 
.تسا هدرک  نایب  روبزم  هنوگ  هب 

رد رعش  رثن و  نیب  یکبـس  رد  هک  یبرع  نخـس ]  ] نیرت حیـصف  هنومن  ناونع  هب  نآرق  یبدا ، رظن  هطقن  زا  : » دیوگ تنتوبرا » .فا  .فا  »
ِدعاوق قبط  ًاـنیع  يدـنب  هلمج  يرمارگ و  زرط  تاـغل و  رظن  زا  نآرق  هکنآ  اـب  تسا : نیا  رد  بجعت  .دوش  یم  هظحـالم  تسا ، هدـمآ 

، دنـسیونب يزیچ  نآرق  تغالب  تفارظ و  دننام  هک  دـنا  هداد  جرخ  هب  نارگید  هک  یتمه  مامت  اب  نیا ، دوجو  اب  تسا ، یبرع  يروتـسد 
)(3) « ( .دنا هدشن  قفوم  نونکات 

276 ص :

غیلبتلا راد   ) ص 91 يدیعس ، اضرمالغ  همجرت  تروپ ، نوید  ناج  نآرق ، ملسو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هاگـشیپ  هب  ریـصقت  رذع  - . 1
(. مق یمالسا ،

رصع رد  یتح  مهم  نیا  هدهع  زا  .دنتسه  يرابکتسا  ياهتردق  ناگدرورپ  تسد  نارازگراک و  هک  ینارعاش  هژیو  هب  .ءارعش  رگا  - . 2
یم حرطم  مالـسا  لالحمـضا  بیرخت و  يارب  ار  دوخ  ياـه  هدورـس  دـنداد و  یمن  تسد  زا  ار  تصرف  ًاـعطق  دـندمآ ، یم  رب  رـضاح 

.دنام یمن  یقاب  شناوریپ  نید و  نیا  زا  یناشن  مان و  رگید  دندرک و 
ص 205 و 206. 1362ه ش ،) لوا ، رتفد  یمالسا ، هشیدنا  هلجم   ) رنهاب دیهش  نایئاپورا ، رظن  رد  نآرق  .ر ك : - . 3
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اسر و سب  ینایب  اب  هک  تسین  نآرق  نابز  زا  رت  بیجع  زیچ  چـیه  دنتـسین ، ناملـسم  هک  اهنآ  يارب  یتح  : » دـیوگ یم  اوونازاک » لوپ  »
نیـسحت هب  راداو  هدرک ، هتفیـش  بوذجم و  دندوب ، تحاصف  هب  دنم  هقالع  رایـسب  هک  ار  زور  نآ  مدرم  زاون ، شوگ  زیگنا و  لد  نینط 

یم بلقنم  ار  ناکرشم  نافلاخم و  زا  يرایـسب  تاقوا ، رت  شیب  شبیجع ، هیفاقو  عجـس  گنهآ و  هنطنط  اهبالیـس و  تعـسو  .درک  یم 
)(1) « ( .درک

ادخ لوسر  دمحم  ياعدا  قدص  رب  دهاش  دیواج و  تسا  يا  هزجعم  نآرق  : » دیوگ یم  مالسا  تخانـش  يوس  هب  باتک  رد  نامرود » »
لماک يردق  هب  بولسا ، کبس و  نیا  تسا و  نآ  ءاشنا  بولسا  کبس و  هب  طوبرم  نآ  زاجعا  هبنج  زا  یتمسق  ملـسو .  هیلع  هللا  یلص 

)(2) « ( .دنروایب ار  نآ  ریظن  يا  هروس  نیرت  کچوک  دنناوت  یمن  نایرپ ، هن  ناسنا و  هن  هک  تسا  هوکش  اب  میظع و  و 

277 ص :

ص 208. نایئاپورا ، رظن  رد  نآرق  زا : لقن  هب  ص 343 ، 1875م ، ندنل ، اپورا ، رکف  یقرتم  خیرات  - . 1
ص 48. نیب ، کین  هللارصن  برغ ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا  زا : لقن  هب  ص 106 ، برغ ، مالسا و  .ر ك : - . 2
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ناضمر هام  وترپ  رد  ناغّلبم  فیاظو 

هراشا

، شیاین اعد و  هام  نآرق ، هام  .تسا  نآرق  مالسا و  نادنزرف  يارب  ینامسآ  ياه  هدئام  یهلا و  ياه  هیده  نیرتهب  زا  یکی  ناضمر  هام 
ییادزرقف و هام  يراد ، هدـنز  بش  هام  غیلبت ، هام  دـجاسم ، هام  نایاسراپ ، يالوم  هام  ییاسراپ ، اوقت و  هام  يزاسدوخ ، هام  هزور ، هاـم 
مسج و شیالاپ  هام  فاکتعا و  هام  يزیتس ، نمشد  داهج و  هام  ینابرهم ، حلـص و  هام  نامورحم ، زا  تیامح  هام  يراطفا ، ياه  هرفس 

.تسا ناج 

شخب یگدنز  میسن  ًالوصا  میراد و  تفلا  سنا و  تکربرپ  هام  نیا  ياهتمعن  تاکرب و  زا  صاخ  شخب  دنچ  ای  کی  اب  ام  زا  کی  ره 
شیوـخ و شـالت  تمه و  ردـق  هب  سک  ره  یلو  دراـب ؛ یم  اـج  همه  رب  یهلا  تمحر  ناراـب  دزو و  یم  راـب  کـی  لاـس  ره  ناـضمر 

.دریگ یم  هرهب  تایح  بآ  نیا  زا  دوخ  ناج  مسج و  ياهیگدامآ 

تـسا یعیبط  دنراد و  رارق  ینامحر  راونا  زا  هدافتـسا  ینابر و  تاضویف  زا  يرادرب  هرهب  مدـقم  طخ  رد  یمارگ  ناغلبم  نید و  ناملاع 
.دننک هدامآ  یتوکلم  تفایض  رد  روضح  یهلا و  يارس  نامهم  هب  دورو  يارب  ار  دوخ  دیاب  همه  زا  لبق  نارگید و  زا  شیپ  هک 

278 ص :
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؟ تسیچ ناضمر  هام  رد  ام  همانرب  یتسار 

: دنراد هدهع  رب  نیگنس  گرزب و  تلاسر  ود  نویناحور 

؛» نارگید دوخ و  هیکزت  : » يزاسدوخ تلاسر  . 1

«. تمکح نآرق و  میلعت  : » يزاس هعماج  تلاسر  . 2

هبانا هبوت و  شیوخ و  راتفر  قالخا و  هشیدنا و  حالصا  يزاسدوخ و  سفن و  هیکزت  هب  دنناوتب  یعامتجا  راشقا  فانصا و  رگید  دیاش 
مه هام ، نیا  رد  مالسا  ناغلبم  نید و  ناملاع  اّما  دننک ؛ افتکا  ینید  سلاجم  دجاسم و  رد  روضح  رافغتـسا و  اعد و  نآرق و  توالت  و 

.دنروآ ياجب  دـیاب  ار  ینابزیم  مسر  هار و  مه  دـننک ، تیاعر  دـیاب  ار  ینامهم  بادآ  مه  .ادـخ  ناگدـنب  نابزیم  مه  دـنیادخ ، نامهم 
ناسحا و مرک و  فطل و  زا  همه  ییامنهار  مادـقا و  یئاریذـپ و  توعد و  هرفـس و  هناخ و  تسادـخ و  همه  ناـبزیم  هک  تسا  تسرد 

برد نارگید  زا  لبق  دننک ، یم  تفاظن  ار  نآ  دنهن ، یم  ناینب  ار  وا  دجاسم  هک  دراد  یناگدـنب  دـنوادخ  هشیمه  اّما  تسوا ؛ ینابرهم 
رد ار  مدرم  دـنروآ و  یم  مـهارف  ار  شیاـین  تداـبع و  مزاوـل  يراـخب و  رلوـک و  غارچ و  دــنیاشگ ، یم  نارگید  يور  رب  ار  وا  هناـخ 

.دننک یم  يرای  اهنآ  ماجنا  تادابع و  یگنوگچ  تخانش 

طئارـش تیاعر  ینامهم و  بادآ  تخانـش  رب  هوالع  نید  ناملاع  ناغلبم و  یلو  تسا ؛ ناـضمر  هاـم  رد  هفیظو  نیرت  مهم  يزاـسدوخ 
، دننک هدامآ  ار  شیوخ  یهلا ، میرح  مرح و  ناقاتشم  لیخ  زا  يونعم  ییاریذپ  ینابزیم و  يارب  دیاب  ینادزی ، يارـس  نامهم  رد  روضح 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  هب  .دـنیامن  يزیر  هماـنرب  ییاسانـش و  ار  هدافتـسا  نیرتهب  ینامـسآ ، تصرف  نیا  هظحل  هظحل ، يارب  و 
لمع اب  راتفگ  زا  شیپ  دزادرپب و  شیوخ  تیبرت  هب  نارگید  زا  لبق  دیاب  دهد ، یم  رارق  مدرم  ییاوشیپ  هاگیاج  رد  ار  دوخ  هک  یـسک 

)(1)  ( .دنک تیبرت  ار  مدرم 

279 ص :

تمکح 73. 1406 ه ق ، مق ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  يدمحم ، مظاک  .یتشد  دمحم  حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا جهن  - . 1
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يزاسدوخ ناضمر و 

هیلع نینمؤملاریما  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  ربتعم  يدنـس  اب  هللا ) همحر  ) قودص خیش 
َلَْبقَأ ْدَق  ُهَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  : » دومرف نینچ  يا  هبطخ  نمض  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زور  کی  هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  مالـسلا 

ُُهتاَعاَس ِیلاَیَّللا َو  ُلَْضفَأ  ِهِیلاََیل  ِماَّیَْألا َو  ُلَْضفَأ  ُهُماَّیَأ  ِروُهُّشلا َو  ُلَْـضفَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ِهَرِفْغَْملا  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَکَرَْبلاـِب َو  ِهَّللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیلِإ 
رد هک  یهام  .تسا  هدروآ  يور  امـش  يوس  هب  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  هارمه  ادخ  هام  مدرم ! يا  ناه  ) (1) ) ؛ ِتاَعاَّسلا ُلَْضفَأ 

« .تساه هظحل  نیرتوکین  شیاه  هظحل  اهبش و  نیرتهب  شیاهبش  اهزور و  نیرترب  شیاهزور  اههام ، نیرترب  ادخ  دزن 

ِهَّللا ِهَماَرَک  ِلـْهَأ  ْنِم  ِهِیف  ُْمْتلِعُج  ِهَّللا َو  ِهَفاَیِـض  َیلِإ  ِهِیف  ُْمتیِعُد  ٌرْهَـش  َوُـه  : » دوـمرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  رگید  يزارف  رد 
توعد ادـخ  ینامهم  هب  نآ  رد  هک  یهاـم  ٌباَجَتْـسُم ؛ ِهِیف  ْمُکُؤاَـعُد  ٌلُوبْقَم َو  ِهِیف  ْمُُکلَمَع  ٌهَداَـبِع َو  ِهِیف  ْمُکُمَْون  ٌحـِیبْسَت َو  ِهِیف  ْمُکُـساَْفنَأ 

لوبقم و نآ  رد  ناتلامعا  تدابع و  نآرد  ناتباوخ  و  حـیبست ، نآ  رد  امـش  ندز  مد  دـیتفرگ ، رارق  وا  مارتحا  میرکت و  دروم  دـیدش و 
« .تسا باجتسم  نآ  رد  امش  ياعد 

280 ص :

ص295. ج1 ، 1378 ه ق ، مق ، ناهج ، تاراشتنا  قودص ، خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  - . 1
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دنک یم  حیرشت  ار  ادخ  يارس  نامهم  هژیو  ياضف  ناضمر و  هام  ياهتلیضف  شزرا و  شخب  نیا  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  لوسر 
: درامش یم  رب  ار  يونعم  یسدق و  ياضف  نیا  رد  يزاسدوخ  راکهار  و 

: تسا نینچ  دناوخ ، یم  ارف  نآ  تیاعر  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  هچنآ  زا  یتسرهف 

؛ نآرق توالت  نتفرگ و  هزور  رد  قیفوت  يارب  كاپ  یلد  اب  یعقاو و  ةزیگنا  اب  دنوادخ  زا  تساوخرد  . 1

؛ ایند رد  یگنسرگ  شطع و  اب  تمایق  زور  یگنشت  یگنسرگ و  ندرک  دای  . 2

؛ نیکاسم نادنمزاین و  هب  نداد  هقدص  . 3

؛ ناکدوک اب  يزرورهم  نالاسگرزب و  ریقوت  میرکت و  . 4

؛ نادنواشیوخ هب  یکین  ماحرا و  ۀلص  . 5

؛ نابز راهم  لرتنک و  . 6

؛ تسا مارح  نآ  هب  هاگن  هچنآ  رب  نتسب  مشچ  . 7
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ینابزیم و يارب  دـیاب  ینادزی ، يارـس  نامهم  رد  روضح  طئارـش  تیاعر  ینامهم و  بادآ  تخانـش  رب  هوـالع  نید  ناـملاع  ناـغلبم و 
هدافتسا نیرتهب  ینامـسآ ، تصرف  نیا  هظحل  هظحل ، يارب  و  دننک ، هدامآ  ار  شیوخ  میرح ، مرح و  ناقاتـشم  لیخ  زا  يونعم  ییاریذپ 

دنیامن يزیر  همانرب  ییاسانش و  ار 

؛ تسین زیاج  شندینش  هچنآ  زا  يراددوخ  . 8

؛ ماتیا هب  تبسن  يزرورهم  . 9

؛ ناهانگ زا  هبوت  . 10

؛ زامن تاقوا  رد  ندرک  اعد  . 11

؛ ناهانگ ریجنز  زا  رافغتسا  اب  شیوخ  ندرک  دازآ  . 12

؛ ینالوط ياه  هدجس  اب  ناهانگ  راب  ندرک  کبس  . 13

؛ نانمؤم هب  نداد  يراطفا  . 14

؛ مدرم اب  یقالخا  شوخ  . 15

؛ یبحتسم ياهزامن  لفاون و  ندناوخ  . 16

 . مالسلا هیلع  تیب  لها  ربمایپ و  رب  نداتسرف  تاولص  . 17
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يزاس هعماج  تلاسر  ناغّلبم و 

.دنشوکب هعماج  ینآرق  ۀیذغت  رد  دیاب  ینید  لفاحم  دجاسم و  ناریدم  يرای  اب  دنیادخ و  ینامهم  ةرفس  نابزیم  نید  ناملاع 

، اه هفارخ  اهتلفغ ، اب  نآرق  حالـس  اب  دـیاب  ناـغّلبم  .تسا  میرک  نآرق  ساـسارب  هیکزت  میلعت و  تیرـشب  ۀـعماج  هب  تمدـخ  نیرت  مهم 
.دننک هزرابم  اهیزرو  هنیک  اهیتوافت و  یب  اهیدنمزآ ،

نیرت گرزب  یمالسا ، ياهشزرا  نآرق و  گنهرف  زا  عافد  ةزیگنا  داجیا  و  اوقت ، ییاسراپ و  حور  تیوقت  نآرق ، فراعم  رـشن  نییبت و 
ماکحا و اـه و  هشیدـنا  هنیمز  رد  يرگنـشور  ییادز و  ههبـش  یمالـسا ، ياـهرواب  تیوقت  .تسا  یغیلبت  ياهتـصرف  رد  ناـغّلبم  هفیظو 

ياه هرگ  لح  صقان و  تسردان و  ياهتـشادرب  حالـصا  لماع و  ناملاع  هب  دجـسم ، هب  نآرق ، هب  مدرم  ندرک  کیدزن  یهلا و  نیناوق 
نید ناـغّلبم  هک  تسا  یگنهرف  تامدـخ  نیرت  مهم  زا  یمالـسا ، گرزب  تما  ناـیم  رد  توـخا  يردارب و  تیوـقت  و  یناور ، یحور ،

.دنتسه نآ  رادمچرپ 

نیا ياهیراوشد  تالکشم و  ربارب  رد  يروبـص  قیمع و  لاقتنا  قیقد ، تخانـش  .دنمالـسا  نیناوق  قالخا و  دیاقع و  نارادساپ  ناغّلبم ،
.تسا یگنهرف  داهج  زا  یشخب  هار 

283 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


، یتسینویهـص ثلثم  ناونع  هب  یتسرپ  ناطیـش  تیئاهب و  تیباهو و  دقن  یناهج ، مزینویهـص  دقن  نیغورد ، ياهتیونعم  یگدزبرغ ، دقن 
هـشیدنا مالـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  اب  زورما  لسن  نداد  دـنویپ  .تسا  یمالـسا  گنهرف  نانابزرم  فیاظو  زورما و  ياهزاین  زا  یـشخب 

هب یشخب  قمع  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما  ياه  هشیدنا  یمالـسا و  ماظن  ظفح  رب  دیکأت  هیقف ، تیالو  يربهر و  هاگیاج  تیوقت  تماما ،
لها نآرق و  بوچراهچ  رد  يردارب  توخا و  زا  يرادساپ  یلخاد و  یناهج و  حطس  رد  تلادع  رب  دیکأت  هعماج و  یحطـس  تخانش 

فیرحت و ياشفا  توغاط ، رفک و  كرـش و  اب  هزرابم  .تسا  یمالـسا  تما  یعاـمتجا  ياـهزاین  نیرت  مهم  زا  يربهر ، عضاوم  تیب و 
ثیدح نآرق و  توالت  هب  همه  توعد  بناجا و  هب  یگتسباو  قافن و  هنیمز  رد  يرگنشور  تئارب و  تیالو و  مالعا  داحلا و  تعدب و 

.تسا یمالسا  دالب  رب  ناگناگیب  ۀطلس  زا  يریگشیپ  هار  یعامتجا ، يدرف و  ياوقت  دجاسم و  تیوقت  نآ و  رد  ّربدت  و 

! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ) » (1) ) ؛) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  )
« .دینک هشیپ  اوقت  دیاش  دوب ، هدش  بجاو  امش  ناینیشیپ  رب  هک  هنوگ  نامه  دش ، بجاو  امش  رب  هزور 
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هعماج يارب  شالت  يزاسدوخ و  نودـب  يراگتـسر  حـالف و  ياـه  هلق  حـتف  تسا و  ییاـسراپ  اوقت و  يوس  هب  یهار  ناـضمر  هزور و 
.تسین ریذپ  ناکما  يزاس 
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نآرق ربارب  رد  ناغّلبم  تیلوئسم 

( ِهِْفلَخ ْنِم  ِْهیَدَـی َو ال  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْأَی  ال   ) هک یباتک  .تسا  مالـسا  مرکا  یبن  دـیواج  هزجعم  مالـسا و  یـساسا  دنـس  دـیجم  نآرق 
، هنیب تربع ، رون ، باتک  نآرق  ) (2) ( ( َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َرْکِّذـلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   ) .تسا فیرحت  هنوگ  ره  زا  نوصم  هک  یباتک  و  ) (1)(

.تسا كرابم  ناقرف و  رکذ ، ناهرب ، دشر ، نایب ، رکذت ،
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نآرق ام و 

زین دـنناوخ  یم  هک  نانآ  .دـنناوخ  یم  طلغ  هک  نآ  ای  دـنناوخب ، ار  نآرق  دـنناوت  یمن  مدرم  زا  يرایـسب  ناـنچمه  فسأـت ، لاـمک  اـب 
دنریگ و یم  تربع  رت  مک  دننک  یم  ربدت  هک  نانآ  و  دننک ، یمن  ربدت  نآ  رد  دنناد  یم  هک  نانآ  و  دنناد ، یمن  ار  نآ  يانعم  يرایسب 
اه همانرب  نیا  همه  یلصا  فده  تسا و  هدوب  هقباسم  ظفح و  لیترت ، دیوجت ، هیرهم ، دنگوس ، تافیرـشت ، دح  رد  اهدروخرب  هرخالاب 

.تسا هتفاین  ار  مزال  قنور  تسا  نآرق  رد  ربدت  هک 

؟ میراد نآرق  ربارب  رد  يا  هفیظو  هچ  دهاوخ و  یم  هچ  ام  زا  دنوادخ 
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یم چوپ  كوپ و  ار  ام  نآرق  تروص  نیا  ریغ  رد  میهد و  رارق  دوخ  لمع  میمـصت و  رکف ، هدـیقع ، روحم  ار  ینامـسآ  باتک  دـیاب  ام 
يدج ار  نآرق  دـیاب  ام  ) (1) ( ( ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َلیْجنِْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اوُمیُقت  یَّتَح  ْیَـش ٍء  یلَع  ُْمتَْـسل  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  : ) دـناد

)(2) ( ( ٍهَّوُِقب َباتِْکلا  ِذُخ   ) میریگب
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ییاضاقت يا و  هلان 

زا ) (1) ( ( اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ   ) تسا یهلا  تاداقتنا  نیرتدـنت  دروم  دـنکن  ربدـت  نآ  رد  سک  ره  هک  مینادـب 
)(2) ( ( َنوُسُرْدَت ُْمْتنُک  اِمب  َباتِْکلا َو  َنوُمِّلَُعت  ُْمْتنُک  اِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنِکل  َو   ) میتسه نویدم  لوئـسم و  نآرق  ربارب  رد  ام  رگید  يوس 

مینک یم  ادیپ  تئارب  زورما  یگنهرف  ياهراک  نیا  اب  ام  ایآ  .دراد  مزال  ینیقی  تئارب  ینیقی  لاغتـشا  هک  دـنا  هتفگ  ام  هب  لوصا  ملع  رد 
ار دوخ  یمـسر  لیـصحت  سیردـت و  تاعلاطم و  میناوت  یم  ایآ  يدرک  هچ  یحو  ربارب  رد  وت  هک  دـننک  لاؤس  ام  زا  رگا  ینعی  هن ؟ اـی 

؟ مینک ادیپ  تئارب  مینک و  حرطم 

ام تسا ، یمـسر  تالیطعت  مرحم و  ناضمر و  ناتـسبات و  هک  لاس  زا  یمین  نکل  دوش ، هدناوخ  تیدج  اب  دـیاب  يوزوح  سورد  هتبلا 
.میوش انشآ  یهلا  مایپ  اب  هثحابم و  هعلاطم و  ار  ریسفت  رود  کی  میناوت  یم 
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یم دای  ار  ـالثم » هللا  برـض  «، » اورمع دـیز  برـض   » ياـج هب  دـندرک و  یم  انـشآ  نآرق  اـب  ار  اـم  لوا  زور  زا  هک  دـش  یم  هچ  یتسار 
؟ دنداد

؟ دش یم  تخادرپ  ریسفت  ساسارب  اه  هیرهش  تاقیوشت و  زا  يرادقم  رگا  دش  یم  هچ  یتسار 

رکفت و زور  کی  يا  هتفه  یملاع  ره  دوبن  رتهب  دوش ، دـنوش  یم  هیقف  هک  یبالط  فرـص  ام  ناگرزب  تقو  مامت  هک  نآ  ياـج  هب  اـیآ 
!؟ دیامن دنراد  زاین  نآ  هب  ام  ناناوج  بالط و  همه  هک  ینآرق  فرص  ار  دوخ  ربدت  تقد و 

درف و هچ  دنراد ، ریسفت  رد  صـصخت  هک  ینازیزع  زا  تسا !؟ اجک  ریـسفت  نآرق و  هاگیاج  ام  دجاسم  هزوح و  هاگـشناد و  رد  یتسار 
دوخ قلاخ  باتک  دیاب  قولخم  لاح  ره  هب  دنادن ؟ ای  دناوخن  ار  شردپ  همان  هک  دیراد  غارس  ار  دنزرف  مادک  دنک ؟ یم  هدافتسا  يداهن 

.دنادب ار 

تاسلج و ریاس  اب  ار  ریـسفت  سورد  تاسلج و  دادـعت  تسین ؟ ام  راک  نآرق  ایآ  یلو  میراد  راک  یلیـصحت  ماـیا  رد  هک  تسا  تسرد 
.تسین مه  دصرد  کی  یتح  قطانم  زا  یضعب  رد  دینک ، هسیاقم  سورد 
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: مسیون یم  ار  شا  هنومن  هک  میرادرب  دیاب  ییاهماگ  لاح  ره  هب 

.میهد صاصتخا  نآرق  تاکن  ریسفت و  سیردت  هب  ار  يزور  هتفه  رد  هدز و  الاب  نیتسآ  ناگرزب  نآرق ، هب  ندیشخب  تزع  يارب  . 1

دننک و هعلاطم  ار  نآرق  ریسفت  زا  يرادقم  ناوج  زیزع و  بالط  هک  دننک  يزیر  همانرب  لیطعت  مایا  يارب  هیملع  ياه  هزوح  ناریدم  . 2
.دنهد ماجنا  یتاقیوشت  دنروآ و  لمع  هب  ینومزآ  راک  نایاپ  رد 

هب ار  یقیاقد  دـنناشنب و  نآرق  تمعنرپ  هرفـس  رـس  ار  همه  توعد و  ار  ون  لسن  دـننک و  مایق  ناـیب  شوخ  ياـملع  يا  هقطنم  ره  رد  . 3
.دنزادرپب نآرق  تایآ  ریسفت 

اه هزوح  رد  روظنم  نیا  يارب  یحرط  دنک و  ادـیپ  يرتشیب  قنور  هداتفا ، هار  اه  هزوح  رد  اریخا  هللادـمحب  هک  ریـسفت  سرد  هللاءاشنا  . 4
.ددرگ ارجا 

هتفرگ رارق  یسررب  دقن و  دروم  ات  دنسیونب  ینآرق  ياه  هلاسر  لیطعت  مایا  رد  دنسیون ، یم  تاریرقت  لیصحت  مایا  رد  هک  ییالـضف  . 5
.دنربب هرهب  زین  نارگید  نآ  راشتنا  اب  و 
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اضاقت

هک تساوخ  ترضح  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  لسوت  زا  دعب  یبنلادجسم  رد  هک  مسانش  یم  ار  یملاع  مراوگرزب ! ردارب 
ِّبَر ای  ُلوُسَّرلا  َلاق  َو   ) داتفا هیآ  نیا  هب  شمشچ  دومن ، زاب  ار  نآرق  تین  نیمه  اب  دنادب و  ار  ترضح  تیاضر  مدع  ای  تیاضر  نازیم 

.درک رثاتم  ار  ملاع  نآ  هیآ  نیا  ) (1) ( ( ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ 

نآرق لوزن  رطاخ  هب  هکلب  تسین  هزور  رطاخ  هب  نآ  تمظع  هک  تسا  ناـضمر  هاـم  نآرق ، زا  ییادز  تیروجهم  يارب  تصرف  نیرتهب 
)(2) ( ( ُنآْرُْقلا ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش   ) تسا

يار هب  ریـسفت  هک   ) تقد ظفح  اـب  فلتخم  راـشقا  يارب  ریـسفت  تاـسلج  ندرک  رارقرب  ریـسفت و  هعلاـطم و  هب  ار  زیزع  بـالط  دـیتاسا 
.دنیامن شرافس  دوشن )

292 ص :

.30 ناقرف / - . 1

.185 هرقب / - . 2
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نایب رد  دنیامرف  یم  يا  هتکن  رگا  دشاب و  نآرق  نانآ  ینارنخس  هندب  هک  منک  یم  اضاقت  دنربنم  لها  ای  رجاهم  ای  میقم  هک  ییالضف  زا 
.دشاب تایآ  نامه 

: دوش هجوت  لصا  دنچ  هب  تایآ  ریسفت  رد 

؛ مدرم زاین  . 1

، یـسایس یعاـمتجا ، یقـالخا ، لـئاسم  تماـیق و  ياـه  هنحـص  داـعم و  ادـبم ، تاـیآ  ریظن  دراد  رارـصا  نآ  يور  نآرق  هک  یتاـیآ  . 2
؛ هریغ یگداوناخ و 

؛ تسا صاوخ  صوصخم  هک  یملع  یبدا و  بلاطم  لاوقا و  لقن  زا  زیهرپ  . 3

؛ دوش هجوت  تایآ  مایپ  هب  . 4

؛) هقیقد تسیب  رثکادح   ) .دوشن ینالوط  تاسلج  . 5

؛ دشاب فلکت  دایرف و  نودب  هناتسود و  دیاب  ریسفت  تاسلج  . 6

؛ دشاب نداد  ناحتما  لاقتنا و  نتشون و  لباق  نآ  ياهلصفرس  لقاال  هک  دوش  يدنب  عمج  هنوگ  نآ  اهمایپ ، تاکن و  نایاپ ، رد  . 7

293 ص :
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؛ دوش صاخ  هجوت  ون  لسن  هب  نیبطاخم  رد  . 8

تـسا انـشآ  ناشنهذ  اب  هک  یتایآ  ای  کچوک  ياه  هروس  ای  نآرق ، ياهناتـساد  زا  دنا  هدـشن  انـشآ  ریـسفت  اب  مدرم  هک  یقطانم  رد  . 9
؛ مینک زاغآ 

.ددرگ تفایرد  ناگدنونش  تارظن  هسلج  ره  زا  دعب  دریگ و  ماجنا  یتاغیلبت  زاغآ ، رد  . 10

294 ص :
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اهوزرآ

؛ میشاب هتشون  دنک  یسررب  ار  نانآ  هژیو  ياهزاین  هک  یعوضوم  ياهریسفت  ون  لسن  يارب  ام  هک  يزور  يوزرآ  هب  . 1

؛ دنک لیلحت  ام  ناگرزب  ناکدوک و  يارب  ار  نآرق  ياه  هصق  يدنمشناد  يا  هقطنم  ره  رد  هک  يزور  دیما  هب  . 2

؛ دوش اه  هاگشناد  سرادم و  یمسر  سورد  ءزج  اوتحمرپ  یلو  هداس  ریسفت  هک  يزور  راظتنا  رد  . 3

؛ دشاب نآرق  راونا  زا  ولمم  ...و  فیعض  بلاطم  یخرب  لقن  ياج  هب  ام  ربانم  هک  يزور  دیما  هب  . 4

؛ مینک بذج  ار  اهلد  هدرک و  فشک  ار  نآرق  رارسا  مینادب و  ملع  زین  ار  ریسفت  هک  يزور  دیما  هب  . 5

295 ص :
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؛ هعمل ریسفت و  بساکم -  ریسفت و  دیوگب  یناوخ ؟ یم  هچ  دنسرپب  يا  هبلط  ره  زا  هک  يزور  دیما  هب  . 6

َلِْزنُأ ام  َلیْجنِْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اُوماـقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو   ) .تسا ینتـشاداپ  هب  زین  نآ  هک  میراد  اـپ  هب  ار  ینامـسآ  باـتک  اـم  هک  نآ  دـیما  هب  . 7
)(1) ) ؛) ْمِْهَیلِإ

؛ دوش رسفم  تیبرت  فرص  يوزوح  ياهسرد  اهورین و  سرادم و  اه و  هجدوب  زا  یشخب  هک  يزور  دیما  هب  . 8

ام هاگشزرو  رد  رگم  درک ؟ ضوع  ار  میژر  هک  میتسین  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  وریپ  ام  رگم  .تسا  لاحم  اهوزرآ  نیا  هک  دینکن  رکف 
رد مالـسلا  هیلع  ینیـسح  نرادازع  رگم  دـشن ؟ ءایحا  سرادـم  رد  تعامج  زامن  اه  هد  رگم  دـشن ؟ دـنلب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ای  دایرف 

اه و ههبج  رد  رگم  دـشن ؟ هتخاس  اـه  هداـج  رد  اـبیز  دـجاسم  همه  نآ  رگم  دـندرکن ؟ رازگرب  زاـمن  اـهنابایخ  رد  اروشاـع  اـعوسات و 
میهاوخ زین  نآرق  زا  ییادز  تیروجهم  رد  هللاءاشنا  میدیـشخردن ؟ نوگانوگ ، تاـقباسم  رد  تکرـش  رابکتـسا و  ریقحت  تاـباختنا و 

.كاپ بلق  تبرق و  دصق  يرگید  وا و  يایلوا  هب  لسوت  دنوادخ و  زا  دادمتسا  یکی  طرش : ود  هب  دیشخرد ،

رون نآرق  هک  یتسار  .دنک  یم  رپ  ار  ام  تغارف  مایا  ضوع و  ار  اهدروخرب  اهمیمصت ، اهلالدتسا ، اهقالخا ، اهرکف ، ریسم  نآرق  اب  سنا 
یب نآرق  هب  هـک  یهورگ  و  ) (2) ( ( َرْکِّذـلا اَْنلََّزن  ُنَْحن   ) تسا رکذ  نآرق  .دـیامن  یم  بذـج  دوخ  رون  هب  تاملظ  زا  ار  هعماـج  تسا و 

)(3) ( ( ًاْکنَض ًهَشیعَم  َُهل  َّنِإَف  يرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو   ) دش دنهاوخ  خلت  یگدنز  راتفرگ  دننک  ییانتعا 

296 ص :

.66 هدئام / - . 1
.9 رجح / - . 2

.124 هط / - . 3
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ناضمر هام  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  یلمع  هریس 

هراشا

زا امرگ  رون و  بسک  اب  و  دنـشخرد ، یم  لمع  ملع و  نامـسآ  رد  يرـصع ، ره  رد  هک  دنتـسه  یغورفرپ  ياهغارچلچ  ینابر ، ناملاع 
رب دنزاس و  یم  نومنهر  یحو ، نامدود  تکرب  رون و  عبانم  يوس  هب  ار  نانآ  دننک و  یم  یلجت  نانیمز  رب  .تماما  تلاسر و  دیشروخ 

.دنهد یم  جورع  توکلم ، تاکشم  رب  هدناشن ، ملسو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم  بان  نافرع  لاب 

قلختم و ملاع  رگن ، فرژ  فراع  فوسلیف  هاوخدزیا  رادم  تسایـس  نیبزیت  هیقف  نرق ، بوبحم  ةرهچ  زیتس ، رفک  نارواب  نید  نایم  رد 
اهزور و اریز ، تسا ؛ رادوخرب  هژیو  ـالاو و  یتیعقوم  زا  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  یمالـسا ، يروهمج  راذـگ  ناـینب  ربهر و 

.دیشخب تینیع  تخاس و  مسجم  ار  نآرق  ۀیآ  اهدص  دش و  يرپس  هبساحم  هبقارماب و  وا ، رمع  ياه  هظحل  اهتعاس و 

ناضمر هام  رد  ار  ناشدوخ  ياه  تاـقالم  تهج ، نیدـب  هتـشاد و  ناـضمر  هاـم  هب  تبـسن  يا  هژیو  هجوت  هللا ،) همحر  ) ماـما ترـضح 
.دنتخادرپ یم  ...و  نآرق  توالت  اعد و  هب  دندرک و  یم  لیطعت 

297 ص :
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)(1) «. ( تسا يراک  ناضمر ، كرابم  هام  دوخ  : » دنتفگ یم  ناشدوخ  و 

: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  ماما ، نارای  زا  یکی 

نیا اب  بسانتم  یصاخ  ینوگرگد  هصالخ ، .دنناد  یمن  مه  رعش  هب  شوگ  دندورس و  یمن  دندناوخ و  یمن  رعش  ناشیا ، هام ، نیا  رد  »
نداد ماجنا  ندرک و  اـعد  دـیجم و  نآرق  توـالت  هب  رـسارس ، ار ، هاـم  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دـندرک ، یم  داـجیا  دوخ  یگدـنز  رد  هاـم 

)(2) « ( .دندرک یم  يرپس  ناضمر  هام  هب  طوبرم  تابحتسم 

هدروخن يزیچ  ماما ، هک  دـندرک  یم  رکف  ناـش  مداـخ  هک  يا  هنوگ  هب  دـندروخ ، یم  مک  رایـسب  راـطفا ، رحـس و  ماـگنه  هب  ناـشیا ، »
)(3) !« ( تسا

: دنیارس یم  نینچ  ناضمر  هرابرد  هللا ) همحر  ) ماما ترضح 

داتفا رب  هناخیم  یم و  دش ، ناضمر  هام  »

----

داتفا رحس  تقو  هب  هداب ، برط و  قشع و 

----

تابارخ ریپ  مرب  درک  یم  هب  راطفا 

----

داتفا رمث  گرب و  هب  هزور ، ار ، وت  هک  متفگ 

----

نادنر بهذم  رد  هک  ریگ  وضو  هداب ، اب 

----

)(4)  ( .داتفا روراب  تلمع  نیا  قح  ترضح  رد 

----
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ص 286. ج 1 ، باتفآ ، ياپ  هب  اپ  - . 1
ص 90. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 2
ص 89. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 3

.1407 نابعش /   29 هر ،) ) ینیمخ ماما  خروم 8/1/69 . یمالسا ، يروهمج  همانزور  - . 4
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دجهت تدابع و 

هب ندیـسر  رازبا  ار  تدابع  ماما ، .دوب  دـجهت  تدابع و  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هللا ،) همحر  ) ماما ترـضح  ةژیو  ياه  همانرب  هلمج  زا 
هب ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  مشچ  هب  تدابع  هب  دـیابن  قشع ، يداو  رد  هک  دـندرک  یم  ناـیب  تحارـص  هب  .دنتـسناد و  یم  یهلا  قشع 

)(1)  ( .درک هاگن  تشهب 

.دوب ناشیاه  همانرب  ءزج  دجهت ، بش و  زامن  یناوج ، نس  زا  هک  دننک  یم  لقن  ماما  نایانشآ  رثکا 

اب ار  ماما  هقـشاعم  مدش ، یم  ماما  قاتا  دراو  هتـسهآ  بش ، ۀمین  یکیرات  تملظ و  رد  یتقو  هک  دنتفگ  یم  ناشیا  ناکیدزن  زا  یـضعب 
یم اج  هب  ار  دوجـس  عوکر و  ماـیق و  دـندناوخ و  یم  زاـمن  صاـخ ، یعوشخ  عوضخ و  اـب  هک  مدـید  یم  مدرک و  یم  ساـسحا  دزیا 

)(2)  ( .تسا ردقلا  هلیل  ًاتقیقح ، ماما ، بش  هک  مدرک  یم  رکف  مدوخ  اب  .دوب  ریذپان  فصو  اقح  هک  دندروآ 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ناشیا ، رتفد  ياضعا  زا  یکی 

299 ص :

.64  / 11  / 20 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
هتکن 129. یملید ، نیسح  هتکن ، کی  رازه و  ص 83 ؛ زامن ، رگنس  رد  ماما  - . 2
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یتح دیعبت ، رد  یصالخ و  رد  نادنز و  رد  تحص و  رد  يرامیب و  رد  ماما ، .تسا  هدشن  كرت  ماما ، بش  زامن  هک  تسا  لاس  هاجنپ  »
)(1) « ( .دندناوخ بش  زامن  مه  بلق  ناتسرامیب  تخت  يور  رب 

اب فرشا ، فجن  رد  ماما ، هک  تسا  هدش  لقن  .دندرک  یمن  كرت  ار  لفاون  زگره ، دنتشاد و  لفاون  هب  یـصاخ  هجوت  هللا ،) همحر  ) ماما
زامن ات  دنتـشاد ، رایـسب  فعـض  دـندوب و  يریپ  نینـس  رد  هک  نیا  اب  تفرگ و  یم  هزور  ار  ناضمر  كراـبم  هاـم  دـیدش ، ياـمرگ  نآ 
زامن زا  دعب  دندناوخ و  یم  اعد  زامن و  حبص ، ات  اه  بش  و  دندرک ! یمن  راطفا  دندروآ ، یم  ياج  هب  لفاون  هارمه  هب  ار  اشع  برغم و 

)(2)  ( .دندش یم  هدامآ  ناشیاهراک  يارب  دوز ، حبص  دندرک و  یم  تحارتسا  يرادقم  حبص ،

: دیوگ یم  يوفطصم » ارهز   » مناخ

300 ص :

ص 180. ناگنازرف ، يامیس  ص 53 ؛ بوبحم ، بیبح و  یملید ؛ نیسح  هتکن ، کی  رازه و  - . 1
ص 99. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  ص 159 ؛ ناگنازرف ، يامیس  - . 2
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)(1)  ( .تخادنا یم  هیرگ  هب  رایتخا ، یب  ار ، ناسنا  هک  دوب  دیدش  نانچ  نیا ، بش  همین  ياه  هلان  اه و  هیرگ  ماما و  زاین  زار و 

لزنم رد  دنتـشادن و  يا  هناگادج  ۀناخ  ناشیا ، .مدوب  هللا ) همحر  ) یفطـصم اقآ  جاح  نامهیم  یبش ، : » درک یم  لقن  مق  دیتاسا  زا  یکی 
هداتفا یقافتا  رگم  هک  مدـش  نارگن  مدینـش ، يا  هلان  هآ و  يادـص  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  بش ، فصن  .دـندرک  یم  یگدـنز ، ماـما 
يادـص تفگ : داد و  شوگ  تسـشن و  ناـشیا  تسا ! ربـخ  هچ  نیبـب  متفگ : مدرک و  رادـیب  ار  هللا ) همحر  ) یفطـصم اـقآ  جاـح  تسا ؛

)(2) « ( .تسا تدابع  دجهت و  لوغشم  هک  تسا  هللا ) همحر  ) ماما

زا یکی  رد  : » دـیوگ یم  تیب  ناظفاحم  زا  یکی  .تشاد  يرگید  تیعـضو  دـجهت ، يراد و  هدـنز  بش  نیا  ناضمر ، كراـبم  هاـم  رد 
هک مدش  هجوتم  روبع ، نیح  .منک  رذـگ  ماما  قاتا  يولج  زا  مدـش  روبجم  يراک  ماجنا  يارب  بش ، همین  ناضمر ، كرابم  هام  ياهبش 
هک داد  رارق  ریثات  تحت  ارم  اعقاو  دوب ، هدیچیپ  اضف  رد  هک  هللا ) همحر  ) ماما ۀیرگ  قه  قه  دندرگ ! یم  هیرگ  راز  راز  هللا ،) همحر  ) ماما

)(3)  ( .دنک یم  زاین  زار و  شیوخ  يادخ  اب  بش ، زا  عقوم  نآ  رد  هللا ،) همحر  ) ماما هنوگ  هچ 

301 ص :

ص 132. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 1

ص 286. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 2
ص 90. دیشروخ ، زا  يا  هولج  هتکن 104 ؛ یملید ، نیسح  هتکن ، کی  رازه و  - . 3
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هب دوب ! توافتم  رگید  ياهناضمر  كرابم  هام  زا  تیب ، نانکاس  ۀـتفگ  هب  هللا ،) همحر  ) ماما تایح  نارود  ناضمر  كرابم  هاـم  نیرخآ 
كرابم هام  نآ  رد  یلو  دنتشاد ، هارمه  ار  یلامتسد  ناش  مشچ  کشا  ندرک  کشخ  يارب  هشیمه ، هللا ،) همحر  ) ماما هک  تروص  نیا 

)(1) ! ( دننک هدافتسا  نآ  زا  ناش ، بش  همین  ياهزامن  ماگنه  هب  ات  دنتشاد  یم  رب  هارمه  زین  ار  يا  هلوح  ناضمر ،

302 ص :

ص 126. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 1
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نآرق هب  هژیو  هجوت 

! دندناوخ یم  نآرق  راب  تفه  يزور ، هک  يروط  هب  دنتشاد ، نآرق  هب  یصاخ  هجوت  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما 

زا لبق  یقیاقد  رد  یتح  ماما ، هک  دش  هدـید  اهراب  .دـندناوخ  یم  نآرق  كدـنا ، ول  و  دـندروآ ، یم  تسد  هب  هک  یتصرف  ره  رد  ماما ،
، حبـص زامن  تقو  ات  شا  بش  زامن  زا  دـعب  ماما ، ) (1) ! ( دننک یم  توالت  نآرق  درذگ  یم  تلاطب  هب  الومعم  هک  هرفـس  ندـش  هدامآ 

)(2)  ( .دناوخ یم  نآرق 

: دیوگ یم  هللا ) همحر  ) ماما نایفارطا  یکی 

303 ص :

ص 270. ج 1 ، باتفآ ، ياپ  هب  اپ  - . 1
ص 198. ج 3 ، هر ؛) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 2
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يزور دنچ  دـیاب  امـش  تفگ : ماما  مشچ  ۀـنیاعم  زا  دـعب  رتکد ، .دـندرک  هعجارم  رتکد  هب  تفرگ و  درد  ناش  مشچ  فجن ، رد  ماما ، »
! مهاوخ یم  ندناوخ  نآرق  يارب  ار  مشچ  نم ، رتکد ! دـندومرف : و  دـندیدنخ ! ماما ، .دـیهدب  تحارتسا  نات  مشچ  هب  دـیناوخن و  نآرق 

هاـم رد  و  ) (1) !« ( مناوخب نآرق  مناوتب  نم  هک  دـینک  يراـک  کـی  امـش  مناوخن ؟ نآرق  مشاـب و  هتـشاد  مشچ  هک  دراد  يا  هدـیاف  هچ 
ءزج هد  زور ، ره  ناضمر ، كرابم  هاـم  رد  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماـما  هک  درک  یم  راـهظا  فجن ، رد  ماـما  ناـهارمه  زا  یکی  ناـضمر 

)(2)  ( .دنک یم  متخ  ار  نآرق  راب  کی  زور ، هس  ره  رد  ینعی ، دندناوخ ؛ یم  نآرق 

كرابم رظن  دم  هک  يدارفا  يارب  نآرق  متخ  دنچ  هک  دنداد  یم  روتسد  ناضمر ، كرابم  هام  زا  لبق  زور  دنچ  لاس ، ره  نآ ، رب  هوالع 
)(3)  ( .دوش تئارق  دوب ، ناش 

304 ص :

ص 7. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 1
ص11. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 2

ج 1 ص 181. باتفآ ، ياپ  هب  اپ  - . 3
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ناضمر هام  تبسانم  هب  هللا ،) همحر  ) ماما ياهشرافس  زا  ییاه  هدیزگ 

.دییامن ادیپ  یلاعت  قح  هب  هجوت  هدرک ، حالصا  ار  دوخ  دیشاب ، رکف  هب  هدنام ، ناضمر  هام  هب  هک  يزور  دنچ  نیا  رد  امش ، »

كرابم هاـم  هب  دورو  زا  لـبق  دـیا ، هدـش  بکترم  یهاـنگ  هتـساوخن ، يادـخ  رگا  دـینک ! رافغتـسا  دوخ ، ۀتـسیاشان  راـتفر  رادرک و  زا 
هـصالخ یتمهت و  یتبیغ ، امـش  زا  ناضمر ، كرابم  هام  رد  ادابم  دـیهد ! تداع  یلاعت  قح  تاجانم  هب  ار  ناـبز  دـینک ! هبوت  ناـضمر ،

بادآ هب  القا ، امـش ، دیـشاب ! یـصاعم  هب  هدولآ  یلاعت ، يراب  يارـس  نامهم  رد  یهلا و  معن  اب  یبوبر ، رـضحم  رد  دنزب و  رـس  یهانگ 
زا مه  ار  نابز  شوگ و  مشچ و  دیراد ، یم  هگن  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  ار  دوخ  مکـش  هک  يروط  نامه  دـییامن و  لمع  هزور  ۀـیلوا 

رگید دـسح و  هنیک ، هتـشادهگن ، غورد  ییوگدـب و  تمهت ، تبیغ ، زا  ار  نابز  هک  دـیراذگب  اـنب  نونکا ، مه  زا  دـیراد ! زاـب  یـصاعم 
! دینک نوریب  لد  زا  ار  یناطیش  تشز  تافص 

هام زا  لبق  اب  امـش  شور  هار و  و  دـماین ، دـیدپ  يرییغت  هنوگ  چـیه  امـش  رادرک  لامعا و  رد  ناضمر ، كرابم  هام  نتفای  نایاپ  اـب  رگا 
.تسا هدشن  ققحم  دنا ، هتساوخ  امش  زا  هک  يا  هزور  دوش  یم  مولعم  درکن ، یقرف  مایص 

305 ص :
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كرابم هام  زور  یـس  نیا  رد  هک  میا  هدش  دهعتم  ام ، دییوگب ! وا  هب  دـینک و  يریگولج  دـنک ، تبیغ  دـهاوخ  یم  یـسک  دـیدید  رگا 
دینیـشنن و دـیوش ! جراـخ  سلجم  نآ  زا  دـیراد ، زاـب  تبیغ  زا  ار  وا  دـیناوت  یمن  رگا  .میزرو و  يراد  دوخ  همرحم  روما  زا  ناـضمر ،
ءاضعا و ۀمه  شوگ و  مشچ ، نابز ، بقارم  ناضمر ، كرابم  هام  زور  یـس  نیا  رد  دیریگب  میمـصت  منک  یم  رارکت  زاب  دینک ! شوگ 

.دیشاب دوخ  حراوج 

)(1) « ( .دشاب شا  یعقاو  يانعم  هب  اعد  دشابن ، ندناوخ  اعد  ظقف ، دینک ؛ لمع  ناضمر  كرابم  هام  بادآ  هب  هک  دینکب  هجوت 

306 ص :

ص 8. ج 3 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  ص 159 و 161  ناگنازرف ، يامیس  - . 1
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( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

هراشا

رهش هک  مظعملا  نابعش  رهش  .متسین  تفایض  نیا  قیال  هک  مراد  رارقا  دوخ  نم  میتسه و  هللا  تفایض  ماقم  هللارهش و  هناتـسآ  رد  نونکا 
اهنآ زا  مدـناوخ و  ناسل  ۀـقلقل  اب  یهاگ  ار  اهاعد  .هللارهـش  يارب  مینک  ایهم  میتسناوتن  ار  دوخ  ام  نتـشذگ و  فرـش  رد  تسا  ناـماما 

؛ ُْهنِم یَِقب  امِیف  اََنلْرِفْغاَف  َنابْعَـش  ْنِم  یَـضَم  اَمِیف  اَنل  َتْرَفَغ  ْنُکَت  َْمل  ْنِا  َّمُهَّللَا  : » منک یم  ضرع  رهـش  رخآ  نیا  رد  .دـشن  لـصاح  يزیچ 
یلاعت قح  تمحر  زا  شخبب »! ار  اـم  نآ ، هدـنام  یقاـب  رد  سپ  يدـیزرماین  ار  اـم  هتـشذگ ، نابعـش  زا  هک  تدـم  نیا  رد  رگا  ایادـخ 

)(1)  ( .میوش سویأم  قح  تمحر  زا  هک  دسر  اجنآ  هب  ناهانگ  هک  يزور  دابم ]  ] ایند رد  شابم  متسین و  سویأم 

307 ص :

.66 تشهبیدرا ص253 ، ج 20 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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نطاب حالصا 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

نطاب حالصا 

هام نیا  رد  هک  مینک  ششوک  دیاب  یلو  مییارب ؛ شا  یکی  رکـش  هدهع  زا  میناوت  یمن  ام  دراد ، هک  یتاکرب  همه  نآ  اب  كرابم  هام  نیا 
فـسأتم دشن ، ادیپ  یلاح  رگا  میراد و  هگن  رگید  ناضمر  هام  ات  ار  لاح  نیا  دش ، ادیپ  یلاح  رگا  تشذگ ، ام  رب  هک  ناضمر  كرابم 

دوخ شیپ  هک  تسا  ینآ  تسه  هک  هچنآ  تسا ، یندش  مامت  تسا ، ینتفر  همه  اهوهایه  نیا  .مینک  ادیپ  هک  مینک  شـشوک  میـشاب و 
)(1)  ( .مینک حالصا  ار  نامدوخ  نطاب  هک  مینک  ششوک  دیاب  ام  تسام و  اب  تسا و  یقاب  نآ  تسام ،

308 ص :

هام 65. دادرخ  ص53 ، ج 20 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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اعد شزرا 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

اعد شزرا 

وچمه ار  ناسنا  اهنیا  ناضمر ، كرابم  هام  نابعـش و  بجر و  هام  رد  ًاصوصخ ، تسه ، اهزور  رد  تسه ، اههام  رد  هک  ییاـهاعد  نیا 
یم زاب  ناسنا  يارب  ار  هار  وچمه  دنک و  یم  یحور  تیوقت  وچمه  میتسین  هک  اهام  دشاب ، شلها  یـسک  رگا  دـنک  یم  یحور  تیوقت 

اهاعد نیا  هب  .تساـسآ  هزجعم  هک  دـنکب ، رون  دراو  درواـیب و  نوریب  اـهتملظ  نیا  زا  ار  رـشب  نیا  هکنیا ، يارب  تسا  نکفا  رون  دـنک و 
)(1)  ( .دینکب تیانع 

309 ص :

هام 59. ریت  ص 21 ، ج 13 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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دینک لمع 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

دینک لمع 

سفن بیذـهت  هب  جاتحم  میتسه ، حالـصا  هب  جاتحم  ام  .ناضمر  هام  رد  دـنک  حالـصا  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  رتالاب  همه  زا  و 
دنا هدیمهف  ار  ناشدوخ  جایتحا  اهنآ  اهتنم  دـنجاتحم ، مه  گرزب  يایبنا  .دـنجاتحم  مه  اهربمغیپ  .میجاتحم  ام  رخآ  مد  نآ  ات  میتسه ،

 - هک مراودیما  .میدرکن  لمع  نامدوخ  فیلاکت  هب  میمهفب و  میتسناوتن  میراد  باجح  هکنیا  باب  زا  ام  و  دـنا ، هدرک  لمع  شلابند  و 
فیلاکت هب  هک  دـیراذگب  نیاربانب  هک  تسا  نیا  هب  ندوب  كرابم  .دـشاب و  كرابم  امـش  همه  هب  ناضمر  كرابم  هام  نیا  هللاءاش -  نا 

)(1)  ( .دینک لمع  ادخ 

310 ص :

.63 دادرخ ص 480 ، ج 18 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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یهلا هناخ  نامهیم 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

یهلا هناخ  نامهیم 

یم اضتقا  ناسنا  تاوهـش  هک  يرگید  تاـهج  اهیندیـشون و  اـهیندروخ ، لـیبق  زا  تاوهـش  كرت  تسا ؛ كرت  شا  همه  تفایـض ، نیا 
يزیچ كرت ، زج  مه  تفایـض  نیا  هناـخنامهیم و  نیا  رد  دـیوشب  دراو  دـیاب  امـش  هکنیا  هب  ار  اـم  تسا  هدرک  توعد  دـنوادخ  .دـنک 

ایآ هک  مینیبب  مینک  باسح  دـیاب  ام  تسا و  هناخنامهیم  نیا  رد  همه  اهنیا  .اـهتینم  اـهینم ، كرت  اـهیدوخ ، كرت  اـهاوه ، كرت  تسین ؛
ای یهلا  تفایض  نیا  زا  میدرک  هدافتسا  هن ؟ ای  هناختفایض  نیا  هب  دنداد  نامهار  میدشن ؟ دراو  ًالـصا  ای  هناخنامهیم  نیا  رد  میدش  دراو 

؟ هن

.تسا نیبتاکلا  مارک  اب  نم  لاثما  باسح  هتبلا 

311 ص :
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هناخنامهم نیا  رد  ایآ  هک  منک  یم  ضرع  ناوج  هقبط  ًاصوصخ ، دـسر و  یم  تاـملک  نیا  هک  سک  ره  هب  ناـیاقآ و  امـش  هب  نم  اـما 
)(1) ) ؟ دیتسه نم  لثم  هکنیا  ای  دیدیشوپ ؟ مشچ  يونعم  تاوهش  ًاصوصخ  تاوهش  زا  دیدرک ؟ هدافتسا  دیتفر ؟

312 ص :
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تاوهش كرت  تفایض 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

تاوهش كرت  تفایض 

تفایض هب  میدش  توعد  تسیچ ؟ تسا  هللا  تفایض  هک  دیا ، هدش  توعد  نآ  هب  نینمؤم  امش  هک  یتفایض  نیا  هک  مدرک  یم  رکف  نم 
هللا تفایـض  يدام  هبترم  نیا  .يویند  تاوهـش  مامت  زا  دـهدب  زیهرپ  ار  ام  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  هداـم ، ملاـع  رد  هللا  تفایـض  .هللا و 

كرت تسا و  تاوهش  زا  یشوپ  مشچ  هئشن ، نیا  رد  ادخ  تفایض  هک  دننادب  تفایض ، نیا  هب  دندش  توعد  هک  یناسک  همه  هک  تسا 
نیا تسادـخ و  تفایـض  نیا  .دـنک  كرت  دـیاب  ار  اـهنآ  تسا ، لـیام  نآ  هب  ناـسنا  یعیبـط  حور  ینعی ، ناـسنا ، بـلق  هـک  يزیچ  نآ 

تاوهـش كرت  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هدام  ملاع  رد  اهتنم  دراد ، ققحت  دوجو  ملاـع  لوط  رد  هک  تسا  ییاهتفایـض  هیاـس  تفاـیض ،
ینالقع تاوهش  كرت  لاثم ، زا  دعب  ملاع  رد  تسا و  یلایخ  تاوهـش  كرت  لاثم ، ملاع  رد  تسا و  ینامـسج  تاوهـش  تسا ، یعیبط 

)(1)  ( .تسا یناحور  تسا ،

313 ص :
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توعد

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

توعد

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یثیدـح  کی  رد  .یناـحور  ياـهتوق  هب  دـینک  فیرعت  ار  ناـتدوخ  كراـبم  هاـم  نیا  رد 
ياهتفایـض اب  ادخ  ياهتفایـض  ِهللا .» ِهَفاَیِـض  َیِلا  ُمتیعُد   » هک دنیامرف  یم  شنمـض  رد  .دمآ  درک ، لابقا  دـمآ ، ناضمر  هام  هک  دـندومرف 

بـسح هب  یناـمهم  نآ  رد  دـیورب  یتقو  یناـمهم ، کـی  هب  دـننکب  توعد  یـصاخشا  کـی  ار  امـش  یتـقو  هک  شقرف  تسا  نیا  مدرم 
هبعش کی  ناضمر  هام  رد  ادخ  تفایض  .تساهزیچ  نیا  حیرفت و  يارب  ییاهزیچ  کی  یندروخ و  يارب  ییاهزیچ  کی  لاح ، روخارف 

.تسا نآرق  تسا ، ینامسآ  یبیغ و  هدئام  هک  شمهم  رما  کی  تسا و  هزور  شا  هبعش  کی  تسادخ ؛ تفایـض  نآ  تسا ، هزور  شا 
هکنیا هب  تسا  هدرک  راداو  ار  امـش  امـش ، رادنامهم  .دیتسه  ادخ  نامهم  ناضمر  هام  رد  امـش  ادخ و  ینامهم  هب  دیا  هدش  توعد  امش 
نابعـش هام  .ردقلا  هلیل  يارب  دیوشب  ایهم  ات  دـینک  شدـس  ار  اهنیا  تسا ، تاوهـش  تسا و  زاب  ایند  هب  هک  ییاههار  نیا  .دـیریگب  هزور 

)(1)  ( .هللا هفایض  رد  ناضمر و  كرابم  هام  رد  دورو  يارب  دنوشب  ایهم  مدرم  هک  ناضمر  كرابم  هام  يارب  تسا  همدقم 
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ردقلا ۀلیل  ّرس 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

ردقلا ۀلیل  ّرس 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ینعی  مظعا ، یلو  هک  تسا  یهام  هک  دشاب  نیا  يارب  تسا  نکمم  تسا ، كرابم  یهام  هک  ناضمر  كرابم  هام 
تردق هب  .دـنوش  یم  لزان  هکئالم  وا ، تردـق  هب  .تسا  هدرک  لزان  ار  نآرق  ار و  هکئالم  لوصو ، زا  دـعب  هدـش و  لصاو  ملـسو  هیلع 

بـش كرابم و  هام  رد  دـسر  یم  نآرق  تقیقح  هب  مظعا ، یلو  .دـنوش  یم  لزان  کئالم  دوش و  یم  لزان  نآرق  هک  تسا  مظعا  یلو 
.دیوگب مدرم  يارب  هک  يدح  هب  ات  ار ، فیرش  نآرق  دنتسه ، وا  عبات  همه  هک  هکئالم  هلیسو  هب  دنک  یم  لزنتم  ندیسر ، زا  سپ  ردق و 

یم لزان  وا  عبت  هب  تسادـخ ، لوسر  هک  مظعا  هللا  یلو  قح و  نیب  تسا  يرـس  نآرق ، .تسین  رـشب  دـح  رد  تسین ، اـم  دـح  رد  نآرق 
هلیل ّرس  رگا  .مینک و  یم  صقان  هدافتـسا  نآ  زا  مه  ام  هک  دیآ  یم  رد  باتک  فورح و  تروص  هب  هک  ییاج  نیا  هب  دسر  یم  ات  دوش 

رس دراد -  دادتما  انعم  نیا  مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  مظعا  هللا  یلو  يارب  مه  نآلا  هک  ردق  ياهبش  رد  هکئالم  لوزن  ّرـس  ردقلا و 
)(1)  ( .دوش یم  ناسآ  ام  تالکشم  همه  مینادب ، ام  ار  اهنیا 
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هللا رکذ  هیکزت و 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

هللا رکذ  هیکزت و 

هیفصت دندوب ، هدرک  هیکزت  دندوب و  هدرک  دراو  ادخ  تفایـض  هب  یعمج  روط  هب  ار  ناشدوخ  نیملـسم  ناضمر  كرابم  هام  نیمه  رگا 
؛ تسا هیکزت  مدع  هیحان  زا  شاود  ره  ندرک ، ملظ  لثم  نتفر  ملظ  راب  ریز  .دنورب  ملظ  راب  ریز  دوبن  نکمم  ار ، ناشدوخ  دـندوب  هدرک 

یّکَزَت ْنَم  َحَْلفَا  ْدَق  : ) هللا مسا  رکذ  هللارکذ ، هیکزت و  هب  رما  .دنناوخب  تسا  بحتـسم  ار  هروس  نیا  دیع ، زامن  رد  یّکَزَت ،) ْنَم  َحَْلفَا  ْدَق  )
یم ادـیپ  یلاعفنا  لاـح  هن  میدوب ، هدیـسر  نیا  هب  اـم  رگا  تسا ، یبتارم  اـهنیا  ةولـص ، هللا و  مسا  رکذ  هیکزت ، یّلَـصَف ) ِِهبَر  ُمْسا  َرَکَذ  و 

)(1)  ( .میدشن هیکزت  هک  تسا  نیا  زا  همه  .میدوب  ملاظ  هن  ملظ و  شریذپ  يارب  میدرک 
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فوخ

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

فوخ

هدرک توعد  شدوخ  تفایـض  هب  ادـخ  ار  همه  تسا و  سفن  بیذـهت  هام  هک  ناضمر  كرابم  هام  نیا  رد  هک  مراد  ار  نیا  فوخ  نم 
)(1)  ( .ددرگرب ام  زا  شتیانع  هک  مینکب  يراک  هناخ  بحاص  اب  ام  تسا ،
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میشاب هدش  ناضمر  دراو  مراودیما 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

میشاب هدش  ناضمر  دراو  مراودیما 

نیا دیاب  كرابم  هام  نیا  .دشاب  تسا  كوک  نیا  هک  یتدم  ات  راکدوخ  دـننکب و  شکوک  هک  تسا  یتعاس  کی  هلزنم  هب  كرابم  هام 
هک تسا  نیا  يارب  نیا  دوشب و  هتفرگ  رـس  زا  دـیایب  رگید  كرابم  هام  دـعب  دـنک ، ظفح  رگید  كرابم  هام  ات  ار  مدرم  هک  دـشاب  روج 

)(1)  ( .میشاب هدش  دراو  هک  مراودیما  نم  میشاب و  هدش  دراو  تفایض  نیا  رد  ام  دیاب 

318 ص :
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سدق زور  ناونع  هب  ناضمر  هام  هعمج  نیرخآ  باختنا 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

سدق زور  ناونع  هب  ناضمر  هام  هعمج  نیرخآ  باختنا 

هب دوخ  هنایـشحو  تـالمح  هب  اـهزور  نیا  نونکا  هک  مدومن ، نیملـسم  دزـشوگ  ار  بصاـغ  لیئارـسا  رطخ  زارد ، ناـیلاس  یط  رد  نم 
هناخ و یپایپ  ینیطـسلف ، نازرابم  يدوباـن  دـصق  هب  ناـنبل  بونج  رد  هژیو  هب  و  تسا ، هدیـشخب  تدـش  ینیطـسلف  نارهاوخ  ناردارب و 

.دنک یم  نارابمب  ار  ناشیا  هناشاک 

مه هب  نآ ، ناـنابیتشپ  بصاـغ و  نیا  تسد  ندرک  هاـتوک  يارب  هک  مهاوخ  یم  یمالـسا  ياـهتلود  ناـهج و  ناناملـسم  موـمع  زا  نم 
نییعت دناوت  یم  تسا و  ردق  مایا  زا  هک  ار  ناضمر  كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  منک  یم  توعد  ار  ناهج  ناناملـسم  عیمج  دـندنویپب و 

رد ار  ناناملـسم  یللملا  نیب  یگتـسبمه  یمـسارم  یط  باـختنا و  سدـق » زور   » ناونع هب  دـشاب  زین  نیطـسلف  مدرم  تشونرـس  هدـننک 
)(1)  ( .مراتساوخ رفک  لها  رب  ار  ناناملسم  يزوریپ  لاعتم  دنوادخ  زا  .دنیامن  مالعا  ناملسم  مدرم  ینوناق  قوقح  زا  تیامح 
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تارطاخ

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

تارطاخ

دندوب هزور  ار  دنلب  ياهزور 

هب ییاهزور  اجنآ  رد  دندرک و  یم  لمحت  ار  فجن  یمرگ  نآ  هب  ياوه  دندوب ، رود  اه  هچب  مامت  زا  .دندوب  فجن  لاس  هدراهچ  ماما 
هک ار  اقآ  ياذغ  ینیس  نم  مناخ ! : » تفگ یم  درک و  یم  هیالگ  دمآ  یم  هک  حبـص  ناشلزنم  رگراک  .دنتفرگ  یم  هزور  ار  يدنلب  نآ 

هفـصن کی  ًالثم  یمک  کی  دیاش  تسا ؛ هدـش  هدروخ  ییاذـغ  ینیـس  نیا  زا  منک  یمن  ساسحا  منادرگ  یم  رب  یتقو  ًالـصا  مرب ، یم 
)(1)  ( .دنتفرگ یم  هزور  ار  فجن  يدنلب  نآ  هب  زور  طیارش  نیا  اب  اقآ  .دنا » هدروخ  تلتک 

نآرق ندناوخ 

320 ص :
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ماما میدـید  یم  ناشیا ، يارب  میربب  همانزور  میتفر  یم  ام  ًالثم  اهتقو  رثکا  ـالاح  .دـناوخ  یم  نآرق  بترم  ماـما  ناـضمر  هاـم  دوخ  رد 
، دنناوخ یم  نآرق  دنراد  دنا و  هتسشن  وناز  راهچ  ناشیاپ و  يور  دنا  هتخادنا  مه  دمـش  نآ  ناشدوخ و  تکمین  نآ  يور  دنا  هتـسشن 

یم ام  ءزج ، کی  هن  دناوخ ،» یم  نآرق  ءزج  ای 4  ءزج   5 اهزور ، یـضعب  ماما  : » تفگ یم  هللا ) همحر  ) اقآ دمحا  جاح  موحرم  لوق  زا 
دیقم ماما  ردق  نیا  دـناوخ ، یم  نآرق  ءزج  ات 5  يزور 4  ماما  تفگ  یم  هللا ) همحر  ) اقآ دـمحا  جاح  اما  میناوخب ؛ ءزج  کـی  مییوگ 

)(1)  ( .رگید لامعا  ًالثم  ای  ندناوخ  نآرق  هب  دندوب 

321 ص :
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صاخ همانرب 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

صاخ همانرب 

رکف .دـندناوخ  یم  نآرق  يرتشیب  نامز  تشاد ، ار  شدوخ  صاخ  همانرب  کی  ناضمر  هام  يدابع  لامعا  ماـمت  ماـجنا  رب  هوـالع  ماـما 
ات هس  لحم ، هس  رد  هک  دوب  لکـش  نیا  هب  مه  شا  هویـش  دـندرک ، یم  متخ  ًامتح  هک  ار  نآرق  هس  یهام  رخاوا ، نیا  اـت  یتح  منک  یم 
ره زا  هک  دوب  نآرق  ات  هس  بش  رس  رد  ییاج  ای  دوب و  رـصع  هک  یلحم  نآ  دنتفر ، یم  راک  يارب  حبـص  هک  یلحم  نآ  دنتـشاد ، نآرق 

، دندوب هدرک  متخ  نآرق  ات  هس  دش  یم  مامت  هک  ناضمر  هام  هجیتن  رد  .دندناوخ  یم  نآرق  ءزج  کی  دندوب  اج  ره  .دـندناوخ  یم  هس 
، ماما .دـنداد  یم  ماجنا  ار  اهنآ  تسه  حـیتافم  رد  هک  يراکذا  مامت  دنتـشاد ، هک  یلغاـشم  اـهیراتفرگ و  همه  نیا  اـب  یتح  رخاوا  نیا 

یم مه  ار  هزمحوبا  رت  شیب  دندرک و  یم  هیـصوت  مه  یلیخ  دندناوخ و  یم  ًالومعم  ار  رحـس  ياعد  دندناوخ ، یم  حاتتفا  ياعد  اهبش 
.دوشب مامت  بش  هس  ای  ود  رد  دینک و  تمـسق  هس  ات  ود  دیناوت  یم  تسه  دایز  هزمحوبا  رگا  دنتفگ  یم  ام  هب  اهتقو  یهاگ  .دـندناوخ 

)(1)  ( .دیناوخب ار  اعد  نیا  یلو  درادن ؛ یبیع  دینک  مامت  دیتسناوتن  بش  کی  رگا 
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درک ایحا  دیاب  ار  دجسم  نیا 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

درک ایحا  دیاب  ار  دجسم  نیا 

شیب هک  کچوک  رایسب  كورتم و  هداتفا ، رود  يدجسم  رد  ناضمر  هام  اب  دوب  فداصم  هک  تالحم  هب  ناشیاهرفس  زا  یکی  رد  ماما 
رد هک  دندرک  داهنـشیپ  ناشیا  هب  املع  زا  يا  هدـع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دـنتخادرپ  یم  تعامج  هماقا  هب  تشادـن  یلگ  قاتا  کی  زا 

هماقا هک  تسه  یـسک  عماـج  دجـسم  رد  : » دـندومرف هدرکن و  لوبق  راوگرزب  نآ  اـما  دـنیامرفب ؛ تعاـمج  هماـقا  رهـش  عماـج  دجـسم 
)(1) « ( .درک ایحا  دیاب  ار  دجسم  نیا  اذل  دنک ، تعامج  هماقا  هک  تسین  یسک  دجسم  نیا  رد  یلو  دنک ؛ تعامج 
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تسا يراک  ناضمر ، هام  دوخ 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

تسا يراک  ناضمر ، هام  دوخ 

نآرق و اـعد و  هب  رت  شیب  هک  دوب  نیا  دـندرک  یم  لـیطعت  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ار  ناـشدوخ  ياـهتاقالم  ماـما  هک  اـنعم  نیا  ّرس 
)(1) « ( .تسا يراک  ناضمر  هام  دوخ  : » دندومرف یم  ماما  .دنسرب  ناشدوخ  هب  هصالخ 
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كرابم هام  اب  بسانتم 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

كرابم هام  اب  بسانتم 

هام نیا  رد  هک  يروط  هب  .دنتـشاد  صاخ  يا  همانرب  كرابم  هام  نوچ  يا  هژیو  ياـههام  يارب  ناـشناکیدزن  زا  لـقن  هب  ماـما  ترـضح 
رد كرابم  هام  نیا  اب  بسانتم  ار  یصاخ  ینوگرگد  ًاساسا  .دندرک  یمن  مه  شوگ  نآ  هب  دندورس و  یمن  دندناوخ ، یمن  رعـش  زیزع 

كرابم هام  هب  طوبرم  تابحتـسم  ماجنا  دیجم و  نآرق  توالت  هب  رـسارس  ار  هام  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک ، یم  داجیا  دوخ  یگدنز 
)(1)  ( .دندرک یم  يرپس  ناضمر 
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ناضمر تمرح 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

ناضمر تمرح 

رد ناراـمج و  هب  دـندمآ  ماـما  هک  لاس 60  نامه  زا  دریگب ، هزور  هک  دـنداد  یمن  هزاـجا  ناـشیا  هب  ماـما  يراـمیب  رطاـخ  هب  اـهرتکد 
دندوب نیا  هب  دیقم  یلیخ  مه  ماما  و  دندوب ، هدرک  عونمم  ماما  يارب  رتکد  ار  هزور  رگید  دندوب ، هدرک  هتکس  دندوب و  بلق  ناتسرامیب 

دوب انب  ًالثم  هک  ماما  يارب  اهزور  درک ، یم  تسرد  اذـغ  ناـشیا  يارب  یـسیع » جاـح   » هکنیا اـب  ماـما  .دـننک  ارجا  ار  رتکد  روتـسد  هک 
تـسرد شا  رگید  تفگ  یم  درک و  یم  عونمم  دش  یم  هک  ناضمر  هام  لوا  ماما  دـندوب ، هدـش  فیعـض  نوچ  دـننک ، تسرد  یغرم 

ناشیا يولهپ  مه  زور  جنپ  دـیدوب ، ناشیا  يولهپ  مه  زور  ود  امـش  رگا  دوبن  هزور  هکنیا  اب  ماما  دـینکن ؛ تسرد  رگید  ًالـصا  دـینکن ،
ماما هک  دیدیمهف  یمن  امـش  هک  دندرک  یم  لمع  و  دندرک ، یم  راطفا  هنایفخم  ردق  نیا  تسین ، هزور  ماما  هک  دیدیمهف  یمن  دـیدوب ،
هناخ رد  هچ  ره  اذل  دینکن ، تسرد  اذغ  رگید  هک  دـنداد  یم  روتـسد  دـش  یم  هک  ناضمر  هام  لوا  ماما  اذـل  .دنتـسین  ای  دنتـسه  هزور 

)(1)  ( .دنتسین هزور  ماما  هک  دش  یمن  صخشم  چیه  دندروخ و  یم  هنایفخم  تروص  هب  ار  نامه  دوب ،
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هزور تیمها 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

هزور تیمها 

مرگ یلیخ  اج  همه  میتشادن و  مه  يرلوک  ای  هکنپ  دوب و  مک  بآ  عقوم  نآ  رد  .میدوب  نکاس  مق  رد  شیپ  لاس  لهچ  دودح  ناتسبات 
یم هزور  دیاب  دش و  هلاس  ُهن  دوب ، رغال  فیعـض و  یلیخ  هک  مگرزب  رهاوخ  دـش و  عورـش  ناضمر  كرابم  هام  ناتـسبات  هلچ  رد  .دوب 

هب ار  وا  دـنناوت  یمن  ًانلع  هک  دـننیب  یم  اقآ  .مریگ » یمن  هزور  ادرف  نم  : » تفگ اقآ  هب  شا  هزور  نیلوا  ندرک  راطفا  زا  سپ  وا  .تفرگ 
هلـصافالب ور  نیا  زا  .دورب  نیب  زا  شیارب  ندروـخ  هزور  حـبق  دروـخب و  ار  هزور ش  تسا  نکمم  اریز  دـیامن ؛ روـبجم  نـتفرگ  هزور 

نارهت هب  تقورید  ام  و  یناـسرب ، نارهت  هب  ار  اـهنیا  بشما  نیمه  مهاوخ  یم  ینـالف  دـنتفگ : دنداتـسرف و  ناشناتـسود  زا  یکی  لاـبند 
، دور یم  نیب  زا  شیارب  هزور  تیمها  دروـخ و  یم  دریگب و  هزور  دـناوت  یمن  هچب  نیا  مدـید  نم  : » دـندوب هتفگ  اـقآ  دـعب  .میدیـسر 

دورب مه  دـعب  مریگ و  یم  دـیوگب  هکنیا  هن  دریگب  هزور  دـیاب  هک  دـنادب  ریگب ، هزور  متفگ  وا  هب  زور  کی  رگا  هک  دورب  مق  زا  متفگ 
)(1) « ( .دروخب
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ردق ياهبش 

ناضمر هام  زا  ییاهسرد 

( هر ) ینیمخ ماما  زا  یتارطاخ  نانخس و 

ردق ياهبش 

10:20 تعاس بش  ره  ماما  ًالثم  دـش ، یم  مک  یلیخ  شباوخ  بش  رـس  نامه  زا  ماما  تسا ، رتدایز  نآ  همانرب  نوچ  ردـق  ياهبـش  رد 
یم هک  تعاـس  ود  اـت  تعاـس  کـی  فرط  نآ  زا  اـما  دـندیباوخ ؛ یم  هـقیقد   10:20 تعاـس رـس  مه  بش  نآ  دـندیباوخ ، یم  هـقیقد 
یم رـس  نآرق  دندناوخ و  یم  ار  ردق  ياهبـش  ياهاعد  دندش و  یم  تاجانم  لوغـشم  تدابع و  لوغـشم  دندش و  یم  دنلب  دـندیباوخ 
یم ار  حبـص  زامن  زامن و  زا  لبق  نآرق  نآ ، زا  سپ  دـش و  یم  حبـص  ات  دـندرک  یم  يراز  هیرگ و  دـندرک و  یم  تاجانم  دـنتفرگ و 

)(1)  ( .دندناوخ
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( هر ) ینیمخ ماما  هاگن  رد  دجسم  هاگیاج 

هراشا

، تیمیمـص افـص و  تبحم ، قشع و  زاین ، زار و  ۀناخ  ینامـسآ ، تاریخ  تاکرب و  لوزن  هاگیاج  نیمز ، رد  ادخ  ۀـناخ  نامهم  دجـسم 
اب ناگتـشرف ، تسا و  نیمز  تاعطق  نیرتهب  نآ ، ناکم  .تسا  نادـحوم  شمارآ  لحم  نیمز ، رد  ادـخ  تشهب  یّلجت  تمحر ، راـثیا و 

)(1)  ( .دنشاب یم  نیشنمه  نآ  لها 

، یگنهرف یـسایس ، يدابع ، ياه  هنیمز  همه  رد  دجـسم  تیعماج  دیآ ، یم  تسد  هب  مالـسا  ردص  رد  دجـسم  شقن  یـسررب  زا  هچنآ 
.تسا ...و  ییاضق  یماظن ، یشزومآ ،

زاب ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  مالـسا  ردـص  نارود  دـننامه  زین  دـجاسم  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب 
هاگیاپ شقن  دجاسم  سپ  نآ  زا  .دنتـسج  تکرـش  بالقنا  نتم  رد  میقتـسم  روط  هب  دجاسم ، رد  لاعف  ياهورین  هک  يروط  هب  دـنتفای ؛

رب هوالع  .دنزادرپب  یمدرم  ياهورین  ماجـسنا  هب  دنتـسناوت  یمالـسا  تضهن  ساسح  طیارـش  رد  دنتـشاد و  هدـهع  رب  ار  مدرم  یطابترا 
ماجنا دجاسم  رد  نامز  ياهترورـض  رگید  جیـسب و  ياهنوناک  یلحم ، ياهاروش  تاباختنا  دننام  بالقنا  ياه  همانرب  زا  يرایـسب  نیا ،

.تفرگ
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دجسم شقن  هاگیاج و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  خیرات ، درم  گرزب  تارظن  رب  یلامجا  يرورم  اب  ات  تسا  ددص  رد  هدنسیون 
.دهد رارق  یسررب  دروم  ار  یمالسا  هعماج  رد 
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ادخ نازابرس  رگنس 

شقن تیعقوم و  تخانـش  اب  هللا ) همحر  ) ماما ترـضح  .تسا  هدیـشوج  دجـسم  زا  خیرات  لوط  رد  لطاب  دـض  رب  هزرابم  لالز  همـشچ 
ناعفادم ادـخ و  نازابرـس  نابیتشپ  رگنـس و  بارحم ، دجـسم و  هبعک و  مرح و  رگا  : » دومرف یم  ناهج  ناناملـسم  هب  باطخ  دجـسم ،

)(1) ) »؟ تساجک رد  نانآ  هاگهانپ  نمأم و  سپ  تسین ، ءایبنا  تمرح  مرح و 

.دنسرت یم  دجسم  زا  اهنیا  : » دنیامرف یم  مالسا  نانمشد  ياه  هشقن  ندرک  یثنخ  رد  دجـسم  يروحم  شقن  رب  دیکأت  اب  راوگرزب  ماما 
تـسه رگنـس  دینک ! رپ  دیورب  ار  دجاسم  نات  همه  اهوجـشناد ، امـش  اهیهاگـشناد  امـش  .میوگب  امـش  هب  منک ؛ ادا  دـیاب  ار  مفیلکت  نم 

)(2) « ( .درک رپ  دیاب  ار  اهرگنس  اجنیا ؛

مرگ و رت  شیب  هچ  ره  تسا ، نیطایـش  لباقم  رد  مالـسا  ياهرگنـس  هک  ار  هینید  لفاحم  دـجاسم و  : » دـنیامرف یم  رگید  ییاـج  رد  و 
)(3) !« ( دیراد هگن  زهجم 

331 ص :
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تکرح بالقنا و  هاگیاپ  دجسم ،

هب فلتخم  داعبا  رد  دجـسم  تیمها  شقن و  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  یهاشنهاش و  میژر  ینوگنرـس  ياهلاس  تـالوحت  یـسررب  اـب 
.دـنداد همادا  ییاهن  يزوریپ  ات  ار  شیوخ  تازرابم  دـجاسم  تیروحم  اب  تیناـحور  مدرم و  ناـمز  نآ  رد  .ددرگ  یم  ادـیوه  حوضو 

زا مدرم  يرود  زین  کنیا  مه  نیارباـنب  .درادـن  هتـشادن و  ار  تیزکرم  نیا  تیلباـق  یناـکم  چـیه  هدـنیآ ، لاـح و  هتـشذگ و  رد  ًاـنیقی 
نادرگاش و ات  دـش  یهاگیاپ  دجـسم  ساسح ، تیعقوم  نآ  رد  .دـش  دـهاوخ  بـالقنا  فیعـضت  نانمـشد و  يداـش  بجوم  دـجاسم ،

ياهنامرف اهمایپ و  دوب ، دـجاسم  رد  مدرم  روضح  لیلد  هک  يداـبع  ینید و  ضیارف  هماـقا  هارمه  هب  هللا ) همحر  ) ماـما ترـضح  ناوریپ 
.دننک تفایرد  ار  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما 

نآ زا  هک  تسا  یلحم  دجـسم  : » دـنیامرف یم  بالقنا  ساسا  لصا و  ناونع  هب  دـجاسم  ظفح  رب  دـیکأت  اب  بالقنا ، رامعم  گرزب  نآ 
نآ هب  دیاب  تلم  هک  تسا  یساسح  زکارم  نیا  .درک  تسرد  ام  تلم  يارب  ار  يزوریپ  نیا  هک  دوب  دجاسم  نیا  .دوشب  هرادا  روما  دیاب 

ام يزوریپ  مینک ؟ هچ  میهاوخ  یم  دجـسم  رگید  میدـش ، زوریپ  ام  رگید  ـالاح  مینک  لاـیخ  هک  دـشابن  روط  نیا  .دنـشاب  هتـشاد  هجوت 
)(1) « ( .تسا دجسم  هرادا  يارب 
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ار نآ  هدرک و  دیکأت  بالقنا  راتخاس  رد  دـجاسم  تیمها  هب  زین  یجراخ  ناگدنـسیون  نارکفتم و  هک  تسا  هاگدـید  نیمه  ساسا  رب 
.دنا هتسناد  ناریا  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  رد  یلصا  روحم 

رد مهم  رصانع  زا  یکی  .دوب  یمالسا  بالقنا  تالیکشت  یساسا  ۀتسه  دجـسم ، : » دیوگ یم  گرزب  دقتنم  هدنـسیون و  راگلا ،» دماح  »
دوب هعماج  زا  یهاگزیرگ  تلزع و  هن  رگید  دجـسم ، شقن  .دوب  نآ  يدرکلمع  داعبا  مامت  دجـسم و  ددـجم  يایحا  بالقنا ، يزوریپ 
هکلب دـندرب ، یم  هاـنپ  نآ  هب  نآرق  توـص  هب  نداد  شوـگ  اـی  تاداـبع  ماـجنا  وـضو ، نتفرگ  اـیند ، زا  نتـسج  يرود  يارب  مدرم  هک 
رصع رد  هک  دش  يزیچ  نآ  ًامامت  دجـسم  هصالخ ، روط  هب  .دیدرگ  لدب  یهدنامرف  زکرم  هزرابم و  نوناک  کی  هب  دجـسم  سکعرب ،

)(1) « ( .دوب ربمایپ 

ناناملسم یمومع  جیسب  يرکف و  تامدقم  كرادت  دجسم ، ياهشقن  نیرت  مهم  زا  یکی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  رد 
لاس رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  هعیـش  نویناحور  تضهن  نایرج  رد  شقن  نیمه  ًانیع  .تسا  هدوب  رافک  اب  داـهج  روظنم  هب 

ياهورین بذـج  رد  سدـقم  ناکم  نیا  ریثأت  .دـش  هدـهاشم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  ناـیرج  رد  نآ  زا  سپ  یـسمش و   1342
.تسین هدیشوپ  سک  چیه  رب  ههبج ، تشپ  ياهتیلاعف  ینابیتشپ و  زین  اهنآ و  شزومآ  یجیسب و  هدنمزر 

333 ص :
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ردص رد  مالسا و  رد  دجـسم  : » تسا هدومرف  هدرک و  یفرعم  یمالـسا  ياهتکرح  اهـشبنج و  زکرم  ار  دجاسم  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما 
ياوق تکرح  دجسم  زا  .تسا  هدش  یم  عورش  یمالسا  تاغیلبت  دجـسم  زا  دوب ...  یمالـسا  ياهتکرح  شبنج و  زکرم  هشیمه  مالـسا 

دجاـسم ياـملع  دجـسم و  یلاـها  زا  هک  امـش  .تسا  هدوب  مالـسا  قریب  ریز ]  ] رد اـهنآ  ندرک  دراو  راـفک و  یبوکرـس  يارب  یمالـسا 
تکرح مالـسا و  غیلبت  يارب  ار  دجاسم  دـینک و  رورـس  نآ  باحـصا  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  زا  يوریپ  دـیاب  دـیتسه ،

)(1) !« ( دیهد رارق  نیربکتسم  لباقم  رد  نیفعضتسم  دییأت  رفک و  كرش و  يدایا  عطق  تیمالسا و 
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دجسم رد  عامتجا  تیمها 

رارق تیولوا  رد  دجـسم »  » مان اب  ار  ناناملـسم  یمومع  عمجت  زکرم  سیـسأت  دوخ ، ینید  نامزاس  نتخاس  دنم  ماظن  يادتبا  رد  مالـسا 
.دومن زاربا  يدیحوت  رگنس  نیا  ظفح  ياتسار  رد  ار  تادیکأت  نیرتشیب  هدوتس ، هجو  نیرتوکین  هب  ار  نآ  رد  عمجت  هداد و 

بجوم ار  نآ  هتـشاد ، دیکأت  دجاسم  رد  لاعف  روضح  عامتجا و  تیمها  رب  اهراب  تخانـش ، نیمه  ساسا  رب  هللا ) همحر  ) ماما ترـضح 
رگا دراد و  يدیاوف  هچ  تاعامتجا  نیا  هک  میمهفب  ام  رگا  اهناوج ! زا  دوشب  عمتجم  دیاب  دجاسم  : » دنتسناد یم  ماظن  مالـسا و  تیوقت 

ار اهیراتفرگ  هچ  دـنک ، یم  لح  ار  یـسایس  لئاسم  هچ  تسا ، هدرک  مهارف  هداد و  روتـسد  ام  يارب  مالـسا  هک  یتاعامتجا  هک  میمهفب 
)(1) « ( .درمریپ نزریپ و  دنچ  يارب  دوشب  زکرم  نامدجاسم  هک  میدوبن  لاح  یب  روط  نیا  دنک ، یم  لح 

هگن مکحم  ار  ناتدـجاسم  دـینک ! ظفح  ار  ناتتاعامتجا  .دـشاب  دـیاب  عامتجا  دـیناوخب ! تعامج  رد  ار  زاـمن  : » دـندومرف یم  نینچمه 
)(2) !« ( دیراد
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غیلبت زکرم  .هداتفا  یم  هار  اهشترا  اهشیج ، اهدجسم  نیمه  زا  مالسا  ردص  رد  .تسا  غیلبت  زکرم  دجسم  : » دندومرف رگید  ینخس  رد  و 
یم عامتجا  هعامجلا ،» عم  هولـصلا  : » دندرک یم  ادـص  دـندرک ، یم  حرط  ار  يراتفرگ  کی  تقو  ره  .هدوب  یمالـسا  یـسایس - ماکحا 

هچ ره  ار  دوخ  تاعامتجا  .تسا  یـسایس  عامتجا  زکرم  دجـسم  .دندرک  یم  ار  اهتبحـص  دندرک ، یم  حرط  ار  يراتفرگ  نیا  .دـندرک 
)(1) !« ( دییامن اپرب  یمومع  زاب  ياهاضف  لفاحم و  دجاسم و  رد  رت  شیب 

زا هدـنکآ  يّوج  رد  هک  دنتـسه  یهاگیاج  اهنت  دـجاسم  هک  تسا  نآ  تشگ ، نشور  یبـالقنا  ياـهتیلاعف  تازراـبم و  لوط  رد  هچنآ 
یهاگآ يرادـیب و  تهج  رد  قیرط ، نیا  زا  هداد و  ياـج  دوخ  رد  ار  عاجـش  نمؤم و  زراـبم ، ياـهورین  تیونعم ، تّوخا و  تدـحو ،

هب دـجاسم  زا  نانمـشد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .تسا  هدیـشخب  تینیع  ار  شیوخ  تلاـسر  یمدرم ، فـلتخم  ياـههورگ  هب  یـشخب 
جامآ ار  دـجاسم  اهراب  هدوب و  تشحو  ساره و  رد  یمالـسا  بالقنا  ربهر  یتایلمع  داتـس  بالقنا و  ینابیتشپ  دـنمورین  زکارم  ناونع 

دجاسم زا  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم  ندرک  رود  ددـص  رد  یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  زین  کنیا  مه  دـنا و  هداد  رارق  دوخ  تالمح 
.دنشاب یم 

: دنا هدومرف  هداد و  رارق  دیکأت  دروم  ار  دجاسم  زا  بالقنا  ییادج  رطخ  اهراب  نانمشد ، تیساسح  نیا  كرد  اب  نامز  نکـش  تب  نآ 
! دیشاب هتشادن  اهنیا  يوروش و  اکیرمآ و  زا  سرت  دیشاب ! هتشادن  اهموتناف  زا  سرت  دشاب ، يوق  مالـسا  داتـس  زکرم  دجـسم و  نیا  رگا  »

)(2) « ( .دجسم هب  دینک  تشپ  مالسا ، هب  دینک  تشپ  امش  هک  دیشاب  هتشاد  سرت  دیاب  زور  نآ 
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نیا ات  ...دجـسم  هب  دیورب  دینک ! ظفح  ار  اهدجـسم  دینک ...! ظفح  ار  ناتدوخ  ياهدجـسم  تلم ! يا  : » دـنیامرف یم  رگید  ینایب  رد  و 
)(1) « ( .دنک ادیپ  تاجن  امش  تکلمم  دسرب ! رمث  هب  تضهن 

، قباس زا  رت  شیب  دـینک و  ظفح  ار  ناتیاهربنم  ناتیاهبارحم و  ناتیاهدجـسم و  هک  دیـشاب  رایـشوه  دـیاب  امـش  : » دـنیامرف یم  نینچمه 
مه هب  مه  ار  رگید  ياهتردـق  اهتردـقربا ، طـقف  هن  تسکـش ، مه  هب  ار  اهتردـق  همه  هک  دـیدید  دجـسم  زا  ار  هزجعم  نیا  هک  ییاـمش 

)(2) !« ( دینک تیعمجرپ  دیراد و  هگن  مکحم  ار  اهدجسم  دینک ! یتسس  مالسا  رد  دیابن  تسکش ،

سح دجاسم  زا  بالقنا  لیاوا  رد  ار  تضهن  مدرم و  ییادـج  رطخ  دنتـشاد ، یـسایس  لئاسم  رد  هک  يا  ینیبزیت  اب  بالقنا  ریبک  ربهر 
دجاسم رد  مدرم  روضح  هداعلا  قوف  ّتیمها  هک  يدراوم  هلمج  زا  .ددرگن  عطق  دجـسم  اب  مدرم  طابترا  ات  دندوب  بقارمو  دـندرک  یم 

تارهاظت و جوا  رد  هک  ییاه  هحلـسا  یماـمت  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یماـیپ  دزاـس ، یم  ناـیع  هللا ) همحر  ) ماـما ترـضح  هاگدـید  زا  ار 
رب يرگید  دـیکأت  دـش ، هجاوم  ناگمه  لابقتـسا  اب  هک  مایپ  نیا  .دوش  هداد  لیوحت  دـجاسم  هب  تسا ، هداتفا  مدرم  تسد  هب  اهیریگرد 

تسا و دایز  تاکرب  راثآ و  ياراد  زین  یهلا  هاگیاجنیا  هب  دمآ  تفر و  یتح  دجـسم ، رد  عمجت  تیمها  رب  هوالع  هک  تسا  بلطم  نیا 
عمج هاگیاپ  ناونع  هب  تسناوت  یم  یماظتنا  یماظن و  رگید  ياهناکم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنک  یم  یثنخ  ار  نانمـشد  ياه  هشقن 

.تیناحور دجسم و  اب  هعماج  طابتراو  دنویپ  دجاسم و  رد  روضح  تیمها  زج  تسین  يزیچ  نیا  دوش و  یفرعم  يروآ 

سک ره  دنوش ! عمج  تسا ، مدرم  تسد  رد  هک  ییاه  هحلسا  مامت  دیاب  : » دنیامرف یم  مایپ  نیا  زا  یشخب  رد  هللا ) همحر  ) ماما ترضح 
هب دجاسم  زا  اه  هحلـسا  نیا  دـعب  دـهدب و  لیوحت  دجـسم  تعامج  ماما  هب  دربب و  دوخ  هلحم  دجـسم  هب  دـیاب  درک ، ادـیپ  يا  هحلـسا 

)(3) « ( .دوش یم  هدروآ  هتیمک 
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دجسم رد  تیناحور  یسایس  روضح 

هفیظو : » دـندومرف لاـس 1352  ینعی  یهاشمتـس  مـیژر  قاـنتخا  جوا  رد  خـیرات ، درم  گرزب  نآ  هللا ،) هـمحر  ) ینیمخ ماـما  ترـضح 
)(1) « ( .دننک دزشوگ  مدرم  هب  ینید  لفاحم  دجاسم و  رد  ار  لیئارسا  مئارج  هک  تسا  نیغلبم  مالعا و  ياملع 

کی رگا  هک  مدرک  لاؤس  تاعامج  همئا  زا  یکی  زا  نم  ناخاضر  نارود  رد  : » دـندومرف یم  يا  هرطاخ  رد  هللا ) همحر  ) ماما ترـضح 
یم لزنم  يوت  ام  تفگ : وا  دینک ؟ یم  راک  هچ  دهدن ، امش  هب  یناحور  سابل  ندیشوپ  هزاجا  دنک و  عونمم  ار  اهـسابل  ناخاضر  تقو 

هب هتفای  رییغت  سابل  اب  زور  نامه  درک ، یم  عونمم  ار  سابل  ناخاضر  مدوب و  زاـمن  شیپ  رگا  نم  متفگ : .میور  یمن  ییاـج  مینیـشن و 
)(2) « ( .دوب رود  مدرم  زا  درک و  اهر  ار  عامتجا  دیابن  .متفر  یم  عامتجا  هب  مدمآ و  یم  دجسم 
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ناضمر هام  رد  ینارنخس 

ناضمر هام  ياهزور  هیعدا  زا  ییاهمایپ 

هراشا

هصرع دنمجرا  ناغّلبم  اب  ناضمر ، كرابم  هام  زور  ره  ياعد  زا  نتفرگ  هرهب  اب  میدش  نآ  رب  .دیسر و  ارف  یهلا  تفایـض  نانامهیم  مزب 
نیموصعم گنـسنارگ  تاـیاور  نآرق ، ینارون  تاـیآ  زا  هتفرگرب  یحیـضوت  حرـش و  دـیآ  یم  یپ  رد  هچنآ  .میوش  هارمه  ینید  غیلبت 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  تسا  دیما  .تساهاعد  نیا  زارف  کی  اب  طبترم  یتایاکح  مالسلا و  هیلع 

339 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


يراد هزور  لوا : مایپ 

َنیَِملاَْعلا ََهِلا  اَی  ِهِیف  یِمْرُج  ِیل  ْبَهَو  َنِیِلفاَْغلا  ِۀَمَْون  ْنَع  ِهِیف  ِینْهِّبَنَو  َنیِِمئاَْقلا  َماَِیق  ِهِیف  یِماَِیق  َنیِِمئاَّصلا َو  َماَیِـص  ِهِیف  یِماَیِـص  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا  »
بـش يراد  هدـنز  بش  ار  میراد  هدـنز  بش  ناراد و  هزور  هزور  ار  ما  هزور  زور  نیا  رد  ایادـخ ! َنیِمِرْجُْملا ؛ ِنَع  ًاِیفاَع  اَی  یِّنَع  ُفْعاَو 

!« ناراکهانگ هدنیاشخب  يا  ، نم زا  رذگرد  اشخبب و  ار  مهانگ  نک و  مهاگآ  ناربخ  یب  باوخ  زا  نآ  رد  هد و  رارق  ناراد  هدنز 

ندروخ زا  ینیعم ، تدم  رد  زور و  هنابش  زا  یصاخ  تاعاس  رد  دنوادخ ، نامرف  هب  ناسنا  نآ  رد  هک  تسا  يا  يدابع  لامعا  زا  هزور 
شقن یناسفن ، ياهشهاوخ  لرتنک  سفن و  حالصا  تیبرت ، رد  یهلا  گرزب  تبهوم  ناونع  هب  هزور  .دیامن  یم  عانتما  ...و  ندیماشآ  و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دراد  دوجو  هزور  زین  یهلا  ریغ  نایدا  رد  هکلب  ناناملسم ؛ اهنت  هن  .دنک  یم  افیا  یمهم  یساسا و 
رگا دوب : نیا  اهشسرپ  زا  یکی  .درک  شسرپ  یلئاسم  زا  دیسر و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  نایدوهی  زا  یکی  يزور ، »

ربمایپ دیراد ؟] یخـساپ  هچ   ] نیا زا  شیب  رگید  ياهتما  رب  هداد و  رارق  زور  یـس  وت  تما  يارب  ار  هزور  دنوادخ  یلیلد  هچ  هب  دنـسرپب 
ًامْوَی َنِیثاََلث  ِِهتَّیِّرُذ  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَفَف ]  ] َضَرَف ًامْوَی َو  َنِیثاََلث  ِِهنَْطب  ِیف  یَِقب  ِهَرَجَّشلا  َنِم  َلَکَأ  اََّمل  َمَدآ  َّنِإ  : » دندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

هب ) ] (1) ) ؛ ِیتَّمُأ یَلَع  ُهَّللا  َضَرَفَف  َمَدآ  یَلَع  َناَک  َِکلَذَـک  ْمِْهیَلَع َو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ٌلُّضَفَت  ِْلیَّللِاب  ُهَنُولُکْأَی  يِذَّلا  َشَطَْعلا َو  َعوُْجلا َو 
یس وا  نادنزرف  رب  دنوادخ  سپ  دوب ؛ یقاب  ششمکش  رد  زور  یـس  دروخ ، هعونمم ]  ] تخرد زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  یتقو  هکنیا ] لیلد 
مدآ .شناگدنب و  رب  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یلـضف  دنک ، یم  راطفا  ار  هزور  هک  یـسک  درک و  بجاو  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  زور 

« .درک بجاو  نم  تما  رب  ار  هزور  دنوادخ  سپ  دوب ؛ هنوگ  نیا  مه  مالسلا  هیلع 
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( .تاَدوُدعَم ًاماَّیَا  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ْمُِکلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُکیَلَع  َِبتُک  : ) دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس 

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسیچ ؟ راد  هزور  درف  شاداپ  سپ  یتفگ ! تسار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  يا  درک : ضرع  يدوهی 
ْنِم ُبُْرقَی  ُهَِیناَّثلا  ِهِدَسَج َو  ْنِم  َماَرَْحلا  ُبوُذَی  اَُهلَّوَأ  ٍلاَصِخ  َْعبَس  َُهل  ُهَّللا  َبَجْوَأ  اَّلِإ  ًاباَِستْحا  َناَضَمَر  َرْهَش  ُموُصَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  : » دندومرف

ِشَطَْعلا ِعوُْجلا َو  َنِم  ٌناَـمَأ  ُهَسِماَْـخلا  ِتْوَْملا َو  ِتاَرَکَـس  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُنِّوَُهی  ُهَِعباَّرلا  َمَدآ َو  ِهِیبَأ  َهَئیِطَخ  َرَّفَک  ْدَـق  ُنوُکَی  ُهَِثلاَّثلا  ِهَّللا َو  ِهَمْحَر 
ار ناضمر  هام  هک  تسین  ینمؤم  چیه  ) (1) ) ؛ ِهَّنَْجلا ِتاَبِّیَط  ْنِم  ُهَّللا  ُهُمِعُْطی  ُهَِعباَّسلا  ِراَّنلا َو  َنِم  ًهَءاََرب  ُهَّللا  ِهیِطُْعی  ُهَسِداَّسلا  ِهَماَـیِْقلا َو  َمْوَی 
وا مود ، بوذ و  شندب  زا  ار  مارح  لوا ، دنک : بجاو  وا  يارب  تلـصخ  تفه  دنوادخ  هکنیا  رگم  دریگب ، هزور  ادـخ  باسح  هب  طقف 

گرم تارکس  مراهچ ، دناشوپ ، یم  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  شردپ ، هابتـشا  هانگ و  موس ، دنک ، یم  کیدزن  ادخ  تمحر  هب  ار 
اطع شتآ  زا  ناما  تارب  وا  هب  مشـش ، دراد ، یم  ناما  رد  تمایق  زور  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  ار  وا  مجنپ ، دـیامن ، یم  ناسآ  وا  رب  ار 

« .دناروخ یم  وا  رب  تشهب  تابیط  زا  متفه ، دنک و  یم 
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نآرق تئارق  مود : مایپ 

)(1) ) ؛ نیِمِحاَّرلا َمَحْرَا  اَی  َِکتَمْحَِرب  َِکتاَیآ  ِهَئاَرَِقل  ِهِیف  ِینْقِّفَوَو  َِکئاَمْقَنَو  َکِطَخَـس  ْنِم  ِهِیف  ِیْنبِّنَجَو  َِکتاَضْرَم  َیِلا  ِهِیف  ِیْنبِّرَق  َّمُهَّللا  »
هب نادرگ ، قفوم  تتایآ  ندـناوخ  رب  نک و  رود  تماقتنا  مشخ و  زا  نادرگ و  کیدزن  تیاهیدونـشخ  هب  ارم  زور  نیا  رد  ایادـخ ! راب 

!« نانابرهم نیرتزوسلد  يا  تینابرهم 

نیـشنلد نآرق ، دنا ، هدومرف  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ، رـشب  اب  ادـخ  مالک  یهل و  تبهوم ا  نیرت  گرزب  نآرق 
افش شتینارون  زا  دیاب  تساهلد و  راهب  نآرق  .تسا  هدش  دیکأت  نآ  تایآ  رد  ربدت  هب  شرافس  هک  تساهدنپ  نیرتاسر  نخس و  نیرت 

.تساهلد يافش  نآرق  انامه  و  تساوخ ،

هتفگ رباج » ) » (2)  ( .تفخ یمن  دناوخ ، یمن  ار  نباغت  هعمج و  فص ، رشح ، دیدح ، ياه  هروس  ات  اهبش ، ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
یم تسود  ار  یلعا »  » هروس یمارگ ، لوـسر  ) (3) « ( .دـیباوخ یمن  دـناوخ ، یمن  ار  لیزنت  ملا  كرابت و  ياه : هروس  اـت  بش  : » تسا

ربمایپ هک  دنا  هدروآ  نینچمه  ) (5)  ( .دناوخ یم  نآرق  ابیز  ییاوآ  اب  دیـشک و  یم  ار  شیادص  نآرق ، ندـناوخ  ماگنه  ) (4)  ( .تشاد
: دومرف دنتسه ؟ اه  هروس  مادک  تاّحبسم  دندرک : ضرع  .درک  یم  توالت  ار  تاّحبسم  هکنآ  رگم  دیباوخ ؛ یمن  ملسو  هیلع  هللا  یلص 

)(6)  ( .دنتسه تاّحبسم  نباغت ، هعمج و  فص ، رشح ، دیدح ،
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حیبست « ؛) یَلْعَْالا َکِّبَر  ِمْسا  ِحِّبَـس   ) ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  : » دیوگ یم  یـسربط » خیـش  »
لقن زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  تیاور  نیا  .یَلْعَْالا » یِّبَر  َناَْحبُس  : » دومرف یم  دناوخ ، یم  ار  تا » هبترم  دنلب  راگدرورپ  مان  نک 

.مدـناوخ یم  زامن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  عادولا ، هجح  زا  سپ  : » دـنک یم  لقن  هماما » یبا   » زا یطویـس » ) » (1) « ( .تسا هدش 
ادخ ایآ  « ؛) یَتْوَْملا ِییُْحی  ْنَا  یَلَع  ٍرِداَِقب  ُهللا  َْسَیل  : ) دیسر یم  هیآ  نیا  هب  هک  یتقو  .دناوخ  یم  دایز  ار  ِهَماَیِْقلا ) ِمْوَِیب  ُمِْسُقا  ا   ) ترضح

زا رما  نیا  رب  نم  يرآ و  َنیِدِـهاَّشلا ؛ َنِم  َِکلَذ  یَلَع  اـَنَاَو  یََلب  : » دومرف یم  هک  مدینـش  یم  دـنک ؟» هدـنز  ار  ناـگدرم  هک  دـناوت  یمن 
)(2) « ( .متسه ناهاوگ 

اَهَمَْهلَاَف اَهاَّوَس * اَـمَو  ٍسْفَن  َو   ) هیآ ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو  هک  تسا  تیاور  ساـبع  نبا  زا  : » دـیوگ یم  یطویـس  نینچمه 
، دـناوخ یم  ار  .درک » ماـهلا  وا  هب  ار  شیاوقت  روجف و  سپـس  دروآ ، دوـجو  هب  ار  وا  هک  یـسک  سفن و  هب  مسق  « ؛) اَـهاَْوقَتَو اَـهَروُُجف 
ار نآ  ياوقت  نم  سفن  هب  ایادخ ! اَهَیلْوَمَو ؛ اَهُِّیلَو  َْتنَا  اَهیَّکَز ، ْنَم  ُْریَخ  َْتنَاَو  اَهیَْوقَت ، یِسْفَن  ِتآ  َّمُهَّللَا  : » دومرف یم  درک و  یم  گنرد 
: دـیوگ یم  سابع  نبا  .یتسه » نم  سفن  يـالوم  تسرپرـس و  وت  .ینک  یم  هیکزت  ار  نآ  هک  یتسه  یـسک  نیرتهب  وت  نک و  تیاـنع 

)(3) « ( .تفگ یم  زامن  رد  ار  اعد  نیا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

343 ص :

ص 473. ج 10 ، یسربط ، نایبلا ، عمجم  - . 1
ص296. ج 6 ، 1404 ه ق ، یفجنلا ، یشعرملا  هبتکم  مق ، یطویسلا ، نیدلا  لالج  روثنملا ، ردلا  - . 2

ص 356. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 376 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_343_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_343_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_343_3
http://www.ghaemiyeh.com


ییارگ هشیدنا  موس : مایپ 

َدَوْجأ اَـی  َكِدوُِجب  ِهِیف ، ُلِْزُنت  ٍْریَخ  ِّلُـک  ْنِم  ًابیِـصَن  ِیل  ْلَـعْجاَو  ِِهیوْمَّتلاَو  ِهَهاَـفَّسلا  َنِم  ِهِیف  ِینْدِـعَابَو  َهِیبنَّتلاَو  َنهِّذـلا  ِهِیف  ِینقُزرا  َّمُهّللأ  »
زا يا  هرهب  نم  رب  امن و  رود  ییارآ  غورد  یلقع و  یب  زا  نک و  يزور  يرایـشوه  نهذ و  نم  رب  زور  نیا  رد  ایادـخ ! راب  ِنیدَوْجـألا ؛

!« ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  وت  ششخب  هب  هد ، رارق  ینک  یم  لزان  هک  يریخ  ره 

یتسین زا  ار  ناسنا  دیآ و  یم  ناسنا  کمک  هب  اه  هاگشزغل  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  مهف  كرد و  هوق  یهلا ، گرزب  ياهتمعن  زا  یکی 
صیخـشت تسردان  زا  ار  تسرد  ات  هدـش  هیبعت  ناـسنا  رد  هک  تسا  يرطخ » گـنز   » ناونع هب  عقاو  رد  دراد و  یم  نوصم  يدوباـن  و 

قیالخ زا  يرایـسب  ریگ  نماد  هک  تسا  ینادان  تلاـهج و  نآ ، لـباقم  هطقن  .تسا  هدـش  ریبعت  زین  ینطاـب » لوسر   » هب نآ  زا  هک  دـهد 
.تسه هدوب و 
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ُرَّکَفَتَی َال  َْفیَک  ِِهلوُْکاَم  ِیف  ُرَّکَفَتَی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هکنانچ  تسا ، رت  مهم  اه  هنیمز  یـضعب  رد  رکفت 
رد هنوگچ  دـشیدنا ، یم  دروخ  یم  هچنآ  رد  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  ُدـیُِری ؛ اَـم  ُهَردَـص  ُعِدُویَو  ِهیِذُؤی  اَـم  ُهَنَْطب  ُِبنْجَیَف  ِِهلوـُقْعَم  ِیف 

، دهاوخ یم  هچنآ  باب  رد  ار  شا  هنیـس  اما  دنک ؛ یم  رود  ملاسان  هدنهد و  رازآ  ياذغ  زا  ار  شمکـش  دـشیدنا ! یمن  دوخ  تاروصت 
)(1) « ( .دراذگ یماو 

345 ص :
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قلاخ زا  ساپس  مراهچ : مایپ 

َكِرتِسَو َکِظْفِِحب  ِهِیف  ِینْظَفْحاَو  َکِمَرَِکب  َكِرْکُش  ِءادَِال  ِهِیف  ِینْعِزْوأَو  َكِرْکِذ  َهَوَالَح  ِهِیف  ِیْنقِذأَو  َكِْرمأ  ِهَماَِقا  یَلَع  ِهِیف  ِینِّوَق  َّمُهَّللا  »
هب تیرازگـساپس  رد  ناشچب و  نم  رب  ار  تدای  ینیریـش  راد و  دنمورین  تنامرف  يارجا  رد  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ ! َنیِرِظاَّنلا ؛ َرَْـصبأ  اَی 

!« ناگدننیب نیرتانیب  يا  ، نک ظفح  ارم  تششوپ  تیراد و  هگن  هب  زیگنارب و  دوخ  مرک 

نیا فیرعت  رد  .تسا  یـساپسان » ، » یـسراپ رد  و  نارفک »  » اـی رفک » ، » یبرع رد  نآ  لـباقم  موـهفم  تسا و  ساپـس »  » اـب ربارب  رکـش » »
هب نابز  رد  دـنک و  زورب  يروط  هب  بلق  رد  ینادردـق  نیا  راثآ  و  معنم ، تمعن  ینادردـق  زا  تسا  ترابع  رکـش  : » تسا هدـمآ  موهفم 

تسا و نآ  لاثما  تیـشخ و  تبحم و  عوضخ و  عوشخ و  لیبق  زا  شراثآ  بلق  رد  اما  يروط ؛ هب  هیبلاـق  لاـمعا  لاـعفا و  رد  يروط و 
بولقم نآ  هک  هدش  هتفگ  و  .تسا » نآ  راهظا  تمعن و  روصت  رکـش  : » هک تسا  لوقنم  بغار »  » زا و  .دمح » حدم و  انث و  هب  نابز  رد 

)(1) « ( .تسا نآ  رتس  تمعن و  نایسن  نآ  تسا و  رفک »  » نآ دض  تسا و  فشک »  » يانعم هب  رشک » »

346 ص :

حرش ك.ر : ص 342 ؛ ش ، 1374ه  ینیمخ ، ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  نارهت ، هر ،) ) ینیمخ ماـما  ثیدـح ، لـهچ  حرـش  - . 1
.182 ص 181 –  لهج ، لقع و  دونج  ثیدح 
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ره رد  وا ؛ ناگدیرفآ  ربارب  رد  ای  دشاب ، لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  يرازگرکش  نیا  هاوخ  تسا و  ینوگانوگ  عاونا  ياراد  يرازگرکش ،
یم دـناد و  یم  مسق  هس  رب  ار  رکـش  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  .دوش  یم  دادـملق  رکـش  معنم ، هب  تبـسن  يرازگرکـش  لاـح 
ریاس هب  رکش  .تسا و  معنم  رب  يانث  نآ  و  نابز ؛ هب  رکـش  .تسا و  تمعن  روصت  نآ  و  بلق ؛ رکـش  : » تسا مسق  هس  رب  رکـش  : » دسیون

)(1) « ( .نآ قاقحتسا  ردق  هب  تسا  تمعن  تافاکم  نآ  هک  اضعا ؛

)(2) « ( .تسا معنم  تفرعم  قیرط  نآ  هک  اریز  تمعن ؛ تفرعم  يارب  تسا  یمسا  رکش  : » دیامرف يراصنا  هجاوخ  ققحم ، فراع  و 

امش يارب  دیشاب ، رازگرکـش  رگا  ) » (3) ) ؛) ٌدیِدََشل ِیباَذَـع  َّنِا  ُْمترَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدـیِزََال َو  ُْمترَکَـش  ِنَئل  ( ؛ تساهتمعن ینوزف  هیام  رکش ،
« .تسا دیدش  متبوقع  هک  قیقحت  هب  دینک ، یساپسان  رگا  منک و  یم  دایز 

347 ص :

ص265. ان ، یب  ات ، یب  مق ، یناهفصا ، بغار  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  - . 1
ص 41. نیرئاسلا ، لزانم  زا : لقن  هب  ، 344 ص 343 –  ثیدح ، لهچ  حرش  - . 2

.7/ میهاربا - . 3
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لوغـشم ترـضح  .دمآ  ترـضح  دزن  یلئاس  هک  میدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  انم  رد  : » دـیوگ یم  کلملا » دـبع  عمـسم  »
ترضح .دیهدب » هکس  مهاوخ ، یمن  روگنا  نم  : » تفگ لئاس  .دنهدب  لئاس  هب  يروگنا  هشوخ  هک  داد  روتـسد  دوب و  روگنا  ندروخ 

درک و کـمک  ياـضاقت  ترـضح  زا  دـمآ و  يرگید  لـئاس  یتدـم  زا  سپ  .دادـن  وا  هب  يزیچ  و  دـهد » تعـسو  وت  هب  ادـخ  : » دوـمرف
وا هب  ترـضح  ِینَقَزَر » يِذَّلا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  : » تفگ درک و  رکـش  تفرگ و  لئاس  .داد  وا  هب  روگنا  هبح  هس  طقف  ترـضح 

: دومرف زاب  ترـضح  .درک  ادـخ  رکـش  زاب  تفرگ و  لـئاس  .داد  وا  هب  درک و  رپ  روگنا  زا  ار  شتـسد  ود  هاـگ  نآ  نک »! ربص  : » دومرف
لئاس هب  ار  مهرد  تسیب  همه  ترـضح  .مهرد » تسیب  : » تفگ مالغ  يراد »؟ هارمه  هکـس  دـنچ  : » دومرف دوخ  مالغ  هب  و  نک »! ربص  »

هب ترضح  سپـس  ََکل .» َکیِرَـش  َال  َكَدْحَو  َکُّنَم  اَذَه  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » تفگ درک و  رکـش  هرابود  تفرگ و  لئاس  داد و 
زا دروآ و  اـج  هب  ار  يادـخ  رکـش  دیـشوپ و  تفرگ و  لـئاس  .داد  وا  هب  تشادرب و  شـشود  زا  ار  دوـخ  ياـبع  و  ناـمب »! : » دوـمرف وا 
ادخ رکش  هتسویپ  دش و  یمن  ترضح  نآ  هجوتم  لئاس  نآ  رگا  هک  منک  یم  نامگ  : » دیوگ یم  عمسم  .تفر  دومن و  رکشت  ترضح 

)(1) « ( .درک یم  اطع  وا  هب  مادم  زین  ترضح  درک ، یم 

348 ص :
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رافغتسا مجنپ : مایپ 

َمَحْرأ اَـی  َکـِتَفأَِرب  َنِیبَّرَقُْملا  َکـِئاِیلْوأ  ْنِم  ِهِیف  ِینلَعْجاَو  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَـبِع  ْنـِم  ِهـِیف  ِینلَعْجاَو  َنیِرِفْغَتْـسُملا  َنـِم  ِهـِیف  ِینلَعْجا  َّمُـهَّللا  »
زور نیا  رد  رادب و  ترادرب ] نامرف  و   ] راکوکین ناگدنب  زا  ارم  هدب و  رارق  ناهاوخ  شزرمآ  زا  زور  نیا  رد  ارم  ایادخ ! راب  َنیِمِحاَّرلا ؛

!« نانابرهم نیرتزوسلد  يا  تا  ینابرهم  هب  نادرگب ، دوخ  کیدزن  ناراد  تسود  زا  ارم 

دوخ هدرک  زا  دنک و  یم  یبوبر  ناتـسآ  بناج  هب  رـس  یهانگ ، باکترا  زا  سپ  هدنب  هک  تسا ، یحور  جرادـم  نیرت  یلاع  زا  هبوت » »
ِیفَو ْمُکِدِعاَوَم  یَلَعَو  ْمُکِِـسلاَجَم  ِیفَو  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ِراَفِْغتْـسِْالا  َنِم  اوُِرثْکَا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دبلط  یم  شزوپ 

رد هناخ ، رد  دینک ! شـشخب  بلط  دایز  دنوادخ ] زا  ) ] (1) ) ؛ َهَرِفْغَْملا ُلِْزنَت  یَتَم  َنوُرْدَـت  َال  ْمُکَّنِاَف  ُْمْتنُک  اَـمَْنیَاَو  ْمُِکقُرُط  ِیفَو  ْمُِکقاَوْسَا 
ادخ یک  هک  دیناد  یمن  امش  هک  ارچ  دینک ؛ رافغتـسا  دیـشاب ، هک  اج  ره  رد  ناتیاه و  هار  رد  اهرازاب و  رد  اه ، هرفـس  رـس  رب  سلاجم ،

[.« دیدرگ ادخ  شزرمآ  لومشم  ناترافغتسا  اب  هک   ] دنک یم  لزان  امش ] رب   ] ار دوخ  شزرمآ 

349 ص :

، توریب ثارتلا ، ءایحال  مالسلا ،  هیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  قیقحت : یسربط ، يرون  نیسح  لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتـسم  - . 1
ص 387. ج 4 ، 1408ه ق ، مود ، پاچ 
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ترـضح هک  يزور  .دوب  هدرواین  اج  هب  قلاـخ  تعاـطا  یمد  هدرک و  نایـصع  اـهلاس  هک  دوب  يدرم  لیئارـسا  ینب  موق  رد  دـنا  هدروآ 
هک وگب  تیادـخ  هب  یـسوم ! يا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  هنعط  هب  وا  .دـید  ار  وا  تفر ، یم  روط  هوـک  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

.دـناسرن ار  وا  ماغیپ  یلو  تفر ؛ روط  هوک  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  .مرادـن » يزاـین  مه  تیزور  هب  تسا و  نم  گـنن  هیاـم  وت  ییادـخ 
هچ يو  هک  یناد  یم  رتهب  وت  ایادخ ! راب  : » درک ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  يدرواین »؟ ار  ام  هدنب  ماغیپ  ارچ  یـسوم ! يا  : » دمآ باطخ 

يزور وت  رگا  .تسین  گنن  نم  يارب  وت  یگدنب  تسا ، گنن  وت  يارب  نم  ییادخ  رگا  وگب : وا  هب  یـسوم ! يا  : » دـمآ باطخ  .تفگ »
دـش و هدنمرـش  درم  .دـیناسر  ار  ادـخ  مایپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  .منک » یم  لـفکت  ار  وت  مه  وت  تساوخ  نودـب  نم  یهاوخ ، یمن  ارم 

هـضرع نم  هب  ار  تنییآ  .مدرک  عیاض  ار  رمع  هک  فیح  اما  يراد ! یمیرک  يادخ  هچ  یـسوم ! يا  : » تفگ تخادنا و  نییاپ  ار  شرس 
)(1)  ( .دیسر رد  شلجا  هک  تفگ  یم  ادخ  رکذ  مادم  داتفا و  هدجس  هب  وا  .درک  تیاده  ار  وا  مالسلا  هیلع  یسوم  .نک 

350 ص :
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ادخ باذع  زا  سرت  مشش : مایپ 

اَی َکیِداَیأَو  َکِّنَِمب  َکِطَخَـس  ِتاَبِجُوم  ْنِم  ِهِیف  ِینْحِزْحَزَو  َِکتَمِقَن  ِطاَیِِـسب  ِیْنبِرْـضَت  َـالَو  َِکتَیِـصْعَم  ِضُّرَعَِتل  ِهِیف  ِیْنلُذْـخَت  اـَل  َّمُهَّللا  »
مشخ ياه  هزیگنا  زا  نزم و  ارم  تماقتنا  هنایزات  اب  نکم و  راوخ  تینامرفان  ببس  هب  زور  نیا  رد  ارم  ایادخ ! راب  َنِیبِغاَّرلا ؛ ِهَبغَر  یهَتنُم 

!« نادنم هقالع  يوزرآ  تیاغ  يا  وت  يریگتسد  تنم و  هب  شک ، رانک  ارم  دوخ 

شیوخ راتفر  رظان  دهاش و  ار  ادخ  دنیب و  یم  لاعتم  راگدرورپ  رـضحم  رد  ار  دوخ  یگدـنز ، نوگانوگ  طیارـش  رد  راگزیهرپ  ناسنا 
هاگ چیه  تسا و  هدیناود  هشیر  يدرف  نینچ  ِناج  ِقامعا  رد  دنوادخ  هب  نامیا  .دساره  یم  ادخ  بضغ  مشخ و  زا  نیاربانب  دـناد ؛ یم 
دوخ روای  نیرت  کیدزن  ار  دنوادخ  یگداس ، یتخس و  یشوخان ، یـشوخ و  ماگنه  هب  يو  .دنیب  یمن  هتـسسگ  ار  یهلا  روضح  هتـشر 

یشومارف و ادخ  هب  لکـشم ، لح  زا  سپ  دنروآ و  یم  يور  یبوبر  هاگرد  هب  اهیتخـس  رد  اهنت  هک  تسین  یناسک  نوچمه  دناد و  یم 
یمن رارف  راد  رب  ار  رارق  راد  دـهد و  یم  حـیجرت  ماـقم  لاـم و  هبذاـج  رب  ار  یهلا  تینما  تّدوـم و  وا ، .دـنوش  یم  ـالتبم  ییارگدوـخ 

یتخس و ماگنه  ) (1) ) ؛ َكِرُْـسیَو َكِرْـسُع  ِیف  َهللا  ِقَِّتا  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دشورف 
ُرِفْغَتْـسَا  » راب داتفه  يزور  .نابز  رد  مه  لد و  رد  مه  دوب ، ادخ  دای  هب  هتـسویپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .شاب » سرتادخ  یـشوخ ،

یم یسرکلا » هیآ   » نیما لیئربج  هیصوت  هب  باوخ ، ماگنه  .دوب  هدزن  رس  شترـضح  زا  یهانگ  دوب و  موصعم  هکنآ  اب  تفگ ؛ یم  َهللا »
)(2)  ( .دناوخ

351 ص :

ش 33. ات ، یب  نارهت ، نادیواج ، تاراشتنا  هدنیاپ ، مساقلاوبا  هحاصفلا ، جهن  - . 1
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یم هللا » یلا  بوتا   » هبترم داتفه  و  هللا » رفغتـسا   » هبترم داتفه  زور  ره  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
)(1) « ( .درک یم  هبوت  ادخ  يوس  هب  هبترم  داتفه  شزرمآ و  بلط  ادخ  زا  هبترم  داتفه  ینعی  تفگ 

352 ص :

1388 ه هیمالـسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، يراـفغ ، ربـکا  یلع  قیلعت : حیحـصت و  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دـمحم  رفعج  وـبا  یفاـکلا ، - . 1
ص504. ق،ج 2 ،
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وا رکذ  ادخ و  هب  هجوت  متفه : مایپ 

راب َنیِّلِـضُْملا ؛ يِداَه  اَی  َکـِقِیفْوَِتب  ِهِماَوَدـِب  َكَرْکِذ  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  ِهِماـَثآَو  ِِهتاَوَفَه  ْنِم  ِهِیف  ِیْنبِّنَجَو  ِهِماَِـیقَو  ِهِماَیِـص  یَلَع  ِهِیف  یِّنِعَا  َّمُهَّللَا  »
ما يزور  هشیمه  ار  دوخ  دای  نادرگ و  رود  ارم  زور  نیا  ناهانگ  اهـشزغل و  زا  نک و  يراـی  زاـمن  هزور و  رب  ارم  زور  نیا  رد  ایادـخ !

!« ناهارمگ يامنهار  يا  وت  يراگزاس  هب  نک ،

ِرْکِذـِب َالَا  : ) دروآ یم  هارمه  هب  بلق  توق  نانیمطا و  ادـخ  دای  دوش و  یم  تاظحل  یمامت  رد  ناسنا  شمارآ  ثعاب  دـنوادخ  هب  هجوت 
)(1) (. ( ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا 

353 ص :

.28 دعر /  - . 1
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یم هنوگ  نیا  ار  ادـخ  هدـیدع  تالکـشم  زورب  اب  ناشیا  .دروخ  یم  مشچ  هب  عوضوم  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ياـهاعد  رد 
َِکتَرْدُِقب ِینْمَحْراَو  ُماَُری  َال  يِذَّلا  َِکنْکُِرب  ِینِفْکاَو  ُماَنَت  َال  ِیتَّلا  َِکْنیَِعب  ِینسُرُْحا  ِیَتبْرُک ، َْدنِع  ِیثْوَغ  اَیَو  ِیتَّدِش  َْدنِع  ِیتَّدُع  اَی  : » دناوخ

هب ارم  یتخـس ! ماـگنه  نم  سرداـیرف  يا  تالکـشم و  تدـش  ماـگنه  نم  ناوـت  تردـق و  يا  ) (1) ) ؛ ِیئاَجَر َْتنَاَو  ُکـِلْهَا  اَـلَف  یلَع 
محر نم  هب  تتردـق  هب  .هد  مهانپ  دریگ ، یمن  رارق  زواجت  دروم  هک  تهانپ  هب  اـمرف و  ظـفح  درادـن ، هار  نآ  رد  باوخ  هک  تمـشچ 
گنج لبط  نمشد  هک  هاگ  نآ  اروشاع ، حبـص  رد  ترـضح  .تسا » وت  هب  میراودیما  هک  ینامز  ات  مدرگ ، یمن  كاله  نم  سپ  .نک 

ًهَِقث یب  َلََزن  ٍْرمأ  ِّلُک  ِیف  ِیل  َْتنأَو  ٍهَّدِـش  ِّلُک  ِیف  ِیئاَجَر  َْتنأَو  ٍبرَک  ِّلُک  ِیف  ِیتَِقث  َْتنأ  َّمُهَّللا  : » دومن ضرع  یهلا  هاگرد  هب  دز ، یم 
ره رد  نم و  هاگهانپ  هودنا ، مغ و  ره  رد  وت  اراگدرورپ ! ) (2) ) ؛ ٍهَبغَر ِّلُک  یَهَتنُمَو  ٍهَنَسَح  ِّلُک  ُبِحاَصَو  ٍهَمْعَن  ِّلُک  ِیلَو  َْتنأَف  ...ًهَّدِعَو 

یکین ره  بحاص  تمعن و  یلو  وت  اراگدرورپ ! ...ینم  حالـس  هاگ و  هیکت  يا ، هثداح  ره  رد  یتسه و  نم  دیما  هیام  راوگان ، دـماشیپ 
« .ییوزرآ نیرخآ  یتسه و 

بلق توق  ناشیا و  نانیمطا  شمارآ و  دـندوب ، ریظن  مک  ای  ریظن  یب  ثیح  نیا  زا  هک  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ياـهیگژیو  زا 
دشن و هدید  ناشیا  زا  بلق  بارطـضا  تشحو و  ًالـصا  .تشاد  تیاکح  یمئاد  رکذ  ادـخ و  هب  شهجوت  زا  هک  دوب  ناشیا  يدادادـخ 

نوچ دندرک و  یم  يریگیپ  ار  نآ  دنتفرگ و  یم  يدج  میمـصت  دوخ  یعرـش  هفیظو  ماجنا  رد  هکلب  دندشن ؛ لزلزتم  يدروم  چیه  رد 
زا سپ  مظعا  دجـسم  رد  ناشیا  نانخـس  زا  يزارف  .دندومن  مایق  ادخ  يارب  هدمآ ، شیپ  مالـسا  هشیر  لصا و  يارب  يدج  رطخ  دندید 

یتشحو فوخ و  نارهت ، فرط  هب  دـندرب  یم  ارم  هک  یماگنه  هللا ! و  : » دوب نیا  دندینـش ، راـضح  همه  هک  لّوا  تشادزاـب  زا  تعجارم 
یم یلـست  ار  اهنآ  نم  دـندوب و  كانفوخ  برطـضم و  دـندرب  یم  ارم  هک  ینارومأـم  هکلب  دوبن ؛ نم  لد  رد  یـسرت  متـشادن و  لد  رد 

رد هک  دندوب  هدز  قاتا  رد  هب  دـگل  اب  دـندوب و  هتخیر  ناشیا  هناخ  هب  نارومأم  ماما ، تشادزاب  يارب  هک  یبش  عومـسم ، رارق  زا  .مداد »
نم دـینک  ربص  دـیتسه ؟ یـشحو  رگم  امـش  تسیچ ؟ اهیرگ  یـشحو  نیا  : » دـندوب هدومرف  هدـمآ و  نوریب  ناشیا  دوب ، هدـش  هتـسکش 

)(3) « ( .میآ یم  مدوخ  مشوپب ، ار  میاهسابل 

354 ص :

ص 146. ات ، یب  یمالسالا ، بتکلا  راد  توریب ، یجنلبشلا ، راصبالا ، رون  - . 1
ص 96. ج 2 ، ات ، یب  یتریصب ، هبتکم  مق ، دیفم ، خیش  داشرالا ، - . 2

مالـسالا تجح  زا : لـقن  هـب  ص 36 ؛ هر ،) ) ینیمخ ماـما  راـثآ  رــشن  مـیظنت و  هســسؤم  ناگدنــسیون ، زا  یعمج  لد ، هفیحــص  - . 3
«. يدراهتشا يوقن  نیسح   » نیملسملاو
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ییاریذپ ماعطا و  متشه : مایپ 

ینابرهم زور  نیا  رد  ایادخ ! َنیِلمَآلا ؛ َأَْجلَم  اَی  َِکلوُِطب  ِماَرِْکلا  َهَبحُـص  ِمالَّسلا َو  َءاَشفإَو  ِماَعَّطلا  َماَعطإَو  ِماَتیْألا  َهَمْحَر  ِهِیف  ِینقُزْرا  َّمُهَّللا  »
!« نادنموزرآ هانپ  يا  هد ! نم  هب  دوخ  تنم  اب  ار  نابوخ  ینیشنمه  مالس و  ندرک  راکشآ  ماعط و  ندناروخ  نامیتی و  هب 

ریثأت نیا  هدـش و  اهلد  یکیدزن  ببـس  هراومه  وکین  تنـس  نیا  .تسا  ناضمر  كرابم  هام  رد  هژیو  هب  ماعطا ، هدیدنـسپ ، ياهراتفر  زا 
ییاریذـپ ناشیا  زا  دـیاشگب و  نانامهیم  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  ِرد  درف  هک  تسوکین  هچ  .دوش  یم  فعاضم  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد 

.تسا نادنمتواخس  ياهیگژیو  زا  يزاون  نامهیم  یتسود و  نامهیم  .دنک 

)(1)  ( .دنشاب ماعط  رس  رب  يرتشیب  ناگدننک  تکرـش  هک  دوب  ییاذغ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رظن  رد  هرفـس  اذغ و  نیرت  بوبحم 
یم اذـغ  زا  تسد  همه  زا  رترید  درب و  یم  اذـغ  هب  تسد  همه  زا  رتدوز  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یعمج ، ياه  هرفـس  رد 
نآ .دروخب  اذغ  شدوخ  يولج  زا  سک  ره  ات  دومرف ، یم  .دنروخب  اذغ  ندیـشک ، تلاجخ  ایح و  بجح و  نودـب  نارگید  ات  دیـشک 

یسک رگا  تفر ، یم  ینامهیم  هب  یعمج  اب  هاگره  ) (2)  ( .دروخ یمن  اذغ  اهنت  تشادن و  تسود  ار  ییاهنت  هب  ندروخ  اذغ  ترـضح 
نیمه دنا ، هدرکن  توعد  ار  وت  : » دومرف یم  دندیـسر ، یم  هک  نابزیم  هناخ  کیدزن  دـش ، یم  هارمه  شنارای  وا و  اب  دوبن ، توعد  هک 
هرفـس زا  دروخ و  یم  اذـغ  نانآ  اب  دـمآ ، یم  ناشیا  هناخ  هب  نامهیم  هاگ  ره  ) (3) « ( .میریگب هزاجا  نابزیم ، زا  مه  وت  يارب  شاـب  اـج 

)(4)  ( .دشکب تسد  ماعط  زا  نامهیم  هکنآ  ات  دیشک  یمن  تسد 

355 ص :

ص 166. یبنلا ، ننس  - . 1

ص 177. یبنلا ، ننس  - . 2
ص 22. قالخالا ، مراکم  - . 3

ص 67. یبنلا ، ننس  - . 4
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نآ .تسا  هداد  هیکت  یتشپ  هب  راوگرزب  نآ  مدید  مدـش و  دراو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  : » دـیوگ یم  یـسراف » ناملـس  »
تـشادگرزب مارتحا و  تهج  دوش و  دراو  وا  رب  شناملـسم  ردارب  هک  یناملـسم  ره  ناملـس ! يا  دومرف : تشاذگ و  نم  يارب  ار  یتشپ 

)(1) « ( .دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دراذگب ، یتشپ  وا  يارب 

بآ کـشخ و  ناـن  يرادـقم  رگم  متـشادن ، هناـخ  رد  يزیچ  نم  دـش و  دراو  نم  رب  یناـمهیم  يزور  : » دـیوگ یم  لـبج » نـب  ذاـعم  »
؟ تسا هتشاد  مه  يرجا  راک  نیا  ایآ  مدیسرپ : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  اهدعب  .متـشاذگ  وا  دزن  ار  اهنآ  تلاجخ  اب  هک  تشوگ 

)(2) « ( .دننک رکذ  ار  مارکا  ماعطا و  نیا  باوث  هک  دوب  دنهاوخن  رداق  دنوش ، عمج  اهنامسآ  ناگتشرف  مامت  رگا  دومرف : ترضح 

یلع ترضح  يدرف  .فارسا  زا  يرود  ییاریذپ و  رد  هزادنا  دودح و  تیاعر  هلمج  زا  دوش ؛ تیاعر  دیاب  تاکن  یخرب  ماعطا ، رد  اما 
هناخ نوریب  زا  يزیچ  هکنیا  لوا  مریذپ : یم  ار  وت  توعد  طرش  هس  اب  دومرف : وا  هب  ترـضح  درک ، توعد  ینامهم  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
موس و  دـیروایب ؛ مه  نم  يارب  دـیروخ ، یم  ناتدوخ  هک  ار  ییاذـغ  ره  هکنآ  مود  يرواـیب ؛ دوب ، هناـخ  رد  هچنآ  ینکن و  يرادـیرخ 

)(3) « ( .يزادناین تمحز  هب  نم  زا  ییاریذپ  يارب  ار  تنادنزرف  رسمه و  هکنیا 

356 ص :

ص 20. قالخالا ، مراکم  - . 1
ص 200. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 2

ص 451. ج 75 ، راونالا ، راحب  - . 3
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یهلا تبحم  ادخ و  اب  سنا  مهن : مایپ 

اَی َِکتَّبَحَِمب  ِهَعِماَْجلا  َِکتاَضْرَم  َیِلا  ِیتَیِصاَِنب  ْذُخَو  ِهَعِطاَّسلا  َِکنیِهارَِبل  ِهِیف  ِینِدْهاَو  ِهَعِـساَْولا  َِکتَمْحَر  ْنِم  ًابیِـصَن  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  »
نیا رد  ارم  تناشخرد  ياهناهرب  اب  امرف و  بیـصن  نم  رب  ار  تا  هدرتسگ  تمحر  زا  يا  هرهب  زور  نیا  رد  ایادخ ! راب  َنِیقاَتْـشُْملا ؛ َلَمأ 

!« نادنموزرآ يوزرآ  يا  ، تتبحم هب  ناشکب  تا  عماج  تیاضر  يوس  هب  ارم  نک و  تیاده  زور 

تبحم نایاپ ، رد  دزاس و  نومنهر  شدوخ  تیاـضر  يوس  هب  دـنک و  تیادـه  ار  اـم  هک  میهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  اـعد  نیا  رد 
تایح ادخ ، تبحبم  یتسود و  هک  ارچ  .میهد  یم  رارق  یهاوخ  تیاضر  یهاوخ و  تیاده  نیا  ۀیامتـسد  هلیـسو و  ار  لاعتم  دـنوادخ 

تخانـش و دبای و  یم  شمارآ  وا  رکذ  اب  یقـشاع  بحم  ره  .تسا  هتفهن  ادـخ  دای  هنیجنگ  رد  سنا ، دـیلک  تساهلد و  يالج  ناج و 
: دیامرف یم  مالـسا  نیتسار  ياوشیپ  .تسوا  دای  ادخ ، هب  تبحم  یتسود و  هناشن  .تسا  تعاط  یگدنب و  تسخن  طرـش  ادخ ، تفرعم 

« .تسادخ دای  یتسود  لاعتم ، يادخ  یتسود  هناشن  ) (1) ) ؛ ِهللا ِرْکِذ  ُّبُح  َیلاَعَت  ِهللا  ِّبُح  ُهَماَلَع  »

357 ص :

ص 252. ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 1
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ناوج نیا  رایـسب  میرکت  لیلد  هب  ار  سابع  نبا  يدرف  يزور  .تشاد  هنامیمـص  دـمآ  تفر و  سابع » نب  هللا  دـبع   » اب راـصنا  زا  یناوج 
دش و ناتسربق  یهار  ناوج  بیقعت  رد  یبش  سابع  نبا  .دنک  یم  ربق  شبن  دور و  یم  ناتسربق  هب  اهبـش  وا  هک  تفگ  درک و  شهوکن 
اب يو  .درک  اوجن  دوخ  يادخ  اب  تخادرپ و  هلان  هجـض و  هب  سپـس  .دش  يربق  دراو  ناوج  دـید  هکنآ  ات  درک  یم  هراظن  ار  وا  رود  زا 

.تسیرگ یم  تدش  هب  تفگ و  یم  خزود  باذع  تمایق و  ییاوسر  ربق ، رد  ییاهنت  نوچمه : گرم ، زا  سپ  ثداوح  زا  دنلب  يادص 
نکربق هچ  : » تفگ دیـشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تفر و  شیوس  هب  گـنرد  یب  ساـبع  نبا  .دـش  جراـخ  ربـق  زا  تاـجانم  زا  سپ  ناوج 

)(1) « ( .يدرک فارتعا  نادب  ادخ  هاگشیپ  رد  يدرک و  شبن  یبوخ  هب  ار  دوخ  ناهانگ  یتسه ! یبوخ 

.تسا دنوادخ  اب  سنا  طابترا و  ياه  هار  زا  یکی  زین  دیجم  نآرق  توالت  اعد ، رب  نوزفا  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هاگن  زا 
دراد تسود  امش  زا  یـسک  نوچ  َنآْرُْقلا ؛ ِءَْرقَْیلَف  ُهَّبَر  َثِّدَُحی  ْنَا  ْمُکُدَحَا  َّبَحَا  اَِذا  : » دیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  لوسر 

)(2) « ( .دناوخب نآرق  دیوگب ، نخس  شراگدرورپ  اب  هک 
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لکوت مهد : مایپ 

َهَیاَـغ اَـی  َکـِناَسْحِِاب  َکـَْیِلا  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجاَو  َْکیَدـَل  َنیِِزئاَْـفلا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجاَو  َکـْیَلَع  َنِیلِّکَوَـتُملا  َنِم  ِهِیف  ْینلَعْجا  َّمُـهَّللا  »
ناکیدزن زا  هداد و  رارق  تهاگرد  ناراگتـسر  زا  ارم  هد و  رارق  تدوخ  هب  ناگدـننک  لکوت  زا  ارم  زور  نیا  رد  اراگدرورپ ! َنِیِبلاَّطلا ؛

!« ناگدنیوج تیاهن  يا  وت  فطل  اب  نادرگ ، دوخ 

هدـیزگرب ار  لیذ  فیرعت  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  نایم ، نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  فیراـعت  لـکوت »  » موهفم يارب 
رد ار  دوخ  هکنآ  باب  زا  يدـمتعم ، هب  تسا  رما  يراذـگاو  ینعم  هب  دراد  نآ  رب  تلالد  نآ  تاقتـشم  هچنانچ  تسا  نآ  رهاظ  : » تسا

)(1) « ( .لیکوت تلاکو و  تسا ، باب  نیا  زا  دنیب و  یم  زجاع  رما  نآ  نداد  تروص 

دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  رب  ناطیش  ) » (2) ) ؛) نُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناَْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِا  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق 
« .درادن طلست  دننک ، یم  لکوت  ناشراگدرورپ  رب  و 
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یم ُُهبْـسَح ) َوُـهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَی  ْنَم  َو   ) هفیرـش هیآ  ياـنعم  رد  دـیوگ : یم  مالـسلا  هـیلع  مظاـک  ماـما  نایعیـش  زا  دـیؤم » نـب  یلع  »
لکوت ادخ  رب  هک  سک  ره  ۀـلمج : زا  میرک  نآرق  روظنم  : » مدیـسرپ ناشیا  زا  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدـخ  .مدیـشیدنا 

َكِرُومُأ ِیف  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَت  ْنَأ  اَْهنِم  ٌتاَـجَرَد  ِهَّللا  یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  : » دومرف مخـساپ  رد  ماـما  تسیچ ؟ تسا ، سب  ار  وا  ادـخ  سپ  دـنک 
َِکلَذ ِضیِْوفَِتب  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َُهل  َِکلَذ  ِیف  َمْکُْحلا  َّنَأ  ُمَْلعَت  اًلْضَف َو  ًاْریَخ َو  َكُولْأَی  َال  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  ًایِـضاَر  ُْهنَع  َْتنُک  َِکب  َلَعَف  اَمَف  اَهِّلُک 
لکوت تیاهراک  مامت  رد  دـنوادخ  رب  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ یتاـجرد  ياراد  ادـخ  رب  لـکوت  ) (1) ) ؛ اَـهِْریَغ ِیف  اَـهِیف َو  ِِهب  ِْقث  ِْهَیلِإ َو 
نامرف انامه  هک  ینادب  .دـنک و  یمن  عنم  لضف  ییوکین و  زا  ار  وت  هک  ینادـب  یـشاب و  یـضار  نآ  زا  درک ، وت  اب  هک  هچنآ  سپ  .ینک 

هداد و ماجنا  وت  قح  رد  هک  ییاهراک  رد  نک و  لکوت  وا –  هب  روما  مامت  نتـشاذگاو  اب  ادـخ –  رب  سپ  .تسوا  نآ  زا  اهراک  نآ  رد 
!« نک دامتعا  شاب و  هتشاد  نانیمطا  وا  هب  اهنآ  ریغ  رد 

هیکت یتح  درک و  لکوت  لاعتم  دـنوادخ  رب  تاظحل  مامت  رد  دـیزی ، هیلع  مایق  البرک و  يوس  هب  تکرح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ام َو   » .دومرف مایق  زا  شیوخ  فده  هزیگنا و  نایب  نمـض  هیفنح » نب  دمحم   » شردارب هب  خـساپ  رد  وا  .دوبن  زین  شیافواب  نارای  رب  شا 
هب منک و  یم  لـکوت  وا  هب  ادـخ ، بناـج  زا  رگم  تسین  نم  رب  يا  يزوریپ  قیفوت و  ) (2) ) ؛ ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهَّللاـِب  اَّلِإ  یِقِیفْوَت 

یِّبَر َو ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  یِّنِإ  : » دومرف نمـشد  رکـشل  هب  ور  دوخ  يادـخ  رب  هیکت  اـب  دربـن  مرگ  اـمرگ  رد  وا  .مروآ » یم  هاـنپ  وا  يوس 
یب ياهندـب  هوبنا  وا  فارطا  هک  ماگنه  نآ  رد  و  .منک » یم  لکوت  امـش  راگدرورپ  مراـگدرورپ و  دوخ ، يادـخ  رب  نم  ) (3) ) ؛ مُکِّبَر

مفعض تهج  هب  نم  ) (4) ) ؛ ًاِیفاَک َْکیَلَع  ُلَّکَوَتَأ  ًافیِعَض َو  َِکب  ُنیِعَتْـسَأ  : » دومرف دوب ، هداتفا  شیافواب  نارای  نادناخ و  ناردارب ، ناج 
« .یتسه یفاک  هدنسب و  ارم  وت  هک  یلاح  رد  منک ؛ یم  لکوت  وت  رب  مراد و  يرای  تساوخرد  وت  زا 
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نارگید هب  یکین  مهدزای : مایپ 

! ایادخ َنِیثیِغَتْسُملا ؛ َثاَیِغ  اَی  َِکنوَِعب  َناَریِّنلاَو  َطَخَّسلا  ِهِیف  یَلَع  ْمِّرَحَو  َناَیـصِْعلاَو  َقوُسُْفلا  ِهِیف  َیِلا  ْهِّرَکَو  َناَسْحِْإلا  ِهِیف  َیِلا  ْبِّبَح  َّمُهَّللا  »
وت يرای  هب  رادـب ، رود  نم  زا  ار  شتآ  مشخ و  راد و  دنـسپان  میارب  ار  ینامرفان  هانگ و  رادـب و  بوبحم  ار  ناسحا  نم  رب  زور  نیا  رد 

!« ناهانپ یب  سردایرف  يا 

؛ دنا هدرمشرب  نآ  يارب  يا  هژیو  هاگیاج  زین  یمالـسا  ياه  هزومآ  رد  .تسا  هدش  هدوتـس  ینید  نییآ و  ره  رد  ندرک  یکین  ناسحا و 
هب هدرک  رما  ار  ناسنا  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  ) » (1) ) ؛) ِناَسْحِْالاَو ِلْدَْعلِاب  ُُرمأَی  َهللا  َّنِا   ) هک تسا  ناسنا  هب  دنوادخ  دـیکأ  روتـسد  اریز 

ِهِذَه ِیف  اُونَـسْحَا  َنیِذَِّلل  : ) دیامرف یم  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  شاداپ  نآ  يارب  زین  ایند  نیمه  رد  دنوادخ  يور  نیدب  .ناسحا » لدـع و 
« .تسه یشاداپ  ایند  نیمه  رد  دننک  ناسحا  هک  یناسک  يارب  ) » (2) ) ؛) ٌهَنَسَح اَْینُّدلا 

دوخ لزنم  یناشن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  .درک  یگنسرگ  رقف و  راهظا  دیسر و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  يدرم 
تشگرب و درم  .تسین  لزنم  رد  ییاذغ  چـیه  هک  دـنتفگ  وا  هب  اما  تفر ؛ ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  وا  .داد  برع  درم  هب  ار 
؟ دـنک یم  دوـخ  ناـمهم  ار  درم  نیا  بشما  یـسک  هچ  دوـمرف : درک و  سلجم  رد  نارـضاح  هـب  ور  ترـضح  .درک  ناـیب  ار  عوـضوم 

ایآ : » دیسرپ اهیلع  هللا  مالس  همطاف  زا  .درب  دوخ  هناخ  هب  ار  درم  و  هللا »! لوسر  ای  نم ، : » تفگ تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  هلـصافالب 
سپس .میراد » یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نامهم  یلو  تسه ؛ رفن  کی  كاروخ  هزادنا  هب  يرـصتخم  : » داد خساپ  میراد »؟ ییاذغ  هناخ  رد 

رد دـیناباوخ و  ار  اه  هچب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  .نک » شوماـخ  ار  غارچ  ناـباوخب و  ار  اـه  هچب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
تکرح ار  دوخ  ناهد  یکیرات  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .تشاذگ  درم  يولج  ار  رـصتخم  ياذغ  نآ  همه  تخادنا و  يا  هرفـس  یکیرات 
.دروخب ار  دوخ  ياذغ  تحار  لایخ  اب  دوش و  هدز  تلاجخ  نامهم  ادابم  ات  دروخ  یم  اذغ  دراد  مه  وا  هک  درک  یم  دومناو  داد و  یم 

یلع هدهاشم  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دنتفر  دجسم  هب  زامن  يارب  حبـص  .درک  نشور  ار  غارچ  ترـضح  دش ، ریـس  نامهم  یتقو 
راثیا ) » (3) ) ؛) ٌهَصاَصَخ ْمِِهب  َناَک  َْولَو  ْمِهِسُْفنَا  یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو  : ) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  دش و  عمج  شنامشچ  رد  کشا  مالسلا  هیلع 

.دیـسوب تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  سپـس  .دنـشاب » هقیـضم  رد  ناـشدوخ  هچ  رگا  دـنراد ، یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دـننک و  یم 
)(4)(
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ینمادکاپ ششوپ و  مهدزاود : مایپ 

اَم ِّلُک  ْنِم  ِهِیف  یِّنِمآَو  ِفاَـصنْإلاَو  ِلدَْـعلا  یَلَع  ِهِیف  ِیْنلِمْحاَو  ِفاَـفَْکلاَو  ِعُونُقلا  ِساَِـبِلب  ِهِیف  ِینُرتْساَو  ِفاَـفِْعلاَو  ِرتَّسلاـِب  ِهِیف  ِینِّیَز  َّمُهَّللَا  »
نم رب  ار  یگدنسب  تعانق و  سابل  امن و  تنیز  ینمادکاپ  ششوپ و  هب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ ! َنیِِفئاَْخلا ؛ َهَمْصِع  اَی  َِکتَمْصِِعب  ُفاَخأ 
!« نایاسرت هدنراد  هگن  يا  تیرادهگن  هب  راد ، ناما  رد  مسرت ، یم  نآ  زا  هک  هچ  ره  زا  مراد و  او  فاصنا  يور و  هنایم  رب  ناشوپب و 

دوش یم  ببـس  دنک و  یم  شوماخ  هعماج  رد  هژیو  هب  ار  توهـش  شتآ  دوش و  یم  توهـش  زا  يریگولج  ببـس  ینمادـکاپ  تفع و 
هب مه  رما  نیا  هک  دـیامن  اضرا  ییوشانز  ياضف  رد  ار  نآ  دورن و  دوخ  لایما  هتخیـسگ  راهم  ياضرا  لابند  هب  هدـش و  رت  ملاس  هعماج 
َالَو َّنُهَجوُُرف  َنْظَفحَیِو  َّنِهِراَْصبأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاَنِمْؤُْمِلل  ُْلقَو  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  .نادرم  هب  مه  تسا و  هدـش  شرافـس  نانز 

وگب نامیا  اـب  ناـنز  هب  ) » (1) ) ؛) َّنِِهَتلوُُعِبل اَِّلا  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  اـَلَو  َّنِِهبُویُج  یَلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیلَو  اَْـهنِم  َرَهَظ  اَـم  ـَِّالا  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی 
ناشیاه هعنقم  اب  دنزاسن و  راکشآ  يرهاظ ، ياهتنیز  زج  هب  ار  ناشیاهتنیز  دنزرو و  ینمادکاپ  دندنبب و  مرحمان ] زا   ] ار دوخ  نامـشچ 

« .دننکن راکشآ  تنیز  ناشنارهوش  زا  ریغ  رب  دنناشوپب و  ار  هنیس  ندرگ و  تمسق 

362 ص :
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نآ هک  دـندوب  هتـسشن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  باحـصا  : » دـنک یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هیوباب » نبا  »
دندش شوماخ  یگمه  دشاب ؟ وا  ترخآ  ایند و  تداعس  حالص و  هک  تسیچ  نز  کی  يارب  تفـص  نیرتهب  دییوگب  دومرف : ترـضح 
لاؤس زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دـمآ و  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـنتفر  دنتـساخرب و  یکدـنا  زا  سپ  .دـنتفر  ورف  رکف  هب  و 

وا دنیبن و  ار  وا  مرحمان  درم  هک  تسا  نیا  نز  يارب  رتهب  تفگ : اهیلع  هللا  مالس  همطاف  .دومن  ربخ  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.دومن هاگآ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نخس  زا  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفر و  دجـسم  هب  ترـضح  .دنیبن  ار  مرحمان  درم  زین 

« .تسا نم  نت  هراپ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ) (1) ) ؛ یِّنِم ٌهَعََضب  ُهَمِطاَف  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

363 ص :
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یهلا رما  ربارب  رد  میلست  مهدزیس : مایپ 

ِنیَع َهَُّرق  اَـی  َکـِنوَِعب  ِراَربأـْلا  ِهَبْحُـصَو  یَقُّتِلل  ِهِیف  ِینْقِّفَوَو  ِراَدـقَْالا  ِتاَِـنئاَک  یَلَع  ِهِیف  ِینْرِّبَـصَو  ِراَذـْقْألاَو  ِسَنَّدـلا  َنِم  ِهِیف  ِینرِّهَط  َّمُـهَّللا  »
هب زور  نـیا  رد  ارم  نـک و  روبــص  دوـخ  تارّدــقم  رب  راد و  كاـپ  تاـفاثک  يدــیلپ و  زا  زور  نـیا  رد  ارم  اراـگدرورپ ! ِنیِکاَـسَْملا ؛

!« ناگراچیب هدید  رون  يا  تیرای  هب  رادب ، قفوم  نابوخ  اب  ینیشنمه  يراگزیهرپ و 

هبترم نیا  هک  دریذـپب  دوجو  مامت  اب  هدرک ، ردـقم  هتـساوخ و  شیارب  وا  يادـخ  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  ناـسنا  يارب  شزرا  نیرتـالاو 
ِهَیِلا ُضیِْوفَتلاَو  ِهللا  یَلَع  ُلُّکَوَتلا  هََعبرأ : ٌناَـکرأ  َُهل  ناَـمیِالا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  .تسا  یهلا  ياـیلوا  بتارم  نیرتدـنلب 

ندوب میلـست  وا ، هب  اهراک  يراذگاو  ادخ ، هب  لکوت  تسا : نکر  راهچ  نامیا  يارب  ) (1) ) ؛ هللا ِءاَضَِقب  اَضِّرلاو  َیلاَعَت  ِهللا  ِْرمِأل  ُمِیلسَتلاَو 
« .یهلا ياضق  هب  ندوب  یضار  دنوادخ و  رما  لباقم  رد 

364 ص :
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یضار ادخ ، هب  تبسن  مدرم  نیرتاناد  یتسار  هب  ) (1) ) ؛ ِهللا ِءاَضَِقب  ْمُهاَضْرأ  ِهَّللِاب  ِساَّنلا  َمَلْعأ  َّنِا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .تسا یهلا  ياضق  هباهنآ  نیرت 

نیا و  دوب ، يرتسب  رامیب و  تدش  هب  ماما  نادـنزرف  زا  یکی  زور  نآ  .دـندمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هناخ  هب  نایعیـش  زا  یعمج  يزور 
يارب يا  هثداح  رگا  دـنتفگ : دوخ  اب  دـندش و  ماما  لاح  نارگن  ماما ، نانامهم  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هدـش  ماما  یتحاران  ببـس  هلئـسم 
رواجم قاتا  زا  نانز  نویـش  يادص  هک  تشذگن  يدنچ  .دتفا  یم  یقافتا  یتحاران  تدش  زا  ناشیا  يارب  ًامتح  دـهد ، خر  ماما  دـنزرف 

؛ دندش ماما  لاح  نارگن  رت  شیب  اهنآ  .تسا  هتفر  ایند  زا  ماما  دنزرف  هک  دنتـسناد  یگمه  .تفر  قاتا  لخاد  همیـسارس  ماما  دش و  دنلب 
زین ام  : » دومرف خـساپ  رد  ناشیا  .دندیـسرپ  وا  زا  ار  تلع  .دـنتفاین  نارگن  ار  وا  راظتنا ، فـالخرب  دـمآ ، نوریب  قاـتا  زا  ماـما  یتقو  اـما 

میراد و تسود  رت  شیب  ار  وا  ياضر  دـش ، لزان  دـنوادخ  رما  هک  یتقو  اما  دـنرب ؛ رـس  هب  یتمالـس  رد  ناـمنازیزع  هک  میراد  تسود 
)(2) « ( .میوش یم  وا  رما  میلست 

دش هتخورفارب  وت  قشع  هلعش  ات 

----

365 ص :

ص 190. ج 4 ، یفاک ، لوصا  - . 1
ص 14. ج3 ، یفاک ، لوصا  ص 301 ؛ ج 46 ، راونالاراحب ، - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 398 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_365_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_365_2
http://www.ghaemiyeh.com


دش هتخوس  همه  قاشع  لد  ناج و 

----

دش هتخورفا  تلصو  هب  شلد  هک  ار  نآ 

----

دش هتخود  وا  مشچ  يارس  ود  ره  زا 

----
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ادخ يوس  زا  ناهانگ  ششخب  مهدراهچ : مایپ 

؛ َنیِِملـسُملا َّزِع  اَی  َِکتَّزِِعب  ِتاَفآلاَو  اَیَالَبِلل  ًاَضرَغ  ِهِیف  ِینلَعجَت  َالَو  ِتاَوَفَهلاَو  اَیاَطَخلا  َنِم  ِهِیف  ِینِلقَاَو  ِتاَرَثَعلاـِب  ِهِیف  ِینذِـخاَُؤت  َـال  َّمُهَّللا  »
اهالب و فدـه  رذـگرد و  میاه  یتسمرـس  تاهابتـشا و  زا  زور  نیا  رد  نکم و  تساوخ  زاب  میاهـشزغل  هب  ارم  زور  نیا  رد  ادـنوادخ !

!« ناناملسم تزع  يا  تیدنمجرا  هب  هدم ، رارق  اهبیسآ 

يِداَبِع اَی  ُْلق  : ) دیامرف یم  هک  تسا  نابرهم  اج  نادب  ات  درذگ و  یم  دوخ  ناگدنب  یصاعم  ناهانگ و  زا  شتینامحر  تفص  ربانب  ادخ 
نم ناگدنب  يا  وگب  ) » (1) ) ؛) ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنِا  ًاعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهللا  َّنِا  ِهللا  ِهَمحَر  ْنِم  اوُطنْقَت  ْمِهِـسُْفنَا َال  یَلَع  اُوفَرْـسَا  َنیِذَّلا 

نابرهم هدنـشخب  وا  دزرمآ و  یم  ار  نات  ناهانگ  همه  ادـخ  .دـیوشن  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  دـیا ! هتـشاد  اور  يور  هداـیز  دوخ  رب  هک 
ًاتقیقح ًابلق و  دوخ  هدرک  زا  دـننک و  حوصن  هبوت  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  زایتما ، ماقم و  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هتبلا  .تسا »

.درذگ یم  ناشیا  ناهانگ  زا  لاعتم  دنوادخ  تقو  نآ  .دنشاب  نامیشپ 

367 ص :
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زا دومن  لاؤـس  هک  لیئارـسا  ینب  زا  يربماـیپ  ۀیـضق  يا  هدینـشن  اـیآ  : » دـیامرف یم  هللا ») همحر  ) يراـهب دـمحم   » خیـش گرزب  فراـع 
دوب هدومن  دهج  ّدج و  ادخ  تدابع  رد  هدنب  نآ  اهلاس  هکنیا  زا  دـعب  ار  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هبوت  لوبق  هنأش -  لج  يراب -  ترـضح 

؛ تفریذپ مهاوخن  ار  وا  ۀبوت  دنک  تعافـش  وا  قح  رد  نیمز  اهنامـسآ و  رگا  هک  مدوخ  تزع  هب  مسق  دـمآ : باوج  ادـخ  يوس  زا  هک 
ششخب و بلط  هاگ  نآ  دیامن ، نوریب  شلد  زا  ار  هانگ  ینیریش  دنک و  هبوت  دیاب  درف  ) (1) « ( .تسوا لد  رد  زونه  هانگ  توالح  اریز 

.دنک شزرمآ 

هیرگ و يادص  دید  هک  تشذگ  يا  هچوک  زا  دوخ  نازینک  اب  يزور  .دوب  هناوعـش »  » مان هب  راکدب  ماندب و  ینز  هرـصب  رد  دـنا  هتـشون 
.داتسرف ار  يرگید  .دماین  نوریب  اما  تفر ؛ لخاد  وا  .تسا  ربخ  هچ  دنیبب  هک  داتـسرف  لخاد  ار  دوخ  نازینک  زا  یکی  .تسا  دنلب  نویش 

.دنیرگ یم  مدرم  دیوگ و  یم  نخـس  ادخ  شـشخب  ةرابرد  مدرم  يارب  یظعاو  دید  دـش و  هناخ  دراو  شدوخ  رخآ  .تشگنرب  مه  وا 
ادخ ینک  هبوت  یتسار  هب  رگا  : » تفگ ظعاو  دیشخب »؟ دهاوخ  مه  ارم  ادخ  منک  هبوت  رگا  متـسه ، ناراک  هانگ  زا  نم  : » تفگ هناوعش 

ترسح دوخ  ةدش  هابت  رمع  زا  تشگ و  نامیشپ  دوخ  ةدرک  زا  .دش  هدز  تفگش  هناوعـش  .یـشاب  هناوعـش  رگا  یتح  دشخب ؛ یم  ار  وت 
)(2)  ( .دش توترف  ریپ و  ات  داد  تدابع  یتخس  دوخ  هب  ردق  نآ  .درک  هبوت  دروخ و 

368 ص :
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عوشخ مهدزناپ : مایپ 

یگدـنب زور  نیا  رد  ایادـخ ! راب  َنیِِفئاَخلا ؛ َناَمأ  اَی  َِکناَمَِأب  َنِیِتبخُملا  َِهباَنِِإب  يِردَـص  ِهِیف  حَرـشاَو  َنیِعِـشاَخلا  َهَعاَـط  ِهِیف  ِینقُزرا  َّمُهَّللا  »
!« ناگ هشیپ  سرت  هانپ  يا  تنداد  هانپ  هب  هد ! تعسو  نانتورف  هبوت  هب  ار  ما  هنیس  هد و  نم  هب  ار  نانتورف 

رد هک  یناسنا  .دراد  دوخ  يادـخ  هب  تبـسن  هدـنب  هک  تسا  یتیـشخ  ینتورف و  نآ  و  تسا ، راگدرورپ  ربارب  رد  یبلق  یتلاح  عوشخ » »
ادخ دنیب و  یم  لاعتم  راگدرورپ  رضحم  رد  ار  دوخ  یگدنز ، نوگانوگ  طیارـش  رد  دراد ، دوجو  راگدرورپ  هب  تبـسن  عوشخ  شبلق 

روضح هتـشر  هاگ  چیه  تسا و  هدیناود  هشیر  يدرف  نینچ  ِناج  ِقامعا  رد  دنوادخ  هب  نامیا  .دناد  یم  شیوخ  راتفر  رظان  دهاش و  ار 
نوچمه دناد و  یم  دوخ  روای  نیرت  کیدزن  ار  دنوادخ  یگداس ، یتخس و  یشوخان ، یشوخ و  ماگنه  هب  دنیب ، یمن  هتسسگ  ار  یهلا 

یم التبم  ییارگدوخ  یشومارفادخ و  هب  لکشم ، لح  زا  سپ  دنروآ و  یم  يور  یبوبر  هاگرد  هب  اهیتخـس  رد  اهنت  هک  تسین  یناسک 
.دنوش

دوب و رادروخرب  دنوادخ  دزن  ییالاو  برق  ماقم و  زا  هکنیا  اب  تسا ، ناعشاخ  ياوشیپ  هک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
َبَطَخ اَِذا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َناَک  : » دوب عشاخ  یبوبر  ماقم  هب  تبـسن  نارگید  زا  شیب  دمآ ، یم  رامـش  هب  تاقولخم  فرـشا 

زا ربخ  دـناوخ و  یم  هبطخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو  ) (1) ) ؛ ٍْشیَج ُرِذـْنُم  ُهَّنَاَـک  ُُهتاَـنَجَو  ْتَرَمْحَاَو  ُهَتْوَص  َعَفَر  َهَعاَّسلا  َرَکَذَو 
كانرطخ مجاهم  رکـشل  کی  موجه  زا  هکنیا  دـننامه  دـش ، یم  نوگلگ  شتروص  درک و  یم  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  داد ، یم  تمایق 

« .داد یم  ربخ 

369 ص :
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زا ) (1) « ( .ِْهیَلَع یِـشُْغی  یَّتَح  یِْکبَی  َناَـک  : » داد یم  تسد  وا  هب  شغ  تلاـح  هک  درک  یم  هیرگ  ردـق  نآ  یهلا  فوخ  زا  راوگرزب  نآ 
ُهَاّلَـصُم َلَّتَبَت  یَّتَح  یِْکبَی  َناَکَو  : ) دش یم  رت  وا  يالـصم  هک  تخیر  یم  کشا  ادخ  فوخ  زا  هناعـشاخ  ردـق  نآ  ناشیا  رگید ، يوس 

وا زا  يا  هظحل  ار  شفطل  رظن  هک  تساوخ  یم  دـنوادخ  زا  هراومه  دوب ، رادروخرب  تمـصع  ماـقم  زا  ناـشیا  هکنیا  اـب  ) (2) ( ( .ًهَیْشَخ
شیوـخ لاـح  هب  ندز ، مهرب  مـشچ  کـی  هـظحل و  کـی  ارم  ایادـخ ! ) (3) ) ؛ ًادـَبَا ٍنـْیَع  َهَـفْرَط  یِـسْفَن  َیِلا  ِیْنلِکَت  اـَل  یَِهِلا  : » دریگنرب

ٍمْوَی َباَذَع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِا  ُفاَخَا  یِّنِا  : ) دومرف یم  هک  دراد  یمرب  هدرپ  شبوخ  هدـنب  نیا  عوشخ  زا  مه  گرزب  يادـخ  .راذـگماو »
« .موش گرم  زور  باذع  راچد  منک ، هانگ  رگا  هک  مراد  سرت  نم  ) » (4) ) ؛) ٍمیِظَع
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حلاص لامعا  ماجنا  مهدفه : مایپ 

ِروُدُـص ِیف  اَِمب  ًاِملاَع  اَی  ِلاؤُّسلاَو ! ِریِـسفَّتلا  َیِلا  ُجاَتحَی  نَم َال  اَـی  َلاَـمْآلاَو  َجـِئاَوَْحلا  ِهِیف  ِیل  ِْضقاَو  ِلاَـمْعْألا  ِحـِلاَِصل  ِهِیف  ِینِدـْها  َّمُهَّللا  »
ارم ياهتجاح  اهوزرآ و  نک و  ییامنهار  لامعا  نیرت  هتـسیاش  هب  زور  نیا  رد  ارم  ایادخ ! َنیِرِهاَّطلا ؛ ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َنیَِملاَْعلا !

!« تسرف دورد  شکاپ  لآ  دمحم و  رب  تساه ! هنیس  رد  هک  هچنآ  هب  اناد  يا  ! يرادن تساوخرد  نایب و  هب  جایتحا  هک  یسک  يا  ، روآرب

هتـسشن نارگید  يرای  کمک و  راظتنا  رد  ناراک  بلط  نوچمه  دـنرادن و  يا  هقالع  چـیه  نارگید  هب  تمدـخ  يارب  مدرم  زا  یـضعب 
یم ور  هبور  یناکین  اب  رگید ، يوس  زا  .دنتـسه  رت  شیب  تدعاسم  رظتنم  نانچمه  یلو  دنراد ؛ زین  یفاک  تاناکما  هکنیا  اب  نانآ  .دـنا 

دنـسانش و یمن  اپ  زا  رـس  هک  دنا  هتخاب  دوخ  زا  هتفیـش و  نانچ  تسا ، حلاص  لامعا  زا  یکی  هک  هللا  قلخ  هب  تمدخ  هار  رد  هک  میوش 
اهنت هن  نانیا  .دنـشخب  شمارآ  ار  يا  هتـسکش  ياهلد  دنرادرب و  يا  هدنامرد  شود  زا  يراب  ادرف ، هک  دنباوخ  یم  نآ  دیما  هب  بش  ره 
زاین عفر  هک  دندنوادخ  بوبحم  نانآ  تقیقح  رد  .دنوش  یم  رت  هنشت  هار  نیا  رد  زور  ره  هکلب  دنوش ؛ یمن  هتسخ  مدرم  هب  تمدخ  زا 

َِجئاَوَح َرَّیَـص  ًاْریَخ  ٍْدبَِعب  ُهللا  َداَرَا  اَِذا  : » دیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  .تسا  هدش  هدرپس  نانآ  تسد  هب  دنمدرد  مدرم 
« .دهد یم  رارق  وا  تسد  رد  ار  مدرم  تجاح  دهاوخب ، ریخ  يا  هدنب  يارب  دنوادخ  یتقو  ) (1) ) ؛ ِْهَیِلا ِساَّنلا 
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هتـسیاش ياهناسنا  تسا و  هداد  باختنا  قح  ناسنا  هب  گرزب  دـنوادخ  .دـشاب  هتـشادرب  رد  یفنم  ای  تبثم  راـثآ  دـناوت  یم  يراـک  ره 
زاین عفر  يارب  هنادنسپادخ ، تین  اب  دنهد و  یمن  تسد  زا  ار  یهلا  ياهتـصرف  نانیا  .دنیامیپ  یم  ار  دیفم  ياه  هار  هک  دنتـسه  یناسک 

اب دروـخرب  رد  دــنهد و  یم  تـسد  زا  ناـگیار  هـب  ار  یهلا  ياـهتمعن  ساپــسان ، ياـهناسنا  سکعرب ، .دنــشوک  یم  نارگید  دوـخ و 
يزاین ام  کمک  هب  داد و  یم  يزور  ناریقف  هب  تساوخ  یم  ادخ  رگا  : » دنیوگ یم  نانیا  .دـنریگ  یم  رخـسمت  هب  ار  نانآ  نادـنمزاین ،

هاگن ناما  رد  یناهگان  راوگان و  ثداوح  اهیتسپ و  هب  طوقس  زا  ار  ناسنا  نادنمزاین ، هب  کمک  هک  دنناد  یمن  دارفا  هنوگ  نیا  .تسین »
ربمایپ .دش  دهاوخ  ترخآ  ناهج  رد  ناسنا  ییوردـیپس  هیام  هک  تسا  ییاهراک  زا  راکـشآ  یناهنپ و  هقدـص  يراکوکین و  .دراد  یم 

)(1) ) ؛ ِءوُّسلا َعِراَـصَم  یِقَت  ِفوُْرعَْملا  ُِعئاَنَـص  : » دـیامرف یم  هدیدنـسپ  لـمع  نیا  هب  هیـصوت  رد  ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 
« .دراد یم  هاگن  ناما  رد  راوگان  ياهگرم  زا  ار  ناسنا  يراکوکین ،
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يزیخرحس مهدجیه : مایپ 

؛ َنِیفِراَْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  اَی  َكِرُوِنب  ِهِراَثآ  ِعاَبِّتا  َیِلا  ِیئاَضْعَا  ِّلُِکب  ْذُـخَو  ِهِراَْونَا  ِءاَیِِـضب  ِیْبلَق  ِهِیف  ْرَِّونَو  ِهِراَحْـسَا  ِتاَـکَرَِبل  ِهِیف  ِینهِّبَن  َّمُهُّللا  »
نآ راثآ  زا  يوریپ  هب  ار  میاضعا  امن و  نشور  نآ  ییانشور  هب  ار  ملد  نک و  هاگآ  يزیخرحـس  ياهتکرب  هب  ارم  زور  نیا  رد  ادخ ! يا 

!« نافراع لد  شخب  ینشور  يا  وت  ییانشور  هب  راداو ،

دنم هرهب  هدرتسگ ، ناوخ  نیا  زا  هک  دـهد  یم  ادـن  يدانم  دوش و  یم  زاب  ناگدـنب  يور  هب  ناهاگرحـس  رد  دـنوادخ  تمحر  ياهرد 
ره : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دنیامن  یم  باریس  ضیف  همـشچرس  نیا  زا  ار  دوخ  دنزیخ و  یمرب  يدودعم  اما  دیوش ؛

یلد تسرد و  یتّین  اب  ادـخ  يارب  دریگب و  یلماک  يوضو  دزیخرب و  صالخا  يور  زا  دـشاب و  هدـش  شبیـصن  بش  زامن  هک  يا  هدـنب 
ار اهنآ  دادعت  یسک  ادخ  زج  فص  ره  هک  ناگتشرف  زا  فص  تفه  يو  رـس  تشپ  رد  ادخ  دتـسیاب ، زامن  هب  نایرگ  یمـشچ  ملاس و 

زاـمن زا  غراـف  نوچ  دوب و  دـهاوخ  برغم  هب  يرگید  قرـشم و  هب  یفـص  ره  فرط  کـی  هک  داد  دـهاوخ  رارق  درامـشب ، دـناوت  یمن 
)(1) «. ( درب دهاوخ  الاب  ار  وا  تاجرد  نانآ  ددع  هب  ادخ  ددرگ ،
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دنیبب هک  داد  روتـسد  دوخ  زینک  هب  ترـضح  .دندمآ  ناشیا  هناخ  رد  رب  يا  هدـع  هک  دـندوب  هتـسشن  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
اب ترـضح  .دنتـسه » امـش  نایعیـش  زا  دنیوگ  یم  دـنا و  هدـمآ  يا  هدـع  : » درک ضرع  ترـضح  هب  تشگرب و  تفر و  زینک  تسیک ؟
اما دمآ ؛ نوریب  هلجع  اب  .دروخب  نیمز  دوب  کیدزن  هک  تساخرب  دوخ  ياج  زا  یلاحشوخ  اب  دش و  ریگلفاغ  نانچ  نخس ، نیا  ندینش 
هعیش دنتسین ! ام  نایعیش  زا  نانیا  : » دومرف تشگرب و  دیوگب  يزیچ  هکنیا  نودب  داتفا ، اهنآ  هب  شمشچ  دوشگ و  ار  هناخ  رد  هک  نیمه 

دایز و يراد  هزور  رثا  زا  .تسا  ناـیامن  تداـبع  رثا  شا  هرهچ  رد  .دوش  یم  هتخانـش  یتسیز  هداـس  یگدـنب و  تداـبع و  راـثآ  زا  اـم 
قرغ وا  دنباوخ ، همه  هک  یماگنه  .تسا  رکذ  لوغشم  وا  دنتکاس ، همه  هک  یماگنه  .دراد  يرغال  مادنا  زامن ، يارب  بش  رد  نداتسیا 

)(1) « ( .درب یم  رس  هب  ناشخرد  ياه  هشیدنا  رکفت  رد  وا  دنیداش ، رورس و  قرغ  همه  هک  یماگنه  تسا و  تدابع  زاین و  زار و 
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ناضمر هام  تاکرب  هب  هجوت  مهدزون : مایپ 

ما هرهب  اراگدرورپ ! ِنِیبُْملا ؛ ِّقَْحلا  َیِلا  ًایِداَه  اَی  ِِهتاَنَـسَح  َلُوبَق  ِیْنمِرْحَت  َالَو  ِِهتاَْریَخ  َیِلا  ِیلِیبَس  ْلِّهَـسَو  ِِهتاَـکََرب  ْنِم  یِّظَح  ِهِیف  ْرِّفَو  َّمُهَّللا  »
يا ، رادـم ممورحم  نآ  تاریخ  شریذـپ  زا  امن و  ناسآ  نآ  ياهیکین  تاریخ و  يوس  هب  ار  مهار  اـمرف و  داـیز  زور  نیا  تاـکرب  زا  ار 

!« راکشآ ّقح  هب  امنهار 

زا رپ  هتسب و  نآ  رد  ناطیـش  تسد  هک  تسا  یهام  هک  ارچ  دراد ؛ یپ  رد  زین  ار  یهلا  ياهـشاداپ  نیرتهب  هام ، نیرتهب  تاکرب  هب  هجوت 
هللا یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  یَلَع  یَّمَُـسی  َناَک  ِناَضَمَر  ُرْهَّشلا  َمِْعن  : » دندومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـشاب  یم  تکرب 
یم هدـیمان  تکربرپ  هام  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  یهام  ناضمر ؛ هاـم  تسا  یهاـم  بوخ  هچ  ِقوُزْرَْملا ؛ ملـسو  هیلع 

)(1) «. ( دش

طقف دنوادخ  هک  ییاهـشاداپ  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  هام  نیا  رد  ناگدـنب  يارب  يا  هژیو  ياهـشاداپ  ادـخ  هک  سب  نیمه  نآ  تاکرب  زا 
.دوش هتشاد  ساپ  هک  تسا  هتسیاش  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تما  ناراد  هزور  يارب 
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اَّمَا ِیْلبَق ، ِیبـَن  َهَُّما  َّنِهِطُْعی  َْمل  ًاـسْمَخ  َناَـضَمَر  ِرهَـش  ِیف  ِیتَُّما  ْتَیِطُْعا  : » دـیامرف یم  هراـب  نـیا  رد  ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
ْمِهِهاَْوفَا َفُولُخ  َّنِاَف  ُهَِیناَّثلا : اَّمَاَو  ًاَدبَا  ُْهبِّدَُعی  َْمل  ِْهَیِلا  ُهللا  َرَظَن  ْنَمَو  ْمِْهَیِلا  َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  َرَظَن  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ُلَّوَا  َناَک  اَذِاَف  ُهَدِحاَْولا :

َّنِاَف ُهَِعباَّرلا  اَّمَاَو  ْمِهِراَهَنَو  ْمِِهْلَیل  ِیف  ْمَُهل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َهَِکئاَلَْملا  َّنِاَف  ُهَِثلاَثلا  اَّمَاَو  ِکْسِْملا  ِحـْیِر  ْنِم  ُبَیْطَا  َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  َدـْنِع  َنوُسُْمی  َْنیِح 
اَّماَو ِیتَماَرَکَو  ِیتَّنَج  َیِلا  اوُریِـصَیَو  اَهاَذَاَو  اَینُّدـلا  ُبَصَن  ْمِِهب  َبَهْذَـی  ْنَا  َکَشُویَف  يِداَبِِعل  ِینَّیَزَتَو  يِرِفْغَتْـسا  ِنَا  ُهَتَّنَج  ُُرمأَی  َّلَجَو  َّزَع  َهللا 

ْمِِهلاَمْعَا ْنِم  اوُغِرَف  اَِذا  ِلاَّمُْعلا  َیِلا  رت  َْملَا  َلاَقَف : ِهللا ؟ َلوُسَر  اَی  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ٌلُجَر  َلاَقَف  ًاعیِمَج  ْمَُهل  َرَفَغ  ٍهَْلَیل  ُرِخآ  َناَک  اَذِاَـف  ُهَسِماَْـخلا 
بش هاگره  لوا : تسا ؛ هدشن  هداد  نم  زا  شیپ  يربمغیپ  چیه  تما  هب  هک  تسا  هدش  هداد  زیچ  جنپ  ناضمر  هام  رد  نم  تما  هب  اوُّفُو ؛

: مود .دنک  یمن  باذع  زگره  هدرک ، رظن  وا  هب  ادخ  هک  ار  یـسک  دـنک و  یم  رظن  نانآ  يوس  هب  دـنوادخ  دـسر ، ارف  ناضمر  هام  لوا 
رد ناشیا  يارب  هکئالم  موس : .دوش  یم  کشم  يوب  زا  رتوبشوخ  دنـسر ، یم  بش  هب  هک  یماگنه  ات  ادخ  دزن  رد  نانآ  ناهد  دب  يوب 

هدومن و رافغتـسا  ناگدنب  نیا  يارب  هک  دـنک  یم  رما  شیوخ  تشهب  هب  هبترمدـنلب  ِدـنوادخ  مراهچ : .دـننک  یم  رافغتـسا  زور  بش و 
نم و تشهب  يوس  هب  هک  درب  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  ایند  ياهتیذا  اهیتخس و  هک  تسا  کیدزن  هچ  سپ  .دنک  نییزت  نانآ  يارب  ار  دوخ 
[ ایآ ! ] هللا لوسر  ای  درک : ضرع  يدرم  .دزرمآ  یم  ار  نانآ  همه  دـنوادخ  دـسر ، ارف  رخآ  بش  هاـگره  مجنپ : .دـنور  یم  نم  تمارک 

مامت ناشراک  هاگره  نارگراک  هک  يا  هدیدن  رگم  ریخ ] : ] دندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش ]؟ یم  هنوگ  نیا   ] ردـق بش  رد 
)(1) ) »؟ دنهد یم  دزم  اهنآ  هب  دوش ،
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یهاوخ ترخآ  متسیب : مایپ 

؛ َنِینِمْؤُْملا ِبوـُُلق  ِیف  ِهَنیِکَّسلا  َلِْزنُم  اَـی  ِنآْرُْقلا  ِهَواَِـلِتل  ِهِیف  ِینْقِّفَوَو  ِناَریِّنلا  َباَوـْبَا  ِهِیف  یِّنَع  ْقـِلْغَا  ِناَـنَْجلا َو  َباَوـبأ  ِهِیف  ِیل  ْحَـتفا  َّمُهَّللا  »
تیاـنع نم  هب  ار  نآرق  ندـناوخ  قـیفوت  دـنبب و  میور  هب  ار  منهج  ياـهرد  اـشگب و  میور  هب  ار  تـشهب  ياـهرد  زور  نـیا  رد  ایادـخ !

!« نینمؤم لد  رد  شمارآ  هدنروآدورف  يا  ، نک

یم ادـف  ار  دوخ  تیونعم  تسا ، یناف  زیچان و  هتبلا  دـص  هک  يدام  رهاوظ  رگید  ماقم و  لاـم و  زا  يرادروخرب  لـیلد  هب  دارفا  یـضعب 
دننیب یم  راک  نایز  رباربان ، هلماعم  نیا  رد  ار  دوخ  یتدم ، زا  سپ  نانیا  .دنـشورف  یم  مک  تمیق  هب  ار  نامیا  شزرا  اب  يالاک  دـننک و 

یناسک هورگ ، نیا  زا  رت  تخبدب  رتراک و  نایز  .دنناراک  نایز  زا  یتسار  هب  نانآ  .دـنوش  یم  راچد  نادـجو  باذـع  ینامیـشپ و  هب  و 
ناـنآ رواـی  باـسح ، زور  رد  هک  دـنناسر  یم  يراـی  یناـسک  هب  ناـنیا  .دنـشورف  یم  ار  دوـخ  نید  نارگید ، ياـیند  يارب  هک  دنتـسه 

.تفرگ دـنهاوخ  ندرگ  هب  یگرزب  هانگ  مدرم ، رب  نانآ  ندرک  طلـسم  ناتـسرپایند و  هب  کمک  لـیلد  هب  يدارفا  نینچ  .دوب  دـنهاوخن 
نیرتدب ) (1) ) ؛ ِهِْریَغ اَْینُِدب  ُهَتَرِخآ  َبَهْذَا  ًاْدبَع  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِهللا  َدـْنِع  ًَهلِْزنَم  ِساَّنلا  ِّرَـش  نِم  َّنإ  : » دـیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

« .دشورفب نارگید  يایند  يارب  ار  شترخآ  هک  تسا  یسک  تمایق ، زور  رد  دنوادخ  دزن  ماقم  رظن  زا  مدرم 

هانگ زا  یگدنرادزاب  طرـش  نآ ، رد  تقد  هبـساحم و  اهراتفر و  اهرادرک و  زا  تبقارم  دنک و  یم  هابت  ار  ترخآ  هانگ ، هب  یهجوت  یب 
رد رادرک  یـسر  باـسح  .تسین  هدـنبیز  وا  رـضحم  رد  ییاـطخ  چـیه  هک  تسا  ییادـخ  یناـمرفان  هاـنگ ، ِناـیز  نیرت  گرزب  .تـسا 
ْنَا َْلبَق  مُکَـسُْفنَا  اُوبِـساَح  : » دـیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  .تسا  رثؤم  هانگ  زا  يریگ  شیپ  یگدـنرادزاب و 

شیوخ باـسح  هب  دوخ ، دنـسرب ، امـش  باـسح  هب  هکنآ  زا  شیپ  ) (2) ) ؛ ِرَبْکَْالا   ِ صْرَْعِلل اوُّزَّهَجَتَو  اُونَزُوت  ْنَا  َلـْبَق  اَـهُونِزَو  اُوبَـساَُحت 
« .دیزاس هدامآ  ناحتما  نیرت  گرزب  يارب  ار  دوخ  دیجنسب و  ار  نتشیوخ  دیریگ ، رارق  شجنس  دروم  هکنآ  زا  شیپ  دیسرب و 
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ناطیش اب  هزرابم  مکی : تسیب و  مایپ 

؛ َنِیِبلاَّطلا ِِجئاَوَح  یِضاَق  اَی  ًالیِقَمَو  ًالِْزنَم  ِیل  ِهَّنَْجلا  ِلَعْجاَو  ًالِیبَس  یَلَع  ِهِیف  ِناَْطیَّشِلل  ْلَعْجَت  َالَو  ًالِیلَد  َِکتاَضْرَم  َیِلا  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  »
رارق مهاگشیاسآ  هناخ و  ار  تشهب  نادرگم و  طلسم  نم  رب  ار  ناطیش  نک و  ییامنهار  تیاهیدونشخ  هب  ارم  زور  نیا  رد  اراگدرورپ !

!« ناگدنیوج جئاوح  هدندروآرب ، يا  ، هد

ِهِیتأَیَو ِتاَّذَّللاَو  ِتاَوَهَّشلا  ُهُرِّکَذـُی  ْمَدآ  ِْنبا  ِْبلَق  یَلَع  ٌهَعِـضاَو  ِْبلَْکلا  ِموُطْرُخَک  ٌموُطْرُخ  َُهل  َسِیْلبِا  َّنِا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
)(1) ) ؛ ِْبلَْکلا یَلَع  ُموُطْرُْخلا  َسَنَخ  ِمِیلَْعلا ) ِعیِمَّسلا  ِهللاِاب  ُذوُعَا  : ) ُدـْبَْعلا َلاَق  اَذِاَف  ِهِّبَر  ِیف  ُهُکِّکَُـشی  ِِهْبلَق  یَلَع  ِهَسَوْسَْولاـِب  ِهِیتأَـیَو  ِیناَـمَْالِاب 
ار وا  دزادنا و  یم  یناسفن  ياهتذل  تاوهش و  هب  ار  وا  دهن و  یم  یمدآ  دنزرف  لد  رد  ار  نآ  هک  گس  دننام  تسا  يا  هزوپ  ار  ناطیش 
دوش و یم  عقاو  دیدرت  کش و  رد  شراگدیرفآ  هب  تبـسن  هجیتن ، رد  هک  دـنکفا  یم  هسوسو  وا  بلق  رد  دـنک و  یم  اهوزرآ  مرگرس 

[.« دش یم  جراخ  درف  بلق  زا  و   ] ددرگ یم  رب  وا  هب  گس  هزوپ  اناد ، هدنونش  يادخ  هب  مرب  یم  هانپ  دیوگب : هدنب  نآ  هک  هاگ  ره 

378 ص :

ص452. ج 10 ، 1362 ه ق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 411 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_378_1
http://www.ghaemiyeh.com


وت تفگ : وا  هب  ترضح  .دیسر  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  دزن  دمآ و  رد  يدرمریپ  تروص  هب  ناطیش  يزور  : » هک تسا  هدش  لقن 
یسیع تما  اب  دیسرپ : ترـضح  .مزادنا  یم  ناشیاهلد  رب  ار  ایند  ّبح  داد : باوج  ناطیـش  ینک ؟ یم  هچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تما  اب 
یمناو ار  اهنآ  تفگ : هچ ؟ متاخ  تما  اب  دیـسرپ : .مزاـس  یم  راـتفرگ  كرـش  ثیلثت و  هب  ار  اـهنآ  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  مالـسلا  هیلع 

)(1) « ( .مهد رارق  هللا » اَِّلا  ََهِلا  َال   » زا رت  بوبحم  ناشیا  شیپ  ار  رانید  مهرد و  ات  مراذگ 
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ادخ لضف  مود : تسیب و  مایپ 

اَی َِکتاَّنَج  ِتاَـحُوبُْحب  ِهِیف  یِّنِکْـساَو  َکـِتاَضْرَم  ِتاَـبِجوُِمل  ِهِیف  ِینِْقفَوَو  َکـِتاَکََرب  ِهِیف  یَلَع  ْلِْزنَاَو  َِکلْـضَف  َباَْوبَا  ِهِیف  ِیل  ْحَْـتفا  َّمُهَّللا  »
هچنآ هب  نک و  لزان  نم  رب  زور  نیا  رد  ار  تتاکرب  ياشگب و  نم  رب  ار  تدوخ  لضف  ياهرد  اراـگدرورپ ! َنیِّرَطْـضُْملا ؛ ِةَوْعَد  َبیُِجم 

!« ناراچان تساوخرد  هدنهد  خساپ  يا  ، هد انکس  ارم  تتشهب  طسو  رد  رادب و  قفوم  تسا  نآ  رد  تیدونشخ 

نیرت کچوک  قیال  مینک ، هبـساحم  ار  اهـششخب  نیا  وا  لدع  يانبم  رب  میهاوخب  رگا  هک  تسادخ  نارکیب  شـشخب  نامه  ادـخ  لضف 
زین ناقیالان  لاح  لماش  دهد ، یم  شرتسگ  ار  شتمحر  یتقو  هک  دـناوخ  وا  لضف  تفـص  اب  ار  ادـخ  دـیاب  سپ  .میتسین  مه  وا  تمعن 

)(1) ) ؛ ِِهتَمْحَر ِیف  ُسِیْلبِا  َعَمْطَی  یَّتَح  ُهَتَمْحَر  َیلاَعَتَو  َكَراَبَت  ُهللا  َرَـشَن  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  َناَـک  اَِذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دوشب 
لـضف هب  دـیما  زا   ] دـنک یم  وا  تمحر  رد  عمط  سیلبا  یتح  دزاس ؛ هدـنکارپ  ار  شتمحر  دـنوادخ  دوش ، یم  اپ  هب  تماـیق  زور  یتقو 

[.« ادخ

380 ص :

ص 205. 1389 ه ق ، قودص ، هبتکم  نارهت ، قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  یلامالا ، - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 413 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_380_1
http://www.ghaemiyeh.com


تیـصعم هب  ور  مک  مک  نآ  زا  سپ  .دوب  هدروآ  ياـج  هب  ار  ادـخ  تداـبع  لاـس  تسیب  هک  دوـب  یناوـج  لیئارـسا  ینب  رد  دـنا  هتـشون 
لباقم يزور  .دـش  توترف  ریپ و  مک  مک  .دـنارذگ  هانگ  یـشکرس و  نایـصع و  رد  ار  دوخ  ار  رمع  مه  لاـس  تسیب  دومن و  دـنوادخ 

وت و تعاط  رد  ار  مرمع  زا  لاس  تسیب  ایادخ  : » تفگ دیـشک و  یهآ  .تسا  هدش  دیفـس  شتروص  رـس و  ۀمه  هک  دـید  داتـسیا ، هنیآ 
ار مرمع  هیقب  ات  مرادن  منک  وت  يوس  هب  ور  هکنآ  يور  ما و  هدش  ریپ  رگید  نونکا  .مدـنارذگ  وت  تیـصعم  رد  ار  رمع  زا  رگید  تسیب 
اب هدرک و  يرود  ادـخ  زا  لاـس  تسیب  هک  تـسناد  یم  دوـب و  نامیـشپ  دوـخ  ةدرک  زا  بـلق  میمـص  زا  وا  .منارذـگب » وـت  تعاـط  رد 

.يدرک لوبق  ار  ام  ادتبا  وت  : » تفگ یم  هک  دینش  ییادص  هظحل  نیا  رد  .درادن  تشگزاب  يور  اما  تسا ؛ هدمآ  نونکا  مامت  ینامیـشپ 
تلهم وت  هب  ام  یلو  يدرک  ار  ام  نایـصع  وت  اما  میدیـشک ؛ تسد  وت  زا  زین  ام  يدیـشک  تسد  ام  زا  سپـس  .میدرک  لوبق  ار  وت  زین  ام 

)(1) « ( .میریذپ یم  ار  وت  زین  ام  يراد  ار  ام  ششخب  لضف و  تساوخرد  يا و  هدمآ  زاب  نونکا  يدرگرب و  هک  يزور  ات  میداد 
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یشکرس هانگ و  موس : تسیب و  مایپ 

رد اراگدرورپ ! َنِیِبنْذُْملا ؛ ِتاَرَثَع  َلیِقُم  اَی  ِبُولُْقلا  يَْوقَِتب  ِهِیف  ِیْبلَق  ْنِحَْتماَو  ِبُویُْعلا  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  ِبُونُّذـلا َو  َنِم  ِهِیف  ِیْنلِـسْغا  َّمُهَّللا  »
هدـنرب نیب  زا  يا  ، ياـمزایب ار  ملد  يراـگزیهرپ ، هب  نادرگ و  كاـپ  بوـیع  زا  ارم  زور  نیا  رد  هد و  میوشتـسش  ناـهانگ  زا  زور  نـیا 

« .ناراک هنگ  شزغل 

فالخرب ناسنا  تسا  نکمم  .دشاب  هتـشاد  رفنت  هانگ  زا  دـیاب  ناملـسم  .تسا  یبوبر  سدـق  تحاس  رد  يرد  هدرپ  یـشکرس و  هانگ ،
رگا یطیارـش ، نینچ  رد  .دـبای  روضح  دـننک ، یم  هانگ  اـجنآ  رد  یهورگ  هک  ییاـج  اـی  تیـصعم  لـحم  رد  دوش  ریزگاـن  دوخ  لـیم 
یلو دشاب ؛ راودیما  شنامیا  دوخ و  هب  دیاب  دیوگ ، كرت  ار  اجنآ  رتدوز  هچ  ره  هک  دشاب  لیام  دـهد و  تسد  وا  هب  یتحاران  ساسحا 
لاح هب  دـیاب  تسا ، لاحـشوخ  دوخ  نورد  رد  ای  دوش  ماگ  مه  نانآ  اب  اسب  هچ  دـنک و  یمن  یتحاران  ساسحا  اـجنآ  رد  ندوب  زا  رگا 

یناسک دننام  دنک ، یتحاران  ساسحا  فقوت  نیا  زا  دشاب و  ناراک  تیـصعم  عمج  رد  یـصخش  رگا  مینادب  دیاب  .دـشاب  فسأتم  دوخ 
ساـسحا نآ  رد  روضح  زا  دـشاب و  بعل  وهل و  سلاـجم  اـب  وا ، رکف  بلق و  رگا  سکعرب ، .دـنا و  هتـشادن  تکرـش  نآ  رد  هک  تسا 

یم ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  دنمجرا  ربمایپ  .تسا  نآ  رد  نارـضاح  دننام  دشابن ، رـضاح  هانگ  سلجم  رد  هچرگ  دـنک  ینامداش 
رـضاح یهانگ  رب  سک  ره  ) (1) ) ؛ اَهَرَـضَح ُهَّنَاَکَف  اَهَیِـضَرَف  اَْهنَع  َباَغ  ْنَم  اَْهنَع َو  َباَغ  اَمَّنَاَکَف  اَهَهِرَکَف  ًهَیِـصْعَم  َرَـضَح  ْنَم  : » دـیامرف

یسک دننام  دشاب ، یـضار  نآ  زا  دشابن و  هانگ  لحم  رد  سک  ره  تسین و  اجنآ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دوش ، رفنتم  نآ  زا  دشاب و 
« .دراد روضح  اجنآ  رد  هک  تسا 

! رذابا يا  ) (2) ) ؛ َْتیَصَع ْنَم  َیِلا  ْرُْظنُا  ْنَِکلَو  ِهَئیِطَْخلا ؛ ِرَغِـص  َیِلا  ْرُْطنَت  َال  ٍرَذَابَا ! ای  : » دومرف رذوبا  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
»؟ ینک یم  ار  یسک  هچ  ینامرفان  هک  نیبب  هکلب  نکم ؛ هاگن  هانگ  یکچوک  هب 
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یهلا طخس  اضر و  هب  هجوت  مراهچ : تسیب و  مایپ 

! ایادخ َنِیِلئاَّسلا ؛ َداَوَج  اَی  َْکیِصْعَا  َالَو  َکَعیُِطا  ْنَِال  ِهِیف  َقِیفْوَّتلا  َُکلَئْسَاَو  َکیِذُْؤی  اَّمِم  َِکب  ُذوُعَاَو  َْکیِضُْری  اَم  ِهِیف  َُکلَئْسَا  یِّنِا  َّمُهَّللا  »
تعاـطا و قیفوت  زورما  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  تسوت  رازآ  بجوم  هچنآ  زا  مراد و  تلئـسم  وـت  زا  تسوـت  يدونـشخ  هک  هچنآ  زورما 

!« ناگدننک تساوخرد  هدنشخب  يا  ، مهاوخ یم  وت  زا  ار  ندرکن  هانگ 

شوخان ار  نارگید  دنچ  ره  دشوکب ، نآ  ماجنا  رد  ناوت  مامت  اب  دیاب  تسا ، یهلا  تیاضر  دروم  يراک  هک  دهد  صیخشت  ناسنا  رگا 
تیاضر نداد  حـیجرت  دراد ، تیمها  هچنآ  .دـنک  یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  دـیابن  يو  دـننک ، ضارتعا  وا  هب  نارگید  رگا  یتح  دـیآ ؛

رایـسب ار  ایند  هک  دریگ  یم  هشیر  هتـسراو  ياهناسنا  خـسار  نامیا  قیمع و  داقتعا  زا  يرادرک  نینچ  .تسا  ناگدـنب  تیاـضر  رب  یهلا 
یمارگ ربمایپ  ياه  هیـصوت  زا  یهلا  تیاضر  بلج  .دـنناد  یم  رادـیاپان  یهلا  ياـضر  مشخ و  ربارب  رد  ار  یـضغب  ّبح و  ره  زیچاـن و 

ادخ ياضر  سک  ره  ) (1) ) ؛ ُْهنَع ُهللا  یِضَر  ِساَّنلا  ِطَخَِسب  ِهللا  یَضِر  َسَمَْتلا  ِنَم  : » دیامرف یم  ناشیا  .تسا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا 
رد دنراد ، یمرب  مدق  یهلا  ياوقت  تیاعر  اب  هک  یناسک  هکنیا  هچ  .دوش » یم  یـضار  وا  زا  دـنوادخ  دـهد ، حـیجرت  مدرم  مشخ  رب  ار 

.دنریگ یم  ياج  ادخ  تشهب 
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راگزیهرپ هک  یناگدـنب  هب  هک  تسا  یتشهب  نیا  ) » (1) ) ؛) ًاّیِقَت َناَک  ْنَم  اَنِداَبِع  ْنِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُهَّنَْجلا  َکـِْلت  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق 
َطَخَس ِلاَُبی  َْمل  َِقلاَْخلا  َعاَطَا  ْنَمَو  ُعاَُطی  َهللا  َعاَطَا  ْنَمَو  یَقَُّتی  َهللا  یَقَّتا  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  .میهد » یم  ثاریم  هب  دنـشاب 

[ ینامرفان  ] زا مدرم ] ، ] دنک هشیپ  یهلا  ياوقت  هک  یسک  ) (2) ) ؛ َنِیقُولْخَْملا ُطَخَس  ِِهب  َّلِحَی  ْنَا  ْنِْقیَْیلَف  َِقلاَْخلا  َطَخْـسَا  ْنَم  َنِیقُولْخَْملا َو 
مـشخ زا  درب  نامرف  هدـننیرفآ  زا  هک  سک  ره  دوش و  یم  عقاو  مدرم  تعاطا  دروم  دـنک  تعاـطا  ادـخ  زا  سک  ره  دـنزیهرپ و  یم  وا 
دهاوخ ورف  شرـس  رب  ناگدیرفآ  مشخ  هک  دـنک  نیقی  دروآ ، مشخ  هب  ار  راگدـیرفآ  هک  یـسک  تشاد و  دـهاوخن  یکاب  ناگدـیرفآ 

« .دمآ
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یهلا ءایلوا  یتسود  مجنپ : تسیب و  مایپ 

تـسود ارم  زورما  ایادخ ! َنیِِّیبَّنلا ؛ ِبُوُلق  َمِصاَع  اَی  َِکئاَِیْبنَا  ِمَتاَخ  ِهَّنُِـسب  ًاَّنَتْـسُمَو  َِکئاَدـْعَِال  ًایِداَعُمَو  َِکئاَِیلْوَِال  ًاّبُِحم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  »
!« ناربمایپ ياهلد  هدنرادزاب  يا  ، رادب لسر  متاخ  تنس  وریپ  نک و  تنانمشد  نمشد  هدب و  رارق  تئایلوا  راد 

همه دراد و  یم  مدـقم  يزیچ  ره  رب  ار  وا  یتـسود  دـنوادخ ، قشاـع  .تسا  یهلا  لازیـال  تاذ  هب  بح  تبحم ، قشع و  هنوـگ  نیرترب 
تامدـخ ماـجنا  نادـنمزاین ، هب  کـمک  اـب  يوـیند ، یگدـنز  رد  ادـخ  هـب  تـبحم  .دـنک  یم  ادـف  وا  تـبحم  يارب  ار  شیوـخ  یتـسه 

.دبای یم  یلجت  ناعون  مه  روما  حالصا  هنادنسپادخ و 

تبحم هک  ره  ) (1) ) ؛ ِساَّنلا َهَنُؤَم  ُهللا  ُهاَفَک  ِساَّنلا  ِهَّبَحَم  یَلَع  ِهللا  َهَّبَحَم  ََرثَا  ْنَم  : » دیامرف یم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
« .دنک یم  تیافک  وا  زا  ار  مدرم  تمحز  دنوادخ ، دهد ، حیجرت  مدرم  تبحم  رب  ار  ادخ 
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ءایلوا نتشاد  تسود  تیمها  رد  .دشاب  نمشد  زین  شنانمـشد  اب  درادب و  تسود  زین  ار  ادخ  ناتـسود  هک  دوش  یم  ببـس  یتسود  نیا 
دنا هدمآ  لزنم  رد  هب  رفن  دنچ  : » درک ضرع  دیسر و  ترضح  تمدخ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مداخ  يزور  تسا : هدش  لقن  یهلا 

« .دنورب وگب  : » دومرف ترضح  .میتسه » مالـسلا  هیلع  یلع  یـضترم  نایعیـش  زا  ام  دنیوگ  یم  دنهاوخ و  یم  ار  امـش  اب  رادید  هزاجا  و 
ود ات  ار  راک  نیا  هکنیا  ات  تشذگ  لاونم  نیمه  هب  زین  موس  زور  .دندینش  ار  باوج  نامه  ماما ، زا  هرابود  دندمآ و  ادرف  دنتفر و  اهنآ 

یمن روضح  فرش  اهنآ  هب  ترضح  اما  دنتسه ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هک  دنتفگ  یم  دندمآ و  یم  زور  ره  دندرک ؛ رارکت  هام 
نانمشد دیتفریذپن ، ار  ام  امـش  نوچ  نک : ضرع  ماما  تمدخ  : » دنتفگ ماما  مداخ  هب  دندش ، دیماان  ترـضح  ترایز  زا  هک  یتقو  .داد 

»؟ مینک هچ  امـش  نانمـشد  ياهـشنزرس  ندینـش  زا  میناد  یمن  میدرگزاب ، رهـش  هب  عضو  نیا  اب  رگا  دـننک و  یم  شنزرـس  ار  اـم  ناـت 
.دیناسر ترضح  ضرع  هب  ار  اهنآ  ياه  هتفگ  تفر و  ماما  راکتمدخ 

نب ای  : » دنتفگ هداتسیا  روط  نامه  .دادن  نتـسشن  هزاجا  اهنآ  هب  ترـضح  دندش ، هناخ  دراو  هک  یتقو  .دنوش » لخاد  وگب  : » دومرف ماما 
اَمَف : ) دومرف ماما  دوب »؟ هچ  دـیدادن  هار  لخاد  هب  ار  ام  دـیتشاد و  هاـگن  شیوخ  هناـخ  رد  تشپ  هاـم  ود  ار  اـم  هکنیا  لـیلد  هللا ! لوسر 

لوسر مدج  زا  راک  نیا  رد  نم  .تسا » ناتدوخ  يوس  زا  تسا ، هدیـسر  امـش  هب  هچ  ره  « ؛) ْمُکیِْدیَا ْتَبَـسَک  اَِمبَف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباَصَا 
یم مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  ار  دوخ  غورد  هب  ارچ  .دنتسه  نیگمشخ  امش  رب  اهنآ  .منک  یم  يوریپ  مناردپ  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

دندرک و یمن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ینامرفان  هک  یناسک  .دندوب  ...و  ناملـس  رذوبا و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هعیـش  امـش ! رب  ياو  دـیمان ؟
امش .دراد  تفلاخم  ماما  نآ  اب  ناتراتفر  اما  دیتسه ؛ مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  دییوگ  یم  امـش  .دنتـشاد  یمنرب  یماگ  وا  يأر  فالخرب 

ضرع دـندش و  هدنکفارـس  زین  اهنآ  درمـشرب و  ار  یعقاو  هعیـش  فاصوا  ترـضح  .دـینک  یم  یهاتوک  ناـت  ناردارب  قوقح  يادا  رد 
اب تسود و  نات  ناتسود  اب  میراد و  تسود  ار  امش  ام  اما  مینک ؛ یم  رافغتسا  میا و  هدنکفارـس  شیوخ  ياعدا  راتفگ و  زا  ام  : » دندرک

دوخ هب  ار  اهنآ  و  دییایب «! رتولج  نم ! نیبحم  ناتسود و  يا  امش ! رب  نیرفآ  : » دومرف دش و  لاحـشوخ  ترـضح  مینمـشد »! ناتنانمـشد 
ینزب و رـس  ناشیا  هب  یپ  رد  یپ  راـب  تصـش  هک  يرومأـم  نم  فرط  زا  : » دومرف درک و  ور  دوخ  راکتمدـخ  هب  سپـس  .درک  کـیدزن 
هک ارچ  یهد ! رارق  اطع  میرکت و  دروم  ار  اهنآ  ینک و  کمک  ناش  تالکشم  رد  اهنآ  هب  یـسرپب و  ار  ناشلاوحا  هدناسر و  ارم  مالس 

)(1) « ( .دنراد تسود  ار  ام  اریز  دنتسه ؛ مارتحا  هتسیاش  نونکا  هدرک و  رافغتسا  دوخ  هانگ  زا 
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ادخ ياضر  بسک  يارب  شالت  مشش : تسیب و  مایپ 

مزورما ششوک  ایادخ ! َنیِعِماَّسلا ؛ َعَمْسأ  اَی  ًارُوتْسَم  ِهِیف  ِیْبیَعَو  ًالُوبْقَم  ِهِیف  ِیلَمَعَو  ًاروُفْغَم  ِهِیف  ِیْبنَذَو  ًاروُکْشَم  ِهِیف  ِییعَـس  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  »
!« ناگدنونش نیرت  هدنونش  يا  ، راد هدیشوپ  ار  مبیع  هتفریذپ و  ار  مرادرک  شخبب و  ار  مهانگ  راد و  ساپ  ار 

ییادخ ریغ  هغبـص  شـشالت  دهد  یمن  هزاجا  دنک و  یم  شالت  وا  يارب  هراومه  هک  تسا  نانچ  نمؤم  لد  رد  ادخ  يارب  شالت  تذل 
هیلع نیـسح  ماما  .تسادخ  ریغ  هک  ره  هچ و  ره  ای  ادخ  هدـنب  زا  هن  دراد ، ریدـقت  شاداپ و  عقوت  ادـخ  زا  اهنت  هک  ارچ  دریگب ؛ دوخ  هب 
يارب ار  یماگ  ره  درک و  شالت  راگدرورپ  يارب  دوخ ، نینوخ  مایق  لحارم  یمامت  رد  مایق و  يارب  شیوخ  تکرح  يادتبا  زا  مالـسلا 

اهنت ار  وا  ناـکیدزن  زا  يرایـسب  دـنداد و  رارق  تحیـصن  دروم  ار  وا  انـشآ  هبیرغ و  هک  هاـگ  نآ  تشادرب و  ـالبرک  هرتسگ  يوس  هب  وا 
مه شیوخ  نارای  نازابرـس و  دادـعت  رب  یتح  وا  .دومن  تکرح  دوخ  نشور  يادرف  يوس  هب  نامیا  زا  راشرـس  یبلق  اب  ماما  دنتـشاذگ ،

اَم : » دوب نیا  وا  راعش  رفـس  يادتبا  زا  هک  ارچ  ددرگزاب ؛ دهاوخ  یم  هک  ره  ات  تشاذگ  دازآ  ار  ناگمه  اروشاع  بش  تشادن و  هیکت 
وا يوس  هب  منک و  یم  لـکوت  وا  هب  ادـخ ، تساوخ  هب  رگم  تسین ؛ نم  رب  يا  يزوریپ  ) (1) ) ؛ بِینُا ِْهَیِلاَو  ُْتلَّکَوَت  ِْهیَلَع  ِهللاِاب  اَِّلا  یِقِیفوَت 

« .مروآ یم  هانپ 

دباــع .دنتــسرپ  یم  ار  وا  مدرم  هـک  تـسا  یتـخرد  یکیدزن  نآ  رد  هـک  دیــسر  ربـخ  وا  هـب  يزور  .دوـب  يدــباع  لیئارــسا  ینب  رد 
یم اجک  : » دیسرپ تفرگ و  ار  وا  هار  رس  دمآ و  رد  يریپ  تروص  هب  ناطیـش  .درک  تکرح  وس  نآ  هب  تشادرب و  يربت  دشنیگمـشخ ،
دباع اهراک »! نیا  هب  هچ  ار  وت  شاب ! دوخ  تدابع  لوغـشم  ورب  : » تفگ سیلبا  .مور » یم  تخرد  نـالف  ندـیرب  يارب  : » تفگ يور »؟
راـنک مه  اـب  اـت  نک  اـهر  ارم  : » تفگ سیلبا  .دز  نیمز  هب  ار  وا  درک و  هلمح  وا  هب  درک  یم  شـالت  ادـخ  يارب  نوچ  دـش و  تحاراـن 

درب شروی  وا  هب  هرابود  دش و  ناطیـش  هلیح  هّجوتم  دباع  .وت » هن  تسا ، ناربمغیپ  راک  نیا  : » تفگ سیلبا  .درک  اهر  ار  وا  دباع  .مییآ »
یتسه و یشیورد  درم  وت  دباع ! يا  وشن  تحاران  : » تفگ وا  هب  دیـشیدنا و  رگید  يا  هلیح  سیلبا  راب  نیا  .دز  نیمز  هب  ار  وا  هرابود  و 
ار شرانید  کی  هک  مراذـگ  یم  وت  هداجـس  ریز  رانید  ود  زور  ره  نم  .راذـگاو  نارگید  هدـهع  هب  ار  راک  نیا  .دـنجاتحم  وت  هب  مدرم 

« .ییامن قافنا  نادنمتسم  هب  ادخ  هار  رد  ار  يرگید  ینک و  جرخ  تدوخ 
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یم دوخ  هداجس  ریز  رانید  ود  تدابع  زا  سپ  يزور  دنچ  .دش  فرصنم  تخرد  ندرک  عطق  زا  تفریذپ و  درک و  یلمأت  دوخ  اب  دباع 
رب ار  ربت  هرابود  .دـیدن  يا  هکـس  اما  دز ؛ رانک  ار  هداجـس  يزور  .داد  یم  هقدـص  ار  يرگید  دوخ و  جرخ  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  تفاـی 
وا رب  ناطیش  راب  نیا  اما  دش ؛ زیوالگ  وا  اب  دش و  وا  عنام  تفرگ و  ار  وا  هار  رس  سیلبا  .درک  تخرد  ندرک  عطق  مزع  داهن و  شـشود 
ارم وت  هک  لوا  راب  ود  : » تفگ سیلبا  .دیـسرپ  وا  زا  ار  شلیلد  درک و  بجعت  دوب  هدش  ناطیـش  بولغم  هکنیا  زا  دـباع  .دـیدرگ  زوریپ 
راب اما  یهد ؛ ماجنا  ار  لمع  نآ  یتساوخ  یم  صـالخا  اـب  یتشاد و  ییادـخ  تین  دوخ  راـک  رد  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  يدرک  بولغم 

)(1) « ( .يدش بولغم  نیمه  رطاخ  هب  .دوبن  هناصلاخ  تلمع  يدوب و  هدمآ  رانید  ود  نتفرگ  يارب  موس 

هب تسد  يا  هزیگنا  هچ  هب  مناد  یمن  مدش ، دازآ  نادـنز  زا  هک  نیا  زا  سپ  : » دـنک یم  لقن  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ناهارمه  زا  یکی 
ترضح .مداد  حیضوت  ماما  يارب  ار  يدارفنا  نادنز  یتخس  ندش و  ینادنز  نایرج  متـشون و  يا  همان  ماما  ترـضح  يارب  مدرب و  ملق 

یتخس راگزور  مه  نم  .مدوب  عالطا  یب  امش  يراتفرگ  زا  دنتـشون : باوج  هنوگ  نیا  هصالخ  روط  هب  میارب  رطـس  دنچ  خساپ  رد  ماما 
)(2) « ( .تساراوگ تسا ، ادخ  يارب  اهنیا  یگمه  نوچ  یلو  منارذگ ؛ یم  ار 
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ردق بش  متفه : تسیب و  مایپ 

ِهِداَبِِعب ًافُوئَر  اَی  َرزِولاَو  َبنَّذلا  یِّنَع  َّطَحَو  يِریِذاَعَم  ْلَبقاَو  ِرُْـسیلا  َیِلا  ِرْـسُعلا  َنِم  ِهِیف  يِرُوُما  رِّیَـصَو  ِرْدَـقلا  ِهَلَیل  َلْضَف  ِهِیف  ِینقُزْرا  َّمُهّللا  »
ار مرذـع  نادرگ و  او  یناسآ  هب  یتخـس  زا  ار  میاهراک  نک و  يزور  نم  رب  زور  نیا  رد  ار  ردـق  بش  لـضف  ایادـخ ! راـب  َنیِِحلاَّصلا ؛

!« راکوکین ناگدنب  هب  نابرهم  يا  ، زیرب ار  ملابو  هانگ و  ریذپب و 

رد بش  نآ  رد  تاردـقم  مامت  تسا و  هدـش  لزان  بش  نآ  رد  نآرق  اریز  تسا ؛ لاس  بش  نیرت  شزرا  اب  نیرت و  گرزب  ردـق  بش 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  َلاَق : یِّبَر ؟ ُلَاْسَا  اَمَف  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  ُتْکَرْدَا  ْنِا  : » دش هدیـسرپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  .دوش  یم  هتفرگ  رظن 

« .یتمالس دومرف : ماوخب ؟ هچ  ادخ  زا  مدرک ، كرد  ار  ردق  بش  رگا  ) (1) ) ؛ َهَِیفاَْعلَا
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رد ار  نآرق )  ) نآ اـم  ) » (1) ) ؛) ٍمیکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف  َنیرِذـْنُم * اَّنُک  اَّنِإ  ٍهَکَراـبُم  ٍهَْلَیل  یف  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
« .دوش یم  ریبدت  یهلا ]  ] تمکح ساسا  رب  رما  ره  بش  نآ  رد  .میا  هدوب  هدننک  راذنا  هراومه  ام  میدرک ؛ لزان  تکربرپ  یبش 

؛ َمِرُح ْدَـقَف  اَهَمُرَح  ْنَم  ٍرْهَـش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل  ِهِیف  : »... دومرف ردـق  بش  یگرزب  ةرابرد  زین  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
مورحم ًانیقی  سپ  دنامب ، رود  نآ  تاکرب ]  ] زا هک  یسک  .تسا  رتهب  هام  رازه  زا  هک  دراد  رارق  ردق  بش  ناضمر ،) هام   ) نآ رد  ) (2)(

« .تسا هدش 

كرد يارب  دوب ، مولعلا » رحب  دیـس   » نادرگاش زا  و  یمق » يازریم   » نارـصاعم زا  هک  یـسابلک » میهاربا  دـمحم  جاـح   » هک دـنا  هدروآ 
)(3)  ( .تسا هدرک  كرد  ار  نآ  دنک  نیقی  ات  درک  یم  تدابع  حبص  ات  بش  ره  ار  لاس  کی  لوط  مامت  ردق  بش 

یم دوخ  دجسم  هب  قداص  حبص  عولط  ات  بش  فصن  زا  هشیمه  هک  دوب  نانچ  بانج  نآ  تدابع  : » دنا هتـشون  نینچ  ناشیا  لاوحا  رد 
شور نیا  رب  دناوخ و  یم  ظفح  زا  ار  رشع » سمخ   » تاجانم تشاد و  لاغتشا  دجهت  يراز و  عرضت و  هیعدا و  تاجانم و  هب  تفر و 

ماب تشپ  رد  هک  دش  یم  هدید  ناتسمز  لصف  رد  ررکم  .دیشون  تداهش  تبرـش  هک  بش  نامه  ات  تشاد  رارمتـسا  هدیدنـسپ  هویـش  و 
عرضت و لوغشم  تشاد و  رـس  رب  يا  همامع  شود و  رب  ینیتسوپ  بش  همین  رد  دیراب ، یم  تدش  هب  فرب  هک  یلاح  رد  دوخ ، دجـسم 
اپ ات  رـس  زا  ار  شکراـبم  تماـق  رـسارس  فرب  هکنیا  اـت  هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  هداتـسیا و  تلاـح  اـب  دوب و  تاـجانم 

)(4) « ( .درک یم  شوپدیفس 
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لفاون ماجنا  متشه : تسیب و  مایپ 

ُحاَْحِلا ُُهلَغْـشَی  َال  ْنَم  اَی  ِلـِئاَسَْولا  ِْنَیب  ْنِم  َکـَْیِلا  ِیتَلیِـسَو  ِهِیف  ْبِّرَقَو  ِلـِئاَسَْملا  ِراَـضْحِِاب  ِهِیف  ِیْنمِرْکَاَو  ِلـِفاَوَّنلا  َنِم  ِهِیف  یِّظَح  ْرِّفَو  َّمُهَّللا  »
هب ارم  هلیسو  راد و  ما  یمارگ  لئاسم  ندرک  هدامآ  رب  نآ  رد  نک و  دایز  یبحتسم  ياهزامن  زا  زور  نیا  رد  ارم  هرهب  ایادخ ! ْنیِِّحلُْملا ؛

!« دنک یمن  لوغشم  ار  وا  ناگدننکرارصا  رارصا  هک  یسک  يا  ، نک کیدزن  لیاسو  نیب  زا  تدوخ  يوس 

)(1) ) ؛) ًادوُمْحَم ًاماَقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَا  یَسَع  ََکل  ًهَِلفاَن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  ْنِم  َو  : ) تسا هدمآ  هبترم  ود  طقف  هلفان  هژاو  میرک  نآرق  رد 
و .دناسرب » هدوتـس  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  تسا  دیما  .دشاب  يا  هلفان  هلزنم ] هب   ] وت يارب  ات  رادـب  هدـنز  ار  بش  زا  یـساپ  «و 
وا هب  نوزفا  یتـمعن ] ناونع  هب   ] ار مالـسلا  هیلع  بوـقعی  مالـسلا و  هیلع  قاحـسا  و  ) » (2) ) ؛) ًهَِلفاـَن َبوُقْعَی  َقاَحِْـسا َو  َُهل  اَْـنبَهَو  َو  : ) زین

« .میدیشخب
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َِکلَذ ُِّمُتی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَِکل  اَهَس َو  اَم  ِرْدَِقب  ُرَثْکَأ  ْوَأ  اَهُفِْصن  ْوَأ  اَُهنُُمث  ْوَأ  اَهُُعبُر  ِهاَلَّصلا  َنِم  ِلُجَّرِلل  ُعَفُْری  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
وهـس هک  يردـق  هب  رت  شیب  ای  نآ  فصن  ای  متـشه  کی  ای  مراهچ  کـی  شزاـمن  زا  درم  يارب  دوش  یم  هتـشاد  دـنلب  ) (1) ) ؛ ِِلفاَوَّنلِاب

« .دیامن یم  لیمکت  وا ] يارب   ] ار نآ  تابحتسم ، بجوم  هب  هبترم  دنلب  دنوادخ  اما  تسا ؛ هدومن 

َناَک ٍهَلَْخن َو  ِهَئاِمُسْمَخ  ِْنیَـسُْحلا ] ُْنب  ِیلَع   ] َُهل َْتناَک  : » دیامرف یم  ناشراوگرزب  ردپ  طسوت  لفاون  ماجنا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
يَدَـی َْنَیب  ِلِیلَّذـلا  ِدـْبَْعلا  َماَِیق  ِِهتاَلَـص  ِیف  ُهُماَِیق  َناَک  ُرَخآ َو  ٌنَْول  ُُهنَْول  یِـشَغ  ِِهتاَلَـص  ِیف  َماَق  اَذِإ  َناَک  ِْنیَتَعْکَر َو  ٍهَلَْخن  ِّلُک  َدـْنِع  یِّلَُـصی 

نیسحلا نب  یلع  ) (2) ) ؛ ًاَدبَأ اَهَدَْعب  یِّلَُصی  َال  ْنَأ  يَرَی  ٍعِّدَُوم  َهاَلَص  یِّلَُصی  َناَک  ِهَّللا َو  ِهَیْـشَخ  ْنِم  ُدِعَتْرَت  ُهُؤاَضْعَأ  َْتناَک  ِلِیلَْجلا  ِِکلَْملا 
هب شگنر  داتـسیا ، یم  زامن  هب  نوچ  درازگ و  یم  زامن  تعکر  ود  امرخ  لخن  ره  دزن  سپ  تشاد ؛ امرخ  لخن  دـصناپ  مالـسلا ،  هیلع 

شندب ياضعا  داتسیا و  یم  گرزب  یهاشداپ  ربارب  رد  راوخ  يا  هدنب  نوچ  داتسیا  یم  زامن  هب  یتقو  تفای و  یم  رییغت  يرگید  گنر 
« .درازگ یم  زامن  .دناوخ  یمن  يزامن  نیا  زا  دعب  رگید  دنک و  یم  یظفاحادخ  هک  یسک  نانوچ  دیزرل و  یم  ادخ  سرت  زا 

زامن لوغـشم  رهظ  زا  دـعب  کی  ات  مین  هدزای و  تعاـس  زا  هللا ) همحر  ) ماـما ترـضح  : » دـیوگ یم  هللا ) همحر  ) ماـما ناـکیدزن  زا  یکی 
شیپ مورب  هک  مدرک  یم  زاـب  ار  رد  يـال  هچره  نم  .منک  كربت  ار  نآ  مربب  هک  دـنداد  یم  بآ  دـنق و  نم  هب  داـیز  رتـفد ، زا  .دـندوب 

ای هتسشن و  هداتـسیا ، تروص  هب  دنتـسه و  زامن  لاح  رد  هللا ) همحر  ) ماما مدید  یم  بآ ، دنق و  ندرک  كربت  ای  هراختـسا  يارب  ناشیا 
)(3) « ( .دنناوخ یم  هلفان  زامن  هدیباوخ 
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تمهت مهن : تسیب و  مایپ 

نیا رد  ایادـخ ! َنِینِمْؤُْملا ؛ ِهِداَبِِعب  ًاـمیِحَر  اَـی  ِهَمْهُّتلا  ِبِهاَـیَغ  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَطَو  َهَمْـصِْعلاَو  َقِیفْوَّتلا  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  ِهَمْحَّرلاـِب  ِهِیف  ِینِّشَغ  َّمُهَّللا  »
هب نابرهم  يا  اـمن ، كاـپ  ار  ملد  تمهت ، ناـبز و ]  ] ياـهیتشز زا  نک و  ما  يزور  ار  یکاـپ  قیفوت و  ناـشوپب و  ارم  تیناـبرهم  هب  زور 

!« نمؤم ناگدنب 

.تسا ناهانگ  نیا  زا  یکی  زین  تمهت  هک  دنز  یم  رس  نآ  زا  یگرزب  دایز و  ناهانگ  اما  تسا ؛ یکچوک  وضع  نابز  هکنیا  اب 

تسداد داب  رب  رس  رایسب  نابز 

----
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تسداز هناخ  يودع  ار  رس  نابز ،

----

هارمه شمالغ  وا و  يزور  .دوب  ترـضح  هارمه  هشیمه  هک  تشاد  یتسود  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  : » دـیوگ یم  ناـمعن » نب  رمع  »
ار دوخ  مالغ  ترضح  تسود  .دور  یم  يراک  غارس  دنک و  یم  كرت  ار  اهنآ  يا  هظحل  مالغ ، .دنتفر  یم  اهشافک  رازاب  رد  ترضح 

.دنک یم  رارکت  هبترم  هس  ات  ار  راک  نیا  دوش و  یمن  هجوتم  مالغ  اما  دنز ؛ یم  ادص 

رب مکحم  ار  دوخ  تسد  یتحاران  اب  دینش و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتسه ؟ اجک  هدازانز  يا  دنز : یم  دایرف  هدش و  ینابـصع  سپس 
هک متـسناد  یمن  اما  یتسه ؛ اوقت  لـها  وت  هک  مدرک  یم  رکف  نم  يدرک ؟ اـنز  هب  مهتم  ار  شرداـم  هللا ! ناحبـس  دومرف : دز و  یناـشیپ 
زا دومرف : تفریذـپن و  ار  وا  هیجوت  ماما  .دـشاب  یم  كرـشم  شردام  تسا و  يدـنه  وا  مدرگ ، تنابرق  درک : ضرع  یهد ! یم  شحف 

)(1) « ( .مدیدن ماما  هارمه  ار  وا  زگره  نمو  وش ! رود  نم 

394 ص :

ص 15. ج 4 ، یفاک ، - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 427 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_394_1
http://www.ghaemiyeh.com


یلوبق دیلک  ما : یس  مایپ 

َنیِرِهاَّطلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  ِّقَِحب  ِلوُصُْالِاب  ُهُعوُُرف  ًهَمَکْحَم  ُلوُسَّرلا  ُهاَضْرَیَو  ُهاَضْرَت  اَم  یَلَع  ِلُوبَْقلاَو  ِرْکُّشلِاب  ِهِیف  یِماَیِـص  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  »
هک هد  رارق  دیدنـسپ ، یم  تربماـیپ  وـت و  هـچنآ  رب  شریذـپ  رکـش و  اـب  زور  نـیا  رد  ار  ما  هزور  ایادـخ ! َنیَِملاَْـعلا ؛ ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلاَو 

نایملاع راگدرورپ  صوصخم  رکـش  و  شکاپ ، نادـناخ  دـمحم و  ام  رورـس  قح  هب  .دـشاب  نیتم  راوتـسا و  شیاهلـصا  اـب  شیاـهعرف 
!« تسا

جنپ رب  مالسا  ُّجَحلا ؛ َناَضَمَر َو  ِرهَش  ُموَص  ُةاَکَّزلَا َو  ُةاَلَّصلَا َو  ُۀَیَالِولَا َو  َِمئاَعَد : ِسمَخ  یَلَع  ُماَلسِالا  ِیُنب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
)(1) « ( .جح ناضمر و  هام  ةزور  تاکز و  زامن و  تیالو و  تسا : هدش  انب  زیچ 

395 ص :
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: تسا هدش  هدرمشرب  ضیارف  نیا  ةدنراد  هاگن  مالسلا  هیلع  نیموصعم  تیب  لها  تیالو  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 
)(1) « ( .تسا هضیرف  راهچ  نیا  هدننک  ظفح  تیالو ، ِۀََعبرَالا ؛ ِِضئاَرَفلَا  ِهِذَِهل  ُۀَِظفاَحلَا  ُۀَیَالِولَا  »

! هللا لوسر  ای  دیـسرپ : ترـضح  .دمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ینامداش  رورـس و  لاح  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دنا هتـشون 
: تفگ دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  نآلا  وت ! رب  داب  تراـشب  یلع ! اـی  دومرف : .مدوب  هدـیدن  یلاحـشوخ  يداـش و  نیا  هب  ار  امـش  زگره 

ماما .منادرگ  یم  تشهب  لها  ار  وا  نایعیـش  هک  هدب  تراشب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وت  هب  دـنوادخ 
یم دهاش  ار  ادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  شیاهتسد  سپس  داتفا و  هدجـس  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلص ربمایپ  هاگ  نآ  .دندرک  رارکت  ار  نخس  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  نینسح  سپس  .مدیـشخب  منایعیـش  هب  ار  متانـسح  فصن  هک  مریگ 

روظنم ) (2) « ( .مدیشخب مالسلا  هیلع  یلع  نیتسار  نایعیش  هب  ار  متانسح  مامت  نم  دیتسین ، نم  زا  رت  میرک  امـش  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا 
لیلد هب  دنـشخب ، یم  نایعیـش  هب  ار  دوخ  تانـسح  وا  یمارگ  تیب  لها  ادـخ و  لوسر  هک  عیفر  هاگیاج  نیا  نایعیـش و  لامعا  لوبق  زا 

.تسا لامعا  همه  لوبق  زمر  تیالو  هکنیا  هچ  تسا ؛ ناشیا  يریذپ  تیالو 

396 ص :
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ناضمر هام  زا  مایپ  هد 

ناضمر هام  مایپ   10

: دراد مهم  شخب  هس  دیآ ، یم  دیدپ  یناسنا  عماوج  دارفا و  رد  هک  یناور  یحور  تالّوحت  مکی :

؛ یهاگآ شناد و  شیازفا  . 1

؛ یناسنا باختنا  تردق  رایتخا و  يدازآ و  ورملق  شرتسگ  . 2

.یتوکلم قشع  فطاوع و  تیوقت  . 3

هام .دیآ  یم  تسد  هب  نآ  رد  ّربدـت  نآرق و  توالت  هیاس  رد  فدـه  نیا  تسا و  یتسه  قیاقح  زا  رت  شیب  یهاگآ »  » هام ناضمر ، هام 
.تسا ینتفای  تسد  هزور  وترپ  رد  سدقم  نامرآ  نیا  تسا و  ینورد  ياهریجنز  زا  يدازآ »  » هدارا و تیوقت  هام  ناضمر 

دروآ یم  دیدپ  ار  هنادواج  بوبحم  اب  سنا  و  یتوکلم » قشع   » هک تسا  يراد  هدـنز  بش  شیاین و  اعد و  يارب  یتصرف  ناضمر ، هام 
.دزیر یم  ناسنا  ماک  رد  ار  شیاین  تاجانم و  دهش  و 
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: هلمج زا  تسا ، هجاوم  یناوارف  تافآ  اب  یگدنز  رد  ناسنا  مود :

؛ یتسرپ تداع  . 1

؛ يرالاس هزیرغ  . 2

؛ یگدز تلفغ  . 3

؛ يرورپ نت  یلبنت و  . 4

.یعامتجا یگدنز  رد  ضیعبت  هب  تداع  . 5

هب دوش ، یم  هدودز  اهتلفغ  دای ، یم  شهاک  ناسنا  یگدـنز  رب  اه  هزیرغ  اهتداع و  هطلـس  ناـضمر ، هاـم  ناـشخرد  دیـشروخ  وترپ  رد 
یم تیوقت  نادـنمزاین  اب  يدردـمه  يردارب و  حور  ینید و  توخا  دـبای ، یم  شهاـک  يزاـسدوخ  عناوم  عمج ، اـب  یگنهاـمه  لـیلد 

.دزاس یم  مهارف  ار  یناسنا  یلاع  یگدنز  یهلا و  ترطف  هب  تشگزاب  یلاعت و  هنیمز  دّجهت ، اوقت و  نآرق ، توالت  ددرگ ،

رذـن رفاـسم ، هزور  هزور ، بوجو  .تسا  هتفر  راـک  هب  راـب  هدزیـس  میرک  نآرق  رد  نآ  تاقتـشم  هزور و  ياـنعم  هب  موص »  » هژاو موس :
...و راد ، هزور  نانز  نادرم و  شزرا  راهظ ، هرافک  هزور  مسق ، هرافک  هزور  ناضمر ، هام  مایا  هراـفک  هزور  یناـبرق ، لدـب  هزور  هزور ،

ناضمر هام  مان  مه  راب  کی  قوف  دراوم  رب  هوالع  .تسا  هدـش  حرطم  دـیجم  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  هزور  نوماریپ  هک  تسا  یثحابم 
لطاـب قـح و  ناـیرج  هب  تبـسن  نآ  يرگنـشور  مدرم و  يارب  نآ  يرگتیادـه  نآرق ، لوزن  نآ  رد  هـک  تـسا  هدـمآ  مـیرک  نآرق  رد 

.تسا هدیدرگ  دزشوگ 

يروآدای ناخد  هروس  مود  هیآ  ردق و  هروس  رد  تیرـشب ، يارب  تصرف  نیرتدنمـشزرا  ناضمر و  هام  زا  یـشخب  ناونع  هب  ردـق  بش 
زا هک  یبش  دوش و  یم  کیکفت  ریبدت و  هنامیکح  رما  ره  نآ  رد  هک  یبش  .تسا  هدش  دای  كرابم  یبش  ناونع  هب  نآ  زا  تسا و  هدش 

.تسا رترب  هام  رازه 
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نذا اـب  حور  ناگتـشرف و  هک  یبش  تسا ! یبش  هنوگچ  دـناد  یمن  یهلا  میلعت  نودـب  مظعا  ربماـیپ  صخـش  یتـح  تیرـشب ، هک  یبـش 
.تسا یتمالس  مالس و  بش  رجف ، عولط  ات  بش  نآ  .دنوش و  یم  لزان  لماک  ناسنا  رب  ناشراگدرورپ 

هزور و  تسا ، هتفر  راک  هب  راـب  زین 2  مئاص  هژاو  و  راب ، ود  همایـص  هژاو  راب ، تفه  مایـص  هژاو  راب ، کی  موص  هژاو  هغالبلا ، جـهن  رد 
یقلت قلخ  ) (3)  ( صـالخا ندومزآ  يارب  يرازبا  و  ) (2) ، ( ندـب تاکز  ) ، (1)  ( یهلا باذـع  ربارب  رد  يرپس  ناونع  هب  ناضمر  هاـم 

.تسا هدش 

، اوقت هیکزت ، نوگانوگ  ياه  هژاو  و  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و  رد  ناوارف  ياهریبعت  اب  يزاسدوخ  مراهچ :
لدـع و تیاـعر  قـالخا ، مراـکم  باـستکا  یهلا ، قـالخا  هب  ّقلخت  سفن ، هبـساحم  ربکا ، داـهج  ّحُـش ، زا  ّتینوصم  سفن ، اـب  داـهج 

.تسا يزاسدوخ  یعون  زا  یکاح  مادک  ره  تدابع ، و  ناسحا ،

.تسادـخ ياهروتـسد  بوچراهچ  رد  ناسنا  ياهراتفگ  اهراتفر و  مامت  لرتنک  لماش  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  گنهرف  رد  يزاسدوخ 
يزاـسدوخ قادـصم  ّتنـس ، نآرق و  ياهدـیابن  اهدـیاب و  ساـسارب  توهـش  مکـش و  اـپ و  تسد و  ناـبز و  شوگ و  مشچ و  لرتنک 

ندـیماشآ ندروخ و  شراوگ و  هاگتـسد  هب  طـقف  يراد ، هزور  هک  تسا  هدرک  يروآداـی  يرّرکم  تاـیاور  تسا و  یهلا  یمالـسا و 
.تسا ناسنا  مسج  هزیزج  حور و  روشک  تادراو  تارداـص و  رب  تبقارم  شیوخ و  مادـنا  رب  ناـسنا  لرتنک  مهم  هکلب  تسین ؛ طوبرم 

: مینک هجوت  فیرش  ثیداحا  نیا  هب  هنومن  يارب 
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ناـهانگ زا  يرود  نیتسار ]  ] هزور ) (1) ) ؛ ِبارَّشلاَو ِماعَّطلا  َنِم  ُلُجَّرلا  ُِعنَتْمَی  امَک  ِمِراحَْملا  ُباـِنتِْجا  ُماـیِّصلَا   : » مالـسلا هیلع  یلع  لاـق 
« .دنک یم  يراددوخ  یندیشون  یندروخ و  زا  ناسنا  هک  روطنامه  تسا ؛

یتقو ) (2) ) ؛ ُهَحِراوَج ُهَرََصب َو  ُهَعْمَس َو  ُهَناِسل َو  ْنُصَی  َْمل  اِذا  ِهِمایِِصب  ُِمئاَّصلا  ُعَنْـصَی  ام  : » تسا هدومرف  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
»!؟ دراد يا  هدیاف  هچ  هزور  نیا  دنکن ، ظفح  ار  شمادنا  مشچ و  شوگ و  نابز و  راد ، هزور 

ياـهراتفر هیلک  دوـش و  یم  يراـتفر  یقـالخا و  یتدـیقع ، يزاـسدوخ  لـماش  مالـسلا  هیلع  ترتـع  نآرق و  گـنهرف  رد  يزاـسدوخ 
رد يداینب  لّوحت  داجیا  يارب  یتصرف  ناضمر ، هام  يراد و  هزور  و  دریگ ، یم  رب  رد  ار  ناسنا  يداهج  یعاـفد و  يداـصتقا ، یـسایس ،

.تسا ناسنا  درکلمع  اهتداع و  اه ، هیحور  اه و  هشیدنا 

.تسا ریذپ  نامرد  ناضمر  هزور و  وترپ  رد  یقالخا  ياهیرامیب  دوش و  یم  تیوقت  اوقت  نامیا و  هیاس  رد  همه  یقالخا  لئاضف 

400 ص :

ح 10952. همکحلا ، نازیم  - . 1

ح 10953. همکحلا ، نازیم  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 433 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_400_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_400_2
http://www.ghaemiyeh.com


نتم نیرت  عماج  .تسا  هدومرف  نایب  يدنمـشزرا  فراعم  ناـضمر  هاـم  هراـبرد  هّیداجـس  هفیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  مجنپ :
هیلع داجس  ماما  ياعد  يواح 270  تسا و  هدش  رشتنم  يدهملا  مامالا  هسـسؤم  طّسوت  هک  تسا  یباتک  هیداّجـس  هفیحـص  زا  دوجوم 

.تسا مالسلا 

منک یم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  ) » (1) : ( تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نابعش ، همین  بش  زامن  ياعد  نمض  باتک  نیا  رد  . 1
هتـسوپ زا  ارم  هام ، ود  نیا  مامتا  اب  ینک و  تیانع  نم  هب  نابعـش ، هام  تاداـبع  مّمتم  لّـمکم و  ناونع  هب  ار  ناـضمر  هاـم  كرد  قیفوت 

.ما هدش  هدنهانپ  وت  ژد  رد  نم  اریز  يروآ ؛ نوریب  ناهانگ 

ماما زا  سپ  یماما  .دـنماربا و  ضقن و  لها  هک  اهنآ  متـسه ؛ وت  یمارگ  يایلوا  هب  تالاوم  لها  ما و  هدز  گنچ  وت  گرزب  ياـهمان  هب 
« .داب دورد  مالس و  نیرترب  نانآ  رب  وت  يوس  زا  دنقلخ ، همه  رب  ادخ  ياهتجح  و  رات ، ياهبش  غارچ  رگید 

رهـش مایقلا ، رهـش  ناونع  هب  ناضمر  هام  زا  اعد  نآ  رد  تسا و  هدومرف  نایب  ناضمر  هام  دورو  يارب  یلّـصفم  ياـعد  راوگرزب ، نآ  . 2
هام يزاس ، كاپ  هام  میلـست ، ای  یناملـسم  هام  يراد ، هدنز  بش  هام  ) (2) ) ؛ مایّصلا رهش  صیحمتلا و  رهش  و  روهطلا ، رهـش  مالـسالا ،

.تسا هدرب  مان  هزور  هام  هیفصت و 

401 ص :
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: تسا هتفگ  هدرک و  لقن  مراهچ  ماما  زا  ار  نآ  هزمح  وبا  هک  تسا  ییاعد  یلامث ، هزمح  وبا  ياعد  هب  فورعم  ياعد  . 3

نوچ دراذگ و  یم  زامن  ناضمر  هام  رد  ار  بش  مهم  شخب  داب -  شردپ  وا و  رب  ادخ  دورد  ناگدنتسرپ -  رورـس  نیـسحلا  نب  یلع  »
)(1) « ( .دناوخ یم  ار  اعد  نیا  دش ، یم  رحس 

هدمآ هرامش 117  ياعد  ناونع  هب  هعماج  هفیحص  رد  هک  دنا  هدناوخ  یم  ناضمر  هام  زور  ره  ار  ییاعد  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
.تسا

هدناوخ ار  نآ  راوگرزب  نآ  دوخ  هدومرف و  نایب  صاخ  ياعد  کی  هام ، نایاپ  ات  مهدزیـس  زا  ناضمر  هام  ياهزور  يارب  مراهچ ، ماما 
.تسا

: تسا هدش  لقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  ریز  نیوانع  اب  يرگید  ياهاعد 

؛ متفه تسیب و  بش  ياعد 

402 ص :
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؛ ناضمر هام  بش  نیرخآ  ياعد 

هرامش 142؛ اب  ناضمر  هام  عادو  ياعد 

هرامش 143؛ اب  ناضمر  هام  عادو  ياعد 

؛ رطف دیع  زور  ياعد 

؛ راطفا ماگنه  ياعد 

.رطفدیع زامن  زا  تشگزاب  زا  سپ  ياعد 

ياهاعد نتم  .دشخب  یم  توارط  ار  حور  يراهب  ناراب  نوچ  هک  دراد  باّذج  قیمع و  ینتم  شخب ، تایح  ياهاعد  نیا  زا  مادـک  ره 
.تسا فیرش  هام  نیا  یتیبرت  شقن  هدنهد  ناشن  ناضمر و  هام  فرعم  نیرتهب  ناضمر  هام  هرابرد  مراهچ  ماما  نوگانوگ 

.تسا ییادج  ثیدح  زا  رت  كاندرد  ین و  ۀلان  زا  رتزوسناج  هام ، نیا  قارف  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياه  همزمز 

رطفدیع زا  سپ  درک و  هقردب  ار  نآ  دیاب  مه  تفاتش و  نآ  لابقتسا  هب  دیاب  مه  هک  تسا ، دنمـشزرا  سب  ییانثتـسا و  یتصرف  هام  نیا 
.دنریگب هزور  دننک و  هقردب  ار  نآ  زور  شش  تسا  بحتسم 

تاسلج شرتسگ  نآرق و  ظفح  ریـسفت ، شزومآ ، ّربدـت ، توالت ، يارب  شالت  يزیر و  همانرب  .تسا  نآرق  راـهب  ناـضمر  هاـم  مشش :
یم بوسحم  یگنهرف  تامادـقا  نیرتهب  زا  یمارگ ، نویناـحور  ناـغّلبم و  روشک و  ياـه  هناـسر  یگنهرف و  نالوئـسم  طّـسوت  ینآرق 

یبوخ تامادـقا  زا  ناوج ، لسن  هب  ینآرق  ياـهتیاس  اـهرازفا و  مرن  ینآرق ، مولع  ياـهباتک  ربتعم ، ياـه  همجرت  ریـسافت ، یفرعم  .دوش 
.دنهد ماجنا  دنناوت ، یم  نید  ناغلبم  هک  تسا 
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یمالـسا گنهرف  رد  هزور  .تسین  لوسپک  صرق و  فرـصم  وراد و  قیرزت  ندـیماشآ و  ندروخ و  اب  هشیمه  اـهیرامیب  ناـمرد  متفه :
.دراد ناوارف  ینامرد  یتشادهب و  یّبط ، راثآ  یعامتجا ، يدابع و  راثآ  رب  هوالع  هک  تسا  يونعم  يدابع ، مادقا  کی 

: تسا هدش  حیرصت  هزور  شقن  نیا  هب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  مظعا و  ربمایپ  ثیداحا  زا  یخرب  رد 

« .دیوش ملاس  ات  دیریگب  هزور  ) (1) ) ؛ اوُّحِصَت اُوموُص   : » ملسو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

« .تسا یتمالس  عون  ود  زا  یکی  يراد  هزور  ) (2) ) ؛ ِْنیَتَّحِّصلا ُدَحَا  ُمایِّصلَا   : » مالسلا هیلع  یلع  لاق 

ره مه  يراد  هزور  ناضمر و  هام  هنیمز  رد  .تسا  زاب  نانچمه  همه  يارب  لماکت  نادیم  دراد و  یلحارم  تادابع  يزاسدوخ و  متشه :
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ثیدح  رد  .دبای  تسد  يونعم  یلاعت  يزاسدوخ و  زا  يرت  یلاع  تاجرد  هب  دناوت  یم  سک 

زا نابز  هزور  و  تسا ، ناـبز  هزور  زا  رتهب  لد  هزور  ) (3) ) ؛ ِنْطَْبلا ِمایِص  ْنِم  ٌْریَخ  ِناسِّللا  ُمایِـص  ِناسِّللا َو  مایِـص  ْنِم  ٌْریَخ  ِْبلَْقلا  ُمْوَص  »
« .تسا رترب  مکش  هزور 

404 ص :
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یم رارق  هاگیاج  هس  نیا  زا  یکی  رد  سک  ره  تسا و  ناراد  هزور  لماکت  فلتخم  لحارم  بلق ، لرتنک  نابز و  لرتنک  ناـهد ، لرتنک 
.دریگ

)(1) « ( .تساه هزور  نیرترب  يویند ، تاذل  زا  سفن  هزور  : » تسا هدومرف  راوگرزب  نامه 

.تفرگ هزور  يویند  ذیاذل  یخرب  زا  دیاب  هنادواج  ذیاذل  هب  یبای  تسد  يارب  يرآ 

ود ره  دوش ، یم  ماجنا  تبرق  دـصق  هب  ود  ره  .تسادـخ  هار  رد  شالت  ود  ره  .دراد  يدـنواشیوخ  تبارق و  مه  اب  داهج  هزور و  مهن :
یناویح زئارغ  تالیامت و  ود  ره  رد  دریگ ، یم  لکش  اهناسنا  یگدنز  رب  ادخ  تیمکاح  هار  رد  ود  ره  تسا ، ناسنا  هدارا  توق  ناشن 

لالقتـسا هناوتـشپ  ود  ره  و  دراد ، زاین  تماقتـسا  يروبـص و  هب  ود  ره  دوش ، یم  ماجنا  سدـقم  يا  هزیگنا  هب  ود  ره  دوش ، یم  لرتنک 
.تسا اهتّلم 

.تسا نارگید  يرای  يزاسدوخ و  یعون  ود  ره  و  تسا ، یتمالس  لماع  ود  ره  تسا ، هارمه  شیاین  اعد و  ادخ و  دای  اب  ود  ره 

405 ص :
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داهج یعون  اـمرگ  رد  هزور  ) (1) ) ؛ ٌداهَج ِّرَْحلا  ِیف  ُمْوَّصلَا  : » دـنا هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  زا 
« .تسا

.بلاق تسا و  بلق  مسج ؛ تسا و  حور  تسا ، يدعب  ود  دوجوم  ناسنا  مهد :

تمالس رد  نآ  نامز  نازیم و  اذغ ، عاونا  .يونعم  ياذغ  هب  مه  دراد و  زاین  يدام  ياذغ  هب  مه  تسا ، تیونعم  تیدام و  زا  يا  هزیمآ 
.دراد يداینب  یشقن  ناسنا  تداعس  و 

كاپ و یفاک و  نازیم  هب  دیاب  زین  حور  ياذغ  دشاب و  بسانم  ندوب  لالح  یکاپ و  تیفیک ، تیمک ، رظن  زا  دیاب  هشیمه  مسج  ياذغ 
.دریگ رارق  ناسنا  رایتخا  رد  دیفم  ملاس و 

هرفـس هرفـس ، نیرتدـیفم  نیرت و  ملاس  نیرت ، كاپ  .تسا  هدـش  هدرتسگ  ناضمر  تکربرپ  هام  رد  هک  تساـهناسنا  حور  هرفـس  نآرق 
تجح هرفـس  نیا  نابزیم  .تسا و  هدـش  لزاـن  تیرـشب  رب  ردـق  بش  رد  هک  يا  هرفـس  ) (2) ) ؛» ِهَّللا َُهبَدْأَم  َنآْرَْقلا  اَذـه  َّنِا  « ؛ تسادـخ

.تسا نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  رصع و  یلو  دنوادخ 

وکین لامعا  روثأم و  ياهاعد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  بش  ره  فیاظو  زا  تسا : هدومرف  یمق  سابع  خیـش  راوگرزب  ثدـحم 
تسا و دالب  دابع و  نایم  رد  هلالج ) لج   ) دنوادخ بئان  وا  تسا  دقتعم  هک  دشخب  نایاپ  دنک و  زاغآ  یـسک  مان  دای و  اب  ار  حـلاص  و 

هیلع هللا  یلـص  راوگرزب  نآ  لآ  ربمایپ و  رب  دورد  لاعتم و  يادـخ  دـیجمت  زا  سپ  دـنک و  اعد  تسوا ، هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  وا  يارب 
)(3)  ( .دنا هدرک  رکذ  ناضمر  موس  تسیب و  بش  لامعا  رد  ار  نآ  ءاملع  و  دناوخب ، ار  ....کّیلول  نک  ّمهّللا  ياعد  ملسو ، 

406 ص :
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ناضمر كرابم  هام  رد  ینارنخس  ياه  روحم 

هراشا

مهم هام  نیا  .تسا  هتفرگ  رارق  نآ  رد  ردـق  بش  هک  تسا  یهام  و  یهلا ، هعـساو  تاکرب  هام  نآرق ، لوزن  هام  ناـضمر ، كراـبم  هاـم 
هیلع نیموصعم  هیعدا  تایاور و  نآرق و  تایآ  زا  ماـهلا  اـب  دـنناوت  یم  یمارگ  ناـغلبم  تسا و  ینید  فراـعم  غیلبت  يارب  ناـمز  نیرت 

.دنشاب هتشاد  یغیلبت  يزیر  همانرب  اهناسنا  تیاده  تهج  مالسلا ، 

نایب زیزع  ناغلبم  تاغیلبت  تهج  ار  ییاهروحم  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  تایاور  تایآ و  ساسارب  هک  میـشوک  یم  راتـشون  نیا  رد  ام 
.مینک

407 ص :
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ناضمر هام  تیمها  . 1

.تسا هام  نیا  ّتیمها  نایب  دنزادرپب ، نادب  ناضمر  كرابم  هام  رد  ینید  فراعم  نیغلبم  تسا  بسانم  هک  یّمهم  ثحابم  زا  یکی 

يارب ار  مدرم  ناضمر ، كرابم  هام  ّتیمها  نایب  اب  هدومرف و  ینارنخـس  نابعـش  هام  رخآ  زور  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
: دنیامرف یم  ناشیا  .دنزاس  یم  هدامآ  هام  نیا  هب  دورو 

ُلَْضفَا ِهیلاَیل  ِماَّیَْالا َو  ُلَْضفَا  ُهُماَّیَا  ِروُهُّشلا َو  ُلَْضفَا  ِهللا  َْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ِهَرِفْغَْملاَو  ِهَمْحَّرلاَو  ِهَکَرَْبلِاب  ِهللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیِلا  َلَْبقَا  ْدَق  ُهَّنِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  »
ْمُکُمَْون ٌحـیبْسَت َو  ِهیف  ْمُکُـساْفنَا  ِهللا ، ِهَمارَک  ِلْهَا  ْنِم  ِهیف  ُْمْتلِعُج  ِهللا َو  ِهَفاَیِـض  َیِلا  ِهیف  ُْمتیعُد  ٌرْهَـش  َوُه  .ِتاعاّسلا  ُلَْضفَا  ُُهتاعاس  یلایَّللا َو 

اب ادخ  دزن  هک  یهام  .ششخب  تمحر و  تکرب و  اب  دمآ ، ناتیوس  هب  ادخ  ِهام  انامه  مدرم ! يا  ) (1) ) ؛ ٌلُوبْقَم ِهیف  ْمُُکلَمَع  ٌهَدابِع َو  ِهیف 
یهام نیا  .تسا  تاعاس  نیرت  تلیضف  اب  شتاعاس  اهبش و  نیرتهب  شیاهبـش  اهزور و  نیرترب  شیاهزور  تسا ، اههام  نیرت  تلیـضف 

هب دنوادخ ]  ] حیبست نآ  رد  ناتیاهـسفن  .دیدش  هداد  رارق  یهلا  تمارک  لها  دیا و  هدش  هدناوخ  دـنوادخ  ینامهیم  هب  نآ  رد  هک  تسا 
« .دوش یم  هتفریذپ  نآ  رد  امش  لامعا  تسا و  تدابع  نآ  رد  امش  باوخ  دیآ و  یم  باسح 

: دندومرف رگید  يزارف  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
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ْنَا ْمُکَّبَر  اُولَئْـساَف  ٌهَقَّلَغُم  ِناریّنلا  َباوـْبَا  ْمُْکنَع َو  اـهَقِّلَُغیال  ْنَا  ْمُکَّبَر  اُولَئْـساَف  ٌهَحَّتَفُم  ِرْهَّشلا  اَذـه  یف  ِناـنَْجلا  َباوـْبَا  َّنِا  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  »... 
هدـش زاب  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  اـنامه  مدرم ! يا  ) (1) ) ؛ ْمُْکیلَع اهَطِّلَُـسیال  ْنَا  ْمُکَّبَر  اُولَئْـساَف  ٌَهلُوْلغَم  َنیطایَّشلاَو  ْمُْکیلَع  اهَحِّتَُفیال 

دنکن و زاب  امـش  رب  دیهاوخب  ناتیادخ  زا  سپ  تسا ؛ هدش  هتـسب  مّنهج  ياهرد  ددنبن و  امـش  رب  هک  دـیهاوخب  ناتیادـخ  زا  سپ  تسا ؛
« .دزاسن طلسم  امش  رب  ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  ناتیادخ  زا  سپ  دندنب ؛ رد  اهناطیش 

409 ص :
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هزور هاگیاج  . 2

یهلا بجاو  نیا  هب  مامتها  هنیمز  هام ، نیا  رد  هزور  شاداپ  رجا و  نایب  .تسا  نتفرگ  هزور  تابجاو  زا  یکی  ناضمر ، كرابم  هاـم  رد 
.دزاس یم  مهارف  ار 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ) (1) ) ؛ ِِهب يَزُْجا )  ) يِزُْجا اَنَا  یل َو  ُمْوَّصلَا  َّلَجَو : َّزَع  ُهللا  ُلوُقَی  َلاق : ُهَّنَا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  ْنَع  »
(.« متسه وا  يازج  نم  ای   ) مهد یم  ازج  نادب  نم  تسا و  نم  نآ  زا  هزور  دیامرف : یم  لیلج  زیزع و  دنوادخ  دومرف : ملسو 

ِهَّنَْجلا َو ِماعَط  ْنِم  ُهَمِعُْطی  ْنَأ  ِهللا  یَلَع  ًاّقَح  َناک  ِهیهَتْشَی  ٍماعَط  ْنِم  ُمْوَّصلا  ُهَعَنَم  ْنم  : » دندومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه 
وا هب  تشهب  ياذغ  زا  هک  تسا  قح  دنوادخ  رب  دراد ، زاب  شا  هقالع  دروم  ياذـغ  زا  ار  وا  هزور  هک  یـسک  ) (2) ) ؛ اِهبارَش ْنِم  ُهَیِقُْسی 

« .دنک شباریس  تشهب  ياهیندیشون  زا  دناروخب و 

410 ص :
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ماما .مینک  یم  نایب  ار  تیاور  کی  هنومن  باب  زا  ام  .دوش  نایب  نآ  يورخا  ياهباذع  يراوخ و  هزور  بقاوع  هک  تسا  مزال  نینچمه 
ار ناضمر  هام  زا  زور  کی  هک  یـسک  ) (1) ) ؛ ُْهنِم ِنامیْالا  ُحوُر  َجَرَخ  َناضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ًامْوَی  َرَْطفَا  ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص 

« .دوش یم  جراخ  وا  زا  نامیا  حور  دروخب ،
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يوقت شرورپ  . 3

ناناملـسم رد  يراگزیهرپ  يوقت و  هیحور  شرورپ  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  نادب  ناغلبم  دیاب  هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  مهم  لئاسم  زا 
.تسا

يورخا ياهباذـع  ایند و  رد  هانگ  بقاوع  هانگ ، زا  زیهرپ  ۀـیحور  يوقت و  تیوقت  ياههار  یـسانش ، هانگ  ۀـنیمز  رد  یتاعوضوم  ناـیب 
.دزاس مهارف  ار  مدرم  تیاده  دشر و  هنیمز  هدوب ، رثؤم  رایسب  دناوت  یم  هانگ ،

.تسا هانگ  زا  زیهرپ  هیحور  تیوقت  يارب  اهتیعقوم  نیرتهب  زا  یکی  يراد  هزور  تلاح 

يا ) » (1) ) ؛) َنوـُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اـمَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  : ) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق 
« .دیوش راگزیهرپ  دیاش  دوب ؛ هدش  بجاو  امش  ناینیشیپ  رب  هک  هنوگ  نامه  دش ، بجاو  امش  رب  هزور  نانمؤم !

412 ص :
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.تسا هدش  دادملق  يوقت  هزور ، عیرشت  ۀفسلف  هیآ ، نیا  رد 

: دنک یم  لاؤس  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هینابعش ، ۀبطخ  نایاپ  رد 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  تسیچ ؟ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب 

« .تسا ناهانگ  زا  زیهرپ  هام ، نیا  رد  اهراک  نیرتهب  ) (1) ) ؛ ِهللا ِمِراحَم  ْنَع  ُعَرَْولا  ِرْهَّشلا  اَذه  یف  ِلامْعَْالا  ُلَْضفَا  نَسَْحلا  َابَا  ای  »

ُّلِحَیال اّمَع  اوُّضَغ  ْمُکَتَنِْسلَا َو  اوُظَفْحاَو  : » دنیامرف یم  ناضمر  هام  يارب  شیوخ  ياه  هیصوت  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نینچمه 
مارح نادـب  هاگن  هچنآ  زا  ار  ناتنامـشچ  دـینک و  ظفح  ار  ناتنابز  ) (2) ) ؛ ْمُکَعامْـسَا ِْهیِلا  ُعاِمتْـسِْالا  ُّلِحَیال  اّمَع  ْمُکَراْصبَا َو  ِْهَیِلا  ُرَظَّنلا 

« .دیدنبب تسین ، لالح  نآ  ندینش  هچنآ  زا  ار  ناتیاهشوگ  دیدنب و  ورف  تسا 
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هبوت . 4

یم یهلا ، هعـساو  تمحر  لضف و  هب  نانآ  نتخاس  راودـیما  مدرم و  راذـنا  اب  ناغلبم  تسا و  مهارف  هبوت  هنیمز  ناضمر  كرابم  هام  رد 
اهناسنا حرطم و  رافغتـسا  هبوت و  طئارـش  هبوت و  نوماریپ  یثحابم  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  دنناوخ ، ارف  هبوت  تشگزاب و  هب  ار  اهنآ  دـنناوت 

.دنناوخ ارف  دنوادخ  هب  تشگزاب  هب  ار 

.تسا رادروخرب  یّصاخ  هاگیاج  زا  ردق  ياهبش  رد  هژیو  هب  ثحابم  نیا  حرط 

هک تسا  یسک  تخبدب  انامه  ) (1) ) ؛ ِمیظَْعلا ِرْهَّشلا  اَذه  یف  ِهللا  ناْرفُغ  َمِرُح  ْنَم  یِقَّشلا  َّنِاَف  دنیامرف « : یم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
« .دوش مورحم  تمظع  اب  هام  نیا  رد  دنوادخ  ششخب  زا 

: دنیامرف یم  دوخ  نانخس  زا  يرگید  شخب  رد  و 
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َهللا َّنَا  اوُمَلْعاَو  ْمُکِدوُجُـس  ِلوُِطب  اـْهنَع  اوُفِّفَخَف  ْمُکِرازْوَا  ْنِم  ٌهَلیقَث  ْمُکَروُهُظ  ْمُکِرافِْغتْـسِاب َو  اـهوُّکفَف  ْمُِکلاـمْعَِاب  ٌهَنوُهْرَم  ْمُکَـسُْفنَا  َّنِا  »
ورگ رد  امـش  ياهناج  ) (1) ) ؛ َنیَملاْعلا ِّبَِرل  ُساّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ِراـّنلِاب  ْمُهَعِّوَُریـال  ْنَاَو  َنیدِـجاّسلا  َنیّلَـصُْملا َو  َبِّذَُـعیال  ْنَا  ِِهتَّزِِعب  َمَْسقَا 

زا ینالوط  ياه  هدجـس  اب  سپ  تسا ، نیگنـس  ناتناهانگ  زا  امـش  ياهتـشپ  و  دینک ، دازآ  ناترافغتـسا  اب  ار  اهنآ  سپ  تسا ، ناتلامعا 
دنکن و باذع  ار  ناگدننک  هدجـس  نارازگزامن و  هک  تسا  هدرک  دای  مسق  دوخ  تزع  هب  دنوادخ  هک  دینادب  و  دیهاکب ، نآ  ینیگنس 

« .دناسرتن شتآ  اب  ار  اهنآ  دنوش ، یم  هتخیگنارب  دنوادخ  ربارب  رد  اهناسنا  هک  يزور  رد 
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بلق هزور  . 5

ندروخ و زا  يراددوخ  رب  هوالع  دـنناوت  یم  ناراد  هزور  تسا ، ناسنا  يونعم  ریـس  دـشر و  ناـمز  نیرتهب  ناـضمر  هاـم  هک  اـجنآ  زا 
بلق نارگید ، یهاوخدب  دسح و  هنیک ، زا  نورد  يزاس  كاپ  نمـض  هتخادرپ و  بلق  لرتنک  هب  حراوج ، ءاضعا و  لرتنک  ندیماشآ و 

ار دوخ  نابطاخم  تایاور ، زا  هدافتـسا  اب  دناوت  یم  غلبم  .دـننادرگ  دـنوادخ  هجوتم  هدرک و  كاپ  دولآ  هانگ  دـیلپ و  راکفا  زا  ار  دوخ 
.دیامن کمک  نورد  بلق و  يزاسکاپ  رد 

بلق هزور  ) (1) ) ؛ ِنْطَْبلا ِمایِص  ْنِم  ٌْریَخ  ِناسِّللا  ُمْوَصَو  ِناسِّللا  ِمایِص  ْنِم  ٌْریَخ  ِْبلَْقلا  ُمْوَص  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
« .تسا مکش  ةزور  زا  رتهب  نابز  ةزور  تسا و  نابز  ةزور  زا  رتهب 
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نآرق هب  مامتها  . 6

يزیچ ره  ) (1) ) ؛ ناضَمَر ُرْهَـش  ِنآْرُْقلا  ُعیبَر  ٌعیبَر َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  نآرق  راـهب  ناـضمر  هاـم 
« .تسا ناضمر  هام  نآرق  راهب  دراد و  يراهب 

؛ ِروُهُّشلا َنِم  ِهِْریَغ  یف  َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنَمَک  َناک  ِهللا  ِباتِک  ْنِم  ًهَیآ  َناضَمَر  ِرْهَـش  یف  َأَرَق  ْنَم  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نینچمه 
هدـناوخ ناضمر  هام  زا  ریغ  رد  نآرق  متخ  کی  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـناوخب ، ناـضمر  هاـم  رد  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  سک  ره  ) (2)(

« .تسا

: دنناوت یم  یمارگ  نیغّلبم 

417 ص :
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.دننک بیغرت  دیجم  هللا  مالک  توالت  هب  ار  مدرم  نآرق ، تئارق  رجا  باوث و  نایب  اب  .فلا 

.دننک يزادنا  هار  ناوناب  نایاقآ و  يارب  رگید  ياه  هعومجم  دجسم و  رد  ار  نآرق  تئارق  همانرب  .ب 

.دننک رازگرب  نآرق  ریسفت  تاسلج  .ج 

.دنشاب هتشاد  یّنس  فلتخم  حوطس  يارب  نآرق  یناوخور  شزومآ  .د 

.دننک هدافتسا  دنم  هقالع  یگنهرف و  ياهورین  زا  دنناوت  یم  نآرق  شزومآ  تئارق و  تاسلج  يرازگرب  رد  هتبلا  و 
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شتسرپ جوا  ناضمر ، هام  . 7

هدرتسگ رایـسب  هژیو و  شاداپ  رجا و  زا  ناضمر  هام  رد  اهتدابع  اهیکین و  همه  نکیل  تسا ، شاداـپ  رجا و  ياراد  وکین  ياـهراک  همه 
.تسا رادروخرب  رگید  ياههام  زا  رت 

تابحتسم ماجنا  اب  ار  مدرم  نآ ، يویند  تاکرب  راثآ و  يورخا و  شاداپ  رجا و  نایب  تابحتسم و  هب  نینمؤم  بیغرت  اب  دناوت  یم  غّلبم 
.دزاس انشآ 

يّدَا ْنَم  ُباَوث  َُهل  َناک  ًاضْرَف  ِهیف  يّدَا  ْنَم  ِراّنلا َو  َنِم  ًهَئاَرب  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ٍهالَِصب  ِهیف  َّعَوَطَت  ْنَم  : » دیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد یبحتسم  زامن  هک  یسک  ) (1) ) ؛ ُنیزاوَْملا ُّفِخَت  َمْوَی  ُهَنازیم  ُهللا  َلَقَث  یَلَع  َهالَّصلا  َرَثْکَا  ْنَم  ِروُهُّشلا َو  َنِم  ُهاوِس  اـمیف  ًهَضیرَف  َنیْعبَس 

، دـهد ماجنا  نآ  رد  ار  یبجاو  لمع  هک  یـسک  دزاـس و  یم  ررقم  وا  يارب  ار  مّنهج  شتآ  زا  يدازآ  دـنوادخ  دـناوخب ، ناـضمر  هاـم 
نیگنس ار  وا  نازیم  دنوادخ  دتسرف ، تاولـص  نم  رب  دایز  هک  یـسک  تشاد و  دهاوخ  ار  رگید  ياههام  رد  بجاو  داتفه  ماجنا  باوث 

« .تسا کبس  اهنازیم  هک  يزور  رد  دنک  یم 

رکذت دنچ 
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تّذـل هداد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  مدرم  اـت  دوش  داـجیا  یتصرف  بحتـسم ، یلمع  ماـجنا  هب  هیـصوت  زا  سپ  سلاـجم  رد  تسا  رتهب  .فلا 
.دننک ساسحا  ار  شتسرپ 

يرتشیب رجا  زا  دوش  ماجنا  ناـضمر  هاـم  رد  رگا  دـشاب و  یم  سمخ  تاـبجاو ، هلمج  زا  هک  دوش  هیـصوت  مدرم  هب  تسا  بساـنم  .ب 
تروص رد  و  دنهد ، ماجنا  ار  ناشفیلکت  دیاب  دوخ  نامز  رد  دنراد ، یسمخ  لاس  هک  یناسک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا  تسا ؛ رادروخرب 

.دوش هداد  خساپ  مدرم  هب  دوش و  یسررب  تقد  هب  دوش ، یم  لاؤس  هک  یعورف  تسا  رتهب  زاین 
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اعد . 8

یم ناضمر  كرابم  هام  رد  بسانم  تاعوضوم  اه و  همانرب  زا  اعد  تاـسلج  يرازگرب  مدرم و  يارب  نآ  تیّمها  اـعد و  هاـگیاج  ناـیب 
هب مدرم  نداد  تداع  تسا ، هدیدنـسپ  هک  يرگید  لئاسم  زا  .دوش  هداد  حیـضوت  همجرت و  يزارف  اعد  تاـسلج  رد  تسا  رتهب  .دـشاب 

.تسا هدش  شرافس  نادب  هک  تسا  زامن  زا  دعب  رد  يردام  نابز  هب  ای  یبرع و  نابز  هب  اعد 

اهیف َّلَجَو  َّزَع  هللا  ُرُْظنَی  ِتاعاّسلا  ُلَْضفَا  اهَّنِاَف  ْمُِکتالَـص  ِتاقْوَا  یف  ِءاعُّدـلِاب  ْمُکَیِدـْیَا  ِْهَیِلا  اوُعَفْراَو  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
يارب زامن  ياهتقو  رد  ار  ناتدوخ  ياهتسد  ) (1) ) ؛ ُهْوَعَد اِذا  ْمَُهل  ُبیجَتْـسَی  ُهودان َو  اِذا  ْمِهیّبَُلی  ُهوجان َو  اِذا  ْمُُهبیُجی  ِهِدابِع  یِلا  ِهَمْحَّرلِاب 

یم تمحر  رظن  شناگدنب  هب  ّلجو  ّزع  دـنوادخ  هک  تسا  اعد ] يارب   ] نامز نیرتهب  تقو  نیا  هکنیا  يارب  دـیرب ، الاب  وا  يوس  هب  اعد 
« .دنادرگ یم  باجتسم  دننک  اعد  رگا  دریذپ و  یم  دنناوخب  ار  وا  رگا  دهد و  یم  ناشباوج  دننک  تساوخرد  وا  زا  رگا  .دنکفا 
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فطاوع دشر  . 9

، نامز نیا  رد  .دیآ  یم  مهارف  یناسنا  فطاوع  دشر  يارب  یگدامآ  اهیگراب ، مکـش  ندش  مک  ندروخ و  مک  لیلد  هب  ناضمر  هام  رد 
.دیآ یم  دوجوب  یناسنا  لئاضف  شرورپ  يارب  يدنمشزرا  رایسب  تصرف 

: دننک تیاعر  ار  يروما  ناضمر  كرابم  هام  رد  ناناملسم  هک  دننک  یم  شرافس  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

ناتناگرزب هب  دیـشخبب ، ناتناگراچیب  ءارقف و  رب  ) (1) ) ؛ ْمُکَراغِـص اوُمَحْراَو  ْمُکَرابِک  اوُرِّقَو  ْمُِکنیکاسَم َو  ْمُِکئارَُقف َو  یلَع  اُوقَّدَـصَت  «َو 
« .دینک رارقرب  طابترا  ناتناشیوخ  اب  دینک و  ّتبحم  ناتیاهرت  کچوک  هب  دینک ، مارتحا 

امـش نامیتی  هب  ات  دیـشاب  نابرهم  مدرم  نامیتی  رب  ) (2) ) ؛ ْمُکِماْتیَا یلَع  ُنَّنَحَُتی  ِساّنلا  ِماـْتیَا  یلَع  اُونَّنَحَت  : » دـنیامرف یم  رگید  ياـج  رد 
« .دننک محر 
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ٍهَمِـسَن َو ُْقتِع  ِهللا  َدـْنِع  َِکلذـِب  َُهل  َناک  ِرْهَّشلا  اَذـه  یف  ًانِمُْؤم  ًاِمئاص  ْمُْکنِم  َرَّطَف  ْنَم  : » دـیامرف یم  ناراد  هزور  ماعطا  دروم  رد  نینچمه 
يا هدنب  يزاس  دازآ  رجا  دنوادخ  دزن  دهد ، يراطفا  ناضمر  هام  رد  ار  ینمؤم  راد  هزور  هک  یسک  ) (1) ) ؛ ِِهبُونُذ ْنِم  یضَم  اَِمل  ٌهَرِفْغَم 

« .دوش یم  شا  هتشذگ  ناهانگ  همه  ششخب  بجوم  دراد و 

ًالثم دنیامن ؛ بیغرت  ریخ  روما  نیا  هب  ار  مدرم  دننک  یعس  و  ررقم ، ار  يزور  یفطاع  ياهراتفر  زا  کی  ره  يارب  دنناوت  یم  نویناحور 
...و دنورب  دوخ  ماوقا  زا  دروم  ود  رادید  هب  لقادح  ادرف  ات  نابطاخم  ددرگ  ررقم  هدش ، ثحب  محر  هلص  زا  زور  کی  رد 
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تمایق دای  . 10

هب تسا  نکمم  تمایق  هب  طوبرم  ثحاـبم  .تسا  تماـیق  هب  نداد  هّجوت  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رد  رثؤم  باّذـج و  رایـسب  ثحاـبم  زا 
رد تسا  بسانم  دـشاب ، رظن  رد  يرگید  ثحابم  رگا  و  ددرگ ، حرطم  ناضمر  كرابم  هام  لوط  رد  ینارنخـس  هلـسلس  کـی  تروص 

.دبای صاصتخا  تمایق  هب  نداد  هّجوت  هب  ینارنخس  دنچ  لقادح  ناضمر  هام  لوط 

: دنک یم  هدنز  هنوگ  نیدب  ناراد  هزور  ناهذا  رد  ار  تمایق  دای  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

یگنـسرگ و دای  هب  ناضمر ، هام  رد  یگنـشت  یگنـسرگ و  اـب  ) (1) ) ؛ ُهَشَطَع ِهَماـیِقلا َو  ِمْوَی  َعوُج  ِهیف  ْمُکِـشَطَع  ْمُکِعوُِـجب َو  اوُرُکْذاَو  »
« .دیتفیب تمایق  زور  یگنشت 
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هینابعش هبطخ  زا  ماهلا  اب  ینارنخس   5

هراشا

هاـم اـهنامز ، گـنهاشیپ  نآرق ، راـهب  ادـخ ، هاـم  ناونع  هب  هداد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يا  هژیو  تازاـیتما  هک  ناـضمر  كراـبم  هاـم 
ءایلوا رظنم  زا  هام  نیرت  ینتـشاد  تسود  هرخالاب  و  ادـخ ، هب  ندـش  کیدزن  يزاسدوخ ، يارب  تصرف  نیرتهب  تباـجا ، هاـم  شزرمآ ،

لها ياهلد  یگداـمآ  اـه و  هنیمز  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  هدروآ  مهارف  ینید  ناـغلبم  يارب  ار  یبساـنم  تصرف  تسا ، هتفرگ  ماـن  یهلا 
هب هجوت  اب  هک  تسا  هدیـشوک  هلاقم  نیا  تبـسانم ، نیمه  هب  .دـنرادب  هضرع  نینمؤم  رب  ار  یغیلبت  يونعم و  ياه  هرهب  نیرتشیب  نامیا ،
هام رد  شیاین  اعد و  ادخ ، هام  هاگیاج  تاعوضوم  رد  ار  راتفگ  جنپ  هینابعش ، هبطخ  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  هزومآ 

.دراد میدقت  یمارگ  نیغلبم  هب  مالسلا ،  هیلع  تیب  لها  اب  دنویپ  و  تمایق ، زا  يا  هناشن  ناراد ، هزور  یگدنز  بادآ  ناضمر ،
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ادخ هام  هاگیاج  لوا : نخس 

هِیف ُمتیِعُد  ٌرهَش  َوُه  َو  : » دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ناضمر  كرابم  هام  هینابعش ، هبطخرد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
؛ ٌباجَتسُم هِیف  مُکُءاعُد  ٌلُوبقَم َو  ِهیف  مُُکلَمَع  ٌهَدابِع َو  هِیف  مُکُمَون  ٌحِیبسَت َو  هِیف  مُکُسافنَا  ِهللا  ِهَمارَک  ِلْهأ  ْنِم  هِیف  ُمتلِعُج  ِهللا َو  ِهَفایِض  یِلا  ِ

میرکت دروم  هک  دـیا  هتفرگ  رارق  يدارفا  فیدر  رد  دـیا و  هدـش  توـعد  یهلا  تفایـض  هب  امـش  هک  تسا  یهاـم  ناـضمر  هاـم  ) (1)(
باجتسم نآ  رد  ناتیاعد  شریذپ و  دروم  نآ  رد  ناتلامعا  تدابع و  نآ  رد  امش  باوخ  حیبست و  نآ  رد  ناتیاهسفن  .دنتسه  دنوادخ 

« .تسا

ندودز يارب  بسانم  يا  هنیمز  ناضمر  هاـم  .تسا  لـطاب  قح و  کـحم  ناـمیا و  لـها  شمارآ  ناناملـسم و  شیاـمزآ  هیاـم  هاـم  نیا 
ملسو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  بولق  هیفصت  اهلد و  یناکت  هناخ  هام  ناسنا و  دوجو  زا  یناسفن  يّدام و  ياهرابغ  اهترودک و 

هچ  ] ناضمر هام  رد  هک  دنتـسناد  یم  ادخ  ناگدـنب  رگا  ) (2) ) ؛ ًهَنَـس ُناضَمَر  َنوُکَی  نأ  ْتَّنَمََتل  َناضَمَر  یف  ام  ُداـبِعلا  ُمَلعَی  َول  : » دومرف
« .دشاب لاس  کی  ناضمر  هام  هک  دندرک  یم  وزرآ  هنییآ  ره  تسا ،] ییاهبُرپ  جنگ 
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نیا هب  دـناوتن  یـسک  رگا  تسا و  ناملـسم  ناسنا  کی  يارب  راختفا  لادـم  نیرتالاب  هاـم  نیا  رد  یناـمهم  يارب  دـنوادخ  هماـن  توعد 
نَم یقَّشلا  َّناَف  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  .دوب  دهاوخ  اهناسنا  نیرت  هراچیب  دـهد ، خـساپ  ینامـسآ  توعد 

« .دنامب مورحم  يدنوادخ  ترفغم  زا  گرزب  هام  نیا  رد  هک  تسا  یسک  یقش  ) (1) ) ؛ ِمیظَعلا ِرهَّشلا  اذه  یف  ِهللا  َنارفُغ  َمِرُح 

نیتسار ناراد  هزور 

هک دیهاوخب  ادخ  زا  تسا ؛ زاب  امش  يور  هب  تشهب  ياهرد  هام  نیا  رد  مدرم ! يا  : » دومرف هبطخ  همادا  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد نیطایـش  دـنکن و  زاب  ناتیور  هب  ار  اهنآ  اـت  دـینک  بلط  ناـتراگدرورپ  زا  هدـش ؛ هتـسب  منهج  ياـهرد  ددـنبن و  ناـتیور  هب  ار  اـهنآ 

« .دنباین طلست  امش  رب  هرابود  اهنآ  ات  دیهاوخب  ناتیادخ  زا  دنریجنز ؛

لوسر .ددرگ  شودخم  ناشیاه  هزور  ادابم  هک  دنشاب  بظاوم  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  دیاب  یقیقح  ناراد  هزور  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
ُعاِمتْسِألا ُّلِحَیال  اّمَع  َََأ َو 

َ
مُکَراصب ِهیلا  ُرَظَّنلا  ُّلِحَیال  اّمَع  اوُّضُغ  مُکَتَنِْسلأ َو  اوُظَفحا  َو   » هک دیامرف  یم  دیکأت  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

ياهادـص اهنخـس و  زا  ار  ناتیاهـشوگ  دـیدنب و  ورف  لالح  ریغ  زا  ار  ناتیاهمـشچ  دـیراد و  هگن  ار  ناتیاهنابز  ) (2) ) ؛ مُکَعامْسأ ِهیلإ 
« .دینک ظفح  مارح 
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ح 25. ص 356 ، ج 93 ، راونالاراحب ، - . 2
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تعاط رد  دوجو  مامت  اب  دراد و  رارق  ییانثتـسا  یتیعقوم  رد  هک  دنادب  دنک و  ظفح  ًالماک  ار  هام  نیا  هاگیاج  دیاب  راد  هزور  نیاربانب ،
هزور زا  هک  يراد  هزور  اسب  هچ  ) (1) ) ؛ ُءامَّظلا ُعوُجلا َو  ّالِإ  ِهِمایص  نِم  َُهل  َسَیل  ٍمئاص  نِم  مَک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  .دشاب  یهلا 

« .درب یمن  يا  هرهب  یگنشت  یگنسرگ و  لمحت  زج  دوخ ،

: تسا هداد  حیضوت  یتایبا  رد  ار  الوم  نخس  نیا  يروباشین » راطع  »

يا هتفخ  وت  دیسر و  هزور  هام  تسود ، يا 

----

رآ رب  رس  هنیرید  تلفغ  باوخز  رخآ 

----

شیوخ ياوه  ردنا  يا  هدوب  زارد  یلاس 

----

رادب اوه  زا  تسد  وش و  ار  يادخ  یهام 

----

! تسا لماک  هزور  يروخن ، نوچ  هک  یتشادنپ 

----

428 ص :

تمکح 145. هغالبلا ، جهن  - . 1
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راد هزور  طرش  نیا ، زج  تسه  زیچ  رایسب 

----

تسا يا  هزور  قیقحتب  هک  نادب  ار  وضع  ره 

----

راگدرک دزن  دوب  هزور  وت  هزور  ات 

----

لگ وچ  خر  ات  رظن ، راد  هاگن  لوا 

----

راخ شیوخ  قشع  زا  دنکفین  وت  مشچ  رد 

----

یندینشان رهز  شوگ ، دنبب  رگید 

----

رام رات و  لقع  دوش  هَزره ، يوگتفگ  زک 

----

تسوا يانث  ياج  هک  شیوخ  نابز  رگید 

----

راوتسا دنب  ورف  غورد  تبیغ و  زا 

----

مارح روخم  نداشگ  هزور  تقو  هب  رگید 

----
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راب رازه  ِهب  نآ  زا  وت  يروخ  نوخ  هک  اریز 

----

طئارش نیا  يدرف  رگا  هنرگ  دریذپ و  ماجنا  دوخ  طئارـش  اب  هک  یتروص  رد  دروآ ، یم  هارمه  هب  ار  اوقت  ییاسراپ و  ناضمر  هام  هزور 
.تشاد دهاوخن  یتوافت  هنوگ  چیه  مایا  رگید  اب  وا  ناضمر  هام  دنکن ، تیاعر  ار 

تدحو صالخا و  رادتقا و  دامن  ناضمر ، هام 

429 ص :
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سفن ریـسا  هک  دـنک  یم  تابثا  ًـالمع  وا  .دراذـگ  یم  شیاـمن  هب  ار  دوخ  هدارا  رادـتقا و  زا  يا  هولج  يراد  هزور  اـب  ناملـسم  ناـسنا 
دنک و یمن  نینچ  یلو  دنک ، هدافتـسا  دهاوخ ، یم  شلد  هک  ییاهزیچ  زا  دـناوت  یم  هکنیا  اب  تسین و  رگ  هسوسو  ناطیـش  شکرس و 

مُکَّلََعل  » ياـنعم ناـمه  نیا  دوش و  یم  لیدـعت  شزئارغ  يوق و  شا  هدارا  بیترت ، نیا  هب  دزاـس و  یمن  طلـسم  دوخ  رب  ار  هراـّما  سفن 
.تسا ) (1) « ( َنوُقَّتَت

ارجا هب  هچراپکی  گنهامه و  یمالسا  ياهروشک  مامت  رد  هک  تسا  ناهج  ناناملسم  تدحو  زا  میظع  یـشیامن  ناضمر  هام  نینچمه 
.دوش یم  هتشاذگ 

یحو نآرق و  هام 

، ردـق بش  دوجو  .دـهد  یم  ناشن  ار  ناضمر  هام  تیمها  تمظع و  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  دراد  دوجو  یمهم  ياهتبـسانم  هاـم ، نیا  رد 
تافو اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تلحر  هکم ، حـتف  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  دـلوت 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جارعم  ردب ، گنج  عوقو  نامسآ ، هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  جورع  مالـسلا ،  هیلع  نارمع  نب  یـسوم 
نیا رد  .تساهتبسانم  نیا  زا  یخرب  نینح ، كوبت و  هوزغ  و  مالـسلا ،  هیلع  ییحی  ترـضح  دلوت  بلاطوبا و  ترـضح  تافو  ملـسو ، 

لوسر .دنا  هداد  بقل  نآ  راهب  نآرق و  هام  ار  هام  نیا  هک  هدیـشخب  قنور  نانچ  نآ  هام  نیا  هب  ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن  هلئـسم  نایم ،
ناـمز  ) يراــهب يزیچ  ره  ) (2) ) ؛ ناـضَمَر ُرهَـش  ِنآرُقلا  ُعـیبر  ٌعـیبَر َو  ٍءیَـش  ِّلُِـکل  : » دوـمرف ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  مالـسا  راوـگرزب 

« .تسا ناضمر  هام  نآرق  راهب  دراد و  ییافوکش )

430 ص :

.183 هرقب / - . 1
ح 9. ص 213 ، ج 89 ، راونالا ، راحب  - . 2
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َُهل َناک  ِنآرُقلا  َنِم  ًهَیآ  هِیف  الَت  نَم  َو  : » دومرف نییبت  نینچ  هینابعش  هبطخ  زا  يزارف  رد  ار  هام  نیا  رد  نآرق  توالت  شزرا  ترضح  نآ 
ریاس رد  هک  دراد  ار  یسک  شاداپ  دناوخب ، نآرق  زا  هیآ  کی  هام  نیا  رد  سک  ره  ) (1) ) ؛ ِروُهُّشلا َنِم  ِهِریَغ  یف  َنآرُقلا  َمَتَخ  نَم  ُرجَأ 

« .دشاب هدرک  متخ  ار  نآرق  اههام 

ياهباتک ریاس  ) (2) ( ( نآرُقلا هِیف  َلِزنُأ  يذَّلا  َناـضَمَر  ُرهَـش  : ) دومرف دـنوادخ  هک  كراـبم  هاـم  نیا  رد  میرک  نآرق  لوزن  زا  هتـشذگ 
رد مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تاروت  ناضمر ، هام  لوا  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  فحـص  .تسا  هدش  لزان  هام  نیا  رد  زین  ینامـسآ 

لزان ناضمر  هام  مهدـجیه  رد  مالـسل  هیلع  دواد  ترـضح  روبز  هام و  مهدزاود  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لیجنا  هاـم ، مشش 
)(3)  ( .تسا هدیدرگ 

431 ص :

ح 13494. ص 313 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
.185 هرقب / - . 2

باب 18. ناضمر ، رهش  ماکحا  هعیشلا ، لئاسو  - . 3
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ناضمر هام  رد  شیاین  اعد و  مود : نخس 

چیه ناسنا  دـشابن ، اعد  رگا  .تسا  راـگدرورپ  ترـضح  ینعی  قلطم ، تردـق  نوناـک  اـب  يونعم  یحور و  طاـبترا  یعون  ندرک  اـعد 
ام ُلق  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  .دنک  یم  ادیپ  شزرا  قح  ربارب  رد  یگدنب  راهظا  اعد و  وترپ  رد  کین  ياهراک  مامت  درادن ؛ یـشزرا 

« .دشابن امش  ياعد  رگا  تسین ، لئاق  یشزرا  چیه  امش  يارب  مراگدرورپ  وگب : ) » (1) ) ؛) مُکُؤاعُد الَول  یِّبَر  مَُِکب  اُؤَبْعَی 

هتسکش لد  هتسخ و  هدنامرد ، اج  همه  زا  ار  دوخ  رشب  هک  يا  هظحل  نآ  .تسا  یناسنا  ره  یگدنز  رد  یساسا  یحور و  زاین  کی  اعد 
دروآ نابز  هب  ار  شیناهنپ  ياهدرد  دنک ، زاین  زار و  یتاظحل  ملاع  راگدیرفآ  یتسه و  أدبم  اب  هک  نیا  زج  درادـن  يا  هراچ  دـنیب ، یم 

: دیوگب درب و  هانپ  قح  ترضح  رهم  رپ  شوغآ  هب  و 

432 ص :

.77 ناقرف / - . 1
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یمدمه ایادخ  دمآ  ناج  هب  ییاهنت  لدیمهرم ز  اغیرد  يا  تسا  درد  لامالام  هنیس 

مُکَیِدیأ هیلإ  اوُعَفرا  َو  : » دومرف هینابعـش  هبطخ  زا  يرگید  زارف  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .تساعد  مایا  نیرت  بسانم  ناضمر  هام 
ُهوَدان اذِإ  مِهیِّبَُلی  ُهوَجان َو  اذِإ  مُُهبیُِجی  ِهِدابِع  یلإ  ِهَمحَّرلِاب  اهیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهللا  ُرُظنَی  ِتاعاَّسلا  ُلَضفأ  اهَّنأَف  مُِکتاوَلَـص  ِتاقوَأ  یف  ِءاعُّدـلِاب 

؛ دینک دـنلب  اعد  يارب  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  ناتیاهزامن ، ماگنه  رد  ) (1) ) ؛ ُهوَعَد اذِإ  مَُهل  ُبیِجَتـسَی  ُهُولَأَـس َو  اذِإ  مِهیِطُعی  َو 
اهنآ هب  دـننک ، تاجانم  وا  اب  رگا  درگن و  یم  شناگدـنب  هب  تمحر  رظن  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تساـهتعاس  نیرتهب  ماـگنه  نآ  اریز 

ار وا  رگا  دشخب و  یم  اهنآ  هب  دننک ، تساوخرد  وا  زا  رگا  دیوگ و  یم  کیبل  ار  نانآ  يادن  دننک ، ادـن  ار  وا  رگا  دـهد و  یم  خـساپ 
« .دناسر یم  تباجا  هب  ار  ناشتوعد  دنناوخب ،

)(2) ) ؛ ِهِراْطفِإ َْدنِع  ُباجَتُْسی  ِِمئاَّصلا  ُهَوْعَد  : » دیامرف یم  دناد و  یم  اعد  يارب  بسانم  یتیعقوم  ار  راطفا  نامز  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
« .تسا هتفریذپ  راطفا  ماگنهرد  راد  هزور  ياعد 

433 ص :

ص 93. قودص ، یلامالا ، - . 1
ص 26. يدنوار ، بطق  تاوعدلا ، - . 2
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عفر .دوشن  مه  باجتسم  رهاظ  رد  اعد  هچ  رگا  دراد ؛ هارمه  هب  یهلا  ناگدنب  يارب  یبوخ  ياهدرواتسد  شیاین  اعد و  تروص  ره  رد 
بلج و  یلامتحا ، ياهررـض  عفد  دوجوم ، ياهتمعن  ظفح  عرـضت ، یگدـنب و  حور  تیوقت  راگدـیرفآ ، اـب  طاـبترا  یحور ، ياـهزاین 

.تساعد راثآ  زا  یشخب  لاعتم ، دنوادخ  تمحر  تیانع و 

بترتم اعد  رب  هک  یتباجتسا  رثا  زا  رظن  عطق  تسه و  اعد  يارب  هک  یشاداپ  رجا و  زا  رظن  عطق  : » دیامرف یم  هللا ) همحر  ) يرهطم داتـسا 
یلاع رایـسب  تیناحور  کی  دیآرد ، زازتها  هب  یناسنا  حور  دنک و  یگنهامه  نابز  اب  لد  درذگب و  نابز  هقلقل  دح  زا  رگا  اعد  تسا ،
تقو نآ  .دـنک  یم  ساسحا  تقو  نآ  رد  ار  تیناسنا  رهوگ  تفارـش  .دـنیب  یم  رون  رد  قرغ  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  لـثم  دراد ؛
تسپ ردقچ  داد ، یم  رازآ  ار  وا  دوب و  هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  کچوک  ياهزیچ  هک  تاقوا  ریاس  رد  هک  دنک  یم  كرد  بوخ 

.هدوب لفسا  طقاس و  و 

نیمه هب  .تّزع  ساسحا  دهاوخ ، یم  ادخ  زا  یتقو  یلو  دـنک ؛ یم  تلذـم  ساسحا  دـهاوخ ، یم  يزیچ  ادـخ  ریغ  زا  هک  یتقو  ناسنا 
.دنتـشادن شوخ  اعد  هزادنا  هب  ار  يزیچ  چـیه  ادـخ  ءایلوا  .تیانع  مه  تسا و  هلیـسو  مه  بولطم ، مه  تسا و  بلط  مه  اعد  تهج ،

تیمها دوخ  ياهبولطم  هب  هک  هزادنا  نآ  زا  شیب  دنتشاذگ و  یم  نایم  رد  یعقاو  بوبحم  اب  ار  دوخ  لد  ياهوزرآ  اهـشهاوخ و  همه 
)(1) « ( .دنداد یم  تیمها  زاین  بلط و  دوخ  هب  دنداد ، یم 

434 ص :
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ترطف هب  تشگزاب 

زا تسا ، هدـش  روآدای  ار  یتاکن  ناضمر  كرابم  هام  رد  یلعا  أدـبم  اب  یناحور  طاـبترا  يارب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
ءاقترا همدقم  هبوت  هک  ارچ  .دینک » هبوت  ادـخ  يوس  هب  ناتناهانگ ] زا  هام  نیا  رد  ) (1) ) ؛ مُِکبُونُذ نِم  ِهللا  یلِإ  اُوبُوت  : » دیامرف یم  هلمج 

زا نورد  هیلخت  نودـب  .دـنک  زاورپ  تیونعم  ملاع  رد  دـناوت  یمن  دوشن ، كاپ  اهیگدولآ  ناهانگ و  زا  ناملـسم  ناسنا  ات  تسا و  حور 
ناکما اهـشزغل  تافارحنا و  زا  دوجو  نتـساریپ  زا  دـعب  لد  شیارآ  تقیقح ، رد  تفای و  تسد  لئاضف  اهیبوخ و  هب  ناوت  یمن  اهیتشز 

.تسا ریذپ 

تشگزاب لحارم 

435 ص :

ص 93. قودص ، یلامالا ، - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 469 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_435_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم عطاق  میمصت  یطاخ  درف  مود ، ماگ  رد  .تسا  يداو  نیا  رد  ماگ  نیتسخن  تمادن  ینامیشپ و  ساسحا  هک  دراد  یلحارم  هبوت  هتبلا 
دهاوخ یم  ریذـپ  هبوت  رداق و  يادـخ  زا  مامت  مامتها  تیّدـج و  اب  رتالاب ، هلحرم  رد  ددرگن و  زاب  تیـصعم  هانگ و  يوس  هب  هک  دریگ 

.دهد رارق  ناکاپ  ناگدیزرمآ و  فیدر  رد  ار  وا  هک 

هژیو هب  تسا ؛ یهلا  هاگرد  زا  شزوپ  ماقم  رد  هللا  ءایلوا  تارابع  زا  هتـشابنا  ناضمر  كرابم  هاـم  لاـمعا  اـهاعد و  زا  یمهم  ياـهزارف 
هزور هب  یلامث » ةزمحوبا   » ياعد زا  يزارف  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  یقیقح  ۀبوت  يارب  ینیچ  همدقم  ًاساسا  هک  ردق  ياهبش 
ُمَظعَأ ًالضَف َو  ُعَسوَأ  یهلِإ  َتنَأ  : » دنیوگب سامتلا  عرـضت و  اب  ناضمر  هام  ياهرحـس  رد  هک  دهد  یم  شزومآ  نینچ  راک  هبوت  ناراد 

رتگرزب وت  ملح  رت و  هدرتسگ  وت  لضف  نم ، دوبعم  ییوت  ایادـخ ]! ) ] (1) ) ؛ َوفَعلا َوفَعلا  َوفَعلاَف  یتَئیِطَخ  یلعِِفب َو  ینَِـسیاُقت  نَأ  نِم  ًاملِح 
!« شخبب ارم  شخبب ! ارم  شخبب ! ارم  مراد ]! ششخب  وفع و  بلط  وت  زا   ] سپ .یجنسب  میاطخ  لمع و  اب  ارم  هک  تسا  نآ  زا 

يا ) ] (2) ) ؛ مُکِرافِغتـسِاب اهوُّکَفَف  مُِکلامْعَِاب  ٌهَنوُهرَم  مُکَـسوُُفن  َّنِإ  : » دومرف هینابعـش  ۀبطخ  ۀمادا  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
!« دیزاس اهر  شزرمآ  رافغتسا و  اب  ار  دوخ  سپ  دیتسه ، ناترادرک  ورگ  رد  همه  امش  مدرم ]!
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اب سپ  تسا ، نیگنس  ناهانگ  راب  زا  امش  ياهتشپ  ) (1) ) ؛ مُکِدوُجُس لوُِطب  اهنَع  اوُفِّفَخَف  مُکِرازوَأ  نِم  ٌهلیقَث  مُکُروُهُظ  َو  : » دومرف زین  و 
« .دیهاکب اهنآ  ینیگنس  زا  دوخ  ینالوط  ياه  هدجس 

راکاطخ ناوج  ۀبوت  ناتساد 

ینامشچ اب  دیسر و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  نایرگ  هدید  اب  لبج  نب  ذاعم  : » دسیون یم  هللا ») همحر  ) قودص خیش  »
امش روضح  هب  دهاوخ  یم  دنک و  یم  هیرگ  راز  راز و  هداتسیا و  امش  هناخ  نوریب  ابیز  یناوج  هللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  راب  کشا 
تلع ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  مالـس  دش و  لخاد  نایرگ  تلاح  نامه  اب  ناوج  روایب ! نم  دزن  ار  وا  دومرف : ترـضح  .دسرب 

هللا یلـص  ربمایپ  .دزرماین  ارم  هاگ  چیه  دنوادخ  دیاش  هک  ما  هدش  بکترم  یگرزب  ناهانگ  هللا ! لوسر  ای  تفگ : .دیـسرپ  ار  شا  هیرگ 
ای تسا  رتـگرزب  وت  ناـهانگ  اـیآ  ناوج ! يا  وت  رب  ياو  َکُّبَر ؛ ما  ُمَظعَأ  َکـُبُونُذ  ُّباـش  اـی  َکَـحیَو  دومرف : یتحاراـن  اـب  ملـسو  هیلع 

.تسا رتگرزب  زیچ  همه  زا  مراگدرورپ  ربمایپ ! يا  تفگ : تراگدرورپ ؟

ربق شبن  دوب  لاس  تفه  نم  هللا ! لوسر  ای  تفگ : وا  یهد ؟ یمن  ربخ  تناهانگ  زا  یکی  هب  ارم  ایآ  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
شبن زا  دـعب  بش  نآ  نم  .درم  راصنا  زا  یناوج  رتخد  هکنیا  ات  مدوبر  یم  ار  ناـنآ  نفک  اـه  هدرم  ندروآ  نوریب  زا  دـعب  مدرک و  یم 

.مدرک شیاهر  نایرع  مدیدزد و  ار  وا  نفک  يو  ربق 
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زا يزاوآ  مدرک ، یم  كرت  ار  ناتسروگ  هک  یماگنه  .مدش  بکترم  انز  عینـش  لمع  هب  نم  درک و  هسوسو  ارم  ناطیـش  لاح ، نآ  رد 
هک یماگنه  تمایق ، زور  زا  وت  رب  ياو  ناوج ! يا  هک  دوب  نیا  ادـص  نآ  داد و  رارق  ریثأـت  تحت  ارم  دوجو  ماـمت  هک  مدینـش  هدرم  نآ 

! يدرک اهر  كاپان  ارم  يدروآ و  نوریب  ربق  زا  يدرب و  ارم  نفک  .درک  دهاوخ  راضحا  ار  وت  نم و  دنوادخ 

وا رب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .منک  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  زگره  هک  منک  یمن  ناـمگ  نیگنن  لاـمعا  نیا  اـب  نم  هللا ! لوسر  اـی 
ملسو هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  یکیدزن ! منهج  هب  ردقچ  مزوسب ، وت  شتآ  هب  مسرت  یم  قساف ! يا  وش  رود  نم  زا  هک  دز  بیهن 
یلـص ربمایپ  روضح  زا  ناوج  نآ  هکنیا  ات  دور  نوریب  شروضح  زا  هک  درک  یم  هراشا  وا  هب  تسد  اـب  هراومه  تفگ و  ار  نخـس  نیا 

.تفر نوریب  ملسو  هیلع  هللا 

: تـفگ یم  دز و  یم  داد  هتـسب ، ندرگ  هـب  ار  شیاهتــسد  هـتفر و  هنیدـم  ياـههوک  زا  یکی  هـب  درک و  هـیهت  هشوـت  راـکهنگ  ناوـج 
زا ارم  اما  مدرک ، هبوت  راهظا  متفر ، تربمایپ  دزن  هب  مدش و  نامیـشپ  نم  ایادخ ! .یناد  یم  ار  مهانگ  یـسانش و  یم  ارم  وت  اراگدرورپ !
یم زور  هنابـش  لـهچ  ینادرگن ! دـیماان  ارم  هک  تراوگرزب  ياـهمان  قح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  .درک  داـیز  ار  مفوـخ  درک و  رود  دوـخ 
َهللا اوُرَکَذ  مُهَـسُفنأ  اوُـمَلَظ  وأ  ًهَشِحاـف  اوـُلَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  : ) درک لزاـن  ار  هـیآ  نـیا  لاـعتم  دـنوادخ  هـکنیا  اـت  تـسیرگ  یم  تـفگ و 

دنهد ماجنا  یتسیاشان  راک  هاگره  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ادخ ] بوخ  ناگدنب  ) »] (1) ) ؛) ُهللا ّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفغَی  نَم  مِِهبُونُِذل َو  اوُرَفغَتـساَف 
یم ار  ناهانگ  یـسک  هچ  ادخ  زج  دـننک و  یم  رافغتـسا  ناهانگ  شـشخب  يارب  دـننک و  یم  دای  ار  ادـخ  دـننک ، متـس  ناشدوخ  هب  ای 

»؟ دزرمآ
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دـمآ و دوب ، شاّبن » لولهب   » نامه هک  نامیـشپ  ناوج  نآ  لابند  هب  باحـصا  هارمه  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیآ ، لوزن  زا  سپ 
ناوج نیا  دننامه  ار  دوخ  ناهانگ  : » درک هیصوت  شنارای  هب  سپس  داد و  وا  هب  تشهب  هدعو  درک و  غالبا  يو  هب  ار  شا  هبوت  شریذپ 

)(1) !« ( دینک ناربج 
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ناراد هزور  یگدنز  بادآ  موس : نخس 

هب يارب  ار  ناراد  هزور  هتخادرپ و  ترـشاعم  بادآ  هـب  شیوـخ  ۀـبطخ  زا  یـشخب  رد  ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  مالـسا  راوـگرزب  ربماـیپ 
یم تیاده  رترب  كولس  يوس  هب  ار  نامیا  لها  یتایح ، ياهراکهار  هئارا  اب  ترضح  نآ  .تسا  هدرک  شرافس  بادآ  نیا  يریگراک 

: زا دنترابع  اهراکهار  نیا  زا  یخرب  .دنک 

قلخ نسُح  .فلا 

سک ره  ) (1) ) ؛ ُمادقَألا هِیف  ُّلِزَت  َموَی  ِطارِّصلا  یلَع  ًازاوَج  َُهل  َناک  ُهَُقلُخ  ِرهَّشلا  اذـه  یف  مُکنِم  َنَّسَح  نَم  َو  : » دـیامرف یم  ترـضح  نآ 
دزغل یم  اهماگ  هک  زور  نآ  ار -  طارص  لپ  زا  روبع  زاوج  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  دنادرگ ، وکین  ار  دوخ  قالخا  هام ، نیا  رد  امش  زا 

« .دنک یم  رداص  – 

تسد زا  ار  دوخ  تقاط  یگنسرگ  یگنشت و  رثا  رد  یهاگ  راد  هزور  ناسنا  مینک  تقد  هک  دوش  یم  نشور  ینامز  نخس  نیا  تیمها 
هزور مرگ  ياوه  رد  هکنآ  هژیو  هب  تشاد ؛ دـهاوخ  یعاـمتجا  یحور و  ياـهیراجنهان  لـباقم  رد  يرتمک  ناوت  هجیتن  رد  دـهد و  یم 

زا ار  ربص  نانع  رگا  يدرف  نینچ  .دشاب  هدیـشک  یباوخ  یب  ناضمر ، هام  ياهبـش  رد  يزیخرحـس  يراد و  هدـنز  بش  رثا  رد  دریگب و 
.تشاد دهاوخ  یتسیاشان  دروخرب  نارگید  اب  دوش و  یم  ینابصع  تامیالمان  نیرت  کچوک  لباقم  رد  دهدب ، تسد 
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ُهنَع ُهللا  َّفَک  ُهَّرَش  ِهِیف  َّفَک  نَم  َو  : » دیامرف یم  شیوخ  شخب  تزع  راتفگ  لیمکت  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینچ  نیا  و 
زا ار  دوخ  بضغ  شتاقالم  زور  رد  دنوادخ  دراد ، زاب  مدرم  زا  ار  دوخ  مشخ ] و   ] رش هام ، نیا  رد  سک  ره  و  ) (1) ) ؛ ُهاقلَی َموَی  ُهَبَضَغ 

« .تشاد دهاوخزاب  يو 

.میناوخ یم  مه  اب  ار  یناتساد  بضغ ، مشخ و  نتشادزاب  قلخ و  نسح  تیمها  نخس و  لیمکت  يارب  اجنیا  رد 

زا شیپ  ناهفصا  رد  هللا ) همحر  ) ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  جاح  راوگرزب  همّالع  يزور  : » دسیون یم  هللا ») همحر  ) یمق سابع  خیـش  »
هب زامن  ود  نیب  دش و  رادربخ  ریقف  تاداس  زا  یکی  .داتسیا  زامن  هب  نآ  مامتا  زا  سپ  درک و  میـسقت  ءارقف  نیب  ار  یغلبَم  تعامج  زامن 
وت هب  هک  هدنامن  يزیچ  نونکا  يدمآ و  رید  دومرف : ءاطغلا  فشاک  .هد  زاب  نم  هب  مّدج  لام  زا  ارم  مهس  تفگ : دیسر و  خیش  رـضحم 

تساخرب و بارحم  زا  هللا ) همحر  ) ءاطغلا فشاک  همّالع  .دنکفا  ناهد  بآ  خیـش  كرابم  نساحم  هب  دـش و  نیگمـشخ  دّیـس  .مهدـب 
، دراد تسود  ار  خیـش  شیر  سک  ره  دومرف : درک و  شدرگ  تعامج  فوفـص  نایم  رد  تفرگ و  نارازگزامن  لـباقم  ار  دوخ  نماد 
هب نآ  زا  سپ  داد و  دّیس  هب  ار  اهنآ  همه  خیش  .دندرک  لوپ  زا  رپ  ار  خیش  نماد  هنحص  نیا  ندید  اب  رضاح  ِمدرم  .دنک  کمک  دیس  هب 

« .داتسیا رصع  زامن 

یم دوخ  هب  درک و  یم  سفن  ثیدـح  دوخ  اـب  وا  : » تسا هتـشون  ماـقمالاو  تیـصخش  نیا  دروـم  رد  زین  هللا ») همحر  ) يروـن ثدـحم  »
ناناملـسم سیئر  تیاـهن ، رد  يدـش و  قارع  خیـش  هاـگ  نآ  یتـشگ ، رفعج  خیـش  سپ  يدـش ، رفعج  سپ  يدوـب ، رفیَعُج  وـت  تفگ :

)(2) « ( .ار دوخ  لئاوا  نکم  شومارف  ینعی  یتشگ ؛
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راطفا ناسحا و  .ب 

ناراد هزور  هب  نداد  راطفا  تسا ، هدش  دـیکأت  نآ  رب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  مالک  رد  هک  نیتسار  ناراد  هزور  فاصوا  رگید  زا 
اِمل ٌهَرِفغَم  ٍهَبَقَر َو  ُقتِع  ِهللاَدنِع  َِکلِذب  َُهل  َناک  ِرهَّشلا  اذه  یف  ًاِمئاص  ًانِمُؤم  مُکنِم  َرَّطَف  نَم  : » دومرف هراب  نیا  رد  ترـضح  نآ  .دـشاب  یم 
کی نتخاس  دازآ  شاداپ  دنوادخ  دزن  وا  يارب  دهد ، راطفا  ار  يراد  هزور  نمؤم  هام  نیا  رد  امش  زا  سک  ره  ) (1) ) ؛ ِِهبُونُذ نِم  یضَم 

« .دش دهاوخ  روظنم  هتشذگ  ناهانگ  همه  شزرمآ  هدرب و 

نادنمزاین هب  یگدیسر  .ج 

ناسنا کیرگا  .دنوش  هداد  قوس  هعماج  یساسا  ياهزاین  يوس  هب  هشیپ  اورپ  ياهلد  هک  دنک  یم  هدامآ  يا  هنیمز  ناضمر  كرابم  هام 
ُسْکا َّمُهللَا  ٍِعئاج ، َّلُک  ِعبْـشَا  َّمُهّللَا  ٍریِقَف ، َّلُک  ِنْغَأ  َّمُهّللَا   » هک دناوخب  ار  ناضمر  هام  هنازور  ياعد  بجاو ، ياهزامن  زا  دعب  راد  هزور 

)(2) «. ( ٍِنیدَم ِّلُک  َنیَد  ِْضقا  َّمُهللَا  ٍنایرُع ، َّلُک 
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ربمایپ تهج ، نیمه  هب  تشاد ! دهاوخ  یشزرا  هچ  وا  لامعا  اعد و  هزور و  دشابن ، نادنمتسم  ءافعض و  هب  يرای  هشیدنا  رد  زگره  اّما 
ءارقف هب  یگدیـسر  اهدوبمک و  عفر  ییادزرقف ، يارب  بسانم  ینامز  ار  ناضمر  هام  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ناـهج  شیدـنا  رود 

ناسحا و دوخ  نافیعـض  ناریقف و  رب  ) (1) ) ؛ مُِکنیِکاسَم مُِکئارُقف َو  یلَع  اُوقَّدَصَت  : » دیامرف یم  هینابعـش  هبطخ  رد  دناد و  یم  نیملـسم 
« .دینک قدصت 

ناکدوک میرکت  ناگرزب و  هب  مارتحا  .د 

هب دیراذگب و  مارتحا  ناتناگرزب  هب  ) (2) ) ؛ ْمُکَراغِص اوُمَحْرا  ْمُکَرابِک َو  اوُرِّقَو  : » دومرف هبطخ  نیا  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« .دیزروب رهم  ناتیاهرت  کچوک 

رب ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رظنم  زا  .تسا  هعماج  نّسم  دارفا  نالاسگرزب و  میظعت  یمالـسا  گنهرف  تکرب  اب  ياه  هزومآ  زا 
يدنمـشزرا ياه  هیامرـس  نادـنملاس ، اهرتگرزب و  دـنناد  یم  هعماـج  رابرـس  دـئاز و  يوضع  ار  نادـنملاس  هک  یبرغ  عماوج  فـالخ 

شـالت و تمحز و  يرمع  لبمـس  دوـخ  هدـنیآ ، لـسن  هب  هتـشذگ  لـسن  هبرجت  ثاریم و  لاـقتنا  رب  هوـالع  هـک  دـنوش  یم  بوـسحم 
دراد دیدج  لسن  تیبرت  رد  يردق  نارگ  راثآ  ناکدوک  هب  تبحم  هفطاع و  لذـب  لافطا و  هب  يزرورهم  نینچ  مه  .دنتـسه  يراکادـف 

)(3)  ( .دوش یم  هتخادرپ  نآ  هب  لصفم  یتیبرت  ثحابم  رد  هک 

443 ص :
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نادنواشیوخ اب  رادید  محر و  هلص  .ه 

رظنم زا  نآ ، رب  نوزفا  .دراد  ییازـسب  ریثأت  تبحم  دایدزا  طباور و  میکحت  رد  نانآ ، یگدـنز  زا  نتفای  عالطا  نادـنواشیوخ و  رادـید 
رد یباداش  رمع و  لوط  ایالب ، عفد  يزور ، ندش  دایز  لامعا ، هیکزت  تمایق ، زور  باسح  ندش  ناسآ  رد  محر  هلص  یمالسا  تایاور 

.تسا رثؤم  یگدنز 

دنوادخ دنک ، محر  هلص  ناضمر  هام  رد  سک  ره  : » دیامرف یم  هینابعـش  هبطخ  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تهج ، نیمه  هب 
عطق وا  زا  ار  دوخ  تمحر  لاعتم  دـنوادخ  دـنک ، محر  عطق  سک  ره  درک و  دـهاوخ  وا  لماش  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  تمحر  لاـعتم 

« .درک دهاوخ 

يرورپ فیعض  يزاون و  میتی  .و 
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وا روـما  هـب  و   ] مـیرکت ار  یمیتـی  ناـضمر  هاـم  رد  سک  ره  ) (1) ) ؛ ُهاـْقلَی َمْوَـی  ُهللا  ُهَمَرْکَا  ًاـمیتَی  ِهِیف  َمَرْکَا  ْنَم  َو  : » دوـمرف ادـخ  ربماـیپ 
« .داد دهاوخ  رارق  میرکت  دروم  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، یگدیسر ]

شناتسد ریز  رب  هام  نیا  رد  امـش  زا  سک  ره  ) (2) ) ؛ َُهباسِح ِهیَلَع  ُهللا  َفَّفَخ  ُُهنیِمَی  تَکَلَم  اَّمَع  ِرهَّشلا  اذَـه  ِیف  َفَّفَخ  ْنَم  َو  : » دومرف و 
« .تفرگ دهاوخ  ناسآ  وا  رب  یسرباسح  رد  زین  لاعتم  دنوادخ  دریگب ، ناسآ 

445 ص :
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تمایق زا  يا  هناشن  مراهچ : نخس 

هینابعش هبطخ  رد  دوخ  نخس  زا  يزارف  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  .تسا  زیخاتـسر  زور  زا  يا  هناشن  ناضمر  هام 
یگنسرگ و ناضمر ، هام  رد  ناتیگنشت  یگنـسرگ و  اب  ) (1) ) ؛ ُهَشَطَع ِهَمایِْقلا َو  ِمْوَی  َعوُج  ِهِیف  ْمُکِـشَطَع  ْمُکِعوُِجب َو  اوُرُکْذا  َو  : » دومرف

« .دیروآ دای  هب  ار  تمایق  زور  یگنشت 

میـشاب و هتـشاد  گرم  زا  سپ  ِناهج  فلتخم  لحارم  زا  یخرب  زا  يریوصت  يوبن  مالک  نیا  تبـسانم  هب  راتفگ  نیا  رد  تسا  بساـنم 
.میهد رارق  گرم  رفس  هشوت  داز و  كرادت  يارب  بسانم  يا  هنیمز  ار  ناضمر  هام 

یسرباسح زور  داعم ،

446 ص :
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نِم تَلِمَع  ام  ٍسفَن  ُّلُک  ُدِـجَت  َموَی  ( ؛ دراد لباقم  رد  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  سک  ره  تسا و  شاداپ  رفیک و  باسح و  زور  تمایق  زور 
دب کین و  راک  زا  هک  ار  هچنآ  سک  ره  تمایق  زور  رد  ) » (1) ) ؛) ًادیَِعب ًادَمَأ  ُهَنَیب  اهَنَیب َو  َّنَأ  َول  ُّدَوَت  ٍءوُس  نِم  تَلِمَع  ام  ًارـضُحم َو  ٍریَخ 

« .دشاب يدایز  ینامز  هلصاف  هدرک ، دب  لامعا  زا  هچنآ  وا و  نایم  دنک  یم  وزرآ  دنیب و  یم  رضاح  هداد ، ماجنا 

ِملظَیال ًارِـضاح َو  اُولِمَع  ام  اوُدَـجَو  َو  : ) دـیامرف یم  هتخادرپ و  راـگدرورپ  هنـالداع  يرواد  لاـمعا و  مّسجت  هب  زین  فهک  هروس  رد  و 
یمن متـس  سک  چیه  هب  دنوادخ  دننیب و  یم  رـضاح  ناشربارب ] رد   ] ار دوخ  لامعا  مامت  تمایق ] زور  رد   ] مدرم ) » (2) ) ؛) ًادَحَأ َکُّبَر 

« .دنک

دارفا دب  بوخ و  لامعا  هب  دـش و  دـهاوخ  هداهن  تلادـع  يوزارت  نیرت  هنالداع  نیرت و  قیقد  زیخاتـسر  زور  رد  هک  نخـس  نیا  هباشم 
سک ره  ) » (3) ) ؛) ُهَرَی ًاَّرَـش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف   ) هک هدـمآ  لازلز  هروس  رد  دوش ، یم  یگدیـسر 

« .دید دهاوخ  تمایق  زور  رد  ار  نآ  دهد ، ماجنا  دب  ای  کین  راک  يا  هّرذ 

447 ص :
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نیا رد  مدرم  .تسا  تمایق  زور  روآدای  ناضمر  هام  تسا و  تافاکم  باسح و  زور  .تسا  يزیگنا  تفگش  زور  تمایق  زور  نیاربانب ،
، تخـس زور  نآ  تشحو  باسح و  لوه  زا  هنوگچ  هک  دـنرآ  دای  هب  ار  تمایق  زور  ات  دـننک  یم  لمحت  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  هام 

.درب دنهاوخ  دای  زا  ار  یگنشت  یگنسرگ و  امرس و  امرگ و 

ناراد هزور  یلاحشوخ 

: تسا يداش  عون  ود  راد  هزور  يارب  ) (1) ) ؛ ِهِّبَر ِءاِقل  َدنِع  ٌهَحرَف  ِهِراطفِإ َو  َدنِع  ٌهحرَف  ِناتَحْرَف  ِِمئاَّصِلل  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دنک یم  تاقالم  شراگدرورپ  اب  هک  ینامز  مود  راطفا و  ماگنه  لوا 

نم هام  رد  سک  ره  ادخ ، هام  ناضمر  تسا و  نم  هام  نابعش  : » دیامرف یم  زیمآ  تراشب  يراتفگ  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
سونأم وا  اب  ربق  تشحو  رد  لاعتم  دنوادخ  دریگب ، زور  ار  ادخ  هام  سک  ره  دوب و  مهاوخ  عیفـش  ار  وا  تمایق  زور  نم  دریگب ، هزور 

رد دریگ و  یم  تسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  دوش و  یم  روشحم  ناشخرد  يا  هرهچ  اب  تمایق  زور  رد  دوخ  ربق  زا  وا  .دوب  دهاوخ 
قوقح اما  متـشذگ و  يدوب ، هدرک  كرت  هک  مدوخ  قوقح  زا  نم ! هدنب  يا  دیامرف : یم  وا  هب  دنوادخ  .دـبای  یم  روضح  یهلا  هاگرد 

)(2) « ( .منک یم  یضار  ار  نانآ  منک و  یم  ناربج  نم  يا ، هدرک  روصق  نانآ  دروم  رد  هک  مناگدیرفآ 

448 ص :
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تمایق زور  زا  ییاه  هنحص 

نآ رد  ییاه  هفایق  ) » (1) ) ؛) ٌهَرِشبَتسُم ٌهَکِحاض  ٌهَرِفسُم  ٍِذئَموَی  ٌهوُجُو  ( ؛ دنراد طاشن  اب  نادنخ و  ییاه  هرهچ  یخرب  تخس ، زور  نآ  رد 
« .دننامداش نادنخ و  هدوشگ ، زور 

اهِیف َنیدـِلاخ  ُراْهنَألا  اَِهتحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکارُْـشب  ْمِِهناْمیَِاب  ْمِهیِدـْیأ َو  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  ِتانِمْؤُملا  َنینِمْؤُملا َو  يَرَت  َمْوَی  )
هب ناشتـسار  تمـس  ولج و  رد  ناشرون  هک  ینک  یم  هدهاشم  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  زور  نآ  رد  ) » (2) ) ؛) ُمیِظَعلا ُزوَفلا  َوُه  َِکلذ 

ناشناتخرد ریز  اهرهن  هک  تشهب ] زا   ] ییاـهغاب هب  زورما  امـش  رب  داـب  تراـشب  دوش ]: یم  هتفگ  اـهنآ  هب  و   ] دـنک یم  تکرح  تعرس 
« .تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  دنام و  دیهاوخ  اهغاب  نآ  رد  هشیمه  يارب  امش  .تسا  يراج 

یهلا تمحر  هیاس  رد  دنشاب و  یم  دنوادخ  نانامهم  دنرب  یم  رس  هب  لوه  رد  نآ  سرت  تشهد و  زا  همه  هک  يزور  نآ  رد  نایاسراپ 
رس رب  ییاریذپ  يارب  یعمج  هتسد  ار  ناراگزیهرپ  زور  نآ  رد  ) » (3) ) ؛) ًاْدفَو ِنَمْحَّرلا  یلِإ  َنیِقَّتُملا  ُرُشَْحن  َمْوَی  ( ؛ تفرگ دنهاوخ  رارق 

« .مینک یم  روشحم  یهلا  تمحر  هرفس 
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تیصعم لها  تیعضو 

یم ربخ  تمایق  زور  رد  تیصعم  لها  نارگمتـس و  نایوگغورد ، نیقفانم ، رافک ، رابفـسا  تیعـضو  زا  يددعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق 
، نیگهودـنا ییاـهتروص  زور  نآ  رد  ) » (1) ) ؛) ٌهَِرقاـف اـِهب  َلَـعُفی  نأ  ُّنُظَت  ٌهَرِـساب  ٍذـِئَموَی  ٌهوُجُو  : ) دـیامرف یم  تماـیق  هروس  رد  .دـهد 

« .تساهنآ راظتنا  رد  ینکشرمک  راوگان و  هثداح  هک  دنناد  یم  اریز  تسا ؛ هدیشک  مهرد  كانمغ و 

450 ص :
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مالسلا هیلع  تیب  لها  اب  دنویپ  مجنپ : نخس 

ورگ رد  ام  لامعا  مامت  هک  ارچ  دراد ؛ دوجو  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  طابترا  تیوقت  يارب  یبسانم  ياهتصرف  ناضمر  كرابم  هام  رد 
ِیُنب : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  .دوش  یم  هتفریذپ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  طابترا  تبحم و 

، جح تاکز ، زامن ، تسا : هدش  انب  زیچ  جنپ  رب  مالـسا  ِهَیالَولا ؛ ِموَّصلا َو  ِّجَـحلا َو  ِهاکَّزلا و  ِهالَّصلا َو  یَلَع  َءایْـشأ  َهَسْمَخ  یلَع  ُمالْـسإلا 
« .تیالو هزور و 

)(1) ) ؛ َّنِهیَلَع ُلیلَّدـلا  َوُه  یلاْولا  َّنُهُحاتْفِم َو  اهَّنِأل  ُلَضفَأ  ُهَیـالَْولَا  : » دومرف تسا »؟ رترب  هیاـپ  جـنپ  نیا  زا  کـی  مادـک  : » دیـسرپ هرارز 
هیقب نیتسار ]  ] ّیلو ییامنهار  اب  تسا و  مالسا  ياه  همانرب  لامعا و  هیقب  دیلک  تیالو  اریز  تسا ؛ لضفا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تیالو 

« .دوش یم  هدروآ  ياج  هب  دراوم 
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نیرت يرورـض  زا  تالامک  تلیـضف و  نوناک  نیا  اب  ناضمر  هاـم  يونعم  يداـبع و  لاـمعا  دـنویپ  مالـسلا و  هیلع  راـهطا  همئا  تفرعم 
تاکن هام  نیا  راکذا  اهاعد و  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـهراتفگ  رد  اتـسار ، نیا  رد  .دـشاب  یم  فراـع  ناراد  هزور  فئاـظو 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  یمهم 

نداتسرف تاولص 

ُهَنازیِم ُهللا  َلَّقَث  یَلَع  ِهالَّصلا  َنِم  ِهِیف  َرَثْکأ  ْنَم  َو  : » دیامرف یم  هینابعش  هبطخ  رد  شنانخس  نمـض  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
لامعا ي   ] اهوزارت هّفک  هک  يزور  رد  لاعتم  دـنوادخ  دتـسرفب ، تاولـص  نم  رب  هاـم  نیا  رد  سک  ره  و  ) (1) ) ؛ ُُنیِزاوَملا ُّفِخَت  َمْوَی 

« .درک دهاوخ  نیگنس  ار  وا  يوزارت  دوش ، یم  کبس  کین ]

تدارا تاولـص ، يادـن  اب  راد  هزور  نینمؤم  .تسا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  دـنویپ  ياه  هناشن  نیرت  صخاش  نیرت و  مهم  زا  تاولص 
.دننک یم  تئارب  مالعا  ناشنانمشد  زا  دنراد و  یم  راهظا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هب  ار  دوخ  یبلق 
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مالسلا هیلع  یلع  تماما  تیبثت 

ترضح نآ  تداهش  هب  نداد  عالطا  زا  دعب  دیوگ و  یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  يزارف  رد 
، هبطخ ياهزارف  نیرخآ  رد  .دـنک  یم  دزـشوگ  ناناملـسم  مومع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هاگیاج  ماقم و  ناضمر ، هاـم  رد 

نامـشچ رد  کشا  ياـه  هناد  دوش ، یم  عقاو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نیب  یخـساپ  شـسرپ و  هکنآ  زا  دـعب 
ربمایپ يزیر »؟ یم  کشا  ارچ  هللا ! لوسر  ای  : » دسرپ یم  مالسلا  هیلع  یلع  دنز و  یم  هقلح  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم 

هام نیا  رد  وت  هک  منیب  یم  نم  ایوگ  یلع ! ای  .دوش  یم  عقاو  وت  رب  هام  نیا  رد  هک  یمتـس  رطاخ  هب  : » دـیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
نیگنر ترس  نوخ  زا  تنساحم  هک  دنز  یم  یتبرض  وت  قرف  رب  نیرخآ  نیلوا و  درف  نیرت  یقش  یتسه ، زامن  هب  لوغشم  هک  یلاح  رد 
ربمایپ دنام »؟ دـهاوخ  ملاس  نم  نید  ندروخ ، تبرـض  ماگنه  ایآ  هللا ! لوسر  ای  : » دیـسرپ ماگنه  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  .دوش » یم 

«. یلب : » داد خساپ 

دَقَف َکَلَتَق  ْنَم  ُّیلع ! ای  : » دومرف هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دنمـشزرا  ماقم  هب  وگتفگ  نیا  زا  دعب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
َهللا َّنِإ  یَتنیِط  نِم  َُکتَنیِط  یحوُر َو  ْنِم  َکُحوُر  یـسْفَنَک  یِّنِم  َکَّنأـّل  ینَّبَـس  ْدَـقَف  َکَّبَـس  ْنَم  ینَـضَْغبأ َو  ْدَـقَف  َکَـضَْغبَا  نَم  ینَلَتَق َو 

ای یتَُّوُبن  َرَْکنَا  ْدَـقَف  َکَتَمامإ  َرَْکنَا  ْنَمَف  ِهَمامِْإِلل  َكَراتْخا  ِهَُّوبُّنِلل َو  ینَراتْخا  َكاّیإ َو  ینافَطْـصا َو  َكاـّیإ َو  ینَقَلَخ َو  یلاـعَت  َكَراـبَت َو 
يِذَّلِاب ُمِسُقا  ییهَن  َکـُیْهَن  يْرمَا َو  َكُْرمَا  یتْوَم  َدـَْعب  یتاـیَح َو  یف  یتَّمُأ  یلَع  یتَفِیلَخ  یتَنبإ َو  ُجوَز  يدـلُو َو  ُوبَا  یِّیِـصَو َو  َْتنَا  ِیلَع 

ار وت  سک  ره  یلع ! يا  ) (1) ) ؛ ِهِدابِع یلَع  ُُهتَفِیلَخ  ِهِّرِـس َو  یلَع  ِِهنیِمَا  ِهِقلَخ َو  یلَع  ِهللا  ُهَّجَُحل  َکَّنِا  ِهَّیِرَبلا  َْریَخ  ینَلَعَج  ِهَُّوبُّنلاـِب َو  ینَثََعب 
وت اریز  تسا ؛ هداد  مانـشد  ارم  دـهد ، مانـشد  ار  وت  هک  ره  هدروآ و  مشخ  هب  ارم  دزاس ، نیگمـشخ  ار  وت  هک  ره  هتـشک و  ارم  دـشکب ،
ره دـیرفآ و  ار  ام  يود  ره  دـنوادخ  هک  انامه  .تسا  نم  دوجو  زا  تدوجو  نم و  حور  زا  تحور  یتسه ، مدوخ  لـثم  نم  هب  تبـسن 
ای .تسا  هدرک  راکنا  ارم  توبن  دوش ، رکنم  ار  وت  تماما  سک  ره  سپ  .دیزگرب  تماما  هب  ار  وت  توبن و  هب  ارم  دـیزگرب و  ار  ام  يود 
وت یهن  رما و  .یتسه  نم  تلحر  زا  دعب  تایح و  لاحرد  متما  رد  نم  نیشناج  مرتخد و  رسمه  منادنزرف و  ردپ  نم و  یـصو  وت  یلع !
رب ادـخ  تجح  وت  داد ! رارق  شتاـقولخم  نیرتهب  ارم  درک و  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  .تسا  نم  یهن  رما و 

!« یشاب یم  شناگدنب  رب  ادخ  هفیلخ  یهلا و  رارسا  رادتناما  مدرم ،
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تادابع لمکم  مالسلا  هیلع  تیب  لها  تبحم 

تیب لها  تبحم  تیوقت  راتـساوخ  یبوبر  هاگرد  زا  دوخ  تادابع  لـیمکت  يارب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  ياـعد  رد 
ًاّنَتْسُم َِکئادْعِأل  ًایِداعُم  َِکئاِیلْوِأل َو  ًاّبُِحم  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا   » .میشاب یهلا  ءایلوا  نآ  نارادتسود  زا  هک  مینک  یم  وزرآ  هدوب ، مالـسلا  هیلع 
متاـخ شور  هار و  ناورهر  زا  تنانمــشد و  نیفلاـخم  زا  تدوـخ و  ءاــیلوا  ناتــسود  زا  ارم  ادــنوادخ ! ) (1) ) ؛ َِکئاِیْبنأ ِمَتاـخ  ِهَّنُِـسب 

!« هدب رارق  ملسو  هیلع  هللا  یلص  تناربمایپ 

هلیسو ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  میهد ، یم  مسق  شیانسُح  ءامـسا  شدوخ و  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  ردق  ياهبـش  لامعا  رد 
هتبلا میروآ و  یم  دوخ  عیفـش  ار  نایمارگ  نآ  میهد و  یم  دنگوس  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  کت  کت  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  هداد ، رارق 

میهاوخ ساسحا  يرتشیب  تیناحور  تینارون و  دشاب ، يرهاظ  تخانـش  زا  رتارف  ناراوگرزب  نآ  خماش  ماقم  هب  تبـسن  ام  تفرعم  رگا 
.دنراد ام  تفرعم  زا  رتالاب  سب  یهاگیاج  ناراوگرزب  نآ  هک  ارچ  درک ؛

سک ره  تسا و  تاجن  لها  دروآ ، ور  امش  هب  سک  ره  ) (2) ) ؛ َکَلَه ْمُِکتْأَی  َْمل  ْنَم  اَجن َو  ْمُکاتَا  ْنَم  : » میناوخ یم  هعماج  ترایز  رد 
ُمُُکتَداع ُْریَخلا َو  ُمُُکْلِعف  يْوقَّتلا َو  ُمُُکتَّیِـصَو  ٌدْشُر َو  ْمُکُْرمأ  ٌرُون َو  ْمُکُمالَک  : » میناوخ یم  زین  و  .دـش » دـهاوخ  كاله  دـنادرگرب ، ور 

« .تسا ناسحا  امش  هویش  کین و  ناتیاهراک  اوقت و  امش  شرافس  یقرت و  دشر و  امش  رما  رون و  امش  راتفگ  ) (3) ) ؛ ُناسْحِْإلا
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جرف راظتنا  ناضمر و 

نب دیـس   » هک اعد  نیا  .دسر  یم  دوخ  جوا  هب  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  رد  حاتتفا  ياعد  ندـناوخ  اب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دـنویپ 
لها تیالو  تماما و  دروم  رد  يدـنلب  میهافم  هدروآ ، ناضمر  كرابم  هاـم  ياهبـش  يارب  لاـمعالا » لاـبقا   » رد هللا ») همحر  ) سوواـط
روهظ لاعتم  دـنوادخ  زا  مالـسلا ،  هیلع  راهطا  همئا  هب  مالـس  دورد و  یهلا و  يانث  دـمح و  زا  دـعب  نآ  رد  هک  دراد  مالـسلا  هیلع  تیب 

اَِهب ُّزُِعت  ٍهَمیِرَک  ٍَهلوَد  یف  َْکیلإ  ُبَغَْرن  اَّنإ  َّمُهَّللَا  : » مینک یم  وزرآ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  همیرک  تلود 
اینُّدـلا َو َهَمارَک  اِهب  اُنقُزْرَت  َِکلیبَس َو  یلا  ِهَداْقلا  َِکتَعاط َو  یلا  ِهاعُّدـلا  َنِم  اـهِیف  اـُنلَعْجَت  ُهَلْهأ َو  َقاـفِّنلا َو  اـِهب  ُّلِذـُت  ُهَلْهأ َو  َمالْـسِْالا َو 
مالـسا و نآ  هلیـسو  هب  هک  ینک  رقتـسم  نیمز  يور  رد  ار  يا  همیرک  تـلود  هـک  میهاوـخ  یم  وـت  زا  اـم  اراـگدرورپ ! ) (1) ) ؛ ِهَرِخآلا

تعاط يوس  هب  نایامنهار  ناگدننک و  توعد  زا  ار  ام  ینک و  لیلذ  راوخ و  ار  نآ  ناوریپ  قافن و  ههبج  ینادرگ و  زیزع  ار  ناناملسم 
!« ینادرگ نامبیصن  ار  ترخآ  ایند و  تمارک  هلیسو  نیا  هب  یهد و  رارق  تدوخ  هار  و 

نارگمتـس و طلـست  ناگدیـشک و  متـس  راـب  تقر  یگدـنز  یتلادـعان و  يربارباـن ،  ) دوجوم تیعـضو  زا  اـعد ، نیمه  رخآ  زارف  رد  و 
هللا لجع  نامرصع  بحاص  رما و  یلو  ینالوط  تبیغ  زا  هدرک ، هوکش  یبوبر  هاگرد  هب  اه ) هنتف  زورب  درد و  یب  نامکاح  نانمـشد و 

انِدَدَع َو َهَِّلق  انِّوُدَع َو  َهَْرثَک  انِِّیلَو َو  َهَبیَغ  ِِهلآ َو  ِهِیلَع و  َُکتاولَص  انِِّیبَن  َدْقَف  َْکیلإ  وُکْـشَن  اَّنإ  َّمُهّللَا  : » مینک یم  هلان  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هک نامربمایپ -  ندوبن  زا  مینک  یم  تیاکـش  وت  هب  اـم  ایادـخ ! ) (2) ) ؛ ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَصَف  اْنیَلَع  ِناـمَّزلا  َرُهاـظَت  اـِنب َو  ِنَتِفلا  َهَّدِـش 

تـشپ ام و  رب  اه  هنتف  یتخـس  نایعیـش و  دادعت  ّتلق  نانمـشد و  يرایـسب  نامرما و  یلو  تبیغ  زا  و  داب –  شنادـناخ  وا و  رب  وت  دورد 
!« تسرف دورد  شلآ  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رب  سپ  .ام  هیلع  رب  هنامز  ندرک 
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تادابع کین و  لامعا  هک  تسا  هتسیاش  راد  هزور  ناسنا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  دنمجرا  ماقم  نآ و  نیماضم  اهاعد و  نیا  هب  هجوت  اب 
زا يدنلبرس  راختفا و  اب  نایمارگ ، نآ  اب  دوخ  طباور  میکحت  اب  دهد و  دنویپ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  اب  ناضمر  كرابم  هام  رد  ار  دوخ 

.دور نوریب  ناضمر  كرابم  هام 
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هاتوک ینارنخس   9

هراشا

هب ار  یبلاطم  دوخ  هقیلس  قوذ و  اب  دیناوت  یم  امش  .تسا  هدوب  مرتحم  ناغلبم  لابقتسا  دروم  هشیمه  هلجم ، نیا  رد  هاتوک  ياهینارنخس 
.دییامن هئارا  ناگدنونش  طیارش  هب  هجوت  اب  ار  اهنآ  هدوزفا و  هاتوک  ياهینارنخس  زا  کی  ره 

457 ص :
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مالسا هاگن  زا  يزیر  همانرب  تیمها 

يداو هب  ار  ناسنا  یگمانرب  یب  یناماس و  یب  هک  ناـنچمه  تسا ؛ یگدـنز  روما  رد  يزیر  هماـنرب  مظن و  يزوریپ ، قیفوت و  لـماوع  زا 
.دناشک یم  تسکش 

نیرت نشور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  شنادـنزرف ، هب  دوـخ  تیـصو  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  مـالک 
ناتیاهراک رد  طابضنا ] و   ] مظن ...يراکزیهرپ و  هب  ار  امش  ) (1) ) ؛ ْمُکِْرمَا ِمْظَنَو  ...ِهَّللا  يَْوقَِتب  امُکیِصُوا  : » دومرف هک  تسام  يامنهار 

« .منک یم  شرافس 

.دهد یمن  تسد  زا  ار  اهتصرف  زگره  دراد و  همانرب  یگدنز  تاعاس  مامت  يارب  هراومه  نمؤم  ناسنا 

458 ص :

همان 47. 1380ه ش ، روهشم ، رشن  مق ، یتشد ، همجرت  هغالبلا ، جهن  - . 1
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ارچ درب ؛ ار  هرهب  لامک  دنمشزرا  هیامرس  نیا  زا  درک و  تکرح  قیقد  همانرب  مظن و  اب  دیاب  رمع  هاتوک  تصرف  زا  هدافتسا  يارب  يرآ ،
: تسا هدورس  ابیز  هچ  هنیمز  نیا  رد  هللا ) همحر  «) ییاهب خیش   » .تشگ دهاوخن  زاب  زگره  هتفر ، تسد  زا  رمع  هک 

ماگل اّلطم  بسا  دوبن  رگ 

----

ماگ شیوخ  مدق  رب  ناوتب  دز 

----

بان ّرز  زا  هبرشم  دوبن  رو 

----

بآ دروخ  ناوت  تسد  فک  ود  اب 

----

ار وت  سلطا  هماج  دوبن  رو 

----

ار وت  سب  نت  رتاس  نهک  قلد 

----

ضوع دراد  همه  ینیب  هک  هلمج 

----

ضرغ رسیم  هتشگ  شضوع  زو 

----

رایشوه يا  ضوع  درادن  هچنآ 

----
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رامش تمینغ  تسا  زیزع  رمع 

----

.درب ار  هرهب  لامک  نآ  زا  صاخ  بیترت  مظن و  اب  درک و  يزیر  همانرب  رمع  دودحم  تاقوا  يارب  دیاب  نیاربانب ،

؛ ِرِیبْدَّتلا ُنْسُح  ُهُکالِمَو  ِریِدْقَّتلا  ُنْسُح  ِْشیَْعلا  ُماِوق  : » دیامرف یم  حیحص  يزیر  همانرب  تیمها  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تهج ، نیا  هب 
« .دشاب یم  وکین  یشیدنارود  نآ  رایعم  وکین و  يزیر  همانرب  قفوم ] حیحص و   ] یگدنز يراوتسا  ) (1)(

459 ص :

ح 8084. ص 354 ، مکحلا ، ررغ  - . 1
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ادابم ) (1) ) ؛ ِنارْـسُْخلِاب ِِهلْهَِال  يِرْجَی  ٌنادَـیَم  ُهَّنِِاف  ِهَصْرُْفلا  ِناْکِما  َدـْنِع  َطیِْرفَّتلاَو  َكاَِّیا  : » دـنک یم  دـیکأت  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  و 
« .درک دهاوخ  ررض  دنک ، عیاض  ار  دوخ  تقو  هک  یسک  نادیم  نیا  رد  هک  یهدب  تسد  زا  یناسآ ] هب   ] ار هدمآ  تسد  هب  ياهتصرف 

رذگ زا  تلفغ  تسا و  يزوریپ  قیفوت و  ياههار  نیرتهب  زا  ریسم  نیا  رد  حیحص  يزیر  همانرب  هدمآ و  تسد  هب  ياهتصرف  زا  هدافتسا 
.دراد لابند  هب  ار  یمتح  تسکش  اهتصرف  نتفر  تسد  زا  نامز و 

يزیر همانرب  مظن و  هوسا 

دوخ یگدنز  رد  راوگرزب  نآ  : » دنا هتـشون  تسا –  خـیرات  قفوم  ياهناسنا  زا  یکی  هک  هللا - ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دروم  رد 
اذـغ نیعم  تعاس  رد  هک  دـندوب  دـّیقم  یلیخ  ینعی  دـش ؛ یم  ماجنا  نیعم  ییاـهتعاس  رد  ناـشیاهراک  .تشاد  يا  هژیو  هماـنرب  مظن و 
چیه نآ  زا  دنتشاذگ ، یم  رارق  یـسک  اب  ای  دنتـشاد  يراک  رگا  .دنوش  دنلب  صاخ  یتعاس  سأر  دنباوخب و  نیعم  تعاس  رد  دنروخب ،

فورعم ندوب  مظنم  تفاظن و  هب  یناوج  نارود  زا  دوب و  ناشیا  يزیر  همانرب  مظن و  هللا ) همحر  ) ماما تیقفوم  زار  .دندرک  یمن  لودع 
یم ادـیپ  ًاروف  دنتـساوخ ، یم  هک  ار  یتشاددای  ای  ذـغاک  ره  دوب ، تشاددای  ذـغاک و  باـتک ، زا  هتـشابنا  هک  یقاـتا  رد  ناـشیا  .دـندوب 

)(2) « ( .دندوب دوخ  هب  صوصخم  ياج  رد  مظن و  اب  اهنآ  مامت  هکنیا  يارب  دندرک ؛

، هدشن دراو  مه  یـصاخ  تقو  رد  اهنآ  تئارق  هک  ییاهاعد  اهترایز و  یتح  بحتـسم و  ياهراک  نآرق و  تئارق  هعلاطم ، يارب  ناشیا  »
)(3) « ( .دنداد یم  ماجنا  يدنب  نامز  نامه  يور  ار  يراک  ره  دندوب و  هدرک  میظنت  ار  یصاخ  تقو 

460 ص :

ح 1. ص 165 ، ج 75 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 4 و 6 و 7. ج 2 ، 1383ه ش ، نارهت ، جورع ، هسسؤم  ییاجر ، یلعمالغ  هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 2

ص 4 و 6 و 7. ج 2 ، هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 3
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زور هنابش  میسقت 

ِشاعَْملا ِْرمَِال  ًهَعاسَو  ِهَّللا  ِتاجانُِمل  ُْهنِم  ًهَعاس  ٍتاعاس  ََعبْرَا  ْمُُکنامَز  َنوُکَی  ْنَا  اوُدِـهَتِْجا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
ِهَعاَّسلا ِهِذـِهبَو  ْمُِکتاَّذَِـلل  اهِیف  َنُولْخَت  ًهَعاسَو  ِنِطاْبلا  ِیف  ْمَُکل  َنوُِصلُْخیَو  ْمَُکبُویُع  ْمُکَنُوفِّرَُعی  َنیِذَّلاَو  ِتاقِّثلا  ِناوْخِْالا  ِهَرَـشاعُِمل  ًهَعاـسَو 

، دـنوادخ اب  تاجانم  يارب  ینامز  دـینک : میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  دوخ  ناـمز  دـینک  یعـس  ) (1) ) ؛ ِتاعاَّسلا ِثالَّثلا  یَلَع  َنوُرِدـْقَت 
اـهبیع و هک  یناـسک  داـمتعا و  دروـم  [ دارفا ینید و   ] ناردارب اـب  ترـشاعم  يارب  ار  موـس  تعاـس  شاـعم ، نیمأـت  يارب  رگید  یتعاـس 

دوخ [ لالح  ] ياهتذل و  ملاس ] حیرفت   ] يارب ار  مراهچ  تعاس  دندنم و  هقالع  امش  هب  لد  هت  زا  دننک و  یم  دزشوگ  ار  امش  تالاکـشا 
« .تشاد دیهاوخ  ار  لّوا  شخب  هس  ماجنا  ییاناوت  لالح  ياهتذل  تاحیرفت و  نیا  اب  امش  دیهدب و  صاصتخا 

: دیوگ یم  رعاش 

461 ص :

ص 337. 1406ه ق ، دهشم ، مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  هرگنک  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  هقف  - . 1
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زیگنا تربع  ناهج  مظن  زا 

----

زیوآ تشوگ  هب  نخس  ّرد  نیا 

----

یبای هار  لامک  هب  یهاوخ 

----

زیمایب لمع  مظن  ۀغبص  اب 

----

تاـظحل هنرگو  تفرگ  هرهب  یتـصرف  ره  زا  دومن و  تکرح  مظنم  هماـنرب  اـب  دـیاب  لاـمک  عـیفر  ياـه  هلق  هب  ندیـسر  يارب  نیارباـنب ،
.تفر دنهاوخ  تسد  زا  یتحار  هب  دنتسه ، نامرمع  يازجا  هک  ام  ياهسفن  یگدنز و 

: هدورس يدعس 

تسا یمد  ملاع  هک  تصرف  رادهگن 

----

تسا یملاع  زا  هب  اناد  شیپ  یمد 

----

سویأم و رمع  یقاـب  رد  دـیابن  تسا ، هدرک  یگدـنز  هماـنرب  مظن و  نودـب  ییاهتدـم  هداد و  تسد  زا  ار  ییاهتـصرف  ناـسنا  رگا  هتبلا 
هب هنوگچ  وت  دندیـسرپ ! هتـسیاش  قفوم و  ریدم  کی  زا  .درب  دهاوخ  دوس  دنک  يریگولج  یعقوم  ره  رد  ررـض  زا  هکلب  دوش ؛ هدرـسفا 

ادرف هب  ار  زورما  راک  منک و  یم  لمع  همانرب  قبط  نم  تفگ : خـساپ  رد  وا  ینک ؟ یم  یگدیـسر  قیقد  روط  هب  مظنم و  راک ، همه  نیا 
.مزادنا یمن  ریخأت  هب  دراد ، ینیعم  تقو  هک  ار  يراک  زگره  منک و  یمن  لوکوم 

462 ص :
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مالسا رد  یگزیکاپ  ییابیز و  شزرا 

.تسا ینطاب  یگتـسارآ  كاپ و  تریـس  رانک  رد  یگزیکاـپ  يرهاـظ و  یگتـسارآ  ییاـبیز و  هب  هجوت  مالـسا  نیبم  نید  تازاـیتما  زا 
يرهاـظ هک  دـهد  یم  روتـسد  ناـنآ  هب  روط  ناـمه  دـناوخ ، یم  ارف  حور  تمالـس  یکاـپ و  يوس  هب  ار  اـهناسنا  هک  ناـنچمه  مالـسا 

)(1) ) ؛) َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحیَو  َنِیبا  َّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  .دنـشاب  هتـشاد  اـبیز  هقیلـس و  اـب  باذـج ،
اب هک   ] ناـکاپ و  دـنهد ] یم  وشتـسش  هاـنگ  ياـهیگدولآ  زا  ار  دوخ  ناور  حور و  هک  یناـسک  و   ] ناـگ هدـننک  هبوت  لاـعتم  دـنوادخ  »

« .دراد تسود  ار  دننک ] یم  ظفح  اهیگدولآ  زا  ار  دوخ  مسج  تفاظن ، تراهط و 

« .تسا نامیا  زا  یمین  یگزیکاپ  ) (2) ) ؛ ِنامیِْالا ُفِْصن  ُرْهُّطلَا  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  یلع 

463 ص :

.222/ هرقب - . 1
ص 100. ج 1 ، 1385ه ش ، فراعملا ، راد  رصم ، یبرغم ، نامعن  مالسالا ، مئاعد  - . 2
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ْنَأ ُّبُِحی  َلامَْجلا َو  ُّبُِحی  ٌلـیِمَج  َهَّللا  َّنِا  : » تسا هدومرف  هدرک و  هصـالخ  هلمج  کـی  رد  ار  مالـسا  رد  ییاـبیز  يرگید  راـتفگ  رد  و 
شا هدـنب  دوجو ]  ] رب ار  تمعن  رثا  هک  دراد  تسود  دراد و  تسود  ار  ییابیز  تساـبیز و  دـنوادخ  ) (1) ) ؛ ِهِدـْبَع یلَع  ِهَمْعِّنلا  ََرثَا  يرَی 

« .دنیبب

سابل ) (2) ) ؛ ٍلالَح ْنِم  ْنُکَْیلَو  َلامَْجلا  ُّبُِحی  ٌلیِمَج  َهَّللا  َّنِاَـف  ْلَّمَجَت  ْسِْبلَاَـف َو  : » دومرف ساـبع » نب  لـضف   » هب نینچمه  ترـضح  نآ 
« .دشاب لالح  هار  زا  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  دراد و  تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  هک  ارچ  يارایب ؛ ار  دوخ  شوپب و  ابیز ] ]

ابیز هتـسارآ و  يرهاظ  هک  يدرف  يوس  هب  اهناسنا  دـنک و  یم  داجیا  هبذاج  نارگید  رد  هتـساوخان  رهاظ ، یگزیکاپ  تفاظن و  تیاـعر 
شیوخ و يرهاظ  عضو  هب  یگدیـسر  اب  نامیا  اب  ناسنا  کی  هک  تسا  هتـسیاش  .دنوش  یم  هدیـشک  هاگآدوخان  روط  هب  دشاب ، هتـشاد 

هکنیا رب  هوالع  لمع  نیا  .دـهد  رارق  بوبحم  ینتـشاد و  تسود  هعماـج  رد  ار  دوخ  زیمت ، بساـنم و  شـشوپ  ساـبل و  ندرک  بترم 
.دشاب یم  زین  ناسنا  يابیز  ياهتلصخ  زا  يا  هولج  تسا ، شمارآ  تزع و  بجوم 

464 ص :

ص 438. ج 6 ، 1365ه ش ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، - . 1
ص 442. ج 6 ، یفاکلا ، - . 2
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هداتفا بقع  ات  هتفرـشیپ  ياهتلم  ماوقا و  زا  مدرم ، تاقبط  مامت  تسا و  رـشب  يرطف  تالیامت  زا  یتسوداـبیز  ییاـبیز و  هب  قشع  ًاـساسا 
دیکأت هزیکاپ  زیمت و  ابیز و  يرهاظ  شـشوپ  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تاـیاور  رد  .دـنراد  ناـعذا  تقیقح  نیا  هب  هعماـج  دارفا  نیرت 

.تسا هدش  ناوارف 

رقف نیع  رد  ...هک  تسا  نیا  نینمؤم  ياهیگژیو  زا  ) (1) ) ؛ ٍهَقاف ِیف  ًالُّمَجَت  ...َنِینِمْؤُْملا  ِقالْخَا  ْنِم  َّنِا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
« .دنراد هزیکاپ ] و   ] هتسارآ يرهاظ  يرادان ، و 

اب درف  رهاظ  .دـنهد  یمن  ناـشن  فیثک  هدـنامرد و  كولفم و  رهاـظ  رد  ار  دوخ  دنـشاب ، زیچ  یب  ریقف و  مه  ردـقچ  ره  نینمؤم  يرآ ،
مهرد ینطاب  لاـمج  اـب  ار  يرهاـظ  لاـمج  دوب و  نینچ  زین  دوخ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  .تسوا  ینطاـب  ناـمیا  زا  يا  هولج  ناـمیا ،

.دومن یم  ناسکی  وکین  تریس  اب  ار  ابیز  تروص  دوب و  هتخیمآ 

یَلَع ُقِْفُنی  اَّمِم  َرَثْکَا  ِبیِّطلا  یَلَع  ُقِْفُنی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناـک  : » تسا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
يرهاظ ییابیز  تیمها  نیا  و  .تخادرپ » یم  لوپ  اذغ  زا  رت  شیب  رطع  يارب  هراومه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ) (2) ) ؛ ِماعَّطلا

لوق هب  .تسین  نطاب  تفاطل  یگزیکاپ و  هناـشن  يرهاـظ  یگتـسارآ  هشیمه  هک  دـنامن  هتفگاـن  .دـناسر  یم  ترـضح  نآ  هریـس  رد  ار 
«: یماصتعا نیورپ  »

465 ص :

ص 137. 1408ه ق ، مالسلا ،  هیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، یملید ، نسح  نیدلا ، مالعا  - . 1
ص 34. 1412ه ق ، یضر ، فیرش  رشن  مق ، یسربط ، نسح  قالخالا ، مراکم  - . 2
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تسا دازکاپ  ییور ، هزیکاپ  ره  هن 

----

تسا داز  كاپ  لصا  كاپ ز  لسن  هک 

----

يرهاظ یگتسارآ  و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما 

یگلاس یس  رد  ماما  .دوب  ریظن  مک  ینطاب  يرهاظ و  یگتـسارآ  رد  هک  مینک  یم  هراشا  زین  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  هریـس  هب  اجنیا  رد 
.دوب مظنم  زیمت و  یلیخ  ناشسابل  ابیز و  یلیخ  ناشیا  هفایق  .درک  یم  قرف  اه  هبلط  ریاس  اب  نارود  نامه  زا  دوب و  مق  یمان  نیسردم  زا 

كاپ و ناسنا  کی  تروص  هب  هعماج  رد  درک و  یم  بترم  ار  دوخ  همامع  .دشوپب  یبترم  باروج  زیمت و  شفک  هک  دوب  دیقم  ناشیا 
.دش یم  رهاظ  مظنم 

.درک یم  بترم  ار  دوخ  هنیآ  رد  دش ، یم  دنلب  تقو  ره  هک  تشاد  رارق  راوید  رب  يا  هنیآ  ماما  لزنم  رد 

هکنیا اـب  یتح  .دـمآ  یم  ناشدـب  ییاـمنرقف  تلاـح  زا  دـندوب و  رفنتم  يراـکایر  قاـفن و  زا  ماـما  نادرگاـش ، زا  يرایـسب  فارتـعا  هب 
.دندیسر یم  ناشدوخ  يرهاظ  عضو  هب  دندوب ، ضورقم 

466 ص :
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عقوم .دـش  یم  ادـیپ  ناشیا  تفاظن  هب  یـسک  رت  مک  دـیاش  هک  دوب  زیمت  ردـق  نآ  ابق  کی  نیمه  یلو  دنتـشاد ؛ هدابل  ابق و  کی  اـهلاس 
.دریگن کل  ناشـسابل  دزیرن و  ناشیا  سابل  يور  اذغ  ًانایحا  هک  دنداد  یم  رارق  هنیـس  ندرگ و  يولج  ار  دـنلب  یلامتـسد  اذـغ  فرص 

)(1)  ( .دیسر یم  ماشم  هب  رطع  يوب  ماما  قاتا  يرتم  دنچ  زا  هشیمه 

467 ص :

.160 صص 153 . ج 2 ، 1383ه ش ، نارهت ، جورع ، هسسؤم  ییاجر ، یلعمالغ  هر ،) ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 1
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مالسا رد  يزاون  نامهیم  تیمها 

دـنوادخ و باتک  يال  هبال  زا  ناوت  یم  ار  نآ  تیمها  دراد و  يا  هژیو  هاگیاج  نامهیم  زا  ییاریذـپ  مالـسا ، ینامـسآ  بتکم  رظنم  زا 
نمض رد  دیوگ و  یم  نخـس  نآ  شاداپ  رجا و  نامهیم و  میرکت  زا  اهراب  میرک  نآرق  .دروآ  تسد  هب  یهقف  نوتم  یثیدح و  عماوج 

)(1)  ( .دیاتس یم  ابیز  تلصخ  نیا  هب  ار  وا  دنک و  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يزاون  نامهیم  ناتساد  یتایآ 

تلصخ نیرت  بوبحم 

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  رـضحم  هب  ار  یناریـسا  ینامز  : » دسیون یم  یتیاور  نمـض  رد  هللا ) همحر  «) ینیلک خیـش  »
ترـضح لاـح ، نآ  رد  دیـسر ؛ ریـسا  نیرخآ  هب  تبون  همه ، مکح  يارجا  زا  دـعب  .دـندش  موکحم  مادـعا  هب  یگمه  ناـنآ  .دـندروآ 

يِْرُقی َماعَّطلا َو  ُمِعُْطی  اذه  َكَریِـسَأ  َّنِا  ََکل  ُلوُقَی  َمالَّسلا َو  َُکئِْرُقی  َکُّبَر  ُدَّمَُحم  ای  تشاد : هضرع  دـش و  لزان  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
[ نادنمزاین هب   ] هک تسا  یسک  وت  ریسا  نیا  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  تراگدرورپ  ملـسو !  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  يا  َْفیَّضلا ؛

« .دیامن یم  ییاریذپ  نانامهیم  زا  دنک و  یم  ماعطا 

468 ص :

.24/ تایراذ /51 ؛ رجح - . 1
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ایآ دیـسرپ : بجعت  اـب  رفاـک  ریـسا  نآ  .درک  غـالبا  وا  هب  شا  يدازآ  هدژم  اـب  هارمه  ار  ماـیپ  نیا  ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
قایتشا لامک  اب  دوب ، هتفرگ  رارق  شخب  تایح  مایپ  نیا  ریثأت  تحت  هک  وا  .یلب  دومرف : دراد ؟ تسود  ار  يزاون  نامهیم  تراگدرورپ 

ار یـسک  لاح  هب  ات  نم  دومرف ! ثوعبم  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  تشاد : راهظا  درک و  يراج  بل  رب  نیتداهش 
)(1) « ( .ما هدومنن  هقیاضم  ملاوما  زا  هار  نیا  رد  ما و  هدرکن  در  ما  هناخ  رد  زا 

مالسلا هیلع  تیب  لها  ياهیگژیو  زا 

هب ادـخ  هار  رد   ] میراد روتـسد  هک  میتسه  یتیب  لـها  اـم  ) (2) ) ؛ َماـعَّطلا َمِعُْطن  ْنَأ  اـنِْرمُأ  تیب  لـها  اَّنِا  : » دوـمرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .مینک ماعطا  نادنمزاین ]

نامیا ۀناشن 

469 ص :
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زا ییاریذـپ  و   ] یقلخ شوخ  نامیا  ياه  هناـشن  زا  ) (1) ) ؛ ِماعَّطلا ُماعِْطاَو  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  ِنامیِْالا  َنِم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ره دراد و  یعاـمتجا  ینید و  يـالاو  شزرا  هدیدنـسپ ، تلـصخ  نیا  مینک ، یم  هدـهاشم  هک  ناـنچمه  .تساذـغ » ماـعطا  و  ناـمهیم ]

يزاون نامهیم  یتسد و  هداشگ  تواخـس ، .درب  دهاوخن  ییاج  هب  هار  یگژیو  نیا  نودب  دنک ، یم  تکرح  لامک  يوس  هب  هک  یناسنا 
یناـسنا یگژیو  نینچ  نتـشاد  هب  یهلا  گرزب  ناربـهر  تهج ، نیمه  هب  .تسا  تداعـس  عـیفر  هلق  هب  ندیـسر  ياـه  هویـش  نـیرترب  زا 

: دشاب یم  تسد  نیا  زا  يا  هنومن  ریز  تیاور  .دندرک  یم  راختفا 

مالسلا هیلع  یلع  يزاون  نامهیم 

470 ص :
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شیپ ماما  .دندش  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  هب  دـندوب  رـسپ  ردـپ و  هک  نامهیم  رفن  ود  يزور  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
فرظ هاگ  نآ  .دندروخ  نآ  زا  دندروآ و  اذغ  داد  روتسد  هاگ  نآ  .تسشن  نانآ  يور  هبور  درک و  مارتحا  ار  نانآ  تساخرب ، ناشیاپ 

! نینمؤملاریما ای  تشاد : هضرع  دنکفا و  كاخ  هب  ار  دوخ  داتفا و  سامتلا  هب  درم  نآ  .دزیرب  درم  ناتسد  رب  ات  تفرگ  تسد  هب  ار  بآ 
مالـسلا هیلع  یلع  میوش ؟ یم  ار  مناتـسد  نم  دزیر و  یم  بآ  مناتـسد  رب  وت  دـننام  یتیـصخش  هک  درگنب  یلاـح  رد  ارم  دـنوادخ  اـیآ 

وت هب  درادـن ، يزاـیتما  یقرف و  چـیه  وت  اـب  هک  تردارب  هک  یلاـح  رد  دـنیب ، یم  ار  وت  دـنوادخ  يوشب ! ار  تناتـسد  نیـشنب و  دوـمرف :
تـشهب رد  شیاهییاراد  هب  هزادنا  نیمه  هب  دـیوج و  یم  تشهب  رد  ار  ایند  لها  لمع  ربارب  هد  دوخ ، لمع  نیا  اب  دـنک و  یم  تمدـخ 

ار نآ  وت  هک  نم  گرزب  قح  نآ  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  .تسـشن  شیاج  رد  نامهیم  درم  .دوش  یم  هفاـضا 
نآ هدـب  هزاـجا  نم  هب  دـهد ، ریخ  شاداـپ  وت  هب  دـنوادخ  هک  دـنوادخ  ربارب  رد  وت  عضاوت  هب  ینک و  یم  مارتحا  نآ  رب  یـسانش و  یم 
بآ ربنق »  » رگا هک  نانچ  نآ  يوشب ؛ نئمطم  تحار و  ار  تناتـسد  .دـشخب  یم  تفارـش  ار  وت  هک  مروآ  اج  هب  وت  قح  رد  ار  یتمدـخ 

.درک نینچ  زین  نامهیم  درم  نآ  .یتسش  یم  تحار  تخیر ، یم 

رـسپ نیا  رگا  مرـسپ ! دومرف : داد و  هیفنح » نب  دـمحم   » تسد هب  ار  نیبوچ  ۀـباتفآ  ماما  نامهیم ، درم  تسد  نتـسش  زا  تغارف  زا  سپ 
هاگره هک  دراد  یمن  تسود  لاعتم  دنوادخ  اّما  متخیر ؛ یم  بآ  وا  تسد  هب  ًاصخـش  نم  دوبن ، شرانک  رد  شردپ  دوب و  هدـمآ  اهنت 

رـسپ هب  زین  رـسپ  تسا  هتـسیاش  درک و  تمدخ  ردپ  هب  ردپ  تهج ، نیا  هب  .دوش  رارقرب  يواست  نانآ  نیب  دندوب ، مه  اب  يردـپ  رـسپ و 
« .تخیر بآ  رسپ  ناتسد  رب  زین  هیفنح  دمحم  .دنک  تمدخ 
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ۀعیـش وا  درک ، يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  روما  نیا  رد  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تیاور ، نیا  لقن  زا  دعب 
)(1) « ( .تسا نیتسار 

مالـسا یمارگ  لوسر  .تسا  یناسنا  شزرا  کی  دراد و  بتکم  ناوریپ  زا  رتارف  يا  هریاد  مالـسا  بتکم  رد  ناـمهیم  زا  ییاریذـپ  هتبلا 
ار نامهیم  ) (2) ) ؛ ًاِرفاـک َناـک  ْوـَلَو  َفـْیَّضلا  ِمِرْکَا  : » هک دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هنیمز  نیا  رد  ملـسو  هـیلع  هللا  یلص 

تـسود لاعتم  دـنوادخ  تسا و  مزال  یناسنا  ره  رب  دوش ، یم  دراو  رد  زا  هک  ینامهیم  مارکا  یلب ، .دـشاب » رفاک  هچرگ  رادـب ، یمارگ 
.دوش میرکت  هک  دراد 

تساون یب  سک  ره  تسام  نامهیم 

----

تسانشآ یب  نوچ  تسام  اب  انشآ 

----

472 ص :

ص 327. ج 16 ، 1408ه ق ، مالسلا ،  هیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  - . 1
ص 84. 1363ه ش ، یضر ، رشن  مق ، يریعش ، نیدلا  جات  رابخالا ، عماج  - . 2
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  ینابزیم 

یم يزاب  مه  هدش ، عمج  مه  رود  نانآ  .دـندید  هچوک  رد  ار  یناکدوک  دـندرک ، یم  روبع  یلحم  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يزور 
کچوک عمج  هب  ار  ترـضح  هقالع  روش و  اب  دندید ، ار  ماما  یتقو  ناکدوک  .دندوب  لوغـشم  ییاهنان  هدرخ  ندروخ  هب  مه  دندرک و 

.درک لوانت  زیر  هدرخ  ياهنان  نآ  زا  نانآ  هارمه  هب  تفریذپ و  ار  نانآ  توعد  عضاوت  لامک  اب  زین  ماما  .دـندرک  توعد  دوخ  هداس  و 
ادها ناشیا  هب  زین  یبسانم  ياهسابل  لماک ، ییاریذپ  ماعطا و  زا  دعب  دروآ و  دوخ  لزنم  هب  داد و  رارق  دقفت  دروم  ار  ناکدوک  هاگ  نآ 

اَّمِم َرَثْـکَا  ُدَِـجن  ُنَْحنَو  ِینوُـمَعْطَا  اـم  َْریَغ  اوُدِـجَی  َْمل  ْمُهَّنَاـِل  ْمَُهل  ُلْـضَْفلَا  : » دوـمرف ار  اـبیز  هلمج  نیا  شناراـی  هب  باـطخ  سپـس  .درک 
رت شیب  ام  یلو  دـنتفاین ؛ دـندرک  ماعطا  ام  هب  هچنآ  زا  ریغ  نانآ  اریز  تسا ؛ ناکدوک  ِنآ  زا  لـماعت ] نیا  رد   ] يرترب ) (1) ) ؛ ْمُهانْمَعْطَا

« .میراد يدوجوم  میدرک ، ماعطا  نانآ  هب  هچنآ  زا 

473 ص :

ص 198. ج 11 ، 1404ه ق ، یشعرم ، هناخباتک  مق ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 1
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نآ یعامتجا  يدرف و  ياهدمایپ  یقیسوم و 

هب دارفا  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تسانغ  یقیسوم و  عوضوم  هدرک ، لوغشم  دوخ  هب  ار  مدرم  زا  يرایسب  هک  ام  رصع  تالکـشم  زا  یکی 
بآ نان و  دننامه  دنا و  هدومن  نآ  عامتسا  هب  مزلم  ار  دوخ  تاقوا  زا  يرایسب  هک  دنا  هدرک  تداع  یقیـسوم  هب  نانچ  ناملـسم ، رهاظ 
هیلع موصعم  ناماما  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رابرهگ  نانخـس  یهلا و  یحو  يادن  نانآ  ایوگ  .دنناد  یم  بجاو  دوخ  يارب 

ءوس و راـثآ  موش و  بقاوـع  یعرـش ، تمرح  رب  هوـالع  ) ، (1)  ( زاجمریغ مارح و  یقیـسوم  هک  دـنا  هدینـشن  هراـب  نیا  رد  ار  مالـسلا 
.دراد لابند  هب  یعامتجا  یناور و  یمسج ، تارضم 

نامزلارخآ رد  یقیسوم 

474 ص :

.دشاب برطُم  حالطصا  هب  دیایب و  برط  دجو و  هب  نآ  ندینش  اب  ناسنا  ًالومعم  هک  تسا  یقیسوم  نآ  مارح ، یقیسوم  - . 1
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نایب نمض  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا و  نامزلا  رخآ  ياه  هناشن  زا  یکی  انغ ، مارح و  یقیـسوم  يوس  هب  رایـسب  لیامت 
ِتالآ ِِرئاسَو  ِریِمازَْملاَو  ِفُوفُّدـلاَو  ِرِیبانَّطلا  ِباحْـصَأ  یِلا  ُْلیَْملاَو  ُفِزاعَْملاَو  ُتاْنیَْقلاَو  َُهبوُْکلا  ُرَهْظَتَو  : » دـنا هدومرف  نامزلا  رخآ  مئالع 

لها زا  مدرم  دوش و  یم  جـیار  یقیـسوم ] تالآ  زا   ] فزاعمو هدـنناوخ  ناـنز  کـیراب ،) لـبط   ) هبوک ناـمز ] نآ  رد  ) ] (1) ) ؛ ...ِوْهَّللا
 « ...دننک یم  لابقتسا  بعل  وهل و  تالآ  رگید  ریمازم و  فد و  زاس ،)  ) روبنط

انغ یقیسوم و  يانعم 

.دوش یم  قالطا  برط  تالآ  نتخاون  نونف  رب  هک  تسا  یظفل  یقیسوم  . 1

)(2)  ( .دشاب روآ  برط  هک  تسا  يزاوآ  ءاسک »  » نزو رب  ءانغ » . » 2

475 ص :

زا انغ  یقیـسوم و   ) .دـنا هدـش  قیثوت  ثیدـح  نیا  دنـس  لاجر  همه  هک  دـنامن  هتفگاـن  ص 372 . ج 11 ، لـئاسولا ، كردتـسم  - . 1
.( ص 139 مالسا ، هاگدید 

ص 23. 1385ه ش ، باتک ، ناتسوب  مق ، يرون ، لیعامسا  دمحم  مالسا ، هاگدید  زا  انغ  یقیسوم و  - . 2
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هعیش ياملع  رظن 

.تسین یفالخ  هعیش  ياملع  نایم  یقیسوم ] و   ] انغ تمرح  رد  : » دیامرف یم  هللا ») همحر  ) یسلجم همالع  »

.دـنا هدرک  لقن  عاـمجا  یقیـسوم  تمرح  رب  همه  هللا ) همحر  «) سیردا نبا   » و هللا ) همحر  «) یلح همـالع  (، » هللا همحر  «) یـسوط خیـش  »
)(1)  ( .تسا هدوب  مولعم  هعیش  بهذم  زا  هراومه  انغ  تمرح  ًاساسا 

مشچ و شوگ و  تیلوئـسم  تسا و  هدش  حیبقت  وهل  وغل و  روزلا ، لوق  ثیدـحلا ، وهل  ترابع  اب  یحو  تایآ  رد  یقیـسوم  زا  هدافتـسا 
.تسا هدیدرگ  دزشوگ  زین  هنیمز  نیمه  رد  ناسنا  لد 

مارح یقیسوم  ياهدمایپ  ضراوع و 

هعماج طوقس  .فلا 

476 ص :

ص 83. مالسا ، هاگدید  زا  انغ  یقیسوم و  - . 1
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)(1) ) ؛ ُعِقْعَُقی ٌَطبَْرب  اهِیف  ًهَُّما  ُهَّللا  ُسِّدَُـقی  ال  : » دـیامرف یم  مارح  یقیـسوم  جاور  یعامتجا  ضراوع  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
« .دنک یمن  سیدقت  دیآ  رد  ادص  هب  یقیسوم ) تلآ  یعون   ) َطبَْرب نآ  رد  هک  ار  یتّما  دنوادخ 

یهلا فاطلا  زا  تیمورحم  .ب 

ُعَفُْرتَو ْمُهُؤاعُد  ُباجَتُْـسی  الَو  ٌدَْرن  ْوَأ  ٌرُوْبنُط  ْوَأ  ٌّفَد  ْوَأ  ٌرْمَخ  ِهِیف  ًاْتَیب  ُهَِکئـالَْملا  ُلُخْدَـت  ـال  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نآ لها  ياعد  دنوش و  یمن  دراو  نآ  هب  تمحر  ناگتشرف  دشاب ، درن  روبنط و  ای  فد  ای  بارـش  هک  يا  هناخ  رد  ) (2) ) ؛ ُهَکَرَْبلا ُمُْهنَع 

« .دش دهاوخ  هتشادرب  نانآ  زا  تکرب  دسر و  یمن  تباجا  هب  هناخ 

قافن رقف و  .ج 

477 ص :

ح 21. ص 434 ، ج 6 ، یفاکلا ، - . 1
ح 22638. ص 315 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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؛ َْرقَْفلا ُبِقُْعیَو  َقافِّنلا  ُثِرُوی  ُءانِْغلَا  : » دومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  مارح  یقیسوم  هب  نداد  شوگ  موش  بقاوع  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دروآ یم  لابند  هب  ار  رقف  ددرگ و  یم  قافن  ثعاب  برطم ) یناوخ  هزاوآ   ) ءانغ ) (1)(

يدرمناوج تفع و  ایح و  يدوبان  .د 

يرود ءانغ  زا  ) (2) ) ؛ َهَّوُرُْملا ُمِدـْهَیَو  ِهَوْهَـشلا  ِیف  ُدـیِزَیَو  َءایَْحلا  ُصُْقنَی  ُهَّنِاَف  َءانِْغلاَو  ْمُکاَِّیا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
« .دزاس یم  دوبان  ار  یگنادرم  هیحور ]  ] دنک و یم  دایز  ار  توهش  مک و  ار  ناسنا  يایح  ءانغ  اریز  دینک ؛

یتریغ یب  لماع  ه . 

نایم زا  ار  هداوناخ  سومان و  زا  عافد  هیحور  جیردت  هب  هک  تسا  دارفا  ندش  تریغ  یب  عورشمریغ ، یقیـسوم  ياهدمایپ  نیرت  مهم  زا 
.دراد ازسب  یشقن  هنادنمتداعس  ياهیگدنز  یشاپورف  رد  دراد و  یمرب 

478 ص :

ح 22616. ص 309 ، ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ص 308. ج 5 ، روثنملا ، ردلا  - . 2
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ناطیش دنوش ، لخاد  نآ  رد  مدرم  دوش و  هتخاون  مارح  یقیـسوم  زور  لهچ  یـصخش  هناخ  رد  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک دراذـگ  یم  رثا  هناخ  بحاص  رد  نانچ  دـمد و  یم  ار  دوخ  یناطیـش  سفن  دـنک و  یم  سمل  ار  هناخ  بحاص  ندـب  ياضعا  مامت 

)(1) « ( .دوش یم  توافت  یب  ًالماک  داد و  دهاوخن  ناشن  تریغ  رگید  دنشاب ، هتشاد  مه  عورشمان  هطبار  شرسمه  اب  نارگید  رگا 

شوگ مارح ]  ] یقیسوم هک  تفر  نیا  لابند  هک  يزغم  : » دیامرف یم  یقیسوم  ءوس  راثآ  دروم  رد  زین  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح 
، درذـگ یم  دراد  لاح  هچ  هب  شروشک  هک  دـنکب  نیا  رکف  دـناوت  یمن  نیا  دوش ، یم  ضیرم  زغم  نیا  درک ، نیا  هب  تداـع  ...دـنک و 

)(2) « ( .دنام یم  ینیئوره  مدآ  کی  لثم 

[ مارح  ] یقیسوم هب  تداع  هک  یناوج  ام ، ياهناوج  ینعی  دنتسه ؛ رّدخم  همه  مارح ] ي   ] اهیقیـسوم نیا  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 
)(3) « ( .دشاب عطاق  دناوت  یمن  رگید  دهدب ، ماجنا  راک  دناوت  یمن  رگید  درک ،

479 ص :

ص 433. ج 6 ، یفتک ، - . 1
ص 191. مالسا ، هاگدید  زا  انغ  یقیسوم و  - . 2
ص 191. مالسا ، هاگدید  زا  انغ  یقیسوم و  - . 3
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ییاونـش و سح  فیعـضت  یغامد ، تالالتخا  باصعا ، نزاوت  مدـع  رمع ، یهاتوک  زا : دـنترابع  مارح  یقیـسوم  راثآ  زا  رگید  یخرب 
، تریغ هدارا و  بلـس  توهـش ، کیرحت  اشحف و  لماع  هشیدـنا ، رکف و  يورین  يدوبان  یـشکدوخ ، تیانج و  لماع  ناجیه ، ییاـنیب ،

)(1)  ( .يدازآ رایتخا و  بلس  یگدرب و  لماع  تقو ، فالتا 

480 ص :

ص 29. 1381ه ش ، جع ،)  ) يدهملا رکذ  رشن  مق ، رکاش ، لیعامسا  دیس  یقیسوم ، هرابرد  هتکن  لهچ  - . 1
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يزوریپ تسکش و  لماوع 

ریسم نیا  یط  رد  اّما  دنک ؛ روبع  ریگ  سفن  تخس و  ياه  هندرگ  مطالت و  رپ  ریسم  زا  دیاب  دوخ  یلاع  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  ناسنا 
يزوریپ تسکـش و  لماوع  زا  دروم  دـنچ  هب  هنیمز ، نیا  رد  رت  شیب  ییانـشآ  يارب  ام  .دوب  دـهاوخ  ماکان  یهاـگ  باـیماک و  یهاـگ 

.میزادرپ یم  یگدنز  تخس  دربن  رد  اهناسنا 

: زا دنترابع  یگدنز  هصرع  رد  ناسنا  يزوریپ  لماوع  زا  یخرب  تایاور ، نآرق و  رظنم  زا 

تماقتسا ربص و  . 1

: دیامرف یم  نامقل  هروس  رد  دـنوادخ  .تسا  تسکـش  ببـس  يربص  یب  ییابیکـشان و  و  يزوریپ ، بجوم  تماقتـسا  شالت و  ربص و 
!« نک هشیپ  يرابدرب  دسر ، یم  وت  هب  راگزور ] تامیالمان  بئاصم و  زا   ] هچنآ ربارب  رد  ) » (1) ) ؛) ََکباصَا ام  یلَع  ِْربْصاَو  )

481 ص :

.17/ نامقل - . 1
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ُْمتنُک ِیتَّلا  ِهَّنَْجلاـِب  ْاوُرِْـشبَأ  ْاوـُنَزْحَت َو  اـَل  ْاُوفاَـخَت َو  اَّلَأ  ُهَِکئاَـلَْملا  ُمِْـهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  ْاوُمَقَتـْـسا  َّمـُث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  ْاُولاَـق  َنـیِذَّلا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  و 
یم لزان  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، تماقتـسا  سپـس  تسا ، هناگی  يادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک  انامه  ) » (1) ) ؛) َنوُدَعُوت

« .دیا هدش  هداد  هدعو  هک  یتشهب  نآ  هب  امش  رب  داب  تراشب  دیشابم و  نیگمغ  دیسرتن و  هک  دنوش 

: هتفگ انعم  نیا  حیضوت  رد  ظفاح 

دنمیدق ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

----

دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب 

----

یعـس و هارمه  هب  دـیاب  دـسرب ، دوخ  دوـصقم  هب  دـنک و  تشادرب  لوـصحم  دوـخ  ياـه  هتـشاک  زا  دـهاوخ  یم  هک  يزرواـشک  يرآ 
.دهد ناشن  راکتشپ  دوخ  زا  دزرو و  تماقتسا  یعیبط ، تالکشم  عناوم و  لباقم  رد  ششوک 

يوق هدارا  فده و  هب  نامیا  . 2

482 ص :

.30/ تلّصف - . 1
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رد نتـشادن  یبلق  داقتعا  تبغر و  قوش و  مدع  لباقم ، رد  دشاب و  یم  فدـه  هب  خـسار  داقتعا  نامیا و  يزوریپ ، قیفوت و  ياهزار  زا 
.دوب دهاوخ  یماکان  تسکش و  بجوم  يراک  ره 

.دراد یمن  زاب  فده  هب  ندیسر  زا  ار  وا  یعنام  چیه  ًانیقی  هک  دزاس  یم  ردتقم  يوق و  نانچ  ار  ناسنا  دوصقم ، هب  نامیا 

تجاجل اب  هک  یتقو  ترـضح  نآ  .دراد  اهناسنا  مامت  يارب  يا  هدنزومآ  ابیز و  مالک  هنیمز  نیا  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ِینیِمَی ِیف  َسْمَّشلا  اوُعَضَو  َْول  ِهَّللاَو  ِّمَع  ای  : » دومرف مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  شیومع  هب  دش ، هجاوم  شیرق  تخـس  ياهراشفو 

نانآ رگا  مسق ! ادـخ  هب  ناـجومع ! ) (1) ) ؛ ُُهتْکَرَت اـم  ِهـِیف  َکـِلُْها  ْوَأ  ُهَّللا  ُهَرِهُْظی  یّتَـح  َْرمَاـْلا  اَذـه  َكُْرتَا  ْنَأ  یلَع  يِراـسَی  ِیف  َرَمَْقلاَو 
تـسد دوخ ) ینامـسآ  توعد   ) رما نیا  زا  هک  دـنهد  رارق  مپچ  تسد  رد  ار  هاـم  متـسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  مالـسا ) نانمـشد  )

« .مهدب تسد  زا  نآ  هار  رد  ار  مناج  هکنیا  ای  دنک و  زوریپ  ارم  نید  دنوادخ  ای  هکنیا  ات  تفریذپ  مهاوخن  زگره  مرادرب ،

هنارعجوبا ناتساد 

483 ص :
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زا ار  سرد  نیا  نم  : » دـیوگ یم  يو  .تسا  فورعم  فدـه  هار  رد  تماقتـسا  نامیا و  هب  هک  تسا  یفورعم  نادنمـشناد  زا  هنارعجوبا 
دـصق هرـشح  نیا  مدـید  هک  مدوب  هتـسشن  یفاص  نوتـس  رانک  قشمد  عماج  دجـسم  رد  يزور  .ما  هتفرگارف  هنارعج  مان  هب  هرـشح  کی 

نوتس نآ  رانک  رد  حبص  ياهیکیدزن  ات  بش  لّوا  زا  نم  .دنیـشنب  یغارچ  رانک  نوتـس  يالاب  دور و  الاب  فاص  گنـس  نآ  يور  دراد 
طسو رد  تفر و  الاب  نوتس  نایم  ات  نیمز  يور  زا  راب  دودح 70  رد  مدرمش  .مدرک  یم  تقد  روناج  نیا  نتفر  الاب  رد  مدوب و  هتسشن 

زا .دـیزغل  یم  طسو  رد  تفرگ و  یمن  رارق  نآ  يور  وا  ياپ  دوب و  فاص  نوتـس  نآ  اریز  داتفا ؛ نیمز  يور  هب  هدروخ ، تسکـش  هار 
هب یهاگن  دعب  .مدناوخ  زامن  متخاس و  وضو  متـساخرب ، .مدنامورف  بجعت  رد  هداعلا  قوف  هرـشح ، نیا  نیدالوپ  هدارا  يوق و  میمـصت 

)(1) « ( .تسا هتسشن  غارچ  نآ  رانک  هدیشک و  شوغآ  رد  ار  دوصقم  تماقتسا ، رثا  رب  مدید  مدرک و  هرشح  نآ 

.دیآ باسح  هب  قیفوت  يزوریپ و  مهم  لماوع  زا  یکی  دناوت  یم  نآ  هب  ندیسر  هار  رد  يوق  هدارا  فده و  هب  نامیا  يرآ ،

484 ص :
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ناحلاص ناکین و  اب  ینیشنمه  . 3

نابوخ اـب  یتسود  زا  رتهب  يزیچ  ) (1) ) ؛ ِرایْخَْالا ِهَبْحُـص  ْنِم  ٍّرَـش  ْنِم  یْجنَاَو  ٍْریَِخل  یعْدَا  یَـش ٌء  َْسَیل  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .درادن دوجو  اهیدب  زا  يرود  اهیکین و  هب  ندیسر  يارب 

، حـلاص ناـسنا  راـتفگ  راـتفر و  هک  ارچ  تسا ؛ ناـکین  اـب  سنا  یتـسود و  یگدـنز ، رد  يزوریپ  قیفوت و  مهم  لـماوع  زا  یکی  يرآ ،
تافـص ياراد  حـلاص  ياهناسنا  .دـنادرگ  یم  کیدزن  يزوریپ  هب  ار  وا  دراذـگ و  یم  تبثم  ریثأت  ناسنا  دوجو  رد  یهاوخن ، یهاوخ 

.دوش یم  لقتنم  ناسنا  هب  اهیگژیو  نآ  زا  يرایسب  نانآ  اب  ینیشنمه  تسلاجم و  اب  هک  دنتسه  يا  هژیو 

صولخ ریظن ، یب  تماقتـسا  زومآ ، سرد  ياـه  هبرجت  یلاـع ، تمه  هشیدـنا ، رکف و  طابـضنا ، مظن و  فدـه ، هب  نیقی  يوـق و  هدارا 
لسوت و موادم ، شالت  راک و  یگدـنز ، ياهزاین  زا  يرایـسب  اب  ییانـشآ  ادـخ ، یگدـنب  اوقت و  يونعم ، تاقیفوت  شناد ، ملع و  تین ،

دوجو هب  ینیـشنمه  قیرط  زا  هک  تسا  قفوم  حـلاص و  ياهناسنا  تبثم  فاصوا  زا  رگید ، يوکین  تلـصخ  اههد  و  يرادزار ، دـجهت ،
.دبای یم  هار  ناسنا 

485 ص :

ح 9435. ص 414 ، 1366ه ش ، تاغیلبت ، رتفد  رشن  مق ، يدمآ ، دحاولا  دبع  مکحلا ، ررغ  - . 1
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.دـناشک یم  طوقـس  تسکـش و  يوس  هب  یگدـنز  رد  ار  ناسنا  تسا و  یقرت  تفرـشیپ و  عنام  حـلاصان  دارفا  اب  ینیـشنمه  لباقم ، رد 
هب ندیسر  زا  ار  ناسنا  نانآ  اب  سنا  هک  دنتـسه  ییاههورگ  قح ، زا  نازیرگ  تشرـسدب و  دارفا  ناتـسرپاوه ، ناهارمگ ، نارکف ، هتوک 

: دنا هتفگ  هک  نانچمه  دش ؛ دهاوخ  عنام  الاو  فادها 

ینام رد  هک  نیشن  مک  نادب  اب 

----

یناسنا سفن  تسا  ریذپوخ 

----

ناسخ یتمالس ز  مدیدن  نم 

----

ناسرب ام  مالس  يدید  وت  رگ 

----
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قفوم ياهیگدنز  زا  ییاه  هنومن 

بـسانم خیرات  قفوم  ياهناسنا  یگدـنز  زا  ییاه  هنومن  تارطاخ و  يروآدای  لامک ، ریـسم  یط  رد  رت  شیب  یهاگآ  ییانـشآ و  يارب 
.دیامن یم 

سفن ياوه  رب  هبلغ  رد  قیفوت 

رمک تخیر و  مه  هب  ار  نارگرامعتسا  ياه  هشقن  دوخ ، هاتوک  ياوتف  اب  هک  عیشت  يایند  عجرم  گرزب  هللا ) همحر  «) يزاریـش يازریم  »
رگید ناسک  دودعم ، يا  هدع  زج  هب  دوخ  فیرـش  رمع  رخاوا  رد  تسکـش ، ار  ناتـسلگنا  ینعی  زور ، نآ  ناهج  روشک  نیرتدنمتردق 

.دومن تاقالم  ياضاقت  دمآ و  ازریم  هناخ  هب  هداس  رایسب  عضو  رس و  اب  يدرمریپ  يزور  .تفریذپ  یمن  روضح  هب  ار 

ازریم هب  طقف  امش  : » تشاد راهظا  وا  دریذپ »!؟ یمن  ار  یسک  هدش و  روجنر  فیعض و  ازریم  یناد  یمن  رگم  خیـش ! يا  : » تفگ مداخ 
رد ار  وا  تفاتش و  شلابقتسا  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  ناوارف  قوش  اب  دیـسر ، ازریم  هب  یتقو  ربخ  نیا  .تسا » هدمآ  ینالف  دییوگب 

ار مارتحا  همه  نآ  تلع  ازریم  زا  رضاح  دارفا  وا ، نتفر  زا  دعب  .داد  ياج  دوخ  رانک  رد  ار  وا  هداعلا  قوف  یمارتحا  اب  تفرگ و  شوغآ 
.دندیسرپ
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نیا يزور  .میدوـب  مه  اـب  ادـتبا  زا  میدرک و  یم  هثحاـبم  مه  اـب  ار  اهـسرد  دوـب و  نم  ِثحب  مه  درمریپ  نـیا  : » دوـمرف گرزب  يازریم 
يارب مدرم  هک  دوش  یم  هجوتم  اجنآ  رد  .دنک  تحارتسا  دناوخب و  زامن  ات  دش  ییاتسور  دراو  هار  نایم  رد  .تفر  ترفاسم  هب  صخش 

یم میمصت  ناشیا  .دنک  ییامنهار  ار  نانآ  ات  دنرادن  ار  یـسک  يداقتعا  لئاسم  مارح و  لالح و  دروم  رد  یعرـش و  ياهیدنمزاین  عفر 
زا يرایـسب  دوش و  یم  بلاغ  دوخ  سفن  ياوه  رب  راک  نیا  اـب  وا  .دـنک  یگدیـسر  مدرم  تالکـشم  هب  دـنامب و  يداـبآ  نآ  رد  دریگ 

.تسا مالـسا  قیاقح  رـشن  لوغـشم  يدابآ  نآ  رد  هک  تسا  ینالوط  تدم  دریگ و  یم  هدیدان  ار  دوخ  یناسفن  یـصخش و  ياهوزرآ 
)(1) « ( .منک هضواعم  يدابآ  نآ  رد  وا  تامدخ  اب  ار  دوخ  لامعا  تامدخ و  مامت  مرضاح  يزاریش ، يازریم  ِنَم 

يدیلک ۀتکن   12

488 ص :
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ملاع قفوم  ياه  هرهچ  زا  یکی  ریخا  نرق  مین  رد  هک  ار  ناـشیا  تیقفوم  زار  يزاریـش ،» مراـکم  یمظعلا  هللا  تیآ   » نادرگاـش زا  یکی 
: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  یگدنز  رد  تسا ، عیشت 

؛ یتبهوم دادعتسا  غوبن و  . 1

؛ راکتبا تیقالخ و  . 2

؛ لمع رد  ّتیدج  راکتشپ و  يوق ، هدارا  . 3

؛ درادن یموهفم  داتسا  يراک  سوماق  رد  تالیطعت ، هک  يا  هنوگ  هب  موادم ، تیلاعف  يراکرپ و  . 4

؛ روما مامت  رد  مظن  . 5

یب ياهتبحم  اهقیوشت و  اـهتیامح و  عاونا  لومـشم  یناوجون  نارود  ناـمه  زا  يو  هک  يروط  هب  ناداتـسا ، داـمتعا  بلج  قیوشت و  . 6
؛ تسا هتفرگ  رارق  نایبرم  دیتاسا و  غیرد 

؛ نامز تایضتقم  اب  ییانشآ  . 7

؛ ناور نایب  ملق و  . 8
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؛ یمسج طاشن  زا  يرادروخرب  شزرو و  . 9

؛ لمع رد  صولخ  . 10

؛  مالسلا هیلع  تمصع  لها  كاپ  راونا  هب  لسوت  . 11

)(1)  ( .قح ترضح  یبیغ  تادییأت  بلج  دبعت و  . 12

( هللا همحر  ) یمق سابع  خیش 

زا يرگید  ۀـنومن  تسا ، هدیـسر  ییالاب  هبترم  هب  تداعـس  قیفوت و  رد  هدوبر و  ناگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  ریخا  نرق  کـی  رد  هک  وا 
رد هک  یگدنـشخرد  همه  نآ  اب  يو  .تسا  ماع  صاخ و  دزنابز  وا  ریذپان  فصو  عضاوت  صالخا و  .دـشاب  یم  هتفای  لامک  ياهناسنا 
یم دسر ، یم  دوخ  مان  هب  هیوضرلا » دئاوف   » باتک رد  یتقو  هتفرگ ، رارق  هغالبلا  جـهن  نآرق و  رانک  رد  شراثآ  دراد و  عیـشت  نامـسآ 
منآ زا  رت  کچوک  رقحا و  هک  ار  دوخ  همجرت  هک  مدیدن  هتـسیاش  تساملع ، لاوحا  نایب  رد  فیرـش  باتک  نیا  نوچ  انامه  : » دسیون

« .دوخ تافلؤم  رکذ  هب  منک  یم  افتکا  هدرک ، رظن  فرـص  دوخ  لاح  رکذ  زا  ور ، نیا  زا  .منک  جرد  نآ  رد  مشاب ، ناشیا  دادع  رد  هک 
)(2)(

فلؤم هللا ،) همحر  «) يزاریـش نیظعاولا  ناطلـس   » موحرم .دیبات  یمنرب  ار  دوخ  زا  شیاتـس  حدم و  زگره  هک  دوب  يّدـح  هب  وا  عضاوت 
هب ار  نآ  هرماس  بادرـس  رد  يزور  دوب ، هدش  رـشتنم  هزات  نانجلا  حیتافم  هک  ینامز  : » دـیوگ یم  رواشیپ ،» ياهبـش   » دنمـشزرا باتک 

.دوب تدابع  رکذ و  لوغـشم  هتـسشن ، کچوک  همامع  سابرک و  يابق  اب  مرانک  رد  یخیـش  .مدناوخ  یم  ترایز  مدوب و  هتفرگ  تسد 
باتک فلؤم  فیرعت  هب  عورـش  تسا و  سابع  خیـش  جاح  ياقآ  یمق ، ثدحم  زا  متفگ : تسیک ؟ زا  باتک  نیا  دیـسرپ : نم  زا  خیش 

! ورب زیخرب و  اقآ ! متفگ : مدش ، تحاران  نم  ینک ! یم  فیرعت  دوخ  یب  درادن ، فیرعت  مه  ردق  نیا  تفگ : شوپ  هداس  خیـش  .مدومن 
سابع خیـش  جاح  ياـقآ  یمق ، ثدـحم  دوخ  ناـشیا  شاـب ! بّدؤم  تفگ : دز و  تسد  میولهپ  هب  دوب ، هتـسشن  نم  يولهپ  هک  یـسک 
موحرم نآ  یلو  مسوبب ، ار  ناشیا  تسد  هک  مدش  مخ  متساوخ و  رذع  مدرک و  یـسوبور  راوگرزب  نآ  اب  متـساخرب  ًاروف  نم  .دنتـسه 

)(3) « ( .دیتسه دّیس  امش  تفگ : دیسوب و  ارم  تسد  دش  مخ  تشاذگن و 

490 ص :

ص 42. نامه ، - . 1
ص 220. یمق ، سابع  خیش  هیوضرلا ، دئاوف  - . 2

ص 176. ج 4 ، 1378ه ش ، رئاز ، رشن  مق ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  مرح ، ناگراتس  - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 525 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_490_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_490_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_490_3
http://www.ghaemiyeh.com


یباجحدب للع 

یم اـهنآ  مها  هب  هک  تسا  هداـهن  ینوزف  هب  ور  مدرم  زا  یخرب  ناـیم  رد  اهیباجحدـب  دوـش ، یم  هراـشا  هک  یللع  هـب  ریخا  ياـهلاس  رد 
: میزادرپ

یهاگآان . 1

.دنرادن یتسرد  یهاگآ  باجح  ياهروتسد  ماکحا و  زا  دنتسه ، هداز  ناملسم  ناملسم و  هکنیا  اب  یهورگ 

يداقتعا فعض  . 2

یمالـسا ماکحا  تاروتـسد و  هب  يدنبیاپ  هنوگ  چـیه  دنناملـسم و  مان  هب  طقف  ینعی  تسا ؛ يراعـش  اهنآ  مالـسا  هک  دنتـسه  يا  هدـع 
.دنرادن

يدازآ زا  طلغ  تشادرب  . 3

491 ص :
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يارب ار  یباجحدب  ای  یباجح و  یب  هدیدپ  دش ، هئارا  نانآ  یلخاد  ناگتسباو  هلیسو  هب  یبرغ و  عماوج  رد  يدازآ  زا  هک  یطلغ  ریـسفت 
.دروآ ناغمرا  هب  نانز  یخرب 

زاب وا  يارب  هک  ییاهنادیم  یمامت  زا  هک  دنتـسناد  نیا  رد  ار  وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  دندرک و  هصالخ  يّدام  دعب  رد  ار  ناسنا  نانیا 
یب اب  نز  تفای و  تسد  یناویح  قلطم  يدازآ  هب  درم  عقاو ، رد  .تسا  رتهب  دـشاب ، رت  شیب  تّذـل  هچره  درب و  هدافتـسا  ًالماک  هدـش ،

.تفرگ رارق  درم  يدازآ  تمدخ  رد  يرابودنب 

یگدز برغ  . 4

یمالـسا و عماوج  رد  هک  تسا  یتافارحنا  نیرت  كانرطخ  زا  نایبرغ ، هدـنبیرف  رهاـظم  ربارب  رد  یگتخاـبدوخ  یگدز و  برغ  ۀلئـسم 
نانآ ياهراک  مامت  دنا ، هدرک  تفرـشیپ  يّدام  یملع و  تهج  زا  اهنآ  نوچ  هک  دننک  یم  رکف  برغ  زا  ناریذـپریثأت  .تفای  هار  ناریا 

ندـمتم هناشن  ار  یباجحدـب  هک  دراد  دوجو  يا  هدـع  نایم  رد  مه  زونه  رکف  نیا  .تسا  تفرـشیپ  یقرت و  هناشن  یباـجح  یب  هلمج  زا 
.دنناد یم  یملع  تفرشیپ  یتح  تفرشیپ و  ندوب و 

نانز زا  هنایوجدوس  يرو  هرهب  . 5
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هب نز  هک  دش  بجوم  یعمج ، رامثتسا  يریگ و  هرهب  ياه  هنیمز  هیّلک  رد  يداصتقا  ياهتباقر  اب  مأوت  مکاح  يراد  هیامرـس  ماظن  دشر 
.تسا دوهشم  زین  لخاد  ییامنیس  ياهملیف  یخرب  رد  يرو  هرهب  نیا  .دوش  حرطم  اهملیف  تراجت و  رد  یتاغیلبت  هلیسو  کی  ناونع 

نارگرامعتسا ِكاپان  تسد  . 6

هبّجحم نانز  هک  دندش  هجوتم  یبوخ  هب  یبرغ  نارگرامعتسا  نآ ، زا  یمالـسا  عماوج  يریذپوگلا  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب 
قرط زا  هک  دنا  هدش  نادیم  دراو  ناوارف  يراذگ  هیامرس  اب  تهج ، نیمه  هب  .دنا  هتشاد  ییازـسب  شقن  یمالـسا  بالقنا  تفرـشیپ  رد 

ییاهدناب اههورگ و  اهراب  اهراب و  دروم ، نیا  رد  .دنوش  هدیـشک  فارحنا  هب  ناناوج  ات  دـنهد  جاور  هعماج  رد  ار  یباجحدـب  فلتخم 
یباجح و یب  هک  دـنا  هدوب  رومأم  اکیرمآ  ًاصوصخ  برغ  فرط  زا  هک  دـنا  هدرک  فارتعا  یگمه  دـنا و  هدـش  ریگتـسد  ییاـسانش و 

.دنیامن جیورت  ار  یباجحدب 

بالقنا لباقم  رد  يریگ  عضوم  . 7
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بالقنا هب  تبسن  ینهد  جک  تفلاخم و  يارب  دنا ، هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  عفانم  دنتسه و  یـضاران  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  يا  هدع 
.دننک یم  هدافتسا  یباجحدب  هبرح  زا 

ندوب بذاک  ّتیصخش  لابند  هب  . 8

يارب يّدام ، رقف  مامت  اب  دنا ، هدـش  اهرهـش  نکاس  دـنا و  هدرک  ترجه  اهاتـسور  زا  فلتخم  لماوع  رثا  رب  هک  ریقف  راشقا  زا  يا  هدـع 
اهنآ خر  هب  ار  دوخ  بذاک  تیصخش  ندش ، باجحدب  اب  دنا ، هدنام  یقاب  اهاتسور  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  شیوخ  تفرـشیپ  تابثا 

.دنشک یم 

یبایرسمه . 9

زا هک  یناسک  زا  یخرب  نایم  رد  رکف  نیا  .دنـشاب  یم  نارـسپ  ربارب  ود  زا  شیب  نارتخد  هک  نیا  یعقاوریغ و  ياهرامآ  راـشتنا  زا  دـعب 
شیپ دش و  راک  هب  تسد  دیاب  رتدوز  هچ  ره  لاجرلا ، طحق  هتفـشآ و  رازاب  نیا  رد  هک  دـمآ  دوجو  هب  دـندوبن ، رادروخرب  يوق  نامیا 

ناشیرپ ياهفلز  ار  راک  نیا  يارب  ماد  نیرتهب  دیاش  دومن و  راکش  دیص و  ار  اهنآ  زا  یکی  دوش ، رهاظ  زین  نارـسپ  هایـس  رازاب  هکنآ  زا 
رازاب زا  ار  شیوخ  مهـس  رتدوز  ات  دـندش  اهنابایخ  اه و  هچوک  یهار  دـصق  نیمه  اب  دنتـسناد و  ییاذـک  شیارآ  گنت و  ياهـسابل  و 

جاودزا يارب  راظتنا  ار  دوخ  هزیگنا  دنوش ، یم  تسود  نارـسپ  اب  قیرط  نیا  زا  هک  نارتخد  بلغا  اذـل  دـنیامن ؛ بحاصت  لاجرلا  طحق 
)(1)  ( .دنتسه ییوج  تذل  یبلط و  عونت  لابند  هب  رت  شیب  هک  نارسپ  ِسکع  رب  دننک ، یم  رکذ 

یبهذم ياهتّیلقا  دوجو  . 10

494 ص :

ص 83. هرامش 72 ، 1386ه ش ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، رون ، نایهار  هشوت  هر  ك.ر : - . 1
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جیورت يارب  تسا  يرگید  لماع  باجح ، یب  هدننز و  ياهـسابل  اب  نانآ  ندـش  رهاظ  رتهب و  یلام  ّتیعقوم  اب  یبهذـم  ياهتّیلقا  دوجو 
.دنک یم  ادیپ  مه  یسایس  ۀبنج  هلئسم ، دیامن و  یم  ذوفن  نانآ  نیب  رد  زین  یجراخ  كاپان  ياهتسد  یهاگ  هک  ًاصوصخ  یباجحدب ؛

ادیپ ار  اهنآ  يوب  گنر و  زین  ناناملسم  زا  یخرب  دنراد ، تنوکس  اهتّیلقا  نیا  هک  یتّالحم  اهرهـش و  رد  هک  تسا  نآ  اعدا ، نیا  دهاش 
.دنوش یم  رهاظ  یباجحدب  هدننز و  عضو  اب  دنا و  هدرک 

یجراخ نارگشدرگ  دوجو  . 11

راثآ یگنهرف  ینید و  رظن  زا  یلو  تسا ؛ نک  بذج  زرا  روآدوس و  یجراخ  نارگشدرگ  تسیروت و  بذج  نایاقآ ، لوق  هب  دنچ  ره 
رواب ناوت  یم  یبوخ  هب  هاگ  نآ  ار  هلئسم  نیا  .تسا  یباجحدب  یـسابلدب و  نآ  هلمج  زا  هک  دنراذگ  یم  ياج  رب  يرابنایز  بّرخم و 

گنر و دنا و  هدش  رثأتم  نانآ  راتفر  زا  اجنآ  مدرم  دنراد ، دمآ  تفر و  یجراخ  نارگشدرگ  هک  یتّالحم  اهرهـش و  رثکا  رد  هک  درک 
.دنا هدرک  ادیپ  ار  نانآ  يوب 

495 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 530 

http://www.ghaemiyeh.com


رترب باجح 

زا زین  باجح  .دـشاب  یم  یتاجرد  ياراد  زین  نآ  یلاع  هبترم  تسا و  فیعـض  طسوتم و  یلاع ، بتارم  ياراد  يراـک  ره  يزیچ و  ره 
انثتـسا هک  يرادقم  زج   ) نامرحمان زا  هلیـسو  ره  هب  ندـب  هک  تسا  نامه  نآ  يرورـض  مزال و  طسوتم و  دَـح  .تسین  انثتـسم  رما  نیا 

، تسا باجح  ششوپ و  نیرتهب  هک  رداچ  طسوت  بسانم  ششوپ  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  نآ  یلاع  بتارم  یلو  دشاب ؛ هدیشوپ  هدش )
: دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  لیذ  رد  هک  دوش  تاعارم  زین  يرگید  زیر  تاکن  ) (1)(

دید ضرعم  رد  ندوبن  . 1
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ص 285. 1378ه ش ، مهدراهچ ، مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، یهگوم ، میحرلا  دبع  هداوناخ ، ماکحا  - . 1
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مالس ُهَمِطاف  َْتلاقَف  ِءاسِّنِلل  ٌْریَخ  ٍءْییَش  ُّيَا  ِینوُِربْخَا  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا 
دییوگب نم  هب  ) (1) ) ؛ یِّنِم ٌهَعَْضب  َهَمِطاف  َّنِا  َلاقَو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َبِجْعُأَف  ُلاجِّرلا  َّنُهارَی  الَو  َلاجِّرلا  َْنیَرَی  ْنَأ ال  اهیلع  هللا 

[ .دیـسر اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هب  ربخ  .دـشن  هتفریذـپ  هک  دـنداد  یباوج  مادـک  ره  مدرم  [ ؟ تسا رتهب  نانز  يارب  يزیچ  هچ  هک 
ربمایپ .دننیبن  ار  نانآ  زین  نادرم  دننیبن و  ار  مرحمان ]  ] نادرم هک  تسا ] نیا  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  : ] دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  سپ 
« .تسا نم  نت  ةراپ  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  یتسار  هب  دومرف : و  دیدنسپ ] ار  وا  باوج  و   ] دش لاحشوخ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

انیبان زا  یتح  . 2
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ص 239. ج 103 ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  یسلجم ، رقابدمحم  راونالا ، راحب  - . 1
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هیلع هللا  یلص  ربمایپ  .دناشوپ  ار  دوخ  ترضح  ماگنه ، نیا  رد  .دش  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ۀمطاف  ترـضح  هناخ  دراو  ییانیبان  صخش 
خساپ رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دنیب »؟ یمن  ار  وت  انیبان  نآ  هک  یلاح  رد  يدناشوپ ، ار  دوخ  ارچ  : » دومرف وا  هب  ملـسو 

[ي وـب يو  منیب و  یم  ار  وا  هک  نم  یلو  دـنیب ، یمن  ارم  اـنیبان  رگا  ) (1) ) ؛ َحـیِّرلا ُّمَشَی  َوُهَو  ُهارَا  یِّنِاَـف  ینارَی  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  : » درک ضرع 
« .دنک یم  مامشتسا  ارم ]

ادخ هب  تلاح  نیرت  کیدزن  . 3

زا ادخ  هب  یتلاح  هچ  رد  نز  : » دوب هدیـسرپ  هک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  خساپ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ۀـمطاف  ترـضح 
همه زا  دنام ، یم  هناخ  رد  نز  هک  یماگنه  ) (2) ) ؛ اِهْتَیب َْرعَق  َمَْزلَت  ْنَا  اهِّبَر  ْنِم  ُنوُکَت  ام  ینْدَا  : » تشاد راهظا  تسا »؟ رت  کـیدزن  همه 

« .تسا رت  کیدزن  شراگدرورپ  هب  تالاح 

یطایتحا ياهششوپ  . 4
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ص 91. ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 1

ص 92. ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 2
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یلاح رد  ینز  .میدوب  هتسشن  عیقب  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  یناراب  يربا و  زور  کی  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
یلـص ربمایپ  .داتفا  نیمز  هب  ناویح  تشپ  زا  نز  تفر و  ورف  يدوگ  رد  ناویح  تسد  ناهگان  .تشذـگ  ام  رب  دوب ، راوس  یغالا  رب  هک 

شندب زا  ییاج  اذل   ] دوب هدیـشوپ  راولـش  نز  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  باحـصا  .دـنادرگرب  ار  شتروص  ملـسو  هیلع  هللا 
! هدب رارق  تفطل  دروم  دنشوپ ، یم  راولش  هک  ار  ینانز  ایادخ ! دندومرف : هبترم  هس  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیدرگن .] راکشآ 
ار ناتنانز  راولش  هلیسو  هب  لزنم ، زا  ندش  جراخ  ماگنه  تسا و  يرتهب  ششوپ  هک  دینک  هدافتسا  راولش  زا  مدرم ! يا  دندومرف : سپس 

)(1) « ( .دینک ظفح  مرحمان ] هاگن  زا  ]

هدرپ تشپ  زا  باوج  . 5
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ص 259. ج 2 ، يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  - . 1
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سپ زا  دـیتساوخ ، یعاتم  ربمغیپ  نانز  زا  نوچ  ) » (1) ) ؛) ٍباجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اِذاَو  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق 
!« دیهاوخب هدرپ 

.دنیوگب نخس  هدرپ  تشپ  زا  مرحمان  نادرم  اب  زین  نامیا  اب  نانز  تسا  بوخ 

: دش لاؤس  هلئسم  ود  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  زا 

یم تیافک  يرـسور  راولـش و  دازآ و  دـنلب  سابل  ندیـشوپ  روظنم ، نیا  يارب  ایآ  تسیچ و  ناوناب  يارب  یمالـسا  باـجح  دودـح  . 1
؟ دوش تیاعر  دیاب  مرحمان  دارفا  ربارب  رد  نز  ششوپ  سابل و  رد  یتّیفیک  هچ  ًالوصا  دنک ؟

روکذم سابل  دوش و  هدیـشوپ  مرحمان  زا  چم  ات  اهتـسد  تروص و  صرق  زج  هب  نز  ِندب  مامت  تسا  بجاو  : » داد باوج  راوگرزب  نآ 
یم بلج  ار  مرحمان  هجوت  هک  ییاهـسابل  ندیـشوپ  زا  تسا و  رتهب  رداچ  ندیـشوپ  یلو  درادـن ؛ عنام  دـناشوپب ، ار  بجاو  رادـقم  رگا 

)(2) « ( .دوش بانتجا  دیاب  دنک ،

ایآ .دنیامن » بانتجا  دنک ، یم  هجوت  بلج  هک  ییاهـسابل  زا  دـیاب  : » دـنا هدومرف  هک  هللا ) همحر  ) ماما ترـضح  شیامرف  هب  هجوت  اب  . 2
ییاهشفک ندیشوپ  ای  تسا و  جّیهم  دراوم  ضعب  رد  صخشم و  نوریب  زا  ندب  مجح  هک  نیا  اب  راولش  نودب  میخض  باروج  ندیشوپ 

؟ تسا زیاج  دراد ، جّیهم  يادص  نتفر  هار  ماگنه  رد  هک 

500 ص :

.53 بازحا /  - . 1
صص 161 162. 1378ه ش ، لّوا ، پاچ  مق ، تمصع ، تاراشتنا  يدیحو ، دمحم  نارتخد ، ماکحا  - . 2
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)(1) « ( .دننک يراددوخ  دیاب  جّیهم  سابل  هنوگره  ندیشوپ  زا  : » باوج

501 ص :

ص 162. نارتخد ، ماکحا  - . 1
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هداوناخ رد  قالخا  ندومن  مکاح  موزل 

یقالخا راتفر  ساسا  رب  یگدـنز  هک  دراد  يّدـج  ياه  هیـصوت  تسا ، هدومن  نییعت  نیجوز  يارب  ار  یقوقح  هک  لاح  نیع  رد  مالـسا 
: مینک یم  هراشا  تایاور  تایآ و  زا  ییاه  هنومن  هب  شخب  نیا  رد  .دوش  میظنت 

یگدنز ساسا  تشذگ  تبحم و  . 1

؛) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَّقِل  ٍتَیَأـَل  َکـِل  ِیف َذ  َّنِإ  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَّم َو  مُکَْنَیب  َلَـعَجَو  اَْـهَیلِإ  ْاُونُکْـسَّتِل  اًـجاَوْزَأ  ْمُکِـسُفنَأ  ِم  ْنّ مَُکل  َقَـلَخ  ْنَأ  ِِهتَیاَء  ْنِم  (َو 
ناتنایم رد  دـیبای و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  و  ) » (1)(

« .دننک یم  رّکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا  رد  .داد  رارق  تمحر  تّدوم و 

تفایرد و قح و  لامعا  هن  دهد ، لیکـشت  تشذگ  ینابرهم و  رگیدـمه و  هب  تبحم  دـیاب  ار  یگدـنز  ساسا  هک  دـیوگ  یم  هیآ  نیا 
.نآ يافیتسا 

502 ص :

.21 مور /  - . 1
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ندوب مه  راوخمغ  رای و  . 2

راختفا ببس  مه و  تنیز  ود  ره  هک   ] اهنآ سابل  نادرم ]  ] امـش دنتـسه و  امـش  سابل  اهنآ  ) » (1) ) ؛) َّنَُهل ٌساَِبل  ُْمْتنَاَو  ْمَُکل  ٌساَِـبل  َّنُه  )
[.« دنرگیدکی

: تسا ّتقد  روخ  رد  رایسب  هک  دراد  يددعتم  تاکن  هیبشت  نیا 

؛ دنشاب مه  هارمه  راوخمغ و  رای و  یتحار  یتخس و  رد  دیاب  مه  رهوش  نز و  دنک ، یم  ظفح  امرس  امرگ و  زا  ار  ناسنا  سابل  . 1

؛ دنشاب رگیدمه  بویع  ةدنناشوپ  یگدنز  رد  دیاب  زین  نیجوز  دناشوپ ، یم  ار  ناسنا  ياهبیع  سابل  . 2

.دیامن افیا  ار  یشقن  نینچ  دیاب  زین  رسمه  تسا ، ناسنا  ّتیصخش  راختفا و  تنیز و  لماع  سابل  . 3

.رخآ لایر  ات  نآ  يافیتسا  یبلط و  قح  هن  دوش ، هرادا  یقالخا  ۀطبار  ساسا  رب  یگدنز  دوش  دیکأت  هک  تسا  نیا  يارب  همه  نیا 

503 ص :

.187 هرقب /  - . 1
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نانز دروم  رد  نادرم  هب  شرافس 

اَْینُّدـلا َْریَخ  ِِهب  ُهَّللا  ُدـیُِری  ٌلُجَر  ْوَا  ٌدیِهَـش  ْوَا  ٌقیِّدِـص  َِّالا  َلاَـیِْعلا  ُمُدْـخَی  َـال  : » دومرف ترـضح  نآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  . 1
« .دهاوخب ار  وا  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  هک  يدرم  ای  دیهش  ای  قیّدص  رگم  دنک ، یمن  تمدخ  لایع  لها و  هب  ) (1) ) ؛ ِهَرِخْآلاَو

، شلایع دزن  رد  درم  نتـسشن  ) (2) ) ؛ اَذَـه يِدِجْـسَم  ِیف  ٍفاَِکتْعا  ِنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیِلا  ُّبَحَا  ِِهلاَـیِع  َدـْنِع  ِءْرَْملا  ُسُولُج  : » دومرف زین  و  . 2
« .تسا ملسو )  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  دجسم   ) نم دجسم  نیا  رد  فاکتعا  زا  رت  بوبحم  لاعتم  يادخ  شیپ 

رب دـنوادخ  دـنک ، یکین  شا  هداوناخ  هب  هک  ره  ) (3) ) ؛ ِهِرُمُع ِیف  ُهَّللا  َداَز  ِِهلْهَأـِب  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 3
« .دیازفیب شرمع 

504 ص :

ح ص 2265 ، ج 5 ، 1377ه ش ، موس ، پاچ  ثیدحلا ، راد  یخیـش ، اضردیمح  همجرت  يرهـش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  - . 1
.7881

ح 7884. ص 2266 ، ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - . 2

ح 7883. ص 2266 ، ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - . 3
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هلیسو نیدب  ات  وا  اب  يراگزاس  تسین : زاین  یب  زیچ  هس  زا  شرـسمه  اب  هطبار  رد  رهوش  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه  . 4
ندروآ مهارف  يو و  يارب  دوخ  نتـسارآ  اب  وا  زا  يربلد  وا و  اب  ییوخـشوخ  دـنک و  بلج  دوخ  هب  ار  وا  قشع  تبحم و  يراـگزاس و 

)(1) « ( .وا یهافر  تاناکما 

وا هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يّدح  ات  دوب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  بوخ  رایـسب  نارای  زا  ذاعم » نب  دعـس  . » 5
هب هظیرق ) ینب   ) دوهی لها  یهورگ  وت  مکح »  » هلیـسو هب  درک و  دـهاوخ  وت  بیـصن  ار  تداهـش  دـنوادخ  هک  وت  هب  داـب  هدژم  : » دومرف
هب بلک ،» ینب   » هفئاط تاناویح  ياهوم  هزادنا  هب  دیآ و  یم  رد  هزرل  هب  وت  گرم  زا  نامحر  يادخ ]  ] شرع دیسر و  دنهاوخ  تکاله 

)(2) « ( .دنوش یم  تشهب  لخاد  وت  تعافش  رطاخ 

ار شا  هزانج  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تفر  ایند  زا  دوب ، دـحا  یگنج  ناحورجم  زا  هک  دعـس  نوچ  اـما 
: دندرک حرطم  ار  لاؤس  هس  نایاپ ، زا  دعب  باحـصا  .دناشوپ  ار  وا  ربق  تشاذـگ و  ربق  لخاد  ار  وا  زامن  زا  دـعب  داد و  لسغ  تشادرب ،

ياپ رـس و  اب  ار  ناگتـشرف  : » دومرف يدرک ؟ عییـشت  هنهرب  ياپ  رـس و  اب  ار  دعـس  هزانج  ارچ  ملـسو !  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  .1
« .مدید وا  عییشت  رد  هنهرب 

505 ص :

ح 7876. ص 2264 ، ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - . 1
ص 1376ه ش ، مود ، يوبن ، تاراشتنا  يدراهتـشا ، يدمحم  خیرات ، نیرفآدرم  نانز  زا : لقن  هب  ص 621 ، ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - . 2

.34
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؟ ار پچ  تمس  یهاگ  یتفرگ و  یم  ار  توبات  تسار  بناج  یهاگ  ارچ  . 2

« .مدرک یم  يوریپ  داد ، یم  تکرح  ار  متسد  هک  اج  ره  .دوب  لیئربج  تسد  رد  متسد  : » دومرف

؛) وگن دـنوادخ  ياهراک  دروم  رد  یعطق  نخـس  : » يدومرف داب »! تیاراوگ  تشهب  دعـس  يا  : » تفگ هک  یتقو  دعـس  رداـم  هب  ارچ  . 3
یم يراشف  وا   ] يرآ ) (1) ) ؛ ٌءوُس ِِهلْهَا  َعَم  ِهُِقلُخ  ِیف  َناَک  ُهَّنِا  ْمَعَن  : » دومرف ترـضح  دش ؟ دـهاوخ  دراو  دعـس  رب  ربق ] رد   ] يراشف اریز 

« .دومن یم  یقالخادب  شلایع  لها و  اب  هکنیا  رطاخ  هب  دنیب ]

506 ص :

.صیخلت اب  ، 36 صص 35 . نیرفآدرم ، نانز  زا : لقن  هب  ص 341 ، ج 4 ، لاجرلا ، سوماق  - . 1
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نارهوش دروم  رد  نانز  هب  شرافس 

دوخ رهوش  اب  حیحـص  دروخرب  قالخا و  اب  هک  هدش  شرافـس  مه  نانز  هب  هدـمآ ، نانز  دروم  رد  ددـعتم  تاشرافـس  هک  هنوگ  نامه 
: دینک هجوت  هراب  نیا  رد  تایاور  زا  يا  هنومن  هب  .دننک  راتفر 

« .تسا يرادرهوش  بوخ  نز ، داهج  ) (1) ) ؛ ِلُّعَبَّتلا ُنْسُح  ِهَأْرَْملا  ُداَهِج  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 1

ُهُعیُِطتَو ِهیِذُْؤت  َالَو  اَهَجْوَز  ُمِرُْکت  ٌهَأَْرما  ٌهَدیِعَـس  ٌهَدیِعَـسَو  ُهُّمُغَتَو  اَهَجْوَز  يِذُْؤت  ٌهَأَْرما  ٌهَنوُْعلَم  ٌهَنوُْعلَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2
ینز نآ  تخبشوخ ، تسا  تخبشوخ  دنک و  نیگمغ  درازایب و  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  نوعلم ، تسا  نوعلم  ) (2) ) ؛ ِِهلاَوْحَا ِعیِمَج  ِیف 

« .درب نامرف  يو  زا  لاح  همه  رد  دهدن و  شرازآ  دنک و  مارتحا  ار  دوخ  رهوش  هک 

ُهَیِضُْرتَو ُهَنیُِعت  یَّتَح  اَِهلَمَع  ْنِم  ًهَنَـسَح  َالَو  اَهَتَالَـص  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْمل  ِهیِذُْؤت  ٌهَأَْرما  َُهل  َناَک  ْنَم  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 3
ار يو  هک  دـشاب  هتـشاد  ینز  هک  ره  ) (3) ) ؛ ًاِملاَظ ًابِذُْؤم  اََهل  َناَک  اَِذا  ِباَذَْـعلاَو  ِرْزِْولا  َِکلَذ  ُْلثِم  ِلُـجَّرلا  یَلَعَو  ...َرْهَّدـلا  ِتَماَـص  ْنِاَو 

کمک رهوش  هب  هک  ینامز  ات  دریگب  هزور  رمع  همه  دنچره  ار ؛ شکین  راک  هن  دـنک و  یم  لوبق  ار  نز  نآ  زامن  هن  دـنوادخ  درازایب ،
« .دراد ار  باذع  هانگ و  نیمه  دنک ، متس  وا  هب  درازایب و  ار  دوخ  نز  رگا  زین  درم  ...دزاس  دونشخ  ار  وا  دنک و 

507 ص :

ح 4. ص 507 ، ج 5 ، یفاکلا ، - . 1
ح 7886. ص 2266 ، همکحلا ، نازیم  - . 2
ح 7886. ص 2266 ، همکحلا ، نازیم  - . 3
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ینز ره  ) (1) ) ؛ ٍمَحاَُزم ِْتِنب  َهَیِسآ  ِباََوث  َْلثِم  اَهاَطْعَا  اَهِجْوَز  ُِقلُخ  ِءوُس  یَلَع  ْتَرَبَص  ْنَم  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 4
« .دنک اطع  وا  هب  محازم  رتخد  هیسآ  باوث  دننامه  دنوادخ  دزرو ، ییابیکش  شرهوش  یقالخادب  ربارب  رد  هک 

508 ص :

ح 7892. ص 2266 ، همکحلا ، نازیم  - . 1
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هاتوک ياهربنم 

هراشا

، هاگ ًالثم  دـنک ؛ هئارا  روج  عمج و  يروف و  ربنم  کی  دـیاب  درادـن و  تقو  هعلاطم  يارب  هک ، دـیآ  یم  شیپ  غّلبم  کـی  يارب  يدراوم 
چیه يو ، دهد و  یم  ربخ  نارنخـس  هب  رید  هسلج  بحاص  یهاگ  ای  هدماین و  هدش  توعد  نارنخـس  هک  دوش  یم  رارقرب  یمتخ  هسلج 

هب یلو  هداد ؛ لیکشت  همیلو  هسلج  هدمآ و  البرک  زا  ای  هتشگرب و  هّکم  زا  یـصخش  تسا  نکمم  زین  یهاگ  .درادن  هعلاطم  يارب  یتقو 
هداد ربنم  داهنـشیپ  یناحور  هب  هسلج  نامه  رد  زین  یهاگ  ای  .دوش و  هدامآ  ینارنخـس  يارب  هک  دشاب  هدادن  ربخ  رتدوز  لحم  یناحور 

)(1)  ( .دوش یم 

: ًایناث دـشاب ؛ هتـشاد  هداـمآ  هضور ، ربنم و  کـی  مک ، تسد  زاـین ، دروم  تاـعوضوم  رد  مرتحم  غّلبم  تسا  بوخ  ًـالّوا : دراوم  نیا  رد 
رد .دوش  هدافتسا  عوضوم  هرابرد  دوجوم  ثیداحا  زا  دیاب  دشاب ، هتشادن  يرگید  ربنم  هدرک و  هدافتـسا  ًالبق  ربنم ، کی  نآ  زا  هچنانچ 

)(2)  ( .دوش یم  هئارا  يروف  ياهینارنخس  يارب  ...و  دراد  مهم  تاکن  هک  ییاهاعد  هدش ، يدنب  هتسد  ثیداحا  لاقم ، نیا 

509 ص :

زا دناوت  یم  سلاجم  یخرب  رد  دراد ، دوجو  ینید  بلاطم  هئارا  يارب  هک  يددعتم  ياهتصرف  هب  هجوت  اب  زین  ناضمر  كرابم  هام  - . 1
.دنک ادیپ  يرارطضا  يروف و  ياهربنم  بلاطم و  هب  زاین  غّلبم  هک  دشاب  يدراوم 

.دننک تشاددای  نآ  رد  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  دنشاب و  هتشاد  یبیج  هچرتفد  زیزع ، ناغّلبم  تسا  بوخ  - . 2
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زامن رد  یطاشن  یب  للع 

یمن میربب ، دـیاب  هک  ار  یتّذـل  نآ  زامن  رد  ارچ  و  مینک ؟ یمن  ادـیپ  لاح  زامن  رد  ارچ  هک  دنـسرپ  یم  ناناوج  ًاصوصخ  مدرم ، رّرکم 
؟ میرب

هضرع ترضح  .تسا  هدومن  نایب  لّعل »  » دنچ نمض  رد  ار  شسرپ  نیا  خساپ  یلامث » ةزمحوبا   » ياعد رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح 
ِینَْتبَلَـس ُْتیَّلَـص َو  اَنَأ  اَذِإ  ًاساَُعن  یَلَع  َْتیَْقلَأ  ُْتیَجاَن  َْکیَدَی َو  َْنَیب  ِهاَلَّصِلل  ُتُْمق  ُتْأَّبَعَت َو  ُتْأَّیَهَت َو  ْدَـق  ُْتُلق  اَمَّلُک  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دراد یم 

یِمَدَق َو َْتلاَزَأ  ٌهَِّیَلب  ِیل  ْتَضَرَع  یِِسلْجَم  َنِیباَّوَّتلا  ِِسلاَجَم  ْنِم  َبُرَق  ِیتَریِرَس َو  ْتَُحلَـص  ْدَق  ُْتُلق  اَمَّلُک  ِیل  اَم  ُْتیَجاَن  اَنَأ  اَذِإ  َکَتاَجاَنُم 
و لاح ] اب  زامن  کی  يارب   ] موش هدامآ  اـیهم و  هک  متفگ  مدوخ ]  ] اـب هاـگره  نم  یتسارب  ایادـخ ! ) (1) ) ؛ َِکتَمْدِـخ َْنَیب  ِیْنَیب َو  َْتلاَح 
و  ) نم زا  و  زامن ، لاح  رد  مه  نآ  يدومن ، ضراع  نم  رب  یلاح ) یب  و   ) ترچ مداتـسیا ؛ وت  اـب  تاـجانم  وت و  هاگـشیپ  رد  زاـمن  يارب 

یم تقو  ره  تسا  هدـش  هچ  مدرک ، یم  تاجانم  وت  اـب  نم  هک  یلاـح  رد  یتفرگ ؛ ار  زاـین ) زار و  و   ) تدوخ اـب  تاـجانم  لاـح  ملد )
و  ] دزرل یم  میاهمدق  هک  دهد  یم  خر  میارب  يراتفرگ  تسا ، هدش  کیدزن  ناراک  هبوت  اب  نم  ینیشنمه  هدش و  حالـصا  منطاب  میوگ 

لئاح ناـکاپ ] اـب  ینیـشنمه  بلق و  روضح  و   ] وت تمدـخ  نم و  نیب  و  دوش ] یم  هتفرگ  نم  زا  ناراـک  هبوت  هب  یکیدزن  زاـمن و  لاـح 
»]؟ تسیچ اهیلاح  یب  نیا  زار  یتسار   ] .دوش یم  داجیا 

: دزادرپ یم  یلاح  یب  نیا  لماوع  نایب  هب  دوخ  یهلا  مولع  زا  هدافتسا  اب  هاگ  نآ 

510 ص :

.یلامث هزمح  وبا  ياعد  1377ه ش  ینید ، تاعوبطم  تاراشتنا  مق ، یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، جیتافم  - . 1
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رد ندوب  و   ) تمدخ زا  يا و  هدنار  تهاگرد  زا  ارم  دیاش  نم ! ياقآ  ِینَْتیََّحن ؛ َِکتَمْدِخ  ْنَع  ِینَتْدَرَط َو  َِکبَاب  ْنَع  َکَّلََعل  يِدِّیَـس ! . » 1
« .يا هدرک  مرود  ترضحم )

دوخ و زا  ارم   ] سپ مدرمش ؛ کبس  ار  وت  یگدنب ] تعاط و   ] قح نم  يدید  دیاش  ای  ِینَْتیَْصقَأَف ؛ َکِّقَِحب  ًاّفِخَتْسُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَا  . » 2
« .يا هدومن  رود  تاجانم ] زامن و  رد  دوخ  اب  طابترا 

هب ار  یخلت  یگدـنز  ادـخ  زا  ضارعا  و   ] مدوب نادرگ  ور  وت  زا  هک  ارم  يدـید  دـیاش  ای  ِینَْتیَلَقَف ؛ َْکنَع  ًاـضِْرعُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 3
[.« يدش نادرگور  نم  زا  و   ] یتشاد َدب  ارم  وت  هک ] ارچ  ) (1) ) ؛ دراد لابند 

« .يدومن رود  دوخ  زا  ارم  سپ  یتفای  نایوگغورد  ماقم  رد  ارم  دیاش  ای  ِینَتْضَفَرَف ؛ َنِیبِذاَْکلا  ِماَقَم  ِیف  ِینَتْدَجَو  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 4

511 ص :

« اْکنَض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  - . » 1
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تـسرد ریـسم  رد  و   ] متفگن رکـش  ار  وت  ياهتمعن  همه ] نیا   ] هک يدید  دیاش  ای  ِینَْتمَرَحَف ؛ َِکئاَمْعَِنل  ٍرِکاَش  َْریَغ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 5
« .یتخاس مورحم  ارم  سپ  مدربن ،] راک  هب 

دنک نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش 

----

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ،

----

لاـح و  ) ] (1)  ( یتـشاد مراوخ  سپ  یتفاـین ؛ اـملع  سلاـجم  رد  ارم  دـیاش  اـی  ِینَْتلَذَـخَف ؛ ِءاَـمَلُْعلا  ِِسلاَـجَم  ْنِم  ِینَتْدَـقَف  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 6
[.« یتفرگ نم  زا  ار  مزامن  تاجانم و 

؛ دوخ تمحر  زا  ارم  سپ  مرب ؛ یم  رـس  هب  نـالفاغ  نیب  يدـید  دـیاش  اـی  ِینَتْـسَیآ ؛ َکـِتَمْحَر  ْنِمَف  َنِیِلفاَْـغلا  ِیف  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 7
[.« مشاب نیشنمه  نالفاغ  نامه  اب  ات   ] يدرک سویأم 

؛ مزاسمد سونأم و  ناگدوهیب  لطاب و  لها  اب  هک  يدید  دـیاش  ای  ِینَْتیَّلَخ ؛ ْمُهَْنَیب  ِیْنیَبَف َو  َنِیلاَّطَْبلا  َِسلاَجَم  َُفلآ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 8
».]؟ راک هچ  زاین  زار و  تاجانم و  زامن و  اب  ار  وت  شاب ! شوخ  اهنامه  اب  ورب  یتفگ  و   ] یتشاذگاو اهنآ  هب  ارم  سپ 

512 ص :

ادـیپ لاح  كولـس و  هنایزات  املع ، سلاجم  يرآ  میربخ ؛ یب  ام  دـنراد و  طبر  مه  اب  اهزیچ  یلیخ  ملاـع  نیا  رد  دوش  یم  مولعم  - . 1
.دور یم  لاح  دشابن ، یتقو  هک  تسا  زامن  رد  ندومن 
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زاین و] زار  تاجانم و   ] يادص يرادن  تسود  هک  مدرک ] هانگ  ردق  نآ   ] دیاش ای  ِینَتْدَعاَبَف ؛ ِیئاَعُد  َعَمْـسَت  ْنَأ  َّبُِحت  َْمل  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 9
« .يدومن رود  دوخ ] زا   ] ارم لاح ] نتفرگ  اب   ] سپ يونشب ؛ ارم  ياعد 

زامن و لاح  هک  دوب  نیا  مهاـنگ  رثا  و   ] يداد مرفیک  مهاـنگ  مرج و  رطاـخ  هب  دـیاش  اـی  ِینَْتیَفاَـک ؛ ِیتَریِرَج  یِمْرُِجب َو  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 10
[.« دریگ یم  ناسنا  زا  ار  ...و  زامن  لاح  هک  ملع  هب  ندرکن  لمع  تبیغ و  نوچمه  يریگب ؛ نم  زا  ار  تاجانم 

رب ار  وت  یلو  مدرک ؛ ایح  مدرم  زا  هکنآ  لاح  و   ] وت زا  نم  يایح  یمک  رطاخب  دـیاش  اـی  ِینَْتیَزاَـج ؛ َکـْنِم  ِیئاَـیَح  ِهَّلِِقب  َکَّلََعل  ْوَأ  . » 11
[.« یتفرگ نم  زا  ار  اعد  زامن و  لاح  و   ] يدرک تازاجم  ارم  متسنادن ] رضاح  دوخ 

.2 ادخ ؛ هناخ  رد  زا  ندش  رود  . 1 تسا : هدـش  هراشا  یقیفوت  یب  تاجانم و  اعد ، و  زامن ، رد  یلاح  یب  لماوع  هب  هرقف  هدزاـی  نیا  رد 
اج هب  ار  یهلا  تـمعن  رکـش  . 5 ییوگغورد ؛ . 4 وا ؛ داـی  ادـخ و  زا  ندوـمن  ضارعا  . 3 ادـخ ؛ یگدـنب  تعاط و  قح  ندرمـش  کبس 

ظعو و سلاجم  رد  ندشن  رضاح  املع و  رـضحم  هب  نتفرن  . 6 ندرکن ؛ فرـصم  اج  هب  حیحـص و  تسرد و  ار  وا  ياهتمعن  ندرواین و 
زا دنوادخ  ندرک  ادیپ  ترفن  . 8 بعل ؛ وهل و  لها  درد ، یب  نیهفرم  نالفاغ ، نوچمه  دـب ؛ ياقفر  اـب  ندوب  هارمه  . 7 نانآ ؛ ینارنخس 

....نتسنادن ادخ  رضحم  ار  ملاع  دنوادخ و  زا  ندرکن  ایح  . 10 یصاعم ؛ ناهانگ و  ندش  دایز  . 9 ناهانگ ؛ رثا  رب  هدنب 

513 ص :
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یعقاو هبوت 

، هتـشذگ زا  ینامیـشپ  زا : دنترابع  طرـش  راهچ  دراد ؛ یلیمکت  نکر  ود  یـساسا و  طرـش  راهچ  مزال  رادقم  هب  هبوت  هک  تسا  تسرد 
ود و  یندب .) یضرع و  یلام ، زا  معا   ) مدرم قوقح  يادا  و  یهلا ، قوقح  يادا  ددرگنرب ، تیـصعم  هب  هرابود  هکنیا  رب  يّدج  میمـصت 

هرتسگ هبناج ، همه  یعقاو و  هبوت  یلو  تیصعم ؛ نارود  رد  هدییور  ياهتـشوگ  ندرک  بوذ  و  تدابع ، جنر  ندیـشچ  یلیمکت : طرش 
.تسا هدمآ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  عماج  قیمع و  مالک  رد  هک  دراد  هتفگ  شیپ  دراوم  زا  رت  عیسو 

ْرِّیَُغی َْمل  َباَت َو  ْنَم  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  َءاَمَـصُْخلا  ِضُْری  َْمل  ُدـْبَْعلا َو  َباَت  اَذِإ  َلاَق  َال  َّمُهَّللا  اُولاَـقَف : ُِبئاَّتلا ؟ ِنَم  َنوُرْدَـت  َأ  : » دومرف ترـضح 
َْمل َباَت َو  ْنَم  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  ِهَداَبِْعلا  ِیف  ْدِزَی  َْمل  َباَت َو  ْنَم  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  ُهَءاَقَفُر  ْرِّیَُغی  َْمل  َباَت َو  ْنَم  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  ُهَماَـعَط  ُهَِسلْجَم َو 

ٍِبئاَِتب َو َْسیَلَف  ُهَّفَک  ْعِّسَُوی  َْمل  ُهَْبلَق َو  ْحَتْفَی  َْمل  َباَت َو  ْنَم  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  ُهَتَداَسِو  ُهَشاَِرف َو  ْرِّیَُغی  َْمل  َباَت َو  ْنَم  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  ُهَساَِبل  ْرِّیَُغی 
َماَقَتْـسا اَذِإ  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ِِهتُوق  َلْضَف  ْمِّدَُـقی  َْمل  َباَت َو  ْنَم  ٍِبئاَِتب َو  َْسیَلَف  ُهَناَِسل  ْظَفْحَی  َْمل  ُهَلَمَأ َو  ْرِّصَُقی  َْمل  َباَـت َو  ْنَم 

راک هبوت  يا  هدنب  هاگره  دومرف : .هن  ادخ ! هب  دـنتفگ : سپ  تسیک ؟ راک  هبوت  دـیناد  یم  ایآ  ) (1) ) ؛ ِبئاَّتلا َكاَذَف  ِلاَصِْخلا  ِهِذَه  یَلَع 
هبوت دهدن  رییغت  ار  شیاذـغ  سلجم و  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  .تسین و  راک  هبوت  دـنکن ، یـضار  ار  دوخ  ]ي  اهراک بلط  و   ] اهیکاش

رب دـنک و  هبوت  هک  یـسک  .تسین و  هدـننک  هبوت  دـهدن ، رییغت  ار  شیوخ  هانگ ] نارود   ] ياقفر دـنک و  هبوت  هک  یـسک  .تسین و  راک 
.تسین راک  هبوت  دیازفین  شتدابع 

514 ص :

هرامش ، ) ح3 ص131 ، ج12 ، 1408 ه ق ، تیبلا ، لآ  هسـسؤم  مق ، يرون ) ثدـحم   ) يرون نیـسح  ازریم  لـئاسولا ، كردتـسم  - . 1
ص35 36. ج6 ، توریب ، یسلجم ، راونالا ، راحب  هبوتلا ؛ صالخا  بوجو  باب  زا  باب 87  ( 1370
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نارود  ] هاگ هیکت  شرف و  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  .تسین و  بئات  دـهدن ، رییغت  ار  شا  هدولآ ] هاـنگ   ] ساـبل دـنک و  هبوت  هک  یـسک  و 
.تسین بئات  دنکن ، ضوع  ار  دوخ  هانگ ]

هبوت هک  یـسک  .تسین و  راک  هبوت  دباین ، هعـسوت  قافنا ] رد   ] شتـسد و  ددرگن ) لدایرد  و   ) دوشن زاب  شبلق  دنک و  هبوت  هک  یـسک  و 
.تسین بئات  دنکن ، ظفح  ار  شنابز  دنکن و  هاتوک  ار  دوخ  ياوران ]  ] ياهوزرآ دنک و 

نیا دیزرو  تماقتـسا  فاصوا  نیا  رب  هاگ  ره  .تسین و  بئات  دنکن ، ءارقف ] هب   ] میدقت ار  دوخ  ياذغ  هفاضا  دـنک و  هبوت  هک  یـسک  و 
« .تسا یعقاو ] لماک و   ] بئات

515 ص :
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ردق بش  رد  لامعا  نیرتهب 

نیرتهب میناوتب  هکنیا  يارب  .میرادن  رایتخا  رد  ناوارف  تقو  هاگ  اهنآ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  هک  دراد  دوجو  یسّدقم  ياهناکم  اهنامز و 
یکی .میریگب  کمک  نانآ  ياهدومنهر  یهلا و  يایلوا  ایبنا و  زا  تسا  بوخ  میربب ، اـهناکم  اـی  اـهنامز و  نینچ  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  و 
نینچ زا  هنیهب  هدافتـسا  يارب  .تسا  ردـق  بش  دـنک ، یم  يربارب  لاس ) داتـشه  دودـح  ینعی   ) هام رازه  اب  هک  سدـقم  ياهنامز  نیا  زا 
هجوت تسا ، هدش  لقن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  گنـسنارگ  دومنهر  نیا  هب  یبش 

: دوش

ُدیِرُأ یَِهلِإ  َلاَق  ِرْدَْـقلا  َهَْلَیل  َظَْقیَتْسا  ِنَِمل  ِیبُْرق  َلاَق  ََکبُْرق  ُدـیِرُأ  یَِهلِإ  مالـسلا  هیلع  یَـسُوم  َلاَق  َلاَـق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ِنَع  »
ِرْدَْقلا َهَْلَیل  ٍهَقَدَِصب  َقَّدَصَت  ْنَِمل  َِکلَذ  َلاَق  ِطاَرِّصلا  یَلَع  َزاَوَْجلا  ُدیِرُأ  یَِهلِإ  َلاَق  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  َنیِکاَسَْملا  َمِحَر  ْنَِمل  ِیتَمْحَر  َلاَق  َکَتَمْحَر 

ِنَِمل َِکلَذ  َلاَق  ِراَّنلا  َنِم  َهاَجَّنلا  ُدیِرُأ  یَِهلِإ  َلاَق  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ًهَحِیبْسَت  َحَّبَس  ْنَِمل  َِکلَذ  َلاَق  اَهِراَِمث  ِهَّنَْجلا َو  ِراَجْشَأ  ْنِم  ُدیِرُأ  یَِهلِإ  َلاَق 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ) (1) ) ؛ ِرْدَْـقلا ِهَْلَیل  ِیف  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـص  ْنَِمل  ياَضِر  َلاَق  َكاَـضِر  ُدـیِرُأ  یَِهلِإ  َلاَـق  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  ِیف  َرَفْغَتْـسا 

نم هب  یـسک  دومرف : دـنوادخ  مهاوخ ، یم  ار  امـش  هب  یکیدزن  برق و  ایادـخ ! تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دومرف :
رد هک  دوش  یم  یـسک  لماش  متمحر  دومرف : مناهاوخ ، ار  تتمحر  ایادخ ! درک : ضرع  .دشاب  رادیب  ردـق  بش  هک  دوش  یم  کیدزن 

.دنک مّحرت  ناگدنامرد  ارقف و  هب  ردق  بش 
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ص20. ج8 ، 1409 ه ق ، تیبلا ، لآ  مق ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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يا هقدص  ردق  بش  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  طارـص  زا  روبع  دومرف : .مهاوخ  یم  ار  طارـص  لپ ]  ] زا نتـشذگ  ایادـخ ! درک : ضرع 
یحیبست ردـق  بش  هک  دـسر  یم  یـسک  هب  مه  نآ  دومرف : .مهاوخ  یم  تشهب  ياه  هویم  ناـتخرد و  زا  ایادـخ ! درک : ضرع  .دـهدب 

نیا دوـمرف : .هلب  درک : ضرع  تسا ؟ مـّنهج  شتآ  زا  تاـجن  تروـظنم ] : ] دوـمرف .مناـهاوخ  ار  تاـجن  ایادـخ ! درک : ضرع  .دـیوگب 
هک یسک  يارب  نم  تیاضر  دومرف : .مبلاط  ار  تیاضر  ایادخ ! درک : ضرع  .دنک  رافغتسا  ردق  بش  رد  هک  تسا  یسک  يارب  تاجن ] ]

« .دوش یم  ققحتم  دناوخب  زامن  تعکر  ود  ردق  بش  رد 

.تسا مهم  رایسب  روما  نیا  ماجنا  ردق  بش  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا 

موس تسیب و  بش  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  اذـل  دراد ؛ ّتیعوضوم  نآ  رد  ندوـب  رادـیب  ادـخ ، برق  هب  ندیـسر  يارب  . 1
.تشاد یم  هگن  رادیب  صاخ  همانرب  اب  زین  ار  ناکدوک 
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.تسا دیفم  بوخ و  ارقف  هب  محرت  ادخ ، تمحر  هب  ندیسر  يارب  . 2

.دوش یم  طارص  لپ  زا  نتشذگ  تحار  ثعاب  هک  نداد  هقدص  . 3

.دوش یم  یتشهب  ياهتمعن  هب  ندیسر  ثعاب  هک  ادخ  حیبست  . 4

.دوش یم  مّنهج  شتآ  زا  ییاهر  لماع  هک  رافغتسا  . 5
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لیئربج يوزرآ 

ماجنا هک  یّمهم  ياهراک  زا  یکی  ینید ، نایاوشیپ  ایبنا و  .میراد  هجوت  نآ  هب  رت  مک  هک  دراد  دوجو  ام  یگدـنز  رد  ّمهم  روما  یخرب 
.دننک هجوتم  روما  نیا  هب  تمظع  اب  الاو و  ياهتّیصخش  نابز  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  دنداد ، یم 

ِۀَـعاَمَْجلا َو ِیف  ُةوَلَّصلا  یِه  ٍلاَصِخ َو  ِْعبَِـسب  َمَدآ  ینب  ْنِم  َنوُکَی  ْنَا  ُلِیئْربَج  یَّنَمَت  ُِّیلَع ! اَی  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
؛ َِکلَذ یَلَع  ْصُرْحاَف  ِّجَْحلا  ِیف  ِءاَْملا  یقَـس  ِةزاَنَْجلا َو  ُعِییْـشَت  ِضیِرَْملا َو  ُةَداَیِع  ِمِیتَْیلا َو  ُماَرِْکا  ِْنیَْنثِالا َو  َْنَیب  ُْحلُّصلاَو  َءاَمَلُْعلا  ُُهتََـسلاَُجم 
هب ار  زامن  زا ]: تسا  ترابع   ] اهتلـصخ نآ  .دشاب  مدآ  نادنزرف  زا  هک  تشاد  وزرآ  تلـصخ ، تفه  ببـس  هب  لیئربج  یلع ! يا  ) (1)(

عییـشت و  رامیب ، تدایع  میتی ، هب ] تمدـخ  و   ] نداهن مارتحا  رفن ، ود  نیب  نداد  یتشآ  نادنمـشناد ، اب  وا  ینیـشنمه  ندـناوخ ، تعامج 
« .شاب صیرح  اهتلصخ  نیا  ظفح ]  ] رب ناج ]! یلع   ] سپ .جح  رد  نداد  بآ  ندرک و  هزانج 

رد اهنآ  زا  کی  ره  رـصتخم  حرـش  اب  هک  تسا  هدرک  هراشا  یقالخا  یعاـمتجا و  لـئاسم  تاداـبع و  زا  یّمهم  روما  هب  قوف ، ثیدـح 
: زا تسا  ترابع  روما  نیا  نیوانع  ) (2)  ( .تشاذگ ریثأت  دارفا  رد  ناوت  یم  هاتوک  تصرف  کی 

519 ص :

ص195. مق ، يداهلا ، رشن  ینیکشم ، یلع  هیددعلا ، ظعاوم  - . 1
.تسا بسانم  ..و  هزانج  عییشت  دارفا ، نیب  حلص  تعامج ، هب  قیوشت  يارب  ثیدح  نیا  - . 2
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؛ تعامج زامن  رد  تکرش  . 1

؛ اهنآ ربانم  سلاجم و  رد  تکرش  املع و  اب  ینیشنمه  . 2

؛ دراد یناوارف  شاداپ  هک  مدرم  زا  هتسد  ود  هورگ و  ود  رفن ، ود  نیب  نداد  یتشآ  . 3

؛ تسا هدوب  ام  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  ّتیلاعف  نیرت  مهم  زا  هک  نانآ  روما  هب  یگدیسر  میتی و  مارتحا  . 4

؛ نالاس نهک  نالولعم و  هژیو  هب  نانآ ، زا  ییوجلد  نارامیب و  هب  ندز  رس  . 5

؛ ناگدنامزاب زا  ییوجلد  نآ و  زا  نتفرگ  تربع  سرد  اه و  هزانج  عییشت  رد  تکرش  . 6

....و جح  مایا  رد  هژیو  هب  ناگنشت ، ندرک  باریس  مدرم و  هب  یناسربآ  . 7
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ترخآ ایند و  ریخ 

اب هک  هدـب  دای  نم  هب  یلمع  : » درک ضرع  دـمآ و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  يدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لـقن  قبط 
، ملاس مندب  و  دهد ، شیازفا  ار  ملام  دنوادخ ، و  دنرادب ، تسود  ارم  مه ]  ] مدرم روط ، نیمه  مریگ و  رارق  دنوادخ  بوبحم  نآ  ماجنا 

« .موش روشحم  ملسو ]  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا   ] تدوخ اب  زین  تمایق  زور  رد  دوش و  ینالوط  مرمع  و 

ْنِـسْحَأَف َنوـُقُولْخَْملا  َکَّبُِحی  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  ِهِقَّتا َو  ُهْفَخَف َو  ُهَّللا  َکَّبُِحی  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَِذا  لاَـصِخ : ِّتِس  َیلِإ  ٌجاَـتُْحم  ٍلاَـصِخ  ُّتِس  َلاَـقَف : »
اَذِإ ِهَقَدَّصلا َو  َنِم  ِْرثْکَأَـف  َکَنَدـَب  ُهَّللا  َّحُِـصی  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  ِهِّکَزَف َو  َکـَلاَم  ُهَّللا  يِْرثـُی  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  ْمِهیِدـْیَأ َو  ِیف  اَـم  ُْضفْرا  ْمِْهَیلِإ َو 

؛ راَّهَْقلا ِدِـحاَْولا  ِهَّللا  يَدَـی  َْنَیب  َدوُجُّسلا  ِلِطَأَف  یِعَم  ُهَّللا  َكَرُـشْحَی  ْنَأ  َتْدَرَأ  اَذِإ  َکِماَحْرَأ َو  يِوَذ  ْلِصَف  َكَرُمُع  ُهَّللا  َلیُِطی  ْنَأ  َتْدَرَأ 
)(1)(

: دراد رگید ]  ] تلصخ شش  هب  زاین  هک  تسا  تلصخ  شش  دومرف : سپ 

521 ص :

، یمق سابع  خیـش  راونالا ، راحبلا  هنیفـس  ص474 ؛ ج4 ، 1408ه ق ، مق ، تیبلا ، لآ  يرون ، نیـسح  ازریم  لـئاسولا ، كردتـسم  - . 1
ص375. ج1 ، مق ، نیسردم ، هعماج  يرباص ، اضر  یلع  هرهازلا ، مکحلا  ص599 و  ج1 ،
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؛ شاب هتشاد  یگشیپ ] اورپ  و   ] یهلا ياوقت  سرتب و  وا  زا  سپ  درادب ، تسود  ار  وت  ادخ  یتساوخ  هاگره  . 1

؛ شاب هتشادن  عمط  مشچ  تساهنآ ، تسد  رد  هچنآ  هب  نک و  ناسحا  اهنآ  هب  سپ  دنرادب ، تسود  ار  وت  مدرم  یتساوخ  هاگره  . 2

؛ دزادرپب ار  تلام  سمخ ] و   ] تاکز دهد ، شیازفا  ار  تلام  دنوادخ ، یتساوخ  رگا  . 3

؛ هدب هقدص  دایز  ادخ ] هار  رد  [، ] یتشادهب لئاسم  تاعارم  رب  هوالع   ] دنک ملاس  ار  تندب  ادخ  یتساوخ  رگا  و  . 4

؛) هدب ماجنا  ماحرا  هلص  و   ) شاب هتشاد  طابترا  یبَسَن ]  ] ناگتسب اب  دنک  ینالوط  ار  ترمع  ادخ  یهاوخ  یم  رگا  . 5

ياتکی يادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  تزامن ] ياـه  ] هدجـس دـنک ، روشحم  ربمغیپ ]  ] ِنم اـب  ار  وت  ادـخ  تماـیق ] زور  رد   ] یهاوخ یم  رگا  . 6
)(1) « ( .نک ینالوط  بلاغ ،

522 ص :

.تسا هدافتسا  لباق  فلتخم  سلاجم  رد  ثیدح  نیا  - . 1
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اج شش  رد  زیچ  شش 

: تسا هتخادرپ  اهنآ  ّمها  خساپ  هب  ثیدح  نیا  هک  تسا  حرطم  ناسنا  یگدنز  رد  یتالاؤس  هاگ 

؟ میراد تالکشم  ایند  رد  ارچ  . 1

؟ دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ  . 2

؟ میسر یمن  تّزع  ملع و  هب  ارچ  . 3

؟ میسر یمن  لام  تورث و  هب  ارچ  . 4

؛ ما هدرک  ناهنپ  لحم  شـش  رد  ار  زیچ  شـش  یـسوم ! يا  : » درک یحو  نینچ  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب  هبترم ، دنلب  دـنوادخ 
: تفای دنهاوخن  اجنآ ] رد  ار  اهنآ   ] زگره یلو  دندرگ ؛ یم  نآ  لابند  رگید  ياج  رد  مدرم  یلو 

ُْتعَضَو ّینإ  عَبِّشلا ، ِیف  ُهَنُوُبلْطَی  ْمُه  ِدْهَْجلا َو  ِعوُْجلا َو  ِیف  َْملِْعلا  ُْتعَضَو  ّینِا  اَْینُّدلا ، ِیف  اَهَنُوُبلْطَی  ْمُه  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  َهَحاَّرلا  ُْتعَضَو  ّینإ  »
، ِّرُبَکَّتلا ِیف  اَهَنُوُبلْطَی  ُساَّنلا  ِعُضاَوَّتلا َو  ِیف  َۀَـجَرَّدلاَو  َۀَْـعفَّرلا  ُْتعَـضَو  ّینِإ  َنیِطاَلَّسلا ، ِباَْوبَا  ِیف  اَهَنُوُبلْطَی  ُساَّنلا  ِلـْیَّللا َو  ِماَِـیق  ِیف  َةَّزِْعلا 

ِیف اَهَنُوُبلْطَی  ُساَّنلاَو  ِۀَعاَنَْقلا  ِیف  یَنِْغلا  ُْتعَـضَو  ّینإ  ِلاَْقلا ، ِلیِْقلا َو  ِیف  اَهَنُوُبلْطَی  ُساَّنلا  ِلاَلَْحلا َو  ِۀَمُْقل  ِیف  ِءاَعُّدلا  َۀـَباَِجا  ُْتعَـضَو  ّینإ 
)(1) ) ؛ ًاَدبَا ُهوُدِجَی  َْملَو  ِضوُْرعَْملا  ِةَْرثَک 

523 ص :

ص155. یلماع ، ینیسح  دمحمدیس  هیرشع ، ینثا  رداون و  باب 101 ؛ ص 173 ، ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 1
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؛ دندرگ یم  نآ  لابند  ایند  رد  مدرم  یلو  مداد ؛ رارق  تشهب  رد  ار  قلطم ]  ] یتحار یتسار  هب  . 1

؛ دندرگ یم  نآ  لابند  ندوب  ریس  رد  مدرم  یلو  مداد ؛ رارق  شالت  یگنسرگ و  رد  ار  نآ ] يریگارف  و   ] شناد نم  یتسار  هب  . 2

؛ دـنیوج یم  ناـهاش  هناـخ  رد  ار  تزع  مدرم  یلو  مداد ؛ رارق  بش ) زاـمن  و   ) يرادـیب بش  رد  ار  فرـش ) و   ) تَزع نم  یتـسار  هب  . 3
)(1)(

)(2) ) ؛ دندرگ یم  نآ  لابند  ینیب ، رتربدوخ  ّربکت و  رد  مدرم  یلو  مداد ؛ رارق  ینتورف  رد  ار  ماقم  یگبترمدنلب و  نم  یتسار  هب  . 4

؛ دندرگ یم  اعد  تباجا  لابند  دایرف ،] داد و  و   ] لاق لیق و  رد  مدرم  یلو  مداد ؛ رارق  لالح  همقل  رد  ار  اعد  تباجا  یتسار ، هب  . 5

ار نآ  زگره  و  دـننک ، یم  وجتـسج  تورث  لاـم و  يداـیز  رد  ار  نآ  مدرم  یلو  مداد ؛ رارق  تعاـنق  رد  ار  يزاـین  یب  نم  یتسار  هب  . 6
(.« دش دنهاوخن  دنهاوخ  یم  هچنآ  هب  قفوم  و   ) تفای دنهاوخن 

524 ص :

.دوب يرحس  درو  بش و  ياعد  نمی  زاظفاح  هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره  - . 1
.تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ  دروخن  زگرهیضیف  بلاط  رگا  زومآ  یگ  هداتفا  - . 2
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انز ياهدمایپ 

ِهَرِخْآلا ِیف  ٌثاََلث  اَْینُّدلا َو  ِیف  ٌثاََلث  ٍلاَصِخ  َّتِس  ِهِیف  َّنِإَف  َءاَنِّزلا  ْمُکاَّیِإ َو  َنیِِملْسُْملا  َرَـشْعَم  اَی  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
َءوُس َّلَج َو  َّزَع َو  ِّبَّرلا  َطَخَـس  ُبِجُوی  ُهَّنِإَف  ِهَرِخْآلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأ  َرُمُْعلا َو  ُصُْقنَی  َْرقَْفلا َو  ُثِرُوی  َءاَهَْبلا َو  ُبِهُْذی  ُهَّنِإَف  اَْینُّدلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأَف 

و  ) تلصخ شش  نآ  رد  یتسار  هب  سپ  .دینک  يرود  انز  زا  هک  داب  امـش  رب  ناناملـسم ! هورگ  يا  ) (1) ) ؛ راَّنلا ِیف  َدُولُْخلا  ِباَسِْحلا َو 
: ترخآ رد  تلصخ  هس  و  ایند ، رد  تلصخ  هس  تسا : دمایپ )

ریگنماد یگراچیب ] و   ] رقف دور و  یم  نیب  زا  وا ] ّتیـصخش  و   ] شزرا یتسار  هب  دوش ]، یم  یناز  ریگنماد  تس و   ] اـیند رد  هچنآ  سپ 
راـگدرورپ و مشخ  یتـسار  هب  هک  نآ  دوش ] یم  راـتفرگ  نادـب  و   ] تسا ترخآ  رد  هچنآ  اـّما  دوـش و  یم  مک  شرمع  دوـش و  یم  وا 

« .دوب دهاوخ  منهج  رد  هشیمه  دنکن ] هبوت  رگا  زین  و   ] دروآ یم  یپ  رد  ار  باسح  يدب 

525 ص :

رـشنلا قودـص ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  ح 675 و  ص261 ، نادـیواج ، تاراشتنا  ینـالیگ ، سِّردـم  همجرت  قودـص ، لاـصخ ، - . 1
تیاور 4960. ص573 ، ج3 ، 1413ه ق ، مق ، یمالسالا ،
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فلتخم ثداوح  ربارب  رد 

ادخ و دای  دراد ، هگن  راوتسا  اهنآ  ربارب  رد  ار  ناسنا  دناوت  یم  هچنآ  .تسا  هارمه  يراوگان  اراوگ و  و  نیریـش ، خلت و  ثداوح  اب  ایند 
: تسا هدش  هراشا  نادب  لیذ  ثیدح  رد  هک  دبلط  یم  ار  دوخ  صاخ  رکذ  يا  هثداح  ره  هتبلا  .تسوا  رکذ 

ُهَّللا َو َءاَش  اَم  ٍّمَغ  ٍّمَه َو  ِّلُِکل  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ٍلْوَه  ِّلُِکل  ُتْدَدْعَأ  : » دومرف لاعتم  دـنوادخ  زا  لقن  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ِْهَیلِإ اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  ٍهَبیِـصُم  ِّلُِکل  َهَّللا َو  ُرِفْغَتْـسَأ  ٍْبنَذ  ِّلُِکل  ِهَّللا َو  َناَْحبُـس  ٍَهبوُجْعُأ  ِّلُِکل  ِهَِّلل َو  ُرْکُّشلا  ٍءاَخَر  ِّلُِکل  ِهَِّلل َو  ُدْـمَْحلا  ٍهَمِْعن  ِّلُِـکل 

َلْوَح َو َال  ٍهَیِصْعَم  ٍهَعاَط َو  ِّلُِکل  ِهَّللِاب َو  ُتْمَصَتْعا  ٍّوُدَع  ِّلُِکل  ِهَّللا َو  یَلَع  ُْتلَّکَوَت  ٍرَدَق  ٍءاَضَق َو  ِّلُِکل  ُهَّللا َو  ِیبْسَح  ٍقیِض  ِّلُِکل  َنوُعِجاَر َو 
)(1) ) ؛ میِظَْعلا ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال 

ره يارب  هِلل و  ُرکّشلَا  یشیاسآ  ره  يارب  هللاُدمحلا و  یتمعن  ره  يارب  هللاءاشام و  یهودنا  مغ و  ره  يارب  هللا و  ّالا  هلا  یسرت ال  ره  يارب 
یگنت و ره  يارب  نوـُعِجار و  ِهـَْیِلا  اـّنِا  هـِلل َو  اـّنِا  یتبیـصم  ره  يارب  هللارفغتـسا و  یهاـنگ ، ره  يارب  هللا و  ناحبـس  يروآ  تفگـش  زیچ 

َلْوَح یهانگ َال  تعاط و  ره  يارب  هللاِاب و  ُتْمَصتعا  ینمشد  ره  يارب  هللا و  یلع  ُتلّکوت  يردق  اضق و  ره  يارب  هللا و  یبسح  يراوشد 
« .ما هدرک  هدامآ  میظعلا  یلعلا  هللاِاب  ّاِلا  َهَُّوق  َو ال 

526 ص :

ح ص5 ، باب 47 ، ج87 ، توریب ، ءافولا ، هسـسؤم  یـسلجم ، رقاب  دمحم  راونالا ، راحب  و  ص514 ، لصف 43 ، حابـصم ، یمعفک ، - . 1
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.تسا هدرک  هئارا  یگدنز  فلتخم  روما  يارب  ار  يدیفم  راکذا  ثیدح  نیا 
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گرم زا  سپ  يارب  دیفم  ياهراک 

دعب هک  تسا  هدش  هراشا  دروم  شش  هب  لیذ  ثیدح  رد  .تسا  دیفم  دریگ ، ماجنا  ییاهراک  هچ  ام  گرم  زادعب  دنـسرپ  یم  يرایـسب 
: دوش یم  زیراو  ناسنا  يراج  باسح  هب  ّبترم  نآ ، دمآرد  تسا و  دیفم  رایسب  ناسنا  گرم  زا 

ٌبِیلَق ُْهنِم َو  ُأَْرُقی  ٌفَحْـصُم  َُهل َو  ُرِفْغَتْـسَی  ٌحـِلاَص  ٌدـَلَو  ِِهتْوَم  ِدـَْعب  ْنِم  ُنِمْؤُْملا  اَِهب  ُعِفَْتنَی  ٍلاَصِخ  ُّتِس  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
شگرم زا  دعب  تلـصخ ، لمع و ]  ] شـش زا  نمؤم  ) (1) ) ؛ ُهَدَْعب اَِهب  ُذَـخُْؤی  ٌهَنَـسَح  ٌهَّنُـس  ِهیِرُْجی َو  ٍءاَم  ُهَقَدَـص  ُهُسِْرغَی َو  ٌسْرَغ  ُهُرِفْحَی َو 

هدرک رفح  هک  ار  یهاـچ  . 3 دوـش ؛ یم  هدـناوخ  وا  فرط  زا  هک  ینآرق  . 2 دنک ؛ رافغـسا  وا  يارب  هک  حلاص  دـنزرف  . 1 درب : یم  دوـس 
هک یبآ  نداد  رارق  هقدص  و  ندرک ] فقو  . ] 5 دنرب ؛] یم  هدافتسا  نآ  هویم  نآ و  زا  مدرم  و   ] تسا هتـشاک  هک  ار  یتخرد  و  . 4 تسا ؛

« .دننک یم  لمع  وا  زا  سپ  نادب  مدرم  تسا و ] هدرک  يراذگ  هیاپ   ] هک ییوکین  ّتنس  . 6 تسا ؛ هتخاس  يراج 

ره قوف  هیراج  تاقدص  تسا و  حوتفم  گرم  زا  سپ  ناسنا  لامعا  رتفد  روکذـم ، ياهتلـصخ  دوجو  اب  هک  دـناسر  یم  قوف  ثیدـح 
)(2)  ( .دوش یم  زیراو  وا  لامعا  باسح  هب  زور 

528 ص :

ص377. ج1 ، ةرهازلا ، مکحلا  ص143و  قودص ، خیش  یلاما ، ص257 و  ج71 ، راونالا ، راحب  - . 1
.تسا بسانم  ...و  اهمتخ  رد  ثیدح  نیا  - . 2
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زامن ندرمش  کبس  بقاوع 

تکرب یب  ام  لام  ارچ  هک  دنسرپ  یم  اهراب  .دوش  یمن  فَرَط  رب  ارچ  هک  دنا  ناریح  تخـس  هک  دنراد  ییاهیراتفرگ  مدرم  زا  يرایـسب 
ناگرزب زا  یتح  ارچ  مینک ؟ یمن  هدهاشم  ار  دوخ  لامعا  شاداپ  رجا و  راثآ  هچ  يارب  دوش ؟ یمن  باجتسم  ام  ياعد  ارچ  زین  تسا و 

اب اهیراتفرگ  نیا  رثکا  روک  هرگ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ....و  دـشن ؟ عقاو  دـیفم  یلو  میدرک ؛ اعد  تساوخرد  یهلا  هاـگرد  ناـبرقم  و 
.دوش یم  زاب  زامن  ندرمش  مهم 

؛ درامش کبس  ار  زامن  هک  ره  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 
: زا تسا  ترابع  هک  دوش  یم  وا  ریگنماد  ایند  رد  الب  شش  .دوش  یم  راتفرگ  الب  هدزناپ  هب  درم  نز و  زا 

؛» دراد یم  رب  شرمع  زا  ار  تکرب  دنوادخ ، ِهِرْمُع ؛ ْنِم  َهَکَرَْبلا  ُهَّللا  ُعَفْرَی  . » 1

529 ص :
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؛» دراد یم  رب  وا  يزور  زا  ار  تکرب  دنوادخ  و  ِِهقْزِر ؛ ْنِم  َهَکَرَْبلا  ُهَّللا  ُعَفْرَی  َو  . » 2

؛» دنک یم  وحم  وا  هرهچ  زا  ار  ناحلاص  ینارون ]  ] يامیس دنوادخ  و  ِهِهْجَو ؛ ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َءاَمیِس  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  وُحْمَی  َو  . » 3

لامعا یلوبق  طرـش  زامن ، یلوبق  اریز  دوش ؛[  یمن  هداد  شاداپ  دـهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  ره  و  ْهیَلَع ؛ ُرَجُْؤی  َال  ُُهلَمْعَی  ٍلَمَع  ُّلُـک  َو  . » 4
؛»] تسا زین  رگید 

؛») دوش یمن  باجتسم  و   ) دور یمن  الاب  نامسآ  يوس  هب  وا  ياعد  و  ِءاَمَّسلا ؛ َیلِإ  ُهُؤاعُد  ُعِفَتْرَی  َال  َو  . » 5

وا لماش  نابوخ  ياعد   ) تسین ناحلاص  ياعد  رد  يا  هرهب  وا  يارب  هکنیا  مشـش  و  َنیِِحلاَّصلا ؛ ِءاَعُد  ِیف  ٌّظَـح  َُهل  َْسَیل  ُۀَـسِداَّسلا  َو  . » 6
(«. دوش یمن 

: دوش یم  وا  ریگنماد  نداد  ناج  عقوم  رد  الب  هس  و 
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؛» دریم یم  لیلذ  ًالِیلَذ ؛ ُتوُمَی  ُهَّنَأ  . » 1

؛» دریم یم  هنسرگ  ًاِعئاَج ؛ ُتوُمَی  ُهَِیناَّثلا  َو  . » 2

، دننک باریس  ار  وا  ایند  ياهرهن  مامت  زا  دنچ  ره  دریم ، یم  هنشت  ُهُشَطَع ؛ َوْرَی  َْمل  اَْینُّدلا  ِراَْهنَأ  ْنِم  یِقُس  ْوَلَف  ًاناَشْطَع  ُتوُمَی  ُهَِثلاَّثلا  َو  . » 3
»؛ دوش یمن  فرطرب  شا  یگنشت 

: دوش یم  وا  لاح  لماش  ربق  رد  الب  هس  و 

؛» دهد رازآ  ربق  رد  ار  وا  ات  دنک  یم  ررقم  ار  یکلم  دنوادخ ، هِْربَق ؛ ِیف  ُهُجِعُْزی  ًاکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  ُلِّکَُوی  . » 1

؛» دوب دهاوخ  گنت  وا  رب  شربق  هکنیا  مود  هُْربَق ؛ ِْهیَلَع  ُقَّیَُضی  ُهَِیناَّثلا  َو  . » 2

؛» دش دهاوخ  شربق  رد  یکیرات  هکنیا  موس  ِهِْربَق ؛ ِیف  ُهَْملُّظلا  ُنوُکَت  ُهَِثلاَّثلا  َو  . » 3

531 ص :
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: دش دهاوخ  وا  ریگنماد  تمایق  زور  رد  زین ]  ] الب هس  و 

؛» دشکب تروص  اب  ار  وا  دنک  یم  رومأم  یکلم  دنوادخ  هِهْجَو ؛ یَلَع  ُُهبَحْسَی  ًاکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  َلِّکَُوی  ْنَأ  . » 1

؛» دوش یم  يدیدش  یسرباسح  هکنیا  مود  ًادیِدَش ؛ ًاباَسِح  ُبَساَُحی  ُهَِیناَّثلا  َو  . » 2

یمن هزیکاپ  ار  وا  دـنک و  یمن  تمحر ]  ] رظن وا  هب  دـنوادخ  هکنیا  موس  و  ٌمِیلَأ ؛ ٌباَذَـع  َُهل  ِهیِّکَُزی َو  اـَل  ِْهَیلِإ َو  ُهَّللا  ُرُْظنَی  اـَل  ُهَِثلاَّثلا  َو  . » 3
)(1) « ( .تسا یکاندرد  باذع  وا  يارب  و  دزاس ،

ندرک راداو  رد  ثیدـح  نیا  هرابرد  نداد  حیـضوت  .دراد  رارق  یبولطمان  دَـح  رد  هعماج  رد  يزامندـب  يزامن و  یب  راـمآ  دوش  هجوت 
.ما هدرک  هبرجت  اهراب  ریقح  نیا  .تسا  دیفم  رایسب  زامن  هب  مدرم 

532 ص :

ص19. لئاسلا ، حالف  ج80 ص21 ؛ راونالا ، راحب  ص145 ؛ ج1 ، ةرهازلا ، مکحلا  - . 1
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اهنآ فیاظو  صاوخ و 

هک تسا  نیا  لاؤس  نونکا  .دـنوش  یم  داـی  صاوخ  ماـن  هب  اـهنآ  زا  یهورگ  .دـنوش  یم  میـسقت  یفلتخم  تاـقبط  هب  هعماـج  رد  مدرم 
هدـش هراشا  اهنآ  هب  لیذ  ثیدـح  رد  دـنراد ؟ شود  رب  ار  یفیاـظو  اهتیلوئـسم و  هچ  اـهنآ  دـنوش و  یم  لـماش  ار  يدارفا  هچ  صاوخ 

.تسا

ُّصاَوَخ َلاَقَف : ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اَی  َِکتَُّما  ُّصاوَخ  اَم  لـیق : .اَـهِّصاوَِخب  اَّلإ  ِیتَُّما  ُّماوَع  ُحَلْـصَت  َـال  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
َناَک اَذِإَف  ِْقلَْخلا ؛ ُهاَعُر  ُكُولُْملَا  ملـسو :  هیلع  هللا  یلـص  َلاَق  َِکلَذ ؟ َْفیَک  َلِیق : .ُراَّجُّتلا  َو  ُداـَّبُْعلا ، َو  ُءاَـمَلُْعلا ، َو  ُكُولُْملَا ، ٌهََعبْرَأ : ِیتَُّما 
َناَک اَذِإَف  ِْقلَْخلا ؛ ُِلیلَد  ُداَّبُْعلا  َو  َِضیرَْملا ؟ يِواَدـُی  ْنَمَف  ًاضیِرَم  ُبِیبَّطلا  َناَک  اَذِإَف  ِْقلَْخلا ؛ ُءاَّبِطَأ  ُءاَمَلُْعلا  ؟َو  َمَنِْغلا یَعْرَی  ْنَمَف  ًاْبئِذ  یِعاَّرلا 

)(1) ) ؛ ُدَمَتُْعی ْنَمَف  ًاِنئاَخ  ُنیِمَْألا  َناَک  اَذِإَف  ِْقلَْخلا ؛ ِیف  ِهللا  ُءاَنَُما  ُراَّجُّتلا  َو  َِکلاَّسلا ؟ يِدْهَی  ْنَمَف  ًّالاَض  ُلِیلَّدلا 

یناسک هچ  امـش  تّما  صاوخ  ادخ ! لوسر  يا  دش : ضرع  .تما  صاوخ  يرای  هب  رگم  دنوش ؛ یمن  حالـصا  نم  تّما  هدوت ] و   ] ماوع
ماوع حالصا  هنوگچ  : ] دش هتفگ  .نارجات  نادباع و  املع ، لداع ،]  ] ناهاشداپ دنا : هورگ  راهچ  متما  صاوخ  دومرف : ترضح  دنتسه ؟

؟ تسیچ نآ  ّتیفیک  دراد و ] صاوخ  حالصا  هب  یگتسب 
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یسک هچ  ار  هّلگ  سپ  دشاب ، تفص ]  ] گرگ نابهگن  هک  ینامز  سپ  .دنقلخ  نانابهگن  ناهاش  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 
و دـنک ؟ اوادـم  ار  ضیرم  یـسک  هچ  سپ  دـشاب ، رامیب  بیبط  دوخ ]  ] هک ینامز  سپ  .دـنمدرم  نابیبط  نادنمـشناد  و  دـنک ؟ ینابهگن 
هب هدنور  و   ) کلاس یسک  هچ  دشاب ، هارمگ  امنهار  هک  یماگنه  سپ  دنتـسه  دنوادخ ] يوس  هب   ] مدرم يامنهار  نادهاز ) و   ) نادباع

؟ دنک ییامنهار  ار  ادخ ) يوس 

)(1) « ( .دوش یم  دامتعا  یسک  هچ  هب  دزرو ، تنایخ  راکتسرد ) و   ) نیما هک  ینامز  سپ  دنا ، مدرم  نایم  رد  ادخ  ياهنیما  نارجات  و 

: تسا هدش  حالصا  هعماج  لک  دنوش  حالصا  هورگ  راهچ  رگا 

؛» مِهکوُلم ِنید  یلَع  ُسانلا  : » دننک یم  ادتقا  اهنآ  راتفر  هب  مدرم  هک  اسؤر  نامکاح و  ناهاش و  . 1

534 ص :
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هدرکن يادخ  رگا  دننک و  یم  حالـصا  ار  هعماج  دنـشاب  حلاص  رگا  تسا  اهنآ  تسد  هب  روشک  یگنهرف  یهاگآ و  ضبن  هک  املع  . 2
؛ دنناشک یم  داسف  هب  ار  هعماج  دندش  دساف 

دبای و یم  دوبهب  هعماج  يداصتقا  ّتیعـضو  دنوش ، حالـصا  رگا  تسا و  نانآ  تسد  رد  رازاب  دنا و  هعماج  يداصتقا  ضبن  نارجات  . 3
؛ دور یم  نیب  زا  یلام  داسف 

.دنوش یم  تیاده  رتهب  مدرم ، دنراذگب ، رانک  ار  يزاب  دیرم  ایر و  سابل  رگا  هعماج  يونعم  ياهوگلا  ناونع  هب  نادباع  . 4

535 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 570 

http://www.ghaemiyeh.com


هورگ تفه  رس  رب  ادخ  هیاس 

؛ دـنرب یم  هرهب  یهلا  هژیو  صاخ و  تمحر  زا  هورگ  تفه  يزور ، نانچ  رد  .تسا و  یتخـس  راوشد و  زور  نیـسپاو ، باسح و  زور 
.میناوخ یم  لیذ  ثیدح  رد  هک  نانچ 

َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِهَداَبِع  ِیف  َأَشَن  ٌّباَش  ٌلِداَع َو  ٌماَمِإ  ُهُّلِظ  اَّلِإ  َّلِظ  َال  َمْوَی  ِهِّلِظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهُّلُِظی  ٌهَْعبَس  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
َرَکَذ ٌلُجَر  اَقَرْتِفا َو  َِکلَذ َو  یَلَع  اَعَمَتْجاَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهللا  ِیف  اَّباَحَت  ِناَلُجَر  ِْهَیلِإ َو  َدوُعَی  یَّتَح  ُْهنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ِدِجْـسَْملِاب  ٌقِّلَعَتُم  ُُهْبلَق  ٌلُجَر  َو 

اَهاَفْخَأَف ٍهَقَدَِصب  َقَّدَـصَت  ٌلُجَر  َنیَِملاَْعلا َو  َّبَر  َهَّللا  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َلاَقَف  ٍلاَمَج  ٍبَسَح َو  ُتاَذ  ٌهَأَْرما  ُْهتَعَد  ٌلُجَر  ُهاَْنیَع َو  ْتَضاَفَف  ًاِیلاَخ  َهَّللا 
)(1) ) ؛ ُُهنیمَی ُقِْفُنت  اَم  ُُهلاَمِش  َمَْلعَت  َال  یَّتَح 

: دنکفا یم  هیاس  هورگ  تفه  رب  درادن  دوجو  وا  هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  رد  دنوادخ 
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؛] تسا هدنارذگ  تدابع  اب  ار  یناوج  و   ] تسا هدرک  دشر  دنوادخ  تدابع  اب  هک  یناوج  . 2 لداع ؛ ياوشیپ  . 1

؛ ددرگرب ات  دنام ] یم  رظتنم   ] دوش یم  جراخ  نآ  زا  یتقو  هک ] يا  هنوگ  هب  [ ؛ تسا دجسم  هب  هتسبلد  هک  یناسنا ] و   ] درم . 3

مه زا  روحم ] نامه  رب   ] دـنوش و یم  عمج  یهلا ] ّتبحم   ] نآ رب  سپ  دـننک ، یم  یتسود  مه  اب  ادـخ  يارب  هک  یناسنا ] و   ] درم ود  . 4
؛ دنوش یم  ادج 

؛ دوش يراج  کشا  شمشچ  ود  زا  ادخ ] دای  اب   ] سپ دنک ، دای  ار  ادخ  اهتولخ  رد  هک  يدرم  . 5

زا نم  دـیوگب : هنوگ ] فسوی  ار  وا  باوج   ] سپ دـنک ، توعد  تّفع ] فالخ  راک  هب   ] ار وا  ییابیز  ماـقم و  ياراد  ینز  هک  يدرم  . 6
؛ مسرت یم  دراد ] روضح  اج  همه  رد  هک   ] نایناهج راگدرورپ  يادخ 

هچنآ تسا  هدـیمهفن  پچ  تسد  یّتـح  اـیوگ ]  ] هک تسا  هدرک  یفخم  ار  نآ  ناـنچ ] نآ   ] سپ تـسا  هداد  يا  هقدـص  هـک  يدرم  . 7
)(1) « ( .تسا هدرک  قافنا  شتسار  تسد 

537 ص :
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ربق زور  ره  يادن 

نیا زا  دراد ؛ یّمهم  شقن  ناسنا ، حور  یگدـنزاس  ایند و  زا  ناسنا  نتفرگ  هلـصاف  رد  باسح ، گرم و  روط  نیمه  تمایق و  ربق و  دای 
هب تسا ؛ هدش  دای  توملل » دادعتـسا   » هب نآ  زا  تایاور  رد  هک  تمایق  گرم و  یگدامآ  يارب  تسا  يا  هدـننک  نییعت  لماع  هتـشذگ ،

.دوش نایب  ملاع  نآ  ياهزاین  رگا  هژیو 

ُْتَیب اَنَأ  َو  ًاسِینَا ، َیِلا  اُولِمْحاَف  ِةَدْـحَْولا  ُْتَیب  اَنَا  ٍتاَِملَک ، ِسْمَِخب  ٍمْوَی  ِّلُـک  ِیف  يِداَُـنی  ُْربَْقلَا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
، ًاقاَیْرَت َیِلا  اُولِمْحاَف  ِتاَّیَْحلا  ُْتَیب  اَنَا  َو  ًاْزنَک ، َیِلا  اُولِمْحاَف  ِْرقَْفلا  َْتَیب  اَنَا  ًاشاَِرف ، َیِلا  اُولِمْحاَف  ِباَرُّتلا  ُْتَیب  اَنَا  ًاجاَرِـس  َیِلا  اُولِمْحاَف  ِۀَمَلَّظلا 
؛ ُۀَـقَدَّصلاَف ُقاَیْرَّتلا  اَّمَا  هللا َو  اَِّلا  ََهِلا  اَلَف  ُْزنَْکلا  اَّمَا  ِحـِلاَّصلا َو  ُلَـمَعَف  ُشاَرِْفلا  اَّمَا  ِلـْیَّللا َو  ُةوَلَـصَف  ُجاَرِّسلا  اَّمَا  ِنآْرُْقلا ، ُةَواَِـلتَف  ُسِینَاـْلا  اَّمَا  َو 

)(2)  ( و ) (1)(

یکیرات هناـخ  نم  .دـیروایب  نم  يوس  هب  يزارمه  سینا و  سپ  متـسه ، ییاـهنت  هناـخ  نم  دـهد : یم  ادـن  هلمج ، جـنپ  اـب  زور  ره  ربق 
، متسه يرادن  رقف و  هناخ  نم  دیشاب ، هتـشاد  هارمه  شرف  سپ  متـسه  یکاخ  هناخ  نم  .دیروآ  هارمه  غارچ  نم  يوس  هب  سپ  متـسه ،
، دشاب یم  نآرق  توالت  زارمه ، اما  دینک ؛ لمح  دوخ  اب  رهزداپ  سپ  متـسه  اهرام  هناخ  نم  دیروایب و  هارمه  جـنگ  هیامرـس و ]  ] سپ
و تسا ، هللا  ّاِلا  هِلا  ال  نتفگ ] دـیحوت و  هملک  [ ] ربق ملاع   ] جـنگ و  کین ، لمع  سپ  شرف ، اـما  ،و  تسا بش  زاـمن  سپ  ربق ]  ] غارچ اـّما 

.تسا هقدص  نآ ، رهزداپ 

538 ص :

یلاعت هللا  لجع  يدهملا  مامالا  هسردم  مق ، يدـنوارلا ، نیدـلا  بطق  تاوعدـلا ، ص200 و  مارو ، نیـسحلا  یبا  ماّرو ، هعوـمجم  - . 1
ص258. 1407ه ق ، مق ، فیرشلا ، هجرف 

.تسا بسانم  متخ  ظعو و  سلاجم  يارب  ثیدح  نیا  - . 2
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ادهش شاداپ 

هام رد  .تسا  هدوب  حرطم  یهلا  ياـیلوا  ناـکاپ و  ناـیاوشیپ و  يارب  اـهوزرآ  نیرتهب  ناونع  هب  هک  تسا  ییـالاو  سب  ماـقم  تداـهش ،
قیفوت ) (1) ) ؛ اَنل ّْقفَوَف  ِِکلیبَس  یف  ًْالتَق  َو  : » تسا نیا  اهاعد  زا  یکی  ناضمر  هام  ياهبـش  لامعا  رد  تسا  باجتـسم  اعد  هک  ناـضمر 

« .نک تیانع  ام  هب  ار  تدوخ  هار  رد  تداهش 

زا دراد و  یم  هگن  هدـنز  نمـشد  لباقم  رد  هشیمه  ار  هعماج  هک  ارچ  دراد ؛ يویند  راثآ  مه  هعماج  رد  تداهـش  گنهرف  ندوب  هدـنز 
.دزاس یم  هدامآ  ایند  نآ  هب  نتفر  يارب  ار  ناسنا  تّدش ، هب  هک  ارچ  دراد ؛ يورخا  گنسنارگ  راثآ  مه  دهد و  یم  هلصاف  ایند 

.تسا ادهش  تداهش و  لیاضف  باوث و  نایب  اهنآ  زا  یکی  .دراد  یفلتخم  ياههار  ادهش ، دای  تداهش و  گنهرف  نتشاد  هگن  هدنز 

539 ص :

.ناضمر هام  ياهبش  لامعا  یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، جیتافم  - . 1
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ِیف ُهُسْأَر  ُعَقَی  ُهَِیناَّثلا  ٍْبنَذ َو  ُّلُک  َُهل  ٌروُفْغَم  ِهِمَد  ْنِم  ٍهَرْطَق  ُلَّوَأ  ِهَّللا  َنِم  ٍلاَصِخ  ُْعبَـس  ِدیِهَّشِلل  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ِهَوْسِک ْنِم  یَسُْکی  ُهَِثلاَّثلا  اَمَُهل َو  َِکلَذ  َْلثِم  َوُه  ُلوُقَی  َِکب َو  ًابَحْرَم  ِنَالوُقَت  ِهِهْجَو  ْنَع  َراَبُْغلا  ِناَحَسْمَت  ِنیِْعلا َو  ِروُْحلا  َنِم  ِْهیَتَجْوَز  ِرْجَح 

ِیف ْحَرْـسا  ِهِحوُِرل  ُلاَُـقی  ُهَسِداَّسلا  ُهََتلِْزنَم َو  يَرَی  ْنَأ  ُهَسِماَْـخلا  ُهَعَم َو  ُهُذُـخْأَی  ْمُهُّیَأ  ٍهَبِّیَط  ٍحـیِر  ِّلُِـکب  ِهَّنَْجلا  ُهَنَزَخ  ُهُرِدَْـتبَی  ُهَِعباَّرلا  ِهَّنَْجلا َو 
زا هک ]  ] تسا تلصخ  تفه  دیهـش ، يارب  ) (1) ) ؛ ٍدیِهَـش ِیبَن َو  ِّلُِکل  ٌهَحاََرل  اَهَّنِإ  ِهَّللا َو  ِهْجَو  ِیف  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَِعباَّسلا  َْتئِـش َو  ُْثیَح  ِهَّنَْجلا 

[: دوش یم  اطع   ] دنوادخ فرط 

شرسمه ود  نماد  رب  شرس  هکنیا  مود  . 2 دشخب ؛ یم  ار  وا  ناهانگ  مامت  دـنوادخ ، دوش ]، یم  هتخیر  هک   ] وا نوخ  زا  هرطق  نیلوا  . 1
ود نآ  هب  ار  هلمج  نیا  زین  دیهـش  امـش و  رب  ابحرم  دـنیوگ  یم  دـننک و  یم  كاپ  وا  هرهچ  زا  ار  رابغ  .دریگ و  یم  رارق  نیعلا  روح  زا 

هحئار اب  کی  ره  تشهب  نانابهگن  هکنیا  مراهچ  . 4 دوش ؛ یم  هدـناشوپ  وا  رب  تشهب  ياهتوسک  زا  یتوسک  هکنیا  موس  . 3 دیوگ ؛ یم 
؛ دنباتش یم  وا  لابقتسا  هب  یتشهب  يوبشوخ 

540 ص :

ح3. داهج ، لصف  باب 54 ، ص121 ، ج6 ، 1365ه ش ، نارهت ، هّیمالسالا ، بتکلا  راد  یسوط ، خیش  بیذهت ، - . 1
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؛ دنیب یم  تشهب ] رد   ] ار شهاگیاج  هکنیا  مجنپ  . 5

؛ نک شدرگ  یهاوخ  یم  اج  ره  تشهب  رد  دوش  یم  هتفگ  وا  حور  هب  هکنیا  مشش  . 6

)(1) « ( .دوش یم  يدیهش  ربمایپ و  ره  یتحار  ثعاب  هاگن  نیا  هک  دنک  یم  رظن  یهلا  هجو  هب  هکنیا  متفه  . 7

541 ص :

.تسا بسانم  ادهش  متخ  هسلج و  يارب  ثیدح  نیا  - . 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث 

دنچ ره  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روبق  ترایز  هب  دـیدش  هّجوت  عّیـشت ، گرزب  تازایتما  زا 
ترایز .دـنراد  هقالع  هّجوت و  رما ، نیا  هب  زین  تیباهو  زا  ریغ  تنـس ، لها  درادـن و  صاـصتخا  هعیـش  هب  ناـکاپ  روبق و  لـها  تراـیز 

اب ییانـشآ  یهاگآ و  ثعاب  ترایز ، .دـشاب  رثؤم  هعماج  دارفا و  یگدـنزاس  یهاگآ و  رد  دـناوت  یم  هک  دراد  یفرگـش  راثآ  ناماما ،
دوش و یم  اهنآ  هب  یحور  برق  ثعاب  تسا و  مّسجم  مالسا  اهنآ  راتفر  عقاو ، رد  هک  دوش  یم  اهنآ  لاوحا  مالسلا و  هیلع  ناماما  هریس 

.دراد یپ  رد  ار  ناوارف  ياهباوث  ناهانگ و  زا  ندش  كاپ  روط ، نیمه 

اَم ُْتُلق َو  ٍتاَرَسَح  ِْهیَلَع  ْمُهُسُْفنَأ  ْتَعَّطَقَت  ًاقْوَش َو  اُوتاََمل  ِلْضَْفلا  َنِم  ِْنیَسُْحلا  ِهَراَیِز  ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ٍِمئاَص َو ِْفلَأ  َرْجَأ  ٍرَْدب َو  ِءاَدَهُـش  ْنِم  ٍدیِهَـش  ِْفلَأ  َرْجَأ  ٍهَروُْربَم َو  ٍهَرْمُع  َْفلَأ  ٍهَلَّبَقَتُم َو  ٍهَّجَح  َْفلَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ًاقُّوَشَت  ُهاَتَأ  ْنَم  َلاَق  ِهِیف ؟
ِِهب َلِّکُو  ُناَْطیَّشلا َو  اَُهنَوْهَأ  ٍهَفآ  ِّلُک  ْنِم  ُهَتَنَـس  ًاـظوُفْحَم  ْلَزَی  َْمل  ِهَّللا َو  ُهْجَو  اَِـهب  َدـیِرُأ  ٍهَمَـسَن  ِْفلَأ  َباََوث  ٍَهلُوبْقَم َو  ٍهَقَدَـص  ِْفلَأ  َباََوث 

ُْهتَرَـضَح ُهَتَنَـس  َتاَم  ْنِإَف  ِهِمَدَق  ِتْحَت  ْنِم  ِهِسْأَر َو  ِقْوَف  ْنِم  ِِهلاَمِـش َو  ْنَع  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ِهِْفلَخ َو  ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ُهُظَفْحَی  ٌمیِرَک  ٌکَلَم 
ُهَّللا ُُهنِمُْؤی  ِهِرََصب َو  َّدَم  ِهِْربَق  ِیف  َُهل  ُحَسُْفی  َُهل َو  ِراَفِْغتْسِالِاب  ِهِْربَق  َیلِإ  ُهَنوُعِّیَُشی  َُهل َو  َراَفِْغتْسِالا  ُهَناَفْکَأ َو  ُهَلْـسُغ َو  َنوُرُـضْحَی  ِهَمْحَّرلا  ُهَِکئاَلَم 

یُِـضی ُء ًارُون  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  یَطُْعی  ِِهنیِمَِیب َو  َُهباَـتِک  یَطُْعی  ِهَّنَْجلا َو  َیلِإ  ٌباـَب  َُهل  ُحَـتُْفی  ِِهناَـعِّوَُری َو  ْنَأ  ٍریِکَن  ٍرَْکنُم َو  ْنِم  ِْربَْقلا َو  ِهَطْغَـض  ْنِم 
ٍِذئَمْوَی یَّنَمَت  اَّلِإ  ِهَماَیِْقلا  ِیف  ٌدَحَأ  یَْقبَی  اَلَف  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  ِیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْربَق  ِراَّوُز  ْنِم  اَذَه  ٍداَنُم  يِداَُنی  ِبِْرغَْملا َو  ِقِرْـشَْملا َو  َْنَیب  اَم  ِهِرُوِنل 

هب  ] قایتشا تدش  زا  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز  رد  یتلیـضف  هچ  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  ) (1) ) ؛ ْنیَـسُْحلا ِراَّوُز  ْنِم  َناَک  ُهَّنَأ 
.دش یم  ادج  اهندب  زا  ناشیاهناج  نآ ، تَرسَح  زا  دندرم و  یم  شترایز ]

542 ص :

ص143. ح3 ، باب 56 ، ،1356ه ق ، فجن هیوضترملا ، راد  یمق ، هیولوق  نبا  تارایزلا ، لماک  - . 1
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: دومرف ترضح ] نآ  ترایز  باوث  نایب  رد   ] مالسلا هیلع  رقاب  ماما  .تسا  یتلیضف ]  ] هچ متفگ : دیوگ ] یم  يوار  ]

و هدش ، هتفریذپ  هرمع  رازه  هدش و  لوبق  جح  رازه  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دورب ، ترـضح  نآ  ترایز  يارب  قایتشا  يور  زا  سک  ره 
رد ندرک  دازآ  هدنب  رازه  باوث  هدش و  لوبق  هقدص  رازه  باوث  راد و  هزور  رازه  باوث  و  ردب ، گنج  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  باوث 

یکلم وا  يارب  تسا و  ناطیـش  اهنآ  نیرت  مک  هک  دنام  یم  ظوفحم  ییالب  تفآ و  ره  زا  لاس  نآ  رد  دـسیون و  یم  وا  يارب  ادـخ  هار 
.دنک یم  ظفح  شیاپ  ریز  رس و  يالاب  پچ و  تسار و  رس و  تشپ  ور و  لباقم  زا  ار  وا  هک  دوش  یم  هتشامگ 

دنوادـخ زا  وا  يارب  دـنوش و  یم  رـضاح  وا  دزن  دوش  یم  نفک  لسغ و  هک  یلاح  رد  یهلا  تمحر  هکئالم  دریمب ، لاس  ناـمه  رگا  و 
دبای و یم  هعسوت  دنیب  یم  شمشچ  هک  ییاج  ات  شربق  و  دننک ؛ یم  عییـشت  نایوگ  رافغتـسا  شربق  ات  ار  وا  دننک و  یم  ترفغم  بلط 

دوش یم  هدوشگ  وا  يارب  تشهب  يوس  هب  يرد  دنناسرتب و  رکنم  ریکن و  ار  يو  هکنیا  زا  ربق و  راشف  زا  دـنک  یم  نمیا  ار  وا  دـنوادخ 
قرشم نیب  رون  نآ  هک  دوش  یم  اطع  وا  هب  تمایق  زور  رد  يرون  و  دوش ، یم  هداد  شتسار  تسد  هب  شلامعا  همان  تمایق ] زور  رد   ] و

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  راوز  زا  تلزنم ] همه  نیا  اب   ] صخـش نیا  دنک : یم  ادن  يدانم  هاگ  نآ  دنک ، یم  نشور  ار  برغم  و 
راّوز زا  شاک ! يا  دنک : یم  وزرآ  هکنآ  رگم  دـنام ؛ یمن  یقاب  تمایق  رد  يدـحا  سپ  .تسا  هدرک  ترایز  ار  وا  قایتشا ، اب  هک  تسا 

« .دوب مالسلا  هیلع  نیسح 

543 ص :
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تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماب  تفرعم ، جورع 

----

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماج  زا  زیربل  مبل 

----

دفاکش ار  مبلق  حارج  رگا 

----

تسا مالسلا  هیلع  نیسح  مان  ما  هنیس  نایم 

----

544 ص :
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يا هقیقد  جنپ  ینارنخس   20

همدقم

تلفغ ای  ینید و  تاروتسد  قیاقح و  زا  مدرم  هماع  تخانش  مدع  هب  هعماج  رد  دوجوم  تالضعم  تالکشم و  زا  يرایسب  هک  اجنآ  زا 
برـض اه ، هفیطل  تارطاخ ، راعـشا ، یخیرات ، تاکن  اهناتـساد ، تایاور ، تایآ ، يروآدرگاب  ات  میدـش  نآ  رب  ددرگ ، یم  زاب  اهنآ  زا 
مرتحم نیغلبم  رایتخا  رد  و  هدرک ، میظنت  يا  هقیقد  جنپ  ياهینارنخس  بلاق  رد  ار  يا  هعومجم  هنسح ، ياهتنـس  اب  هطبار  رد  ...و  اهلثملا 

.میهد رارق 

: دشاب دیفم  دناوت  یم  تهج  دنچ  زا  هویش  نیا 

.دوش یم  یفرعم  مدرم  هب  هنسح  تنس  کی  زا  یشخب  هاتوک  یتصرف  رد  . 1

545 ص :
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.دننک یم  نایب  راد  تهج  و  هنسح ) ياهتنس   ) یّلک ناونع  کی  تحت  ار  عونتم  بلاطم  نانخس و  مرتحم ، ناغّلبم  . 2

یبهذـم و لـفاحم  رد  تیعمج  ندـش  مک  اـهنآ و  ینادرگیور  یگدز و  هجیتن  رد  نیبطاـخم و  تقو  فـالتا  ییوگ و  هدـنکارپ  زا  . 3
.دوش یم  يریگولج  سلاجم 

.تشاد دهاوخ  يدایز  تیباذج  تسا ، یلمع  يروما  مدرم و  يرورض  زاین  هنسح  ياهتنس  يریگراکب  مهف و  هکنیا  ظاحل  هب  . 4

هب ...ای ، یخیرات و  هتکن  ای  هرطاخ  ای  ناتساد  کی  هارمه  ار  یعوضوم  هب  طوبرم  ثیدح  ای  هیآ  زور ، ره  يارب  رما و  نیا  ققحت  تهج 
ياهتنـس زا  عوضوم  دـنچ  ات  میهد  یم  همادا  ار  هیور  نیا  مینک و  یم  میظنت  دورن ، رتارف  يا  هقیقد  جـنپ  هسلج  کـی  زا  هک  يا  هزادـنا 

.میهد یم  هئارا  هتفرگ و  رظن  رد  شور  نیمه  هب  ار  اهتنس  زا  رگید  عوضوم  دنچ  سپس  .میزاس  حرطم  ار  هنسح 

، ناسآ جاودزا  نارگید ، قوقح  تیاعر  دجسم ، رد  لاعف  تکرش  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هنسح  تنس  شـش  لوا ، هلحرم  رد 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  ینارنخس  دنچ  مادک  ره  يارب  میا و  هدرک  باختنا  ار  لمجت  زا  يرود  یتسیز و  هداس  يرادرسمه و  نیئآ 

546 ص :
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: رکذت

یم اضاقت  ور  نیا  زا  دـنناد ، یم  یلیمحت  همانرب  یعون  دـشاب  هاتوک  دـنچ  ره  ار  زامن  ود  نیب  ینارنخـس  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا 
اب دنـشاب  مک  دنچ  ره  دننک  یم  تکرـش  همانرب  نیا  رد  هک  يا  هدع  ات  دوش  ءارجا  زامن  ود  يادا  زا  سپ  يا ، هقیقد  جنپ  تاسلج  دوش 

.دریذپ تروص  نابطاخم  رب  بولطم  يرازگ  رثا  دننک و  يریگ  یپ  ار  بلاطم  تبغر 

547 ص :
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تنس 

یمالسا هعماج  یگژیو  نیرت  مهم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوا : هسلج 

یتما نیرتهب  امـش  ) » (1) ) ؛) ِهّللاـِب َنُونِمُْؤتو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـت  ِساـّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍهَُّما  َْریَخ  ُْمْتنُک  : ) یلاـعت هّللا  لاـق 
« .دیراد نامیا  ادخ  هب  دینک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیدمآ ؛ دیدپ  مدرم  يارب  هک  دیدوب 

فورعم و هب  رما  : » تسا هدش  رکذ  زیچ  ود  نآ  لیلد  تسا و  هدـش  یفرعم  تما  نیرتهب  ناونع  هب  یمالـسا » تما   » هفیرـش هیآ  نیا  رد 
مدقم ادـخ  هب  نامیا  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  ادـخ .» هب  نامیا   » و رکنم » زا  یهن 

یگژیو نیرت  مهم  هک  تفگ  دیاب  یمالـسا ، تما  نیرتهب  يارب  یگژیو  نیا  عبت  هب  .تسا  نآ  تمظع  تیمها و  هناشن  هک  هدش  هتـشاد 
نآ زا  هتسویپ  هعماج  رد  يرادیب  ياهنادجو  دوش و  هتخانش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  هلئسم  نیمه  مه  یمالسا  هعماج 

.دننک يرادساپ 

: دهد یم  ناشن  ار  هعماج  رد  هناهاگآ  يرادیب  نیا  زا  يا  هنومن  شا ، هداوناخ  هب  یمارتحا  یب  ۀناهب  هب  مق  هب  ناخاضر  موجه  ناتساد 
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هب ار  نآ  دنرب و  یم  رـس  هب  هکربتم  نکاما  رد  ون  لاس  لیوحت  ماگنه  مدرم  ابلاغ  هک  تسه  هدوب و  موسرم  زورما  هب  ات  مایالا  میدـق  زا 
رهش يوس  هب  فلتخم  طاقن  زا  يرایسب  راّوز  دوب و  قباطم  ناضمر 1346  اب 27  یسمش  لاس 1306  زورون  دیع  .دنریگ  یم  کین  لاف 

ياـضعا .دوب  تیعمج  زا  ّولمم  مرح  .دنـشاب  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  لاـس  لـیوحت  ماـگنه  اـت  دـندروآ  يور  مق 
يروط هب  نیا  و  دندوب ، هتسشن  لماک  باجح  نودب  هنییآ  ناویا  يالاب  هفرغ  رد  دوب  اهنآ  وزج  مه  هاشاضر  رسمه  هک  يولهپ  هداوناخ 

اهنآ هب  دراذـگ و  شیپ  مدـق  درک  یمن  تأرج  سک  چـیه  یلو  دوب ؛ دـنلب  وـس  ره  زا  مدرم  ضارتـعا  يادـص  هک  درک  یم  رظن  بلج 
.دهد رکذت 

فورعم و هب  رما  ات  دومن  جییهت  ار  مدرم  دوب ، ظعو  لوغشم  مرح  بنج  دجسم  رد  هک  هللا ) همحر  «) ظعاو مظان  دیس  ، » عقوم نیمه  رد 
: هک داتـسرف  ماغیپ  رابرد  هداوناخ  هب  ادـتبا  وا  .دیـسر  هللا ) همحر  «) یقفاب یقت  دـمحم  خیـش  جاح   » موحرم هب  ربخ  .دـننک  رکنم  زا  یهن 

ناکم نیا  رد  دیرادن  قح  مه  زاب  دیتسین ، ناملسم  رگا  دیبای و  روضح  سدقم  ناکم  نیا  رد  عضو  نیا  اب  دیابن  دیتسه  ناملـسم  رگا  »
تساوخ اهنآ  زا  دومن و  ضارتعا  نانآ  هب  تخـس  دمآ و  مرح  هب  ًاصخـش  یقتدمحم ، خیـش  جاح  .دشن  عقاو  رثؤم  مایپ  .دیبای » روضح 

تیلوت لزنم  هب  اروف  يولهپ  هداوناخ  .دـش  اپ  هب  ییاغوغ  تقو  نیا  رد  .دـنوش  جراخ  اجنآ  زا  اـی  دـنناشوپب  ار  دوخ  تروص  رـس و  هک 
شرـس تشپ  زابرـس  هدـع  کی  داد  روتـسد  درک و  تکرح  مق  يوس  هب  اروف  وا  .دـنداد  ربخ  هاشاضر  هب  نفلت  اب  اـجنآ  زا  هتفر و  مرح 

.دننک تکرح 
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دنچ دز و  قالش  دندوب ، فارطا  نآ  رد  هک  ار  هبلط  رفن  دنچ  .دش  مرح  نحص  دراو  ًامیقتسم  دیـسر و  مق  رهـش  هب  تعاس  دنچ  زا  دعب 
همحر ) یقفاب موحرم  داد  روتـسد  سپـس  .درک  بورـضم  دگل  اصع و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ربق  راوج  رد  مه  ار  يرفن 

هک هام  جنپ  زا  دعب  ات  دنتشاد  هگن  سبح  رد  نانچمه  ار  وا  .دنهد  ینابرهـش  نادنز  لیوحت  دنتـسرف و  نارهت  هب  هدرک  ریگتـسد  ار  هللا )
)(1)  ( .دیدرگ يو  يدازآ  راتساوخ  مالسلا »  هیلع  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح   » هّللا تیآ 

.دوب دهاوخ  ناما  رد  کلهم  ياهبادرگ  اهیراومهان و  زا  يرایسب  زا  یمالسا  ۀعماج  هتسویپ  دنامب ، هدنز  ام  ۀعماج  رد  هیحور  نیا  رگا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  تبحم  تمیالم و  مود : هسلج 
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ٌقیفَرَو ِِهب  ُُرمْأی  اِمب  ٌقیفَر  ٍلاصِخ : ُثالَث  ِهیف  َناک  ْنَم  ِّالا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهنَی  الَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُُرمْأَی  ال   » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق 
نآ هب  هچنآ  رد  هکنیا ]: لوا  : ] دشاب وا  رد  تلـصخ  هس  هک  یـسک  رگم  دنکن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ) (1) ) ؛ ...ُْهنَع یْهنَی  امیف 

« ....دریگ شیپ  ارادم  قیرط  دنک ، یم  یهن  رما و 

شیوخ راک  ۀحولرس  ار  یکاپ  تین و  نسح  يزوسلد و  دیاب  هتـسویپ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  گرزب  هضیرف  ود  ماجنا  هار  رد 
، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماگنه  یضعب ، هنافسأتم  .دش  دراو  زیمآ  تملاسم  ياههار  زا  دیاب  ترورض ، دراوم  رد  زج  داد و  رارق 

رثا اهنت  هن  اهفورعم  هب  رما  عون  نیا  مینیب  یم  اذل  دندرگ ، یم  لسوتم  هدـننز  تشز و  ظافلا  هب  دـنوش و  یم  دراو  زیمآ  تنوشخ  هار  زا 
.دهد یم  سوکعم  هجیتن  یهاگ  هکلب  درادن ، یبوخ 

نم هب  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  دمآ و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  هب  یناوج  : » تسا هدـمآ  رانملا » ریـسفت   » رد
یلـص ادخ  ربمایپ  یلو  دندرک ، ضارتعا  وا  هب  رانک  هشوگ و  زا  دش و  دـنلب  مدرم  دایرف  نخـس  نیا  نتفگ  اب  منک ؟ انز  یهد  یم  هزاجا 

ترضح .تسشن  اهیلع  هللا  مالس  ربمایپ  ربارب  رد  دمآ و  کیدزن  ناوج  .ایب  کیدزن  دندومرف : تمیالم  يدرسنوخ و  اب  ملـسو  هیلع  هللا 
هن تفگ : دـش و  تحاران  ناوج  دـننک ؟ نینچ  رتخد ) رهاوخ و  ردام ، لـثم   ) وت مراـحم  اـب  يراد  تسود  اـیآ  دیـسرپ : وا  زا  تبحم  اـب 

.دوش نینچ  اهنآ  مراحم  اب  دنتسین  یضار  مدرم  روط  نیمه  دومرف : ترضح  .موش  تیادف 
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ایادخ دومرف : درک و  اعد  وا  قح  رد  تشاذگ و  وا  هنیس  رب  تسد  اهیلع  هللا  مالس  ادخ  ربمایپ  سپس  .دش  نامیشپ  دوخ  لاؤس  زا  ناوج 
نیا دزن  راک  نیرتروفنم  دـعب  هب  نآ  زا  .راد  هاگن  یتفع  یب  هب  یگدولآ  زا  ار  وا  ناماد  شخبب و  ار  وا  هانگ  نادرگ و  كاـپ  ار  وا  بلق 

)(1) « ( .دوب انز  ناوج ،

.دندرک یم  فورعم  هب  رما  یخوش  زنط و  بلاق  رد  یهاگ  هک  تسا  هدش  دراو  یهلا  ءایلوا  ناگرزب و  ةریس  رد 

: دنتفگ تسیک »؟ دجسم  یناب  : » دیـسرپ نانآ  زا  دنلوغـشم ، يزاس  دجـسم  هب  هک  دید  ار  ینارگراک  لولهب ،»  » يزور هنومن ، ناونع  هب 
«! تسا لولهب  دجسم  یناب  : » دنک یکاکح  ار  هلمج  نیا  یگنس  يور  هک  داد  روتسد  شارت  گنس  هب  لولهب  دیشرلا .» نوراه  »

.درک بصن  دجسم  رد  رس  رب  ار  گنس  نیا  تفر و  الاب  ینابدرن  زا  هنابش  وا  .داد  لیوحت  لولهب  هب  دیـشارت و  ار  گنـس  شارت ، گنس 
وت متـسه ، نم  دجـسم  یناب  : » دیـسرپ درک و  راضحا  ار  لولهب  نوراه  .دنداد  ربخ  نوراه  هب  دندید ، ار  ولبات  نارگراک  یتقو  دعب  زور 

یناب دناد  یم  هک  ادخ  .دشاب  نم  مان  راذگب  يزاس  یم  دجسم  ادخ  يارب  رگا  وت  : » تفگ لولهب  يدرک »؟ یفرعم  یناب  ار  تدوخ  ارچ 
.يرادن صالخا  وت  هک  دنامهف  نوراه  هب  زنط  نیا  اب  وا  .تسیک »
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زا ار  وا  نامداخ  .تسشن  نوراه  ياج  لولهب  تشادن ، روضح  سلجم  رد  نوراه  نوچ  دش ؛ نوراه  سلجم  دراو  لولهب  رگید  يزور 
کتک متـسشن و  وت  ياج  يا  هقیقد  دنچ  نم  : » تفگ نوراه  هب  دش ، سلجم  دراو  نوراه  هک  نیمه  .دندز  کتک  دندرک و  دنلب  اجنآ 
نیمه اب  اهزنط و  نیا  اـب  وا  يرآ  .يا » هتـسشن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  ياـج  رد  يرمع  هک  وت  لاـح  هب  ياو  مدروخ ،

.درک یم  دوخ  تاهابتشا  اهاطخ و  هجوتم  ار  نوراه  اهتمیالم ،

راتفر لمع و  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موس : هسلج 

ناـبز ریغ  اـب  ار  مدرم  ) (1) ) ؛ عَرَْولاَو َقْدِّصلاَو  َداِهتْجْالا  ُمُْکنِم  اوَُرِیل  ْمُِکتَنِْـسلَا  ِْریَِغب  ِساـّنلا  َهاـعُد  اُونوُک   : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  لاـق 
« .دننیبب ییاسراپ  ییوگتسار و  داهتجا ، امش  زا  ات  دینک  توعد 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  .دـشاب  شیوخ  ظفاح  نابهگن و  دـناوتب  دوخ  هک  تسا  هتفای  ماظن  یتیفیک  تمکح و  رب  ینتبم  مالـسا  نیناوق 
تسا رتهب  هعماج  دارفا و  رد  نوناق  ود  نیا  رتهب  ریثأت  يارب  .دنک  یم  يرادساپ  یهلا  نیناوق  رگید  زا  هک  تسا  نابهگن  نوناق  ود  رکنم 

.درک ارجا  تخومآ و  نارگید  هب  ار  ود  نآ  لمع ، اب  مأوت  میقتسم و  ریغ  شور  زا  هک 
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تسین ینادنخس  هب  دیآرب ، راک  لمع  هبییوگ  حلاصم  نادنخس و  هچرگ  ایدعس 

: تسا هدش  لقن  هللا ) همحر  «) یتبرت سابعالم  دنوخآ   » موحرم یهلا  ملاع  زا  یبلاج  ناتساد  هراب ، نیا  رد 

هب اقآ  كالما  هب  یـشکرس  يارب  ناتـسمز  مایا  رد  : » دنک یم  لقن  هللا ») همحر  ) یناسارخ مظاکالم  دـنوخآ   » دـنزرف ناظفاحم  زا  یکی 
هب زین  رگید  یعمج  ام  زا  ریغ  .میدنام  هار  طسو  يا  هناخ  هوهق  رد  میدـش و  ریگفرب  هار  رد  دهـشم  هب  هعجارم  رد  میدوب ، هتفر  روباشین 

دوخ هارمه  مه  مناخ  راهچ  هک  دهـشم  نارذگـشوخ  رادـلوپ و  ناناوج  زا  رفن  راهچ  دیـسر و  ارف  بش  .دـندوب  هدروآ  هانپ  هناخ  هوهق 
کیرات بش  نآ  رد  اهنآ  ندمآ  .دندروآ  هانپ  هناخ  هوهق  هب  دندوب ، هدـش  یکیرات  فرب و  راتفرگ  نوچ  دـندمآ و  ینیـشام  اب  دنتـشاد 

، نانز دندیچ و  ار  اهیکاروخ  بورشم و  ياهیرطب  ناناوج  دروآ ، دوجو  هب  نارفاسم  يارب  یناجم  یشیع  مزب  ناتسهوک  نایم  رد  یفرب 
.دنتخادرپ صقر  هب  یضعب  یگدنناوخ و  هب  یضعب 

یم دهـشم  هب  تبرت  زا  هک  رفن  راهچ  هس  اب  هللا ) همحر  ) یتبرت سابعالم  موحرم  دـش و  زاب  هناـخ  هوهق  رد  طاـسب ، نیا  مرگ  اـمرگ  رد 
هزاجا هناخ  هوهق  بحاص  زا  دندروآ و  هانپ  هناخ  هوهق  نیا  هب  مه  اهنآ  بش ، یکیرات  فرب و  يراچان  زا  دوب ، غالا  ناشبکرم  دـنتفر و 

« .تسا یلاخ  فرط  نآ  يوّکس  : » تفگ وا  .دهدب  ییاج  اهنآ  هب  هک  دنتساوخ 
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اهنیا هب  تبـسن  دـنوخآ  جاـح  بناـج  زا  دـنکن  هک  متفگ  مدـش و  ناـساره  عضو  نیا  هدـهاشم  اـب  نم  : » تفگ یم  ربـکا » یلع  جاـح  »
دش و دراو  ناشیا  مدید  یلو  مدش ، دنوخآ  جاح  زا  عافد  هدامآ  .دوش  تناها  یهلا  درم  نیا  هب  تبسن  اهنآ  بناج  زا  دوشب و  یـضرعت 

یچ هوهق  زا  دوب ، هدناوخن  ار  ءاشع  برغم و  زامن  نوچ  تفر و  وّکس  نآ  يوس  هب  دونـش ، یم  يزیچ  هن  دنیب و  یم  ار  یـسک  هن  ایوگ 
زامن دراو  تفگ و  هماقا  دـنوخآ  جاح  تفگ و  ناذا  یکی  .دـندرک  ادـتقا  يو  هب  مه  رفن  راهچ  نآ  داتـسیا و  زامن  هب  دیـسرپ و  ار  هلبق 

هب دنتفرگ و  هلـصاف  شون  شیع و  مزب  نآ  زا  مه  نارفاسم  زا  رگید  رفن  دنچ  مدرک ، ادتقا  متـسناد و  تمینغ  ار  تصرف  مه  نم  .دندش 
، دوبن يرثا  اهمناخ  اهناوج و  زا  میدـش  غراف  زامن  زا  یتقو  داتـسیا ، زامن  هب  دـمآ و  مه  یچ  هوهق  نآ  زا  دـعب  دنتـسویپ ، تعامج  زامن 

)(1) « ( .دنتفر اجک  هب  یفرب  بش  نآ  رد  هک  میدیمهفن  دندرک و  عمج  ار  دوخ  طاسب 

ای وگتفگ  چـیه  هکنآ  نودـب  درک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  ناوت  یم  دروخرب  راتفر و  اـب  یهاـگ  سپ 
.دیآ شیپ  یبسانمان  دروخرب 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هداعلا  قوف  شالت  مراهچ : هسلج 

هک تسین  اور  ینمؤـم  مشچ  چـیه  رب  ) (1) ) ؛ ُهَرِّیَُغت یّتح  َفِرْطَتَف  یـصُْعی    َ هّللا يرَت  ٍهَنِمُْؤم  ٍْنیَِعل  ُّلِحَت  ـال   : » مالـسلا هیلع  نیـسحلا  لاـق 
« .دهد رییغت  ار  عضو  هک  هاگ  نآ  ات  ددنب  ورف  ار  دوخ  سپ  دوش ، یم  ینامرفان  ادخ  دنیبب 

تخیگنارب و تارکنم  ندرب  نیب  زا  اهفورعم و  ندرک  هدـنز  رـشب ، تیادـه  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  ناربماـیپ و  دـنوادخ 
هـضیرف نیا  يارب  هک  دوب  یتیمها  ببـس  هب  نانآ  رارـصا  شالت و  .دندرکن  راذگورف  یـشالت  چیه  زا  یهلا  تلاسر  نیا  يادا  رد  نانآ 

ادخ مشخ  هب  هدش و  هدولآ  تارکنم  هب  سک  چیه  دـندوبن  رـضاح  تمحر ، تفأر و  زا  راشرـس  بلق  لیلد  هب  اهنآ  .دـندوب  لئاق  یهلا 
.دیآ راتفرگ 

تیاکـش شرهوش  زا  دـمآ و  ییوناب  دـعب  يا  هظحل  دـش ، هناخ  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  : » دـسیون یم  بوشآ » رهـش  نبا  »
یم رت  شیب  مرهوش  مشخ  تروص  نیا  رد  تفگ : نز  نآ  دوش ، هتـساک  اوه  يامرگ  زا  ات  نک  ربص  یکدـنا  دومرف : ترـضح  تشاد ،

ریخأت هب  ار  مولظم  یهاوخداد  هب  یگدیـسر  دـیابن  مسق  ادـخ  هب  دومرف : دـعب  يا  هظحل  تخادـنا و  نییاـپ  ار  دوخرـس  ترـضح  دوش ،
دتسیاب و رگمتس  لباقم  رد  تماهـش  لامک  اب  ات  درک ، نوریب  مولظم  لد  زا  ار  وا  بعر  تفرگ و  ملاظ  زا  دیاب  ار  مولظم  قح  تخادنا ،

.میورب تفگ : نز  نآ  هب  هاگ  نآ  .دهاوخب  ار  دوخ  قح 
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زا دعب  ترضح  .دمآ  نوریب  هناخ  زا  یناوج  امش ! رب  دورد  دز : ادص  هاگ  نآ  دیـسر ، نز  هناخ  رد  هب  ات  دش  هارمه  نز  نآ  اب  ترـضح 
هدناسرت و ار  ترسمه  هک  ارچ  نک ؛ اورپ  ادخ  زا  ادخ ! هدنب  يا  اهَتْجَرْخَأ ؛ اهَتْفَخَا َو  ْدَق  َکَّنِاَف  َهّللا  ِقَِّتا   ِ هّللا َْدبَع  ای  دومرف : یـسرپلاوحا 

« .يا هدنار  نوریب  هناخ  زا 

مهاوخ شتآ  ار  وا  وت ، فرح  نیمه  رطاخ  هب  دنگوس ! ادخ  هب  دراد ! یطبر  هچ  وت  هب  تفگ : تفشآرب و  تخـس  نخـس  نیا  زا  ناوج 
یم بکترم  يرگید  رکنم  نم  ربارب  رد  وت  منک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وت  نم  دومرف : مه  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  .دز 

.ینک یم  اهر  ار  فورعم  يوش و 

هب .دنهد  یم  مالـس  نینمؤملاریما  ناونع  اب  درم  نآ  هب  دـننک  یم  روبع  هچوک  زا  هک  يدارفا  دـش  هجوتم  ناوج  درم  تاظحل  نیمه  رد 
ینیمز دـننام  مرـسمه  لباقم  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  .مدرک  هابتـشا  نم  نانمؤمریما ! يا  تفگ : ناساره  تخانـش و  ار  ماما  رطاخ ، نیمه 
روبجم اهراک  نیا  هب  ار  ترسمه  ورب و  لزنم  هب  دومرف : درک و  نز  نآ  هب  ور  زین  ترضح  .دراذگب  نم  يور  رب  اپ  ات  دوب  مهاوخ  مارآ 

)(1) « ( .نکن
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ییاسرف تقاط  ياهشالت  اهیتخس و  زا  تسا  رپ  ترضح ، نآ  توبن  نارود  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تکرب  رسارس  یگدنز 
همه نیا  زا  ار  ناشیا  دنوادخ  یهاگ  هک  اجنآ  ات  دنداد ، ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یهلا  هضیرف  ود  يارب  ترـضح  نآ  هک 

)(1)  ( .دنروآ یمن  نامیا  مدرم  ارچ  هک  ینک ، هابت  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  دیاش  دومرف  یم  تشاد و  یم  زاب  يزوسلد  شالت و 
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دجاسم ءایحا  تنس 

دجاسم هب  نتفر  شزرا  لوا : هسلج 

هژیوب یبهذم ، ناربهر  هجوت  دروم  مالـسا  ردص  زا  هک  تسا  هنـسح  ياهتنـس  زا  یکی  دجاسم ، رد  یبهذـم  تاعامتجا  تیوقت  ایحا و 
ِّلُِکب ُهَلَف    ِ هّللا ِدِجاسَم  ْنِم  ٍدِجْسَم  یِلا  یشَم  ْنَم  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  ترضح  نآ  .تسا  هدوب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

زا یکی  يوس  هب  سک  ره  ) (1) ) ؛ ٍتاجَرَد ُرْشَع  َُهل  َِعفُرَو  ٍتائِّیَس  ُرْشَع  ُْهنَع  یُِحمَو  ٍتانَـسَح  ُرْـشَع  ِِهلِْزنَم  یِلا  َعِجْرَی  یّتَح  اهاطَخ  ٍهَوْطُخ 
وا زا  هانگ  هد  دوش و  یم  هتشون  هنـسح  هد  ددرگرب  شلزنم  هب  هک  ینامز  ات  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب  دنک ، تکرح  ادخ  دجاسم 

« .دوش یم  هداد  يو  هب  هجرد  هد  دوش و  یم  كاپ 

دجسم رد  روضح  تیمها  و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما 
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دنلب ناذا  يادـص  ات  زور  نامه  هللا ،) همحر  ) یفطـصم اقآ  جاح  تداهـش  زا  دـعب  : » دـیوگ یم  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  نارای  زا  یکی 
.مور یم  دجسم  هب  نم  تفگ : نایفارطا  هب  دش و  هدامآ  وضو  يارب  هدش و  دنلب  زین  ماما  دش ،

، دوب هدرکن  ادیپ  ار  مداخ  اما  تفر  دجسم  هب  وا  .دنک  نهپ  ار  هداجـس  وگب : دجـسم  مداخ  هب  ورب و  دوز  متفگ : اهمداخ  زا  یکی  هب  نم 
هب دوب ، رادازع  شدـنزرف  تداهـش  رد  هک  ینارحب  لاح  نآ  اب  زور  نآ  رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  هک  داد  یمن  لامتحا  یـسک  ًالـصا 

.تفر دجسم  هب  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دوب ، هداد  خر  شیارب  هک  یمیظع  تبیـصم  نآ  اب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  اّما  دورب ؛ دجـسم 
ام .دندروآ  موجه  دجـسم  هب  فرط  همه  زا  هعفد  کی  تیعمج  دیآ ، یم  دجـسم  هب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  هک  دندیمهف  مدرم  یتقو 
زا دعب  درک و  هماقا  تعامج  هب  ار  زامن  دش ، دجسم  دراو  ماما  يا ! هیرگ  هچ  دندرک ؛ یم  هیرگ  همه  مدرم  میدیـسر ، دجـسم  هب  یتقو 

)(1) « ( .دنتسیرگ نیرضاح  همه  ماما و  دش و  هدناوخ  هضور  زامن 

( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  ِداتسا  زا  يا  هرطاخ 
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: هدومرف هک  میرک  نآرق  زا  یّسأت  اب  نانآ  .تسا  هدوب  ینید  ناگرزب  تنـس  هریـس و  اهنامز ، نیرت  تخـس  رد  یتح  دجاسم  رد  روضح 
هناصلخم تدابع  يارب  دـجاسم  رد  دادبتـسا ، ناـقفخ و  ياـهنارود  نیرتدـیدش  رد  ) (1) « ( دـیناوخب هناصلخم  ار  ادـخ  دـجاسم ، رد  »
يدجـسم ره  رب  دنک ، لیطعت  ار  دجاسم  تشاد  دصق  ناخاضر  هک  ینامز  .دندرک  یم  لاّعف  ار  یبهذـم  ياهنوناک  نیا  هتفای و  روضح 

هاش یلع  دمحم  ازریم   » موحرم هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما  داتـسا  اّما  دوب ؛ هدروآ  رد  لیطعت  تروص  هب  ار  نآ  هتـشاذگ و  قازق  يا  هدع 
! اقآ : » تفگ هدمآ و  ولج  نارهط  عماج  دجسم  رد  رقتسم  ناقازق  ةدنامرف  .دش  دجسم  مزاع  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  هللا ) همحر  «) يدابآ
وا تساجک »؟ اجنیا  : » دیـسرپ یتلود  رومأم  نآ  زا  دوب ، هدرکن  دـنلب  ار  ناشرـس  یتح  هک  یلاح  رد  اقآ  تسا »! لیطعت  دجـسم  زاـمن و 
«. ناریا : » تفگ وا  تسا »؟ یتکلمم  هچ  تکلمم  : » دومرف .دجـسم » زامنـشیپ  : » تفگ متـسه »؟ یک  نم  : » دومرف اقآ  .دجـسم » : » تفگ

هاـش : » تفگ دراد »؟ ینید  هچ  روـشک  هاـش  : » دوـمرف .مالـسا » : » تفگ یتـلود  رـسفا  تـسیچ »؟ شنید  : » دیـسرپ ناریا ،» : » دوـمرف اـقآ 
رد مور  یم  مه  نم  دندز ، سوقان  دجـسم  نیا  رد  مرفاک و  نم  هک  درک  مالعا  دـش و  ربگ  هاش  تقو  ره  : » دومرف اقآ  .تسا » ناملـسم 

زامن دندمآ و  زین  نارازگزامن  دش و  دجسم  لخاد  هدرک و  زاب  ار  دجسم  رد  وگتفگ  نیا  زا  سپ  .مناوخ » یم  زامن  ناناملـسم  دجـسم 
)(2)  ( .دنداد لیکشت  ار  تعامج 

دجسم رد  روضح  تاکرب  مود : هسلج 
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زا هدئاف  شخب 8  تایح  يراتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  .دراد  یناوارف  تاـکرب  راـثآ و  دـجاسم ، هب  ندرک  دـمآ  تفر و 
اْملِعَو ادافَتْـسُم  اخَاَو  ًهَمَکُْحم  ًهَیآ  ٍنامَث : يدِحا  َباصَا  ِدِجْـسَْملا  َیِلا  َفالِتْخْالا  َمادَا  ْنَم  : » دیامرف یم  درامـش و  یم  ار  دجـسم  دئاوف 

هب هتسویپ  هک  یـسک  ) (1) ) ؛ ًهَیْـشَخ ْوَا  ًءاـیَح  ِبُونُّذـلا  َكْرتَو  يدَر  ْنَع  ُهُّدُرَت  ْوَا  يدُْـهلا  یَلَع  ُهُّلُدَـت  ًهَِملَکَو  ًهَرِظَْتنُم  ًهَـمْحَرَو  افَرْطَتْـسُم 
یتسود فده ،] هار  رد  عطاق  و   ] مکحم لیلد  هناشن و  دش : دهاوخ  شبیـصن  هرهب  تشه  زا  یکی  دـشاب ، هتـشاد  دـمآ  تفر و  دجـسم 

؛ دراد زاب  اهـشزغل  زا  ای  دـنک  تیادـه  ار  وا  هک  ینانخـس  نتخومآ  دـنوادخ ،] فرط  زا   ] راظتنا دروم  یتمحر  ون ، یـشناد  راد ، هدـیاف 
« .سرت ای  مرش و  ایح و  يور  زا  ناهانگ  كرت 

دجسم رد  انیس  یلعوبا 
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دروم رد  باتک ، کی  لابند  هب  هک  دوب  یتدم  وا  .تشاد  رایسب  هقالع  شناد  ملع و  هب  يرجه ، مراهچ  نرق  ۀغبان  دنمشناد  انیـس ،» نبا  »
هچ ره  اّما  تخادرپ ؛ عیـسو  يوجتـسج  هب  هدرک و  اهترفاسم  تدم  نیا  رد  يو  .تشگ  یم  میدـق ، نانوی  ياملع  زا  تمکح  هفـسلف و 

گرزب يادـخ  هاگرد  زا  زامن  زا  سپ  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  دـش ، دجـسم  هناور  يزور  هکنیا  اـت  .درکن  ادـیپ  ار  نآ  دومن  شـالت 
هب شمـشچ  دوخ  هار  رـس  ناهگان  درک ، تکرح  لزنم  يوس  هب  هدـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  .دـناسرب  يو  هب  ار  باـتک  نآ  اـت  تساوخ 
دنچ هلمج  زا  دوـب ، هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هدرتـسگ و  نیمز  رد  ار  یمیدـق  هدیـسوپ  هنهک و  ءایـشا  يرادـقم  هـک  داـتفا  ینزریپ 

.دش یم  هدید  وا  طاسب  رانک  رد  زین  هنهک  باتک 

نایم رد  دوب  شلابند  هب  اهلاس  هک  ار  یباتک  نامه  اضق  زا  دش ، هدیشک  اهنآ  يوس  هب  رایتخا  یب  دوب ، باتک  رارق  یب  قشاع  هک  یلعوب 
ار يزیچاـن  غـلبم  زین  وا  یـشورف »؟ یم  دـنچ  ار  باـتک  نـیا  : » تـفگ نزریپ  هـب  هتـشادرب و  ار  نآ  درک ، هدـهاشم  یمیدـق  ءایــشا  نآ 
زامن و اب  وا  يرآ  .دیـسر  دوخ  نیرید  هدـشمگ  هب  درک و  تخادرپ  ار  هجو  يریذـپان  فصو  یلاحـشوخ  اـب  یلعوب  .درک  تساوخرد 

)(1)  ( .دوش لئان  شدوصقم  هب  تسناوت  ادخ  هناخ  رد  روضح 
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يدجـسم ره  رد  ) » (1) ) ؛) َنیّدلا َُهل  َنیـِصلُْخم  ُهوُعْداَو  ٍدِجْـسَم  ِّلُک  َدـْنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمیقَا  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  ینآرق  روتـسد  نیا 
« .دیناوخب ار  وا  دیا ، هدینادرگ  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  نید  هک  یلاح  رد  دینک و  ادخ  يوس  هب  ار  شیوخ  هجوت 

صالخا

!« هآ : » تفگ .دـش » ماـمت  : » دـنداد باوج  تسا »؟ مدـنچ  زاـمن  : » دیـسرپ یکی  زا  .دـنیوگ  یم  ریبکت  دـید  دـش و  دجـسم  دراو  يدرم 
ماگنه بش  .دـندرک  نینچ  و  منک » ضوع  وت  هآ  نآ  اب  ار  میاـهزامن  ماـمت  مرـضاح  : » تفگ هتـساوخرب و  تیعمج  ناـیم  زا  یـصخش 

.دنا هداد  وا  هب  یگرزب  شاداپ  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  دوب  هدیرخ  ار  هآ  هکنآ 

ار هآ  نیا  تفگ  عمج  زا  یکی  نآ 

----

ار وت  نم  زامن  نآ  هد و  نم  هب  وت 

----

یفتاه شتفگب  ردنا  باوخ  هب  بش 

----

)(2)  ( یفش ناویح و  بآ  يدیرخ  هک 

----
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نارگید قوقح  تیاعر  تّنس 

هیاسمه لاح  زا  ندش  ایوج  لوا : هسلج 

هیاسمه لاوحا  زا  ندـش  ایوج  یگیاسمه ، نسح  ياه  هناشن  زا  ) (1) ) ؛ ِراْجلا ُدُّقَفَت  ِراوَْجلا  ِنْسُح  ْنِم   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماـمالا  نع 
« .تسا

بـش ناملـسم  هکنیا  هرابرد  .تسا  هدـش  وا  لاوحا  عاضوا و  زا  عالطا  هیاسمه و  هب  يدایز  هجوت  ینید  ناگرزب  هریـس  تاـیاور و  رد 
: دندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  هدش  دراو  يدایز  ياهتمذـم  دـشابن ، ربخاب  شا  هیاسمه  لاح  زا  یلو  دـباوخب  ریس 

)(2) « ( .تسا هدرواین  نامیا  نم  هب  دشاب ، هنسرگ  شناملسم  هیاسمه  دباوخب و  ریس  بش  هک  یسک  »

لوغـشم یبش  همارکلا ، حاـتفم  بحاـص  گرزب و  هیقف  هللا ،») همحر  ) یلمآ داوج  دیـس  : » دـنک یم  لـقن  يرهطم  دیهـش  داتـسا  موحرم 
.تسا هللا ») همحر  ) مولعلارحب يدهم  دیـس  ، » شداتـسا مداخ  دـید  درک ، زاب  ار  رد  دـمآرد ، ادـص  هب  شا  هناخ  رد  هک  دوب  ماش  فرص 

هناخ فرط  هب  هلجع  اب  داوج  دیس  .دننیبب » ار  امش  ات  درب  دنهاوخن  اذغ  هب  تسد  اما  دنا ، هتسشن  ماش  هرفس  رس  رب  داتـسا  : » تفگ مداخ 
»!؟ يرادن مرش  ادخ  زا  یسرت ؟ یمن  ادخ  زا  : » تفگ يا  هقباس  یب  مشخ  اب  داتفا ، داوج  دیس  هب  داتسا  مشچ  ات  .تفر  داتسا 
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هک درک  لاؤس  داتـسا  زا  .تسا  هدروآ  مشخ  هب  ار  داتـسا  ردـقنیا  هک  هداتفا  قاـفتا  يا  هعقاو  هچ  هک  دـش  تریح  رد  قرغ  داوج ، دـیس 
تدم نیا  رد  درادن و  جنرب  مدنگ و  دایز  هلئاع  نآ  اب  تا  هیاسمه  نالف  هک  تسا  زور  هنابش  تفه  : » دومرف مولعلارحب  تسیچ ؟ تلع 

، دـنک راهظا  ار  دوخ  زاین  هکنآ  زا  لبق  یلو  هتفر  نتفرگ  هیـسن  يارب  زین  زورما  هدرک ، هیـسن  نازرا  يدـهاز  يامرخ  ناشلحم  هزاـغم  زا 
یب شا  هلئاع  شدوخ و  بشما  هتشگرب و  هناخ  هب  یلاخ  تسد  هدیشک و  تلاجخ  مه  وا  هدش ، دایز  امـش  باسح  هک  هتفگ  راد  هزاغم 

« .دنا هدنام  ماش 

داتـسا .مدرک » یم  یگدیـسر  شلاوحا  هب  ًامتح  متـسناد ، یم  رگا  متـشادن و  ربخ  نایرج  نیا  زا  نم  مسق ! ادخ  هب  : » تفگ داوج  دـیس 
نیا هب  زور  هنابـش  تفه  اهنآ  دیاب  ارچ  یلفاغ ؟ ربخ و  یب  تا  هیاسمه  لاوحا  زا  ارچ  هک  تسا  نیا  يارب  نم  تینابـصع  ۀـمه  : » تفگ

« .يدوبن ناملسم  ًالصا  هک  يدرک  یمن  مادقا  يدوب و  ربخاب  رگا  یشابن ؟ هجوتم  وت  دننارذگب و  عضو 

دعب .دنک  یهاوخ  ترذعم  وا  زا  دربب و  شا  هیاسمه  هناخ  هب  ات  داد  وا  هب  لوپ  يرادقم  اذغ و  ینیـس  کی  هللا ) همحر  ) مولعلارحب دـیس 
« .يروایب میارب  ار  نمؤم  درم  نآ  ربخ  يدرگرب و  ات  مروخ  یمن  ماش  منام و  یم  اج  نیمه  نم  : » دومرف مه 
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ار ارجام  یتقو  .دنادب  ار  وا  راک  نیا  تلع  ات  درک  رارـصا  هیاسمه  دنام ، شجاتحم  هیاسمه  هناخ  رد  یقیاقد  دـمآ و  داوج  دیـس  یتقو 
« .تسا هدش  علطم  بلطم  نیا  زا  هنوگچ  مولعلارحب  دیـس  هک  منک  یم  بجعت  متفگن و  سک  چـیه  هب  ار  دوخ  زار  نم  : » تفگ دـینش ،

)(1)(

.دش ایوج  نانآ  لاوحا  زا  درک و  یگدیسر  ناگیاسمه  روما  هب  دیاب  هنوگ  نیا  يرآ 

نارگید قوقح  هب  مارتحا  مود : هسلج 

« .تسا رتالاب  مه  هبعک  مارتحا  زا  نمؤم  مارتحا  ) (2) ) ؛ ِهَبْعَْکلا َنِم  ًهَمْرُح  ُمَظْعَا  ُنِمْؤُْملَا   : » مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

داعبا زا  یکی  .میرامـشب  مرتحم  ار  یناـسنا  ره  تیـصخش  هک  دوش  یم  بجوم  وا  یگژیو  نیا  تسادـخ و  تاـقولخم  فرـشا  ناـسنا 
مرتحم دننک و  تیاعر  وا  دروم  رد  ار  کی  ره  قوقح  دنراذگب و  مارتحا  رگیدـکی  هب  تبـسن  هک  تسنیا  رگیدـمه  رب  نینمؤم  قوقح 

« .تسا رتالاب  هبعک  مارتحا  زا  نمؤم  مارتحا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  قوف ، ثیدح  رد  .دنرامشب 

نآ هن  هتبلا   ) دـندش یم  ینابـصع  نادرگاـش ، اـب  ثحب  سیردـت و  ماـگنه  یهاـگ  هللا ) همحر  ) يدرجورب یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح 
لابند هب  دندش و  یم  نامیـشپ  تینابـصع  نآ  زا  تخـس  سرد  زا  سپ  یلو  دـنک ) دراو  ادـخ  ياضر  فالخ  رد  ار  وا  هک  یتینابـصع 

رد ور  نیا  زا  دندومن ، یم  زین  یلام  ياهکمک  وا ، تبحم  بلج  يارب  یهاگ  و  دندرک ، یم  یهاوخرذـع  وا  زا  دنداتـسرف و  یم  فرط 
« .تسا تکرب  هیام  هللا ) همحر  ) يدرجورب هّللا  تیآ  تینابصع   » هک دوب  هدش  فورعم  حازم  نیا  ناتسود ، نایم 
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درف نآ  زا  نادرگاش ، عمج  روضح  رد  دنتـسشن ، یم  سیردـت  ربنم  رب  هک  یماگنه  دـعب  زور  دـندرک ، یمن  تعانق  مه  نیا  هب  یهاـگ 
.دندرک یم  یهاوخرذع 

رد اـقآ  يزور  : » دـیوگ یم  وا  .دوـب  هللا ) همحر  ) يدرجورب هّللا  تیآ  ناـکیدزن  زا  هللا ) همحر  «) يراـسناوخ یفطـصم  دیـس   » هّللا تیآ 
، دنک هیرگ  تساوخ  یم  درگاش  نآ  هک  يدح  ات  دش  ینابصع  یقلپاچ » یلع  خیش   » مان هب  نادرگاش  زا  یکی  هب  تبـسن  سرد  سالک 

یتلاح هچ  نیا  دومرف : دید  ارم  ات  مدیـسر ، ناشروضح  هب  هلجع  اب  دیبلط ، ارم  اقآ  برغم  زامن  زا  دعب  زور ، نامه  دش ، مامت  سرد  نآ 
میایب دعب  مبلطب و  تیلالح  مسوبب و  ار  ناشیا  تسد  مورب و  دـیاب  نالا  مدـناجنر ، ار  ینابر  ملاع  رفن  کی  دـش ؟ رداص  نم  زا  هک  دوب 
یمن دوخ  لزنم  هب  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  ود  ات  تسا و  تعامج  ماما  دـیز » هاش   » دجـسم رد  ناشیا  مدرک  ضرع  .مناوخب  زاـمن 

رب راوس  اقآ  مدید  متشگرب ، متفر و  مرح  نم  دش ، حبص  .دنیآ  یم  امش  لزنم  هب  حبص  ادرف  اقآ  هک  مهد  یم  عالطا  ناشیا  هب  نم  .دیآ 
تلاح زا  دـیرذگب ، نم  زا  دومرف : ناشیا  هب  اقآ  .میتفر  یلع  خیـش  لزنم  هب  ناشیا  هارمه  دنتـسه ، نم  رظتنم  ام  لزنم  رانک  رد  هکـشرد 

نم راختفا  ثعاب  امش  دروخرب  دیتسه و  نیملسم  رورس  امش  درک : ضرع  یلع  خیش  ...و  مدرک  شاخرپ  امش  هب  مدش و  جراخ  یعیبط 
)(1) « ( .دینک وفع  ارم  دیرذگب ، نم  زا   » دندرک رارکت  اقآ  زاب  ...تسا 

ًالمع ار  هلئـسم  نیا  تشاد و  قیمع  هجوت  اهنآ  يوربآ  ظفح  هب  تشاذگ و  یم  مارتحا  نارگید  قوقح  هب  هزادـنا  نیا  ات  درمگرزب  نآ 
.داد یم  دای  مه  نارگید  هب 
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قافتا مه  رگا  دـنک و  يرود  ندرک  شاخرپ  ندـش و  ینابـصع  زا  دـیاب  ناکما  دـح  ات  ناسنا  دـنوادخ ، دزن  نمؤم  تمرح  هب  هجوت  اب 
.دبای همادا  شتینابصع  دراذگن  دیامن و  یهاوخرذع  دنک و  ناربج  تقو  عرسا  رد  دش ، ینابصع  داتفا و 

نارگید روما  هب  یگدیسر  موس : هسلج 

هرهب دوس و  وا  زا  مدرم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتـهب  ) (1) ) ؛ ُساّنلا ِِهب  َعَفَْتنا  ْنَم  ِساّنلا  ُْریَخ   : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق 
« .دنرب

رد ار  تدوخ  ادابم  ) » (2) ) ؛) َنینِمُْؤم اُونوُکَی  ّالَا  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلََعل  : ) دـیامرف یم  ربمایپ  هب  دروم  کـی  رد  دـنوادخ  میرک  نآرق  رد 
شا یگدنز  همه  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دهد  یم  ناشن  هلئـسم  نیا  .ینک » كاله  دنروآ  یمن  نامیا  مدرم  هکنیا  هودنا 

.دوب نانآ  داشرا  تیاده و  رکف  هب  زور  بش و  دوب و  هدرک  فقو  اهنآ  یلاعت  مدرم و  لکشم  لح  يارب  ار 

تشهب اهنآ  نیرتمک  هک  دنک ، یم  هدروآرب  ار  وا  ياهتجاح  ادخ  دنک ، هدروآرب  ار  ینمؤم  تجاح  سک  ره  : » دندومرف ترضح  دوخ 
)(3) « ( .تسا
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نافرع داتـسا  هللا ) همحر  «) یـضاق یلع  ازریم  جاح   » موحرم مدید  مدوب ، هتفر  یـشورف  يزبس  هزاغم  هب  : » دـنک یم  لقن  بالط  زا  یکی 
لابند هب  دیرخ  ار  اهنآ  هکنآ  زا  دعب  .تسا  نشخ  هدیسالپ و  ياهوهاک  ندرک  عمج  لوغـشم  هدش و  مخ  هللا ) همحر  ) ییابطابط همالع 
يزیچ مهاوـخ  یمن  نوـچ  نم  تسا و  یجاـتحم  فیرـش و  ناـسنا  هدنـشورف  نیا  دوـمرف : .مدرک  لاؤـس  ار  راـک  نیا  تلع  متفر و  وا 

هک ییاهوهاک  نیا  زا  دـنکن ، تداع  ضوعالب  کمک  هب  هکنیا  يارب  زین  دوش و  لاـمیاپ  وا  فرـش  تزع و  اـت  مهدـب  وا  هب  ضوعـالب 
شکمک هلیسو  نیا  هب  مه  منک و  يریگولج  وا  ررض  زا  مه  ات  مراد ، یمرب  تسا  ررـض  هدنـشورف  يارب  تیاهن  رد  درادن و  يرادیرخ 
)(1) « ( .تفلک هدیسالپ و  ياهوهاک  ای  مروخب  كزان  فیطل و  ياهوهاک  هک  دنک  یمن  یقرف  مه  نم  يارب  هکنیا  نمض  .منک 

وا دزن  هک  تساوخ  نم  زا  هراشا  اب  مناتـسود  زا  یکی  میدوب ، فاوط  لاـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اـب  : » تفگ بلغت » نب  ناـبا  »
فاوط ایآ  متفگ : يور ؟ یمن  ارچ  دومرف : نم  هب  ترضح  راب  نیا  درک ، هراشا  نم  هب  رگید  راب  متفرن ، فاوط  نایم  رد  نم  یلو  مورب ،

.تسا رت  شیب  شباوث  رترب و  اهفاوط  یلیخ  زا  نارگید  راک  ماجنا  یناد  یمن  رگم  يرآ ، دومرف : منک ؟ عطق  وا  راک  رطاخ  هب  ار 
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یهاوخ رگا  نید  ایند و  دوس 

----

تسا يراکوکن  ناشود  ره  هیام 

----

نتسج قح  ناگدنب  تحار 

----

تسا يرادنید  دهز و  اوقت و  نیع 

----

نیمی نبا 

اهترـشاعم رد  .دننازیرگ  یهاوخدب  ینمـشد و  زا  دنتبحم و  هنـشت  اهناسنا  هک  هدـش  تباث  مه  یـسانش  ناور  رظن  زا  هکنیا  بلاج  هتکن 
، دـمآ نایم  هب  تبحم  یتقو  اذـل  تسین ، اـهتبحم  اـهلد و  هدـننک  بلج  نارگید  هب  ندـناسر  يراـی  تمدـخ و  هزادـنا  هب  یلماـع  چـیه 

.دنوش یم  هدیشک  حالص  تمس  هب  نانآ  ددنب و  یمرب  تخر  اهناسنا  نایم  زا  اهینمشد  اهترودک و 
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ناسآ جاودزا  تّنس 

یناوج رد  جاودزا  لّوا : هسلج 

زین ناسنا  رمع  نارود  دوش ، یم  هدهاشم  طاشن  یباداش و  يزبسرس و  نآ  رد  هک  تسا  هتفرگ  مان  راهب  تعیبط  زا  یلـصف  هک  نانچمه 
.تسا یباداش  طاشن و  ورین و  تردق و  زا  راشرس  ناسنا  نارود ، نیا  رد  .دشاب  یناوج  نارود  نامه  هک  تسا  يراهب  ياراد 

راثآ دریگ  ماجنا  نارود  نیا  رد  جاودزا  رگا  دراد ، رارق  ینامـسج  غولب  جوا  رد  ناسنا  هک  تسا  ینامز  نآ  دراد و  يراهب  زین  جاودزا 
.دوب دهاوخ  طاشناب  باداش و  نادنزرف  یجاودزا  نینچ  لوصحم  تشاد و  دهاوخ  یپ  رد  ار  يدیفم  اهبنارگ و 

.ِِهنید یَْثُلث  یّنِم  َمَصَع  ْهْلیَو ! ای  ْهَْلیَو ، ای  ُُهناْطیَـش : َّجَع  ِّالا  ِهِّنِـس  ِهَثادِح  یف  َجَّوَزَت  ٍّباش  ْنِم  ام  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دوش یم  دنلب  ناطیـش  هلان  هکنآ  رگم  دنک  جاودزا  یناوج  يادتبا  رد  هک  تسین  یناوج  چیه  ) (1) ) ؛ یقاْبلا ِْثلُّثلا  ِیف  ُْدبَْعلا  َهّللا  ِقَّتَْیلَف 

« .دزاس هشیپ  هدنام  یقاب  موس  کی  رد  ار  یهلا  ياوقت  دیاب  هدنب  نیا  سپ  .درک  ظفح  نم  زا  ار  دوخ  نید  موس  ود  ياو ، يا  ، ياو يا 
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لباق تخس  هک  تسا  هدش  دراو  یناوج  نارود  رد  جاودزا  هب  ندیزرو  تعرس  يارب  يراد  انعم  تاهیبشت  تاریبعت و  تایاور  رد  هاگ 
! دـمحم يا  تفگ : دـش و  لزاـن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  لـیئربج  : » دوـمرف مالـسلا  هـیلع  متـشه  ماـما  هـلمج  زا  تـسا ، تـقد 

نآ ندیچ  زج  يا  هراچ  دیـسر ، هویم  هاگره  هک  دنا  تخرد  هویم  نوچمه  ناگزیـشود  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  تراگدرورپ 
هچنآ دنبایرد  هاگره  ناگزیشود  تقیقح  هب  و  دزاس ، یم  نوگرگد  ار  نآ  گنر  داب  و  دنک ، یم  دساف  ار  نآ  دیشروخ  هنرگو  تسین 

رب ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپس  .دور  یم  اهنآ  رب  هنتف  سرت  هنرگو  تسین  نانآ  يارب  رهوش  زج  ییاود  دنا ، هتفایرد  نانز  ار 
)(1) « ( .دومن مالعا  دوب  هداد  روتسد  لیلج  زیزع و  دنوادخ  ار  هچنآ  دندش و  عمج  مدرم  تفر و  ربنم 

تیاکح
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ار یغالا  تسا  رسیم  تیارب  یناوت و  یم  رگا  : » تفگ شرهوش  هب  نز  يزور  .دوب  هدیسر  غولب  نس  هب  ناشرسپ  ییاتسور ، ینز  درم و 
« .میریگب نز  نامرسپ  يارب  ات  شورفب  میراد  هک 

غالا نتخورف  زا  اباب  : » تفگ یم  ًاروف  درک و  یم  عطق  ار  شمالک  رـسپ  دـنک ، تبحـص  تساوخ  یم  ردـپ  هاـگره  دـعب  هب  زور  نآ  زا 
)(1) « ( .وگب نخس 

جاودزا رما  رد  يریگ  لهس  مود : هسلج 

رما روُد  هک  تسا  ینیگنـس  تاموسر  مسر و  تالمجت و  تسا ، هدمآرد  يدـج  لضعم  کی  تروص  هب  هزورما  هک  یمهم  لئاسم  زا 
اوران و ياهتباقر  اب  هارمه  لصفم  یـسورع  نشج  نکـشرمک ، هیزیهج  نیگنـس ، هیرهم  دـننام : تسا  هدومن  هطاحا  ار  جاودزا  سدـقم 

....و نیشام  ینانچنآ ، هناخ  دایز ، دمآرد  اب  راک  نتشاد  دننام  دح  زا  شیب  تاعقوت  ناوارف ، فارسا 

: دیامرف یم  هیرهم  هرابرد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دشاب  اشگ  هرگ  دـناوت  یم  هک  دراد  ییاهـشرافس  شخب  نیا  رد  مالـسا 
يرتوکین يامیـس  رت و  مک  هیرهم  هک  دنتـسه  یناـنز  نم ، تما  ناـنز  نیرتهب  ) (2) ) ؛ اهْجَو َّنُُهنَـسْحَاَو  ارْهَم  َّنُهُّلَقَا  یتَُّما  ِءاِسن  ُلَْـضفَا  »

« .دنشاب هتشاد 
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ٌلُجَر ْمُْکَیِلا  َبَطَخ  اِذا  : » دوـمرف دنـشاب ، نادـنمتورث  زا  وا  ردـپ  اـی  داـماد و  تسین  مزـال  اـمتح  هکنیا  راگتـساوخ و  طئارـش  هراـبرد  و 
نید هک  دمآ  امش  دزن  امش ] رتخد  يارب   ] يراگتساوخ هاگره  ) (1) ) ؛ ِضْرْالا ِیف  ًهَْنِتف  ْنُکَت  ُهُولَعْفَت  ِّالاَو  ُهوُجِّوَزَف  ُهَتَنامَاَو  ُهَنید  ُْمتیـضَرَف 
یم ادیپ  نیمز  رد  داسف  هنتف و  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـییامن  جـیوزت  وا  هب  ار ] دوخ  رتخد   ] سپ دوب ، شخب  تیاضر  يو  يرادـتناما  و 

« .دوش

( هللا همحر  ) ءاطغلا فشاک  موحرم  زا  يا  هرطاخ 

یم مدرم  ياهزاین  عفر  رد  تسناوت  یم  ات  دوب و  نادنمتـسم  هانپ  أـجلم و  هللا ،») همحر  ) ءاـطغلا فشاـک  رفعج  خیـش   » هللا تیآ  موحرم 
شیوخ تجاح  راهظا  زا  یلو  دمآ ، وا  دزن  يا  هبلط  خیش ، سرد  سالک  ندش  مامت  زا  دعب  يزور  دنا : هتشون  وا  تالاح  رد  .دیـشوک 

رتخد : » درک ضرع  تفای و  تأرج  وا  هک  درک  تبحص  ینابرهم  اب  وا  اب  تفرگ و  مرگ  وا  اب  ردق  نآ  رفعج  خیش  .دیـشک  یم  تلاجخ 
« .نادرگ نم  رسمه  ار  دوخ 

و دناوخ ، ار  اهنآ  دقع  رتخد ، تیاضر  زا  دعب  یتافیرـشت ، چیه  نودب  درب و  شا  هناخ  نوردنا  هب  هتفرگ ، ار  وا  تسد  هلـصافالب  خـیش 
)(2)  ( .تفرگ تروص  یسورع  مسارم  بش  نامه  رد 
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.دوش یم  يونعم  تاکرب  ایند و  یتحار  ثعاب  هک  تسا  شیالآ  یب  هداس و  ياهجاودزا  تسا ، مالسا  رظن  دروم  هچنآ  يرآ 

بولطم رهوش  ياهیگژیو  موس : هسلج 

زا يرما  ره  رد  صاخشا  يدرف  ياه  هتـساوخ  رب  ندرک  هیکت  ور  نیا  زا  تسا ، فلتخم  روما  مامت  رد  دارفا  ياه  هقیلـس  اه و  هتـساوخ 
ياهییامنهار هب  یهاگن  ناـسنا  تسا  بوخ  جاودزا ، رد  باـختنا  لـضعم  لـح  يارب  .دـنک  یم  لکـشم  راـچد  ار  راـک  جاودزا  هلمج 

.دشاب هتشاد  مالسلا  هیلع  نیموصعم 

.مینک یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نیموصعم  هاگدید  زا  بوخ  رهوش  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  اجنیارد  ام 

دشاب قالخا  شوخ  . 1

دب شقلخ  یلو  تسا ، هدومن  يراگتـساوخ  ار  مرتخد  نم  ناگتـسب  زا  یکی  هک  متـشون  همان  متفه  ماما  هب  : » دیوگ یم  راشب » نیـسح  »
)(1) « ( .نکن تلصو  وا  اب  تسا  قالخادب  رگا  دومرف : ترضح  .تسا 

دشاب اوقت  اب  . 2
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ْنِم اهْجِّوَز  : » دومرف وا  هب  ترـضح  .دـنک  تروشم  وا  اب  شرتخد  جاودزا  هراـبرد  اـت  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  دزن  يدرم 
تـسود ار  ترتخد  رگا  اریز  نک ؛ جـیوزت  اوقت  اب  درم  هب  ار  ترتخد  ) (1) ) ؛ اهِْملْظَی َْمل  اهَـضَْغبَا  ْنِاو  اهَمَرْکَا  اهَّبَحَا  ْنِا  ُهَّنِاَف  یقَت  ٍلُـجَر 

« .دراد یمن  اور  متس  وا  هب  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  وا  رگا  دراد و  یم  یمارگ  ار  وا  درادب 

دشابن بارش  لها  . 3

جیوزت هب  ار  وا  رگا  سپ  .ینک  يرود  راوخ  بارـش  اـب  شیوـخ ] رتـخد   ] جـیوزت زا  هک  داـب  وـت  رب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما 
)(2) « ( .يا هداد  قوس  تفع  فالخ  راک  هب  ار  يو  ایوگ  يدروآرد ، راوخبارش 

راچد زین  وا  لسن  درک ، دهاوخ  لیمحت  شرـسمه  رب  هک  ییاهجنر  دراد و  هک  ییاهرـسدرد  رب  هوالع  رمخلا  براش  هک  تسا  حـضاو 
بش لوصحم  لولعم ، هقلخلا و  صقان  صاخـشا  دصرد  داتـشه  یلک  روط  هب  : » تسا هدمآ  شرازگ  کی  رد  .دش  دهاوخ  یتالکـشم 

بورـشم فراعتم  دح  زا  شیب  هتخادرپ و  شون  شیع و  هب  دنراد ، یگرزب  دـیع  نایحیـسم  بش ، نیا  رد  اریز  دنـشاب ؛ یم  هیوناژ  لوا 
)(3) « ( .دنوش یم  ضیرم  هک  يدح  هب  دننک ؛ یم  یشایع  يراوخ و 
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دشابن هانگ  لها  . 4

یم لزان  تنعل  رازه  وا  رب  زور  ره  دیامن ، جـیوزت  قساف  صخـش  هب  ار  شرتخد  هک  یـسک  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
)(1) « ( .ددرگ
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يرادرسمه نیئآ 

تنوشخ متس و  زا  زیهرپ  لّوا : هسلج 

ِّرَح یلَع  ُهُمَْطلَیَف  ِناریّنلا  ِنِزاخ  َِکلام  َّلَجَوَّزَع    ُ هّللا َرَمَا  ًهَمَْطل  ُهَتَأَْرِما  َمََطل  ٍلُجَر  يَاَف  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
یم روتسد  مّنهج  نابشتآ  هب  لیلج ، زیزع و  دنوادخ  دنزب ، یلیـس  شنز  تروص  هب  سک  ره  ) (1) ) ؛ َمَّنَهَج ِران  یف  ًهَمَْطل  َنیْعبَس  ِهِهْجَو 

« .دنزب وا  تروص  رب  یلیس  داتفه  مّنهج  شتآ  رد  ات  دهد 

زا دشاب و  یمارگ  مرتحم و  دراد  تسود  .تسا  دـنم  هقالع  شیوخ  ّتیـصخش  ظفح  هب  دراد و  تسود  ار  شدوخ  درم  دـننام  زین  نز 
رارق شهوکن  دروم  تخـس  هک  دشاب  ندز  یندب و  رازآ  تروص  هب  نیهوت  رگا  اصوصخم  .ددرگ  یم  رطاخ  هدیجنر  نیهوت  ریقحت و 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  یکاندرد  یترخآ  باذع  تسا و  هتفرگ 

579 ص :
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ددرگ و یم  شا  هیحور  ندش  راد  هحیرج  ببس  زیچ  ره  زا  لبق  وا ، اب  تنوشخ  لامِعا  تسا و  فیطل  ساسح و  يا  هیحور  ياراد  نز 
یلو دنکن ، ضارتعا  یتح  دـهدن و  ناشن  یلمعلا  سکع  درم  نشخ  دـب و  راتفر  لباقم  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا 

اب تنوشخ  يراتفردب و  هلمج  زا  فلتخم  ءاحنا  هب  دـیآ و  یم  رد  نز  رد  هتفهن  ياه  هدـقع  تروص  هب  درم  تکرح  راتفر و  نیا  راثآ 
.دنک یم  زورب  نادنزرف 

دش کتک  عنام  گنس  هولق 

یم کتک  و  دید ، یم  رازآ  رهوش  طسوت  بترم  ینز  دنیوگ  دراد ، شقن  رهوش  طسوت  نانآ  رازآ  رد  اهمناخ  یخرب  نابز  یهاگ  هتبلا 
.دـسیونب رهوش  کتک  زا  يریگولج  يارب  ییاـعد  تساوخ  وا  زا  درک و  هعجارم  سیوناـعد  هب  هلئـسم  نیا  زا  يریگولج  يارب  دروخ ،

داد و وا  هب  یگنـس  هولق  اذـل  .تسا  هدومن  راـتفرگ  نینچ  ار  وا  ناـبز  نیمه  تسا و  يراد  ناـبز  مدآ  نز ، هک  دـش  هجوتم  سیوناـعد 
اوعد اهزور  زا  یکی  اقافتا  .دسر » یمن  وت  هب  يدنزگ  يراذگ و  یم  شیوخ  ناهد  رد  ار  گنس  نیا  دش  عورـش  اوعد  هاگره  : » تفگ
اوعد .دوب  هدش  وا  رسمه  نداد  باوج  عنام  گنس  هولق  هک  ارچ  دماین ؛ یباوج  هک  دوب  نز  باوج  رظتنم  دش و  عورـش  رهوش  فرط  زا 
نابز ولج  طقف  نم  دوبن ، راک  رد  ییاعد  : » تفگ سیوناعد  دنک ، رکـشت  سیوناعد  زا  ات  تفر  نز  .تفای  همتاخ  يراک  کتک  نودـب 

« .متسب ار  وت 

تسا هداد  داب  رب  رس  رایسب  نابز ، تسا  داز  هناخ  يودع  ار  ام  نابز ،
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رهاظ یگزیکاپ  یگتسارآ و  مود : هسلج 

هنوگ نامه  ) (1) ) ؛ ِهَنیّزلا َنِم  َءاسّنلا  ِهیف  يرَی  ْنَا  ُلُجَّرلا  ُّبُِحی  ام  ِْلثِم  یف  َلُجَّرلا  َْنیَرَی  ْنَا  َْنِببُْحی  ُءاِسنلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ار یگتـسارآ  تنیز و  ناشنادرم  رد  هک  دنراد  یم  تسود  زین  نانز  دـننیبب ، ناشنانز  رد  ار  شیارآ  تنیز و  دـنراد  تسود  نادرم  هک 

« .دننیبب

هناخ طیحم  رد  ًاصوصخم  هشیمه ، ار  شـسابل  ندـب و  تسا  فظوم  ناسنا  .تسا  مزال  سک  همه  يارب  اج و  همه  رد  تفاظن  تیاعر 
.درادهگن زیمت 

.دشاب کیش  دسرب و  شیوخ  عضو  رس و  هب  دیاب  مه  درم  .درادن  نز  هب  صاصتخا  ییابیز  یگتسارآ و  یگزیکاپ ،

هکنانچمه .درادن  هّجوت  هلئـسم  نیا  هب  رـسمه  دزن  لزنم و  رد  یلو  دندیقم  لزنم  زا  جراخ  رد  یگتـسارآ  تنیز و  هب  اهدرم  رثکا  هتبلا 
.دراد شیوخ  رهوش  زا  ار  راظتنا  عقوت و  نیمه  مه  نز  دشاب ، هتشاد  هتسارآ  رهاظ  دنک و  شیارآ  وا  يارب  نز  هک  دراد  تسود  درم 
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رهاظ یگتسارآ  متشه و  ماما 

؟ دـیا هدرک  باضخ  مدرک  ضرع  .دوب  هدرک  باـضخ  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  : » دـیوگ یم  مهج » نب  نسح  »
، نانز هک  تسا  نادرم  ندوبن  اّیهم  یبترماـن و  هطـساو  هب  .دوش  یم  ناـنز  تّفع  ثعاـب  رهاـظ ]  ] یگتـسارآ ندوب و  بترم  .هلب  دومرف :
: دومرف .هن  متفگ : ینیبـب ؟ هدـیلوژ ] و   ] بترماـن ار  ترـسمه  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : سپـس  .دـنهد  یم  تسد  زا  ار  شیوـخ  تفع 

)(1) [.« ( یشاب هتسارآ  بترم و  دراد  تسود  و   ] تسا وت  دننام  زین  ترسمه 

ندوب و بترم  هب  ناشنادرم  هک  دندش  جراخ  تّفع  قیرط  زا  تهج  نادب  لیئارسا  ینب  نانز  : » دومرف يرگید  نخسرد  ترـضح  نامه 
)(2) « ( .دندوبن دیقم  ییابیز 

دیهد لاقتنا  هناخ  هب  ار  اهیداش  موس : هسلج 

582 ص :
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ْنَاَو ِماعَّطلا  یف  ٌلْضَف  ْمُهَدـْنِع  ِدـیْعِلل  َنوُکَی  ْنَا  ُعَدَـی  الَو  اهنِم  َُهلایِع  َمَعْطَا  ِّالا  ٌهَّماع  ٌهَهِکاف  ُنوُکَت  الَو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
شلاـیع هب  دـنرب  یم  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم  مومع  هک  يا  هویم  ره  ) (1) ) ؛ ِماّیَالا ِِرئاس  یف  ْمَُهل  ِنْسَی  َْمل  ام  ٌءیَـش  َکـِلذ  یف  ْمَُهل  ِینْـسَی 

رگید ياهزور  رد  هک  دـنک  مهارف  نانآ  يارب  ییاهزیچ  دـهد و  شیازفا  ار  ناـنآ  ماـعط  دـنراد ، هک  يدـیع  ياـهزور  رد  دـناروخب و 
« .تسا هدرک  یمن  مهارف 

رد دنـشاب ، لاـیع  لـها و  راـنک  رد  دنـسر  یم  رت  مک  نادرم  ًاـصوصخم  هک  تـسا  هدرک  راـتفرگ  ار  مدرم  ردـق  نآ  هّرمزور  ياـهراک 
.دنک یم  داجیا  هلصاف  هداوناخ  نانآ و  نیب  هارمه  نفلت  اب  طابترا  و  ناتسود ، ياهنفلت  دنرب ، یم  رسب  هداوناخ  اب  هک  مه  یتاعاس 

...و اه  هّینیسح  اهنابایخ و  زا  ار  اهیداش  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  تدالو  ماّیا  لثم  هعماج ، داش  دیع و  ياهزور  رد  مییایب  لقاّدح 
.تسا رّسیم  هجدوب  نیرتمک  اب  راک  نیا  .میهد  لاقتنا  اه  هناخ  نورد  هب 

583 ص :
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، منک یم  هّیهت  ینیریش  يرادقم  دشاب ، مالسلا  هیلع  ناموصعم  زا  یکی  تدالو  ای  دیع  هک  یبش  ره  مراد  همانرب  نم  : » تفگ یم  يدرف 
نآ هرابرد  یتاعالطا  رـصتخم  تسا ؟ نایاوشیپ  زا  کیمادک  تدالو  ای  و  تسا ؟ يدیع  هچ  بشما  منک : یم  لاؤس  اه  هّچب  زا  هاگ  نآ 
نیا .دوش  یم  فرـص  ینیریـش  هاگ  نآ  ددرگ ، یم  نایب  تبـسانم  نآ  هب  طوبرم  یباّذج  ناتـساد  و  دوش ، یم  هئارا  ماما  نآ  ای  دـیع و 

زا هدـش  هتفرگ  ياهناتـساد  ياج  هب  مه  دـننک و  یم  بسک  ار  یتاعالطا  مه  دوش و  یم  نادـنزرف  يداـش  طاـشن و  ثعاـب  مه  هماـنرب 
« .میا هدرک  رپ  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  یعقاو  ناتساد  اب  ار  هچب  رکف  زغم و  ناگناگیب ،

هناخ راک  رد  ندرک  کمک  مراهچ : هسلج 

584 ص :
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اب دروخرب  رد  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتهب  ) (1) ) ؛ ْمِِهئاِسِنل ْمُهُمَرْکَاَو  ًهَبِکانُم  ْمُُکنَْیلَا  ْمُکُرایخ  : » دومرف اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
« .دننک دروخرب  رت  هنامیرک  ناشنارسمه  اب  هک  دنتسه ] یناسک  مدرم  نیرتدنمشزرا   ] و تسا ؛ رت  نابرهم  رت و  مرن  مدرم 

.تسین یناسآ  راک  لزنم  کی  هرادا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ، اهنز  هدهع  هب  اعون  لزنم  لخاد  ياهراک  دنچره 

دننام يداعریغ  عقاوم  رد  ًاصوصخم  دنام ، یم  گنل  اهراک  زا  يرادقم  مه  زاب  دنک ، شالت  مه  زور  هنابـش  رگا  راد  هناخ  يوناب  کی 
، دننک تکراشم  اهراک  یخرب  رد  روتسد ، نامرف و  ياجب  دننزب و  الاب  ار  تمه  نیتسآ  رهوش  هاگ  نآ  تسا  بوخ  ....و  يراد  نامهم 
هب ار  رکف  نیا  زگره  .تسا و  یعاسم  کیرشت  يراکمه و  لحم  تبحم و  افـص و  نوناک  هکلب  تسین  یهدنامرف  داتـس  هناخ  هک  ارچ 

يراکمه هناخ  ياهراک  رد  يدرم  رگا  سکع ، رب  .دوش  یم  هتـساک  ناملالج  تهبا و  زا  مینک  راک  لزنم  رد  رگا  هک  دـننارورپن  نهذ 
)(2) « ( .دوش یم  دادملق  نابرهم  زوسلد و  نارگید  دزن  افص و  اب  شرسمه  دزن  دنک ،

لزنم راک  رد  کمک  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

585 ص :
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هدش لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رسمه  هشیاع »  » زا .درک  یم  راک  لزنم  رد  تمظع ، همه  نآ  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
راک لزنم  رد  اهدرم  ریاس  دننام  درک و  یم  هلصو  ار  ششفک  تخود و  یم  ار  شـسابل  ادخ  لوسر  دش ، یم  تولخ  یتقو  : » هک تسا 

)(1) « ( .درک یم 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  هب  کمک  مالسلا و  هیلع  یلع 

همطاف ار  لزنم  لخاد  ياهراک  دوب ؛ هدرک  راک  میسقت  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  نیب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
مالس همطاف  لزنم  ياهراک  رد  ترضح  لاح  نیا  اب  ) (2) ، ( داد یم  ماجنا  مالسلا  هیلع  یلع  ار  لزنم  نوریب  ياهراک  اهیلع و  هللا  مالس 

هکنانچ .تشاد  یم  هگن  ار  اه  هچب  هاگ  دنک و  یم  كاپ  سدع  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندید  یم  هاگ  ؛ درک یم  یهارمه  ار  اهیلع  هللا 
: درک ضرع  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  يدروم  رد 

مدنگ ندرک  درآ  لوغشم  بشید  لاح  نیا  اب  هدرک ، مرو  یتسد  بایسآ  اب  مدنگ  ندرک  درآ  ّتلع  هب  متـسد  ود  ره  ادخ ! لوسر  يا  »
)(3) « ( .درک یم  لمح  يرادهگن و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  مالسلا )  هیلع  یلع   ) نسحلاوبا مدوب و 

586 ص :
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یتسیز هداس  تّنس 

ندوب رابکبس  لوا : هسلج 

مالسلا هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  .تسا  هدنام  راگدای  هب  مالسلا  هیلع  نیموصعم  هریس  زا  هک  تسا  يا  هنـسح  ياهتنـس  زا  یتسیز  هداس 
« .دیسرب ات  دیوش  رابکبس  ) (1) ) ؛ اوُقَْحلَت اوُفَّفَخَت  : » دومرف هدرک و  شرافس  یتسیز  هداس  هب  ار  مدرم  ابیز  مالک  کی  رد 

ییاجر دیهش  زا  يا  هرطاخ 

مدرم دننام  تشادن و  رب  تسد  یتسیز  هداس  هنـسح  تنـس  زا  هاگ  چیه  دوب ، هدـش  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  هک  ییاجر » دیهـش  »
سوبوتا هدننار  مدوب ، هدش  راوس  هقبط  ود  سوبوتا  هک  راب  کی  : » دیوگ یم  دوخ  تارطاخ  زا  یکی  رد  يو  .درک  یم  یگدـنز  يّداع 

هک يا  هدینـش  تفگ : یم  درک و  یم  تبحـص  دوب  هدیـسر  ناموت  رازهدـصکی  هب  هک  ناکیپ  تمیق  شیازفا  دروم  رد  دوخ  درگاش  اـب 
، دوب ناموت  رازه  یـس  تمیق  هک  عقوم  نآ  ناموت ، نویلیم  کی  دوشب  تفگ : وا  هب  درگاش  تسا ؟ هدش  ناموت  رازهدـص  ناکیپ  تمیق 
ار اقآ  نیا  الثم  تفگ : هدـننار  هب  درک و  نم  هب  یهاگن  دـعب  میناوت ، یمن  مه  الاح  میرخب ، نیـشام  میتسناوت  یمن  فعـضتسم  رـشق  ام 

ادخ هدنب  نیا  دنک و  یم  دمآ  تفر و  ییاهنیـشام  هچ  اب  دنک و  یم  یگدنز  اجک  وا  الاح  یلو  تسا ! ییاجر  ياقآ  هیبش  ردـقچ  نیبب !
: متفگ وا  هب  نم  .تفگ  هاریب  دب و  نم  هب  مه  یلک  هدرک و  دییأت  ار  وا  فرح  مه  هدننار  .تسا  هدش  هقبط  ود  سوبوتا  راوس  هدمآ  مه 

تلد مه  وت  اقآ ، هن  داد : باوج  هدننار  .دنک  یم  یگدنز  امش  لثم  مه  ادخ  هدنب  نیا  دیاش  دیناد  یم  اجک  زا  امـش  الاح  هدننار ! ياقآ 
هدننار فرح  بترم  مه  وا  درگاش  دسر ، یمن  مه  وت  نم و  لایخ  هب  هک  دنراد  يا  یگدنز  اهنآ  يا ! هداس  ردـقچ  امـش  تسا ، شوخ 

)(2) « ( .متسه ییاجر  دوخ  هک  متفگن  نم  درک و  یم  دییأت  ار 

رهد ۀحفص  شقن  هب  رطاخ  قلعت  نکم 

----
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شاب یم  شو  هداس  يز و  یمه  راو  هدیرج 

----

یماج

یتسیز هداس  زا  يرود  تافآ  مود : هسلج 

تمایق زور  باسح  یتخـس  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  لابند  هب  يدایز  تافآ  یتسیز  هداس  هنـسح  تنـس  زا  يرود  یتافیرـشت و  یگدـنز 
.تسا

لاوما ) (1) ) ؛ ٌباقِع اَهِمارَح  ِیف  ٌباسِح َو  اَِهلالَح  ِیف  : » دیامرف یم  یتافیرـشت  ياهیگدـنز  تورث و  عمج  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .دراد رفیک  باقع و  مارح  لاوما  دراد و  باسح  یگدنز ] رد   ] لالح

؛) يدَْعب ْنِم  ٍدَحَِال  یغَْبنَی  اْکُلم ال  ِیل  ْبَه  : ) تشاد هضرع  تساوخ و  هناهاش  یگدنز  لاعتم  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح 
درک و تباجا  ار  وا  هتساوخ  مه  لاعتم  دنوادخ  دشابن »! سک  چیه  راوازـس  نم  زا  دعب  هک  نک  اطع  یتموکح  ارم  اراگدرورپ ! ) » (2)(
بجاو و زا  معا  ار  یعرـش  تاروتـسد  مامت  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  .تفای  تسد  هناهاش  یگدـنز  نیرتاـبیز  هب  ترـضح  نآ 
: دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  لاح  نیا  اـب  .دـشن  رداـص  يو  زا  یهاـنگ  چـیه  دوب و  موصعم  داد و  یم  ماـجنا  بحتـسم 

)(3) « ( .دش دهاوخ  لخاد  تشهب  هب  ناربمایپ  همه  زا  دعب  ایند  یهاشداپ  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  »

زا دنشاب ، مه  یهانگ  یب  كاپ و  ياهناسنا  هچرگ  دنتسه ، تایدام  تالمجت و  لابند  هب  هدیشک و  تسد  هداس  یگدنز  زا  هکنانآ  یلب 
.دوب دنهاوخن  ناما  رد  تمایق  زور  هبساحم 
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عون ود  هک  یماگنه  دوب ، نامهم  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  ترـضح  شرتخد  لزنم  ناضمر  هام  بش 19  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
( دوب هرفس  نآ  رد  کمن  یکدنا  ریـش و  يا  هساک  وج ، نان  صرق  ود   ) درک هدهاشم  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  هرفـس  رد  ار  تشروخ 

سپـس متـسه »؟ ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  وریپ  یگدـنز  رد  نم  یناد  یمن  رگم  رادرب ، ار  اـهنآ  زا  یکی  مرتخد  : » دومرف
دهاوخ رت  شیب  دـنوادخ  دزن  تمایق  رد  وا  راـظتنا  نداتـسیا و  تسا ، رتوکین  اـیند  رد  وا  كاـشوپ  كاروخ و  هک  ره  مرتخد ! : » دومرف

)(1) « ( .دوب دهاوخ  باقع  شمارح  رد  باسح و  ایند  لالح  رد  .دوب 

( هللا همحر  ) یمق ثدحم  زا  یناتساد 

تعانق یگداس و  لاـمک  اـب  ناـشیا  داد و  یم  هللا ) همحر  ) یمق ثدـحم  هب  يرـصتخم  هجو  رمع  رخآ  اـت  نارهت  ناـناگرزاب  زا  يدرم 
زا وگتفگ ، نمض  .درک  تاقالم  شا  هناخ  رد  ار  ناشیا  دمآ و  فرشا  فجن  هب  نادمه  زا  یـصخش  رمع  رخاوا  رد  .درک  یم  یگدنز 

یلو داد ، ناشیا  هب  لوپ  یغلبم  نتفر  عقوم  رد  ینادمه  صخـش  .تفگ  دوب  هچره  موحرم  نآ  .درک  لاؤس  زین  ثدحم  یـصخش  عضو 
باوج یتفریذپن »؟ ارچ  ناجردپ ! : » تفگ شگرزب  دنزرف  يو  نتفر  زا  سپ  .تفریذـپن  هللا ) همحر  ) یمق ثدـحم  درک  رارـصا  هچ  ره 

هیلع یلع  نانمؤمریما  یتسیز  هداس  زا  سپـس  مرادـن »! تمایق  رد  ار  ادـخ  باوج  تقاط  تسا ، فیعـض  مندـب  كزاـن و  مندرگ  : » داد
)(2)  ( .تخادرپ هناخ  لها  هظعوم  هب  هدرک و  دای  مالسلا 

دنرظن بحاص  هک  داد  ناوت  فاصنا  قحلا  كاخ  یتشم  نیدب  دندرکن  هک  نانآ  رظن 

589 ص :

ص172. ج1 ، لامآلا ، یهتنم  - . 1
ص167. ج4 ، مرح ، ناگراتس  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 624 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_589_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_589_2
http://www.ghaemiyeh.com


یتسیز هداس  زا  يرود  تافآ  موس : هسلج 

ْنَا یغْطََیل  َناْسنالا  َّنا  : ) دیامرف یم  نآرق  .دـنک  یم  تیوقت  ار  یهلا  نیمارف  لباقم  رد  نایغط  يرابکتـسا و  يوخ  یتافیرـشت  یگدـنز 
« .دراد یمرب  نایغط  هب  رس  دنیبب ، زاین  یب  ار  دوخ  هکنیا  زا  ناسنا  دیدرت  یب  ) » (1) ) ؛) ینْغَتْسا ُهآَر 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يراصنا و  هبلعث 

ار شلد  زار  .دشاب  هتـشاد  یهّفرم  یگدنز  هدش و  رتهب  شعـضو  هک  تساوخ  شلد  يزور  .تشاد  يا  هداس  یگدنز  يراصنا » هبلعث  »
ای : » تشاد هضرع  دنک و  اعد  شیارب  دروم  نیا  رد  هک  درک  اضاقت  ترضح  نآ  زا  داهن و  نایم  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب 

مرکا ربمایپ  .منک » يریگتسد  نادنمتسم  زا  هداهن و  ندرگ  ادخ  قح  هب  مهد  یم  لوق  موش و  راد  لام  نم  ات  هاوخب  ادخ  زا  هّللا ! لوسر 
!« نک يرازگرکش  هدرک  اطع  تیارب  ادخ  هک  ار  هچنآ  نک و  تعانق  ورب  هبلعث ! يا  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص 

: درک ضرع  هتـشادرب و  اـعد  هب  تـسد  ترـضح  دـمآ ، ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  شیپ  هـک  موـس  راـب  .دوـبن  رادرب  تـسد  وا  اـّما 
ددـع دـنچ  دروآ و  يور  هبلعث  فرط  هب  وس  ره  زا  تورث  هک  دوب  اعد  نیا  زا  دـعب  نک »! يزور  ار  هبلعث  دوخ  لـضف  زا  اراـگدرورپ ! »

.دنامب هنیدم  رهش  رد  تسناوتن  رگید  هکنیا  ات  دش ، لیدبت  يا  هلگ  هب  وا  دنفسوگ 
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ياهزامن مک  مک  ندش ، دنمتورث  زا  دعب  یلو  دناوخ  یم  دجسم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ار  دوخ  هناگجنپ  ياهزامن  البق  وا 
هک یماگنه  .درک  مورحم  تعامج  زامن  دجسم و  زا  یّلک  هب  ار  وا  يویند  يراتفرگ  هک  تشذگن  يزیچ  دش و  لیدبت  هتفه  هب  هنازور 
هک ینابایب  هب  هبلعث  رامش  یب  نارتش  نادنفـسوگ و  زا  تاکز  نتفرگ  يارب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هدنیامن  دش ، لزان  تاکز  هیآ 

دوب هدرک  تاکز  تساوخرد  وا  زا  هک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هماـن  لـباقم  رد  هبلعث  اـما  .دـمآ  درک  یم  يرادـماد  اـجنآ  رد  وا 
.دومن لوکوم  دعب  هب  ار  تاکز  تخادرپ  دعب  و  میهدب »؟ هیزج  هک  میرفاک  ام  رگم  هچ ؟ ینعی  : » تفگ تفشآرب و 

زا هبلعث  دّرمت  زا  دـعب  هبلعث »! رب  ياو  : » دومرف راب  ود  ترـضح  دیـسر ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  شوگ  هب  وا  نانخـس  هک  یماـگنه 
هک یماگنه  ) » (1) ) ؛) َنوُضِْرعُم ْمُهو  اْوَّلَوَتَو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهاتآ  اّمَلَف  : ) هک دـش  لزان  هیآ  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف 
)(2) « ( .دنتفاترب يور  هدرک و  یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  هدیزرو و  لخب  دیشخب ، ناناملسم ) زا  یضعب   ) نانآ هب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ 

یهلا و ياهـشزرا  زا  ار  ناـسنا  یتافیرـشت ، یگدـنز  تـالمجت و  هب  ندروآ  يور  یتـسیز و  هداـس  زا  يرود  هک  تـسا  نـینچ  نـیا  و 
.دنک یم  ادج  لاعتم  دنودخ 
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سفن تزع  تعانق و  مراهچ : هسلج 

یم مالـسلا  هیلع  یلع  .تسا  سفن  تزع  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یناوارف  تاکرب  راثآ و  ناسنا  یگدـنز  رد  یتسیز  هداس  ۀنـسح  تنس 
« .تسا یتسیز ] هداس  و   ] تعانق هب  يدنبیاپ  سفن  تزع  لماوع  زا  ) (1) ) ؛ ِهَعانَقلا ُموُُزل  ِسْفَّنلا  ّزِع  ْنِم  : » دیامرف

شیوخ يوربآ  زا  يرذگب  هک  يا  هتسب  لپ  زارد  ناسک  شیپ  ینک  یم  وچ  بلط  تسد 

همحر ) يراصنا خیـش  هب  یغلبم  هکم  هب  رفـس  ماگنه  ناریا  نادـنمتورث  زا  یکی  : » تسا هدـمآ  هللا ») همحر  ) يراصنا خیـش   » تالاح رد 
نآ همه  درکن و  یصخش  هدافتـسا  لام  نآ  زا  یگدازآ  یعبط و  دنلب  رثا  رب  خیـش  یلو  دنک ، هیهت  شیوخ  يارب  یلزنم  ات  دیـشخب  هللا )

رهـش رد  هللا ) همحر  ) يراصنا خیـش  مان  هب  دجـسم  نآ  هزورما  .دومن  فرـصم  نآ  نیمز  دیرخ  دجـسم و  کی  نامتخاس  يارب  ار  غلبم 
يو هب  شتدارا  دـش ، هاـگآ  هللا ) همحر  ) يراـصنا خیـش  ۀنادنـسپادخ  تکرح  زا  هک  یماـگنه  درم  نآ  .تسا  فورعم  فجن  سدـقم 

.دومن نیسحت  ار  يو  عبط  تعانم  هتشگ و  نوزفا 

.دومن یم  اه  هیـصوت  هنیمز  نیا  رد  زین  نارگید  هب  هکلب  درک ، یم  ظفح  ار  دوخ  یگدازآ  سفن و  تزع  تسیز و  یم  هداس  اهنت  هن  وا 
يوضر سدقم  دهشم  مزاع  ترایز  يارب  يو  هّماع  تیعجرم  نامز  رد  هللا ) همحر  ) يراصنا خیـش  ردارب  روصنم ،» خیـش   » هک یماگنه 

تلود يارُما  هاش و  وت و  نیب  هاوخان  هاوخ  رفس  نیا  رد  : » دومن شرافس  وا  هب  شردارب  هقردب  عقوم  رد  هللا ) همحر  ) يراصنا خیـش  دش ،
ار دوخ  هلیـسو  نیا  هب  يریذـپن و  ار  یهجو  اهنآ  زا  یهدـن و  تسد  زا  ار  سفن  تزع  شاب  بظاوم  .داد  دـهاوخ  يور  یتاقالم  ناریا 

!« نامب لوفزد  رد  دهشم  زا  تشگزاب  رد  هکلب  .ییایب  نم  شیپ  يرادن  قح  رگید  یتفریذپ  يزیچ  ناشیا  زا  رگا  و  يزاسن ! نانآ  هدنب 
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سردم دیهش 

هدروآ تسد  هب  یتسیز  هداس  وترپ  رد  ار  دوخ  سفن  تزع  هک  تسا  ینادرمدازآ  هلمج  زا  هللا ،) همحر  «) سردم نسحدیس   » هّللا تیآ 
: تسا هتفگ  دروم  نیا  ردوا  .دوب 

تـسا نآ  يارب  منز ، یم  اورپ  یب  ار  یقح  فرح  ره  منک و  یم  هدیقع  راهظا  هنادازآ  رارـسا  لئاسم و  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  نم  رگا 
)(1) « ( .دیوش یم  دازآ  دییامن ، مک  ار  عقوت  دینک و  کبس  ار  دوخ  راب  مه  امش  رگا  .مهاوخ  یمن  مه  یسک  زا  مرادن و  يزیچ  هک 

593 ص :

ص22. ش36 ، رثوک ، گنهرف  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 628 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_593_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناضمر كرابم  هام  رد  ینارنخس   15

: هراشا

رد يرادرب  هرهب  تهج  یهلا  تفایـض  هاـم  رد  مرتـحم  ناـغلبم  هدافتـسا  يارب  هک  عوضوم  هدزناـپ  رد  تسا  يدرواـهر  رـضاح ، هلاـقم 
هب ادتبا  مادـک  ره  رد  هدوب و  رگید  کی  زا  ازجم  لقتـسم و  تروص  هب  تاعوضوم  نیا  .تسا  هدـش  يروآدرگ  یبهذـم  ياهینارنخس 

نایاپ رد  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  هریـس  زا  ناتـساد  دنچ  ای  کی  نایب  هب  سپـس  هدش ، هدروآ  يور  طوبرم  تایاور  تایآ و 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  تسا  دیما  هک  تسا  هدروآ  ماتخ  نسح  تهج  ار  رظن  دروم  عوضوم  اب  طبترم  یلسوت  اهنآ  زا  يرایسب 

594 ص :
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يرازگرکش رکشت و 

هب اهنت  درازگ ، ساپـس  سک  ره  و  « ؛ ( (1) « ( ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَمَو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی  اَمَّنِإَف  َرَکَـش  ْنَمَو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
« .تسا میرک  زاین و  یب  مراگدرورپ  نامگ  یب  دنک ، یساپسان  سک  ره  درازگ و  یم  ساپس  شیوخ  دوس 

: تسا هدمآ  تایاور  رد  و 

هدیـشخب هک  تسا  یهانگ  دننام  دوشن ، رکـش  هک  یتمعن  ) (2) ) ؛ ُرَفُْغت ٍهَئِّیَـسَک ال  ُرَکُْـشت  ٌهَمِْعن ال   : » مالـسلا هیلع  داوجلا  مامإلا  لاـق  . 1
« .دوشن

عطق ناگدنب ] زا   ] دنوادخ تکرب  ینوزف و  ) (3) ) ؛ ِداَبِْعلا َنِم  ُرْکُّشلا  َعِطَْقنَی  یَّتَح  ِهَّللا  َنِم  ُدیِزَْملا  ُعِطَْقنَی  َال   : » مالـسلا هیلع  رقابلا  لاق  . 2
« .ددرگ عطق  ناگدنب  يرازگرکش  هکنآ  رگم  دوش ، یمن 

595 ص :

.40/ لمن - . 1
ص 363 و 365. ج 75 ، ص 53 ؛ ج 68 ، 1409 ه ق ، مود ، پاچ  توریب ، ءافولا ، هسسؤم  یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، - . 2

54 و ص 51 ، ج 68 ، راونالاراحب ، ص 457 ؛ 1404 ه ق ، نیـسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، ینارحلا ، هبعـش  نبا  لوقعلا ، فحت  - . 3
.56
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رکش هدجس 

رب راوس  کی  ره  میدرک و  یم  یط  مه  اـب  ار  يریـسم  مدوب و  هارمه  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  اـب  يزور  دـیوگ : یم  رمحا  نب  ماـشه 
يا هشوگ  رد  دش و  هدایپ  بسا  زا  سپس  .دروآ  نوریب  باکر  زا  ياپ  درک و  مخ  ار  شیوناز  ماما  مدید  هاگان  هک  میدوب  دوخ  بکرم 

! موش تنابرق  مدیسرپ : ناشیا  زا  بجعت  اب  تشادرب ، هدجس  زا  رس  ماما  هک  یتقو  .دروآ  ياج  هب  ینالوط  يا  هدجس  داتفا و  هدجـس  هب 
نم هب  هک  دنوادخ  ياهتمعن  زا  یتمعن  دای  هب  تکرح  لاح  رد  : » دومرف مخـساپ  رد  ماما  دـیروآ ؟ ياج  هب  ار  ینالوط  هدجـس  نیا  ارچ 

)(1) « ( .مروآ ياج  هب  ار  تمعن  نآ  رکش  يا ، هدجس  اب  گنرد  یب  متساوخ  مداتفا و  هتشاد ، ینازرا 

تمعن ینوزفا  رکش و 

596 ص :

ج 2، ه.ه ش ،  1375 متشه ، پاچ  هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  هب  هتـسباو  هوسالا ، راد  مق ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، - . 1
ص 98.
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یفرظ .دندوب  هارمه  ناشیا  اب  زین  باحصا  زا  رفن  دنچ  تشاد و  روضح  انم »  » نیمزرس رد  عمـسم »  » هارمه هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ماما .درک  يزیچ  ياضاقت  ماما  زا  دمآ و  ییادگ  هظحل ، نیا  رد  .دندوب  نآ  ندروخ  لوغشم  شناتسود  ماما و  دوب و  اهنآ  نایم  روگنا 

.مرادن روگنا  هب  یجایتحا  تفگ : درک و  روگنا  هب  زیمآریقحت  یهاگن  ادگ  درم  .داد  وا  هب  تشادرب و  فرظ  نایم  زا  روگنا  يا  هشوخ 
زیچ ماما  هک  دیمهف  ادگ  دهد ! تعـسو  وت  هب  دـنوادخ  دومرف : تشاذـگ و  فرظ  رد  ار  روگنا  ماما  .دـیهدب  نم  هب  تسه ، هّکـس  رگا 

هشوخ نامه  سپ  تفگ : تشگرب و  دش و  نامیـشپ  تفر ، هک  یکدنا  .تفر  تفرگ و  ار  شهار  ور ، نیا  زا  .دهد  یمن  وا  هب  يرگید 
.دیهدب ار  روگنا 

هبح ادگ  درم  .داد  وا  هب  درک و  ادج  هشوخ  زا  روگنا  هبح  هس  ماما  .درک  یکمک  ياضاقت  ماما  زا  دمآ و  رگید  يدرم  دـعب ، يا  هظحل 
ماما هک  دورب  تساوخ  .دومن  اطع  يزور  نم  هب  هک  ار  نایناهج  راگدرورپ  رکش  تفگ : درک و  رکـش  ار  ادخ  تفرگ و  ار  روگنا  ياه 

ياهروگنا زا  ار  شکرابم  تسد  ود  دوب ، هدرک  رکـش  ار  ادخ  تمعن ، لابق  رد  نینچ  هک  وا  قیوشت  يارب  سپـس  تسیاب ! دومرف : وا  هب 
، دورب تساوخ  یتقو  .دومرف  تیانع  يزور  نم  هب  هک  رکـش  ار  لاعتم  يادخ  تفگ : هرابود  تفرگ و  ادگ  .داد  وا  هب  درک و  رپ  فرظ 
؟ يراد هارمه  هکس  دنچ  دیـسرپ : دوخ و  مالغ  هب  درک  ور  هاگ  نآ  .تسیاب  اج  نیمه  دومرف : دش و  دنـسرخ  يرازگرکـش  نیا  زا  ماما 
هب يرازگرکـش  يارب  مه  زاب  تفرگ و  ار  اه  هکـس  درم  هدـب ! درم  نیا  هب  ار  نآ  دومرف : ماما  .هکـس  تسیب  دودـح  درک : ضرع  مـالغ 

.ییاتمه یب  اتکی و  هک  ییوت  تسوت و  بناج  زا  تمعن  نیا  اراگدرورپ ! .مرازگ  یم  رکش  ار  وت  ایادخ ! راب  تفگ : دنوادخ  هاگرد 

597 ص :
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تساخرب و دوخ  ياج  زا  هاگ  نآ  .دتـسیاب  هک  تساوخ  وا  زا  راب  نیمدـنچ  يارب  ماـما  هک  دورب  اـت  دـنک  یظفاحادـخ  تساوخ  سپس 
دنلب نامـسآ  يوس  هب  تسد  تخادـنا و  هناـش  رب  ار  اـبع  ریقف  درم  شوپب ! دومرف : داد و  ریقف  هب  تشادرب و  شود  زا  ار  شیوخ  ياـبع 
هیلع قداص  ماما  هب  درک  ور  هاگ  نآ  .يدیناشوپ  ارم  تنمؤم  هدنب  نیا  هلیسو  هب  هک  مرازگساپس  وت  زا  ادنوادخ ! تشاد : هضرع  درک و 

)(1) « ( .دش رود  درک و  یظفاحادخ  سپس  دهد ! ریخ  يازج  امش  هب  دنوادخ  درک : ضرع  مالسلا و 

لسوت

رد ار  راعـش  نیا  خـیرات  هرجنح  زا  دوخ  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نیـسح  خرـس  بتکم  يالاو  راعـش  تـالاح ، همه  رد  رکش 
، ماما هتسراو  مع  رـسپ  نوچمه  دنتفگ ؛ خساپ  ار  وا  لکـش  نیرتهب  هب  زین  وا  بتکم  ناگتخومآ  شناد  داد و  رـس  تیرـشب  ناج  شوگ 

ِهَِّلل ُدْمَْحلَا  : » تفگ یم  بل  ریز  مادم  تفر ، یم  الاب  هرامالاراد  ياه  هلپ  زا  هک  یماگنه  شیوخ  تداهش  زا  شیپ  هک  لیقع  نب  ملـسم 
« .تسادخ صوصخم  دمح  لاح ، همه  رد  ) (2) ) ؛ ٍلاح ِّلُک  یلَع 

ارف ار  نارمح  نب  ریکب  مالـسلا ،  هیلع  ملـسم  زا  ماقتنا  يارب  هللادـیبع  .دـندناشک  هرامالاراد  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  هناراکبیرف  نایدـیزی 
هنیک هک  ار  وا  روظنم ، نیا  هب  .تسا  هدروخ  وا  زا  يا  هبرـض  مالـسلا ،  هیلع  ملـسم  اب  گـنج  هجیتن  رد  يو  هک  تسناد  یم  وا  .دـناوخ 
ماـب يـالاب  رب  ار  وا  تدوـخ  تفگ : وا  هب  درک و  باـختنا  وا  نتـشک  يارب  تـشاد ، مالـسلا  هـیلع  ملـسم  هـب  تبـسن  هـیقب  زا  يرت  شیب 

)(3) ! ( نزب ار  شندرگ  ربب و  هرامالاراد 

598 ص :

ص 42. ج 47 ، راونالاراحب ، زا : سابتقا  اب  - . 1
ص 139. ه.ه ش ،  1367 نیسردم ، هعماج  مق ، فنخم ، یبا  فطلا ، هعقو  - . 2

، نیبلاطلا لتاقم  ص 103 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 378 ؛ 1413 ه ق ، نیدلا ، زع  توریب ، يربطلا ، ریرج  نب  دـمحم  يربطلا ، خـیرات  - . 3
ص 169. ج 3 ، رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  ص 70 ،
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نییاپ هک  یتیعمج  نایم  هب  ار  شندب  دز و  ار  شندرگ  دوب ، ادخ  رکـش  شبل  رب  هک  یلاح  رد  درب و  هرامالاراد  يالاب  رب  ار  وا  زین  ریکب 
.دنکفا دندوب ، رظتنم  هرامالاراد 

)(1)  ( .دوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دای  هب  تداهش  هظحل  ات  دنوادخ  رکاش  هدنب  نآ  ملسم  اّما 

مشاب وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نادب  مشاب  وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 

مشاب وت  يوجتسج  هب  مزیخ  وت  يوگتفگ  هب  مرآ  رب  كاخز  رس  هک  تمایق  حبص  تقو  هب 

599 ص :

، راونالاراحب ص 70 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 274 ؛ ج 3 ، 1409 ه ق ، توریب ، ءافولا ، هسـسؤم  ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  - . 1
ص 378. ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 207 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، ص 358 ؛ ج 44 ،
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بضغ مشخ و 

: دیامرف یم  دنوادخ  میرک  نآرق  رد 

يرود اهیراکتـشز  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  و  ) » (1) ) ؛» َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِـضَغ  اَم  اَذِإَو  َشِحاَوَْفلاَو  ِْمثِْإلا  َِرئاَبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلاَو  »
« .دنرذگ یم  رد  دنیآرد ، مشخ  هب  نوچ  دننک و  یم 

: میناوخ یم  تایاور  رد 

یشتآ بضغ ، ) (2) ) ؛ اَِهب ٍقَرَتُْحم  َلَّوَأ  َناَک  ُهَقَلْطَأ  ْنَم  اَهَأَفْطَأ َو  ُهَمَظَک  ْنَم  ٌهَدَـقُوم  ٌراـَن  ُبَضَْغلا   : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاـق  . 1
یـسک نیلّوا  دوخ  دـنک ، اهر  ار  شبـضغ  سک  ره  هدرک و  شوماخ  ار  شتآ  نآ  دـناشن ، ورف  ار  دوخ  مشخ  سک  ره  .تسا  هتخورفا 

« .دزوس یم  نآ  شتآ  هب  هک  تسا 

مشخ سک  ره  ) (3) ) ؛ ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ًاناَمیِإ  ًاْنمَأ َو  ُهَْبلَق  ُهَّللا  اَشَح  ِِهئاَْضمِإ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َوُه  ًاـْظیَغ َو  َمَظَک  ْنَم   : » مالـسلا هیلع  رقاـبلا  لاـق  . 2
دهاوخ نامیا  شمارآ و  زا  رپ  ار  شبلق  زیخاتـسر  زور  رد  دنوادخ  دـهد ، همادا  ار  نآ  دـناوت  یم  هک  یلاح  رد  دـناشن ، ورف  ار  دوخ ] ]

« .تخاس

600 ص :

.37 يروش / - . 1
ح 1787. ات ، یب  یتریصب ، هبتکم  مق ، يدمآ ، یمیمت  ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - . 2

ح 7. ص 110 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 3
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ظیغ مظک  ریثأت 

اب ماما  تیمیمص  ندید  اب  دمآ و  ناشیا  ناگتسب  زا  یکی  هک  دوب  هتسشن  شیوخ  باحصا  نارای و  دزن  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  يزور 
: دومرف درک و  دوخ  باحـصا  هب  ور  ماما  تفر ، درم  یتقو  .تفگن  يزیچ  ماما  .تفر  تفگ و  ازـسان  ماما  هب  دـش و  ینابـصع  شناراـی 
« .میوگب وا  هب  ار  مخـساپ  زین  نم  میورب و  وا  دزن  اـت  دـییایب  نم  هارمه  هب  مراد  تسود  نوـنکا  .دیدینـش  تفگ ، درم  نیا  هک  ار  هچنآ  »
وا هب  میتساوخ ، یم  هچنآ  ره  زین  ام  دیداد و  یم  ار  شخساپ  اجنامه  امش  میتشاد  تسود  اما  میرضاح ؛ ام  دنتفگ : دنتفریذپ و  یگمه 
یم بل  ریز  ار  هیآ  نیا  هار  رد  ترـضح  .دـنداتفا  هار  هب  نارـضاح  قافتا  هب  دندیـشوپ و  ار  دوخ  نیلعن  مالـسلا  هیلع  ماـما  .میتفگ  یم 

)(1) «. ( َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللاَو  ِساَّنلا  ِنَع  َنیفاَْعلاَو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاَْکلاَو  : » دناوخ

.دراد راک  وت  اب  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دییوگب  وا  هب  دومرف : دز و  ادص  ار  وا  دیسر و  درم  هناخ  رد  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
هک یماگنه  .دـمآ  نوریب  دوب ، هلباقم  عافد و  هدامآ  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـش ، هجوتم  هک  نیمه  درم 
نآ رگا  .یتفر  يداد و  تبـسن  نم  هب  یتساوخ ، هک  ار  هچنآ  يدـمآ و  نم  دزن  شیپ  یتعاس  ردارب ! يا  : » دومرف داتفا ، وا  هب  ماما  مشچ 

یتفگ هچنآ  رگا  اما  دیاشخبب ؛ ارم  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  منک و  یم  رافغتـسا  نونکا  مه  تسه ، نم  رد  يداد ، نم  هب  هک  ییاهتبـسن 
کیدزن دوب ، هدش  ریگلفاغ  تخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  نانخـس  زا  هک  درم  .دـیاشخبب » ار  وت  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  تسین ، نم  رد 

.مرتراوازس مداد ، تبسن  امـش  هب  هک  هچنآ  هب  دوخ  تسین و  امـش  رد  متفگ ، هچنآ  درک : ضرع  دیـسوب و  ار  ترـضح  یناشیپ  دمآ و 
)(2)  ( .دومن ششخب  بلط  مالسلا  هیلع  ماما  زا  سپس 

601 ص :

یم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  دنرذگ و  یم  رد  مدرم  زا  دـنروخ و  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یناسک  و  « ؛ 134/ نارمع لآ  - . 1
« .دراد

ص 54. ج 46 ، راونالاراحب ، - . 2
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لسوت

مـشخ  » ریبـعت اـب  نآ  زا  ناوت  یم  یتـح  يدراوم  رد  تسین و  هدـیهوکن  لاـح  همه  رد  مشخ  ندروـخ  ورف  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  هتبلا 
مـشخ ینید و  تریغ  نیا  هاگره  ) (1) «. ( ْمُهَْنَیب ُءاَمَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  : » تسا هدومرف  میرک  نآرق  هک  نانچ  درک ؛ داـی  سدـقم »

نینچ اب  هراومه  لیکـشت  ودب  زا  یمالـسا  هعماج  .دیآ  یم  راب  هب  یگرزب  عیاجف  هدنام ، روای  یب  ادـخ  نید  دوش ، راد  هشدـخ  سدـقم 
.تسا هتفرگ  رارق  دیدهت  رطخ  رد  مالسا  هتفر ، نیب  زا  سدقم  مشخ  هاگره  تسا و  هدوب  هجاوم  یشلاچ 

ياهزور نیـسپاو  رد  داتـسیا و  تداهـش  قاور  هناتـسآ  رد  ترـضح  نآ  .دوب  یعاضوا  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارود  رد 
ادخ يارب  مشخ  هک  ار  دوخ  نارای  دـیهوکن و  دـندیروش ، یمن  دوخ  نامز  توغاط  رب  هک  ار  نانآ  شیوخ  تکرب  ریخرپ و  یناگدـنز 

: دروآرب دایرف  اراکشآ  دومن و  شیاتس  دز ، یم  جوم  ناشیاههاگن  رد 

یمن تروص  یهن  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب  هک  دـینیب  یمن  اـیآ  ) (2) ) ؛ ُْهنَع یَهاَنَُتی  َال  َلِطاَْبلا  ِِهب َو  ُلَمُْعی  اـَل  َّقَْحلا  َنْوَرَت  اـَل  «َأ 
»؟ دریگ

602 ص :

« .دننک یم  راتفر   [ ّتبحم و   ] تمحر اب  ناشدوخ  نیب  رد  ریگتخس و  راّفک  هب  تبسن  نینمؤم ] [« ؛ 29 حتف / - . 1
ص ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ص 44 ؛ نازحالاریثم ، ص 245 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 192 و ص 381 ؛ ج 44 ، راونـالاراحب ، - . 2

.68
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ْمَُکل َو ًاْحُبق  ِهَفوُْکلا  َلْهَأ  ای  : » دومرف نانآ  هب  درک و  رارکت  نایفوک  اـب  ار  شیوخ  ردـپ  نخـس  تاـعاس ، نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دراذگب يریثأت  نانآ  رد  انشآ  تاملک  نیا  دیاش  ات  .داب » امش  رب  هودنا  نزُح و  یتشز و  حُبق و  هفوک ! لها  يا  ) (1) ) ؛ ًاحَرَت

زا شیپ  نمشد  هک  تسا  راکیپ  زا  يا  هنحـص  اروشاع ، زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مشخ  ياهدومن  زا  یکی  تفگ : ناوتب  دیاش 
یب ياهمخز  زا  ناوتان  نینوخ و  يرکیپ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دروآ و  موجه  ناـشیا  هاـگ  همیخ  يوس  هب  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  تداـهش 

...ْمُکاَْینُد ِیف  ًاراَرْحَأ  اُونوُکَف  َداَعَْملا  َنُوفاَخَت  َال  ُْمْتنُک  ٌنیِد َو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ِلآ  َهَعیِـش  اَی  ْمُکَْحیَو  : » دروآرب دایرف  راـمش 
يا امش  رب  نیرفن  ) (2) ) ؛ اّیَح ُْتمُد  اَم  یِمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمُکَتُاتُع  اوُعَْنماَف  ٌحاَنُج  َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاَسِّنلا  یِّنُوِلتاَُقت َو  ْمُُکِلتاَقُأ َو  يِذَّلا  اـَنَأ 

متسه نم  نیا  ...دیـشاب  هدازآ  ناتیایند  رد  لقاال ]  ] سپ دیـسرت ، یمن  ریخاتـسر  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا ! نادناخ  ناوریپ 
، متـسه هدـنز  نم  هک  یماگنه  ات  سپ  .تسین  یهانگ  نانز  رب  هک  یلاح  رد  دـیگنج ؛ یم  نم  اب  هک  دییامـش  مگنج و  یم  امـش  اب  هک 

!« دیراد زاب  نم  مرح  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  ناشکرس 

603 ص :

ص 133. ج 5 ، ه.ه ش ،  1379 يدهلا ، راد  رشن  مق ، یفوک ، مثعا  نبا  حوتفلا ، - . 1
 ، مالسلا هیلع  نیـسحلا  لتقم  ص 343 ؛ ج 4 ، هبکاسلا ، هعمدـلا  ص 609 ؛ ج 1 ، هعیـشلا ، نایعا  ص 51 ؛ ج 45 ، راونـالاراحب ، - . 2

ص 203. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 119 ؛ فوهللا ،)  ) فوفطلا یلتق  یلع  فوهلملا  ص 32 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ،
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رطاخ شمارآ  یبلق و  نانیمطا 

يا هیدـه  یبلق  نانیمطا  شمارآ و  .تسا  هدـش  دای  ام  ینید  نوتم  تاـیاور و  تاـیآ و  رد  ناـنیمطا »  » و هنیکـس »  » ریبعت اـب  شمارآ  زا 
.دراد یم  ینازرا  نانمؤم  هب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  ینامسآ 

دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  نامه  ) » (1) ) ؛» ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَتَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  : » دـیامرف یم  نآرق 
« .دریگ یم  مارآ  اهلد  ادخ  دای  اب  هک  شاب  هاگآ  .دریگ  یم  مارآ  ادخ  دای  هب  ناشیاهلد  و 

: تسا هدمآ  زین  ثیداحا  رد 

604 ص :

.28 دعر / - . 1
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رد ییوکین  ) (1) ) ؛ ِراَـقَْولا ِهَنیِکَّسلا َو  ِیف  َِّرْبلا  َّنَِکل  يِّزلا َو  ِساـبِّللا َو  ِنْسُح  ِیف  ُِّربـْلا  َْسَیل   : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  . 1
« .تسا راقو  رطاخ و  شمارآ  رد  ییوکین  هکلب  تسین ؛ یگدنز  سابل و  ییابیز 

شمارآ درف ، ییابیز  نیرتوکین  ...انامه  ) (2) ) ؛ ِنامیْالا َعَم  ُهَنیکَّسلا  ِلُجَّرلا  ِهَنیز  َنَسْحَأ  ...َّنِا   : » ملسو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  . 2
« .تسا نامیا  هارمه  هب  رطاخ 

رطاخ شمارآ  نیتسار  يوگلا 

یناودرتش هقباسم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تسا  رـضاح  هک  دـش  یعدـم  دـمآ و  هنیدـم  هب  شرتش  اب  نیـشن  هیداب  یبرع  يزور 
زوریپ هقباسم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  کباچ  رتش  هک  دـندرک  نیقی  یگمه  داـتفا و  باحـصا  ناـیم  رد  يروش  .دـهدب 

مدرم نیب  رد  یبیجع  ناجیه  .دنتفر  هقباسم  نادیم  هب  نارضاح  دوخ و  بیقر  هارمه  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دش  دهاوخ 
تـسکش تباقر  رد  دـنام و  بقع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رتش  باحـصا ، راظتنا  فالخرب  یلو  دـش ؛ زاـغآ  هقباـسم  .دوب  هداـتفا 

رایـسب دـماشیپ  نیا  زا  دـندوب ، هدرک  ادـیپ  يا  هژیو  رواب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتش  هراـبرد  هک  باحـصا  زا  هتـسد  نآ  .دروخ 
دیدرگ و نانآ  یتحاران  هجوتم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هقباسم ، ماجنا  زا  سپ  .دش  هدیشک  مهرد  ناشیاه  هرهچ  دندش و  تحاران 

ببـس نیا  دـش و  رورغم  دـیلاب و  دوخ  هب  داتفا ، یم  ولج  نارتش  رگید  زا  نوچ  نم  رتش  .درادـن  یتحاران  عوضوم  نیا  : » دومرف نانآ  هب 
باحـصا هک  یلاح  رد  دزن ؛ مه  رب  تسکـش  بجوم  هب  ار  دوخ  شمارآ  مه  يا  هظحل  يارب  یتح  ترـضح  نآ  .دـیدرگ » وا  تسکش 

)(3)  ( .دندش نارگن  دماشیپ  نیا  زا  ناشیا 

میلست اب  مأوت  شمارآ 

605 ص :

ص 106. ج 1 ، ه ق ، ، 1408 مود ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم  توریب ، يرون ، ثدحم  نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  - . 1
ح 1. ص 395 ، 1362ه ش ، تاحالصا ، اب  مراهچ  پاچ  هیمالسا ، هناخباتک  تاراشتنا  قودص ، یلامألا ، - . 2

ص 96. ج 2 ، اردص ، نارهت ، يرهطم ، دیهش  ناتسار ، ناتساد  - . 3
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دارفا زا  یخرب  هیرگ  يادص  .دندوب  هدـمآ  ناشیا  دزن  ماما  اب  رادـید  يارب  نایعیـش  دوب و  تیعمج  زا  ّولمم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هناخ 
رقاب ماما  نادنزرف  زا  یکی  هک  دندش  هجوتم  یتدم  زا  سپ  .تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  دننادب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  نارضاح  ماما ، هداوناخ 

نانامهم زا  يرادقم  ماما  .دوب  هدـش  ماما  هداوناخ  ینارگن  ببـس  عوضوم  نیا  .تسا  هدـیمرآ  رتسب  رد  رامیب و  تدـش  هب  مالـسلا  هیلع 
دیسر و شوگ  هب  ماما  هناخ  ینوردنا  زا  ناکدوک  نانز و  نویش  يادص  هک  تشذگن  يرید  .تسـشن  اهنآ  شیپ  درک و  ییاریذپ  دوخ 

هرهچ اب  یکدنا  زا  سپ  تفر و  ینورد  قاتا  هب  تساخرب و  شیاج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هتفر  ایند  زا  كدوک  هک  دندیمهف  همه 
.دنک حرطم  یلاؤس  ات  تفرگ  هزاجا  ماما  زا  نانآ  زا  یکی  .تسشن  دوخ  نانامهم  شیپ  هرابود  تشگزاب و  هداشگ  يا 

، تبیصم نیا  زا  امش  يارب  ًامتح  هک  میتشاگنا  دوخ  اب  میدینش ، هیرگ  نویـش و  يادص  ام  هک  یماگنه  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  زا  وا 
یلو دتفیب ؛ یقافتا  امش  يارب  میدیـسرت  ام  .مینیب  یم  هداشگ  يا  هرهچ  اب  ار  امـش  نونکا  اما  دوش ؛ یم  لصاح  دایز  یـشیوشت  هودنا و 

.میتفای رگید  يا  هنوگ  ار  امش  نونکا 

606 ص :
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؛ ُّبُِحی اَمِیف  اَنْمَّلَـس  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاَج  اَذِإَف  ُّبُِحن  ْنَمِیف  یَفاَُعن  ْنَأ  ُّبُِحَنل  اَّنِإ  : » دومرف نئمطم  یبلق  مارآ و  يا  هرهچ  اب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ادخ رما  تساوخ و ]  ] هک یتقو  یلو  دشاب ؛ تمالـس  رد  نامدـنزرف ،)  ) میراد شتـسود  هکنآ  میهاوخ  یم  زین  ام  هک  یتسرد  هب  ) (1)(

« .میوش یم  میلست  دراد ، یم  تسود  وا  هچنآ  هب  دش ، لزان  ام ] دروم  رد  ]

لسوت

طیارـش و نیرت  ینارحب  رد  وا  .یهلا  نارکاذ  نوناک  وا  ياروشاع  تسادـخ و  دای  رکذ و  اـب  شمارآ  رهظم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
زور رد  : »] دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  .تخاـس  یم  يراـج  ناـبز  رب  ار  وا  رکذ  دوب و  ادـخ  داـی  هب  اهدـماشیپ 
یم تفگ و  یم  نخـس  شباحـصا  يارب  هک  مدینـش  یم  ار  مردـپ  يادـص  متـشادن ، تکرح  ناوت  مدوب و  رامیب  هک  هاگ  نآ  اروشاع ]

؛ ِیباَحْـصَأ ْنِم  ًاْریَخ  َال  یَفْوَأ َو  ًاباَحْـصَأ  ُمَلْعَأ  َال  یِّنِإَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ...ِءاَّرَّضلا  ِءاَّرَّسلا َو  یَلَع  ُهُدَـمْحَأ  ِءاَـنَّثلا َو  َنَسْحَأ  ِهَّللا  یَلَع  ِیْنثُأ  : » دومرف
زا رتهب  رتافو و  اب  یناراـی  نم  دـعب ، اـما  ...منک  یم  شیاتـس  مغ  يداـش و  ره  رد  ار  وا  میاتـس و  یم  هجو  نیرتوکین  هب  ار  ادـخ  ) (2)(

« .مرادن غارس  شیوخ  نارای 

)(3)  ( .تخاس یم  يراج  نابز  رب  ار  ِمیظَْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  َّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال   » رکذ هراومه  دربن  مرگامرگ  رد  وا  يرآ ،

607 ص :

ص 344. ج 1 ، انتمئأ ، ص 286 ؛ ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 301 ؛ ج 46 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 392. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 559 ؛ ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 315 ؛ ج 3 ، يربطلا ، خیرات  ص 243 ؛ ج 17 ، ملاوعلا ، - . 2

ج 2، نیطبسلا ، یلاعم  ص 351 ؛ ج 4 ، 1409 ه ق ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، یناهبهب ، رقابدمحم  هبکاسلا ، هعمدلا  - . 3
ص 22.
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همیخ يوس  هب  اهنت  هکی و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  يا  هظحل  اروشاع ، ياه  هنحـص  نیرت  شارخلد  تاظحل و  نیرت  هاکناج  هلمج  زا 
: دومرف دومن و  بلط  ار  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  دوخ  راوخریـش  كدوک  اـهیلع ، هللا  مالـس  بنیز  شرهاوخ  زا  دـمآ و  شیوـخ  هاـگ 

« .منک یظفاحادخ  وا  اب  ات  دیهد  نم  هب  ار  یلع  مکچوک  دنزرف  ُهَعِّدَُوا ؛ یَّتَح  َلْفِّطلا  َِیْنبا  ًاِّیلَع  ینُولِوان  »

مدرم نیا  رب  ياو  َكُّدَج ؛ ْمُهَمْصَخ  َناک  اذِإ  ِمْوَْقلا  ِءالُؤِهل  ٌْلیَو  : » تفگ بل  ریز  تسیرگن و  وا  هب  دیسوب و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا 
، هظحل نیا  رد  دـنک و  بلط  شیارب  یبآ  هعرج  اـت  درب  نادـیم  يوس  هب  ار  وا  هاـگ  نآ  .دـشاب » ناـنآ  نمـشد  هللا ] لوسر   ] وت ّدـج  هک 

یلع يولگ  ریز  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  ماما  .دناسر  تداهش  هب  ار  وا  درک و  باترپ  كدوک  يوس  هب  يریت  يدسا » لهاک  نب  هلمرح  »
)(1)  ( .دیشاپ نامسآ  هب  ار  نآ  نوخ  تفرگ و  رغصا 

« .تخیرن نیمز  هب  مه  نوخ  نآ  زا  يا  هرطق  یتـح  ) (2) ) ؛ ِضْرَْألا َیلِإ  ٌهَرْطَق  ِمَّدلا  َِکلَذ  ْنِم  ْطُقْسَی  ْمَلَف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دومرف نئمطم  مارآ و  دادن و  فک  زا  شیوخ  يادخ  هب  ار  دوخ  نانیمطا  مه  زوسناج  هظحل  نیا  رد  یتح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و 

« .دنیب یم  ار  نآ  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ ناسآ  میارب  دوش ، یم  لزان  نم  رب  هچنآ  ) (3) ) ؛ ِهَّللا ِْنیَِعب  ُهَّنَأ  یب  َلََزن  ام  َّیَلَع  ٌنْوَه  »

608 ص :

ص 13. ج 5 ، حوتفلا ، ص 46 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 32 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - . 1
ص 46. ج 45 ، راونالاراحب ، - . 2

ص 288. ج 17 ، ملاوعلا ، ص 46 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ص 343 ؛ مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  ص 609 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - . 3
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تریصب

هطـساو هب  یگژیو  نیا  .دوش  یم  يزاس  موهفم  یهاگآ  یبلق و  كرد  قیمع ، مهف  شنیب ، نوچ : يریباعت  اب  تریـصب »  » ام تاـیبدا  رد 
.دوش یم  لصاح  قیقدت  رکفت و  قیمع و  تفرعم 

فرط زا  نـشور  لــیالد  « ؛ ( (1) « ( اَْـهیَلَعَف َیِمَع  ْنَمَو  ِهِسْفَِنلَف  َرَْـصبَأ  ْنَـمَف  ْمُـکِّبَر  ْنـِم  ُِرئاََـصب  ْمُکَءاَـج  ْدَـق  : » دـیامرف یم  مـیرک  نآرق 
هب دشوپب ، مشچ  نآ  ندید  زا  هک  یسک  و  تسوا ؛ دوخ  دوس  هب  دنیبب ، ار ) قح  نآ  هلیسوب   ) هک یـسک  دمآ ؛ امـش  يارب  ناتراگدرورپ 

« .دشاب یم  شدوخ  نایز 

: میناوخ یم  تایاور  رد  و 

609 ص :

.104/ ماعنا - . 1
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هک تسین  یسک  انیبان  ) (1) ) ؛ ُُهتَریَصب یمُْعت  ْنَم  یمْعَألا  اَمَّنِإ  ُهُرََصب  یمُْعی  ْنَم  یمْعَألا  َْسَیل   : » ملسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 1
« .درادن تریصب  هک  تسا  یسک  انیبان  هک  یتسرد  هب  تسا ؛ روک  شنامشچ 

)(2) ) ؛ ًادُْعب اَّلِإ  ِقیِرَّطلا  َنِم  ِْریَّسلا  ُهَعْرُـس  ُهُدـیِزَی  َال  ِقیِرَّطلا َو  ِْریَغ  یَلَع  ِِرئاَّسلاَک  ٍهَریَِـصب  ِْریَغ  یَلَع  ُلِماَْعلا   : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  . 2
شیب دورب ، رت  عیرس  هچ  ره  دور و  یم  ههاریب  زا  هک  تسا  يرذگهر  دننام  دهد ، ماجنا  يراک  یهاگآ ] و   ] تریصب نودب  هک  یـسک 

« .ددرگ یم  رود  هار  زا  رت 

نید رد  تریصب  یتسیچ 

610 ص :

ح 1220. 1412 ه ق ، هیماظنلا ، فراعملا  هرئاد  دنه ، يدنهلا ، یقتملا  نیدلا  ماسح  لامعلازنک ، - . 1
ص 206. ج 1 ، راونألا ، راحب  - . 2
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رکفت تعاس  کی  دننک  یم  تیاور  مدرم  هکنیا  : » دیسرپ ماما  زا  يزور  دوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  هک  لقیص » نسح  »
ینعی : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ دارم  يا  هشیدـنا  هنوگچ  و  هچ ؟ ینعی  تسا ، رترب  تدابع  بش  کی  زا  ندرک  هشیدـنا  و 

ییوگب نآ  هب  يدرک ، روبع  دوب ، هنکـس  زا  یلاخ  هک  يا  هبورخم  هناخ  رانک  زا  اـی  یتشذـگ و  يا  هناریو  راـنک  زا  هک  هاـگ  نآ  هکنیا 
هتفر هچ  وت  رب  ار و  وت  تسا  هدش  هچ  دنتـسه ؟ اجک  دنتخاس ، ناریو  ار  وت  هک  نانآ  دنیاجک ؟ نونکا  دنتـسیز ، وت  رد  اهتدـم  هک  نانآ 

)(1) ) »؟ ییوگ یمن  نخس  نونکا  هک 

تریصب نودب  تدابع 

دنک یم  یگدنز  يدرم  نم  هناخ  یگیاسمه  رد  نم ! يالوم  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رامع » نب  قاحـسا   » يزور
یفالخ هنوگ  چیه  ما  یگدـنز  رد  نم  دور و  یم  جـح  هب  رایـسب  تسا و  نادـنمزاین  زا  يریگتـسد  لها  دـناوخ و  یم  زامن  رایـسب  هک 
هنوگچ وا  تریصب  مهف و  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟ یمدآ  هنوگچ  درم  نیا  .ما  هدیدن  وا  رد  تلاسر  نادناخ  هب  تبـسن 
گنرد یب  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  .درادن  دوخ  نید  رد  یتریـصب  تسا و  ینییاپ  حطـس  رد  یهاگآ  شنیب و  رظن  زا  داد : خـساپ  تسا »؟

)(2) « ( .تفر دهاوخن  الاب  تادابع  نیا  اب  مه  شا  هجرد  سپ  : » دومرف خساپ 

611 ص :

ح 2. ص 54 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
ح 19. ص 24 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 2
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لسوت

یم اهنآ  هب  باطخ  تفرگ و  یم  داقتنا  داب  هب  هراومه  یگژیو  نیا  نتشادن  تهج  هب  ار  دوخ  هعماج  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم ، يالوم 
هشیدنا و تسس و  امش  ياهلقع  ) (1) ) ؛ ٍِلئاَِصل ٌهَسیِرَف  ٍلِکِآل َو  ٌهَلْکُأ  ٍِلباَِنل َو  ٌضَرَغ  ُْمْتنَأَف  ْمُکُمُولُح  ْتَهِفَـس  ْمُُکلوُقُع َو  ْتَّفَخ  : » دومرف
ندروخ و يارب  هدامآ  يا  همقل  و  دـییالب ] رطخ  رد   ] زادـناریت کـی  يارب  تکرح  یب  يا  هناـشن  دـننام  هب  تسا و  هناهیفـس  ناـتراکفا 

« .دیتسه دایص  يارب  [ عافد یب   ] يدیص

اُولَمَح  » ریبـعت اـب  دـنداد ، یم  صیخـشت  لـطاب  زا  ار  قح  دنتخانـش و  یم  ار  دوخ  هک  ار  ههبج  نیتـسار  ناگدـنمزر  ترـضح ، نآ  اـما 
.دناد یم  نانآ  تریصب  رد  هکلب  دناد ، یمن  دالوف  لقیص  رد  ار  نانآ  ریشمش  یگدنرب  دنک و  یم  دای  ) (2) « ( ْمِِهفایْسَأ یلَع  ْمُهَِرئاَصب 

نینچ مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  همان  ترایز  رد  هک  نانچ  تسا ؛ تریصب  زین  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نارای  هتـسجرب  یگژیو 
تداهش هب  دوخ  نید  رد  تریصب  اب  وت  هک  یتسرد  هب  ) (3) ) ؛ نیِِحلاَّصلِاب ًایِدَتْقُم  َكِْرمَأ  ْنِم  ٍهَریَِصب  یَلَع  َْتیَضَم  َکَّنَأ  َو  : » میناوخ یم 

« .يدوب هدرک  ادتقا  ناکاپ  هب  هک  یلاح  رد  يدیسر ؛

612 ص :

ص 56. هبطخ 14 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
.( ص 87 ج 45 ، راونالاراحب ، « ) .دندرک یم  لمح  دوخ  ياهریشمش  رب  ار  شیوخ  ياهتریصب  - . 2

ص 121. رازملا ، باتک  ص 724 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص 218 و 277 ؛ ج 98 ، راونالاراحب ، ص 65 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، - . 3
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؛ ِنامیْإلا َبَلَـص  ِهَریـصَْبلا  َِذفان  مالـسلا  هیلع  ٍِیلَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  اَنُّمَع  َناک  : » دـیامرف یم  ناشیا  فیـصوت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
صاخ یگژیو  نیا  هتبلا  و  .دوب » راوتسا  خسار و  ینامیا  قیمع و  یتریصب  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  ترضح  ام  يومع  ) (1)(
ییالاو الاب و  تاـجرد  زا  صوصخ  نیا  رد  زین  ماـما  ناعفادـم  رگید  ناراـی و  ریاـس  دوبن ؛ ـالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  يادـهش 

اَّنِإَف تفگ ...« : تساخرب و  ناگمه  زا  یگدنیامن  هب  اروشاع  بش  رد  هک  دوب  يدارم » لاله  نب  عفان   » نانآ هلمج  زا  .دندوب  رادروخرب 
هک دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ریصب  نارای  هلمج  زا  وا  .میراوتـسا » نامتریـصب  تین و  رب  ام  هک  قیقحت  هب  ) ... (2) ) ؛ انِِرئاَصب اِنتاَِّین َو  یلَع 

.دش دیهش  درب و  شروی  نمشد  يوس  هب  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  تساوخ و  نادیم  هزاجا  ماما  زا  اروشاع  زور  رد 

613 ص :

راونالا ص 356 ؛ بلاطلا ، هدمع  ص 176 ؛ ات ، یب  دیفملا ، هبتکم  مق ، یمزراوخلا ، دمحا  نب  قفوم  مالسلا ،  هیلع  نیـسحلا  لتقم  - . 1
ص 441. هیولعلا ،

، دـمحم نب  یلع  نب  نمحرلادـبع  ممـالا ، كوـلملا و  خـیرات  یف  مظتنملا  ص 434 ؛ ج 20 ، بدـألا ، نوـنف  یف  باـبرإلا  هیاـهن  - . 2
ص 337. ج 5 ، 1412 ه ق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  توریب ،
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ترایز

نانمؤم روبق  ترایز 

ربمایپ ) (1) ) ؛ ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ٍلْوَح  ِّلُک  ِْسأَر  یلَع  ٍدُحُِأب  ِءادَهُّشلا  َرُوُبق  یتْأَی  َِّیبَّنلا  َّنِإ  : » هبیش یبأ  نبا  لاق 
هک يربص  تهج  هب  داب  امش  رب  مالس  دومرف ]: یم  و   ] دمآ یم  دحا  گنج  يادهش  روبق  رس  رب  لاس  ره  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .امش ترخآ  هناخ  تسوکین  هچ  سپ  .دیدومن 

مالسلا هیلع  نیموصعم  ترایز 

614 ص :

ص 533. ج 1 ، 1398 ه ق ، رکفلاراد ، توریب ، يروباسینلا ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - . 1
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زور رد  دـیایب ، نم  تراـیز  هب  سک  ره  ) (1) ) ؛ ِهَمایِْقلا َمْوَی  ُهَعیفَـش  ُْتنُک  ًاِرئاز  یناـتَأ  ْنَم   : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  . 1
« .دوب مهاوخ  وا  عیفش  زیخاتسر 

ٍهَرْمُع َفـْلَأ  ٍَهلوـُبْقَم َو  ٍهَّجَح  َفـْلَأ  َباَوـَث  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِهِّقَِحب  ًاـفِراَع  مالـسلا  هیلع  َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  َو   : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  لاـق  . 2
جح رازه  شاداپ  دـنوادخ  دـنک ، ترایز  تسوا ، قح  هب  ياناد  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سک  ره  ) (2) ) ؛ ...ٍَهلُوبْقَم

« ....دسیون یم  وا  رب  ار  هدش  لوبق  هرمع  رازه  هدش و  لوبق 

ترایز رد  هناماوع  حور 

نینمؤملاریما مرح  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  فرشت  بش  کی  یتح  فرـشا  فجن  رد  لاس  دودـح 15  هک  تسین  زایتما  کی  نیا  ایآ 
رایـسب هناخ  زا  نتفر  نوریب  دوب و  ینافوط  بش  کی  هک  هدـش  لـقن  یفطـصم  اـقآ  جاـح  موحرم  زا  دـشاب ؟ هدـشن  كرت  مالـسلا  هیلع 

، دـیناوخ یم  مرح  رد  هک  ار  هعماج  ترایز  .درادـن  کیدزن  رود و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  متفگ : هل  مظعم  هب  نم  .دومن  یم  تخس 
مرح هب  هرخالاب  بش  نامه  و  يریگن »! ام  زا  ار  هناماوع  حور  نیا  مراد  اـضاقت  یفطـصم ! : » دـندومرف ماـما  .دـیناوخب  هناـخ  رد  بشما 

)(3)  ( .دندناوخ رهطم  مرح  رد  ار  هعماج  ترایز  دندش و  فرشم 

615 ص :

ص 142. ج 100 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 257. ج 97 ، راونالاراحب ، - . 2

.يرهاظم هللا  هیآ  زا : لقن  هب  ، 168 صص 169 . ج 2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب  - . 3
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ینیسح رئاح  شزرا 

.تفر ماما  تاقالم  هب  هزمح » نب  دمحم   » شتـسود هارمه  هب  يزور  دوب ، مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ناکیدزن  زا  هک  يرفعج » مشاهوبا  »
ربخ يرفعج  مشاهوبا  هب  دـمآ ، نوریب  یتقو  .تسا  هدـیمرآ  يرامیب  رتسب  رد  ماما  دـید  تفر و  لزنم  لخاد  هب  هزمح  نب  دـمحم  ادـتبا 
.دنک اعد  يو  يافش  يارب  ات  دنتسرفب  ینیسح  رئاح  هب  ناشیا  بناج  زا  ار  یصخش  هداد  روتـسد  تسا و  رامیب  یتخـس  هب  ماما  هک  داد 

خـساپ هزمح  نب  دمحم  مورب ؟ ینیـسح  رئاح  هب  منک و  یلمع  ار  ناشیا  روتـسد  مناوت  یم  نم  هک  یتفگن  ماما  هب  ایآ  دیـسرپ : مشاهوبا 
.متفگن نینچ  هن ، داد :

: درک ضرع  تسـشن و  ماما  رتسب  رانک  دش و  فرـشم  ناشیا  تمدخ  ماما ، روتـسد  ماجنا  تهج  هزاجا  بسک  يارب  مشاهوبا  ورنیا ، زا 
دنزگ زا  نایعیـش  رابخا  ظفح  تهج  هب  ماـما  .منک  اـعد  امـش  يافـش  يارب  مورب و  ینیـسح  رئاـح  هب  متـسه  رـضاح  نم  موش ! تیادـف 

[ زا ام  نانمشد   ] زا یـسک  هک  امن  طایتحا  نک و  تقد  رایـسب  لمع  نیا  ماجنا  رد  : » دومرف مشاهوبا  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نانمـشد 
درف نآ  .دیامن  يرای  ار  وا  ریطخ  رما  نیا  رد  ات  تفر  نانیمطا  دروم  نایعیـش  زا  یکی  غارـس  درک و  تعاطا  مشاهوبا  .دوشن » علّطم  نآ 

.تشاد مان  لالب » نب  یلع  »

616 ص :
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اب ماما  .ممهف  یمن  ار  ماما  هتـساوخ  نیا  لیلد  دیـسرپ : دیـشیدنا و  یکدـنا  لالب  نب  یلع  .تشاذـگ  نایم  رد  وا  اب  ار  نایرج  مشاـهوبا 
لالب نب  یلع  نخـس  تسین ! ینیـسح  رئاح  زا  رت  مک  وا  دوخ  ماقم  شزرا و  هک  یلاح  رد  دراد ؛ راـک  هچ  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  رئاـح 

.دسرپب ار  ناشیا  شیامرف  نیا  لیلد  دورب و  ماما  دزن  ات  تساخرب  ور ، نیا  زا  .درک  دییأت  ار  وا  هتفگ  دش و  زین  مشاهوبا  بجعت  ببس 

ار شلاؤس  ات  دادن  ار  هزاجا  نیا  وا  هب  یگدنمرـش  یلو  دیامن ؛ حرطم  ار  دوخ  لاؤس  ات  دـش  بایفرـش  ماما  رـضحم  هب  هرابود  نیاربانب ،
.دش فرصنم  دوخ  شسرپ  زا  تسـشن و  ماما  دزن  یکدنا  .دید  یم  دوخ  تیرومأم  ماجنا  رد  گنرد  للعت و  ار  راک  نیا  نوچ  دسرپب ؛

هب دـید ، ار  ماما  ییور  هداشگ  فطل و  یتقو  مشاهوبا  نیـشنب »! : » دومرف وا  هب  هداشگ  يا  هرهچ  اب  ماما  دورب ، دزیخرب و  تساوخ  یتقو 
رد زین  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ خـساپ  رد  دز و  يدـنخبل  ماـما  .دـیامن  حرطم  ار  دوخ  لاؤـس  هک  داد  تئرج  دوـخ 
ره ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگیاج  تمرح و  هک  یلاح  رد  دیـسوب ؛ یم  ار  دوسـالارجح  درک و  یم  فاوط  ادـخ  هناـخ  فارطا 
رد دـنک ؛ فوقو  تافرع  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدومرف  لاـعتم  راـگدرورپ  نینچمه  .تسا  رتـالاب  هبعک  زا  ینمؤم 
رد دراد  تسود  ادخ  هک  دنتسه  ینکاما  اهناکم ، نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  ّرـس  .تسا  رت  شیب  تافرع  زا  ناشیا  مارتحا  هک  یلاح 

دراد یم  تسود  ار  اجنآ  ادخ  هک  دوشب  اعد  اهناکم  نیا  زا  یکی  رد  دوخ  يافش  يارب  مراد  تسود  زین  نم  سپ  .دوش  دای  نکاما  نآ 
)(1) « ( .تسا نکاما  نیمه  هلمج  زا  ینیسح  ریاح  و 

لسوت

617 ص :

ص 155. ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
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البرک تمس  هب  يریسم  رد  دندوب و  هدش  جراخ  هفوک  زا  دوخ  نارای  زا  یهورگ  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يزور  دنا : هتشون 
تسیود هک  تسا  یناکم  اجنیا  : » دندومرف هدمآ ، نییاپ  دوخ  بکرم  زا  هدومن و  فقوت  دندومیپ ، هار  هک  یکدنا  .دندرک  یم  تکرح 

، هدرک شدرگ  لحم  نآ  رد  سپـس  .دـنا » هدیـسر  تداهـش  هب  اـجنیا  رد  ربمغیپ  هون  تسیود  ربمغیپ و  یـصو  تسیود  ادـخ و  ربمغیپ 
ندناباوخ لحم  اجنیا ] ) ] (1) ) ؛ ْمُهَدـَْعب ْنَم  ْمُهُقَْحلَی  َال  ْمُهَْلبَق َو  َناَک  ْنَم  ْمُهُِقبْـسَی  َال  َءاَدَهُـش  ٍقاَّشُع  ُعِراَصَم  ٍباَکِر َو  ُخاَنُم  : » دـندومرف

دنیایب اهنآ  زا  سپ  هک  یناسک  هتفرگن و  یشیپ  اهنآ  رب  ناشیا  زا  لبق  نادیهش  هک  تسا  نیمز  رب  دیهش  ناقشاع  نداتفا  لحم  اهبکرم و 
« .دیسر دنهاوخن  ناشیا  هب  زین 

ماما ار  هلمج  نیا  هیبش  .دمآ  دنهاوخن  زین  رخآ  ات  دندماین و  البرک  يادهـش  دننام  ینادیهـش  تقلخ ، يادتبا  زا  هک  دوب  انعم  نادب  نیا 
خساپ تسا »؟ البرک  اجنیا  ایآ  الَبْرَک ؛ ِهِذهَأ  : » دیسرپ دوخ  باحصا  زا  ماما  .دومن  ادا  البرک  هب  ندیسر  ماگنه  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح 

اَِنلاَحِر َو ُّطَحَم  اَِنباَکِر َو  ُخاَنُم  اَنُهاَه  ٍءاََلب  ٍبْرَک َو  ُعِضْوَم  اَذَه  : » دومرف ماما  ملسو !  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  يرآ ، دنتفگ :
هاگتداهش ام و  چوک  نیمزرس  ام و  ياهبکرم  زادناراب  اجنیا  .تسا  الب  یتخس و  نیمزرـس  اجنیا  ) (2) ) ؛ اَِنئاَمِد ُکَفْسَم  اَِنلاَجِر َو  ُلَتْقَم 

« .تسام ياهنوخ  ندش  هتخیر  لحم  ام و  نادرم 

618 ص :

ص 818. ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
ص 237. ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  ص 382 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، - . 2
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يرادرسمه

هناشن زا  و  ) » (1) ) ؛» ًهَمْحَرَو ًهَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَجَو  اَْهَیلِإ  اُونُکْسَِتل  ًاجاَوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
« .داهن تمحر  یتسود و  امش  نیب  دیریگ و  مارآ  اهنادب  ات  دیرفآ  امش  يارب  ینارسمه  ناتدوخ  [ عون  ] زا هک  تسا  نیا  وا  ياه 

: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ٌهَْریَغ ٍریِدـْقَِتب َو  ٌهَعَـس  ٌهَلیِمَج َو  ٌهَرَـشاَعُم  َِکلَذ  ِهِْعبَط  ِیف  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اَـهُفَّلَکَتَی َو  ٍلاَـلِخ  ِثاََـلث  َیلِإ  ِِهلاَـیِع  ِِهلِْزنَم َو  ِیف  ُجاَـتْحَی  َءْرَْملا  َّنِإ  »
رگا یتح  دیامن ؛ فلکم  نادـب  ار  دوخ  دـیاب  هک  دراد  یگژیو  هس  هب  زاین  شا  هداوناخ  هناخ و  رد  درم  هک  یتسرد  هب  ) (2) ) ؛ نُّصَحَِتب

« يرادساپ ظفح و  اب  سومان ] رب   ] يزرو تریغ  ]و  ناوت  ] هزادنا هب  یتسد  هداشگ  ابیز ، راتفر  دشابن : وا  تلصخ  عبط و  رد  اهنآ 

هب زین  نز  هدـش ، بیغرت  رما و  وا ، اـب  هدیدنـسپ  ترـشاعم  نز و  قوـقح  تیاـعر  ظـفح و  هب  درم  هک  روطناـمه  مالـسا  نیبـم  نید  رد 
.تسا هدیدرگ  قیوشت  هیصوت و  درم  اب  هناقداص  حیحص و  طابترا  دروخرب و 

619 ص :

.21/ مور - . 1
ص 235. ج 75 ، راونألاراحب ، ص 322 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 2
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َهَِینامَث اَهل  َحَتَف  ِراَّنلا َو  ِباْوبَا  َهَْعبَس  اْهنَع  هَّللا  َقَّلَغ  ٍماَّیَا  َهَْعبَـس  اهَجْوَز  ْتَمَدَخ  ٍهَأَْرِما  امُّیَا  : » دیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یم شیور  هب  ار  خزود  رد  تفه  دنوادخ  دنک ، تمدـخ  شرهوش  هب  زور  تفه  ینز  ره  ) (1) ) ؛ ْتَءاش امَْنیَا  ْنِم  ُلُخْدَت  ِهَّنَْجلا  ِباْوبَا 

« .دوش دراو  دهاوخب ، هک  رد  ره  زا  ات  دیاشگب  شیور  هب  تشهب  رد  تشه  ددنب و 

ناملسم نز  يوگلا 

فادها دربشیپ  فرص  ار  شیوخ  ّمغ  ّمه و  مامت  وا  .تسا  دلیوخ » تنب  هجیدخ   » ترضح ناملـسم ، نز  يوگلا  هنومن و  نز  نیتسخن 
هبطخ رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  ناـنچ  نآ  دروآ ، ناـمیا  وا  هب  هک  دوـب  ینز  نیلّوا  دوـمن و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

)(2) ) ؛ اَمُُهِثلاَث اَنَأ  َهَجیِدَخ َو  ملـسو َو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْریَغ  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ٌدِحاَو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْمل  َو  : » دیامرف یم  هعـصاق » »
اهنآ نیموس  نم  هک  دوب  هدشن  عمج  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ  زج  يا  هناخ  مالـسا  رد  زونه 

« .مدوب

يو لابند  هب  ار  رفن  کی  دیزگرب ، دوخ  يراجت  ناوراک  نیما  ناونع  هب  ار  وا  یتقو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دروخرب  نیلّوا  رد  وا 
.تسوت هدیدنـسپ  قالخا  يرادتناما و  ییوگتـسار ، هدرک ، وت  هتفیـش  ارم  هک  يزیچ  تفگ : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  داتـسرف و 
یگدنز يراکادف  ینابرهم و  اب  دمآرد و  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دقع  هب  ماجنارـس  وا  ) (3)  ( .درپس وا  هب  ار  دوخ  ناوراـک  سپس 

هرود رد  ) (4)  ( .دینش وا  زا  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تلاسر  ربخ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  درک و  عورـش  وا  اب  ار  كرتشم 
دوب وا  دودز و  یم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هرهچ  زا  ار  هودنا  رابغ  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ياهینابرهم  اهدنخبل و  تلاسر ،
یتقو وا  ینابرهم  .داد  یم  بلق  توق  وا  هب  درک و  یم  كاپ  دندیـشاپ ، یم  شرـس  رب  راگزور  نـالهاج  هک  يرتسکاـخ  كاـخ و  هک 

یتسین رطخ  زا  ار  ناناملسم  هک  دوب  هجیدخ  ییاراد  تورث و  .دندش  هدنار  بلاط » یبا  بعـش   » هب ناناملـسم  هک  دش  راکـشآ  رت  شیب 
: دسیون یم  يرهز »  » هک نانچ  دیشخب ؛ تاجن 

620 ص :

ح 7878. ص 2264 ، يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  - . 1
ص 300. خ 192 ، هغالبلا ، جهن  - . 2

ص 24. ج 2 ، ه.ه ش ،  1376 ریطاسا ، رشن  نارهت ، يرزجلا ، ریثا  نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  - . 3
ص 11. 1408 ه ق ، لیجملا ، راد  توریب ، ثراحلا ، رافغلادبع  نب  دومحم  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  هریس  - . 4
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)(1) « ( .درک یم  قافنا  رازه  لهچ  رازه ، لهچ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  »

ره درک و  یم  قیدصت  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نانخـس  هراومه  هک  دوب  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ياهیگژیو  هلمج  زا 
ملسو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ) (2)  ( .دومن یم  تعاطا  ارچ  نوچ و  نودب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تفرگ ، یم  ناشیا  هک  یمیمصت 

نانز نیرتهب  ) (3) ) ؛ ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ُهَمِطاف  ٍدـِْلیَوُخ َو  ُْتِنب  ُهَجیدِـخ  ٍمِحاُزم َو  ُْتِنب  ُهَیِـسآ  َنارْمِع َو  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ُْریَخ  : » دومرف
« .تسا مالسلاامهیلعدمحم  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  محازم و  رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  ملاع 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ناتسود  هب  نآ  تشوگ  زا  : » دومرف یم  تشک ، یم  يدنفـسوگ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگره  دنا  هتفگ 
)(4) « ( .مراد یم  تسود  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نارادتسود  نم  نوچ  : » دومرف یم  ارچ ؟ دندیسرپ : یم  دیهدب »!

621 ص :
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ادخ لوسر  درک ، یم  وگم  وگب  ناشیا  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هقالع  دروم  رد  هشیاع  هک  هاگ  نآ 
زا همه  هک  يزور  درک و  قیدصت  ارم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  دندرک ، یم  بیذکت  ارم  همه  هک  يزور  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

)(1) « ( .درک تیامح  نم  زا  تشاذگن و  اهنت  ارم  دروآ و  نامیا  نم  هب  وا  دندرک ، یم  رارف  نم 

ار ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هک  دوب  هتشذگن  بلاط  یبا  بعش  رد  وا  غیرد  یب  ياهتیامح  زا  لاس  کی  زونه 
رب ردق  نآ  داد ، خر  لاس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تشذـگرد  اب  هک  تبیـصم  نیا  .دیـشک  رپ  یهلا  نایـشآ  هب  تشاذـگ و  اهنت 

)(2)  ( .دندیمان نزحلا » ماع   » ار لاس  نآ  هک  دمآ  نارگ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

622 ص :
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تصرف مانتغا 

ریغ هراـشا  موهفم ، نیا  هب  هک  دراد  دوـجو  یتاـیآ  یلو  تسا ؛ میرک  نآرق  رد  حرـصم  ریغ  تاـبیکرت  هلمج  زا  رمع ، تصرف و  ماـنتغا 
: هلمج زا  تسا ، هدرک  میقتسم 

« .دنتسه نادرگیور  يزوس ] تصرف  و   ] یگدوهیب زا  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم )  ) نانآ « ؛ ( (1) « ( َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  . » 1

: تسا هدش  هتفگ  نخس  نآ  زا  تحارص  اب  تایاور  رد  یلو 

هک یتسرد  هب  ) (2) ) ؛ لَجَْألا ِذاَفَن  َْلبَق  اوُرِداَبَف  َُهل  َرُِّدق  اَم  ٌدَحَأ  َزَواَجَتَی  َْنل  ٌدوُدْحَم  َرُمُْعلا  َّنِإ   : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 1
!« دییامن يور  نآ  هب  گرم ، ندیسر  رس  زا  لبق  سپ  .دنک  یمن  زواجت  هدش ، رّدقم  وا  يارب  هچنآ  زا  سک  چیه  تسا و  دودحم  رمع 

سپ .دـنرذگ  یم  ربا  نوـچ  اهتـصرف  ) (3) ) ؛ ِْریَْخلا َصَُرف  اوُزِهَْتناَـف  ِباـحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  ُهَـصْرُْفلَا   : » مالـسلا هـیلع  نینمؤـملا  ریمأ  لاـق  . 2
!« دیبایرد ار  وکین  ياهتصرف 

623 ص :

.3/ نونمؤم - . 1
ص 336. نیدلا ، مالعا  ص 26 ؛ ج 100 ، راونألاراحب ، - . 2
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مالسلا هیلع  ماما  تقو  عییضت 

زا ار  یلئاسم  دیسر و  ماما  تمدخ  هنیدم  رد  يزور  دوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  صاخ  باحصا  زا  هک  يرصب » ناونع   » مان هب  يدرم 
نوچ دش ، مامت  يرصب  ناونع  ياهشسرپ  هک  یتقو  .دومن  عناق  ار  وا  داد و  خساپ  تقد  هب  وا  ياهشسرپ  هب  زین  ترـضح  .دیـسرپ  ناشیا 

هتـسشن يا  هشوگ  رد  هدوهیب  وا  دـید  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنام  تکاس  تسـشن و  يا  هشوگ  رد  اج  نامه  تشادـن ، يراـک 
: دومرف درک و  ور  وا  هب  دنک ، یم  فلت  هدوهیب  ار  شتقو  تسا و 

متسه يدرم  نم  انامه  (1) ؛ (  ( يِدْرِو ْنَع  ِیْنلَغْشَت  اَلَف  ِراَهَّنلا  ِْلیَّللا َو  ِءاَنآ  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ٌداَرْوَأ  ِیل  َِکلَذ  َعَم  ٌبُولْطَم َو  ٌلُجَر  یِّنِإ  »
زاب مراکذا  داروا و  زا  ارم  سپ  .تسه  یتدابع  رکذ و  زور  هنابـش  زا  یتعاس  ره  رد  نم  يارب  نآ ، رب  هوالع  مراد و  هدننک  هعجارم  هک 

(!« ورب تدوخ  راک  لابند  ریگن و  ارم  تقو   ) رادن

زین ترضح  .دیسرپ  ار  یلئاسم  ماما  زا  دمآ و  ماما  غارس  هرابود  يرگید  زور  .تفر  دومن و  یظفاحادخ  درک و  تعاطا  يرصب  ناونع 
اج ناـمه  درک و  رارکت  ار  دوخ  نیـشیپ  راـتفر  يرـصب  ناونع  هراـبود  .داد  دـنپ  ار  وا  تفگ و  زاـب  ار  وا  ياهخـساپ  شیپ  هعفد  دـننام 

يِدْرِو یَلَع  ْدِسُْفت  َال  ََکل َو  ُتْحَصَن  ْدَقَف  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  یِّنَع  ُْمق  : » دومرف وا  هب  هدش ، يو  تقو  محازم  هرابود  وا  دید  هک  ماما  .تسشن 
تحیصن ار  وت  مه ]  ] نم منک ]، تحیـصن  ار  وت  هک  یتساوخ  ! ] ورب زیخرب و  نم  دزن  زا  هللادبع ! وبا  يا  ) (2) ) ؛ یِسْفَِنب ٌنِینَض  ٌؤُْرما  یِّنِإَف 

رده مرمع  ادابم  هک   ] مراد غیرد  دوخ  سفن  هب  تبسن  هک  متسه  يدرم  نم  هک  ارچ  زاسن ؛ هابت  ارم  تدابع ] و   ] رکذ رگید  سپ  .مدرک 
[.« دور

624 ص :
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نادنز رد  یتح  تقو  زا  هدافتسا 

: دیوگ یم  يوره » تلصابا   » .دوب نومأم  دیدش  تبقارم  تحت  سوبحم و  سخرس »  » رهش رد  یتدم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دنا  هتـشون 
تاقالم ماما  اب  ات  دنهد  هزاجا  نم  هب  هک  مدرک  تساوخرد  نانابنادنز  زا  متفر و  دوب ، ینادنز  نآ  رد  ماما  هک  يا  هناخ  رانک  هب  يزور 

تدابع هب  لوغشم  زور  هنابش  زا  تعاس  ره  رد  وا  دنتفگ : ارچ ؟ مدیـسرپ : .ینک  تاقالم  ناشیا  اب  یناوت  یمن  دنتفگ : نم  هب  اهنآ  .منک 
ماگنه مه  یتعاس  رهظ و  زا  لبق  یتعاس  زور ، زاغآ  زا  یتعاس  رد  طقف  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  رازه  يزور  هنابـش  ره  رد  تسا و 

اعد و هب  لوغـشم  وا  رـضاح  لاح  رد  اما  یـسرب ؛ يو  تمدخ  هب  یناوتب  تاعاس  نیا  رد  دـیاش  .دنتـسه  غراف  زامن  زا  هک  تسا  بورغ 
)(1) ! ( وشن وا  محازم  سپ  .تسا  رکذ 

هنازور تاقوا  میسقت 

625 ص :

ص 170. ج 49 ، راونألاراحب ، - . 1
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ار نآ  زا  یشخب  دندوب : هدرک  میسقت  تمسق  هس  هب  ار  دوخ  زور  هنابش  ناشیا  دنا : هتشون  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  لاوحا  رد 
رـسمه و اـب  نتفرگ  سنا  هداوناـخ و  يارب  ار  يرگید  شخب  دـنتخادرپ ، یم  شیوخ  يادـخ  اـب  يوـگتفگ  زاـین و  زار و  تداـبع و  هب 

یتقو هک  نانچ  دندوب ؛ هداد  صاصتخا  مدرم  هب  مه  ار  موس  شخب  دندوب و  هتشاذگ  نانآ  یفطاع  یحور و  ياهزاین  نیمأت  نادنزرف و 
دنتسشن و یم  نانآ  لد  درد  تبحص و  ياپ  ترضح  دندرک و  یم  هعجارم  ناشیا  هناخ  هب  هتسد  هتسد  نانآ  دیسر ، یم  مدرم  هب  تبون 

)(1)  ( .دندومن یم  لح  ار  ناشتالکشم  دنداد و  یم  ارف  شوگ  نانآ  نانخس  هب 

لسوت

626 ص :
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هاگ نآ  .دربب  دوخ  تقو  رمع و  زا  يرت  شیب  هرهب  ناسنا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا ، هدـش  مظن  هب  شرافـس  رایـسب  مالـسا  رد  هکنیا 
هیلع نیبنیز  نینسح و  ترضح ، نآ  ناکدوک  دمآ ، نوریب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هرجح  زا  رابکشا  ینامشچ  اب  سیمع  تنب  ءامسا  هک 
نانآ .تسا  هدیشک  رپ  نایشآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  يوتسرپ  هک  دندیمهف  دندرب و  هعقاو  هب  یپ  وا  نوگرگد  يامیـس  زا  مالـسلا ، 

باوخ ناتردام  تفگ : نانآ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نامیتی  لاـح  تیاـعر  يارب  ءامـسا  تساـجک ؟ ناـشردام  دندیـسرپ : ءامـسا  زا 
نیا رد  زگره  ام  ردام  ءامـسا ! يا  ِهَعاَّسلا ؛ ِهِذـه  یف  انُّمُأ  ُمانَت  ام  ُءامْـسَأ  ای  : » دـندومرف دـندرکن و  رواب  مالـسلا  هیلع  نینـسح  اما  .تسا 

زگره يو  دندوب و  هدید  وا  یناگدنز  لوط  رد  ار  ردام  تحارتسا  همانرب  يدابع و  همانرب  نانآ  هک  ارچ  .دباوخ » یمن  زور ] زا   ] تعاس
ْتَْـسَیل ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنباَی  : » تفگ ءامـسا  .تسا  هتفر  ایند  زا  ناشردام  هک  دـندیمهف  اج  نیمه  زا  نانآ  .دـیباوخ  یمن  تداـبع  تقو  رد 

« .تسا هتفر  ایند  زا  هکلب  تسین ؛ باوخ  ناتردام  ادخ ! لوسر  نادنزرف  يا  ) (1) ) ؛ اْینُّدلا ِْتقَراف  ْدَق  ًهَِمئان  امُکُُّما 
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ص 500. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 185 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، - . 1
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لفاون تابحتسم و  هب  لمع 

یهقف یحالطـصا  هژاو ، نیا  .تسین  بجاو  اما  دراد ؛ ناحجر  نآ  ماـجنا  هک  دوش  یم  هتفگ  یلمع  هب  هورکم »  » لـباقم رد  بحتـسم » »
نآرق و رد  تداـبع »  » و هنـسح » «، » هلفاـن  » دـننام نآ  ياـهلداعم  زا  رت  شیب  هتفر و  راـک  هب  رت  مـک  تاـیاور  تاـیآ و  نـیب  رد  تـسا و 

.تسا هدش  دای  ثیداحا 

نآرق رد  هلفان 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  لاثم ، ناونع  هب 

هب  ] وـت يارب  اـت  رادـب  هدـنز  ار  بش  زا  یـساپ  و  « ؛ ( (1) « ( ًادوُمْحَم ًاماَقَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یَـسَع  َکـَل  ًهَِلفاـَن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّللا  َنِمَو  »
« .دناسرب هدوتس  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  دیما  .دشاب  يا  هلفان  [ هلزنم

: میناوخ یم  هنومن  ناونع  هب  تایاور  رد  و 

628 ص :

.79/ ءارسا - . 1
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َیلِإ ُبَّبَحَتََیل  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع َو  ُُهتْضَرَْتفا  اَّمِم  َیلِإ  َّبَحَأ  ْیَِشب ٍء  يِْدبَع  َیلِإ  َبَّبَحَت  اَم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق   : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 1
زا رت  بوبحم  نم  دزن  هک  يزیچ  چیه  اب  نم  هدنب  دومرف : هبترم  دنلب  راگدرورپ  ) (1) ) ؛ ُُهْتیَطْعَأ ِیَنلَأَس  اَذِإ  ُُهْتبَجَأ َو  ِیناَعَد  اَذِإ  ...ِهَِلفاَّنلِاب 

هاگره تلاح ، نیا  رد  ....ددرگ  یم  بوبحم  نم  دزن  هلفان  اب  هدـنب  هک  یتسرد  هب  .دـینادرگن  بوبحم  نم  دزن  ار  دوخ  دـشاب ، تابجاو 
« .مشخبب وا  هب  دنک ، تساوخرد  نم  زا  [ يزیچ  ] هاگره منک و  شتباجا  دناوخب ، ارم 

« .دیزادنین هارکا  یتخس و  هب  ار  دوخ  تدابع  رد  ) (2) ) ؛ َهَدابِْعلا ُمُکِسُْفنَأ  یلِإ  اوُهِّرَُکت  ال   : » مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  . 2
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ص 31. ج 84 ، راونألاراحب ، - . 1
ح 2. ص 86 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 2
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  بش  زامن 

تدابع تساخ و  یمرب  بوانتم  روط  هب  حبـص  هب  ات  ار  بش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
شرـس يالاب  ار  كاوسم  وضو و  بآ  دناوخ ، یم  ار  اشع  زامن  هاگره  ناشیا  .دنک  تحارتسا  ار  بش  مامت  هک  دوبن  نینچ  درک و  یم 
شرـس يالاب  هک  یبآ  فرظ  اب  دز و  یم  كاوسم  دش و  یم  رادیب  سپـس  دیباوخ ، یم  یکدـنا  .دـیناشوپ  یم  ار  نآ  يور  داهن و  یم 

دز یم  كاوسم  تساخ و  یمرب  هرابود  .دیباوخ  یم  هرابود  هاگ  نآ  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  راهچ  .تفرگ  یم  وضو  دوب ، هتشاذگ 
وـضو دز و  یم  كاوسم  تساخ ، یمرب  دعب  دیباوخ و  یم  سپـس  .دـناوخ  یم  رگید  زامن  تعکر  راهچ  سپـس  تفرگ و  یم  وضو  و 

)(1) « ( .دناوخ یم  ار  رتو  عفش و  زامن  تفرگ و  یم 

ناراد هزور  ندش  كاپ 

630 ص :

ص 196. ج 3 ، ات ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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سک ره  .تسا  ناضمر  هام  نیا  رباج ! يا  : » دندومرف هللا  همحر  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يزور 
هگن ار  دوخ  ناـبز  دراد و  زاـب  مارح  زا  ار  دوخ  جرف  مکـش و  دتـسیاب و  تداـبع  هب  ار  نآ  بش  زا  یتمـسق  درادـب و  هزور  ار  نآ  زور 

ربمایپ نخـس  نیا  ندینـش  اب  هللا  همحر  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  .دور » یم  نوریب  هام  نیا  زا  نتفر  نوریب  لثم  دوخ  ناـهانگ  زا  دراد ،
مرکا ربمایپ  دیدومرف ! هک  نخس  نیا  تسوکین  هچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  يدنخبل  اب  دش و  دونشخ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

)(1) !« ( مدرک هک  ییاهطرش  تسا  تخس  هچ  و  : » دومرف درک و  وا  هب  یهاگن  ملسو  هیلع  هللا  یلص 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  دالیم  رد  هقیقع  تنس 

ادـخ لوسر  هون  نیتسخن  دـش و  ینامداش  قرغ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هناخ  يرجه ، موس  لاس  كرابملا  ناضمر  مهدزناپ  زور  رد 
هتفرگ و رارق  دیکأت  دروم  رایسب  هک  یتابحتسم  هلمج  زا  ) (2)  ( .داهن یتیگ  هصرع  هب  اپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ملسو  هیلع  هللا  یلص 

سپ زور  تفه  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .تسا  هقیقع  يابیز  تنـس  تسا ، یلاسدرخ  رد  كدوک  تینما  تمالـس و  نماض 
هب روهشم  هک  ار  ییاعد  ادتبا  ترضح  نآ  .دنروایب  ندرک  حبذ  تهج  ار  يدنفسوگ  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تدالو  زا 
مه نارگید  هب  دیروخب و  دنفسوگ  نیا  تشوگ  زا  : » دندومرف دندرک و  نارضاح  هب  ور  سپـس  دندومرف و  تئارق  تسا ، هقیقع  ياعد 

)(3) !« ( دیهدب سیمع ) تنب  ءامسا   ) نسح مدنزرف  هلباق  هب  مه  ار  دنفسوگ  نار  کی  دیناروخب و 

631 ص :

ص 265. ج 4 ، 1417 ه ق ، قودصلا ، هبتکم  نارهت ، یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  ماکحالا ، بیذهت  - . 1
ص 139. ج 2 ، ات ، یب  هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، یلبرالا ، یسیع  نب  یلع  همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  - . 2

ص 562. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - . 3
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دلوتم رسپ  یکدوک  یتقو  هک  تشاد  دوجو  هنهک  یتنس  یلهاج  برع  رد  .دندرک  میـسقت  ارقف  نیب  هتخپ ، ار  دنفـسوگ  تشوگ  سپس 
رس تساوخ  دوب ، عالطا  یب  ءامسا  هک  اجنآ  زا  .دنتخاس  یم  هتشغآ  ینابرق  نوخ  هب  ار  وا  رـس  دندیـشارت و  یم  ار  وا  ياهوم  دش ، یم 
يا : » دومرف دومن و  یهن  ار  وا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  هتشغآ  ینابرق  دنفـسوگ  نوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
ماوع یخرب  نیب  رد  زین  هزورما  هک  هنوـگ  ناـمه  ) (1) « ( .تسا تیلهاج  موسر  زا  دنفسوگ  نوخ  هب  دازون  رـس  ندرک  هتـشغآ  ءامـسا !

.دننک یم  هتشغآ  ینابرق  نوخ  هب  ار  نآ  لیبموتا  لزنم و  نوچ  ییاهزیچ  دیرخ  اب  دروخ و  یم  مشچ  هب  موسر  هنوگ  نیا 

632 ص :

ص 29. ج 4 ، ات ، یب  ءاوضالا ، راد  توریب ، یناردنزام ، بوشآرهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 667 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_632_1
http://www.ghaemiyeh.com


یقلخ شوخ 

یم ار  ترخآ  اــیند و  ریخ  یقلخ ، شوـخ  ) (1) ) ؛ ِهَرِخْـآلاَو اْینُّدـلا  ِْریَِخب  َبَهَذ  َْقلُْخلا  َّنِإ   : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  . 1
« .دروآ

« .تسا یقلخ  شوخ  یکین ، نیرترب  هک  یتسرد  هب  ) (2) ) ؛ ُنَسَْحلا ُُقلُْخلا  ِنَسَْحلا  َنَسْحَأ  َّنِإ   : » مالسلا هیلع  نسحلا  لاق  . 2

َساَّنلا َعَسَی  ْنَأ  ْنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ِِضئاَرَْفلا  َدـَْعب  ٍلَـمَِعب  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  ُنِمْؤُْملا  ُمَدـْقَی  اَـم   : » مالـسلا هیلع  قداـصلا  لاـق  . 3
دزن مدرم  اب  یقلخ  شوخ  هزادـنا  هب  هک  دراد ، یمن  مّدـقم  دـنوادخ  دزن  تاـبجاو ، ماـجنا  زا  سپ  ار  یلمع  چـیه  نمؤم  ) (3) ) ؛ ِهُِقلُِخب

« .دشاب بوبحم  لاعتم  يادخ 

ناکین هریس 

633 ص :

ص 403. قودص ، یلامالا ، - . 1
ص 29. ج 1 ، قودص ، لاصخلا ، - . 2

ص 100. ج 2 ، یفاکلا ، - . 3
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ار وا  ماما  يزور  .تسناد  یمن  بوخ  ار  یبرع  نابز  اما  دوب ؛ راکتمدـخ  ناشیا  هناخ  رد  هک  تشاد  یمالغ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
درک هچ  ره  مالغ  یلو  دیـسرپ ؛ وا  زا  ار  هجیتن  ماما  .تشگزاب  یتدم  زا  سپ  تفر و  مالغ  .داتـسرف  یـسک  دزن  یماغیپ  ندـناسر  يارب 

روضح اجنآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ناراـی  زا  یکی  لقیـص »  » .تشاد هگن  رظتنم  ار  ماـما  یتدـم  دـیوگب و  يزیچ  تسناوتن 
، هدش نیگمشخ  هظحل  نیا  رد  ماما  ًامتح  هک  تشادنپ  دوخ  شیپ  دید ، خساپ  نایب  رد  ار  وا  یناوتان  مالغ و  نابز  تنکل  یتقو  تشاد ،

زجاع ناوتان و  تنابز  رگا  : » دومرف تسیرگن و  مالغ  هب  یقلخ  شوخ  شمارآ و  تیاـهن  اـب  ماـما  دـید  یلو  دـنک ؛ یم  شنزرـس  ار  وا 
)(1) « ( .تسوت ِنآ  زا  نامیا ، زا  هدنکآ  یلد  يراد ، یناوتان  نابز  رگا  تسایوگ و  اناوت و  تلد  تسا ،

شخب تیاده  قالخا 

634 ص :

ص 61. ج 47 ، راونالاراحب ، - . 1
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نانآ هناخ  هب  هدـیبسچ  هک  ماما  هناخ  راوید  .تسیز  یم  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یگیاسمه  رد  يدوهی  يا  هداوناخ 
وا نز  يزور  .تشادن  یهاگآ  بلطم  نیا  زا  زین  يدوهی  درم  .دوب  هدرک  تیارـس  ماما  هناخ  راوید  هب  تساجن  هتـشادرب ، یفاکـش  دوب ،

فیرعت شرـسمه  يارب  ار  نایرج  تفر و  دوخ  هناخ  هب  وا  .دـید  ار  نآ  دـب  عضو  راوید و  فاکـش  دـمآ و  ماما  هناـخ  هب  يراـک  يارب 
شزوپ ناشیا  زا  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  دش و  هدنمرش  دوب ، هتفگن  يزیچ  دروم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  زا  يدوهی  درم  .درک 

اب درم  .تشاذگ  مارتحا  هیاسمه  هب  دیاب  هک  هدینش  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  زا  درادن و  یلاکشا  هک  دومرف  ماما  .دیبلط 
)(1)  ( .دندش ناملسم  یگمه  دمآ و  ماما  دزن  تفرگ ، ار  دوخ  هچب  نز و  تسد  ماما ، شوخ  راتفر  ندید 

لسوت

635 ص :

ص 102. ج 48 ، راونالاراحب ، - . 1
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هیور رییغت  ببـس  شیوـخ  هنازرورهم  زیگنا و  تفأر  راـتفر  اـب  هک  يا  هنوـگ  هب  دـندوب ؛ مدرم  نیرت  قـلخ  شوـخ  اـم  نـید  ناـیاوشیپ 
مـشچ .دوب  فاوط  لوغـشم  ادخ  هناخ  رانک  رد  ینز  دنا : هتـشون  انبم ، نیا  رب  .دـندش  یم  ناشهابتـشا  هب  نانآ  ندرب  یپ  ناراکهانگ و 
تسد یناطیش  ياه  هسوسو  هجیتن  رد  درک و  کیدزن  نز  هب  ار  دوخ  ناوج  .دومن  کیرحت  ار  وا  ناطیش  داتفا و  وا  هب  زابسوه  یناوج 
.دندش هجوتم  مدرم  همه  هک  يا  هنوگ  هب  دیبسچ ؛ نز  تسد  هب  ناوج  تسد  هک  دش  ببس  دنوادخ  رهق  .دناسر  نز  تسد  هب  ار  دوخ 

زا یعمج  .دـندرب  يو  دزن  ار  ود  نآ  دـندیناسر و  هکم  نارمکح  عالطا  هب  ار  ناتـساد  .دـندرک  ماـحدزا  مدرم  دـش و  اـپرب  يا  همهمه 
.دنریگب میمصت  ناوج  مکح  دروم  رد  ات  دندش  عمج  رهش  تاضق 

عطق ار  وا  تسد  هک  داتفا  يراز  سامتلا و  هب  مکح  نیا  ندینـش  اب  ناوج  .دوش  عطق  ناوج  تسد  ات  دش  رارق  دیدرگ و  رداص  اهمکح 
دراد روضح  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  دالوا  زا  یسک  ایآ  دینیبب  دیوگب : یصخش  ات  دش  ببس  ناوج  سامتلا  دیدش و  هیرگ  .دننکن 
نیب ات  داتسرف  ماما  غارس  ار  یصخش  هکم  نارمکح  .درب  یم  رس  هب  هکم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يرآ ، دنداد : خساپ  ریخ ؟ ای 

.دنک مکح  رفن  ود  نآ 

636 ص :
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نیگمرش ناوج  هک  يا  هنوگ  هب  تخادرپ ؛ ناوج  یهددنپ  تحیصن و  هب  هنانابرهم  ادتبا  دیدرگ ، رضاح  سلجم  رد  ترضح  نآ  یتقو 
دید یتقو  دنک ، شنزرـس  ار  وا  هکنیا  نودب  مامت  یقلخ  شوخ  اب  ماما  اما  دومن ؛ رارقا  دوخ  هانگ  هب  تخادنا و  نییاپ  ار  شرـس  دش و 

تسد زا  ناوج  تسد  هاگان  هک  دومن  اعد  هب  عورـش  تشادرب و  اعد  هب  تسد  تسا ، راسمرـش  دوخ  هابتـشا  زا  هدش و  رادیب  ناوج  هک 
: دومرف خـساپ  هنانابرهم  ماما  مینکن ؟ تبوقع  تسا ، هداد  ماجنا  هچنادـب  ار  وا  ایآ  هللادـبعابا ! يا  تفگ : هکم  نارمکح  .دـش  ادـج  نز 

راتفر نآ  دـناوتب  هک  تساوخ  ادـخ  زا  داتفا و  هیرگ  هب  ماما  لیدـب  یب  گرزب و  یکین  نیا  ندـید  اب  ناوج  تسین ».] مزال  رگید   ] ریخ »
بـش ردوا  .دـش  روهـشم  نابراس »  » ای لاّمَج »  » هب البرک  رد  هک  دوب  یـسک  نامه  صخـش  نیا  اـما  دـیامن ؛ ناربج  ار  هناـمیرک  وکین و 

)(1)  ( .دومن عطق  ار  ناشیا  تسد  ماما ، تداهش  زا  سپ  مرحم ، مهدزای 

637 ص :

ص 406. 1385 ه ق ، یتریصب ، هبتکم  مق ، يرئاحلا ، يدهم  خیش  یبوط ، هرجش  - . 1
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یلبنت زا  زیهرپ 

تلاسک و هب  دنتسیا ، یم  زامن  هب  نوچ  و  « ؛ ( (1) « ( َیلاَسُک اُوماَق  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  اُوماَق  اَذِإَو  : » تسا هدومرف  ناقفانم  دروم  رد  میرک  نآرق 
« .دنزیخ یمرب  یلبنت 

: تسا هدمآ  زین  تایاور  رد 

هچنآ هب  نمؤم  ) (2) ) ؛ هُطاَشَن ٌِمئاَد  ُُهلَـسَک  ٌدـیَِعب  ...یَنْفَی  اَمِیف  ُدَـهْزَی  یَْقبَی َو  اَمِیف  ُبَغْرَی  ُنِمْؤُْملا   : » مالـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاـق  . 1
« .دراد ماود  شطاشن  و]  ] رود شا  یلبنت  ...دنک  یم  يرود  تسا ، ریذپ  لاوز  هچنآ  زا  دهد و  یم  ناشن  تبغر  تسا ، راگدنام 

« .دنز یم  ررض  ایند  نید و  هب  تلاسک ، یلبنت و  ) (3) ) ؛ اْینُّدلاَو ِنیّدلِاب  ُّرُضَی  ُلَسَْکلَا   : » مالسلا هیلع  رقابلا  لاق  . 2

638 ص :

.142/ ءاسن - . 1
ص 26. ج 75 ، راونألاراحب ، - . 2

ص 180. ج 78 ، راونألاراحب ، - . 3
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داتفا ممشچ  زا 

هفرح لغش و  دروم  رد  دش ، یم  بلج  وا  يوس  هب  شهجوت  دمآ و  یم  شـشوخ  یـسک  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هاگره 
« .داـتفا نم  مشچ  زا  : » دومرف یم  یتحاراـن  اـب  ترـضح  تسا ، راـکیب  درادـن و  يا  هفرح  هک  دـش  یم  هتفگ  رگا  .درک  یم  لاؤـس  شا 
ار نید  دشاب ، راکیب  دشاب و  هتشادن  يا  هفرح  نمؤم  رگا  نوچ  : » داد یم  باوج  ترـضح  ادخ ؟ لوسر  يا  ارچ  دندیـسرپ : یم  یخرب 

)(1) « ( .دهد یم  رارق  دوخ  شاعم  هلیسو 

نابرهم هاگن 

دندید ار  يدنمورین  شالترپ و  ناوج  ناشیا  .دندوب  هتـسشن  دوخ  هباحـص  نارای و  عمج  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يزور 
باحصا زا  یخرب  .درک  وا  هب  ینابرهم  يور  زا  یهاگن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  هدش  لوغشم  شالت  راک و  هب  حبص  لّوا  هک 

.دوب شیاتس  هتسیاش  دوب ، هتخادنا  راک  هب  ادخ  هار  رد  ار  شیوخ  ناوت  ورین و  ناوج  نیا  رگا  دنتفگ : هیانک  هنعط و  هب 

دنک یم  راک  دوخ  شاعم  يارب  ناوج  نیا  رگا  دییوگن ! ار  نخس  نیا  زگره  : » دومرف نانآ  خساپ  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ردپ و یگدنز  ات  دـنک  یم  راک  رگا  نینچمه  .دراد  یمرب  ماگ  ادـخ  هار  رد  لمع  نیا  اب  دـشابن ، دـنمزاین  نارگید  هب  یگدـنز  رد  هک 

راک رگا  اما  دنز و  یم  مدق  ادـخ  هار  رد  مه  زاب  دـنادرگ ، زاین  یب  مدرم  زا  ار  نانآ  دـنک و  نیمأت  ار  ناوتان  ناکدوک  ای  فیعـض  ردام 
قح طارـص  زا  هتفر و  ناطیـش  هار  هب  وا  دیازفیب ، دوخ  ییاراد  تورث و  رب  دنک و  تاهابم  ناتـسد  یهت  رب  دوخ  دـمآرد  اب  ات  دـنک  یم 

)(2) « ( .تسا هتشگ  فرحنم 

639 ص :

ص 109. ج 103 ، راونألاراحب ، - . 1
ص 140. ج 3 ، ات ، یب  هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، یناشاک ، ضیف  ءاضیبلا ، هجحم  - . 2
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نید رد  یتسس 

یلبنت یتسس و  نیا  رگا  لاح ، .دوش  یم  يورخا  روما  ییایند و  هدیدنسپ  فادها  هب  یبای  تسد  رد  هزیگنا  لوفا  ببس  یلبنت  یتسس و 
هب مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  اجنآ  ات  دیآ  یم  دراو  یمالسا  هعماج  هب  يریذپان  ناربج  هبرض  دشاب ، تیالو  نید و  نایک  زا  عافد  رد 

: دروآرب دایرف  قح  زا  عافد  رد  دوخ  نایفارطا  یلبنت  یتسس و  تهج 

ُْمتْأَلَم ْدََقل  ُهَّللا  ُمُکَلَتاَق  ًامَدَس  ْتَبَقْعَأ  ًامَدَن َو  ْتَّرَج  ِهَّللا  ًهَفِْرعَم َو  ْمُْکفِرْعَأ  َْمل  ْمُکَرَأ َو  َْمل  یِّنَأ  ُتْدِدََول  َلاَجِر 000  َال  ِلاَجِّرلا َو  َهاَبْشَأ  اَی  »
[ امش نتخانش  ! ] متخانش یمن  مدید و  یمن  ار  امـش  زگره  شاک  يا  درمان ...! نایامندرم  يا  ) (1) ) ؛ ًاْظیَغ يِرْدَص  ُْمْتنَحَش  ًاْحیَق َو  ِیْبلَق 

امش تسد  زا  نم  لد  هک  دشکب  ار  امش  ادخ  .دش  نآ  ماجنارـس  رابمغ  یهودنا  تشادن و  یلـصاح  ینامیـشپ  زج  هک  دنگوس  ادخ  هب 
« .تسا مشخ  لامالام  ما  هنیس  نوخ و  رپ  ملد 

640 ص :

ص 70. خ 27 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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تعانق

رد مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ) (1) ) ؛ ُهَعانَْقلا َیِه  لاقف : ًهَبِّیَط ) ًهویَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  : ) یلاـعت هلوق  نع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ُریمأ  َِلئُـس  . 1
مالـسلا هیلع  ماما  تسیچ ]؟ هبیط  تاـیح  هک   ] دـش لاؤس  .میراد » یم  هدـنز  كاـپ  یناگدـنز  اـب  ار  وا  هنیآ  ره  سپ   » هیآ ریـسفت  دروم 

« .تسا تعانق  نآ  دندومرف :

تعانق و دروم  رد  يدرمناوج  هک  نادـب  ) (2) ) ؛ ءاَطْعِْإلا ِهَّوُُرم  ْنِم  ُرَثْکَأ  اَضِّرلا  ِهَعاَنَْقلا َو  َهَّوُُرم  َّنَأ  ْمَلِْعا   : » مالـسلا هیلع  نسحلا  لاـق  . 2
« .تسا ششخب  دروم  رد  يدرمناوج  زا  رت  شیب  يدونشخ ،

، مدرک بلط  ار  يزاین  یب  ) (3) ) ؛ اُونْغَتْـسَت ِهَعاَنَْقلِاب  ْمُْکیَلَع  ِهَعاَنَْقلِاب ، اَّلِإ  ُتْدَجَو  اَمَف  یَنِْغلا  ُْتبَلَط   : » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاق  . 2
!« دیوش زاین  یب  ات  تعانق  داب  امش  رب  سپ ]  ] .متفاین تعانق  رد  زج  ار  نآ  سپ 

641 ص :

تمکح 229. هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 111. ج 75 ، راونالا ، راحب  - . 2
ص 399. ج 66 ، راونالا ، راحب  - . 3
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مامتان هنیجنگ 

هللا یلص  ربمایپ  .تشذگ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يولج  زا  هلگ  .درک  یم  روبع  ارحـص  نایم  زا  مارآ  برع ، يدرم  ياهرتش  هلگ 
!« ریگب وا  زا  ریش  يرادقم  ورب و  رتش  هلگ  نآ  نابراس  دزن  : » دومرف درک و  ور  دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  ملسو  هیلع 

رد هچنآ  هلیبق و  هناحبص  تسا ، ناشناتسپ  رد  هک  اهرتش  نیا  ریش  تفگ : نابرتش  .درک  تساوخرد  ریش  يرادقم  دمآ و  نابراس  دزن  وا 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  .تشاد  نایب  دوب ، هدینـش  هچنآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تشگرب و  وا  .تساهنآ  ماش  مراد ، اهفرظ 

!« دیازفیب وا  نادنزرف  لام و  رب  ادخ  : » دومرف ملسو 

یصخش ترضح ، .دندیسر  دنفسوگ  هلگ  کی  هب  ات  دنداد  همادا  ارحص  رد  دوخ  هار  هب  باحصا  هارمه  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تساوخ  رد  زا  ناپوچ  یتقو  .دمآ  ناپوچ  دزن  وا  .دریگب  وا  زا  ریـش  يرادقم  ات  داتـسرف  هلگ  ناپوچ  دزن  ار 

هب ناپوچ  .داتسرف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  نآ  همه  دیشود و  یفرظ  رد  ار  نادنفـسوگ  ریـش  گنرد  یب  دش ، علطم  ملـسو 
دربب و ناشیا  يارب  ات  داد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هداتـسرف  هب  زین  ار  دوخ  نادنفـسوگ  زا  یکی  هک  دوب  هدش  لاحـشوخ  يا  هزادنا 
ات درادن  طاسب  رد  يرگید  زیچ  ریش  دنفسوگ و  نیا  زا  شیب  هک  درک  یهاوخرذع  زین  نایاپ  رد  .دیامن  هیهت  ترضح  نآ  يارب  ییاذغ 

ادخ لوسر  هب  ار  دنفسوگ  ریش و  فرظ  تشگزاب و  دوخ  ناوراک  يوس  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هداتسرف  .دتـسرفب  ناشیا  يارب 
.داد ملسو  هیلع  هللا  یلص 

یگدنسب و وا  هب  اراگدرورپ ! : » دومرف تشادرب و  اعد  هب  تسد  دمآ و  ششوخ  ناپوچ  راتفر  نیا  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
!« راد ینازرا  تعانق 

642 ص :
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ییاـعد دـیزرو ، غیرد  اـم  هب  ریـش  نداد  زا  هک  یناـبرتش  نآ  دروم  رد  امـش  ادـخ ! لوسر  يا  دیـسرپ : دـمآ و  وـلج  باحـصا  زا  یکی 
یلو دنک ؛ رت  شیب  ار  شنادنزرف  لام و  هک  دیتساوخ  ادخ  زا  دـینکب و  زین  ام  دروم  رد  ار  اعد  نآ  میراد  تسود  ام  همه  هک  دـیدومرف 

ار نآ  زین  اـم  یتـح  هک  دـینک  یم  ییاـعد  داتـسرف ، هیدـه  امـش  يارب  يدنفـسوگ  مه  داد و  اـم  هب  ریـش  مه  هک  ناـپوچ  نیا  دروم  رد 
؟ تسیچ نآ  لیلد  هدب ، تعانق  یگدنسب و  وا  هب  ایادخ ! دیدومرف : امش  میراد ؟ یم  شوخان 

لام هکنیا  زا  تسا  رتهب  دشاب ، عناق  نادـب  یلو  دـشاب ، هتـشاد  یمک  لام  ناسنا  رگا  دـینادب  : » دومرف وا  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
« .ددرگ وا  تلفغ  ببس  لام  نآ  دشاب و  هتشاد  يدایز 

!« امرفب تیانع  یگدنز  رد  یگدنسب  وا  نامدود  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  ایادخ ! راب  : » دومرف تشادرب و  اعد  هب  تسد  سپس 
)(1)(

643 ص :

ح 4. ص 140 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 1
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لسوت

همقل هس  طقف  بش  ره  دوب و  نامهم  شیوخ  نادنزرف  زا  یکی  لزنم  رد  ار  بش  ره  رمع ، رخآ  ياهبش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
ْوَأ ٌهَْلَیل  َیِه  امَّنِإ  ٌصیمَخ  اَنَأ  ِهَّللا َو  ُْرمَأ  ینیتْأَی  : » دومرف خساپ  رد  ماما  .دندیسرپ  وا  یکاروخ  مک  لیلد  زا  اهبش  زا  یبش  .دروخ  یم  اذغ 

یکی هک  یتسرد  هب  مشاب .) هنوگ  نیا  مهاوخ  یم   ) متـسه هنـسرگ  یهت و  مکـش  نم  دمآ و  دهاوخ  مغارـس  هب  ادخ  رما  ) (1) ) ؛ ِناتَْلَیل
.تفاتش ادخ  رادید  هب  زین  اهبش  نامه  رد  و  .تسا » هدنامن  رت  شیب  نآ ] هب   ] بش ود 

644 ص :

ص 17. ج 2 ، ه.ه ش ،  1378 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، دیفم ، خیش  داشرالا ، - . 1
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نارگید قوقح  تیاعر  مارتحا و 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

اُونَمآ َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْـشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اَذِإَو  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاَجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلـِیق  اَذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  »
رد دوش : هتفگ  امـش  هب  نوچ  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ( (1) « ( ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اَِمب  ُهَّللاَو  ٍتاَـجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَو  ْمُْکنِم 
ات دیزیخرب  سپ  دیزیخرب ، دوش : هتفگ  نوچ  دنک و  لصاح  شیاشگ  امـش  يارب  ادخ  ات  دینک  زاب  ییاج  سپ  دینک ! زاب  ياج  سلاجم 

هاگآ دینک ، یم  هچنآ  هب  ادخ  دنادرگ و  دنلب  تاجرد  بسح  رب  دنا ، ملاع  هک  ار  یناسک  دنا و  هدـیورگ  هک  امـش  زا  ار  یناسک  ادـخ 
« .تسا

نامیا ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  و  « ؛ ( (2) « ( ْمُْکیَلَع ٌماَلَس  ْلُقَف  اَِنتاَیِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاَج  اَذِإَو  : » دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  و 
!« امش رب  مالس  وگب : دنیآ ، وت  دزن  دنراد ،

645 ص :

.11/ هلداجم - . 1
.54/ ماعنا - . 2
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: میناوخ یم  زین  تایاور  رد 

هب سپ  دـنک ، مارتحا  ار  شا  [ نمؤم  ] ردارب سک  ره  ) (1) ) ؛ َهَّللا ُمِرُْکی  امَّنإَف  ُهاخَأ  َمَرْکَأ  ْنَم   : » ملـسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 1
« .تسا هدرک  مارتحا  ار  دنوادخ  هک  یتسرد 

ُلاَلْجِْإلا ِهیف  َعَنَص  ُُهِلئاس  ُهَّللاَو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  َُهل  ٍهَبِجاَو  ٍقوُقُح  ُهَْعبَس  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِنِمْؤُْمِلل   : » ملسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 2
ْنَأ ِهِضَرَم َو  ِیف  ُهَدوُعَی  ْنَأ  ُهَتَبیغ َو  َمِرُْحی  ْنَأ  ِهِسْفَِنل َو  ُّبِحَی  ام  َُهل  َّبُِحی  ْنَأ  ِِهلاَـم َو  ِیف  َُهل  ُهاَـساَوُْملا  ِهِرْدَـص َو  ِیف  َُهل  ُّدُْولا  ِِهْنیَع َو  ِیف  َُهل 

لیلج زیزع و  دـنوادخ  يوس  زا  قح  تفه  نمؤـم  ندرگ   ] رب نمؤـم  يارب  ) (2) ) ؛ ًاْریَخ اَّلِإ  ِِهتْوَم  َدـَْعب  ِهِیف  َلوُقَی  َال  ْنَأ  ُهَتَزاَـنَج َو  َعِّیَُـشی 
.2 شمـشچ ؛ شیپ  رد  وا  تشادگرزب  . 1 درک : دـهاوخ  شـسرپ  هداد ، ماجنا  نآ  زا  هچنآ  دروم  رد  راـگدرورپ  تسا و  هدـش  بجاو 

مارح ار  وا  تبیغ  . 5 ددنسپب ؛ زین  وا  يارب  ددنسپ ، یم  دوخ  يارب  ار  هچره  . 4 شلام ؛ زا  وا  هب  تبسن  راثیا  . 3 شا ؛ هنیس  رد  وا  تبحم 
« .دیوگن وا  دروم  رد  یبوخ  زج  شگرم  زا  سپ  دنک و  عییشت  ار  شا  هزانج  . 7 دنک ؛ شتدایع  يرامیب  تقو  رد  . 6 دراگنا ؛

تیاعر مدع  زا  سرت 

646 ص :

ح 25488. لامعلا ، زنک  - . 1
ص 351. ج 2 ، 1403 ه ق ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، قودص ، خیش  لاصخلا ، - . 2
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خساپ دوش و  هاگآ  شناملسم  ردارب  رب  ناملسم  قح  زا  ات  دنداتسرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیپ  ار  العلا » دبع  ، » نایعیـش زا  يا  هدع 
ات ما  هدمآ  امـش  نارادتـسود  نایعیـش و  زا  يا  هدـع  يوس  زا  نم  دیـسرپ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  وا  .دربب  نانآ  يارب  ار 

ماما تمدخ  هرابود  وا  تشذگ و  یکدنا  .درک  توکس  دادن و  یخساپ  ماما  تسیچ ؟ شناملسم  ردارب  هب  تبسن  ناملـسم  قح  مسرپب 
! دیدادن ار  خساپ  امش  یلو  مدرک ؛ یشسرپ  امش  زا  نم  تفگ : دیسر و  مالسلا  هیلع 

نیرت و تخـس  زا  هک  نادـب  لاح  .دـینک  یهاتوک  دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  قوقح ، نآ  ندرکن  تیاعر  اب  مدیـسرت  : » دومرف ماما 
يارب ددنـسپ ، یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  هک  يدح  ات  يربارب  فاصنا و  تیاعر  لّوا ، تسا : زیچ  هس  شقلخ  رب  ادخ  تابجاو  نیرتمهم 

شومارف یلاح  چیه  رد  ار  ادخ  دای  هکنیا  موس  دـشاب و  هتـشاد  شنمؤم  ردارب  اب  هنامیمـص  يراکمه  مود ، ددنـسپن ؛ زین  شنمؤم  ردارب 
هتـشاد و زاب  نآ  زا  ار  وا  هک  هچنآ  رد  ار  ادخ  دای  نینچمه  .دیوگب    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُـس  ینعی  دـیوگب ؛ ار  وا  رکذ  طقف  دـیامنن و 

)(1) « ( .دنک كرت  ار  ادخ  مارح  دشاب و  هتشاد  رطاخ  رد  تسا ، هدومن  مارح 

یعقاو هعیش 

647 ص :

ح 3. ص 170 ، ج 2 ، قودص ، خیش  لاصخلا ، - . 1
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: تفگ وا  .دز  یم  فرح  ماما  يارب  دوخ  ياهیرهـشمه  زا  تفگ و  یم  نخـس  ماما  اب  دوب و  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دزن  يدرم 
: دومرف وا  تبحص  ندش  مامت  زا  سپ  ماما  .دنرایسب  مینک ، یم  یگدنز  ام  هک  يرهش  نآ  رد  امش  ناوریپ 

ینید ناردارب  رگید  هابتـشا  هب  تبـسن  ناراکوکین  ایآ  دـننک ؟ یم  یگدیـسر  مه  درد  هب  ایآ  دنتـسه ؟ نابرهم  مه  هب  تبـسن  نانآ  ایآ  »
»؟ دنهد یم  يرای  ار  نانآ  تالکشم  رد  دنراد و  يردارب  يراکمه و  رگیدمه  هب  تبسن  ایآ  دنهد ؟ یم  ناشن  تشذگ  دوخ 

نیا هتبلا  داد : خـساپ  دوب ، هدرک  کش  شیوخ  ياهیرهـشمه  هب  تبـسن  دوخ  داـقتعا  اـه و  هتفگ  رد  یکدـنا  اهـشسرپ  نیا  اـب  هک  درم 
.تسین اهنآ  نایم  رد  دیدومرف ، امش  هک  اهیگژیو 

)(1) « ( .دشاب هتشاد  دوخ  ناردارب  هب  تبسن  ار  اهیگژیو  نیا  هک  تسا  یسک  یعقاو  وریپ  .دنتسین  ام  ناوریپ  اهنیا  سپ  : » دومرف ماما 

648 ص :

ح 11. ص 173 ، ج 2 ، قودص ، خیش  لاصخلا ، - . 1
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مدرم قوقح  تیاعر 

، تخانش یمن  ار  وا  هک  ماما  .تسا  راک  لوغشم  دوخ  نارگراک  رگید  نیب  رد  هک  دید  ار  یهایـس  مالغ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يزور 
نییعت ردقچ  ار  رگراک  نیا  دزم  : » دیسرپ دوخ  نارگراک  تسرپرس  زا  ماما  .تسا  راک  لوغـشم  تخـس  وا  هک  دید  تفر و  رت  کیدزن 

.دش دهاوخ  یـضار  وا  میهدب ، وا  هب  هک  ردق  ره  ام  اریز  درادن ؛ یتیمها  تسین و  مزال  وا  يارب  دزم  نییعت  درک : ضرع  وا  دیا »؟ هدرک 
)(1) ) »؟ دیا هدناوخ  ارف  راک  هب  ار  وا  دیا و  هدرکن  نییعت  ار  رگراک  دزم  ارچ  : » دومرف دش و  تحاران  ماما 

لسوت

زین وا  هب  مارتحا  بتارم  دـشاب ، رادروخرب  يرتالاو  هاگیاج  زا  هچ  ره  تسوا و  هاگیاج  هب  هتـسب  وا ، هب  مارتحا  نمؤم و  قوقح  تیاـعر 
عوضوم نیا  .دـشاب  دـنم  هرهب  ماقم  نیرتالاو  تلزنم و  نیرترب  زا  اـهناسنا  نیب  رد  هدوب ، موصعم  وا  هکنیا  هژیو  هب  دوب ؛ دـهاوخ  رتـالاب 

دس مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  هار  یحایر » ّرح   » هک هاگ  نآ  تسویپ ؛ عوقو  هب  هدش ، فورعم  البرک »  » هب هک  ینیمزرـس  رد  يزور 
.درک میهاوخ  ادتقا  امـش  هب  ام  درک : ضرع  زامن  ماگنه  دربن و  رطاخ  زا  زگره  ار  ناشیا  مارتحا  اما  دـش ؛ ناشیا  يورـشیپ  عنام  درک و 
رادیب وا  هتفخ  ترطف  دش  ثعاب  تیاهن  رد  هک  دوب  یلماوع  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  ّرح  مارتحا  بدا و  نیمه  ) (2)(

.دسرب تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  ماما  نارای  فص  رد  دیامن و  هبوت  ماما  هاگشیپ  رد  دوش و 

649 ص :

ص 106. ج 49 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 47. ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 134؛ ج 5 ، حوتفلا ، - . 2
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يراد مدرمو  ندوب  یمدرم 

!« دییوگب نخس  کین  مدرم  اب  « ؛ ( (1) « ( ًانْسُح ِساَّنِلل  اُولُوقَو  : » میناوخ یم  نآرق  رد 

: تسا هدمآ  زین  تایاور  رد 

اب (2) ؛ (  ( ناَْطیَّشلا َنِم  ٌهَْریَط  ُهَّنِإَف  َبَضَْغلا  َكاَّیِإ َو  َکِمْکُح َو  َکِِسلْجَم َو  َکِهْجَِوب َو  َساَّنلا  ِعَس   : » مالـسلا هیلع  یلع  ماـمإلا  لاـق  . 1
هک زیهرپب  بضغ  مشخ و  زا  ًامتح  و  وش ] ور  هبور  مدرم  اب  شوخ  و   ] هدـب تعـسو  مدرم  هب  دوخ ، تواضق  مکح و  سلجم و  هرهچ و 

« .تسا ناطیش  زا  يا  هزیگنا  نآ 

داب امش  رب  ) (3) ) ؛ رِهاَوَْجلا َنِداَعَم  َنوُدِجَت  ْمُهَْدنِعَف  ِساَّنلا  َنِم  ِطاَسْوَْألا  ِساَّنلا َو  َنِم  ِلاَکْشَْألِاب  ْمُْکیَلَع   : » مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  . 2
« .دیبای یم  ار  تارهاوج  نداعم  نانآ  دزن  سپ  مدرم .) هدوت   ) مدرم ياه  هنایم  و  فانصا ) اه و  هقبط   ) اهلکش اب  طابترا  هب 

650 ص :

.83/ هرقب - . 1
ص 465. همان 76 ، هغالبلا ، جهن  - . 2

ص 310. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 3
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مدرم تمدخ  رد 

هب ترفاسم  ياهتنا  ات  ادـتبا  زا  تفرگ  میمـصت  ماما  .دـش  هارمه  یناوراک  اب  ادـخ  هناخ  ترایز  تهج  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یلاـس 
ار یناوراک  روظنم ، نیمه  هب  .دـیامن  تمدـخ  نانآ  هب  دـناوتب  رتهب  اـت  دوش  هارمه  دوخ  نارفـسمه  ناـیناوراک و  اـب  سانـشان  تروص 

.دنتخانـش یمن  ار  ماـما  زین  ناـنآ  تخانـش و  یمن  ار  ناـنآ  زا  مادـک  چـیه  ماـما  دـندوب و  هبیرغ  نآ ، دارفا  یگمه  هـک  درک  باـختنا 
يوس هب  دنتفریذپ و  نایناوراک  .دـننک  راذـگاو  ناشیا  هب  ار  نایناوراک  يرازگتمدـخ  ات  تساوخ  نانآ  زا  تسویپ و  نانآ  هب  ترـضح 

.دنداتفا هار  هب  ادخ  هناخ 

یناسر تمدخ  لوغشم  هک  دید  ار  ماما  رود  زا  .تخانش  یم  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  درک  دروخرب  هلفاق  اب  يدرف  هار ، نیب  رد 
ام دنتفگ : تسیک ؟ دروآ ، یم  اج  هب  ار  امش  تمدخ  هک  درف  نیا  دیناد  یم  ایآ  دیسرپ : نانآ  زا  بجعت  اب  .تسا  شیوخ  نارفـسمه  هب 
هب ار  امش  تمدخ  وا  هک  دیدش  یمن  رضاح  زگره  دیتخانش ، یم  رگا  دیسانش و  یمن  ار  وا  امش  يرآ ، تفگ : درم  .میسانش  یمن  ار  وا 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  وا  داد : خساپ  تسیک ؟ وا  رگم  دندیسرپ : یتفگش  اب  نانآ  .دروآ  ياج 

651 ص :
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ار ماما  تسد  دـندیبلط و  شزوپ  ترـضح  نآ  زا  دـنتفر و  ماما  تمدـخ  گنرد ، یب  دـندش و  نامیـشپ  ناشیرپ و  تخـس  ناـیناوراک 
ام نابز  تسد و  زا  رگا  .دییامن  منهج  باذع  راتفرگ  ار  ام  راک  نیا  اب  دیتساوخ  یم  ایآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـنتفگ : دندیـسوب و 
اب مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تشاداو ؟ راک  نیا  رب  ار  امـش  زیچ  هچ  میدـش ؟ یمن  كاله  اـیآ  دـش ، یم  اور  امـش  هب  تبـسن  یتراـسج 

مباستنا لیلد  هب  يراک  ره  ماجنا  زا  ارم  مادـم  نانآ  مدرک و  ترفاسم  دنتخانـش ، یم  ارم  هک  یهورگ  اب  راب  کی  نم  : » دومرف یناـبرهم 
هک ارچ  منک ؛ رفس  سانشان  هنوگ  هب  متفرگ  میمصت  لاح  .مدوبن  نآ  قحتسم  هک  دنتـشاد  یم  زاب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب 

)(1) « ( .تسا رت  بوبحم  رت و  هدیدنسپ  نم  يارب  نیا 

لسوت

652 ص :

ص 69. ج 46 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 1
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ارچ دنشاب ؛ هتـشاد  رارق  یلزان  تاجرد  رد  رگا  یتح  تسا ؛ نارگید  ماقم  هب  نداهن  شزرا  اهناسنا و  میرکت  يرادمدرم ، نید  مالـسا ،
موق داژن و  نابز و  گنر و  تسا و  اوقت  دوش ، یم  اـهنآ  يرترب  ببـس  هک  يزیچ  اـهنت  دـنربارب و  دـنوادخ  دزن  رد  یگمه  اـهناسنا  هک 

.دشاب یمن  شزرا  يرترب و  كالم  کی  چیه  اهنآ 

اهنآ و نیب  یتح  دشن ؛ لئاق  یتوافت  اهنآ  نیب  دیشخب و  شزرا  دوخ  نایهاپس  کیاکی  هب  اروشاع  زور  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
همه نیلاب  رب  ماما  .تساهناسنا  هب  نداد  تیـصخش  اروشاع  گرزب  مایپ  .تشاذـگن  یتوافت  دـندوب ، اهناسنا  نیرترب  هک  دوخ  هداوناـخ 
هیلع سابعلا  لضفلاابا  شدیشر و  دنزرف  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  زا  دومن ؛ ییوجلد  دقفت و  نانآ  زا  دش و  رـضاح  دوخ  هاپـس  نادیهش 

)(1)  ( .دوب هبون »  » لها هایس و  یمالغ  هک  يَوُح » نب  نوَج   » شیوخ تسوپ  هایس  مالغ  ات  هتفرگ  شیافواب  ردارب  مالسلا 

تفر وا  رس  نیلاب  رب  ماما  داتفا ، نیمز  رب  شندب  هک  یماگنه  ) (2)  ( .دیسر تداهش  هب  رفن  نتشک 25  زا  سپ  تفاتش و  نادیم  هب  نوج 
یلص دمحم  لآ  دمحم و  اب  ار  وا  زاس و  وبشوخ  ار  شندب  نادرگ و  دیفس  ار  شتروص  ایادخ ! : » تشاد هضرع  رابکشا  یناگدید  اب  و 
)(3) « ( .داد یم  کشم  يوب  وا  ندب  نوج ، تداهش  زا  سپ  اهزور  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نادرگ »! روشحم  ملسو  هیلع  هللا 

653 ص :

ص 238. ج 1 ، ات ، یب  هیوضترملا ، هبتکم  فجن ، یناقمام ، هَّللادبع  لاقملا ، حیقنت  - . 1
ص 63. ه ق ، ، 1318 هفالخلا ، راد  نارهت ، یلحلا ، امن  نبا  نازحالا ، ریثم  ص 252 ؛ مرقم ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  - . 2

ص 253. مرقم ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم  ص 23 ؛ ج 45 ، راونالا ، راحب  - . 3
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ییامندوخ ایر و  زا  زیهرپ 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد 

هب نداد  ناشن  يارب  ار  ناـشلاوما  هک  یناـسک  و  « ؛ ( (1) « ( ِرِخْآلا ِمْوَْیلِاب  َالَو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  اـَلَو  ِساَّنلا  َءاـَئِر  ْمَُهلاَْومَأ  َنوُقِفُنی  َنیِذَّلاَو  . » 1
« .دنرادن نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  دننک و  یم  قافنا  مدرم 

؛ ( (2) « ( ًالِیلَق اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَُری  َیلاَسُک  اُوماَق  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  اُوماَق  اَذِإ  ْمُهُعِداَخ َو  َوُه  َهَّللا َو  َنوُعِداَُخی  َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ  . » 2
تلاسک اب  دنتـسیا ، زامن  هب  نوچ  درک و  دـهاوخ  گنرین  نانآ  اب  وا  هکنآ  لاح  دـننک و  یم  گـنرین  ادـخ  هب  ناـقفانم  هک  یتسرد  هب  »

« .دننک یمن  دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  دننک و  یم  ایر  مدرم  دزن  .دنزیخ  یمرب 

: میناوخ یم  تایاور  رد  و 

654 ص :

.38/ ءاسن - . 1
.142/ ءاسن - . 2
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ْبَهْذا َكُرْجَأ  َلََطب  َُکلَمَع َو  َّلَض  ِیئاَُرم  اَی  ُرِداَغ  اَی  ُرِجاَف  اَی  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  يَداَُنی  ِیئاَرُْملا  َّنِإ   : » ملسو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  . 1
يا راکبیرف ! يا  رد ! هدرپ  يا  دوش : یم  هداد  ادـن  تمایق  زور  رد  راـکایر  هب  هک  یتسرد  هب  ) (1) ) ؛ َُهل ُلَمْعَت  َْتنُک  ْنَّمِم  َكَرْجَأ  ْذُـخَف 

!« ریگب يا ، هدرک  لمع  وا  يارب  هک  یسک  زا  ار  دوخ  شاداپ  ورب و  .دش  لطاب  ترجا  تفر و  نیب  زا  تلمع  راکایر !

زور رد  ، ] دـشاب شنطاب  زا  رترب  شرهاظ  سک  ره  ) (2) ) ؛ ُُهناَزیِم َّفَخ  ِِهنِطَاب  ْنِم  َحَـجْرَأ  ُهُرِهاَظ  َناَک  ْنَم   : » مالـسلا هیلع  رقابلا  لاق  . 2
« .دوش یم  کبس  شنازیم  تمایق ]

هب هک  ار  یلمع  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ) (3) ) ؛ ٍءاَیِر ْنِم  ٍهَّرَذ  ُلاَْقثِم  ِهِیف  ًالَمَع  ُلَبْقَی  هَّللا َال  َّنِإ   : » ملسو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  . 3
« .تفریذپ دهاوخن  دشاب ، ایر  نآ  رد  يا  هرذ  هزادنا 

655 ص :

ص 106. ج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 1
ص 188. ج 75 ، راونألاراحب ، ص 492 ؛ قودص ، یلامالا ، - . 2

ص 304. ج 69 ، راونألاراحب ، ص 187 ؛ ج 1 ، رطاوخلا ، هیبنت  - . 3
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ایر تیهام 

باوث يراک  هک  یـسک  دـنادب  تساوخ  یم  وا  .دومن  حرطم  یلاؤس  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تمدـخ  نیعا » نب  هرارز   » يزور
؟ دراد یتلاح  هچ  صخـش  نیا  دوش ، یم  لاحـشوخ  دنا ، هدید  ار  وا  هکنیا  زا  زین  درم  نیا  دننیب و  یم  ار  وا  زین  مدرم  دهد و  یم  ماجنا 

يارب مدرم  نیب  رد  دراد  تسود  هکنیا  رگم  تسین ، یسک  چیه  .درادن  یلاکشا  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هن ؟ ای  تسا  راکایر  ایآ 
)(1) « ( .دشاب هدادن  ماجنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  طقف  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  طرش  هتبلا  .دنامب  یشوخ  هزاوآ  وا 

رغصا كرش 

: دومرف درک و  ور  مدرم  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دومرف  یم  هظعوم  ار  مدرم  دجسم  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
ادـخ لوسر  يا  : » دـندرک ضرع  یخرب  .تسا » رغـصا  كرـش  مناـسرت ، امـش  رب  نآ  بجوـم  هب  نم  هک  يزیچ  نیرت  شیب  مدرم ! يا  »
دنلب دنوادخ  .دشاب  یم  ایر  نآ  : » دومرف دیشک و  یهآ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ مادک  رغـصا  كرـش  ملـسو !  هیلع  هللا  یلص 

یناسک دزن  دیامرف : یم  نانآ  هب  دـسر ، یم  ناراکایر  هب  تبون  دـهد و  یم  ار  مدرم  لامعا  شاداپ  هک  هاگنآ  زیخاتـسر  زور  رد  هبترم 
)(2) ) »؟ دیبای یم  دوخ  يارب  یشاداپ  نانآ  دزن  رد  ایآ  دینیبب  .دیدیشک  یم  نانآ  خر  هب  ار  ناتلامعا  ایند  رد  هک  دیورب 

656 ص :

ص 297. ج 2 ، یفاکلا ، - . 1

ص 201. ج 2 ، یفاکلا ، - . 2
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لسوت

ماما دندوب ، هدروآ  يور  يزاسرهاظ  يوس  هب  زین  هعماج  ناگرزب  یتح  دوب و  هدنکفا  هرطیس  هعماج  رب  ایر  رهاظت و  هک  يراگزور  رد 
نیبج هب  رهاظت  غاد  دندوب ، هدناشن  تسد  هک  مه  یخرب  .دادرـس  ایر  گنر و  زا  رود  هب  ادـخ و  يارب  مایق  راعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
راتفر نیا  زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هنوگ  نامه  دـنداد ؛ رارق  ماما  ّدـض  رب  يراعـش  ار  هعماج  رد  فاکـش  داجیا  مدـع  دـندز و 

اورُْـصنَی َْمل  َّقَْحلا َو  اُولَذَـخ  : » دوب هدومرف  هدرمـشرب و  نآ  لـها  قح و  يراوـخ  بجوـم  نید ، زا  عاـفد  ماـگنه  هب  ار  ناـنآ  هناراـکایر 
ههبج رد  هن  دنتفاتـش و  یم  قح  يرای  هب  هن  هک  تسا  ییورود  نیا  .دندومنن » يرای  زین  ار  لطاب  دـندرک و  راوخ  ار  قح  ) (1) ) ؛ َلِطاْبلا
دهع ندید  اب  امـش  : » دروآرب دایرف  راکایر  رّوزم و  ياه  هرهچ  نیا  شهوکن  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دـنتفرگ  یم  رارق  لطاب 

.دیراد یم  روظنم  ار  دوخ  هاگیاج  دیزادرپ و  یم  يراکشزاس  هب  زین  نارگمتـس  اب  دیروآ و  یمنرب  دایرف  دوش ، یم  هتـسکش  هک  یهلا 
تـسد هب  اهراک  نایرج  دیدومن ، یم  لمحت  ار  اهجنر  ادخ  هار  رد  دـیدرک و  یمن  فالتخا  تنـس  رد  دـیدش ، یمن  ادـج  قح  زا  رگا 

هب هک  دـیداد  نانآ  تسد  هب  ار  اهراک  دـیتخاس و  هریچ  دوخ  رب  ار  اهنآ  امـش  یلو  دـندش ؛ یمن  ّطلـسم  امـش  رب  نارگمتـس  دوب و  امش 
)(2) « ( .دنرب شیپ  ار  شیوخ  ياه  هتساوخ  دننک و  لمع  تاهبش 

657 ص :

تمکح 18. هغالبلا ، جهن  - . 1
ص 238. ه ق ، ، 1404 نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، ینارحلا ، هبعش  نبا  لوقعلا  فحت  - . 2
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یگتسارآ یگزیکاپ و 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

دوخ ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یـسک  هچ  وگب  « ؛ ( (1) « ( ِقْزِّرلا ْنِم  ِتاَبِّیَّطلاَو  ِهِداَـبِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  . » 1
« .تسا هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياهیزور  هدیرفآ و 

!« نادرگ هزیکاپ  ار  دوخ  سابل  و  « ؛ ( (2) « ( ْرِّهَطَف ََکباَِیثَو  . » 2

: میناوخ یم  هنومن  ناونع  هب  تایاور  رد 

 : ملسو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

یم هک  هزادـنا  ره  هب  ) (3) ) ؛ ٍفیظَن ُّلُک  َّالِإ  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  َْنل  ِهَفاظَّنلا َو  یَلَع  َمالْـسِْإلا  یََنب  یلاعَت  َهَّللا  َّنِإَف  ُْمتْعَطَتّـسا  اَـم  ِّلُِـکب  اوُفَّظَنَت  »
دراو ناگزیکاپ  زج  داهن و  اـنب  یگزیکاـپ  رب  ار  مالـسا  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  دـینک ! هزیکاـپ  زیمت و  ار  دوخ  دـیناوت 

« .دنوش یمن  تشهب 

658 ص :
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس 

شرس يوم  هک  دمآ  ناشیا  دزن  يدرم  يزور  .تشاد  یمن  تسود  ار  ندوب  بترمان  یفیثک و  زگره  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نآ اب  ار  ترـس  هک  دش  یمن  ادـیپ  يا  هناش  تا  هناخ  رد  ایآ  : » دومرف دـش و  تحاران  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .دوب  هدـیلوژ 
رد ایآ  : » دومرف دنادرگ و  يور  زین  وا  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ ، فیثک  ياهـسابل  اب  يدرم  تشذگ و  یتدـم  ینک »؟ هناش 

)(1) ) »؟ ییوشب ار  دوخ  سابل  ات  یتشادن  بآ  هناخ 

نارسمه فافع  ببس  یگتسارآ ،

هاگن ماما  هرهچ  رد  بوخ  .درک  یسرپلاوحا  مالس و  ناشیا  اب  دیـسر و  ماما  تمدخ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ناتـسود  زا  یکی  يزور 
هدش رت  ناوج  رایسب  ماما  هرهچ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدرک  گنر  ار  نآ  هتسارآ و  باضخ ، اب  ار  دوخ  نساحم  ترضح  دید  درک و 

؟ دیا هدومن  باضخ  ار  دوخ  نساحم  ایآ  موش ! تیادف  دیسرپ : ماما  زا  .دوب 

تفع شیازفا  بجوم  يرهاظ  یگتـسارآ  باضخ و  هتـشذگ ، نآ  زا  .دراد  شاداپ  ادـخ  دزن  یگتـسارآ  اریز  يرآ ؛ : » داد خـساپ  ماما 
هتفای هار  یهابت  هانگ و  داسف و  هب  دوخ ، نارسمه  یگتـسارآ  مدع  ببـس  هب  هک  دنا  هدوب  ینانز  .دوش  یم  نارـسمه  ینمادکاپ  نانز و 

)(2) « ( .دنا

659 ص :
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لسوت

هب رت  شیب  دشاب ، یضار  دوخ  يادخ  دوخ و  زا  دیآ و  دجو  هب  نمؤم  هاگره  .تسا  نمؤم  طاشن  هناشن  تفاظن ، یگتسارآ و  ییابیز و 
هجرد رد  ناسنا  عقاو ، رد  .تسا  حور  توارط  تراهط و  زا  یـشوارت  مه  مسج  تراهط  تفاظن و  .دنک  یم  هجوت  دوخ  حور  تراهط 

.دنک یم  هتساریپ  هتسارآ و  شیوخ  يادخ  يارب  ار  دوخ  لّوا 

هب سپس  .دیشوپ  زیمت  ون و  ياهسابل  درک و  مامحتسا  دوخ  یناگدنز  زور  نیسپاو  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  دنا  هتـشون 
زارد هلبق  يوس  هب  هرجح  طسو  رد  سپـس  .دش  تسود  میرح  يوس  هب  زاورپ  هدامآ  یندشان  فصو  یـشمارآ  اب  دز و  رطع  دوخ  ندب 

ناتـسآ هب  حورجم  يا  هنیـس  سفق  زا  دیفـس  يرتوبک  ناسب  شحور  هاگنآ  .تخادنا  دوخ  تروص  يور  رب  يدیفـس  هچراپ  دیـشک و 
زا يراب  هلوک  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسب و  تشادن ، ساپ  ار  سای  مارتحا  زگره  هک  یناهج  زا  ار  شمـشچ  و  ) (1)  ( .دیشک رپ  یهلا 

.تشاذگ اهنت  ییاهنت ، جنر و 

660 ص :
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ناضمر هام  ياهدادیور 

كرابم هام  لوا  همین 

هراشا

.تسا هتسویپ  عوقو  هب  فلتخم  ياهلاس  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  تسا  ییاهدادیور  هب  طوبرم  دیناوخ ، یم  هچنآ 

: تسا يرورض  ریز  تاکن  رکذ 

قیقحت و و  تیـصخش ، ره  تبـسانم  هب  ربنم ، يارب  مزال  بلاطم  ندوزفا  و  تسا ، قیقحت  نیا  ةدـهع  رب  اهدادـیور  يروآداـی  اـهنت ، . 1
.تسا مرتحم  غلبم  ةدهع  رب  صحفت ،

.میا هدرک  يراددوخ  حیضوت  زا  هدش و  هدنسب  هعقاو  رکذ  هب  اهنت  هاگ  بلاطم  ندشن  میجح  رطاخ  هب  . 2

، میا هدرب  دوس  دنا ، هدرک  هیهت  نانآ  هک  یمیوقت  زا  یمالسا » تاغیلبت  رتفد  تاقیقحت  دحاو   » یگنهامه اب  میوقت ، زا  ییاهـشخب  رد  . 3
.دوش یم  پاچ  ناغلبم  یهاگآ  يارب  دیدج  شرگن  اب  کنیا  هدش و  پاچ  رثوک ، همانهام  رد  میوقت ، نیا  حرط  یلو 

661 ص :
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ق) 201 ه .   ) ناضمر  1

مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  يدهع  تیالو  ضیوفت 

لیلجت و ترضح ، هب  تبسن  نومأم ، .دمآ  ورم »  » هب یـسابع ،» نومأم   » روتـسد هب  يرمق  لاس 201  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 
هیلع یلع  لآ  سابع و  لآ  رد  نم ، مدرم ! يا  : » تفگ درک و  عمج  ار  شباحـصا  ناتـسود و  صاوخ  هک  ییاج  ات  درک و  مامت  میرکت 

: تفگ درک و  ترضح  هب  ور  سپ  .مدیدن .» مالسلا  هیلع  یسوم  نب  یلع  زا  تفالخ ، رما  هب  لضفا  ار  سک  چیه  مدرک و  لمأت  مالسلا 
زیاج داد ، رارق  وت  يارب  ار  تفـالخ  دزیا ، رگا  : » دومرف ترـضح  منک .» ضیوفت  امـش  هب  علخ و  دوخ  زا  ار  تفـالخ  مهاوخ  یم  نم ، »

«. ینک ضیوـفت  يرگید  هب  ار  نآ  يرادـن  راـیتخا  تسین ، وـت  زا  رگا  يزاـسرانکرب و  ار  دوـخ  يراذـگاو و  يرگید  هب  ار  نآ  تـسین 
.درک مالعا  ار  نانآ  تموکح  ندوب  عورشمان  هلیسو  نیدب  ترضح ،

طیارـش رد  تفریذـپ و  ماما  هک  دیـسر  دـیدهت  هب  تبون  هک  نیا  ات  تفریذـپن  ماما  یلو  دریذـپب ، ار  تفالخ  رما  تساوخ  وا  زا  نومأم ،
.تسین تموکح  دییات  يانعم  هب  يدهع ، تیالو  شریذپ  هک  دنتسناد  نارضاح  مدرم و  رادیب  نادجو  رابجا ،

662 ص :
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لاـمتحا يوـنعم و  تردـق  زج  يزیچ  دـنک ، میـسقت  رهاـظلا ، یلع  ار ، تموـکحو  تفـالخ  هک  دوـب  هتخاـس  راداو  ار  نومأـم  هچ  نآ 
اهلد رب  ندوبن ، مکاح  نیع  رد  هک  دوب  همئا  تردـق  جوا  ۀـطقن  نیا ، دوبن و  تفـالخ  بصغ  هب  تبـسن  یمومع  مشخ  ندـش  نیگمهس 

.دندنار یم  مکح 

663 ص :
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ق ناضمر 428 ه .   1

انیس نبا  هب  فورعم  هللادبع  نب  نیسح  یلع  وبا  سیئرلا  خیش  تشذگرد 

ناسارخ هب  يو  .دش  دلوتم  ق  لاس 370 ه .  رفص  رد  یلعوبا »  » دوخ دوب و  اراخب »  » زا هراتس ،» ، » شردام و  خلب »  » زا هللادبع ،» ، » شردپ
، شترهـش ناوارف و  ملع  رطاخ  هب  دـش و  نکاس  نادـمه ، رد  تبقاع ، .درک  یهاتوک  فقوت  رهـش  دـنچ  رد  دـمآ و  ناـگرگ  سپـس  و 

.دش لقتنم  ناریا  هب  دادغب  زا  بط ، هفسلف و  لقث  زکرم  بیترت ، نیا  هب  دندرب و  موجه  نادمه »  » هب وس  ره  زا  نایوجشناد 

.دنا هتسناد  لاس  زین 63  یخرب  .درک  رمع  لاس  ای 58  تشون و 54  هلاسر  باتک و  دص  دودح  يو ،

664 ص :
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ق .ه .  ناضمر 9   3

كوبت ةوزغ  عوقو 

تشگزاب رد  .دیماجنا  حلص  هب  دریگ ، تروص  يدربن  هکنآ  یب  داد و  يور  نایمور ، ناناملسم و  نیب  يرجه  مهن  لاس  رد  هوزغ ، نیا 
.دندش اوسر  دندوب ، هدرک  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناج  دصق  هک  یناقفانم  دش و  عقاو  هبقع » باحصا   » ۀصق هوزغ ، نیا  زا 

تفر و یتخـس  رطاخ  هب  « ) هرـسعلا وذ   » ای ییاوسر »)  ) هحـضف  » ای كوبت » گـنج  ، » دـیماجنا ناـقفانم  ییاوسر  هب  نوچ  ار  گـنج  نیا 
.دندیمان دمآ )

665 ص :
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ق ناضمر 413 ه .   3

( هللا همحر  ) دیفم خیش  تشذگرد 

.تشاد دهع  رب  مهن  نرق  رد  ار  بهذم  تسایر  هک  دوب  هیماما  ياهقف  ناثدحم و  ناملکتم و  زا  وا 

همان تاعیقوت و  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  خیـش ، .دوب  هرـصب »  » یحاون زا  يُربکُع »  » یلاها زا  دـش و  دـلوتم  ق  لاس 338 ه .  رد  يو ،
.دش لاسرا  يو  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  ۀیحان  زا  یفلتخم  ياه 

رد دارفا  نیرت  نئمطم  قثوا و  زا  وا ، .دوب  فورعم  زین  ملعم ) رسپ  « ) ملعم نبا   » هب يو  .تفرگ  دوخ  هب  یناوج  زاغآ  رد  ار  دیفم »  » بقل
.دور یم  رامش  هب  بهذم 

.تسا هللا ) همحر  «) یضر دیس   » و هللا ) همحر  «) یضترم دیس   » دیتاسا زا  يو ،

666 ص :
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.تسوا راثآ  زا  رارسالا ...» فشک   ، » مالسلا هیلع  نانمؤمریما » تماما  «، » صاصتخالا «، » داشرالا  » ياهباتک

ربق رانک  مالـسلا و  هیلع  داوج  ترـضح  رازم  نییاپ  رد  و  دـناوخ ؛ زامن  شرکیپ  رب  هللا ) همحر  ) یـضترم دیـس  ار  ناشیا  تاـفو  زا  دـعب 
)(1)  ( .دش هدرپس  كاخ  هب  هللا ) همحر  «) یمق هیولوق  نب  رفعج  مساقلاوبا   » شداتسا و

667 ص :
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تثعب لاس 10  ناضمر   7

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  تشذگرد 

ینب تسایر  تایح ، نامز  ات  يو ، .تشاد  مان  اهیلع  هللا  مالـس  دسا  تنب  همطاف  شرـسمه  دوب و  ربمایپ  يومع  مالـسلا ،  هیلع  بلاطوبا 
هللا مالس  هجیدخ  ترـضح  تلحر  و  يو ، تلحر  اب  .دنکب  یخاتـسگ  ترـضح  هب  شیرق ، داد  یمن  هزاجا  و  دوب ، راد  هدهع  ار  مشاه 

.دش زاغآ  ترضح  ياهتبیصم  لاس  تشاذگ و  ینوزف  هب  ور  ترضح  هیلع  اهتراسج  اهیلع 

؛ يدرک متیبرت  یکدوک ، رد  ناج ! ومع  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تشاد و  نامیا  ربمایپ ، ادخ و  هب  مالـسلا ،  هیلع  بلاطوبا 
« .دهد ریخ  شاداپ  وت  هب  نم ، يوس  زا  دزیا ، يدرک ؛ میرای  یگرزب ، رد  يدومرف و  متلافک  یمیتی ، رد 

.دش هدرپس  كاخ  هب  تسا ، روهشم  شدوخ  مان  هب  هک  یناتسربق  رد  تافو ، زا  دعب 

668 ص :
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نامیا هک  نانآ   ) قلخ نیا  نامیا  وزارت و  هفک  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  نامیا  رگا  : » دومرف وا  ةراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
«. .تسا رت  نیگنس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  نامیا  دنراذگب ، رگید  هفک  رد  ار  دندرک ) یم  در  ار  مالسلا  هیلع  بلاطوبا 

669 ص :
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ق لاس 60 ه .  ناضمر   9

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  همان  نارازه  لاسرا 

رازه هدزاود  دندمآ و  درگ  هفوک  نادرم ، .دش  هداتسرف  زور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هفوک  مدرم  يوس  زا  همان  رازه   12
تموکح اب  دباتـشب و  قارع  يوس  هب  ترـضح ، هک  دنتـشاد  اضاقت  نانآ ، .دندرک  لاسرا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  دوخ  همان 

لباقم رد  لاس ، نامه  مرحم  رد  اما  میتسه ، ناترظتنم  هک  دنتفگ  دنداد و  يرادافو  لوق  ترـضح  هب  هفوک ، نادرم  .دنک  هزرابم  دـیزی 
.دندرک ییارآ  فص  وا 
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ق ناضمر 1225 ه .   9

فرشا فجن  هب  زاجح  نایباهو  هلمح 

هبورخم ینابرق و  نارازه  نتـشاذگ  ياج  هب  اب  راب  ره  دـندرک و  هلمح  نایعیـش  سدـقم  نکاما  هب  اـهراب ، يداـمتم ، ياـهلاس  لوط  رد 
.دنتشگ رب  اهمرح  اهرهش و  ندرک 

دندناسر تداهش  هب  البرک  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارئاز  زا  يرادقم  دندرک و  هلمح  فرـشا  فجن  هب  نانآ  يزور ، نینچ  رد 
بکترم كرش  اب  هزرابم  مان  هب  ار  يروآ  مرش  ياهتیانج  دش و  هرـصاحم  البرک »  » و هرـصب »  » ياهرهـش .دندرک  تراغ  ار  ناشلاوما  و 

.دندش
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ترجه زا  لبق  موس  لاس  ناضمر   10

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تافو 

نامیا ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  تسا  ییوناب  نیتسخن  دوب و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روای  رای و  لحارم ، ماـمت  رد  يو ،
.دوب رهاط  بیجن و  لاح ، نیع  رد  سانشرس و  دنمتورث و  وا ، .دروآ 

ياوادم شمارآ و  هب  لزنم ، رد  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  دنداد ، یم  رازآ  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ناکرشم ، هک  ینامز 
.تخادرپ یم  يو 

.دندیمان نزحلا » ماع   » ار مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  يو و  تافو  لاس 

.دش هدرپس  كاخ  هب  هکم ، نوجح »  » ۀقطنم بلاطوبا ، ناتسربق  رد  تفای و  تافو  یگلاس  رد 65  يو ،
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ناضمر 597  12

يزوجلا نب  جرفلاوبا  تافو 

فورعم دنمهفب ، ار  وا  ندوب  هعیـش  ای  ینـس  هللا ،» نیدل  رـصانلا   » روضح رد  دنتـساوخ  هک  ینامز  دوب و  دوخ  رـصع  ناراگزیهرپ  زا  وا 
شلاس هن  زونه  .دوب  يرجه  مشـش  نرق  ظعاو  هیقف و  ثدحم و  ملکتم و  وا ، هتیب .» یف  هتنب  تناک  نم  دـعب  مهلـضفا  : » تفگ هک  تسا 

اب وا  سلجم  تشاد و  ظعو  مسارم  دوخ  لزنم  رد  هعمج ، ره  .تخادرپ  یم  هباطخ  ظعو و  هب  تفر و  یم  ربنم  هب  هک  دوب  هدـشن  ماـمت 
، ربنم يالاب  رب  .تفگ  مدرم  هب  ربنم  زارف  رب  ار  نآرق  ریـسفت  داهن و  ناینب  ار  یگرتس  راک  گرزب ، غلبم  نیا  .دش  یم  ور  هب  ور  لابقتـسا 

.درک یم  نعل  ار  دیزی 

.تسا وا  ياهباتک  زا  سیلبا » سیبلت   » و مطتنملا » »

« عبرا عبرا  عبرا  : » تفگ دنرفن .»؟ دنچ  لوسر ، زا  دعب  يافلخ  : » دندیسرپ يو  زا 

.تفای تافو  دادغب  رد  يو ،
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يرجه ناضمر 1   12

راصنا نارجاهم و  نیب  توخا  نامیپ 

قفتم مالسا  فادها  هار  رد  ار  همه  درادرب و  ناناملسم  نایم  زا  ار  یفالتخا  هنوگ  ره  هک  نآ  يارب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
!« دیشاب ردارب  مه  اب  رفن ، ود  رفن ، ود  دزیا ، هار  رد  : » دومرف راصنا  نارجاهم و  هب  دزاس ،

« .نم ردارب  تسا  نیا  : » دومرف داد و  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  زین  دوخ 

مکح نیا  هتبلا  .دنربب  ثرا  مه  زا  زین  گرم  زا  سپ  دننک و  يرای  ار  مه  قح ، هار  رد  دـندش  فظوم  ناناملـسم  نامیپ ، نیا  ساسا  رب 
.دش خوسنم  دزیا ، يوس  زا  يا  هیآ  لوزن  اب  اربک ، ردب  زا  دعب  ثراوت ،
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ق ناضمر 67 ه .   14

هفوک رد  یفقث  راتخم  ندش  هتشک 

هیلع نیـسح  ماما  زا  هک  دوب  هفوک  یبالقنا  ناربهر  هلمج  زا  نایفـس ، یبا  نب  ۀـیواعم  تکـاله  زا  سپ  یفقث ،» هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  »
ریگتـسد و داـیز ،» نب  هللادـیبع   » يوس زا  هجیتن ، رد  درک و  تیاـمح  مالـسلا  هیلع  لـیقع  نب  ملـسم  ترـضح  شا ، هدـنیامن  مالـسلا و 

رهوش تطاـسو  هب  هکنیا  اـت  درب  یم  رـس  هب  داـیز  نب  هللادـیبع  نادـنز  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  ماـیا  رد  .دوـش  یم  ینادـنز 
.دش دازآ  نادنز  زا  دیزی ، دزن  رمع ،» نب  هللادبع  ، » شرهاوخ

نالتاق مامت  دنتـسویپ و  وا  هب  يریثک  عمج  درک و  مایق  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یهاوخ  نوخ  تهج  دـیزی ، گرم  زا  سپ 
.دناسر ناشلامعا  تافاکم  هب  ریگتسد و  ار  تیب  لها  ماما و  اب  هبراحم  یلصا  رصانع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
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بعصم  » یهدنامرف هب  ریبز ،» نب  هللادبع   » رکشل ربارب  رد  ناضمر 67  رد 14  نآ ، یحاون  هفوک و  رد  تموکح  هام  هدـجه  زا  سپ  وا ،
)(1)  ( .دیسر لتق  هب  دش و  تسکش  لمحتم  ریبز ،» نب 
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ق ناضمر 3 ه .   15

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دالیم 

، ناملـسم درم  نیتسخن  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  رون ، يوناب  كاـپ  زا  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  ۀـمین  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
.درک یگدنز  ردپ  اب  لاس  یس  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  لاس  تفه  وا ، .دمآ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.دوبن هیبش  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  راقو  شنم و  قالخا و  هرهچ و  تهج  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دننام  سک  چیه 

ناهدنامرف و زا  يدایز  ةدع  تنایخ  یتسس و  رثا  رب  اما  دش ، هیواعم  اب  گنج  ةدامآ  تفالخ ، زا  سپ  هام  دنچ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
.دیدن یلیمحت  حلص  لوبق  زج  يا  هراچ  نایفارطا ، نازابرس و  لیابق و  نارس 
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ق ناضمر 60 ه .   15

هفوک هب  هکم  زا  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  تکرح 

ماما هب  نایفوک  یعمج  هتسد  یپ و  رد  یپ  ياه  همان  زا  سپ  هفوک ، بناج  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  زا  ملـسم  ترـضح  مازعا 
رد هچ  رگ  هفوک ، مدرم  .دوب  هیواعم  نب  دیزی  اب  هزرابم  یمالسا و  تموکح  داجیا  يارب  ترضح  نآ  زا  توعد  مالسلا و  هیلع  نیـسح 
هب هنامولظم  وا ، دنتشاذگ و  اهنت  ار  يو  ماجنارس ، هللادیبع ، تموکح  دیدهت  عیمطت و  اب  یلو  دندرک ، ملـسم  زا  يدایز  لابقتـسا  ادتبا ،

.دیدرگ دیهش  دایز ، نبا  تسد 
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ق ناضمر 195 ه .   15

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  تدالو 

.دیسر تماما  ماقم  هب  یکدوک  نارود  رد  نومأم ، تسد  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

مالـسلا و هیلع  قداـص  ماـما  شردـپ  رـضحم  زا  دوـب و  نییوـلع  زا  گرزب و  ناـفلؤم  خـیاشم و  زا  هک  مالـسلا »  هیلع  رفعج  نـب  یلع  »
روهـشم شناد  تهاقف و  هب  درک و  ملع  بسک  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  شا ، هداز  ردارب  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شردارب 
فرتعم ترضح  نآ  تماما  هب  تشادن ، رت  شیب  لاس  هدزناپ  دیاش  داوج  ماما  دوب و  لاس  داتـشه  دودح  شرمع  هک  یماگنه  رد  دوب ،

«. .متسه وا  ةدنب  نم ، : » تفگ یم  دیسوب و  یم  ار  ترضح  تسد  دوب و 

هب ار  ترضح  دنوادخ  هبترم  هکلب 120  هدوبن ، راب  کی  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا ، یخرب  زا 
.داد ترضح  نآ  هب  ییاهیهاگآ  یهلا ، فراعم  مالسلا و  هیلع  راهطا  ۀمئا  تماما  تیالو و  باب  رد  درب و  اهنامسآ 
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كرابم هام  مود  همین 

ق ناضمر 2 ه .   17

ردب ةوزغ  عوقو 

ناکرشم ياه  هتشک  دربن ، نایاپ  زا  سپ  .دش  رو  هلعش  ناکرشم  ناناملسم و  نایم  دربن  نآ ، فارطا  رد  هک  تسا  ییاه  هاچ  مان  ردب ،» »
گرب و زاس و  ۀبنج  زا  نآ ، رد  رافک ، ناکرشم و  دوب ، رفک  اب  مالسا  هاپـس  هلباقم  نیتسخن  هک  هوزغ  نیا  رد  .دوب  هدش  هدنکفا  نآ  رد 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  ینارادرس  دوب  مالسا  هاپس  ربارب  هس  اهنآ  تارفن  دنتشاد و  يرترب  ناناملسم  رب  تامهم ، هحلـسا و 
دننام رفک ، رکشل  نارس  زا  نت  تفه  هتفای و  روضح  گنج  نیا  رد  بلطملادبع » نب  ثراحلا  نب  هدیبع   » و بلطملادبع ،» نبا  هزمح  ، »

.دندناسر تکاله  هب  رگید  نت  اه  هد  هارمه  هب  ار  هبتع » «، » هبیش «، » دیلو «، » لهجوبا »

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  لهجوبا  رـس  هنادـنمزوریپ  هدروآ و  رد  تراسا  هب  ار  شیرق  راـفک  زا  رفن  داـتفه  ناناملـسم ،
.دروآ ياج  هب  رکش  ةدجس  ترضح ، نآ  .دندرب 
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نیب یلو  دوب  تولاط ،»  » باحصا دادعت  هب  رفن ، ملسو 317  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  گنج ، نیا  رد  هک  تسا  هدش  تیاور 
.تسا هدوب  رفن   313 ترضح ، نآ  باحصا  دادعت  هک  تسا  فورعم  ناناملسم 
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ق لاس 40 ه .  ناضمر   19

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ندروخ  تبرض 

مهاب رفن ، هس  دنتـسیرگ و  ناورهن »  » ياه هتـشک  رب  نانآ  .دندرک  هرکاذم  دندش و  عمج  هکم  رد  جراوخ ، زا  یهورگ  ملهچ ، لاس  رد 
.دنشکب ار  هیواعم  و  صاع » ورمع   » مالسلا و هیلع  یلع  نانمؤمریما  بش ، کی  رد  هک  دندرک  دهع 

هدش هتـشک  ناورهن  رد  شردارب  ردپ و  هک  ار  جراوخ  زا  ینز ، .دش  هفوک  دراو  تفریذـپ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشک  مجلم ،» نبا  »
بلاط یبا  نب  یلع  نتـشک  زینک و  مالغ و  مهرد و  رازه  هس  نم ، رهم  : » تفگ ماطق »  » .درک يراگتـساوخ  يو  زا  دنم و  هقالع  دندوب ،

لوغشم هدز و  همیخ  دجـسم  رد  مهدزون  بش  دوخ ، داتـسرف و  مجلم  نبا  يرای  هب  زین  ار  دلاجم » نب  نادرو  ، » وا .تسا .» مالـسلا  هیلع 
کی ره  ۀنیـس  هب  مشیربا  زا  يا  هتفاب  ماطق ، .دـندمآ  دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لتق  مزع  هب  نوعلم ، هس  نآ  .دوب  فاـکتعا 

.داد اهنآ  هب  ار  هدش  هداد  بآ  رهز  هب  ياهریشمش  تسب و 

ترضح رب  دندیـشک ، ریـشمش  شنارای  مجلم و  نبا  دش ، دنلب  هالـصلا »! سانلا ! اهیا  ای   » هب مالـسلا  هیلع  یلع  يادص  هک  حبـص  ماگنه 
دروخ ترضح  رس  رب  مجلم  نبا  ریشمش  یلو  تفر  اطخ  بیبش ،»  » ریشمش ۀبرـض  یلع »! ای  کل  مکحلا هللا ال  : » دنتفگ دندرک و  هلمح 

.دش باضخ  نوخ  هب  دوب ، هدشن  باضخ  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  ار  شفیرش  نساحم  دش و  يراج  نوخ  تفاکش و  و 
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يرجه لاس 8  ناضمر   20

هکم حتف 

نآ ساسا  رب  هک  دندرک  اضما  یحلص  نامیپ  هیبیدح »  » لحم رد  هکم ، لها  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرجه ، مشش  لاس  رد 
ترـضح اب  هعازخ ،» ۀـلیبق  ، » هجیتن رد  .ددـنبب  نامیپ  ناناملـسم  اـب  شیرق  هورگ  ود  زا  کـی  ره  اـب  دـناوت  یم  هلیبق ، ره  هک  دـش  ررقم 

.دنتسب نامیپ  شیرق  اب  رکبونب ،» ۀلیبق   » و ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  لوسر 

حلـص نامیپ  بیترت ، نیا  هب  .دندرک  يرای  گنج  رد  ار  رکبونب  شیرق ، دـمآ و  دـیدپ  هعازخ  رکبونب و  نیب  يریگرد  متـشه ، لاس  رد 
.دوب هدش  گنج  دراو  ناناملسم  نانامیپ  مه  اب  شیرق ، اریز ، دش ؛ ضقن  شیرق  فرط  زا  هیبیدح 

.دنک دیدجت  ار  نامیپ  ات  دناسر  هنیدم  هب  ار  دوخ  هدز  باتش  دش ، ینکش  نامیپ  نیا  بقاوع  هجوتم  هک  شیرق ، هورگ  رـس  نایفـسوبا ،
یلع دزن  هاگ  نآ  وا ، .دنتفریذپن  مه  نانآ  تفر ، هباحص  زا  یخرب  دزن  وا ، .دندادن  خساپ  يو  داهنشیپ  هب  ملسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
مرکا ربمایپ  هک  یمیمصت  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  .درک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تعافـش  ياضاقت  دمآ و  مالـسلا  هیلع 
نسح شدنزرف  هک  تساوخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  زا  نایفـسوبا ، .مینک » یمن  ارچ  نوچ و  ام ، هتفرگ ، ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
نسح : » دومرف ترضح  .دنک  تعافـش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  رد  دهد و  هانپ  ار  شیرق  دوب ، كدوک  هک  مالـسلا  هیلع 

«. .تسا كدوک  زونه  مالسلا ،  هیلع 
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، ناضمر مهد  رد  درک و  رداص  یمومع  جیسب  روتسد  مه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .تشگزاب  هکم  هب  دشن و  قفوم  وا  لاح ، ره  هب 
.دـمآ دورف  نارهظلا » رم   » ۀـقطنم رد  رکـشل ، .دـندرک  تکرح  هنایفخم  روط  هب  هکم ، يوس  هب  هنیدـم ، ناناملـسم  يرفن  رازه  هد  هاـپس 

دزن نتفرگ  ناما  يارب  ار  اهنآ  دنا ، هدمآ  یسوساج  هب  هک  دید  ار  یهورگ  نایفسوبا و  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع ،» »
شیرق ندنام  ناما  رد  يارب  ار  یطیارـش  ربمایپ  دـش و  ناملـسم  يراچان ، يور  زا  نایفـسوبا ، .درب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.درک غالبا  مدرم  هب  ار  طیارش  نآ  نایفسوبا  درک و  حرطم 

نب لالب   » هب درک و  كاپ  تسرپ  تب  تب و  ثول  زا  ار  مارحلادجـسم  هبعک و  دـش و  هکم  دراو  مالـسا  هاپـس  ناـضمر ، هاـم  متـسیب  رد 
.دیوگب ناذا  دنلب  يادص  اب  دورب و  هبعک  ماب  هب  داد  روتسد  حابر »

.تخادنا نیمز  رب  ار  هبعک  ياه  تب  تفر و  ربمایپ  شودرب  مالسلا  هیلع  یلع  زور  نیا  رد 

684 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 719 

http://www.ghaemiyeh.com


ق ناضمر 40 ه .  بش 21 

نامسآ هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  جورع  مالسلا و  هیلع  نون  نب  عشوی  مالسلا و  هیلع  نارمع  نب  یسوم  تافو 
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ق ناضمر 40 ه .   21

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تداهش 

، هبعک لخاد  رد  دسا  تنب  همطاف  مان  هب  يردام  زا  ترجه ، زا  لبق  لاس   23 لیفلا ،» ماع   » یس رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  ترضح  تیامح  تلافک و  رد  یگلاس  تشه  زا  هک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .دوشگ  ناهج  هب  هدید 

ار وا  دوب و  سونأم  وا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یگدنز  ياهزور  نیتسخن  زا  دوب ، اهیلع  هللا  مالـس  دـسا  تنب  همطاف  شرـسمه  و 
.دنارورپ دوخ  تبحم  شوغآ  رد  یمارگ ، يدنزرف  نوچ 

، داد لیکشت  يا  هناگادج  یگدنز  درک و  جاودزا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ 
شیوخ شرورپ  تلافک و  تحت  درب و  شیوخ  هناخ  هب  ار  یلع  دـهد ، هزاجا  اـت  درک  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  وبا  شیومع  زا 

.دهد رارق 
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.دوب ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هشیمه ، سپ ، نآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نامحرلادبع ینعی  تما ؛ درف  نیرت  یقش  تسد  هب  یگلاس ، نس 63  رد  تفالخ ، لاس  جنپ  هب  کیدزن  زا  سپ  ترضح ، نآ  ماجنارس ،
.دیسر تداهش  هب  دعب  زور  ود  بورضم و  هفوک ، دجسم  رد  يدارم ، مجلم  نب 

687 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 722 

http://www.ghaemiyeh.com


ق ناضمر 38 ه .   25

ناورهن گنج  عوقو 

یلع هب  تبسن  شیوخ  يدونشخان  نالعاو  زاربا  زا  دنتـشادن و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یمالـسا  لدع  تموکح  لمحت  هک  یناقفانم 
ورمع هیواعم و  ياه  هعدخ  زا  سپ  یلو  دندرک ، تکرـش  نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  ترـضح  نآ  اب  دندوب ، كانمیب  مالـسلا  هیلع 

هیلع یلع  ماما  گنج ، زا  ندیشک  تسد  اب  هدرک و  ادیپ  تفلاخم  تصرف  نیفـص ، گنج  مرگامرگ  رد  نآرق  ندرک  هزین  هب  رد  صاع 
.دندرک تیمکح  نتفریذپ  گنج و  كرت  هب  روبجم  زین  ار  مالسلا 

ات دندوب  ییوج  هنتف  هناهب و  لابند  هب  ًامئاد ، نیفـص ، گنج  زا  سپ  دـندش ، فورعم  نیقرام »  » مان هب  مالـسا  خـیرات  رد  هک  هورگ  نیا 
.دندرک ییارآ  فص  گنج ، يورین  رازه  اب 12  دنداتسیا و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  لباقم  رد  هک  نیا 
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رو هلعـش  ار  گـنج  رگید ، موس  کـی  رارـصا  یلو  دـندش ، فرـصنم  گـنج  زا  عمج ، نآ  موس  ود  مالـسلا ،  هیلع  یلع  تحیـصن  اـب 
.دندش كاله  هیقب  دندرب و  رد  هب  ملاس  ناج  نیقرام  زا  رفن  هن  اهنت ، گنج ، نیا  رد  .تخاس 

689 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 724 

http://www.ghaemiyeh.com


ق ناضمر 1370 ه .   27

( هللا همحر  ) يزاریش يازریم  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  وغل 

یگنرف و نارتخد  لیخ  تفرگ ، راجاق » هاش  نیدلا  رصان   » زا ار  وکابنت  نوتوت و  زایتما  ییاهدنفرط ، اب  سیلگنا ، رامعتسا  هکنآ  زا  سپ 
.دندرک داسف  اشحف و  زکارم  داجیا  هب  مادقا  گرزب ، ياهرهش  رانک  هشوگ و  رد  دش و  ریزارس  ناریا  يوس  هب  یجراخ  ةراکدب  نانز 

تخات دروم  ناتسودنه ، دننامه  ار  ناریا  یمالسا  روشک  دندش و  روشک  دراو  جیردت  هب  زین  یحیسم  نارّـشبم  ناغّلبم و  نآ ، لابند  هب 
.دنداد رارق  شیوخ  یقالخادض  گنهرف  زات  و 

.دنتشادرب تفلاخم  ملع  ضارتعا ، هب  مدرم  توعد  اب  دندرک و  رطخ  ساسحا  زوسلد ، نادهتجم  املع و 
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رد ینایتشآ ،» نسح  ازریم  ، » زیربت رد  يزیربت ،» دـهتجم  اقآ  داوج  ازریم  ، » زاریـش رد  يریـسا ،» لاـفربکا  یلع  دیـس   » دـننام ناـیناحور 
.دندرک شروش  مدرم  يرای  اب  نارهت ،

لاـمعا زا  درب ، یم  رـس  هـب  قارع  يارماـس  رد  ماـگنه ، نآ  رد  هـک  هللا ،) هـمحر  «) يزاریـش يازریم  هللا  تـیآ  ، » نایعیـش دـیلقت  عـجرم 
فسأتم تحاران و  رایسب  روشک ، رد  اهیجراخ  تسد  نتشاذگ  زاب  ناتـسلگنا و  هب  وکابنت  نوتوت و  زایتما  يراذگاو  ناریا و  تموکح 

.دوب

یخیرات ياوتف  ناناملسم ، مالسا و  تاجن  يارب  وا  اذل  دوب ، رثا  یب  هک  داتسرف  راجاق  هاش  نیدلارصان  يارب  ییاه  همان  تهج ، نیمه  هب 
هللا تاولـص  نامز ، ماما  اب  هبراحم  مکح  رد  ناک ، وحن  ياب  نوتوت  وکاـبنت و  لامعتـسا  مویلا  : » درک رداـص  ار  وکاـبنت  میرحت  رد  دوخ 

« .تسا هیلع ، همالسو 

میدـقت زین  ینادیهـش  دوخ  ماـیق  رد  دـنداد و  تبثم  باوج  تیناـحور ، توعد  هب  مدرم ، هللا ،) همحر  ) يزاریـش يازریم  ياوـتف  زا  سپ 
.تفاین دادرارق  خسف  زج  يا  هراچ  هاش ، ماجنارس ، .دندرک 
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ناضمر هام  هعمج  نیرخآ 

سدق زور 

، نیطسلف نیمزرس  .تسا  ینیطسلف  ناملسم  ةراوآ  اهنویلیم  یلصا  نیمزرس  هک  تسا  ناهج  ناناملسم  مود  مرح  هلبق و  نیتسخن  سدق ،
هدش و هدنار  اج  نآ  زا  یلصا ، نانکاس  جیردت ، هب  دمآ و  رد  اهتسینویهص  لاغتـشا  هب  يدالیم  لاس 1948  زا  سدقملا ، تیب  هلمج  زا 

نآ رد  هدـش ، عمج  اـیند  رـسارس  زا  بصاـغ  ياهتـسینویهص  ناـنآ  ياـج  هب  دـندش و  میقم  یبرع  ياـهروشک  رد  هراوآ ، تروـص  هب 
.دندش هناخ  بحاص 

سدق زور  ناونع  هب  ناضمر ، كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  نییعت  اب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح 
.درک یم  فوطعم  یلاغشا  یضارا  يزاس  دازآ  نیطسلف و  ناناملسم  زا  رمتسم  ینابیتشیپ  هب  ار  ناهج  ناناملسم  هجوت 
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح 

رثوک فدص 

همدقم

ياتمه یب  هنادرُد  شنیرفآ ، ناهج  راوهاش  ِّرُد  هک  درک  ادـیپ  ار  راختفا  نیا  وناب  کی  اهنت  ناهج ، تلیـضف  اب  يوناب  اهنویلیم  ناـیم  رد 
هللا مالـس  رهطا  ۀمطاف  سدقا  دوجو  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  ۀیامنارگ  تخد  ملاع ، ناوناب  رورـس  دـشاب و  ناّنم  دـنوادخ 

.تسین اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  زج  یسک  وا  و  دنارورپب ، دوخ  فدص  رد  ار  اهیلع 

.تسا تراهط  تمصع و  نادناخ  هودنا  مغ و  زور  نآرق و  رثوک  یمیتی  زور  گرزب ، يوناب  نیا  لاحترا  روآدای  ناضمر ، مهد 

: مینک یم  هراشا  تلیضف  اب  يوناب  نآ  رابرپ  یگدنز  زا  يا  هشوگ  هب  هلاقم  نیا  رد 

693 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 728 

http://www.ghaemiyeh.com


( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  ْبَسَن 

دنزرف بعک ،»  » دنزرف هَُّرم ،»  » دنزرف بالک ،»  » دنزرف ّیَُـصق ،»  » دنزرف يّزُعلا ،» دبع   » دنزرف دَـسَا ،»  » دـنزرف دـِلیَوُخ »  » ِیمارگ تخد  وا 
رسپ رَجَح ،»  » رـسپ هحاور ،»  » رـسپ مصأ ،»  » رـسپ هدئاز ،»  » تخد همطاف ،» ، » شردام ) (1)  ( .تسا رِهف »  » دنزرف بلاغ ،»  » دـنزرف يؤل ،» »

)(2)  ( .تسا رِهف »  » رسپ بلاغ ،»  » رسپ يَُؤل ،»  » رسپ رماع ،»  » رسپ صیعَم ،»  » رسپ دبع ،» »

متـشه ياین  رد  رداـم  يوس  زا  و  ّیَُـصق )  ) مّوس ياـین  رد  ردـپ  يوس  زا  هک  تسا  شیرق »  » ةریت زا  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
.دروخ یم  دنویپ  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  بسن  اب  ّيَُؤل ) )

دز ریشمش  هنادرم  شربارب  رد  درب ، ریـشمش  هب  تسد  نمی ،»  » ۀماکدوخ هاشداپ  عَُّبت ،»  » مجاهت ماگنه  هک  دوب  يروالد  نامرهق  ِدلیَوُخ ،
)(3)  ( .تخاس رود  هبعک  میرح  زا  ّتلذ  اب  ار  وا  و 
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اب نادمغ »  » خاک رد  تفر و  اعنَـص »  » هب شیرق  يوس  زا  بلطملادبع  هارمه  وا  تنطلـس ، تخت  رب  نَزَی » يذ  نب  فیـس   » سولج ماگنه 
)(1)  ( .درک رادید  يو 

، دـش موسوم  نادرمناوج » نامیپ   » هب دـش و  رازگرب  نامولظم  زا  عافد  يارب  هک  لوضُفلا » فلِح   » عاـمتجا رد  زین  دـسا » ، » دـلیوخ ردـپ 
)(2)  ( .تشاد لاّعف  تکرش 

695 ص :

ص 149. ج 1 ، 1398ق ، موس ، پاچ  هفاقثلا ، راد  همرکملا ، هّکم  نسحلم ، حلاص  يدشر  قیقحت  یقرزا ، هّکم ، خیرات  - . 1
ص 266. ج 1 ، هّکم ، خیرات  - . 2
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باقلا هینک و 

: زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  لقن  یناوارف  ياه  هینک  باقلا و  مناخ ، نآ  يارب 

نینمؤملا ّما  .1

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  ) (1)  ( دنا هتفای  بقل  نینمؤملا » ّما   » اهیلع هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  اهنآ  سأر  رد  ربمایپ و  نارـسمه 
)(2)  ( .تسا هدناوخ  نینمؤم » تاهّما  نیرتهب  نیرترب و   » ار وا  ملسو 

ناوناب يوناب  . 2

هدّیـس  » ناونع هب  ترـضح  نآ  زا  دورـس ، اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  گوس  رد  هک  يا  هماـکچ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
ار مناخ  نآ  سیمع ،» تنب  ءامـسا  ) » (4) ، ( دومرف ریبعت  شیرق » هدّیـس   » ار يو  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  ) (3) ، ( دومرف ریبـعت  ناوسنلا »

)(6)  ( .دندناوخ یم  شیرق » ءاسن  هدّیس   » ار وا  یلهاج  دهع  رد  و  ) (5)  ( دناوخ یم  نیملاعلا » ءاسن  هدّیس  »

هقیّدص . 3

696 ص :

.6/ بازحا - . 1
ص 226. يوالیس ، هعطاسلا ، راونالا  - . 2

ص 143. ج 35 ، 1380ه ق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - . 3
ح 1232. ص 252 ، 1417ه ق ، روپناشوک ، یگنهرف  هسسؤم  مق ، يریمح ، دانسإلا ، برق  - . 4

ص 110. 1412ه ق ، یتریصب ، ینیوزق ، ءارهزلا ، همطاف  - . 5
ص 199. ج 1 ، یناقرز ، هیندللا ، بهاوملا  حرش  - . 6
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انعم هموصعم  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  و  ) (1)  ( هتفر راک  هب  میرم  ترـضح  هرابرد  راب  کی  طـقف  نآرق ، رد  هقیّدـص  ةژاولگ 
)(2)  ( .تسا هدرک 

)(3) ) ؛ ِیتَُّما ُهَقیِّدِص  ِهِذه  : » دومرف لیئربج  هب  باطخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  یفّرعم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
« .تسا نم  تّما  هقیّدص  نیا 

هرهاط . 4

)(5)  ( .دوب نارود  نآ  يوناب  نیرت  فیفع  نیرت و  كاپ  وا  اریز  ) (4)  ( .دوب هرهاط »  » یلهاج رصع  رد  ترضح  نآ  بقل  نیرتروهشم 

هکرابم . 5

ییوناب زا  نامزلارخآ  ربمایپ  لسن  هک  دومرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  دنوادخ  : » تسا هدرک  تیاور  نینچ  یمق  ثدحم 
)(7)  ( .تسا هدرک  لقن  لیجنا  زا  ار  انعم  نیا  زین  نامیلس » نب  هّللادبع  ) » (6) « ( .تسا هکرابم 

باقلا رگید  . 6

697 ص :

.75/ هدئام - . 1
ص 459. ج 1 ، 1405ه ق ، ءاوضألا ، راد  توریب ، يراّفغ ، ربکا  یلع  قیقحت  ینیلک ، یفاک ، لوصا  - . 2

ص 62. ج 2 ، 1408ه ق ، فراعملا ، هبتکم  توریب ، ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  - . 3
ص 60. .م ج 8 ،  1835 دنه ، هتکلک  پاچ  تسفا ، هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، رجح ، نبا  هباصالا ، - . 4

ص 199. ج 1 ، یناقرز ، هیندللا ، بهاوملا  حرش  - . 5
ص 70. 1404ه ق ، ءافولا ، هسسؤم  توریب ، یمق ، ثدحم  رشبلا ، دّیس  هریس  یف  رصبلا  لحک  - . 6

ص 22. ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 7
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هجیدخ هّیضرم ، هیضار ، هّیکز ، هرهاط ، هقیّدص ، ...رب  مالس  : » تسا هدمآ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياه  همانترایز  زا  یکی  رد 
)(1) « ( .نینمؤملا ما  يربک  اهیلع  هللا  مالس 

698 ص :

ص 189. ج 100 ، راونالا ، راحب  - . 1
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یحو هنییآ  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ يامیس 

)(1)  ( تفرگ ماجنا  لوالا  عیبر  هام  رد  يا  هبنشود  بش  رد  تثعب  زا  سپ  لاس  ود  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ایبنا  متاخ  هنابش  ریـس  نیتسخن 
یلَع َاَْرقَت  ْنَا  ِیتَجاـح  : » دـش باـطخ  وا  هب  هنوگ  نیا  یحو ، کـیپ  يوـس  زا  تشگ ، یمزاـب  نیمز  يوـس  هب  جارعم  زا  هک  یماـگنه  و 
مالـس اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هب  لیئربج )  ) نم فرط  زا  ادـخ و  يوس  زا  هک  تسا  نیا  ما  هتـساوخ  َمـالَّسلا ؛ یِّنِمَو  ِهَّللا  َنِم  َهَجیِدَـخ 

« .یناسرب

، دومرف غالبا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هب  ار  نیما  لیئربج  لاعتم و  دـنوادخ  دورد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یتقو 
)(2) « ( .داب مالس  لیئربج  رب  تسوا و  يوس  هب  وا و  زا  مالس  تسا ، مالس  دوخ  دنوادخ ، : » تشاد هضرع 

یندیـشون اذغ و  وت  يارب  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نیا  : » تفگ دـمآ و  دورف  ربمایپ  ترـضح  رب  یحو  کیپ  رگید ، راب  کی 
، نآ رد  هک  هدب  تراشب  تشهب  رد  دیراورم  زا  يرـصق  هب  ار  وا  ناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  زا  ادخ و  زا  دیآ  وت  دزن  نوچ  تسا ؛ هدروآ 

)(3) « ( .یهودنا مغ و  هن  تسا و  ییادص  رس و  هن 

699 ص :

ص 228. ج 1 ، 1412ه ق ، مود ، پاچ  ءاوضالا ، راد  توریب ، بوشآ ، رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - . 1
ص 35. ج 3 ، 1421ه ق ، هثعبلا ، هسسؤم  مق ، یشاّیع ، ریسفتلا ، - . 2

ص 48. ج 5 ، 1313ه ق ، قالوب ، یناطلس ، پاچ  تسفا  لیجلا ، راد  توریب ، يراخب ، حیحصلا ، - . 3
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  وناب ، نآ  لاحترا  زا  سپ  ) (1) « ( .تسه رظن  قافّتا  ثیدح ، نیا  ندوب  حیحص  رب  : » دیوگ یم  یبهذ » »
: تشاد هضرع  دـمآ و  دورف  یحو  کیپ  تساجک »؟ مردام  : » تفگ یم  دـیخرچ و  یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  فارطا  رد 
هک تسا  دـیراورم  زا  يرـصق  رد  تردام  هک  ییوگب  یناسرب و  مالـس  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هب  هک  دـیامرف  یم  رما  تراـگدرورپ  »

« .تسا اهیلع  هللا  مالس  هیسآ  اهیلع و  هللا  مالس  میرم  نایم  رد  خرس و  توقای  زا  شیاهنوتس  الط و  زا  شفقس 

يوس هب  وا و  زا  مالس  .تسا  مالـس  دوخ  يادخ ، : » درک ضرع  دوب ، هلاس  ماّیا 5  نآ  رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  مه  اجنیا 
)(2) « ( .تسا وا 

700 ص :

ص 113. ج 2 ، 1413ه ق ، مهن ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - . 1
ح 294. ص 175 ، 1414ه ق ، هثعبلا ، هسسؤم  مق ، یسوط ، خیش  یلامالا ، - . 2
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگدید  زا  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ

زا يرامش  هب  طقف  هک  تسا  هدیسر  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  بقانم  رد  یناوارف  ثیداحا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 
: مینک یم  هراشا  اهنآ 

)(1) « ( .تسا نم  تّما  هقیّدص  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  . » 1

)(2) « ( .دنک یم  تاهابم  ناگتشرف  رب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  دنوادخ  راب  نیدنچ  زور  ره  . » 2

)(3) « ( .تسا نینمؤم  تاهّما  نیرترب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . » 3

)(4) « ( .تسا هدرکن  نیزگیاج  نم  يارب  وا  زا  رتهب  يرسمه  ادخ  زگره  . » 4

« .تسا ملسو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  تخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دلیوخ و  تخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  یتشهب ، ناوناب  نیرترب  . » 5
)(5)(

701 ص :

ص 62. ج 2 ، ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  - . 1
ص 78. ج 16 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 7. يوالیس ، هعطاسلا ، راونالا  - . 3
ص 140. ج 7 ، هفرعملا ، راد  توریب ، رجح ، نبا  يرابلا ، حتف  - . 4

ص 139. ج 7 ، يرابلا ، حتف  - . 5
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)(1) « ( .تسا هدش  هداد  يرترب  نم  تّما  ناوناب  رب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . » 6

)(2) « ( .تشاد ینازرا  نم  رب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ّتبحم  دنوادخ  . » 7

)(3) « ( .دوبر ملاع  ناوناب  همه  زا  ار  تقبس  يوگ  نم ، ادخ و  هب  نامیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  . » 8

)(4) « ( .داد رارق  تماما  فرظ  اهیلع ) هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  باطخ   ) ار تردام  مکش  دنوادخ  . » 9

702 ص :

ص 84. ج 74 ، 1421ه ق ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - . 1
ص 359. 1404ه ق ، موس ، تیبلا ، لها  ثارتلا  ءایحا  راد  نارهت ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - . 2

ص 184. ج 3 ، 1398ه ق ، رکفلا ، راد  توریب ، مکاح ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - . 3
ص 383. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - . 4
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اهتلیضف مام  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ

ریسفت رد  اریز  تسا ، ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  همشچرس  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  دیوگ  ینالقـسع » رجح  نبا  »
نیا نوچ  : » تفگ هملـس » ما   » هک تسا  هدش  تباث  اًریِهْطَت »  ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ   » هفیرـش هیآ 
اهنآ زارف  رب  ییاسک  دـناوخ و  ارف  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـش ، لزاـن  هیآ 
هیلع نسح  اریز  دنا ؛ هتفرگ  تأشن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  زا  اهنیا  ۀمه  .دنتـسه و  نم  تیب  لها  اهنیا  ایادـخ ! راب  دومرف : تخادـنا و 

زین یلع  تسا و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  نادنزرف  مالسلا ،  هیلع  نیسح  مالـسلا و 
)(1) « ( .تسا هدش  وا  داماد  یگرزب ، رد  هدش و  تیبرت  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ۀناخ  رد  یکدوک  رد 

؛ ِیتَُّما ِءاِسن  یلَع  ُهَجیِدَخ  ْتَلُِّضف  ْدََقل  : » تسا هدومرف  وکین  دنس  اب  یثیدح  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  هداتسرف  هک  دیوگ  رجح » نبا  »
« .تسا هتفای  يرترب  نم  تّما  ناوناب  رب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

703 ص :

ص 138. ج 7 ، ات ، یب  هفرعملا ، راد  توریب ، رجح ، نبا  يرابلا ، حتف  - . 1
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)(1)  ( .تسا هدش  لالدتسا  هشیاع  رب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  يرترب  رب  ثیدح ، نیا  اب 

ُهَجیِدَخ ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن  ُلَْضفَا  تسا : هدومرف  دنـسلا  حیحـص  یثیدح  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دـیوگ یم  نینچ  سپس 
هللا مالس  هیسآ  و  اهیلع ، هللا  مالس  میرم  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  تشهب ؛ ناوناب  نیرترب  ُهَیِسآَو ؛ ُمَیْرَمَو  ُهَمِطافَو 

« .دنتسه اهیلع 

)(2)  ( .تسین لیوأت  لباق  تسا و  حیرص  ثیدح ، نیا 

ّولغ ّتنس ، لها  زا  یخرب  : » دیوگ یم  سپس  درمش و  یم  رب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هژیو  لیاضف  زا  يرامـش  ریثک » نبا  »
)(3) « ( .دنهد یم  لیضفت  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رب  تسا  رکبوبا  رتخد  هک  ببس  نیدب  ار  هشیاع  دننک و  یم 

هللا مالـس  هیـسآ  اهیلع ، هللا  مالـس  میرم  نایم  رد  كرتشم  ردق  : » تسا نیا  نآ  دـنک و  یم  لقن  ار  یفیرظ  ۀـتکن  همادا ، رد  رجح » نبا  »
: تسا هتفرگ  دوخ  تلافک  تحت  ار  یلسرم  ربمایپ  اهنیا ، زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  اهیلع و 

704 ص :

ص 135. ج 7 ، يرابلا ، حتف  - . 1

ص 135. ج 7 ، يرابلا ، حتف  - . 2
ص 129. ج 3 ، ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  - . 3
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.دروآ نامیا  وا  هب  دش  ثوعبم  نوچ  درک و  تیبرت  تلافک و  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  اهیلع ، هللا  مالس  هیسآ  . 1

.دیورگ وا  هب  دش  ثوعبم  نوچ  درک و  شگرزب  تلافک و  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  اهیلع ، هللا  مالس  میرم  . 2

نوچ درک و  میدقت  وا  هار  رد  ار  شلاوما  همه  داد ، مالسا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  جاودزا  داهنـشیپ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  . 3
)(1) « ( .دروآ نامیا  وا  هب  دش  لزان  ترضح  نآ  رب  یحو 

نوچ ینز  چیه  هب  زگره  نم  : » تفگ یم  هک  دنک  یم  تیاور  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  یخرب  زا  حیحص  دنس  اب  يراخب » »
: دنک یم  نایب  زیچ  ود  ار  دسح  نیا  لماع  هاگ  نآ  .مدیزرون » دسح  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

؛ درک یم  دای  ترثک  هب  وا  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  . 1

زا تشهب  رد  يا  هناخ  هب  دـهد  تراـشب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هک  دوب  هدومرف  رما  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  . 2
)(2)  ( .درادن دوجو  درد ، جنر و  ادص و  رس و  ینعی  بَصَن ،»  » و بَخَص »  » نآ رد  هک  دیراورم ، ینعی  بَصَق ،» »

705 ص :

ص 129. ج 3 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  - . 1
ص 48. ج 5 ، يراخب ، حیحصلا ، - . 2
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تقبس يوگ  راوگرزب ، يوناب  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  بَصَق »  » ریبعت هک  دنک  یم  لقن  یلیهس »  » زا ثیدح  نیا  حرش  رد  رجح  نبا 
یلص ربمایپ  اب  زگره  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  بَخَـص »  » ریبعت .تسا  هدوبر  ناهج  ناوناب  همه  زا  ار 

مه بَصَن »  » ریبعت .داد  رارق  مارآ  نما و  طیحم  ار  هناخ  درکن و  داجیا  ادص  رس و  درکن ، دنلب  ار  شیادص  دشن ، ریگرد  ملـسو  هیلع  هللا 
.درزاین ار  ترضح  نآ  زگره  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  یخرب  فالخ  رب  يو  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

.دشاب رازآ  ّتیذا و  نودب  ادص و  رس و  یب  مارآ ، طیحم  هک  دومرف  اطع  ترـضح  نآ  هب  تشهب  رد  يرـصق  دنوادخ  رذگهر ، نیا  زا 
)(1)(

706 ص :

ص 138. ج 7 ، رجح ، نبا  يرابلا ، حتف  - . 1
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نارود يوناب  نیرتدنمتورث 

عوضوم نیا  ...دوب و  هتشذگرد  راجف » گنج   » زا شیپ  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  هک  تسا  هدرک  لقن  يدقاو »  » زا یبهذ » »
)(1)  ( .تسا قافّتا  دروم  ام  باحصا  نایم  رد 

زاجح ناناوج  يارب  لاغتـشا  داجیا  هار  رد  ار  دوب  هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  هچنآ  دوخ  تیارد  لقع و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
دوس مه  دـننک ؛ تراجت  شتورث  اب  هک  درک  یم  قیوشت  ار  ناناوج  همه  يو  .تخادـنا  هار  هب  يا  هدرتسگ  تراـجت  تفرگ و  راـک  هب 

.دنناسر دوس  وا  هب  مه  دنربب و 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ماشه » نبا   » .دوب هبراضم  تیارد ، اب  يوناب  نآ  تراجت  ةویش 

707 ص :

ص 111. ج 2 ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - . 1
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اهنآ اب  درک و  یم  مادختـسا  ار  نادرم  وا  .تشاد  تفارـش  تورث و  دوب و  هشیپ  رجات  ییوناب  دـلیوخ  تخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  »
)(1) « ( .درک یم  راتفر  اهنآ  اب  هبراضم  قیرط  زا  تسب و  یم  دادرارق 

نییعت يرتشیب  هبراضم  قح  ترضح ، نآ  يارب  هکنیا  زج  درک ؛ یم  راتفر  هنوگ  نیمه  زین  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  وناب ، نآ 
يارب زگره  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  ترضح  هنرگو  داتسرف  یم  ترضح  نآ  رـضحم  رد  زین  ار  هرـسیم »  » دوخ مالغ  درک و  یم 

)(2)  ( .تسا هدشن  ریجا  یسک 

708 ص :

ص 5. ج 2 ، ماشه ، نبا  هّیوبنلا ، هریسلا  - . 1
ص 16. ج 2 ، 1384ه ق ، هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، یبوقعی ، خیراتلا ، - . 2
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شیرق ۀنازرف 

دندنارذگ و زاجح  زرم  زا  ار  وا  هزاوآ  دندرک ، یم  تراجت  وا  تورث  اب  هک  یناناگرزاب  .دیچیپ  زاجح  رسارس  رد  دلیوخ  رتخد  هزاوآ 
.دندناسر نیطالس  شوگ  هب  نمی  نیمزرس  رد  هژیو  هب  فارطا ، دالب  رد  ار  شترهش 

اب نادـمُغ »  » خاک رد  يو  راذـگریثأت  رادـید  وس و  کـی  زا  ) (1)  ( نمی هماکدوخ  هاشداپ  عَُّبت »  » ربارب رد  دـلیوخ  شردـپ  ياـهیروالد 
رد ار  شیرق  هنازرف  يرسمه  يوزرآ  نمی ، فارـشا  نایعا و  همه  هک  دش  ثعاب  وس ، رگید  زا  ) (2) ، ( ءاعنص رد  نَزَی » يذ  نب  فیس  »

.دننارورپب لد 

رس نانآ  ياهداهنشیپ  ربارب  رد  لامک ، لامج و  تنکم و  تورث و  نآ  اب  هک  دوب  نآ  زا  رایشوه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یلو 
.دبای هار  مشاه  ینب  نیما  لد  رد  هک  دوب  يزور  رظتنم  تشاد و  یمشاه  یناوج  ورگ  رد  لد  طقف  وا  .دروآ  دورف 

709 ص :

ص 9. يوالیس ، هعطاسلا ، راونالا  - . 1
ص 149. ج 1 ، یقرزا ، هّکم ، خیرات  - . 2
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ترـضح زا  هکنیا  زج  دـنامن ؛ یتنکم  بحاص  تورث و  بحاـص  هقطنم ، فارـشا  ناـیعا و  ناـیم  رد  هک  دـنراد  رظن  قاـفّتا  ناـخّروم ،
)(1)  ( .دز ناگمه  هنیس  رب  ّدر  تسد  وا  درک و  يراگتساوخ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 

710 ص :

ص 70. ج 1 ، ات ، یب  ان ، یب  فجن ، یفوک ، مساقلا  وبا  هثاغتسالا ، - . 1
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تخانش  یگنوگچ  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ

ترـضح يایـصوا  نیرخآ  .دوب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نییآ  وریپ  تسرپاـتکی و  ینعی  دوب ؛ ءاـفَنُح »  » زا راوـگرزب  يوناـب  نآ 
هدرک كرد  ار  اـهنآ  يو  هک  دـندوب  مالـسلا  هیلع  بلطملادـبع  ترـضح  مالـسلا و  هـیلع  بلاـطوبا  ترـضح  مالـسلا ،  هـیلع  مـیهاربا 

.دوب هدینش  یمشاه  ناوج  هرابرد  ار  اهنآ  ياهدیونو 

ات نک  ربص  لاس  یس  : » دومرف شرسمه  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوعسم  دالیم  زور 
)(1) « ( .مروایب وت  يارب  توبن -  زج  هب  ار -  وا  دننامه 

كرد ار  ترضح  نآ  تثعب  مادک  ره  هک  درک  یم  شرافـس  شنادنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  بلطملادبع  هک  دوب  يو  یکدوک  نارود  رد 
)(2)  ( .دروایب نامیا  وا  هب  دنک 

711 ص :

ص 90. 1424ه ق ، مولعلا ، راد  توریب ، يزاریش ، هّللا  تیآ  نیموصعملا ، تاهّما  - . 1
ص 452. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 2
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ربمایپ نامه  وا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  مردپ  : » تفگ مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  هک  دوب  هلاس  یناوج 20  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  دمحم 
)(1) « ( .تسا دوعوم 

همه هـب  دراپــس و  یم  یمــشاه  ناوـج  ورگ  رد  لد  تـسا ، هدروآ  درگ  هظفاـح  یناــگیاب  رد  ار  تاــمولعم  نـیا  هـک  شیرق  هـنازرف 
.دهد یم  یفنم  باوج  هورگ ، هریت و  ره  زا  ناراگتساوخ 

فیَس هب  تینهت  کیربت و  يارب  نمی  هب  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  ترضح  اب  اهیلع ) هللا  مالـس  هجیدخ  ردپ   ) دلیوخ یخیرات  رفـس  رد 
دوعوم ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیاب  ماّیا  نیا  هک  دـهد  یم  ربخ  وا  هب  هاـشداپ  تنطلـس ، تخت  رب  وا  سولج  ماـّیا  رد  نَزَی  يذ  نب 

شگرزب ردپ  ومع و  دنک ، یم  توف  شردام  ردـپ و  تسا ، تّوبن  رهُم  شا  هناش  نایم  رد  تسا ، دـمحم »  » شمان دـشاب ، هدـش  دـّلوتم 
)(2)  . ( ...دنریگ یم  هدهعرب  ار  وا  تلافک 

بلطملادبع ترضح  سپ  .یتسه  دوعوم  ربمایپ  نآ  ِگرزب  ردپ  وت  هک  هبعک  هب  دنگوس  : » دیوگ یم  تحارـص  هب  نزی ، يذ  نب  فیس 
)(3) « ( .دروآ یم  ياج  هب  رکش  هدجس  دتفا و  یم  هدجس  هب  مالسلا  هیلع 

712 ص :

ص 90. 1428ه ق ، هّیردیحلا ، هبتکملا  مق ، یلماع ، بلاطلا ، هیغب  - . 1
ص 11. ج 2 ، یبوقعی ، خیراتلا ، - . 2

ص 97. ج 1 ، 1419ه ق ، سئافّنلا ، راد  توریب ، میعن ، وبا  هّوبنلا ، لئالد  - . 3
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نآ شیرق ، هنازرف  دنک و  یم  وگزاب  شلایع  لها و  نایم  رد  دروآ و  یم  رفس  تاغوس  ناونع  هب  ار  نانخس  نیا  ددرگ و  یمرب  دلیوخ 
.دزاس یم  دوخ  شوگ  هزیوآ  ار 

، دوب یناوجون  نینس  رد  هک  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دور و  یم  ماش  هب  یتراجت  ناوراک  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح 
يوگتفگ زا  سپ  دـنک و  یم  توعد  تفایـض  هب  ار  ناوراک  راب ، نیلّوا  يارب  اریحب »  » ماـن هب  یبهار  يرـُصب »  » رد .درب  یم  دوخ  هارمه 

یم رازآ  يو  هب  دـننک و  یم  ییاسانـش  دـننیبب ، ار  وا  دوهی  رگا  هک  نادرگرب  دوز  ار  وا  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  هب  ناوارف ،
)(1) « ( .دنناسر

.دراپس یم  رطاخ  هب  ار  نآ  زین  شیرق  هنازرف  دوش و  یم  شخپ  هّکم  رد  ربخ  نیا 

هجیدخ .تسا  تراجت  مزاع  هبراضم  تروص  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لوپ  اب  تسا و  هدیـسر  یگلاس  هب 25  یمشاه  ناوج  نونکا 
هچ ره  دوشن و  ادج  ترـضح  نآ  زا  هک  دنک  یم  هیـصوت  وا  هب  دتـسرف و  یم  وا  اب  ار  هرـسیم »  » دوخ صوصخم  مالغ  اهیلع ، هللا  مالس 

.دراپسب رطاخ  هب  دنیب  یم 

713 ص :

ص 155. ج 1 ، 1424ه ق ، هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، یطویس ، ، يربکلا صئاصخلا  - . 1
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زا يدرم  وا  : » دـیوگ یم  تسیک »؟ هتـسشن  تخرد  نیا  ریز  هک  درم  نیا  : » دـسرپ یم  هرـسیم  زا  روطـسن »  » مان هب  یبهار  رفـس ، نیا  رد 
.تسا ربمایپ  وا  هک  دنک  یم  مالعا  وا  هب  تیعطاق  اب  روطسن  .تسا » مرح  لها  زا  شیرق 

مرگ اوه  نوچ  هک  دیوگ  یم  دوخ  تادهاشم  نمـض  رد  دنک و  یم  وگزاب  شیوناب  يارب  ار  بهار  نخـس  ددرگ ، یمرب  نوچ  هرـسیم 
)(1)  ( .دنتخادنا یم  هیاس  وا  رب  دنتشارفا و  یم  وا  رس  رب  ار  دوخ  ياهلاب  هتشرف ، ود  دش ، یم 

دوعوم ربمایپ  نامه  وا  تفگ : وا  هب  دـید و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  لزنم  رد  ار  یمـشاه  ناوج  دوهی ، رابحا  زا  یکی  زین  شیپ  اهلاس 
زا وت  ادابم  تسا ؛ تشهب  ناوناب  رورـس  هک  دـنک  یم  جاودزا  وا  اب  شیرق  زا  ییوناب  .ما  هدـناوخ  تاروت  رد  ار  وا  ياه  هناشن  هک  تسا 

)(2) « ( .يوش مورحم  فرش  نیا 

هداد هدعو  تّما  نیا  يارب  هک  يربمایپ  : » تفگ یم  درک و  یم  قیوشت  ار  وا  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  يومعرـسپ  لفون ،» نب  هقرو  »
دوعوم ربمایپ  نامه  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  یتسار ، هب  تسا ؛ هدیـسر  ارف  شروهظ  تقو  میتسه ، وا  راظتنا  رد  ام  تسا و  هدش 

)(3) « ( .تسا تما  نیا 

714 ص :

ص 322. ج 1 ، ماشه ، نبا  هّیوبنلا ، هریسلا  - . 1
ص 6. ج 2 ، هّیوبنلا ، هریسلا  - . 2

ص 55. ج 16 ، راونالا ، راحب  - . 3
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عـضوم رد  ار  وا  تخاس و  یم  رتمکحم  دوخ  میمـصت  رد  ار  شیرق  هنازرف  رگیدکی ، ِرـس  تشپ  اهدیون ، اهتراشب و  نیا  ندش  رادیدپ 
اهنت تخاس و  یم  ّتیمها  یب  شرظن  رد  ار  هقطنم  فارشا  همه  هک  دوب  اهدیون  نیا  .تخاس  یم  رت  مّمـصم  دوب  هتفرگ  هک  یتخـسرس 

.داد یم  هولج  يرسمه  هتسیاش  ار  یمشاه  ناوج  نآ 

715 ص :
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رادیاپ یگدنز  يوس  هب  راوتسا  یماگ 

تبالص رکف ، تمالـس  هشیدنا ، تلاصا  شنیب ، شناد ، زا  لانم ، لام و  لامک ، لامج ، زا  هتـشذگ  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح 
، نمی نیطالـس  هنیـس  رب  ندز  ّدر  تسد  زا  سپ  رذـگهر  نیا  زا  .دوـب  رادروـخرب  عـقوم  هب  يریگ  میمـصت  تردـق  رظن و  تـّقد  يأر ،

ناوج يوس  زا  يراگتـساوخ  راظتنا  رد  دنکـشب و  ار  جیار  ّتنـس  مزج ، مزع  اب  هک  تفرگ  میمـصت  زاجح ، ناگرزب  فئاط و  فارـشا 
.دورب دوخ  لآ  هدیا  رهوش  غارس  هب  وا  ینکش ، ّتنس  کی  اب  هکلب  دنیشنن ؛ یمشاه 

نیا رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  .درک  نییعت  شیرق  نیما  اـب  رادـید  هدـعو  تفرگ و  کـمک  هسیفن »  » ماـن هب  يا  هنازرف  يوناـب  زا  يو 
« .ما هتفرگ  رظن  رد  امش  يارب  يا  هتسیاش  رتخد  نم  شیرق ! نیما  يا  : » تفگ تحارص  اب  رادید 

716 ص :
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« .تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  امش  زینک  وا  اهیلع ؛ هللا  مالس  ُهَجیِدَخ  َُکتَکُولْمَم  َیِه  : » تشاد هضرع  تسیک »؟ : » دیـسرپ شیرق  نیما 
دوخ نوچ  يرـسمه  لاـبند  نم ، .مرادـن  اـیند  لاـم  زا  يزیچ  نم  یتـسه و  تنکم  لاـم و  بحاـص  وت  : » دومرف یمـشاه  ناوـج  ) (1)(

« .متسه

، تسا نم  فّرصت  رد  هچنآ  منازینک و  متورث ، مدوخ ، نم  : » تشاد هضرع  زاونلد ، نیریش و  ینایب  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
)(2) « ( .امش نامرف  عبات  تسامش و  ِنآ  زا 

مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  هّیفص ! يا  : » تفگ دیشخب و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ۀّمع  هّیفـص ،»  » هب ییاهبنارگ  تعلخ  هاگ  نآ 
)(3) « ( .مسرب ملسو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لاصو  هب  ات  ینک  يرای  ارم  هک 

)(4)  ( .دنک فرطرب  ار  سّدقم  دنویپ  نیا  عناوم  ات  داتسرف  راّمع  دزن  زین  ار  هلاه » ، » شرهاوخ يو 

717 ص :

ص 10. ج 2 ، ماشه ، نبا  هیوبنلا ، هریسلا  - . 1
ص 16. ج 2 ، یبوقعی ، خیراتلا ، - . 2

ص 55. ج 16 ، راونالا ، راحب  - . 3

ص 58. ج 16 ، راونالا ، راحب  - . 4
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جاودزا ةزیگنا 

ْدَق یِّنِا  : » درک نایب  نینچ  هّیفـص  هب  ار  سّدـقم  دـنویپ  نیا  نتفای  قّقحت  رب  يراشفاپ  همه  نیا  ّتلع  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
)(1) « ( .تسا دییأت  دروم  نایملاع ، راگدرورپ  يوس  زا  وا  هک  مناد  یم  نیقی  متح و  روط  هب  نم  َنیَِملاْعلا ؛ ِّبَر  ْنِم  ٌدَّیَُؤم  ُهَّنَا  ُتِْملَع 

يارب زج  منک ، یمن  راتفر  نینچ  امـش  اب  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » تشاد هضرع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  صخـش  هب  ترـضح ، نآ 
)(2) « ( .دش دهاوخ  هتخیگنارب  هک  دیشاب  يربمایپ  نامه  امش  مراد  دیما  هکنیا 

: مراد وت  ورگ  رد  لد  لیالد ، نیا  هب  نم  ومع ، رسپ  يا  : » درک هرامش  نینچ  ار  ترضح  ياهیگژیو  رگید  هاگ  نآ 

718 ص :

ص 16. ج 2 ، یبوقعی ، خیراتلا ، - . 1
ص 57. ج 16 ، راونالا ، راحب  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 753 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_718_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_718_2
http://www.ghaemiyeh.com


؛ یتسه نم  دنواشیوخ  . 1

؛ يرادروخرب ییالاو  تفارش  زا  . 2

؛ يراد ترهش  تناما  هب  دوخ  موق  نایم  رد  . 3

؛ يراتفگ تسار  يدرف  . 4

)(1) « ( .يراد وکین  یقالخا  . 5

تیارد قمع  رظن و  ّتقد  رفاو ، شنیب  شناد و  راوتسا ، هشیدنا  بئاص ، رظن  زا  تیاکح  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  نانخـس  زا  يزارف  ره 
.دنک یم  وا 

719 ص :

ص 134. ج 7 ، رجح ، نبا  يرابلا ، حتف  - . 1
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راظتنا هظحل 

هیلع هزمح  مالـسلا ،  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  .دش  ریبعت  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ییالط  ياهایؤر  دیـسر و  ارف  راظتنا  هظحل  ماجنارس ،
.دندروآ ناغمرا  هب  شیارب  ار  ناهج  ود  تداعس  دندمآ و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لزنم  هب  تلاسر  نادناخ  ناگرزب  رگید  مالسلا و 

لسن زا  ار  ام  هک  تیب  نیا  راگدرورپ  هب  شیاتس  ساپس و  : » دومرف تفرگ و  تسد  هب  ار  نخس  هتـشر  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح 
.تخاس كرابم  ام  يارب  ار  رهش  نیا  درک و  مدرم  رادمامز  داد و  ياج  دوخ  نما  مرح  رد  ار  ام  داد ، رارق  لیعامسا  رابت  زا  میهاربا و 

یمن هسیاقم  نامدرم  زا  يدحا  اب  دبای و  يرترب  وا  رب  هکنیا  زج  دوش ؛ یمن  هسیاقم  شیرق  لاجر  زا  يدحا  اب  زگره  نم  هدازردارب  نیا 
يارب تورث  یلو  دراد ؛ يرتـمک  تورث  اـیند  لاـم  رظن  زا  وا  .دـنک  یمن  يربارب  يدـحا  اـب  زگره  دـبای و  ینوزف  وا  رب  هکنیا  زج  دوش ؛

.رادیاپان يا  هیاس  تسا و  یگدنز  نارذگ 

720 ص :
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هب دنگوس  .تسا  نم  ِلام  زا  دـیهاوخب  هیـسن  دـقن و  زا  هّیرهم  هچنآ  شهاوخلد و  تیاضر و  هب  میدـمآ  يراگتـساوخ  يارب  ام  نونکا 
« .تسا لماک  یتیارد  لومش و  ناهج  ینید  عیفر ، یهاگیاج  وا  يارب  هک  تیب  راگدرورپ 

.درک مالعا  ار  دوخ  تیاضر  تفگ و  نخس  ًاصخش  وناب  نآ 

)(1)  ( .تفای ماجنا  فافز  دش و  رازگرب  یسورع  همیلو  درک ، رحن  يرتش  مالسلا ،  هیلع  بلاطوبا  ترضح 

721 ص :

ص 77. يربط ، همامالا ، لئالد  - . 1
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  جاودزا  خیرات  هیرهم و 

؛ دزادرپب هّیرهم  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ةداوناخ  هب  ار  نآ  هک  داد  سابع »  » هب رانید   4000 اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
)(2)  ( .درک میدقت  هّیرهم  ناونع  هب  مهرد  وا 500  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  مّلسم ، یلو  ) (1)(

هجیدخ ترضح  هب  مهرد  ینعی 500  هیقوا ، مین  هدزاود و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ناسیون ، هریـس  ناخّروم و  لقن  ساسارب 
مهرد ملسو 500  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  همه  هّیرهم  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  تایاور  ساسارب  ) (3)  ( .تخادرپ اهیلع  هللا  مالس 

)(5)  ( .دوزفا شدوخ  لام  زا  ناوج  رتش  مالسلا 20  هیلع  بلاط  وبا  ترضح  راوگرزب ، يوناب  نیا  هرابرد  یلو  ) (4) ) ؛ تسا

جاودزا خیرات 

722 ص :

ص 374. ج 5 ، یفاکلا ، - . 1
ص 70. ج 16 ، راونالا ، راحب  - . 2

دودح 165000 رد  ام  نامز  رد  صلاخ و  هرقن  لاقثم   16212 ربارب مهرد   500 دنا ، هداد  ماجنا  نف  لها  هک  يا  هبساحم  ساسارب  - . 3
.تسا ناموت 

ص 139. ج 1 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یبلح ، هیبلحلا ، هریسلا  - . 4
ص 375. ج 5 ، یفاکلا ، - . 5
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تثعب و زا  شیپ  لاس   15 لیفلا ،» ماع   » لاس 25 تمارک ، اب  يوناب  نیا  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  هداتـسرف  جاودزا  لاس  نامگ ، یب 
.تسا هدشن  لقن  نآ  رد  یفالتخا  هدوب و  لّوالا  عیبر  هام  رد  كرابم  دادیور  نیا  .تسا  هدوب  ترجه  زا  شیپ  لاس   28

یم لقن  نینچ  دیفم » خیش   » زا شدانسا  هلـسلس  اب  سوواط  نب  دیـس  هک  نانچ  تسا ؛ روکذم  هام  مهد  روهـشم ، رب  انب  زین  جاودزا  زور 
)(1)  ( .دناد یم  بحتسم  سّدقم ، دنویپ  نیا  هنارکش  يارب  ار  نآ  هزور  دنک و 

)(2)  ( .تسا هدرک  تبث  ار  خیرات  نامه  زین  دیفم  خیش 

)(3)  ( .تسا هدرک  تیاور  دیفم  خیش  زا  سوواط  نب  دّیس  لقن  قبط  ار  نآ  زین  هللا ) همحر  «) یسلجم همالع  »

: دیازفا یم  لّوالا  عیبر  مهن  زور  زا  ثحب  ماگنه  هللا ) همحر  «) ءاطغلا فشاک   » موحرم

723 ص :

ص 182. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - . 1
ص 115. ج 2 ، 1377ه ش ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، سوواط ، نب  دیس  لابقالا ، - . 2

« .هیسفن هعومجم   » نمض رد  هّمئالا ، خیرات  تسویپ  هب  ص 29 . 1396ه ق ، یتریصب ، مق ، دیفم ، خیش  هعیشلا ، ّراسم  - . 3
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اب تانئاک  دّیس  سّدقم  دنویپ  ماّیا  مهد ، مهن و  زور  هک  تسا  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  رهز  ترـضح  رورـس  يداش و  للع  زا  رگید  یکی  »
رد هلاس  همه  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  نامگ ، یب  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تشرـس ، كاپ  كاپ و  يوناـب 

ثرا هب  شنادـنمتدارا  نایعیـش و  هب  ماّیا  نیا  رد  رورـس  يداـش و  نیا  .دـنک  یم  تاـهابم  نآ  هب  تسا و  رورـسم  داـش و  يزور  نینچ 
)(1) « ( .تسا هدیسر 

724 ص :

ص 357. ج 98 ، راونالا ، راحب  - . 1
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ّرِس مه  رسمه و 

كرد ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نارکیب  تمظع  هک  دوب  یحطـس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تیارد  تیافک و 
.درک یم  تروشم  يو  اب  يدایز  روما  رد  زین  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوب  ترـضح  نآ  روای  رای و  تالکـشم ، رد  يو  .درک  یم 

)(1)(

ترضح نآ  جاودزا  زا  سپ  نارود  لاس و  ملسو 25  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دّرجت  نارود  هک  تسا  ّتیمها  زئاح  رایسب  هتکن ، نیا 
.رگید نز  اب 13  ار  رگید  لاس  درک و 13  يرپس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اب  ار  نآ  ِلاس   25 بانج ، نآ  .تسا  لاس   38

هب زاـین  زگره  هدرب و  رـس  هب  رـسمه  کـی  اـب  ار  دوخ  جاودزا  زا  سپ  نارود  مّوس  ود  ًاـقیقد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  ینعی 
رد يدوبمک  چـیه  يرـسمه ، نینچ  دوجو  اب  دوب و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ّرِـس  مه  رـسمه و  وا ، .درکن  ساسحا  يرگید  رـسمه 

.دش یمن  ساسحا  شیوخ  یگدنز 

نارسمه اهنآ  زا  یخرب  هک  رسمه -  دوجو 13  اب  نآ ، زا  سپ  لاس  نارود 13  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نآ ، لباقم  رد 
درک یم  دای  وا  زا  يردق  هب  درک و  یم  ألخ  ساسحا  دید و  یم  یلاخ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ياج  هراومه  دـندوب -  يا  هتـسیاش 

)(2)  ( .دش یم  نارسمه  یخرب  دسح  شجنر و  ثعاب  هک 

725 ص :

ص 94. 1397ه ق ، ات ، یب  زیربت ، ءاطغلا ، فشاک  يوأملا ، هّنج  - . 1
ص 306. ج 2 ، 1426ه ق ، تیب ، لها  یناهج  عمجم  مق ، يزوج ، نبا  صاوخلا ، هرکذت  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 760 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_725_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_725_2
http://www.ghaemiyeh.com


( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تاّیلّوا 

.درک جاودزا  وا  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ییوناب  نیتسخن  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  . 1

كراـت رب  نیّرز  یطوطخ  اـب  ار  دوخ  ماـن  دروآ و  ناـمیا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلاـسر  هب  هک  تسا  ییوناـب  نیتـسخن  يو  . 2
)(1)  ( .درک تبث  خیرات  تاحفص 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  هبعک  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يو و  اهنت  اهلاس  هک  تسا  رازگزامن  يوناـب  نیتسخن  يو  . 3
)(2)  ( .تسویپ اهنآ  هب  زین  مالسلا  هیلع  راّیط  رفعج  اهدعب  ات  دنتشاد  یم  اپرب  زامن  ملسو 

تیالو هب  دـیاب  : » دومرف شلاحترا  بش  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نانمؤمریما  تیالو  هب  دـقتعم  يوناـب  نیتسخن  يو  . 4
)(3) « ( .مدرک تعیب  مدروآ و  نامیا  وا  تیالو  هب  : » تفگ اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  .یهد » تداهش  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

)(4)  ( .دومرف لوانت  یتشهب  روگنا  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  كرابم  تسد  زا  هک  دوب  ییوناب  نیتسخن  وا  . 5

726 ص :

ص 39. یبیصخ ، يربکلا ، هیادهلا  - . 1
ح 467. سلجم 10 ، ص 259 ، یسوط ، خیش  یلامالا ، - . 2

ص 45. یئاسن ، نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  - . 3
ص 233. ج 18 ، راونالا ، راحب  - . 4
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تافو خیرات  رابمغ و  بورغ 

دوب و ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  نازورف  هراتس  اهنت  وا  تشاد و  سنا  يو  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  تمحر  ربمایپ  مامت  لاس   25
هب شلاحترا  مغ  ور  نیا  زا  دوب ؛ هناخ  طیحم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یّلـست  هیام  اهنت  شیادز  مغ  بذاـج و  ياـههاگن 
مغ رد  بانج ، نآ  هک  دنا  هتشون  .دوب  زادگناج  تخس و  دوب ، فطاوع  يایرد  هک  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  هداتسرف  رب  رادقم  نیمه 

)(1)  ( .دندش نارگن  شا  یتمالس  رب  هک  دش  نیگهودنا  يردق  هب  شرسمه  لاحترا 

ردام وا  : » دومرف .دیا » هدش  هدرسفا  یلیخ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  لاحترا  زا  سپ  : » دش هتفگ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب 
)(2) « ( .دوب هداد  رارق  ملد  رد  ار  وا  تبحم  دنوادخ ، : » دومرف یم  و  دوب » ما  هناخ  يونابدک  نادنزرف و 

تافو خیرات 

727 ص :

ص 225. ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - . 1
ص 116. ج 2 ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - . 2
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هدرک تبث  تثعب  مهد  لاس  رد  ناضمر  مهد  ار  نآ  خـیرات  يربط ، ) (1)  ( .داد خر  ناضمر  هام  رد  ناشیا ، تافو  هک  تسین  یفـالتخا 
)(2)  ( .تسا

عقاو هّکم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  تثعب ، مهد  لاس  ناضمر  مهد  رد  وناب ، نآ  تافو  هک  دنتسه  لوقلا  قفّتم  ناسیون  هریس  بلاغ 
ربق رد  ار  شا  یمارگ  رـسمه  دش و  ربق  دراو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  صخـش  .دش  هدرپس  كاخ  هب  نوُجُح »  » رد يو  .دـش 

)(3)  ( .تشاذگ

728 ص :

ص ج 1 ، یبهذ ، مالـسالا ، خیرات  ص 359 ؛ 1404ه ق ، تیبلا ، لها  ثارتلا  ءایحا  راد  نارهت ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، هیاـفک  - . 1
.237

ص 8. يربط ، همامالا ، لئالد  - . 2
ص 62؛ ج 8 ، رجح ، نبا  هباصالا ، ص 18 ؛ ج 8 ، دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا  ص 311 ؛ ج 2 ، يزوج ، نبا  صاوخلا ، هرکذـت  - . 3

ص 128. 1363ه ش ، مق ، یضر ، تاروشنم  يواربشلا ، فارشالا ، ّبحب  فاحتالا 
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هودنا مغ و  لاس 

ربمایپ ِیماح  گرزب  زادگناج  تلحر  زا  یکدنا  هلصاف  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  لاحترا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ 
ار لاس  نآ  دـش و  نیگهودـنا  تّدـش  هب  مرکا  ربمایپ  ور ، نیا  زا  داتفا ؛ قافّتا  مالـسلا  هیلع  بلاط  وبا  ترـضح  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلص 
، دندوب هدنز  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  بلاطوبا  ات  : » دومرف یم  هراومه  داهن و  مان  هودنا  مغ و  لاس  ینعی  نزحلا ،» ماع  »

)(1) « ( .دشن یلوتسم  نم  رب  هودنا  مغ و 

.درک دای  ناوناب » يوناب   » ناونع هب  وا  زا  دورس و  يا  هماکچ  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  گوس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نایب  ریما 
)(2)(

729 ص :

ص 16. ج 1 ، 1401ه ق ، یمالسالا ، باتکلا  راد  توریب ، یلبرا ، هّمغلا ، فشک  - . 1
ص 143. ج 35 ، راونالا ، راحب  - . 2
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یسانش  قح 

اهتّبحم و اهیگتـسیاش ، اهیراکادـف ، اهراثیا ، تامدـخ ، يا  هظحل  بانج ، نآ  .دوب  فطاوع  نوناک  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.درکن شومارف  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  لیاضف  رگید 

فارـشا درک ، كاپ  اهتب  ثول  زا  ار  هبعک  دش و  همظعم  هّکم  دراو  یگنج  زابرـس  اب 000/10  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
، دمآ اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ربق  رانک  هب  افو  مسر  هب  وا  یلو  دراذگب ؛ مدق  اهنآ  هناخ  هب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  حاحلا  رارـصا و  اب  هّکم 

)(1)  ( .درک يرپس  شرسمه  ربق  رانک  رد  ار  هّکم  رد  شتماقا  ماّیا  دز و  همیخ  اجنآ 

هللا مالس  هجیدخ  ترضح  هب  يزاونلد  نیشنلد و  مایپ  تّما ، هب  یسانش  قح  سرد  زا  هتـشذگ  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لمع  نیا 
: تشاد اهیلع 

730 ص :

ص 812. 1411ه ق ، هعیشلا ، هقف  توریب ، یسوط ، خیش  دجهتملا ، حابصم  - . 1
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نآ رد  يداصتقا ، ةرـصاحم  نارود  رد  یگدنز ، تخـس  ياهزور  همه  رد  رگا  نم ! يافو  اب  رـسمه  يا  نم ! روبـص  گنـس  يا  ناه ، »
حتف زا  سپ  نم  نونکا ، يدـیرخ ، ناج  هب  ار  تّقـشم  جـنر و  همه  نآ  يدوب و  نم  رانک  رد  شیرق  هاکناج  قانتخا  ناقفخ و  راگزور 

)(1) « ( .منک میسقت  وت  اب  ار  ما  يداش  ات  ما  هدمآ  وت  كاپ  تبرت  رانک  هب  قافن  كرش و  ياه  هعلق 

731 ص :

ص 57. ج 3 ، يربط ، خیراتلا ، - . 1
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  لئاضف 

هراشا

گوس هب  ار  ناربمایپ  لضفا  متاـخ و  یتسه و  هراـصع  هک  تسا  یهاـکناج  هثداـح  زوسناـج و  غاد  روآداـی  كراـبملا  ناـضمر  مهد 
هلوک اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هار  رد  يراکادـف  یهارمه و  لاس  زا 25  دـعب  مالـسا  گرزب  يوناب  تثعب  مهد  لاس  رد  .دـناشن 
هیلع هللا  یلـص  دـمحم  شرـسمه  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  یگلاـس ، نس 65  رد  اهراثیا ، تشذـگ و  اهیراکادـف ، اهجنر ، زا  يراـب 

.تشاذگ اهنت  يزوسناج  قارف  رد  نانمشد  نایم  رد  ار  ملسو 

داتفا و قافتا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  راکادـف  زوسلد و  یماح  بلاطوبا ، تافو  زا  زور  هس  زا  دـعب  تسرد  كاـندرد  هثداـح  نیا 
دومن و يراذگمان  مغ  هصغ و  لاس  و  نزحلا » ماع   » ار تثعب  مهد  لاس  هک  تخاس  نوزحم  رثأتم و  ار  تبترم  یمتخ  ترضح  نانچنآ 

.درپس كاخ  هب  نوجح »  » مان هب  یلحم  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ناراب ، نوچ  یکشا  ناوارف و  هودنا  نایم  رد 

.مالسا روبص  راکادف و  يوناب  اهیلع ، هللا  مالس  يربک  هجیدخ  لئاضف  هب  ارذگ ، تسا  یهاگن  دیراد  ور  شیپ  رد  هچنآ 

732 ص :
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ لئاضف 

فرژ تریصب  .1

؛ دوب رادروـخرب  فرژ  تریـصب  قـیمع و  رکف  دـنلب و  هشیدـنا  زا  هک  تسا  نیا  اـهیلع  هللا  مالـس  يربـک  هجیدـخ  لـئاضف  نیرتـالاب  زا 
رهوش ناونع  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  باختنا  زا  ناوت  یم  ار  رما  نیا  .تشاد  رارق  دوخ  جوا  رد  وا  یلمع  لقع  ًاصوصخم 

.دیمهف رجات  رادلوپ و  ناراگتساوخ  همه  نآ  نیب  زا  دوخ  هتسیاش  هدنیآ و 

اب جاودزا  داهنشیپ  زار  تهج  نیمه  هب  دید ، یم  ار  وا  زاتمم  ناشخرد و  هدنیآ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفر  هرهچ و  رد  وا 
یف َِکفَرَش  یّنِم َو  َِکَتبارِِقل  َکِیف  ُْتبِغَر  ْدَق  ّینِا  ّمَع ! َْنباَی  : » دنک یم  نایب  نینچ  تثعب ) زا  لبق   ) ار ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

فرش و و  نم ، اب  تا  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  نم  ومع ! رـسپ  يا  ) (1) ) ؛ َِکثیِدَح ِقْدِص  َکِْقلُخ َو  ِنْسُح  ْمُهَْدنِع َو  َِکتَنامَا  َکِمْوَق َو 
« .مدرک ادیپ  لیامت  وت  هب  تا ، ییوگتسار  کین و  قالخا  تهج  هب  و  دوخ ، موق  نایم  رد  تا  يرادتناما 

يزاجم و قشع  ساسا  رب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  وناب  نیا  تدارا  تبحم و  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  قوف  تـالمج 
اما .تشاد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  تیـصخش  زا  هک  تسا  هدوب  یقیمع  تخانـش  تفرعم و  رثا  رب  هکلب  هدوبن ، یناوهـش  تبحم 
رارق شنزرس  تمالم و  دروم  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تخس  شیرق  نانز  زا  یهورگ  هلمج  زا  دنتشادن ، یتریصب  نینچ  هک  يدارفا 
.داد جاودزا  هب  نت  تسا  ریقف  یناوج  هک  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  میتی  اب  تکوش  تمـشح و  همه  نیا  اب  وا  : » دنتفگ هک  اجنآ  ات  دنداد ،

« .یگرزب گنن  هچ 

733 ص :

ص521. ج1 ، يربط ، خیرات  ص201 ؛ ج1 ، ماشه ، نبا  يوبن ، هریس  - . 1
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یشان نانخس  باوج  رد  درشف و  ياپ  شیوخ  باختنا  رب  مکحم  دوب ، تفرعم  تخانش و  رس  زا  شباختنا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
هیلع هللا  یلـص  دـمحم  اب  نم  جاودزا  دروم  رد  ناتدوخ ] و   ] امـش نارهوش  ما  هدینـش  نانز ! يا  : » تفگ اـهنآ  يربخ  یب  تلاـهج و  زا 
هیلع هللا  یلـص  دمحم  دننام  يدرف  امـش ، نایم  رد  ایآ  مسرپ  یم  امـش  دوخ  زا  نم  دـینک ، یم  ییوج  بیع  دـیا و  هتفرگ  هدرخ  ملـسو 
رطاخ هب  نم  دیراد ؟ غارس  کین  قالخا  لئاضف و  رد  ناشیا  ناس  هب  یتیـصخش  نآ  فارطا  هکم و  ماش و  رد  ایآ  دراد ؟ دوجو  ملـسو 

) « (1)  ( .تسا یلاع  رایسب  هک  ما  هدید  وا  زا  ییاهزیچ  مدرک و  جاودزا  وا  اب  اهیگژیو  نیا 

اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  زا  هک  ینادنزرف  و  مالسا ، شرتسگ  ملسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یپ  رد  یپ  ياهیزوریپ  نامز ، تشذگ 
هللا مالـس  هجیدـخ  يابیز  باختنا  رب  تسوا ، لسن  زا  موصعم  ماما  هدزای  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  هلمج  زا  دـنام ، راـگدای  هب 

.دوبن شیوخ  هتسیاش  باختنا  تارمث  دهاش  دوخ  دنچ  ره  تفگ ؛ نیسحت  وا  فرژ  تریصب  اهیلع و 

رادیاپ نامیا  . 2

734 ص :
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نامیا لماع  دش ، وا  هدنیآ  يرسمه  يارب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  باختنا  ثعاب  هک  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  فرژ  تریصب  نامه 
.دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناملسم  نز  لوا  بقل  هک  دش  ثعاب  و  تشگ ، زین  وا  مالسا  و 

درازگ زامن  ثعبم )  ) هبنشود زور  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  عفار » یبا   » ردپ زا  دوخ  دنـس  هب  ّربلادبع » نبا  »
)(1)  ( .دناوخ زامن  زور  نامه  رخآ  تاعاس ]  ] رد اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  و 

یف ٍِذئَمْؤَی  ٌدِـحاو  ٌْتَیب  ْعَمْجَی  َْمل  : » هک تشاذـگ  هحـص  هنوگ  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  مالـسا  نامیا و  رب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
رد زور  نآ  رد  دـحاو  يا  هناخ  ) (2) ) ؛ ِهَُّوبُّنلا َحـیر  ُّمُشَا  َِهلاسِّرلا َو  یْحَْولا َو  َرُون  يرَا  .ْمُُهِثلاث  اَنَا  َهَجیدَـخ َو  هّللا َو  ِلوُسَر  َْریَغ  ِمالْـسِْالا 

تلاسر یحو و  رون  .مدوب  نانآ  نیموس  هک  نم  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  دشن  عمج  مالسا 
« .مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدید و  یم  ار 

ربهر زا  هظحل  کی  دومن و  تشذگ  يراکادـف و  مالـسا  هار  رد  درـشف و  ياپ  نامیا  نآ  رب  هظحل  نیرخآ  ات  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
.تشگن لفاغ  وا  تیامح  مالسا و 

735 ص :

ش13. ص419 ، ج2 ، باعیتسا ، - . 1
ص197. ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص208 و  ج2 ، يربط ، خیرات  - . 2
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ارس ود  ناوناب  نیرترب  زا  . 3

هیلع هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  کلام » نب  سنا   » زا ریثا » نبا   » هکنانچ دـنهد ؛ یم  لیکـشت  نز  راـهچ  ار  یتسه  ناـهج  ناـنز  نیرترب 
مالس ُهمِطاف  اهیلع َو  هللا  مالس  ُهجیدخ  اهیلع ، هللا  مالس  ُهیِسآ  اهیلع ، هللا  مالس  ُمیرم  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ُْریَخ  :» دندومرف هک  هدرک  لقن  ملسو 
اهیلع هللا  مالـس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالـس  هجیدـخ  اهیلع ، هللا  مالـس  هیـسآ  اهیلع ، هللا  مالـس  میرم  ملاع  ناـنز  نیرترب  ) (1) ) ؛ اهیلع هللا 

« .دنتسه

مالس يربک  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اهنآ  هلمج  زا  دنراد و  رارق  ردص  رد  زین  تشهب  رد  دنتسب ، ایند  رد  ار  لامک  راب  هلوک  هک  اهنیمه 
ِلْهَا ِءاِسن  ُلَْضفَا  :» دندومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  سابع » نبا   » زا همرکع »  » .دشاب یم  اهیلع  هللا 

تشهب نانز  نیرتهب  ) (2) ) ؛ َنْوَـعِْرف ُهأَْرِما  ٍمِحاُزم  ُْتِنب  ُهَیِـسآ  َنارْمِع َو  ُهَْنبا  ُمَیْرَم  ٍدَّمَُحم َو  ُْتِنب  ُهمِطاـف  ٍدَْـلیَوُخ َو  ُْتِنب  ُهجیدَـخ  ِهَّنَْجلا 
مالس هیسآ  نارمع و  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  میرم  دمحم و  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دلیوخ ، رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  دننانیا :

« .نوعرف رسمه  محازم ، رتخد  اهیلع  هللا 

ملسو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رسمه  نیرترب  . 4

736 ص :

.هعبرا لاصخ  باب  قودص ، لاصخ  - . 1
ص1821. ج4 ، باعیتسإلا ، ص437 ؛ ج5 ، هباغلا ، دسا  - . 2
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.دندوبن ناسکی  تاجرد  رظن  زا  یلو  دنتشاد ، يددعتم  نارسمه  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

فالخ رب  و  داد ، رازآ  تیذا و  ار  ترـضح  تخـس  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  اهنآ  زا  یکی 
هللا مالـس  يربک  هجیدخ  دـننام  اهنآ  زا  یخرب  یلو  دـیدرگ ، وا  تلزنم  ماقم و  لزنت  ثعاب  رما  نیمه  هک  درک ، تکرح  وا  تاروتـسد 

رد هجیتن  رد  دیشوک و  وا  تیاضر  بلج  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تعاطا  هار  رد  شیوخ  یتسه  دوجو و  مامت  اب  اهیلع 
نآ هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هللا ) همحر  «) قودـص خیـش   » موحرم .دومن  بسک  ار  زاتمم  هبتر  نارـسمه  مامت  نیب 

اب ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ) (1) ) ؛ ٍدَْلیَوُخ ُْتِنب  ُهَجیدَخ  َّنُُهلَْـضفَا  ًهَأَْرِما  َرَـشَع  َسْمَِخب  ِهّللا  ُلوُسَر  َجَّوَزَت  : » دـندومرف ترـضح 
« .دوب دلیوخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نانآ  نیرترب  هک  درک  جاودزا  نز  هدزناپ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ردام  . 5

737 ص :

.هعبرا لاصخ  باب  قودص ، خیش  لاصخلا  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 772 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_737_1
http://www.ghaemiyeh.com


وا نارسمه  ) » (1) ) ؛) ْمُُهتاـهَُّما هُجاوْزَا  َو  : ) دنتـسه نینمؤملا » ما  ناـنمؤم و« یناـحور  نارداـم  ربماـیپ  نارـسمه  میرک  نآرق  صن  قبط 
همه نیب  رد  تداعـس  نیاو  .دور  یم  رامـشب  هیآ  ياهقادـصم  نیرترب  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  و  دنتـسه » نینمؤم  ناردام  ربمایپ ) )
.دـیآ دـیدپ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  قیرط  زا  وا  لسن  زا  ماما  هدزای  هک  تشگ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  بیـصن  ترـضح ، ناـنز 

.دراد الاب  دادعتسا  تقایل و  هب  زاین  یماقم  نینچ  یتسار 

مه هک  ارچ  تسا ؛ رادروخرب  يزاتمم  ماقم  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نادنزرف  همه  نیب  زا 
.تفای رارمتسا  وا  لسن  قیرط  زا  تیاصو  تماما و  مه  و  ) (2)  ( تسا تمصع  ياراد 

لیدب یب  قافنا  تواخس و  . 6

738 ص :

.5/ بازحا - . 1
.33/ بازحا - . 2
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هک دوب  دایز  يردـق  هب  هلقاع  نادراک و  يوناب  نیا  تورث  .دوب  ماـع  صاـخ و  دزناـبز  نارود  نآ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تورث 
.دنتفر یم  رامش  هب  زیچان  وا  دزن  رد  طیعم » یبا  نب  هبقع   » و لهج » وبا   » نوچ شیرق  کی  هجرد  نارادلام 

: دنا هدرمش  بیترت  نیدب  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  ناخروم 

.دندرک یم  لمح  ار  وا  یتراجت  لاوما  هک  رتش  نارازه  . 1

يور زا  زین  ارقف  دوب و  وا  ناوارف  تورث  رگنایامن  رما  نیا  .دوب  هتـشارفا  شا  هناخ  ماب  رب  یمـشیربا  ياهبانط  اـب  زبس  ریرح  زا  يا  هبق  . 2
.دندرک یم  هعجارم  کمک  تناعتسا و  يارب  تمالع  نیا 

)(1)  ( .دنداد یم  ماجنا  ار  وا  یعاجرا  تامدخ  هک  زینک  مالغ و  دص  راهچ  . 3

هللا یلـص  ادخ  لوسر  رایتخا  رد  ار  تورث  نیا  یمامت  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ 
)(2) « ( .متسه وت  زینک  مه  نم  ،و  وت هناخ  نم )  ) هناخ َُکتَمَا ؛ اَنَا  َُکْتَیب َو  ُْتیَْبلَا  : » درک ضرع  داد و  رارق  ملسو  هیلع 

739 ص :

ص22. ص309 و ج16 ، ج17 ، راونالاراحب ، ص13 ؛ یبوبلم ، رقاب  دمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و  - . 1
ص22. ص309 و ج16 ، ج17 ، راونالاراحب ، ص13 ؛ ثداوحلا ، عیاقولا و  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 774 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_739_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_739_2
http://www.ghaemiyeh.com


يادص اب  داتـسیا و  میهاربا  ماقم  مزمز و  نیب  دمآ و  هبعک  رانک  هیـضق  نیا  زا  دـعب  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدـخ  يومع  لفون ،» نب  هقرو  »
، نازینک نامالغ و  زا  ار  شتورث  همه  دوخ  هک  دریگ  یم  دهاش  ار  امـش  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هک  دـینادب  برع ! يا  : » تفگ دـنلب 

هللا یلص  دمحم  هک  تسا  يا  هیده  اهنآ  همه  تسا و  هدیـشخب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  شیایاده  هیرهم و  اهماد ، كالما ،
.تسا ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هب  وا  تبحم  هقالع و  رطاخ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  راک  نیا  تسا و  هتفریذپ  ار  نآ  ملـسو  هیلع 

)(1) « ( .دیهد یهاوگ  دیشاب و  هاوگ  هراب  نیا  رد  امش 

: دومرف ترضح  نآ  دوخ  تهج  نیمه  هب  .درب  ار  هدافتسا  تیاهن  نآ  فادها  مالـسا و  درب  شیپ  يارب  لاوما  نیا  زا  زین  مرکا  ربمایپ  و 
)(2) « ( .دناسرن دوس  نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث  دننام  زگره  یتورث ، چیه  »

دننام یب  يرابدرب  ربص و  . 7

740 ص :

.7577 صص ج16 ، راونالاراحب ، - . 1
ص63. ج19 ، راونالاراحب ، - . 2
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هجیدخ اما  دشاب ؛ لمحت  مک  هدرورپزان و  دیاب  اعبط  هدـش  گرزب  ناوارف  تورث  نورد  رد  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  دـننام  يدرف 
همه لـمحت  يارب  ار  دوخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  ناـمیا  جاودزا و  زا  دـعب  اـهتمعن  زا  يرادروخرب  اـب  اـهیلع  هللا  مـالس 
...و بلاط  یبا  بعـش  رد  يداصتقا  هرـصاحم  ناگتـسب ، ياهـشنزرس  هکم ، ناکرـشم  فلتخم  ياهراشف  لمحت  درک ، هداـمآ  اـهیتخس 

هب ار  ییاهن  يرابدرب  لـمحت و  یگلاـس )  65 63  ) نس تلوـهک  اـب  داد و  رازآ  تیذا و  ار  وا  تخـس  يداـصتقا  هرـصاحم  اـصوصخم 
جنر همه  نآ  لمحت  هک  دوبن  ینـس  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  : » دـیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یطاشلا » تنب   » .تشاذـگ شیامن  هصرع 

تلوهک دوجو  اب  لاح و  نیع  رد  اما  دشاب ، هتفرگ  وخ  تشیعم  یگنت  اب  یگدنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  و  دشاب ، ناسآ  شیارب 
)(1) « ( .درک لمحت  گرم  دح  رس  ات  دش  یم  دراو  بعش  رد  هرصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاهیتخس  نس ،

تماما بحم  تلاسر و  یماح  . 8

741 ص :

.ناملسم دهاجم  نز  هنومن  اهیلع ، هللا  مالس  يربک  هجیدخ  - . 1
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میرم اهیلع ، هللا  مالس  هیسآ  دندش : هتخانـش  یتسه  هتـسیاش  هنومن و  نانز  ناونع  هب  دنا و  هدیـسر  لامک  دح  هب  ایند  نیا  رد  نز  راهچ 
يربهر زا  تعاطا  تیامح و  نز ، راهچ  نیا  تاکارتشا  نیرت  مهم  زا  .اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  اهیلع ، هللا  مالس 

تمهت و لمحت  اب  میرم  دومن ، تیامح  مالسلا  هیلع  یسوم  تلاسر  يربهر و  زا  ناج  ياپ  ات  هیسآ  .تسا  هدوب  دوخ  نامز  نایاوشیپ  و 
یبا نب  یلع  شیوخ  ماما  زا  تداهش  زرم  ات  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  دومن ، مکحم  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  تلاسر  ياه  هیاپ  اهجنر 

.تشگ تیالو  تماما و  هار  دیهش  ماجنارس  دومن و  عافد  ینابیتشپ و  مالسلا  هیلع  بلاط 

رادم تلاسر  مه  وا  .دومن  تلاسر  میدقت  ار  شیوخ  لام  ناج و  زین  وا  .دوب  تلاسر  نیتسار  نایماح  زا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اما  و 
.تماما رادفرط  بحم و  مه  دوب و  تلاسر  ماگمه  یماح و  مه  .روحم  تماما  مه  دوب و 

ترـضح .دوش  یم  افتکا  هتکن  کی  هب  طقف  شخب  نیا  رد  دـمآ ، نایم  هب  یتاراشا  نیـشیپ  ياهـشخب  رد  تلاسر  زا  تیامح  دروم  رد 
زا یکی  : » تفگ تخادنا و  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یگدـنز  هب  یهاگن  تشهب  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ 

تدعاسم يراکمه و  شرهوش  اب  دنوادخ  رماوا  يارجا  يارب  وا  رـسمه  هک  تسا  نیا  نم  رب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ياهیرترب 
)(1) « ( .دومن قیوشت  دنوادخ  ینامرفان  رد  ارم  نم  رسمه  هکنآ  لاح  دومن و 

742 ص :

ج1،ص134. دعس ، نبا  تاقبط  - . 1
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: دنک یم  لقن  نینچ  هللا ) همحر  «) یسلجم موحرم   ، » مالسلا هیلع  یلع  هب  تبسن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تدارا  تبحم و  دروم  رد  اما 
هللا مالس  هجیدخ  مالسلا ،]  هیلع  یلع  ندمآ  ایند  هب  و   ] اهیلع هللا  مالـس  هجیدخ  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  جاودزا  زا  سپ  »

ناوارف تبحم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب   ] نآ زا  سپ  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  داد و  ربخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تبحم  یتسود و  زا  ار  اـهیلع 
یم مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  داتـسرف ؛ یم  تاموزلم  زینک و  تالآ ، رویز  ساـبل ، شناراکتمدـخ  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ  يارب  و  تشاد ]

هب اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  مشچ  رون  تسوا و  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ردارب  مالسلا ،  هیلع  یلع  دنتفگ :
)(1) « ( .دوب ناور  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  هناخ  هب  ماش  حبص و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ياهتبحم  فاطلا و  ....دیآ  یم  باسح 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  شرتخد  هک  ارچ  تشگ ؛ انشآ  تیالو  اب  رت  شیب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  اهیلع ، هللا  مالـس  همطاف  تدالو  ماگنه 
؛ طابْـسْالا ُهَداس  يِدـْلُو  ءایِـصْوَْالا َو  ُدّیـس  ِیْلَعب  َّنَا  َو  : » داد تداهـش  هنوگ  نیا  تلاسر ، دـیحوت و  هب  تداهـش  زا  دـعب  تدالو ، ماگنه 

« .دنتسه ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگداون  رالاس  دیس و  منادنزرف  ایصوا و  دیس  مرسمه ، یتسار  هب  و  ) (2)(

743 ص :

ص43. ج37 ، ثارتلا ، ءایحاراد  راونالا ، راحب  - . 1
ج43،ص3. راونالا ، راحب  - . 2
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تماما نامز  نآ  رد  هکنآ  اب  دوب ، هتفریذپ  احیرـص  ار  وا  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  نیا  رب  هوالع 
.دوب هدیسرن  ّتیلعف  هب  زونه  ترضح 

هللا مالس  هجیدخ  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  : » دیوگ یم  هللا ) همحر  ) یـسلجم زا  لقن  هب  هللا ) همحر  «) یتالحم موحرم  »
، دـنوادخ یگناگی  هب  رارقا  لوا : تسا : یطورـش  مالـسا  يارب  دـیوگ : یم  تسا و  لـیئربج  نیا  دومرف : تساوخ و  دوخ  دزن  ار  اـهیلع 

هیلع یلع  ینعی   ] رمالا یلوا  تعاطا  مراهچ : عرـش ، تامهم  لوصا و  هب  لـمع  داـعم و  هب  رارقا  موس : ناربماـیپ ، تلاـسر  هب  رارقا  مود :
اهنآ دومن و  رارقا  اهنآ  هب  مه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  .اهنآ » نانمشد  زا  تئارب  وا و  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  نیرهاط  همئا  و  مالـسلا ] 

)(1)  ( .درک قیدصت  ار 

َكالوَم َو َوُه  : » دومرف اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مالـسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  تماما  صوصخ  رد 
« .تسا نم  زا  سپ  اهنآ  ماما  نانمؤم و  مامت  يالوم  وت و  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  يدَْعب ؛ ْمُهُماِما  َنینِمْؤُْملا َو  َیلْوَم 

744 ص :

ص209. ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتّالحم ، - . 1
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ربمایپ تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  تشاذـگ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  هاـگ  نآ 
)(1)  ( .داد ماجنا  ار  يرادم  تیالو  يدبا  تعیب  هنوگ  نیا  داد و  رارق  ملسو  هیلع  هللا  یلص 

745 ص :

ص209. ج2 ، هعیرشلا ، نیحایر  یتّالحم ، - . 1
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  یگدنز  رد  یتیبرت  ياه  هزومآ 

هراشا

هیلع هللا  یلـص  يوبن  ترجه  زا  شیپ  لاـس   68 ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یمارگ  رـسمه  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدـخ  ترض 
اب یگلاس  لهچ  رد  وا  .تسا  مصا » نب  هدئاز   » رتخد همطاف »  » شردام و  دسا » نب  دلیوخ   » يو ردپ  .دـمآ  ایند  هب  هکم  رهـش  رد  ملـسو 

جاودزا هرمث  روهشم  لوق  ربانب  .دومن  جاودزا  دوب  هدرک  يرپس  ار  شفیرـش  رمع  زا  لاس  هک 25  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
زا لبق  .دوب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  و  موثلک » ما  «، » بنیز «، » هیقر «، » هللادبع «، » مساق  » ياهمان هب  دنزرف  شـش  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ 

.تفرگ بقل  هرهاط » ، » ینمادکاپ یقالخا و  لئاضف  هدیدنسپ و  تافص  ندوب  اراد  رطاخ  هب  يو  مالسا 

.دندرک یم  تراجت  يا  هبراضم  تروص  هب  يو  لاوما  اب  هکم  یلاها  دوب و  ریظن  یب  هکم  لها  نایم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تورث 
هیلع هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رایتخا  رد  ار  تورث  نآ  همه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

.دروآ ياج  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نآ  شرتسگ  رد  هدومن و  تیوقت  ار  مالسا  نید  يداصتقا ، ۀبنج  زا  بیترت  نیدب  داهن و  ملسو 

746 ص :
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نآ تمظع ، اب  يوناب  نیا  اب  كرتشم  یگدـنز  لاس  تدم 25  رد  هک  دوب  يدح  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  رد  وا  ماقم 
ترـضح تلحر  زا  دعب  .دیـشخب  يو  هب  ار  شیوخ  یناوج  نارود  نیرتهب  درکن و  جاودزا  ینز  چیه  اب  يو  میرکت  رطاخ  هب  ترـضح 

لاوقا یخرب  رب  انب  .دوب  وا  ياهـشالت  اهتبحم و  داـی  هب  هشیمه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  اـهیلع ، هللا  مالـس  هجیدـخ 
و یمیمت » هرارز  نب  هلاهوبا   » ياهمان هب  رگید  رفن  ود  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

ءایبنالا متاخ  ترـضح  رانک  رد  یگدنز  لاس  زا 25  دـعب  تلاسر  يافو  اب  روای  نیا  .دوب  هدرک  جاودزا  زین  یموزخم » ذـئاع  نب  قیتع  »
یلص ادخ  لوسر  بلق  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  ناضمر  هام  مهد  رد  یگلاس و  رد 65  تثعب  لاس  نیمهد  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص 

.دومن رادغاد  ار  ناناملسم  ملسو و  هیلع  هللا 

لاس هودنا  نزح و  تدـش  زا  تشاذـگ و  ربق  هب  شیوخ  ياهتـسد  اب  نوُجُح »  » رد ار  وا  كاپ  رکیپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یلع نینمؤملاریما  .دیمان  هودنا ) لاس  « ) نزحلا ماع  ، » دوب هداد  خر  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تلحر  زا  یکدـنا  هلـصاف  اب  هک  ار  وا  تافو 
یبلق متاـم  نزح و  نآ  زا  یـشخب  رد  هدورـس و  زوسناـج  يراعـشا  مالـسا  ناـهج  هب  راوگرزب  ود  نآ  تامدـخ  ساـپ  هب  مالـسلا  هیلع 

: تسا هتشاد  نایب  ار  شیوخ 

747 ص :
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امکیف هللا  كراب  ادوج  ینیعا 

----

الثم امهل  يرت  نیکلاه ال  یلع 

----

اهسیئر نباو  ءاحطبلا  دیس  یلع 

----

یلص نم  لوا  ناوسنلا  هدیس  و 

----

اهمیخ هللا  بیط  دق  هبذهم 

----

الضفلا اهل  قاس  هللاو  هکرابم 

----

الکثلاو مهلا  امهنم  یساقا  تبف 

----

)(1)  ( ءاوهلاو وجلا  یلا  یجدا  امهباصم 

----

دنزرف ءاحطب و  نیمزرـس  رورـس  رب  .دنرادن  ریظن  هک  يراوگرزب  ود  نآ  قارف  رد  دیزیرب ] کشا  ، ] امـش رب  تنـسحا  نم ! نامـشچ  يا 
.تسا هدرک  هزیکاپ  ار  وا  ياهتلـصخ  دـنوادخ  هک  ینمادـکاپ  يوناب ] نآ   ] .دوب رازگزاـمن  نیتسخن  هک  ناوناـب  يوناـب  رب  نآ و  سیئر 

.تسا هدنار  وا  يوس  هب  ار  يرترب  دنوادخ  هک  یکرابم  يوناب ] ]

« .منک یم  رس  ود  نیا  نزح  هودنا و  رد  ار  اهبش  سپ ] نیا  زا   ] هتخاس و رات  هریت و  نم  رب  ار  اضف  زیزع  ود  نیا  تبیصم 
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هداد و رارق  هجوت  دروم  مالسا  یتیبرت  بتکم  ياه  هزومآ  شرتسگ  رد  ار  هتـسجخ  يوناب  نیا  شقن  هک  میدش  نآ  رب  راتـشون  نیا  رد 
رد هنومن  يوناب  هتسجرب و  تیـصخش  نیا  زا  میناوتب  هکنیا  دیما  هب  .میراد  میدقت  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  ار  نآ  زا  هجوت  لباق  يدراوم 

.مینک يوریپ  یتیبرت  يوگلا  هوسا و  ناونع  هب  وا  زا  راوگرزب ، نآ  بقانم  لئاضف و  تخانش  اب  هتخومآ و  اهسرد  مالسا  ناهج 
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یملع یقالخا و  لئاضف  . 1

متاخ تثعب  زا  دـعب  مه  تیلهاج و  نارود  رد  مه  وا  هک  دـهد  یم  ناشن  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  یگدـنز  خـیرات  ۀـعلاطم 
، رترب نز  يوگلا  کی  ناونع  هب  دوخ  هعماج  رد  وا  .تسا  هدوب  يونعم  تالامک  یقالخا و  لئاضف  ياراد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا 
یشیدنارود و ینمادکاپ ، تفع و  يراکادف ، راثیا و  تمارک ، تواخس ، .تسا  هتشاد  یناسنا  کین  تافص  شرتسگ  رد  ییازسب  ریثات 

نیا خیرات  تاحفص  هک  تسیا  هدیدنسپ  ياهتلیـضف  هلمج  زا  تماقتـسا ، ربص و  ینابرهم و  تفوطع و  نادنمتـسم ، هب  هجوت  تیارد و 
.دهد یم  ناشن  ار  هنومن  نز 

ياتمه کی  دومن و  زارحا  ار  ندوب  وفک  طیارـش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانز  نایم  رد  هناـگی  يوناـب  نآ  تهج  نیمه  هب 
هجیدخ تایح  نامز  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددجم  جاودزا  مدع  .دوب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  يارب  یعقاو 
دیدرت نودـب  هک  تسا ، ترـضح  نآ  دوجو  رد  رامـش  یب  یقـالخا  لـئاضف  يونعم و  ياـه  هبذاـج  رگناـشن  اـهیلع ، هللا  مالـس  يربک 

.تسا هتشاد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  یساسا  مهم و  شقن  تافص  نآ  زا  يرادروخرب 
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.تسا هتفرگ  رارق  ناققحم  ناسیون و  هریس  هجوت  دروم  شیوخ ، رسمه  يالاو  فادها  هب  ندیسر  هار  رد  ینامسآ  يوناب  نیا  يرادافو 
يا هظحل  درشف و  ياپ  دوخ  نامیارب  تاظحل  نیرخآ  ات  دروآ و  نامیا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تثعب ، تاظحل  نیلوا  زا  وا 

.دادن هار  لد  هب  دیدرت  کش و 

دروم رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات  .دوب  رادروخرب  زین  یملع  تالامک  زا  وا  یقالخا ، لئاضف  زا  هتـشذگ 
یتـح ناـنز  ماـمت  رب  یکریز  تیارد و  لـقع و  رظن  زا  هاـگآ و  ینامـسآ  ياـهباتک  زا  تشاد و  یناوارف  تاـعالطا  دوخ  رـصع  شناد 

.دشاب هتشاد  دناوت  یم  نز  کی  هک  دوب  ییاهزایتما  تالامک و  مامت  ياراد  وا  نیاربانب  .تشاد  يرترب  رصاعم  نادرم  زا  يرایسب 

نز کی  ياهوگلا  یمالسا و  گنهرف  جیورت  رد  ناملسم  يوناب  نیلوا  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هدش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب 
لئاضف تیمها  .دنا  هتخومآ  اهـسرد  يو  یلمع  تیبرت  زا  يرایـسب  ناوناب  تسا و  هدرک  افیا  ار  دوخ  يالاو  شقن  لامک  اب  ناملـسم و 
تیلهاج مایا  رد  نز  عضو  هب  یهاگن  هک  دـسر  یم  دوخ  جوا  هب  هاگ  نآ  تلیـضف  اب  يوناب  نیا  دوجو  رد  یناسنا  تالامک  یقالخا و 

.میزادنیب ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  و 
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راع و گنن و  ۀـیام  ناونع  هب  هکلب  درک ، یم  یگدـنز  عضو  نیرتروآ  ّتقر  اـب  دوب و  مورحم  دوخ  قوقح  زا  اـهنت  هن  زور  نآ  رد  نز 
دراد و تایح  قح  اهنت  هن  نز  کی  هک  دومن  تابثا  يرـصع  نینچ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  .دش  یم  روگ  هب  هدنز  موش  يدوجوم 

لاعتم دنوادخ  هک  دسرب  يا  هلحرم  هب  ششوک ، شالت و  هتسیاش و  لامعا  اب  دناوت  یم  هکلب  دیامن ، افیتسا  ار  دوخ  ملـسم  قوقح  دیاب 
، مدوب جارعم  رد  هک  یبش  : » دنک یم  لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچمه  دناسرب ؛ مالـس  وا  هب 
زا هک  تسا  نیا  نم  شهاوخ  تفگ : يراد ؟ نم  زا  يا  هتساوخ  ایآ  لیئربج ! يا  متفگ : لیئربج  هب  جارعم  رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  هب 

)(1) « ( .یناسرب مالس  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هب  نم ، دنوادخ و  فرط 
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حلاص نادنزرف  شرورپ  . 2

ترضح .دراد  ییازسب  شقن  كدوک  تیـصخش  دشر  شرورپ و  رد  یتثارو  یطیحم و  لماع  نیرترثؤم  ناونع  هب  ردام  دیدرت ، نودب 
رد نامیا  اب  هتـسیاش و  يردام  ناونع  هب  تسا ، نینمؤم  همه  یناحور  رداـم  نآرق  صن  هب  هک  نیا  رب  هوـالع  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
هللا یلـص  ربمایپ  يارب  دـنزرف  شـش  يو  .دومن  تیبرت  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يارب  یحلاص  کین و  نادـنزرف  شیوخ  نماد 

یـصاخ ۀـبتر  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  اهنآ  نایم  رد  هک  داد  شرورپ  شیوخ  رهم  رپ  نماد  رد  دروآ و  اـیند  هب  ملـسو  هیلع 
.تفای همادا  دمآ و  دیدپ  وا  لسن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مرکا و  ربمایپ  زا  دعب  مالسا  يربهر  هک  يرتخد  .تسا  رادروخرب 

هک اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع ، هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  تلحر  ماگنه  هک  تشاد  گنتاگنت  طابترا  نانچنآ  شردام  اب  رتخد  نیا 
! ناج ردپ  یُِّما ؛ َنیَا  َِۀبَا  اَی  : » تفگ یم  دیخرچ و  یم  شراوگرزب  ردپ  رود  هب  درک و  یم  یبات  یب  ًادیدش  تشاد  لاس  جنپ  دودـح  رد 

اهیلع هللا  مالـس  همطاف  هب  ار  ام  مالـس  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هللا ! لوسر  ای  : » دومرف دـش و  لزان  لیئربج  ترـضح  تساـجک »؟ مرداـم 
اهیلع هللا  مالـس  میرم  اهیلع و  هللا  مالـس  هیـسآ  اب  یتشهب  ياه  هناخ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  شردام  هک  هدب  عالطا  وا  هب  ناسرب و 

)(1) « ( .دنک یم  یگدنز 
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شدنمجرا ردپ  وا و  قارف  رد  ادیدش  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هک  درک  ساسحا  یتقو  ردام  تلحر  ماگنه  هزیکاپ ، رتخد  نیا 
ای : » تفگ هداد و  يرادلد  شردام  هب  دشاب ، یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  يروای  یب  ییاهنت و  نارگن  تسا و  تحاران 
« .دشاب یم  مردپ  روای  رای و  دنوادخ  اریز  شابن ، برطضم  نیگهودنا و  ناج ! ردام  ) (1) ) ؛ یبا عم  هللا  ناف  یبهرتالو  ینزحتال  هاما !

یماگنه مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هک  نانچمه  دندرک ؛ یم  راختفا  يردام  نینچ  دوجو  هب  هشیمه  زین  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما 
یتخبشوخ تداعـس و  يو و  یقالخا  طاطحنا  قح و  روحم  زا  هیواعم  فارحنا  للع  زا  یکی  دروم  رد  درک ، یم  هرظانم  هیواعم  اب  هک 

نماد رد  و   ] دشاب یم  هلیَُثن »  » تگرزبردام و  دـنه »  » وت ردام  نوچ  هیواعم ! : » دومرف هدرک و  هراشا  دارفا  تیبرت  رد  ردام  شقن  هب  دوخ 
رد تیبرت  رثا  رد  هداوناخ  ام  تداعـس  دـنز و  یم  رـس  وت  زا  تشز  لامعا  هنوگ  نیا  يا ] هتفای  شرورپ  يا  هیاـمورف  تسپ و  نز  نینچ 

)(2) « ( .دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اهیلع و  هللا  مالس  هجیدخ  نوچمه  اسراپ  كاپ و  یناردام  نماد 

اهیلع و هللا  مالـس  همطاف  شردام  هب  رادـیب ، ياه  لد  ندرک  هاگآ  شیوخ و  یفرعم  يارب  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ُهَمِطاَف یِّمُأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ  : » دومرف هدومن و  هراشا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  شراکادف  هتـسیاش و  گرزبردام 

ُْتِنب ُهَجیِدَـخ  ِیتَّدَـج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْـشنَأ  ْمَعَن ...  َّمُهَّللا  اُولاَق  ملـسو !؟  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  اـهیلع  هللا  مالـس  ُءاَرْهَّزلا 
ارهز ۀمطاف  نم  ردام  هک  دـیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  ) (3) ) ؛ ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق  ًاماَلْـسِإ !؟ ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ِءاَِسن  ُلَّوَأ  ٍدـِْلیَوُخ 

هک دیناد  یم  ایآ  مهد ! یم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف ]: يرآ ...[  دنتفگ : تسا !؟ ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس 
« .يرآ دنتفگ : تفریذپ !؟ ار  مالسا  هک  تسا  ینز  نیتسخن  دلیوخ ، رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  نم  گرزبردام 
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شرورپ ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  شیوخ  تفوطع  رهم و  رپ  ناماد  رد  هکنیا  رب  هوالع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
رد دـنه ، .دـشاب  یم  هلاه » یبا  نب  دـنه   » اهنآ هلمج  زا  هک  دوب  هدرک  تیبرت  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  لبق  زین  ار  يا  هتـسیاش  نادـنزرف  داد ،

هیلع یلع  هارمه  هب  دوب ، هدـش  یفخم  روث » راغ   » رد ترجه  ماگنه  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يزور  هنابـش  هس  تدـم 
، راوـگرزب يدرم  يو  .تشگ  یمرب  درب و  یم  هقوذآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هناـمرحم  هکم  ناکرـشم  مـشچ  زا  رود  مالـسلا 

)(1)  ( .دوب هدش  دلوتم  یمیمت » هرارز  نب  هلاه  یبا   » مان هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رگید  رهوش  زا  دوب و  ثدحم  حیصف و  فیرش ،

فاصوا يو  .درب  یم  مان  يو  زا  دوخ  ییاد  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  یسک  نامه  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  رـسپ  دنه 
یلص هللا  لوسر  هقالع  دروم  رایسب  درک و  یم  فیصوت  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يارب  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لیامـش  و 

تداهـش هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باکر  رد  لمج  گنج  رد  و  ) (2)  ( تسکـش یم  ار  ناکرـشم  ياهتب  وا  .دوب  ملـسو  هیلع  هللا 
)(4)  ( و ) (3)  ( .دیسر
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نادنزرف ياه  هتساوخ  یفطاع و  ياهزاین  هب  هجوت  . 3

ترـضح .تسا  مالـسا  یتـیبرت  لوصا  زا  رگید  یکی  نادـنزرف ، یفطاـع  يونعم و  ياـهزاین  عـفر  ناـکدوک و  هب  تبحم  يزرورهم و 
نیا رگنایب  ریز  يارجام  .تشاد  يا  هژیو  تیـساسح  دروم  نیا  رد  هاگآ  یبرم  زوسلد و  ردام  کی  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 

.تسا اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  یگژیو 

مالـس هجیدخ  وا  دمآ ، شتدایع  هب  سیمع » تنب  ءامـسا   » يزور دیماجنا ، يو  گرم  هب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يرامیب  مایا  رد 
مامت وت  يوش ، یم  بوسحم  ملاع  نانز  نیرتهب  زا  وت  : » تفگ هداد و  يرادـلد  وا  هب  درک و  هدـهاشم  تحاراـن  ناـیرگ و  ار  اـهیلع  هللا 

تراشب تشهب  هب  ار  وت  اهراب  یتسه و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  رـسمه  وت  يدیـشخب ، دـنوادخ  هار  رد  ار  تلاوما 
»؟ یتسه نارگن  نایرگ و  ارچ  همه  نیا  اب  .تسا  هداد 

ار شرارسا  اهینارگن و  ات  دراد  ردام  هب  زاین  فافز  ماگنه  رتخد  هک  متسه  نیا  رکف  رد  نم  ءامسا ! يا  : » دومرف اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ 
یـسک مسرت  یم  تسا ، کچوک  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دـیامن ، حرطم  رارـسا  مرحم  ناونع  هب  ار  شیاه  هتـساوخ  دـیوگب و  رداـم  هب 

« .دنک يردام  شیارب  دوش و  یسورع  ماگنه  رد  يو  ياهراک  لفکتم  هک  دشابن 

756 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب وت  ياج  هب  مدـنام  هدـنز  عقوم  نآ  ات  رگا  هک  منک  یم  دـهع  وت  اب  نم  شاـبن  نارگن  نم ! يوناـب  يا  : » تفگ سیمع  تنب  ءامـسا 
« .میامن فرطرب  ار  يو  یفطاع  یحور و  ياهزاین  منک و  يردام  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیسر ، ارف  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  فافز  بش  هک  یماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  تافو  زا  دعب 
ملسو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اما  دنتفر ، همه  .دنامن  یقاب  اجنآ  رد  یـسک  دنوش و  جراخ  سورع  قاتا  زا  اهنز  ۀمه  دومرف : ملـسو 

ای ارچ  : » تفگ ءامسا  دنور »؟ نوریب  نانز  همه  متفگن  ایآ  : » دومرف .تسا  هدنام  یقاب  قاتا  رد  سیمع  تنب  ءامسا  زونه  هک  دش  هجوتم 
رد هک  تشاد  نآ  رب  ارم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  نم  دهع  یلو  متشادن ، ار  امش  شیامرف  اب  تفلاخم  دصق  مدینـش و  نم  هللا ! لوسر 

)(1) « ( .منک يردام  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يارب  یبش  نینچ  رد  هک  ما  هتسب  نامیپ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اب  نوچ  منامب ؛ اجنیا 

راک نیا  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  : » دومرف دـمآ و  رد  هیرگ  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
.درک اعد  سیمع  تنب  ءامـسا  يارب  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .يرآ » : » درک ضرع  ءامـسا  يا »؟ هداتـسیا 

)(2)(
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ص 380. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  - . 1

ص 334. ج 2 ، یبوط ، هرجش  - . 2
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هغدغد ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  شیوخ  لاسدرخ  رتخد  هدنیآ  دروم  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  نینچمه 
اهنت بیرغ و  نم  زا  دعب  اهیلع ) هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  هراشا  اب  نم (  رتخد  نیا  هللا ! لوسر  ای  : » دومن نایب  بیترت  نیا  هب  ار  ییاه 
يور رب  ار  دوخ  يادص  یسک  ادابم  دنزب ، یلیس  شتروص  هب  یسک  ادابم  دناسرب ، رازآ  ار  وا  شیرق  نانز  زا  یـسک  ادابم  .دش  دهاوخ 

)(1) « ( .دشاب هتشاد  نشخ  دنت و  يراتفر  وا  اب  یسک  ادابم  دنک ، دنلب  وا 
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يرادرهوش نییآ  تیاعر  . 4

قالط و یگداوناخ و  تاـفالتخا  راـمآ  هب  رگا  .دـشاب  یم  ناوناـب  هب  يرادرهوش  نییآ  شزومآ  مالـسا ، یتیبرت  ياـه  هماـنرب  زا  یکی 
یم رب  ناوج  نارتخد  ناـنز و  ناوناـب و  ياـهراتفر  هب  تالکـشم  نیا  زا  یهجوت  لـباق  شخب  دوش ، هجوت  اـه  هداوناـخ  ياـهیراجنهان 

لوصا زا  یهاـگآ  مدـع  ترـشاعم ، بادآ  ندرکن  تیاـعر  نارهوش ، قوقح  هب  هجوت  مدـع  یهاـگآان و  رطاـخ  هب  همه ، نیا  ددرگ و 
تیاهن رسمه ، قوقح  تیاعر  یمالسا و  يرادرهوش  نییآ  جیورت  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  .تسا  مالـسا  رد  يرادرهوش 

.دروآ یم  لمع  هب  ار  شالت 

رهوش و يارب  ار  یناور  یحور و  تینما  هتشاد و  هاگن  مارآ  ار  هداوناخ  ياضف  یفلتخم  ياه  هویش  اب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
يرادرسمه رهوش و  میرکت  ياه  شور  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .دروآ  یم  مهارف  یقالخا  لئاضف  دشر  يارب  ار  هنیمز  رارقرب و  نادنزرف 

.مینک یم  هراشا  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 
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تبحم زاربا  .فلا 

يراعشا بلاق  رد  وا  .درک  یم  تبحم  هقالع و  زاربا  شیوخ  یمارگ  رسمه  هب  بسانم  ياهتصرف  رد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
: دراد یم  زاربا  نینچ  ار  شیوخ  یبلق  تانونکم  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  ابیز 

همعن لک  یف  تیشما  یننا  ولف 

----

هرساکالا کلمو  ایندلا  یل  تمادو 

----

هضوعب حانج  يدنع  تیوس  امف 

----

)(1)  ( هرظان کنیعل  ینیع  نکی  مل  اذا 

----

هـشپ لاب  هزادنا  هب  نم  رظن  هب  دـشاب ، نم  نآ  زا  هشیمه  اهنآ  کلم  مشاب و  هتـشاد  ار  ناهاشداپ  ياهتنطلـس  ایند و  ياهتمعن  مامت  رگا  »
« .دتفین وت  مشچ  هب  نم  مشچ  هک  ینامز  درادن  شزرا  يا 

اه هتساوخ  میقتسمریغ  حرط  .ب 
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زیمآ و تبحم  یطیحم  رد  رگا  نز ، لوقعم  ياهتـساوخ  رد  نیا  .دراد  یتاـعقوت  تاراـظتنا و  شیوخ  رهوش  زا  ینز  ره  کـش ، نودـب 
ماجنا میقتـسمریغ  تروص  هب  اه  هتـساوخ  نیا  رگا  .دوب  دهاوخ  باذج  رت و  هدیدنـسپ  يرما  دشاب ، یقالخا  ياهمیرح  ظفح  اب  هارمه 

تامدخ اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  .تشاد  دهاوخ  هداعلا  قوف  يریثات  تبحم  شیازفا  یگداوناخ و  طباور  میکحت  رد  دریگ ،
یعیبط تروص  هب  ور  نیا  زا  دوب ، هدش  لمحتم  یناوارف  تامدـص  هداد و  ماجنا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هناخ  رد  ار  يدایز 
تروص هب  ار  شیوخ  یـصخش  ياه  هتـساوخ  هاگ  چیه  وا  اما  دـشاب ، هتـشاد  ترـضح  نآ  زا  زین  ار  یتاعقوت  تاراظتنا و  تسناوت  یم 
حرطم مارتحا  بدا و  لامک  رد  مهمریغ و  شهاوخ  ای  داهنـشیپ و  کی  ناونع  هب  ار  اهنآ  درک  یم  یعـس  هکلب  درک  یمن  نایب  میقتـسم 

.دیامن

کی بلاق  رد  ار  اهنآ  درک ، یم  نایب  ار  دوخ  ياهتیـصو  هک  یماـگنه  شیوخ  تاـفو  هناتـسآ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح 
دنچ هللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  يو  .دومن  حرطم  زیمآ  تبحم  هنامیمـص و  يوگو  تفگ 

« .نک وفع  ارم  مدرک ، یهاتوک  وت  قح  رد  نم  هتبلا  مراد ، تیصو 
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هناخ رد  یتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  هجرد  تیاهن  وت  .مدرکن  هدهاشم  يریصقت  وت  زا  زگره  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
هللا مالـس  هجیدخ  ترـضح  .يدرک » فرـصم  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  مامت  يدش و  لمحتم  ار  يدایز  تالکـشم  تامحز و  نم 

ار نآ  مراد  مرش  مناسرب و  امش  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مرتخد  طسوت  ار  يا  هتـساوخ  مهاوخ  یم  هللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع  اهیلع 
« .میوگب میقتسم 

هللا مالس  همطاف  شرتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هاگ  نآ  .تفر  نوریب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  لزنم  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد ارم  مراد  تسود  مکانـساره ، ربق  زا  نم  دیوگ : یم  مردام  هک  وگب  تراوگرزب  ردپ  هب  مزیزع ! : » تفگ وا  هب  درک و  ادـص  ار  اهیلع 

ار شردام  مایپ  هدمآ و  ردپ  دزن  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  .يراذگب » ربق  رد  هدرک و  نفک  یتشاد  نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک  یسابل 
ار نآ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  یماگنه  .داتـسرف  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  يارب  ار  سابل  نآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  .دـناسر 
زا مشچ  مارآ  یلد  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  هاگ  نآ  .تفرگ  ارف  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  دوجو  يدایز  طاـشن  دروآ ،
هللا مالس  هجیدخ  تساوخ  هک  یماگنه  دش ، يو  طونح  لسغ و  زیهجت و  لوغشم  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسب  ورف  ناهج 

هجیدخ نفک  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  دنوادخ  هللا ! لوسر  ای  : » تفگ دش و  لزان  نیما  لیئربج  ترـضح  دـنک ، نفک  ار  اهیلع 
يور زا  دوخ و  نهاریپ  اب  لوا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دوب » دهاوخ  یتشهب  نفک  کی  نآ  تسام و  ةدهع  هب  اهیلع  هللا  مالس 

.درک نفک  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  یتشهب  نفک  اب  نآ 

رسمه يرادلد  ییوجلد و  .ج 
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تسور و هب  ور  يراتفرگ  لکـشم و  نارازه  اب  هناخ  نوریب  رد  هک  يدرم  .تسا  یناسنا  ره  شخب  یتحار  شمارآ و  نوناک  هداوناـخ ،
، دوش یم  لمحتم  ار  يدایز  یمسج  یحور و  تامطل  هدینش و  اوران  نانخـس  لالح  يزور  بسک  فده و  هب  ندیـسر  هار  رد  یهاگ 

مهرم نیرفآ  شیاسآ  ياهدروخرب  شخبافـش و  تاملک  اب  هدینـش و  ار  شلد  فرح  هدرک و  ییوجلد  يو  زا  یـسک  هک  دراد  راـظتنا 
.دشاب وا  لد  رد  هتشابنا  ياهدرد  راذگ 

لامعا زیمآ و  نیهوت  نانخس  اب  ناکرشم  .دوب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  يرسمه  نینچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
یلص مرکا  ربمایپ  يور  شیپ  یناوارف  تالکشم  هیحان  نیا  زا  دندرک و  یم  تحاران  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يا  هناحیقو 

نآ تالکـشم  ربمایپ و  صخـش  وا  .دـش  یم  ناربج  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هلیـسو  هب  اـهیراتفرگ  نیا  همه  اـما  دوب ، ملـسو  هیلع  هللا 
یم قیدصت  ار  شنانخـس  درک و  یم  شالت  ترـضح  نآ  فادـها  تفرـشیپ  رد  تهج  نیدـب  درک و  یم  كرد  هناهاگآ  ار  ترـضح 

.دیناهر یم  اه  هصغ  اه و  مغ  مامت  زا  ار  وا  درک و 

نودب درک  یگدنز  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  لاس  تدم 25  وا  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  هللا ) همحر  «) نیدلا فرش  دیـس  همالع  »
يرگید کیرش  مه  زاب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنام ، یم  یقاب  تایح  رد  رگا  دوش و  کیرـش  وا  یگدنز  رد  يرگید  نز  هکنآ 

وا هب  دوخ  لام  اب  اریز  دوب ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  جـنر  درد و  کیرـش  ییوشانز  یگدـنز  لوط  مامت  رد  وا  .درک  یمن  باختنا 
نآ يادا  تلاسر و  هار  رد  هک  نارفاـک  درد  باذـع و  لـباقم  رد  وا  هب  دومن و  یم  عاـفد  وا  زا  رادرک  راـتفگ و  اـب  دیـشخب و  یم  ورین 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ینامسآ  یحو  نیتسخن  لوزن  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  هارمه  هب  وا  .داد  یم  یلـست  دندرک  یم  شبیـصن 
)(1) « ( .دوب ارح  راغ  رد  ، 
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زا همه  نوچ  هک  دوب  ینز  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  : » دـیامرف یم  شیوخ  یمارگ  رـسمه  دروم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
همه نوچ  درک و  یم  یناـبرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگ ، یم  نم  زا  همه  نوچ  درک و  یم  يور  نم  هب  وا  دـندینادرگ  یم  يور  نم 

.درک یم  قیدصت  ارم  دروآ و  یم  نامیا  نم  هب  دندرک  یم  بیذکت  ارم  توعد 

)(1) « ( .دودز یم  ملد  زا  مغ  درک و  یم  کمک  دوخ  لام  اب  داد و  یم  يرای  ارم  یگدنز  تالکشم  رد 

هجیدخ ترـضح  تلحر  زا  دعب  اهتدم  هک  دوب  هتـشاذگ  ریثات  شراوگرزب  رـسمه  ناج  حور و  رد  نانچ  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ 
هجیدخ ناتسود  هب  مه  یمهس  دومرف  یم  درک ، یم  حبذ  ار  يدنفسوگ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هاگره  اهیلع ، هللا  مالس 

.مراد یم  تسود  مه  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  تسود  نم  اریز  دیتسرفب ، اهیلع  هللا  مالس 
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رسمه باختنا  ياهرایعم  نیرترب  . 5

رتـخد و .دوش  یم  بوسحم  تداـبع  سدـقم و  رما  کـی  مالـسا ، رد  جاودزا  دراد و  جاودزا  هب  زاـین  شیوخ  یگدـنز  رد  یناوج  ره 
، دنراد یم  رب  یتسودریغ  يوس  هب  یتسود  دوخ  زا  ار  ماگ  نیلوا  دنرادرب ، مدق  جاودزا  سدـقم  رما  يوس  هب  دـنهاوخ  یم  هک  يرـسپ 
زا یـشخب  یگدنز ، زا  يدیدج  ۀـلحرم  هب  ندـش  دراو  اب  هتفر و  نوریب  یهاوخدوخ  هریاد  زا  ییوشانز  سدـقم  نامیپ  ياضما  اب  نانآ 

، لماکت لـیمکت و  نوکـس ، شمارآ و  هب  ندیـسر  لـسن ، ياـقب  هب  ناوت  یم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـننک  یم  ناربج  ار  دوخ  ياـهدوبمک 
ياه هغدغد  نیرت  مهم  نایم  نیا  رد  اما  .درک  هراشا  یناور  یحور و  ياهزاین  نیمات  یعامتجا و  تینما  تمالس و  یسنج ، زاین  نیمأت 

یم شا  هدنیآ  رسمه  باختنا  رد  جاودزا  ياهکالم  اهرایعم و  نیرترب  دریگ ، یم  رارق  جاودزا  هناتـسآ  رد  هک  ناوج  رـسپ  رتخد و  ره 
.دشاب

هب ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  باختنا  دروم  رد  ناملسم  نانز  نارتخد و  يوگلا  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح 
مولعم ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يو  يوگتفگ  زا  هک  دنک  یم  حرطم  ار  یلوصا  اه و  كالم  شیوخ  هدنیآ  رـسمه  ناونع 

.دوش یم 
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، نم اب  تیدنواشیوخ  رطاخ  هب  : » تفگ يو  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  جاودزا  داهنـشیپ  ماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ 
)(1) « ( .منک جاودزا  وت  اب  ملیام  تا ، ییوگ  تسار  کین و  قالخا  مدرم ، نایم  رد  وت  يرادتناما  تیراوگرزب ،

هعماج رد  زاتمم  یلاع و  یتیعقوم  ماگنه ، نآ  رد  وا  مینادـب  هک  دوش  یم  نایامن  هاگ  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  باختنا  نیا  شزرا 
.دوب مهارف  شیرق  دنمتورث  رادمان و  ناناوج  زا  کی  ره  اب  يو  جاودزا  يارب  اه  هنیمز  تاناکما و  مامت  تشاد و  دوخ 
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ردب گنج 

میزومایب ردب  گنج  زا 

هراشا

یکی زور  نیا  رد  .دور  یم  رامش  هب  مالـسا  خیرات  رد  یفطع  ۀطقن  ) (1) ، ( ترجه مود  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  هعمج  زور 
هللا یلـص  ربمایپ  ياپون  تلود  يارب  ار  یمهم  ياهدرواتـسد  تسویپ و  عوقو  هب  مالـسا  خـیرات  زاس  تشونرـس  ياهگنج  نیرت  مهم  زا 

رد مالـسا  نایک  زا  عافد  لاعتم ، دـنوادخ  رب  لکوت  هجیتن  رفک ، نارـس  تلذ  یبیغ ، ياهدادـما  هدـهاشم  .تشاد  هارمه  هب  ملـسو  هیلع 
هیلع یلع  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  بقانم  لئاضف و  زا  یخرب  ندش  راکـشآ  هشیدنا ، هار  رد  يرادیاپ  یقیقح  هولج  نامیا ، وترپ 

هزرابم نیا  دیفم  راثآ  زا  یشخب  مالسا ، تمظع  هوکش و  ندمآرد  شیامن  هب  و  ناناملسم ، نایم  رد  یلدمه  تدحو و  رولبت  مالسلا ، 
.تسا لطاب  قح و  نیب 

رارق ریثات  تحت  ار  نمـشد  دارفا  یتح  هک  دز  یم  جوم  ناملـسم  ناگدنمزر  يامیـس  رد  نانچ  نآ  نامیا ، يورین  یخیرات  زور  نآ  رد 
ردب يارحـص  رد  يوصقلا » هودع   » هطقن رد  هکنیا  زا  دعب  هکم  نیکرـشم  ياهورین  : » دسیون یم  دوخ  ةریـس  رد  ماشه » نبا   » .دوب هداد 

یقیقد تاعالطا  ات  دنداد  تیرومأم  یحمج  بهو » نب  ریمع   » مان هب  دوخ ، یتاعالطا  ياهورین  نیرت  هدبز  زا  یکی  هب  دـندش ، رقتـسم 
یـسررب زا  دـعب  تخادرپ و  ینز  تشگ  هب  ناناملـسم  هاگودرا  فارطا  رد  دوخ  کباچ  بسا  اـب  وا  .دروآ  تسد  هب  مالـسا  رکـشل  زا 

هدارا و ناـمیا و  ناـشتاکرح  اـه و  هرهچ  رد  دنتـسه و  رفن  دصیـس  دودـح  رد  ناـنآ  داد : شرازگ  نینچ  دوخ  ناهدـنامرف  هب  عاـضوا 
ینامز ات  دنا و  هدروآ  ناغمرا  هب  امش  يارب  ار  گرم  ناشنارتش  اب  .دنرادن  یهاگهانپ  ناشیاهریشمش  زج  نانآ  .تسا  رولبتم  تماقتـسا 
يارب یگدنز  دوش ، هتشک  نانآ  هزادنا  هب  امـش  زا  رگا  دش و  دهاوخن  هتـشک  دناسرن ، لتق  هب  ار  امـش  زا  رفن  کی  نانآ  زا  کی  ره  هک 

)(2) « ( .دیریگب میمصت  دیشیدنایب و  تیعض  نیا  اب  .تشاد  دهاوخ  یشزرا  هچ  امش 
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نآرق ۀنییآ  رد  ردب  گنج 

اهنآ زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  يا  هدـنزومآ  هجوت و  لباق  تاکن  دـیآ ، یم  رب  ردـب  مهم  هثداـح  دروم  رد  نآرق  تاـیآ  زا  هچنآ 
: مینک یم  هراشا 

یهلا ياه  هدعو  ققحت  .فلا 

، دوب هکم  مزاع  ماش  زا  نایفسوبا »  » یتسرپرس هب  هک  ار  شیرق  یتراجت  ناوراک  هک  دنتشاد  تسود  هنیدم  زا  جورخ  زا  سپ  ناناملسم 
لاعتم دنوادخ  اما  دنتشادن ، يزیرنوخ  گنج و  هب  هقالع  هنوگ  چیه  دندرگرب و  هنیدم  هب  یتمینغ  ياهالاک  هارمه  هب  دننک و  فرـصت 

اب دوش و  تیبثت  مالسا  نید  لطاب  رب  قح  يزوریپ  اب  هجیتن  رد  دنزادرپب و  نیکرشم  اب  گنج  هلباقم و  هب  ناناملسم  هک  دوب  هدرک  هدارا 
َو : ) دیامرف یم  هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  لاعتم  دنوادخ  .دندرگ  لیلذ  راوخ و  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نیفلاخم  لطاب ، تسکش 

َِرباد َعَطْقَی  ِِهتاِملَِکب َو  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُری  ْمَُکل َو  ُنوُکَت  ِهَکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدَوَت  ْمَُکل َو  اهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ 
هورگ ود  زا  یکی  هک  داد  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  و  ) » (1) ) ؛) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  َلِطاْبلا َو  َلِْطُبی  َّقَْحلا َو  َّقُِحِیل  َنیِرفاـْکلا 

حلـسم ریغ  ناوراک  هک  دیتشاد  هقالع  امـش  دوب و  دـهاوخ  امـش  بیـصن  بولغم و ] نانآ  حلـسم  ياهورین  ای  شیرق ، يراجت  ناوراک  ]
، هدرک تیبثت  ار  قح  ات  دزاس  دوبان  ار  نارفاک  هشیر  تیوقت و  دوخ  تاملک  اب  ار  قح  هک  درک  هدارا  دنوادخ  یلو  دوش ، امـش  بیـصن 

« .دنهاوخن نامرجم  دنچره  درادرب ، نایم  زا  ار  لطاب 

ماجنا لطاب  قح و  نیب  یخیرات  هزراـبم  دومن و  هبلغ  نآ  رب  دوب ، ناناملـسم  هدارا  زا  رتـالاب  دـنوادخ  ةدارا  تساوخ و  هک  ییاـجنآ  زا 
وجارجام و نیکرـشم  دـیدرگ و  وج  تقیقح  ياهناسنا  ناناملـسم و  نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  تفای و  ققحت  دـنوادخ  ياـه  هدـعو  .دـش 

.دندش نک  هشیر  گنج  نامه  رد  دناعم 
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زاین زار و  ریثأت  .ب 

ناسنا تشونرـس  رد  هناقداص  ياهـشیاین  اعد و  ریثات  دوش  یم  هدافتـسا  یهلا  تایآ  زا  ردـب  گنج  دروم  رد  هک  یتاکن  زا  رگید  یکی 
یِّنَأ ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیغَتْسَت  ْذِإ  : ) دیامرف یم  ردب  گنج  رد  نآ  دنمدوس  جیاتن  اعد و  ریثات  هب  هراشا  اب  میرک  نآرق  .دشاب  یم 

؛) ٌمیکَح ٌزیزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْصَّنلا  اَم  ْمُُکبُوُلق َو  ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  يرُْـشب َو  َّالِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َنیفِدُْرم َو  ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم 
وا دـیدرک و  یم  هثاغتـسا  ناتراگدرورپ  هب  ردـب ] يارحـص  رد  یتحاران  سرت و  تدـش  زا   ] هک ار  ینامز  نآ  دـیروآ ] داـی  هب  ) »] (1)(

.درک مهاوخ  يرای  دنیآ ، یم  دورف  فیدر  هب  هک  ناگتشرف  زا  نت  رازه  کی  اب  ار  امش  نم  هک ] درک  نالعا  و   ] تفریذپ ار  امش  ياعد 
لاعتم راگدرورپ  انئمطم  دـنوادخ و  فرط  زا  زج  تسین  يرای  ترـصن و  دوب و  امـش  بلق  نانیمطا  یلاحـشوخ و  يارب  طقف  راک  نیا 

« .تسا میکح  زیزع و 

نآ رد  ترـضح  نآ  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  یگدنـشخرد  زا  ناناملـسم  نایم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زاین  زار و  تاـجانم و 
! اراگدرورپ ضرالا ؛ یف  دبعتال  هباصعلا  هذه  کلهت  نا  مهللا  ینتدعوام  یلزجنا  مهللا  : » درک یم  اعد  نینچ  زاس  تشونرـس  تاظحل 
و  ] يوش یمن  تدابع  نیمز  يور  رد  دنوش ، كاله  ناناملـسم ]  ] هورگ نیا  رگا  ادوبعم ! نک ، ققحم  يا  هداد  نم  هب  هک  ار  يا  هدـعو 

[.« دوش یم  هدیچرب  نیمز  يور  زا  وت  تدابع 
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ات داد  همادا  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  هثاغتسا  تاجانم و  هب  درک و  زاب  ار  دوخ  ياهتسد  نانچمه  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
)(1)  ( .داتفا ششود  زا  ابع  هکنیا 

شخب مارآ  باوخ  .ج 

ًهَنَمَأ َساعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ  : ) دوب شخب  مارآ  باوخ  تمعن  نامیا  لها  هب  لاعتم  دـنوادخ  ياهتمعن  زا  رگید  یکی  ینارحب ، بش  نآ  رد 
امـش تینما  شمارآ و ]  ] بجوم هک  تفرگ  ارف  ار  امـش  ادـخ  يوس  زا  یتـحار  باوـخ  هک  یناـمز  نآ  دـیروآ ] داـی  هب  ) »] (2) ) ؛) ُْهنِم

« .دیدرگ

دـنراد و زاین  تحارتسا  باوخ و  هب  يدام  ياوق  دـیدجت  دوخ و  شمارآ  یبایزاب  يارب  هدـنز  تادوجوم  مامت  میناد  یم  هک  ناـنچمه 
وا یندـب  ياوق  زا  ًانئمطم  دـشاب ، هتـشاد  یتحار  باوخ  دـناوتن  دوخ  فارطا  طیحم  رد  لوحت  رییغت و  لثم : یلماوع ، رثا  رب  ناـسنا  رگا 

ثداوح لـباقم  رد  ناـسنا  دور و  یم  تسد  زا  ینورب  توارط  ینورد و  طاـشن  دوـش ، یم  فیعـضت  رکفت  تردـق  دوـش ، یم  هتـساک 
یلاح رد  نیا  تشاد و  ینازرا  ناناملسم  رب  ردب  بش  رد  ار  شخب  مارآ  باوخ  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب ، .ددرگ  یم  هدننکش  ناوتان و 

.دنتشادن یتحار  باوخ  بارطضا ، هرهلد و  ساره ، فوخ ، تدش  زا  بش  نآ  رد  مالسا  نانمشد  هک  دوب 

نارفاک لد  رد  بعر  داجیا  .د 
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هیحور لزلزت  ریحت و  یگتخابدوخ ، .دوب  نارفاک  لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  نامیا ، لها  رب  لاعتم  دـنوادخ  فاطلا  زا  رگید  یکی 
زا زهجم ، حلـسم و  ياهورین  همه  نآ  اب  هک  دـندوب  هتخاـب  ار  دوخ  ناـنچ  ناـنآ  .دوب  دـنوادخ  فطل  نیمه  راـثآ  زا  مالـسا ، نانمـشد 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  رکـشل  يزوریپ  رد  یهلا ، دـنمورین  لماع  نیا  .دنتـشاد  تشحو  تخـس  ناناملـسم  اب  يریگرد  ییوراـیور و 
.تشاد ییازس  هب  شقن  ملسو 

مامت تیعطاق  اب  هدرک ، هدافتـسا  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  هک  داد  نامرف  ناناملـسم  هب  شیوخ  فطل  نیا  هب  هراشا  اب  لاعتم  دـنوادخ 
)(1) ) ؛) ٍناَنب َّلُک  ْمُْهنِم  اُوبِرْضا  ِقانْعَْألا َو  َقْوَف  اُوبِرْضاَف  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ِبُوُلق  یف  یْقلُأَس  : ) دننک دراو  نمشد  رب  یساسا  تابرض 
و  ] ناشناتشگنا ۀمه  دیرآ و  دورف  نمشد  ياهرـس  رب  ار  دوخ  تابرـض  سپ  منکفا ، یم  تشحو  سرت و  نارفاک  ياهلد  رد  يدوز  هب  »

« .دینک عطق  ار  ناشیاهتسد ]

، هدرب موجه  نمـشد  ياـهورین  هب  تماهـش  تعاجـش و  لاـمک  اـب  ناناملـسم  هک  دـش  بجوم  نیرفآدـیما  اـشگهار و  تاروتـسد  نیا 
نایاپ هب  نانآ  یماکان  تسکـش و  اب  هجیتن  رد  رگید و  يا  هدـع  تراسا  نمـشد و  روـالد  ياوق  ندـش  هتـشک  اـب  ار  گـنج  تشونرس 

َهَّللا َو اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  : ) دناد یم  وا  لوسر  دنوادخ و  زا  نتفرگ  هلـصاف  رطاخ  هب  ار  نمـشد  تسکـش  تلع  لاعتم  دـنوادخ  .دـنربب 
« .دندرک ینمشد  شربمایپ  ادخ و  اب  اهنآ  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  رافک ] يراوخ  تلذ و   ] نیا ) » (2) ) ؛) َُهلوُسَر
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  راتفر  زا  ییاه  هولج 

رد ار  دروم  دنچ  هک  دراد  دوجو  هدنزومآ  ییاهسرد  ردب ، گنج  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نخـس  هریـس و  رد 
: میناوخ یم  اجنیا 

دربن زاتشیپ  . 1

هک دوبن  هاوخ  شیاسآ  بلط و  تیفاع  يدرف  ترضح  نآ  .دوب  زاتشیپ  دوخ  طیارش ، نیرت  تخس  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
هیلع هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هکلب  دهد ، نامرف  طقف  دنیشن و  يرانک  رد  دوخ  دیامن و  اهر  اهیتخس  تالکشم و  رد  ار  شنارای 

فارتعا هب  انب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، .دوب  نمـشد  هب  درف  نیرت  کیدزن  دربن  ياهنادیم  رد  عاجـش  يروالد  دننامه  ملـسو 
ِهَّللا ِلوُسَِرب  اَْنیَقَّتا  ُسْأَْبلا  َّرَمْحا  اَذِإ  اَّنُک  : » دیامرف یم  دروم  نیا  رد  تساهگنج ، یمامت  رد  مالسا  رادرس  نیرت  عاجش  نمـشد  تسود و 
دربن ياه  هلعش  دیـسر و ] یم  دوخ  جوا  هب  گنج   ] هک یماگنه  ) (1) ) ؛ ُْهنِم ِّوُدَْعلا  َیلِإ  َبَْرقَأ  اَّنِم  ٌدَحَأ  ْنُکَی  ْمَلَف  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

نآ زا  رت  کیدزن  نمشد  هب  ناناملسم ]  ] ام زا  سک  چیه  میدرب و  یم  هانپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ام  دش ، یم  هتخورفارب 
« .دوبن ترضح 

یم هدرک ، هراشا  ردب  گنج  رد  دربن  ههبج  مدقم  طخ  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  يرگید  نخـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
)(2) ) ؛ اساب ذئموی  سانلا  دشا  نم  ناک  ودعلا و  یلا  انبرقا  وه  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاب  ذولن  نحنو  ردب  موی  انتیار  دقل  : » دـیامرف

یم هانپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یمارگ  دوجو  هب  تاظحل ] نیرت  تخـس  رد   ] هک يدید  یم  ردـب  گنج  زور  رد  ار  ام  رگا 
« .دوب رتدیدش  مدرم  همه  زا  گنج  ردو  دوب  نمشد  هب  ام  درف  نیرت  کیدزن  وا  میدرب و 
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مالسا نایک  زا  عافد  هزرابم و  تماقتسا ، سرد  المع  دوخ  نارای  ناناملسم و  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  بیترت ، نیا  هب 
.تخومآ یم  ار 

نارگید راکفا  هب  مارتحا  . 2

دوب و هتفرگ  عضوم  ردب  ۀیحان  زا  يریزارس  تسپ و  يا  هطقن  رد  شترـضح  روتـسد  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رکـشل 
ُْمْتنَأ ْذِإ  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  لباقتم  يریگ  عضوم  نیا  هب  میرک  نآرق  دـندوب ، هدـمآ  دورف  یعفترم  ۀـطقن  رد  شیرق  رکـشل 

يدنلب ياج  رد  اهنآ  و  ردـب ]  ] نییاپ فرط  رد  امـش  هک  ار  یماگنه  نآ  دـیرآ  دای  هب  ) » (1) ) ؛) يوْصُْقلا ِهَوْدُْعلِاب  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِهَوْدـُْعلِاب 
« .دندوب هتفرگ  عضوم 

دمآ و ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تشاد ، هزرابم  گنج و  رد  يا  هنیرید  ۀقباس  هک  مالـسا  نارادرـس  زا  یکی  رذنم ،» نب  بابح  »
مینک تعاطا  نآ  زا  ارچ  نوچ و  نودـب  ام  هک  يا - ؟ هدرک  باختنا  ار  هطقن  نیا  دـنوادخ  نامرف  هب  ایآ  هللا ! لوسر  ای  : » تشاد هضرع 

زا : » داد خساپ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا »؟ هداد  صیخشت  بسانم  دوبن ، يارب  ار  هیحان  نیا  یصخش  ۀقیلـس  قبط  هکنیا  ای  - 
یکیدزن رد  هک  میربب  یبآ  رانک  هب  ار  رکشل  دیاب  ام  نم  رظن  هب  : » تفگ بابح  .تسا » هدیسرن  نم  هب  یـصاخ  روتـسد  دنوادخ  فرط 

مرکا ربمایپ  .میشاب » هتشاد  یسرتسد  بآ  هب  هشیمه  نامنایاپراهچ  دوخ و  يارب  هک  میزاسب  یضوح  نآ  رانک  رد  سپس  تسا ، نمشد 
دورف بآ  رانک  رد  نمشد و  یکیدزن  رد  نانآ  .داد  تکرح  روتسد  رکشل  هب  سپـس  .تسا » یبوخ  رظن  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

.دندرک بآ  زا  رپ  ار  نآ  دنتخاس و  یضوح  اجنآ  رد  دندمآ و 
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یناریو هشقن  نانآ  دـماین و  شوخ  ار  رافک  ناگدرکرـس  دوب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنـسپ  دروم  هک  رذـنم  نب  بابح  حرط  نیا 
ضوح هدهاشم  اب  دوب  زابجل  وخدنت و  نشخ ، يدرم  هک  شیرق  نایوجگنج  زا  یکی  یموزخم » دوسا   » .دـندنارورپ رـس  رد  ار  ضوح 

هب هشیدنا  نیمه  اب  .دوش  هتشک  ای  دشونب و  نآ  زا  ای  دنک  ناریو  ار  ضوح  ای  هک  درک  دهع  دوخ  اب  دوب ، هتخاس  مالسا  رکـشل  هک  یبآ 
کیدزن زا  تشاد  هدهع  هب  ار  ضوح  زا  يرادـساپ  هک  مالـسلا  هیلع  هزمح  ترـضح  مالـسا ، دیـشر  رادرـس  .درب  هلمح  ضوح  يوس 

.دومن كاله  ار  مجاهم  درف  هنانامرهق  هزرابم  کی  رد  درک و  يریگولج  بآ  هب  یموزخم  دوسا  ندش 

دوسا اما  دندش ، یمن  عنام  یگنشت  عفر  يارب  بآ  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  یسک  ترضح  نآ  نارای  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هتبلا ،
وا .دش  دوخ  تلاهج  ینارـسوه و  ینابرق  دوب ، هدـش  کیدزن  نآ  هب  ضوح  بیرخت  مالـسا و  رکـشل  هب  هبرـض  دـصق  هب  هک  یموزخم 

دیشخب و تعرس  گنج  زاغآ  هب  هثداح  نیا  .دهد  ناشن  ناناملـسم  هب  یتسـش  برـض  تساوخ  یم  هکلب  تشادن ، ندروخ  بآ  دصق 
)(1)  ( .تشاد يا  هداعلا  قوف  شقن  شیرق  رکشل  کیرحت  رد 

نارای اب  تروشم  . 3
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ینعی دندوب ؛  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  هب  رفن  اهنت 74  نیرجاهم  زا  دندوب و  هداد  لیکشت  راصنا  هورگ  ار  ردب  نایرکشل  رثکا 
نامیپ  » نیمود رد  راصنا  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ینامیپ  دندوب و  راصنا  زا  نیرجاهم و 76 % زا  اهورین  دودح 24 % رد 
ياروش ترضح  نآ  تهج ، نیمه  هب  .تشادن  راصنا  اب  ینامیپ  نمشد  اب  گنج  يارب  دوب و  یعافد  نامیپ  کی  طقف  دوب ، هتسب  هبقع »
نوریب هنیدم  زا  شیرق  یتراجت  ناوراک  بیقعت  دصق  هب  لوا  نانآ  هک  داد  حیـضوت  دش و  ایوج  ار  شنارای  رظن  داد و  لیکـشت  یماظن 

دنرادن و ندیگنج  لاح  ای  دنیایب  شیرق  اب  گنج  هب  دنرـضاح  ایآ  تسا ، هدمآ  شیپ  رافک  اب  هزرابم  گنج و  نآلا  یلو  دندوب ، هدمآ 
؟ دندرگرب هنیدم  هب  دنهاوخ  یم 

رارق شیرق  ناروالد  ناگرزب و  نمـشد  نایرکـشل  نایم  رد  هللا ! لوسر  ای  : » تفگ تساخرب و  دوخ  ياج  زا  نیرجاهم  زا  یکی  رکبوبا 
ام رگید  يوس  زا  دنا و  هدرکن  طوقـس  تلذ  یتسپ  هب  رادتقا  تزع و  جوا  زا  هاگ  چیه  دنا و  هدرواین  نامیا  ینییآ  چیه  هب  نانآ  .دنراد 

: دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  میدرگرب ».] هنیدم  هب  تسین ؛ حالـص  هب  گنج  سپ   ] میا هدماین  نوریب  لماک  یگدامآ  اب  هنیدم  زا 
هک درم  ود  نیا  نانخس  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دروآ  نابز  رب  ار  رکبوبا  نانخـس  هیبش  تساخرب و  رمع  سپـس  نیـشنب »! »

« يدنک دوسا  نب  دادقم  !« » نیشنب : » دومرف زین  رمع  هب  دش و  تحاران  تدش  هب  تشاد ، ازس  هب  یشقن  مالسا  رکشل  ۀیحور  فیعضت  رد 
اب ام  ياهبلق  ادخ ! ربمایپ  يا  : » تفگ نینچ  ممصم  يا  هدارا  عطاق و  ینحل  اب  تساخ و  اپ  هب  رظن  راهظا  يارب  هک  دوب  یـصخش  نیموس 

یسوم هب  لیئارسا  ینب  هک  ار  ینخس  امش  هب  زگره  ام  دنگوس ! ادخ  هب  .نک  لمع  هداد ، روتسد  وت  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  تسامش و 
ترـضح نآ  هب  لیئارـسا  ینب  درک ، توعد  داهج  هب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یماگنه  .تفگ  میهاوخن  دـنتفگ ، مالـسلا  هیلع 

هب ار  نخـس  نیا  سکع  ام  هللا ! لوسر  ای  اما  .میا  هتـسشن  اج  نیمه  رد  ام  دینک ، داهج  دیورب و  تراگدرورپ  وت و  یـسوم ! يا  دنتفگ :
میهاوخ امـش  نامرف  تحت  زین  اـم  نک و  داـهج  تراـگدرورپ  فاـطلا  تاـیانع و  ۀـیاس  رد  امـش  مییوگ : یم  مینک و  یم  ضرع  اـمش 

« .دیگنج
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زا مود  راب  يارب  ترضح  نآ  .دومن  اعد  وا  قح  رد  دیدرگ و  لاحشوخ  دادقم  نانخـس  ندینـش  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
«، يراصنا ذاعم  نب  دعس  ، » نخـس نیا  ندینـش  اب  دینک »! حرطم  ار  دوخ  تارظن  ناناملـسم ، يا  : » دومرف درک و  یهاوخرظن  دوخ  نارای 
یم رظن  ام  زا  میتسه و  راصنا )  ) ام امش  روظنم  هکنیا  لثم  هللا ! لوسر  ای  وت  يادف  مردام  ردپ و  : » تشاد راهظا  دوشگ و  نخـس  هب  بل 

ار وت  میا و  هدروآ  ناـمیا  وت  هب  اـم  ادـخ ! ربماـیپ  يا  : » تفگ وا  .تسا » تسرد  یلب ، : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  .یهاوـخ »
میهاوخ يوریپ  امش  زا  ام  دیریگب ، یمیمـصت  ره  امـش  .میا  هتـسب  اهنامیپ  وت  اب  هراب  نیا  رد  .تسا  قح  وت  نییآ  هک  میا  هدرک  قیدصت 

[ مینز بآ  هب  ار  دوخ  و   ] میوش ایرد  دراو  هک  ینک  رما  ار  ام  هاگره  دومن ، ثوعبم  تلاسر  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  .درک 
)(1) « ( .درک دهاوخن  یچیپرس  وت  نامرف  زا  ام  زا  رفن  کی 

دش و نامداش  دوب  راصنا  ذوفنرپ  ياهتیـصخش  زا  هک  ذاعم  دعـس  صالخا  زا  رپ  هنامیکح و  راتفگ  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
درک رداص  ار  ردب  گنج  يوس  هب  تکرح  روتسد  نانخس  نیا  ندینش  زا  دعب  تهج  نیمه  هب  .دز  یم  جوم  شا  هرهچ  رد  یلاحشوخ 

ٍفالآ ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  اوُقَّتَت َو  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  یَلب  : ) دومرف دنوادخ  هک  داد  رفظ  حتف و  هدژم  نانآ  هب  و 
امش دنوادخ  دنیایب ، امش  غارس  هب  يدوز  نیمه  هب  نانمشد  و  دینک ، هشیپ  اوقت  تماقتسا و  رگا  يرآ ، ) » (2) ) ؛) َنیمِّوَسُم ِهَِکئالَْملا  َنِم 

« .درک دهاوخ  يرای  دنراد ، دوخ  اب  ییاه  هناشن  هک  ناگتشرف  زا  رفن  رازه  جنپ  هب  ار 
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ص 494. ج 1 ، تیدبا ، غورف  ص 23 ؛ ج 5 ، مظعألا ، یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  - . 1
.125/ نارمع لآ  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 812 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_776_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_776_2
http://www.ghaemiyeh.com


نارواب قح  يارب  رگید  یسرد  . 4

هب رافک  ناگدش  هتشک  ياهرکیپ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  هب  دوب ، هارمه  ناناملسم  عطاق  يزوریپ  اب  هک  گنج  مامتا  زا  دعب 
درک ادص  ناشیاهمان  اب  ار  نانآ  دمآ و  هاچ  نآ  رانک  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  .دش  هتخیر  ردب  ياههاچ  زا  یکی 

ُساَّنلا ِینَرَصَن  ِینوُُمْتلَتاَق َو  ُساَّنلا َو  ِیناَوآ  ِینوُُمتْجَرْخَأ َو  ُساَّنلا َو  ِینَقَّدَص  ِینوُُمْتبَّذَک َو  ْمُکِِّیبَِنل  ُْمْتنُک  ِلُجَّرلا  ُهَریِشَع  َْسِئب  : » دومرف و 
ارم امش  ناتربمایپ ، يارب  دیدوب  یناگتسب  دب  هچ  ) (1) ) ؛ ًاّقَح یِّبَر  ِینَدَعَو  اَم  ُتْدَجَو  ْدَقَف  ًاّقَح  ْمُکُّبَر  ْمُکَدَعَو  اَم  ُْمتْدَـجَو  ْلَه  َلاَق  َُّمث 
هب نم  اب  دـنداد ، مهانپ  رگید ]  ] مدرم دـیدرک و  نوریب  مراید ] رهـش و  زا   ] ارم دـندرک ، قیدـصت  ارم  نارگید  اـما  دـیدناوخ ، وگغورد 

ار مراگدرورپ  ياه  هدعو  نم  دـیتفای ؟ قح  ار  ناتراگدرورپ  ياه  هدـعو  امـش  ایآ  دـندرک ...، يرای  ارم  نارگید  دـیتساخرب و  گنج 
« .متفای قح 

اه هدرم  اب  ایآ  هللا ! لوسر  ای  : » دندیـسرپ بجعت  اب  دـندوب ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  تاـکرح و  رگ  هراـظن  هک  ناناملـسم 
، مهنم عمساب  متنا  ام  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  دنونش »!؟ یم  ارامش  ياه  هتفگ  نانآ  رگم  دینز ؟ یم  فرح 

امش هک  نانچ  دنونش ، یم  نانآ  هک  هتبلا  دیتسین ، رتاونش  نانآ  زا  امـش  ) (2) ) ؛ باوجلا نم  اوعنم  نکل  نوعمست و  امک  نوعمـسیل  مهنا 
« .دنرادن ار  نتفگ  خساپ  ییاناوت  اما  دیونش ، یم 
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: دورس نینچ  هنیمز  نیا  رد  تباث ، نب  ناسح 

امل هللا  لوسر  مهیدانی 

----

بیلقلا یف  بکابک  مهانفذق 

----

اقح ناک  یمالک  اودجت  ملا 

----

بولقلاب ذخای  هللا  رما  و 

----

اولاقل اوقطن  ول  اوقطن و  امف 

----

)(1)  ( بیصم يار  اذ  تنک  تقدص و 

----

ارم نخس  ایآ  تفگ : نینچ  نانآ  هب  باطخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میتخیر ، ردب  هاچ  هب  ار  رافک  ياه  هزانج  هکنآ  زا  دعب  »
رظن یتفگ و  تسار  دنتفگ : یم  دندز ، یم  فرح  رگا  دنتفگن و  نخـس  نانآ  اما  .دریگ  یم  ارف  ار  اهلد  دنوادخ  نامرف  و  دیتفاین ؟ قح 

« .دوب تسرد  وت 

تلادع زا  يرادساپ  . 5

هاگره هک  دومن  نالعا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دندمآرد ، ناناملـسم  تراسا  هب  رافک  زا  رفن  دش و 70  مامت  گنج  هکنیا  زا  دـعب 
يارب دیاب  دناوتن  سکره  دش و  دهاوخ  دازآ  وا  دزومایب ، نتشون  ندناوخ و  ناناملسم  نادنزرف  زا  رفن  هد  يارب  دناوتب  ناریـسا  زا  یکی 

نایم یقرف  هنوگ  چـیه  .دـش و  یم  زین  ترـضح  نآ  داـماد  لـماش  یتح  هنـالداع  نوناـق  نیا  .دـهد  هیدـف  مهرد  رازه  دوـخ 4  يدازآ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  بنیز  روتسد  نیا  قبط  .دوبن  نایم  رد  رافک  ناریسا  ریاس  و  ملـسو )  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  داماد   ) صاعلاوبا

هب شفافز  بش  رد  هک  ار -  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  شردام  يراگدای  دـبندرگ  صاـعلاوبا ، شرهوش  يدازآ  يارب  ملـسو 
.داتسرف هنیدم  هب  دوب ، هدیشخب  بنیز 
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هب داتفا  نآ  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هاگن  دنداد و  رارق  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لباقم  ار  بنیز  هیدف  هک  یماگنه 
دروآ دای  هب  ار  ییاهزور  یمارگ  نآ  دش ، ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  داتفا و  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  شراکادف  رـسمه  تامدخ  دای 
تورث تیثیح و  وربآ و  زا  دش و  لمحتم  ار  یتامحز  هچ  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  مالـسا ، تبرغ  نامز  تثعب و  لیاوا  رد  هک 
تیاعر اب  لاح ، نآ  رد  .تشاذـگ  هیام  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینامـسآ  فادـها  زا  يرادـساپ  مالـسا و  رـشن  يارب  شیوخ 

هب قلعتم  دـب  ندرگ  نیا  [ ؛ اولعفاـف اـهلام  اـهیلع  اودرت  اهریـسا و  اـهل  اوقلطت  نا  متیار  نا  : » دومرف ناناملـسم  هب  تلادـع  قـح و  نوناـق 
هللا یلص  ربمایپ  نخس  زین  ناناملسم  .دینک » نینچ  سپ  دینادرگرب ، مه  ار  وا  لام  دینک و  دازآ  ار  وا  ریسا  دیراد  تسود  رگا  تسامش ]
زین دوخ  داتسرف و  هنیدم  هب  ار  بنیز  يدازآ ، زا  دعب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تساوخرد  قبط  صاعلاوبا  دنتفریذپ و  ار  ملـسو  هیلع 

)(2)  ( .دش ناملسم 
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صالخا تعاجش و  هوسا  مالسلا  هیلع  یلع 

مزع و لاعتم و  دنوادخ  رب  لکوت  نامیا ، يورین  زا  یلماع  چیه  هک  درک  تباث  ردب  يارحص  رد  رفک  مالسا و  رکـشل  ییورایور  نیلوا 
رفک رکشل  رفن و  مالسا 313  نازابرس  هکارچ  تسین ؛ رتالاب  رترثؤم و  دوخ  نانمشد  رب  هورگ  کی  تیقفوم  يزوریپ و  رد  خسار  هدارا 
رافک هاـگودرا  رد  يداـم  لـماوع  ریاـس  یندـب و  تردـق  یماـظن ، تازیهجت  یگدرتسگ  ورین ، ترثک  اـما  دوب ، رفن  دودـح 1000  رد 

اب لاعتم  دنوادخ  .دش  زوریپ  يدام  ياه  هزیگنا  رب  نامیا  يورین  دهد و  تسکـش  ار  مالـسا  كدنا  فیعـض و  رهاظ  هب  هاپـس  تسناوتن 
ردب رد  ار  امش  دنوادخ  ) » (1) ) ؛) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌهَّلِذَأ  ُْمْتنَأ  ٍرْدَِبب َو  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  َو  : ) دیامرف یم  تقیقح  نیا  هب  هراشا 

« .دیروآ ياج  هب  ار  وا  تمعن  رکش  دیاش  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  .دیدوب  ناوتان  امش  هک  یلاح  رد  درک ، يرای 

هدارا رت و  شیب  نامیا  اب  دومن ، یم  لاس  نس و  مک  دوخ  نارگنسمه  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسا ، هاپـس  نایم  رد 
نب هبیش  ، » شردارب و  هعیبر » نب  ۀبتع   » ياهمان هب  نیکرشم  نارس  زا  نت  هس  هک  یماگنه  دربن ، زاغآ  رد  .دوب  هدمآ  نادیم  هب  يرت  يوق 

هب ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دندیبلط ، زرابم  دندش و  رهاظ  گنج  هنحـص  رد  هبتع » نب  دـیلو  ، » شدـنزرف و  هعیبر »
اب مالسلا  هیلع  یلع  مالسلا و  هیلع  هزمح  .دننک  هلباقم  نانآ  اب  ات  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  یلع  مالسلا و  هیلع  هزمح  ثراح ،» نب  هدیبع  »

دیشک لوط  هعیبر  نب  هبتع  اب  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  هدیبع  هزرابم  یلو  .دنتـشک  ار  دیلو  هبیـش و  نت ، هب  نت  يدربن  رد  هلمح  کی 
زا نت  هس  ندش  هتشک  زا  دعب  .دش  هتشک  دمآرد و  ياپ  زا  زین  هبتع  هدیبع ، يرای  هب  مالسلا  هیلع  هزمح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ندمآ  اب  و 

.دش لدبم  یمومع  هلمح  هب  نت  هب  نت  گنج  نمشد ، هدبز  ياهورین 
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هیلع یلع  ریظن  یب  ياـهیروالد  ناناملـسم و  خـسار  ناـمیا  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هناـمیکح  يربهر  هک  گـنج  نآ  رد 
دندش و 70 هتشک  نیکرشم  زا  رفن   70 تفر ، یم  رامش  هب  ناناملسم  يزوریپ  یلصا  لماع  یبیغ ، ياهدادما  رتمهم ، همه  زا  مالـسلا و 
هب مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  مالـسا ، رادرـس  نیرت  عاجـش  ناوترپ  تسد  هب  ناگدـش  هتـشک  فصن  هک  دـندمآرد  تراسا  هب  رگید  رفن 

تعاجش و نیرتالاب  مالسلا  هیلع  یلع  ینس  هعیش و  قافتا  هب  : » دسیون یم  دروم  نیا  رد  هللا ) همحر  ) دیفم خیش  .دندوب  هدیسر  تکاله 
زا رفن  مان 35  همادا ، رد  و  .تسا » هتشاد  مالسا  نانمـشد  يدوبان  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  هداد و  ناشن  دوخ  زا  ردب  گنج  رد  ار  تماهش 

.دنا هدش  هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  همه  هک  درب  یم  مان  ار  نیکرشم  زاتمم  نایوجگنج 

نب ریمع  «، » ثراـح نب  رـضن  «، » هعمز نب  ثراـح  «، » دـلیوخ نب  لـفون  «، » نایفـس یبا  نب  هلظنح  «، » دیعـس نب  صاـع  ، » هبتع نـب  دـیلو 
ۀلمج زا  هیما ،» یبا  نب  ماشه  «، » بهو نب  دیعـس  «، » هریغم نب  سوا  «، » هدلک نب  همقلع  «، » هبنم نب  صاع  «، » موزخم نب  ورمع  «، » نامثع

)(1)  ( .تسا هدرک  دای  نانآ  زا  هللا ) همحر  ) دیفم خیش  هک  دنشاب  یم  ردب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  نیلوتقم 
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ص 71. ج 1 ، داشرالا ، - . 1
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، هدرک هراشا  ردب  گنج  رد  دوخ  تاراختفا  زا  یخرب  هب  تسا ، هتـشون  هیواعم  هب  هک  هغالبلا  جهن  ۀمان 64  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
کی رد  هک  يریشمش  نامه  هیواعم ]! يا  [ ؛ ٍدِحاَو ٍماَقَم  ِیف  َکیِخَأ  َِکلاَخ َو  َكِّدَِجب َو  ُُهتْضَضْعَأ  يِذَّلا  ُْفیَّسلا  يِْدنِع  َو  : » دیامرف یم 

و  ] مدروآ دورف  نایفـس ) یبا  نب  هلظنح   ) وت ردارب  و  هبتع ) نب  دـیلو   ) وت ییاد  و  هعیبر ) نب  ۀـبتع   ) وت دـج  رکیپ  هب  ردـب ) گنج   ) ماقم
« .تسا نم  دزن  مه ] زاب  مدناسر ، تکاله  هب  ار  نانآ 

هکئالم تسد  هب  زین  رگید  رفن  تسا و 35  هدناسر  تکاله  هب  ار  مالسا  نانمشد  زا  رفن  ییاهنت 35  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ساسا ، نیا  رب 
)(1)  ( .دنا هدش  هتشک  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  ریاس  و 

781 ص :
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رادمچرپ 

یلص مرکا  ربمایپ  هکلب  درک ، یم  عافد  مالـسا  زا  دوجو  مامت  اب  دربن  هنحـص  رد  یماظن  رـسفا  کی  ناونع  هب  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نا  : » دسیون یم  دعس » نب  دمحم   » .دوب هدرک  باختنا  مالـسا  رکـشل  رادمچرپ  ناونع  هب  ار  وا  ملـسو  هیلع  هللا 
یلع دربن  ياه  هنحص  ۀمه  ردب و  زور  رد  ) (1) ) ؛ دهشم لک  یف  ردب و  موی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءاول  بحاص  ناک  مالسلا 

« .دوب ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادمچرپ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

رادمچرپ کی  دوب و  دربن  ياه  هنحص  رد  یماظن  کی  هفیظو  نیرت  ساسح  هتشذگ  ياهنامز  رد  يرادمچرپ  تمس  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ياـه هناـشن  ملع ، طوقـس  تروص  رد  سکع  رب  درک و  یم  اـفیا  یـساسا  شقن  نایرکـشل  هیحور  تیوـقت  رد  دوـخ  ملع  نتـشارفا  اـب 

رادملع کی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیعقوم  دروآ ، یم  هارمه  هب  ار  رکـشل  کی  نازابرـس  یگدنکارپ  دـش و  یم  رهاظ  تسکش 
.دوش یم  نشور  روالد  عاجش و 

لاتقلا تقو  ناک  اذاف  اهلک  نطاوملا  یف  هللا  لوسر  هیار  بحاص  هدابع  نب  دعس  ناک  : » دیوگ یم  عوضوم  نیا  هب  حیرصت  اب  ریثا » نبا  »
ماگنه اما  دوب ، ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رادمچرپ  اج  همه  رد  هدابع  نب  دعـس  ) (2) ) ؛  مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهذخا 

« .تفرگ یم  ار  نآ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  گنج ،

782 ص :

ص 23. ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا  - . 1
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یلص ادخ  ربمایپ  تاوزغ ، اهگنج و  همه  رد  طیارش و  نیرت  تخس  رد  هک  دوش  یم  نشور  ینـس  هعیـش و  خیراوت  هب  هاتوک  يرورم  اب 
ردـب بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینچمه  .تشامگ  یم  زاس  تشونرـس  ساـسح و  تسپ  نیا  هبار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو ،  هیلع  هللا 
رضاح یسک  هچ  : » دومرف ناناملـسم  هب  باطخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  یماگنه  نآ  دروایب و  یبآ  کشم  هک  دش  رومأم 

نآ رد  اریز  درکن ؛ مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  یسک  دندرک و  توکـس  همه  دروایب »؟ ردب  هاچ  زا  بآ  کشم  کی  ام  يارب  بشما  تسا 
ای : » تفگ تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  .دوبن  یناسآ  راک  یناملظ  قیمع و  یهاـچ  زا  ندروآ  بآ  یناـفوط ، کـیرات و  درـس و  بش 
هاچ نآ  لخاد  دوخ  کشم  اب  دش و  هناور  ترضح  نآ  سپـس  و  .مروایب » بآ  هاچ  نآ  زا  دوخ  کشم  اب  هک  مرـضاح  نم  هللا ! لوسر 
رب راچان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دیزو و  یتخـس  داب  ندـمآ ، ماگنه  .دـمآ  نوریب  هدرک ، بآ  زا  رپ  ار  کشم  هدـش و  كانـسرت  قیمع و 

دننامه زین  موس  راب  .دش  در  داب  نآ  تسشن و  مه  زاب  ترضح  دمآ ، يرگید  دنت  داب  هک  دنک  تکرح  تساوخ  هرابود  .تسشن  نیمز 
کشم اب  تمحز  همه  نآ  زا  دعب  هک  یماگنه  .دش  در  مه  نآ  تسشن و  نیمز  هب  مه  زاب  ماما  دیزو و  يرگید  تخس  داب  لبق  تاعفد 

رید ارچ  نسحلاابا ! يا  : » دیـسرپ ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـیناسر ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  روضح  هب  ار  دوخ  بآ  زا  رپ 
! یلع ای  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درک  فیرعت  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  ارجام  مالـسلا  هیلع  یلع  يدمآ »؟

َنِم ٍْفلَأ  ِیف  ُلِیئَْربَجَف  َیلوُْألا  ُحیِّرلا  اَّمَأ  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هن »، : » تفگ دوب »؟ هچ  دنت  ياهداب  نآ  هک  يدـیمهف  ایآ 
َنِم ٍْفلَأ  ِیف  ُلِیفاَرْـسِإَف  ُهَِثلاَّثلا  ُحـیِّرلا  اَّمَأ  َْکیَلَع َو  اوُمَّلَـس  ِهَِکئاَلَْملا  َنِم  ٍْفلَأ  ِیف  ُلِیئاَکیِمَف  ُهَِیناَّثلا  ُحـیِّرلا  اَّمَأ  َْکیَلَع َو  اوُمَّلَـس  ِهَِکئاَلَْملا 

یمود دندرک ، مالس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  هارمه  هب  دوب  لیئربج  یلوا ، داب  ) (1) ) ؛ َكوُظِفحَِیل اَِّلا  َكُوتَا  اَم  َْکیَلَع َو  اوُمَّلَس  ِهَِکئاَلَْملا 
زج نانآ  .دندرک  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  هارمه  هب  دوب  لیفارـسا  موس  داب  دـندرک و  مالـس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اب  دوب  لیئاکیم 

« .دندوب هدماین  وت  ظفح  يارب 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تامارک 

هراشا

رونم ار  ناهج  دوخ  رون  اب  دیشخردب و  تیالو  تماما و  نامسآ  رد  رگید  يا  هراتس  يرجه  ) (1)  ( موس ای  مود  لاس  ناضمر  همین  رد 
ترضح نآ  دروآ ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  يراذگ  مان  يارب  ار  وا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  دلوت ، زا  سپ  .تخاس 

ناشیا دندروآ ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دزن  هب  ار  وا  سپ  .مریگ » یمن  یـشیپ  ادـخ  لوسر  رب  وا  يراذـگ  مان  رد  نم  : » دومرف
هللا یلـص  دمحم  : » دومرف لیئربج  هب  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  .مریگ » یمن  یـشیپ  لجوزع  دنوادخ  رب  وا  يراذگ  مان  رد  نم  : » دندومرف

هلزنم هب  وت  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  وگب  وگب و  کیربت  ناسرب و  مالـس  وا  هب  يآ و  دورف  هدش ، يدنزرف  بحاص  ملـسو  هیلع 
مالـس و غالبا  زا  سپ  دـمآ و  دورف  لیئربج  .راذـگب » وا  رب  ار  نوراـه  دـنزرف  ماـن  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه 
وا مان  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  .يراذگب » وا  رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  هک  هدرک  رما  وت  هب  دنوادخ  : » درک ضرع  کیربت ،

و .راذـگب » نسح »  » ار وا  مان  سپ  : » درک ضرع  لیئربج  .تسا » یبرع  ام  نابز  : » دومرف ترـضح  ّربش » : » درک ضرع  تسا »؟ هدوب  هچ 
)(2)  ( .درک نینچ  زین  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

« یکزلا «، » یقتلا «، » ربلا «، » هجحلا «، » نیمالا «، » طبس «، » یبتجم «، » دیس : » زا دنترابع  ناشباقلا  زا  یخرب  تسا و  دمحموبا »  » ناشیا هینک 
)(3) «. ( دهازلا  » و

784 ص :

ج 44، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یـسلجم ، راونـالاراحب ، ص 461 ؛ ج 1 ، توریب ، ءاوضـالاراد ، ینیلک ، یفاـک ، لوصا  - . 1
ص 134.

ص 238. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 116 ؛  یملعالا ، هسسوم  قودص ، خیش  یلامالا ، - . 2
ص 135. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 172 ؛ ج 3 ، هیردیح ، عبط  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - . 3
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زا سپ  دندرک و  يرپس  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فیرـش  ناماد  رد  ار  شیوخ  یکدوک  نارود  زا  يدنا  لاس و  تفه  ناشیا 
تماما راد  هدهع  لاس  مالـسلا 10  هیلع  نانمؤمریما  تداهـش  زا  سپ  دندوب و  شیوخ  یمارگ  ردپ  يارب  قیدـص  يروای  لاس  نآ 30 

.دندیدرگ نایعیش 

دوخ دنزرف  اب  جاودزا  هدعو  مهرد و  رازهدـص  ياطعا  ترـضح و  نآ  رـسمه  ةدـعج ،»  » نتفیرف اب  هیلع -  هللا  هنعل  هیواعم -  ماجنارس 
تداهـش هب  هنامولظم  يرجه  لاس 50  رفـص  رخآ  رد  يراـمیب  زور  زا 40  سپ  ناشیا  تخاس و  مومـسم  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیزی ،

)(1)  ( .دندیسر

نب هیواعم  .دوب  نراقم  هیما  ینب  يافلخ  نیرت  كریز  لاح  نیع  رد  نیرتدیلپ و  زا  یکی  تفالخ  نارود  اب  ترـضح  نآ  تماما  نارود 
يراذگورف یمادقا  چیه  زا  دوخ  تموکح  طسب  هعسوت و  يارب  دوب ، هدرک  تیبثت  ار  دوخ  تیمکاح  گنرین  روز و  اب  هک  نایفـس  یبا 

ياهـشور هب  دـید ، یم  دوـخ  هار  رـس  رب  یلـصا  عناـم  ار  ناـنآ  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  نادـناخ  هـک  اـجنآ  زا  و  درک ، یمن 
.درک یم  مادقا  نانآ  هب  تبسن  تیانج  ملظ و  تنوشخ و  هب  نوگانوگ 

ياهاپ اهتـسد و  هیما  ینب  دندیـسر ، یم  لتق  هب  دـندوب  هک  اـجره  رد  نایعیـش  : » دـسیون یم  تنـس  لـها  ياـملع  زا  دـیدحلا » یبا  نبا  »
یلص ربمایپ  نادناخ  هب  یگتسبلد  يرادتسود و  هب  فورعم  هک  سکره  دندیرب و  یم  دنتسه  نایعیش  زا  هکنیا  لامتحا  هب  ار  صاخـشا 

)(2) « ( .دش یم  ناریو  شا  هناخ  تفر و  یم  تراغ  هب  شلاوما  دش و  یم  ینادنز  دوب  ملسو  هیلع  هللا 

785 ص :

ص ج 44 ، راونالاراحب ، ص 202 ؛ ج 3 ، نامه ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  ص 5 ؛ ج 11 ، داشرالا ، هرس ، سدقدیفم  تافنـصم  - . 1
.135

.45 ص 43 . ج 1 ، هرهاق ، هیبرعلا ، بتکلاءایحاراد  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 2
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رد دوب ، هرصب  رد  هیبا » نب  دایز   » نیشناج هک  بدنج » نب  هرمس  : » دیوگ یم  يودع » راوسوبا   » لوق زا  تنس  لها  نیخروم  زا  يربط » »
)(1)  ( .دندوب نآرق  ظفاح  یگمه  هک  تشک  ارم  ناگتسب  زا  رفن  تفه  لهچ و  زور  کی  دادماب 

786 ص :

ص 132. ج 6 ، ثیدحلا ، سوماقلاراد  يربط ، خیرات  - . 1
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تیلع نوناق  تامارک و 

بوچراهچ رب  ار  ناهج  لاعتم  دنوادخ  دنـشاب و  یم  یهلا  ریغتیال  ياهتنـس  تباث و  نیناوق  هلـسلس  کی  هب  موکحم  ناهج  ياه  هدیدپ 
چیه ادخ  تنس  يارب  ) » (1) ) ؛) ًالیْدبَت ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدِجَت  ْنَلَف   ) .دوش یمن  ماجنا  نآ  زا  نوریب  زگره  اهراک  شدرگ  هک  هداد  رارق  ینیعم 

« .تفای یهاوخن  يرییغت 

ياهتنـس تیلع و  نوناق  ضقن  تامارک ، تازجعم و  ماجنا  ایآ  هک  دیآ  دوجوب  نهذ  رد  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ تسین یهلا  ریغتیال 

هب هک  ار  ناهج  یعیبط  نیناوق  زا  یـشخب  هک  اجنآ  زا  دـنا و  هدـش  یمهوت  نینچ  راـچد  يداـم  ینیب  ناـهج  نارادـفرط  اهتـسیلایرتام و 
تعیبـط نوناـق  ضقن  ار  تاـمارک  تازجعم و  دـنا ، هدرک  ضرف  رـصحنم  یعقاو و  ياـهنوناق  هدـیدرگ ، فـشک  یبرجت  موـلع  هلیـسو 

رد ءانثتسا  هداعلا  قراخ  ياهراک  هن  تسا و  ریذپءانثتسا  شنیرفآ  نیناوق  هن  هک  دوش  یم  نشور  عبتت  تقد و  یمک  اب  اما  .دنا  هتشادنپ 
.تسا یهلا  ياهتنس  شنیرفآ و  نیناوق 
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ره هک  تسا  یهیدـب  تسا و  طئارـش  رییغت  لولعم  اـهرییغت  نآ  دوش ، یم  هدـهاشم  یتارییغت  ناـهج  ياهتنـس  رد  دراوم  یخرب  رد  رگا 
یم هدنز  زاجعا  روط  هب  يا  هدرم  رگا  سپ  دـبای ، یم  نایرج  رگید  یتنـس  طئارـش ، رییغت  اب  تسا و  يراج  یـصاخ  طیارـش  رد  یتنس 

؛ تسین ناهج  نوناق  یهلا و  تنـس  فالخرب  دوش ، یم  دـلوتم  ردـپ  نودـب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  نوچمه  يدـنزرف  ای  دوش و 
یم دراد  یهاگآ  دوخ  هک  یتنس  نوناق و  دض  رب  ار  يزیچ  هک  نیمه  دسانـش و  یمن  ار  شنیرفآ  ياهنوناق  اهتنـس و  همه  رـشب  هکارچ 

نوناق ناونع  هب  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  تسا ، تیلع  نوناق  ضقن  ءانثتسا و  یعون  یهلا و  تنس  نوناق و  فالخرب  هک  درادنپ  یم  دنیب ،
.یعقاو نوناق  هن  تسا  نوناق  رشق  دسانش ، یم 

ادـخ یلو  ای  ربمایپ  کی  هدارا  اب  هک  یناـمز  تسا و  قداـص  يدودـحم  صوصخم و  طئارـش  رد  تسا ، هدرک  ناـیب  مولع  هک  ار  هچنآ 
ار طئارش  یهلا  لازیال  تردق  هب  لصتم  كاپ و  دنمورین و  حور  ینعی  دوش ، یم  ضوع  طئارـش  دریگ ، یم  ماجنا  هداعلا  قراخ  يراک 

لماع دوجو  زا  هک  دیدج  طئارـش  رد  تسا  یهیدب  دوش ، یم  نادـیم  دراو  یـصاخ  رـصنع  لماع و  رگید ، ترابع  هب  .دـهد  یم  رییغت 
)(1)  ( .ددرگ یم  امرفمکح  يرگید  نوناق  دوش ، یم  یشان  قح  یلو  یتوکلم  دنمورین و  هدارا  ینعی  دیدج 
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دندنتسم يدارا  بابسا  یناسفن و  يدابم  هب  ...هداعلا  قراخ  روما  همه  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  هللا ) همحر  ) ییابطابط راوگرزب  همالع 
دوجوم يدارا  بابـسا  يدابم و  هک  دراد  تحارـص  رما  نیا  هب  دنوادخ  مالک  تسا و  هدـش  هراشا  نآ  هب  دـنوادخ  مالک  رد  هک  نانچ 

اُنتَِملَک ْتَقَبَـس  ْدََـقل  َو  : ) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .دراد  يرترب  تـالاح  عیمج  رد  بابـسا  ماـمت  رب  نینمؤم  نـالوسر و  ءاـیبنا و  دزن 
میداتسرف تلاسر  هب  هک  یناگدنب  ةرابرد  ام  دهع  انامه  و  ) » (1) ) ؛) َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َنوُروُْصنَْملا َو  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  َنیلَسْرُْملا  اَنِدابِِعل 

« .دنبلاغ نمشد ] رب   ] ام هاپس  هشیمه  دنبای و  يزوریپ  حتف و  نارفاک ، رب  اهنآ  هتبلا  هک  تسا  هتفرگ  تقبس 

)(2) « ( .تسا هدام  تعیبط و  ياروام  يرما  بلاغ ، رترب و  ادبم  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  بلاطم  نیا  زا  و 

.میزادرپ یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تامارک  زا  یخرب  هب  کنیا 

789 ص :

.173 . 171/ تافاصلا - . 1
ص 80. ج 1 ، نایلیعامسا ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 826 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_789_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_789_2
http://www.ghaemiyeh.com


یکدوک رد  ملع  تعسو 

یکدوـک هک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  میدوـب و  ربماـیپ  ترواـجمرد  یهوـک ، يادـنلب  رب  يزور  : » دـنک یم  لـقن  ناـمی » نب  هفیذـح  »
ُهُدِّدَُسی َو ُلِیئاَکیِم  ِهیِدْهَی َو  َلِیئَْربَج  َّنِإ  دندومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوب  نتفر  هار  لاح  رد  هنینامط  راقو و  اب  دوب ، لاسدرخ 

لیئاکیم دنک و  یم  یهارمه  ار  وا  لیئربج  انامه  َوُه ؛ ِیبَِأب  ِیْنیَع  ُهَُّرق  یِْطبِس َو  اَذَه  یِعاَلْضَأ  ْنِم  ٌْعلِض  یِسْفَن َو  ْنِم  ُرِهاَّطلا  يَِدلَو َو  َوُه 
.تسا نم  مشچ  رون  رتخد و  دـنزرف  نم و  ءاضعا  زا  يوضع  نم و  سفن  زا  یکاپ  ناسنا  نم و  دـنزرف  وا  دـیامن و  یم  تظفاحم  وا  زا 

.داب وا  يادف  مردپ 

ُۀَجْهُم ِیبِیبَح َو  َْتنَأ  ِیتَحاَُّفت َو  َْتنَأ  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ناشیا  میداتـسیا ، مه  ام  داتـسیا و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
.ینم ناور  حور و  نم و  بوبحم  نم و  هرمث  وت  ِیبلَق ؛
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اب هک  دـیآ  یم  امـش  يوس  هب  يدرم  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  دـمآ ، یم  اـم  يوس  هب  یبارعا  درم  کـی  ماـگنه  نیا  رد 
يدنت یتشرد و  شمالک  رد  دیـسرپ و  دهاوخ  ییاهلاؤس  وا  .دـیوش  یم  كانمیب  وا  زا  امـش  دـیوگ و  یم  نخـس  امـش  اب  دـنت  یمالک 

.تسا

؟ یهاوخ یم  هچ  میتفگ : تسا ؟ ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  امش  زا  کی  مادک  تفگ : دنک  مالس  هکنیا  نودب  دش و  کیدزن  یبارعا 
تخانش ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دروخرب ، نیا  زا  هک  وا  یبارعا .] يا   ] هتسهآ الهم ؛ دندومرف : وا  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

یلو متشاد  لد  هب  ار  وت  هنیک  هتشذگرد  دمحم ! يا  ًاضُْغب ؛ ََکل  ُتْدَدْزا  ِدَقَف  َنْآلا  َكَرَأ َو  َْمل  َکُضِْغبُأ َو  ُْتنُک  ْدََقل  دَّمَُحم ! اَی  تفگ :
.دش رت  شیب  وت  هب  تبسن  مضغب  نآلا  مدوب و  هدیدن  ار  وت 

یبارعا .دـندومرف  عنم  ار  ام  هراشا  اب  ترـضح  نآ  هک  مینک  هلمح  یبارعا  هب  میتساوخ  ام  دـندرک ، مسبت  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
َكَرَبْخَأ َْتبَبْحَأ  ْنِإ  دندومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسیچ ؟ وت  توبن  لیلد  هناشن و  يربمایپ ؟ ینک  یم  نامگ  وت  تفگ :

رت لماک  مناهرب  ات  دهد  ربخ  وت  هب  نم  ءاضعا  زا  يوضع  یـشاب  هتـشاد  تسود  رگا  ِیناَهُْرِبل ؛ َدَکْوَأ  َِکلَذ  ُنوُکَیَف  ِیئاَضْعَأ  ْنِم  ٌوْضُع 
.دوش
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.زیخرب نسح ! يا  يرآ  مق ؛ نسح  ای  معن ، : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگب »؟ نخـس  دناوت  یم  وضع  رگم  دیـسرپ : یبارعا 
یم دـنلب  دروآ و  یم  ار  یکچوک  دـنزرف  ربمایپ  : » تفگ درمـش و  کچوک  شیکدوک ، رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  درم  نآ 
اناد يا  هدرک  هدارا  هچنآ  هب  ار  وا  وت  ُدیُِرت ؛ اَِمب  ًاِملاَع  ُهُدِجَتَس  َکَّنِإ  : » دندومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دنک » ملکت  نم  اب  ات  دنک 

! ُِیباَرْعَأ اَی  اًلْهَم  : » دومرف درک و  ملکت  هب  عورش  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .تفای » یهاوخ 

یبغ نباو  تلاس  ایبغ  ام 

----

لوهجلا تنا  نذا و  اهیقف  لب 

----

يدنع ناف  تلهج  دق  کت  ناف 

----

لوؤسلا لاس  ام  لهجلا  ءافش 

----

یلاودلا همسقتال  ارحب  و 

----
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؛ لوسرلا هثروا  ناک  اثارت 

----

هدرک لاؤس  دنمـشناد  هیقف و  کی  زا  هکلب  يدرکن ، لاؤس  نهذ  دنک  صخـش  دـنزرف  نهذ و  دـنک  ناسنا  زا  وت  یبارعا ! يا  شاب  مارآ 
.ینادان لهاج و  وت  یلو  يا ؛

نآ هک  تسا  نم  دزن  یملع  يایرد  .دنک  لاؤس  يا  هدننک  لاؤس  هک  ینامز  تسا ؛ نم  دزن  وت  لهج  يافـش  انامه  ینادان ، وت  رگا  سپ 
.تسا هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یثرا  نیا  درک و  میسقت  ناوت  یمن  یفرظ  چیه  اب  ار 

هنیآ ره  ُهَّللا ؛ َءاَـش  ْنِإ  َنِمُْؤت  یَّتَح  ُحَْربَت  اـَل  َکَّنَأ  َْریَغ  َکَـسْفَن  َتْعَداَـخ  َكَرْوَط َو  َتْوَدَـع  َکـَناَِسل َو  َتْطََـسب  ْدََـقل  دـندومرف : سپس 
ادـخ رگا  يروآ ، یم  نامیا  هکنیا  رگم  يور  یمن  اـجنیا  زا  یلو  یتفیرف ، ار  دوخ  یتفر و  رتارف  دوخ  دـح  زا  يدرک و  زاـب  ار  تناـبز 

.دهاوخب

عامتجا ناتموق  نایم  رد  امـش  دومرف : درک و  نایب  دوب ، هداتفا  قافتا  وا  يارب  هک  ار  یعیاقو  ءزج  هب  ءزج  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ ، زا  دـعب 
وت درادن و  یهاوخ  نوخ  اذل  تسا ، رازیب  وا  زا  مه  برع  درادن و  يدنزرف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیدرک  نامگ  دـیدرک و 
لاح رد  يدشن و  فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  لاح  نیع  رد  دش ، تخـس  وت  رب  هار  یلو  یتشادرب ، ار  تا  هزین  یـشکب و  ار  وا  یتساوخ 
داـب ناـهگان  يدـش ، جراـخ  ربا  نودـب  فاـص و  یبش  رد  هک  مهد  یم  ربخ  ترفـس  زا  وت  هب  نم  .يدـمآ  اـم  يوس  هب  همهاو  سرت و 

رد يا  هراتس  يدنام و  یقاب  مامت  یگنتلد  اب  وت  درک و  ندیراب  هب  عورش  ناراب  دش و  رت  شیب  بش  یکیرات  تفرگ و  ندیزو  يدیدش 
.ینک ادیپ  ار  هار  نآ  ۀطساو  هب  ات  يدید  یمن  نامسآ 
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َیِفَخ اَم  ِینَتْدَـهاَش َو  َکَّنَأَک  َْتنُک  ْدََـقل  ِیْبلَق َو  ِدـْیَوُس  ْنَع  َْتفَـشَک  َکَّنَأَک  اَذَـه  ُماَلُغ  اَـی  َْتُلق  َْنیَأ  ْنِم  : » تفگ بجعت  اـب  برع  درم 
هدرپ نم  بلق  یهایـس  یکیراـت و  زا  وـت  یتـفگ ؟ اـجک  زا  ار  اـهربخ  نیا  كدوـک ! يا  ِْبیَْغلا ؛ ُْملِع  ُهَّنَأَـک  يِْرمَأ َو  ْنِم  ْیَـش ٌء  َکـْیَلَع 

.تسا بیغ  ملع  نیا  ییوگ  هک  نانچ  تسین ؛ یفخم  وت  رب  يزیچ  نم  تالاح  زا  يدوب و  هدرک  هراظن  ارم  وت  ایوگ  یتشادرب ،

وا هب  نآرق  يرادـقم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  دـش و  ناملـسم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسد  هـب  درم  نآ  سپس 
دراو مالـسا  نید  هب  ار  يا  هدـع  تشگزاب و  دوخ  هلیبق  موق و  يوس  هب  تفرگ و  هزاجا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  وا  تخومآ و 

.درک

؛ ساَّنلا َنِم  ٌدَحَأ  َْطُعی  َْمل  اَم  َیِطْعُأ  ْدََقل  : » دنتفگ یم  ناشیا  هب  باطخ  دندید ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  عقوم  ره  نآ ، زا  دعب 
)(1) « ( .تسا هدشن  هداد  يدحا  هب  هک  هدش  اطع  یتمعن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  انامه 

794 ص :
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هدیکشخ تخرد  نداد  هویم 

رد .درک  یم  یهارمه  ار  ناشیا  ریبز »  » دنزرف رفس ، نیا  رد  .دندرک  تمیظع  هکم  يوس  هب  هرمع  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
َْول : » درک ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ریبز » نبا   » .دنتخادرپ تحارتسا  هب  هدیکـشخ  يامرخ  تخرد  کی  ریز  یناکم ؛ رد  ریـسم ، لوط 
وا : » دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  .میدروخ » یم  نآ  زا  تشاد و  هزات  يامرخ  تخرد ، نیا  شاک  يا  ُهاَْنلَکََأل ؛ ٌبَطُر  ِلْخَّنلا  اَذَه  ِیف  َناَک 

دنلب نامسآ  يوس  هب  ار  رس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .يرآ » : » تفگ وا  يراد »؟ ییاهتـشا  هزات  يامرخ  هب  وت  ایآ  بطرلا ؛ یهتـشت  تنا 
زا ناشیا  نارای  دـش و  یناوارف  يامرخ  ياراد  دـیدرگ و  گرب  زا  رپ  دـش و  زبس  تخرد ، ماگنه  نیا  رد  .دـندناوخ  ییاعد  دـندومن و 

)(1)  ( .دندیچ يدایز  يامرخ  دنتفر و  الاب  تخرد  نآ 

795 ص :

ص 173. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 207 ؛ میدق ، پاچ  زجاعملا ، هنیدم  - . 1
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بیغ زا  یهاگآ 

یفخم نارگید  رب  هک  تسا  يروما  زا  یهاگآ  بیغ و  ملع  دندوب ، دنم  هرهب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  همئا  مامت  هک  یتامارک  تازجعم و  زا 
هیلع نسح  ماما  دروم  رد  .تسا  هدـش  لقن  یبلاـطم  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  زا  يددـعتم  دراوم  خـیرات  رد  و  تسا ،

.مینک یم  هراشا  دراوم  نآ  زا  یکی  هب  هنومن  بابزا  .دنداد  یم  ربخ  ار  یثداوح  بیغ  زا  هک  هدش  لقن  يدراوم  زین  مالسلا 

دومن و مرو  ترـضح  نآ  كرابم  ياپ  هار  هنایم  رد  .درک  یم  تکرح  هکم  يوس  هب  هدایپ  ياپ  اب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  يرفـس  رد 
امـش ياـپ ]  ] مرو نیا  اـت  دـیدش  یم  بکرم  راوس  شاـک  يا  ُمَرَْولا ؛ اَذَـه  َکـْنَع  َنُکْـسَِیل  َْتبِکَر  َْول  : » درک ضرع  ناـشیا  هب  یـصخش 

اوُرَتْشاَف ِمَرَْولا  اَذَِهل  ُُحلْـصَی  ٌنْهُد  ُهَعَم  ُدَوْسَأ  اَُنِلبْقَتْـسَی  ُهَّنِإَف  َلِْزنَْملا  اَْنیَتَأ  اَذِإ  اَّنَِکل  اَّلَک َو  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  .دنک » ادیپ  نیکـست 
یم ام  دزن  یتسوپ  هایـس  صخـش  میدیـسر ، يدـعب ]  ] هاگلزنم هب  یتقو  نکل  و  موش ] یمن  بکرم  رب  راوس  ! ] زگره ُهوُسِکاَُمت ؛ اـَل  ُْهنِم َو 

« .دیزرون لخب  وا  هب  تبسن  دیرخب و  وا  زا  ار  نغور  تسا ، بوخ  مرو  نیا  نامرد ]  ] يارب دراد و  ینغور  هک  دیآ 

امـش يارب  اـت  درادـن  دوجو  دـشاب  نآ  رد  یتسوپ  هایـس  صخـش  هک  یلزنم  لزنم  نیا  زا  دـعب  درک : ضرع  ناـشیا  هب  ناـمالغ  زا  یکی 
.میرخب نغور 

796 ص :
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ماما دمآ ، اهنآ  يولج  یتسوپ  هایس  صخش  دندومیپ ، هار  يرادقم  هکنآ  زا  سپ  .تفای » میهاوخ  ار  یسک  نینچ  يرآ  : » دندومرف ماما 
« .دیرخب وا  زا  ار  نغور  تسامش ، دزن  تسوپ  هایس  نآ  : » دومرف مالسلا  هیلع 

 .« مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  يارب  : » تفگ یصخش  دیهاوخ »؟ یم  یسک  هچ  يارب  ار  نغور  نیا  : » درک لاؤس  صخش  نآ 

یِّنِإ ِهَّللا  ِلوُـسَر  َْنبا  اَـی  : » درک ضرع  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  هب  وا  هـکنآ  زا  سپ  .دـیربب » وا  دزن  ارم  : » تـفگ تسوـپ  هایـس  نآ 
متـسه و وت  مالغ  نم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ِْتیَْبلا ؛ َلْهَأ  ْمُکُّبُِحی  ًارَکَذ  ًاّیِوَس  ًاَدلَو  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُعْدا  ِنَِکل  ًانَمَث َو  َُهل  ُذُخآ  َال  َكَالْوَم 
زا دعب  .دشاب » تیب  لها  امش  رادتسود  هک  دنک  اطع  نم  هب  يرـسپ  ملاس  دنزرف  هک  هاوخب  ادخ  زا  نکل  .مریگ  یمن  ار  نغور  نیا  لوپ 

)(1)  ( .دش يدنزرف  نینچ  ياراد  صخش  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  ياعد  تکرب  هب  نآ 

797 ص :

ص 324. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 206 ؛ میدق ، پاچ  زجاعملا ، هنیدم  ص 174 ؛ ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - . 1
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شیوخ تداهش  زا  ندادربخ 

تیب لها  .مسر » یم  تداهـش  هب  مس  اب  نم  ِّمَّسلِاب ؛ ُتُومَا  یِّنِا  : » دومرف شیوخ  ناگتـسب  نادنزرف و  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور 
: »ُ دـندرک ضرع  وا  هب  .مرـسمه » اـی  مزینک  یتارما ؛  وا  یتیراـج  : » دـندومرف داد ؟ دـهاوخ  مس  امـش  هب  یـسک  هـچ  دندیـسرپ : ناـشیا 

« .دیزاس جراخ  شیوخ  کلم  زا  داب -  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  ار -  وا  ِهَّللا ؛ ُهَنَْعل  اَْهیَلَع  َکِْکِلم  ْنِم  اَهْجِرْخَأ 

وا تسد  هب  نم  يوزرآ  هکنآ  لاح  منک و  یمن  نینچ  زگره  اَهِدَـی ؛ یَلَع  ِیتَِّینَم  اَهِجاَرْخِإ َو  ْنِم  َتاَْهیَه  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
نیا زا  يزیرگ  ارم  هللا ؛ َنِم  ًابِجاَو  ًاْرمَأ  ًاّیِـضْقَم َو  ًءاَضَق  َناَک  اَـهُْریَغ  ِیُنُلتْقَی  اَـم  اَُـهتْجَرْخَأ  َْول  ٌصیِحَم َو  اَْـهنِم  ِیل  اَـم  «. » .دوش یم  ققحم 

یبجاو رما  یمتح و  ياضق  نم  تداهـش  هک ] یلاحرد   ] دشکب ارم  هک  تسین  وا  زا  ریغ  یـسک  منک  جراخ  ار  وا  رگا  تسین و  تداهش 
« .تسا دنوادخ  هیحان  زا 

هب ار  ترضح  نآ  وا ، هطساو  هب  داد و  بیرف  ار  ترـضح  نآ  رـسمه  هیلع ) هللا  هنعل   ) هیواعم هک  دوب  هتـشذگن  ربخ  نیا  زا  يزور  دنچ 
َنِیبیُِصت َال  ِهَّللا  اَمَأ َو  ِهَّللا  ِکَلَتاَق  ِینِیْتلَتَق  ِهَّللا ! َهَّوُدَع  اَی  : » دومرف نینچ  شرسمه  هب  تداهش  ماگنهرد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دناسر  تداهش 

ادـخ هب  هک  شاب  هاگآ  دـشکب ، ار  وت  ادـخ  یتشک ، ارم  وت  ادـخ ! نمـشد  يا  ؛ ادـبا اریخ  هللا  ودـع  ِقِساَْـفلا ؛ َنِم  َنِیلاَـنَت  اـَل  ًاـفَلَخ َو  یِّنِم 
)(1) « ( .دیسر دهاوخن  يریخ  وت  هب  ادخ  نمشد  قساف و  هیواعم ]  ] زا تشاذگ و  یهاوخن  یقاب  يدنزرف  نم  زا  دنگوس !

798 ص :
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تایاور رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما 

هراشا

.تسا لیذ  يارجام  اعّدم  نیا  دهاش  .تسا  یهلا  نامرف  رما و  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ماما  نیشناج و  هفیلخ و  نییعت 

.دومن یم  توعد  مالسا  هب  ار  اهنآ  تفر و  یم  برع  لیابق  غارس  هب  هاگ  دوب ، هکم  رد  هک  یماگنه  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
مینک و تعیب  امـش  اـب  اـم  رگا  : » تفگ سارف » نب  هریحب   » ماـن هب  ناـنآ  ناـگرزب  زا  یکی  .دومن  وگتفگ  رماـع » ینب  هلیبـق   » اـب هلمج  زا 

»؟ دشاب ام  نآ  زا  وت  ینیشناج  هک  یهد  یم  لوق  دنادرگ ، زوریپ  تنانمشد  رب  ار  امش  ادخ  و  میریذپب ، ار  امش  توعد 

اجره ار  نآ  تسا و  ادـخ  هب  طوـبرم  رما  نیا  ) (1) ) ؛ ُءاشَی ُْثیَح  ُهُعَضَی  ِهَّللا ] َیِلا   ] ِهَِّلل ُْرمَْالَا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
« .دهد یم  رارق  دهاوخب 

799 ص :

ج مود ، پاچ  توریب ، هفرعملاراد ، نالحد ، ینیذ  هیوبنلا ، هریـسلا  ص 154 ؛ ج 2 ، توریب ، هفرعملا ، راد  یبلح ، هّیبلحلا ، هریـسلا  - . 1
.66 ص 65 . ج 2 ، ماشه ، نبا  هّیوبنلا ، هریس  1ص 147 ؛
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خساپ نامه  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  خساپ  تفرگ و  تروص  زین  هدنک » هلیبق   » هیحان زا  يداهنشیپ  دروخرب و  نینچ  هک  هدش  لقن 
)(1)  ( .دوب

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یّتح  .تسا  یهلا  نییعت  بصن و  اب  تماما  تفـالخ و  هک  دـنک  یم  مـالعا  ماـمت  تحارـص  اـب  قوف  خـساپ 
.درادن يرگید  شقن  هدننک ، مالعا  هطساو و  شقن  زج  رما  نیا  رد  زین  ملسو 

800 ص :

ص 140. ج 3 ، توریب ، فراعملا ، هبتکم  ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا  - . 1
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما 

، نایعیـش رظن  زا  دـنچ  ره  ریخ ؟ ای  تسا  رادروخرب  یبصن  نینچ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  لاح 
ربمایپ طسوت  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنا  هدز  نماد  ههبش  نیا  هب  نافلاخم ، نادناعم و  یلو  تسا ، یمّلسم  رما  ترـضح  نآ  تماما 

دنچ زا  ار  بلطم  هلئسم ، ندش  نشور  يارب  .تسا  هدشن  یفّرعم  ماما  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ای  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
: مینک یم  یسررب  هیواز 

ّتنس لها  عبانم  .فلا 

وا هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » تفگ هک  مدینـش  يراـصنا » هّللادـبع  نب  رباـج   » زا : » دـیوگ یم  یفعج » دـیزی  نب  رباـج  . » 1
)(1) ) ؛ ِیتَْینُک ُُهتَْینُکَو  یِمِْسا  ُهُمِْسا  ُِمئاْقلا  َُّمث  ...ُنَسَْحلا  َُّمث  ٌِّیلَع  ْمُُهلَّوَا  يِدَْعب  ْنِم  َنیِِملْـسُْملا  َهَِّمئَاَو  ِیئایِـصْوَا  َّنِا  ُِرباج  ای  تسا : هدومرف 

هیلع مئاق  سپس  مالسلا ...،  هیلع  نسح  سپـس  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانآ  نیلّوا  نم ، زا  دعب  ناناملـسم  ناماما  نم و  يایـصوا  رباج ! يا 
« .دشاب یم  نم  هینک  وا  هینک  نم و  مسا  وا  مسا  هک  مالسلا 

801 ص :

ص ج 3 ، لّوا ، پاچ  ینیسحلا ، فرشا  لامج  یلع  قیقحت  اب  هوسالا ، راد  یفنحلا ، يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلـس  هدوملا ، عیبانی  - . 1
.295
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.تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  ماما  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مسا  ًاتحارص  تیاور  نیا  رد 

يارب هک  ارچ  هدـب ؛ ربخ  ام  هب  دوخ  یـصو  زا  : » درک ضرع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يدوهی  لثعن »  » هک هدرک  لقن  ینیوج » . » 2
»؟ داد رارق  دوخ  نیشناج  یصو و  ار  نون  نب  عشوی  ام ، یبن  و  تسا ، هدوب  نیشناج  یصو و  ناربمایپ ، یمامت 

زا دعب  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  دعب  هفیلخ  یصو و  انامه  : » دومرف باوج  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دیوگ یم  لثعن  .دنتسه » مالسلا ]  هیلع  نیسح [  بلص  زا  رگید  ماما  هن  ود ، نآ  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  وا 

)(1) « ( .درک نایب  ار  اهنآ  کیاکی  مان  مه  ربمایپ  وگب ! میارب  ار  رفن  هن  نآ  مان  ملسو !  هیلع  هللا  یلص  دمحم  يا  »

ترضح ندید  زا  سپ  يدوهی  هدانج » نب  لدنج   » هک تسا  هدرک  لقن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 
ار دوخ  باوخ  دمآ و  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  وا ، ندش  ناملـسم  هب  ترـضح  نآ  رما  باوخ و  ملاع  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

رفن هدزاود  نم  يایصوا  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنتسه »؟ یناسک  هچ  امش  زا  دعب  ناتیایـصوا  : » تفگ سپـس  دومن و  لقن 
؛ دیامن صخـشم  ار  نانآ  یماسا  ات  تساوخ  ترـضح  زا  سپـس  میا ،» هدناوخ  تاروت  رد  هنوگ  نیمه  مه  ام  : » تفگ لدنج  .دنتـسه »

َکَّنَّرُغَی الَو  ْمِِهب  ْکِسْمَتْساَف  ُْنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  ُهاْنبِا  َُّمث  ٌِّیلَع  ِهَِّمئَْالا  ُوبَا  ِءایِـصْوَْالا  ُدِّیَـس  ْمُُهلَّوَا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اذل 
نیسح مالسلا و  هیلع  نسح  شدنزرف  ود  سپس  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ناماما ، ردپ  ایصوا و  ياقآ  نانآ  لّوا  ) (2) ) ؛ نِیلِهاْجلا ُلْهَج 

« .دهدن بیرف  ار  وت  نانادان  لهج  وجب و  کّسمت  نانآ  هب  سپ  مالسلا ،  هیلع 

802 ص :

ص 134. ج 2 ، يدومحملا ، هسسؤم  توریب ، ینیوج ، نیطمسلا ، دئارف  - . 1
ص 285. ج 2 ، هدوملا ، عیبانی  - . 2
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هعیش تایاور  .ب 

لـسن زا  هک  یناماما  : » مدیـسرپ ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدش  لقن  يراصنا » هّللادبع  نب  رباج   » زا یثیدح  رد  . 1
ادِّیَس ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلَا  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتـسه »؟ یناسک  هچ  دنـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

ِینَعاطَا ْدَـقَف  ْمُهَعاطَا  ْنَم  ِیتَْرتِعَو  يِدالْوَاَو  ِیئایِـصْوَاَو  ِیئافَلُخ  ُِرباج  ای  ِءالُؤه  ...ُِمئاْقلا  ُُهْنبا  َُّمث  ...َنیِدـِباْعلا  ُدِّیَـس  َُّمث  ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَش 
ناناوج ياقآ  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  ) (1) ) ؛ ِینَرَْکنَا ْدَـقَف  ْمُْهنِم  ًادِـحاو  َرَْکنَا  ْنَمَو  ِیناصَع  ْدَـقَف  ْمُهاصَع  ْنَمَو 

يرکسع نسح  رسپ  سپس  مالسلا ]  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  دیسر  ات  درب  مان  ار  ناماما  مامت  ، ] نارگ تدابع  ياقآ  سپس  تشهب ،
زا هک  یسک  .دنتسه  نم  ترتع  دالوا و  نم و  يایصوا  نانیشناج و  اهنیا  رباج ! يا  .دنتـسه  ...قح  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  مالـسلا ،  هیلع 

اهنآ زا  یکی  هک  یسک  .تسا و  هدرک  ینامرفان  ارم  دنک ، ینامرفان  ار  اهنآ  هک  یسک  تسا و  هدومن  تعاطا  نم  زا  دنک ، تعاطا  نانآ 
« .تسا هدومن  راکنا  ارم  دنک ، راکنا  ار 

َياْطبِس ُهَدَْعب  ٍِبلاط َو  ِیبَا  ُْنب  ُِّیلَع  یِّیِصَو  َّنِا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  . 2
نسح ما  هون  ود  وا  زا  دعب  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  یـصو  ) (2) ) ؛ ِْنیَسُْحلا ِْبلُص  ْنِم  ٌهَِّمئَا  ُهُوْلتَت  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا 
« .دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زا  هناگ ] هن   ] یناماما مالسلا ،  هیلع  نیسح  زا  دعب  دنشاب و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع 

803 ص :

، یمق قودص  دّمحم  حرـش  همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  ص 144 ؛ رادـیب ، تاروشنم  یمق ، زازخ  دّـمحم  نب  یلع  رثألا ، هیاـفک  - . 1
ص 258. هیمالسالا ، بتکلا  راد 

ص 110. ج 4 ، نارهت ، هیمالسالا ، هبتکملا  يرتست ، هّللا  رون  یضاق  قحلا ، قاقحا  - . 2
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یَلَع ِهَْلبِْقلا  ُلْهَا  َعَمَتْجاَو  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  بقانم »  » زا لقن  هب  یبّلَُحم »  » هک دراد  دوجو  يرگید  رتاوتم  فورعم و  ثیدـح  . 3
مرکا ربمایپ  هک  دنراد  قافتا  ناناملسم ] مامت   ] هلبق لها  ) (1) ) ؛ ادَعَق ْوَا  اماق  ِناماِما  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلا  َلاق  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  َّنَا 

« .دننک حلص ] و   ] دوعق ای  دننک  مایق  دنتسه ، ماما  ود  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلص 

.ترضح نآ  تماما  تابثا  يارب  دوب  یفاک  تشادن ، دوجو  ثیدح  نیمه  زج  یلیلد  چیه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  تماما  رب  رگا 

دروم دنچ  رد  وا ، نادنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  تماما  ندومن  حرطم  رب  هوالع  ریدغ  هبطخ  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  . 4
: دوش یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک  تسا  هدومن  رکذ  مود )  ) ماما ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مان  ًاحیرص 

ْنِم َِکتَّیِّرُذ  ْنِم  ْمُهَتْرَکَذ  َنیِذَّلا  َهَِّمئَْالا  ُهَدـْلُوَو  َنِینِمْؤُْملاَریِمَا  ًاـِّیلَعَو  َهَّللا  ُعیُِطن  : » دـینک تعیب  هنوگ  نیا  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  . 4  - 1
نامه .مینک  یم  تعاطا  دنتـسه  ماما  هک  ار  وا  نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  یلع  ادخ و  ام  ) (2) ) ؛ ِْنیَسُْحلاَو ِنَسَْحلا  َدَْعب  ِِهْبلُص 

 .« مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  تماما ]  ] زا دعب  مالسلا ،  هیلع  یلع  لسن  زا  وت ، هیرذ  زا  يدش  روآدای  هک  ینادنزرف 

804 ص :

ه ق،  . 1403 ه مود ، پاچ  توریب ، یـسلجم ، رقابدّمحم  راونالا ، راحب  هلمج : زا  تسا ، هدش  لقن  يدّدعتم  عبانم  رد  ثیدـح  نیا  - . 1
هضور ص 30 ؛ ج 2 ، دـیفم ، داشرا  ص 288 و 325 ؛ ص 7 و ج 36 ، لیذ ح 48 و ج 37 ، صو 278 ، ح 54  ص 291 ، ج 43 ،
فشک ص 129 ؛ ص 93 و ج 3 ، ج 4 ، روهمج ، یبا  یلاـئللا ، یلاوع  ص 215 ؛ یـسربط ، يرولا ، مالعا  ص 156 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ،

، هیدوراجلا ص 367 و 394 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 303 ؛ دیفم ، خیش  هراتخملا ، لوصفلا  ص 533 ، ج 1 ، یلبرا ، هّمغلا ،
ص 35. يدیز ، دوراجلا  یبا 

ص 215. ج 37 ، راونالا ، راحب  - . 2
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َْنیَـسُْحلاَو َنَسَْحلاَو  ًاِّیلَعَو  َكاَِّیاَو  َِکلِذب  َهَّللا  اَنْعَطَا  اُولوُقَف  : » دندومن دـیکأت  نینچ  مدرم  تعیب  یگنوگچ  همادا  رد  مرکا  ربمایپ  . 4  - 2
هیلع نسح  مالـسلا و  هیلع  یلع  وت و  و  تفـالخ ]  ] نیا رد  ار  ادـخ  دـییوگب : سپ  ) (1) ) ؛ ًاذوُخأَم ًاقاثیِمَو  ًادـْهَع  َتْرَکَذ  َنیِذَّلا  َهَِمئَْالاَو 

« .هدش هتفرگ  قاثیم  دهع و  ناونع  هب  مینک ، یم  تعاطا  يدرب ، مان  هک  ار  یناماما  مالسلا و  هیلع  نیسح  مالسلا و 

؛ ًهَِیقاب ًهَِملَک  َهَِّمئَْالاَو  َنَسَْحلاَو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَا  ًاِّیلَع  اوُِعیاـبَو  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ِساَّنلا  َرِـشاعَم  : » هدـمآ ریدـغ  هبطخ  همادا  رد  . 4  - 3
« .دینک تعیب  راگدنام  هملک  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  ناماما  نسح و  نانمؤمریما و  یلع  اب  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  مدرم ! يا  ) (2)(

دنک یم  نشور  ار  رما  نیا  یبوخ  هب  دش ، لقن  ریدغ  هبطخ  هعیش و  تنس و  لها  بتک  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تاملک  زا  هچنآ 
یناوارف دـیکأت  مالـسلا  هیلع  ناماما  رگید  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تماما  ندومن  حرطم  رب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

.دنا هتشاد 

805 ص :

.99 ص 40 . ج 1 ، ریدغلا ، 379 و  ص 328 . ج 15 ، ملاوع ، ك.ر : زین ، و  ص 219 ؛ ج 37 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 212. ج 37 ، راونالا ، راحب  - . 2
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مالسلا هیلع  همئا  تاملک  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما 

هب هک  تسا  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  یفاک » لوصا   » گنـسنارگ باـتک  رد  هللا ) همحر  «) ینیلک موحرم  »
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  هنومن  دنچ 

مالـسلا هیلع  نسح  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیـصو  هظحل  رد  : » تسا هدـش  لقن  سیق » نب  میَلُـس   » هب لصتم  دنـس  اـب  . 1
هاوگ شتیب  لها  هعیـش و  ياسؤر  اب  ار  شنادنزرف  ریاس  هیفنح و  نب  دّـمحم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  .مدوب  رـضاح 

َْکَیِلا َیِصُوا  ْنَا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَرَمَا  َّیَُنب  ای  دومرف : داد و  لیوحت  وا  هب  ار  تماما ]  ] حالس باتک و  هاگ  نآ  .تفرگ 
اِذا َكَُرمآ  ْنَا  ِینَرَمَاَو  ُهَحالِـسَو  ُهَُبتُک  ََّیِلا  َعَفَدَو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  ََّیِلا  یـصْوَا  اـمَک  یِحالِـسَو  ِیُبتُک  َکـَْیِلا  َعَفْدَا  ْنَاَو 

دومرف رما  نم  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدنزرف ! يا  ) (1) ) ؛  مالسلا هیلع  ْنیَسُْحلا  َکیِخَا  یِلا  اهَعَفْدَت  ْنَا  ُتْوَْملا  َكَرَـضَح 
دوخ یصو  ارم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  نانچ  مراپسب ؛ وت  هب  ار  تماما ] عئادو  و   ] دوخ حالس  بتک و  منک و  تیصو  وت  هب  هک 

تردارب هب  ار  اـهنآ  دیـسر ، ارف  تگرم  نوـچ  منک  رما  وـت  هب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  .درپـس و  نم  هب  ار  شحالـس  بـتک و  داد و  رارق 
« .يراپسب مالسلا  هیلع  نیسح 

نب دّـمحم  هک  تشاد  هدـیقع  دـید و  ارم  هّیراتخم  ۀـفیاط  زا  يدرم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : » دـیوگ یم  ریـصبوبا » . » 2
متـسناد یمن  نوچ  ادخ  هب  هن ؛ مدرک : ضرع  یتفگن ؟ وا  هب  يزیچ  دومرف : دـش و  كانمـشخ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  ماما  هیفنح 

هیلع ٌیلَع  یضَم  اَّمَلَف  ِْنیَسُْحلاَو  ِنَسَْحلاَو  ٍّیلَع  یِلا  یصْوَا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِا  َُهل  َْتُلق  الَفَا  دومرف : ترضح  میوگب ! هچ 
درک و تیصو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  هب  ادخ  لوسر  هک  یتفگن  وا  هب  ارچ  ) (2) ) ؛ ِْنیَسُْحلاَو ِنَسَْحلا  َیِلا  یصْوَا  مالسلا 

»!؟ دومن تَّیصو  ماما ] ناونع  هب   ] مالسلا هیلع  نیسح  نسح و  هب  تفر ، ایند  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ 

806 ص :

ح 5. و ص 65 ، ح 1 ، ص 64 ، ج 2 ، هیمالسا ، هّیملع  يوفطصم ، همجرت  ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  یفاک ، لوصا  - . 1
ص 52. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 2
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)(1) ( ( ْمُکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ   ) ۀـیآ زا  دارم  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ یم  ریـصبوبا  . 3
هیلع نسح  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  ِْنیَـسُْحلاَو ؛ ِنَسَْحلاَو  ٍِبلاـط  ِیبَا  ِْنب  ِّیلَع  ِیف  َْتلََزن  دـندومرف : ناـشیا  تسیچ ؟

رد مالسلا  هیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  مان  ارچ  دنیوگ  یم  مدرم  مدرک : ضرع  .تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و 
؛ دشن هدرب  مان  نآ  تاعکر  دادعت  درک و  لزان  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  ار  زامن  دنوادخ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـماین  نآرق 

کی مهرد ، لهچ  زا  تاکز  هک  دـشن  هدرب  مان  دـش و  لزان  تاـکز  هیآ  .دومن و  ناـیب  ار  نآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلو 
هیلع یلع  هرابرد  دـش و  لزان  هَّللا » اوُعیِطَا   » هیآ ....و  داد  حرـش  مدرم  يارب  ار  نآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنیا  اـت  تسا ، مهرد 

)(2) « ( .دومن نایب  ار  نآ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یلو  دوب ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلا و 

807 ص :

.59/ ءاسن - . 1
ح 1. ص 40 و 41 ، ج 2 ، یفاک ، - . 2
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تازجعم تامارک و 

راختفا نآ  هب  زین  دوخ  تسا و  هدش  هدـید  راوگرزب  نآ  زا  هک  تسا  یتازجعم  تامارک و  ترـضح ، نآ  تماما  تابثا  يارب  رگید  هار 
بحاص نم  ) (1) ) ؛ ِلئالَّدلاَو ِتازِْجعُْملا  ُبِحاص  اَنَا  : » دومرف شنایرکشل  هیواعم و  لباقم  رد  هک  اجنآ  تسا ؛ هتـسج  کسمت  هدومن و 

: مینک یم  افتکا  هنومن  ود  رکذ  هب  طقف  ریز  رد  .متسه » ینشور ]  ] لیالد تازجعم و 

مالـسلا هیلع  نسح  ماما  رـضحم  هب  ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  یعمج  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  تداهـش  زا  دعب  . 1
، مهد ناشن  یتامارک  نینچ  نم  رگا  : » دومرف ترـضح  .هدب » ناشن  ام  هب  ار  تردپ  تامارک  تازجعم و  هیبش  : » دندرک ضرع  هدیـسر ،

امش ایآ  : » دیـسرپ ترـضح  .میروآ » یم  نامیا  وت ] تماما  هب  ! ] ادخ هب  دنگوس  یلب ، : » دندرک ضرع  تیعمج  نآ  دیروآ »؟ یم  نامیا 
مردپ کنیا  : » دندومرف دندز و  رانک  ار  يا  هدرپ  ترضح  هاگ  نآ  .میسانش » یم  یلب ، : » دنداد باوج  یگمه  دیـسانش »؟ یم  ار  مردپ 

هتـسشن يا  هشوگ  رد  هک  دـندید  داتفا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  كرابم  دوجو  هب  هورگ  نآ  نامـشچ  هاـگان  .دـینک » اـشامت  ار 
؛ ِهِدَْعب ْنِم  ُمامِْالاَو  ًاّقَح  ِهَّللا  ُِّیلَو  َْتنَا  َکَّنَا  ُدَهْـشَن  نینمؤملاریما  اذه  : » دنتفگ یگمه  دیـسانش »؟ یم  ار  وا  ایآ  : » دومرف ترـضح  .تسا 

یم وا  زا  سپ  ماما  ییادـخ و  یلو  وت  ًاعقاو  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیا  هک ] مینک  یم  قیدـصت  ]
« .یشاب

هیلع یلع  هک  نانچمه  يداد ؛ ناشن  ام  هب  شتداهـش  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  وت  هک  مینک  یم  قیدـصت  ام  : » دـنداد همادا  و 
هیلع نسح  ماـما  .داد » ناـشن  رکبوبا  هب  اـبق  دجـسم  رد  شتلحر  زا  سپ  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  كراـبم  دوجو  مالـسلا 
ِلِیبَس ِیف  ُلَتُْقی  نَِمل  اُولوُقَت  َالَو  دیامرف : یم  هک  دـیا  هدینـشن  نآرق  رد  ار  ملاع  راگدرورپ  شیامرف  رگم  امـش ! رب  ياو  : » دومرف مالـسلا 

یلو دنا ، هدنز  نانآ  هکلب  دییوگن ؛ هدرم  دنوش ، یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  يدارفا  هب  ) (2) ) ؛ َنوُرُعْشَت اَّل  نَِکل  ٌءآَیْحَأ َو  َْلب  َْومَأ ٌت  ِهَّللا 
.دینک یمن  كرد  ار ] نانآ  یگدنز   ] امش

808 ص :

ص 89. ج 44 ، راونالا ، راحب  - . 1
.154/ هرقب - . 2
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: دنتفگ دییوگ »؟ یم  هچ  تیب  لها  ام  دروم  رد  دنـشاب ، هدنز  هنوگ  نیا  دنا ، هدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  يداع )  ) دارفا نیا  هک  یتقو 
« .میدومن قیدصت  ار ] امش  تماما   ] میدروآ و نامیا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ) (1) ) ؛ ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اْنقَّدَصَو  اَّنَمآ  »

.دنک ینارنخس  هاپس  ود  ره  نازابرس  مدرم و  يارب  هک  درک  تساوخرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  صاع » ورمع   » داهنشیپ اب  هیواعم  . 2
ادخ لوسر  رـسپ  نم  : » دومرف نینچ  تخادرپ و  دوخ  یفّرعم  هب  یهلا  شیاتـس  دمح و  زا  دعب  هدرک ، هدافتـسا  تصرف  زا  زین  ترـضح 

يارب یتمحر  ار  وا  دنوادخ  هک  متسه  یسک  رسپ  نم  متسه ، ریذن  ریشب و  دنزرف  نشور و  غارچ  رسپ  نم  متسه ، ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  رـسپ  نم  .مشاب  یم  لیالد  تازجعم و  بحاص  نم  متـسه و  لـیاضف  بحاـص  نم  ....دومن  ثوعبم  ناـیملاع 

ینم هکم و  ماقم و  نکر و  رسپ  نم  .متـسه  تشهب  لها  ياقآ  ود  زا  یکی  نم  .تسا  هدش  بصغ  مّقح  هک  متـسه  یـسک  نم  .متـسه 
« .متسه

نییاپ هلـصافالب  ترـضح  .دنک  مامت  ار  دوخ  نانخـس  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  تشحو  ترـضح  نانخـس  جـیاتن  تبقاع و  زا  هیواعم 
هئاسا و نوچ  .دومن و  بدا  ۀئاسا  شراوگرزب  ردـپ  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هب  ماش ، مدرم  زا  یبصان  یناوج  هلمج  زا  یعمج  .دـمآ 

َّمُهَّللا : » درک ضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دوب ، هتـشذگ  ّدَح  زا  لمحت و  لباقریغ  تناها 
« .دریگب تربع  ات  هدب  رارق  نانز  نوچمه  ار  وا  نک و  بلـس  وا  زا  ار  یگنادرم ]  ] تمعن ایادخ ! ِِهب ؛ َِربَتْعَِیل  یْثنُا  ُْهلَعْجاَو  َهَمْعِّنلا  ِِهب  ام  ْرِّیَغ 
، وت داهنشیپ  هلیسو  هب  : » تفگ تسناد و  رّصقم  ار  صاع  ورمع  هیواعم ، .دندش  اوسر  نارگ  تراسج  دش و  باجتـسم  ترـضح  ياعد 
نید و يارب  ار  وـت  ماـش  مدرم  هیواـعم ! يا  : » تفگ صاـع  ورمع  .دـندید » ار  مالـسلا  هـیلع  نـسح  ماـما  هزجعم  دـندش و  رادـیب  مدرم 

.شابم نارگن  چیه  سپ  تسا ؛ وت  رایتخا  رد  زین  تسایر  تردق و  ریشمش و  دنتسه و  ایند  رادفرط  نانآ  هکلب  دنهاوخ ؛ یمن  ناشنامیا 

809 ص :

ءالج ش 8 ؛ ص 557 ، ج 2 ، یلماع ، رح  هادهلا ، تابثا  ص 205 ؛ زجاعملا ، هنیدم  ك.ر : زین ، و  تیاور 8 ، ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 275. تاجردلا ، رئاصب  ص 334 ؛ ج 1 ، ربش ، نویعلا 
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زا ناوج  نآ  ماجنارـس  .دـندوب  بّجعت  رد  لمع  نیا  زا  یگمه  دـش و  یم  وگتفگ  مدرم  نایم  رد  نابز  هب  نابز  یماش  درم  نآ  ناـیرج 
دوخ راک  زا  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  روضح  هب  دـندرک ، یم  هیرگ  شرـسمه  دوخ و  هک  یلاح  رد  دـش و  نامیـشپ  دوخ  راک 
لّوا لاح  هب  ناوج  دناوخ و  شکرابم  ياهمان  اب  ار  دنوادخ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دومرف و  لوبق  زین  ترـضح  .دومن  تمادن  راهظا 

)(1)  ( .تشگرب

810 ص :

رد ش 10 . ص 557 ، ج 2 ، هادـهلا ، تاـبثا  ص 237 ؛ ج 1 ، يدـنوار ، جـئارخ  ح 2 ؛ ، 90 ص 88 . ج 44 ، راونـالا ، راــحب  - . 1
، راونالا راحب  دلج 43  هب  دیناوت  یم  اهنآ  هعلاطم  يارب  هک  تسا  هدش  هراشا  ترضح  تازجعم  تامارک و  زا  دروم  هب 11  راونالاراحب 

.دینک هعجارم   330 تاحفص 323 .
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مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  یقالخا  ياهیگژیو 

هراشا

يارب ناسنا  .دوش  یم  نیرب  یتشهب  دوخ  یقالخا ، ياه  هزومآ  وترپ  رد  ایند  هاتوک  یگدـنز  .تسا  تیادـه  گرتس  هیامتـسد  قالخا ،
هار زا  یهاگ  یقالخا و  فراعم  لیـصحت  هار  زا  هاگ  تخانـش ، .دراد  زاین  تخانـش  هب  یقالخا  یگدـنلاب  لاـمک و  دـشر ، هب  ندیـسر 

.دوش یم  داجیا  یقالخا  ياهوگلا  رگید ، ریبعت  هب  یلمع و  ياه  هنومن  تخانش 

.دنمالسا فراعم  تخانش  عبانم  نیرترب  مالسلا  هیلع  ناموصعم  هریس  ثیدح و  نآرق ،

يارب قالخا  نایبرم  نیرترب  هابتـشا ، نایـصع و  زا  يرود  تمـصع و  یگژیو  زا  يدنم  هرهب  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  نید  كاپ  نایاوشیپ 
يارب يژک  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یقالخا  يوگلا  نیرتهب  ناشیا ، .دـنور  یم  رامـش  هب  دوخ  ناوریپ  نارادتـسود و  يارب  هژیو  هب  ناـسنا ،

ماما نآ  تدالو  هناتـسآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یقالخا  یگژیو  یسررب 12  زا  تسا  يدرواهر  رضاح ، راتـشون  .دنا  ناسنا 
.دوش یم  میدقت  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  مامه 

811 ص :
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تدابع . 1

جح رایسب  .دوب  دوخ  نامز  مدرم  نیرتدباع  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  : » دومرف یم  ناشیا  يونعم  لاح  نایب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
َنیذَّلا اَهُّیَأ  ای   ) هیآ هاگ  ره  دـندید و  یم  رکذ  نتفگ  لاح  رد  ار  وا  هشیمه  .دروآ  یم  ياج  هب  هنهرب  ياپ  اـب  هاـگ  هداـیپ و  تروص  هب 

)(1) ( ( .ماوت نامرف  هب  شوگ  دنوادخ ! ( ) ْکیََّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل  : ) تفگ یم  خساپ  دینش ، یم  ار  اُونَمآ )

كرد رد  اهمهف  ناگدنامرد ! هاگهانپ  يا  : » دـناوخ یم  هنوگ  نیا  ار  ادـخ  درک و  یم  اعد  رایـسب  شزامن ، تونق  رد  هراومه  ماما  نآ 
هک ار  هچنآ  ینیب  یم  دوخ  وت  .تسا  هنادواج  هک  یمّویق  هدـنز و  راگدرورپ  وت  .تساـسران  ناوتاـن و  وت  ربارب  رد  اهـشناد  ناریح و  وت 

يراـک ره  ماـجنا  زا  یناوـت  یم  يراد و  تردـق  ناـهنپ ، ره  نتخاـس  راکـشآ  رب  وـت  .یتـسه  راـبدرب  اـناد و  راـک ، نآ  رد  یناد و  یم 
وت تساوخ  زا  نآ  زاـغآ  هک  ناـس  ناـمه  تسوت ؛ يوس  هب  زیچ  همه  تشگزاـب  .يوش  عقاو  اـنگنت  رد  هکنآ  نودـب  ینک ؛ يریگوـلج 

بیغ هنازخ  رد  ار  هچنآ  .تسا  هدش  ارجا  يا  هتساوخ  ار  هچنآ  .دنراد  یم  ناهنپ  اه  هنیس  رد  هچنآ  زا  یهاگآ  وت  .دریگ  یم  همشچرس 
هدـنز لیلد  يور  زا  دوش ، هدـنز  هک  ره  دوش و  دوبان  راک  نآ  لیلد  يور  زا  دوش ، دوبان  هک  ره  ات  يا  هتـشاداو  اـهلقع  رب  هدوب  تدوخ 

.ییانیب اتکی و  ییاناد و  اونش و  وت  هک  یتسار  هب  .دوش 

نآ رد  .مدـش  اهنت  تفر و  نایم  زا  مغیت  شرب  هک  یماگنه  ات  ما  هدرکن  راذـگورف  دوخ  شالت  زا  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ایادـخراب !
ظفح هکنیا  ات  مریگب  ار  نایعیش  نوخ  نتخیر  شکرس و  نمـشد  نیا  يولج  ات  مدرک ) ربص   ) مدرک يوریپ  مدوخ  ناگتـشذگ  زا  تقو 

دنتـساوخ و یم  هک  متفر  یهار  هب  .مداد  رد  نت  اهنآ  هتـساوخ  هب  مدرب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  .دـندرک  ظفح  نم  ياـیلوا  ار  هچنآ  مدرک 
ندـش دوبان  دـتفا و  ریخأت  يرای  نیا  هچرگ  یتسه ؛ نآ  ناـبیتشپ  نیرتهب  قح و  رواـی  اـهنت  وت  هک  دـسرب  ارف  وت  يراـی  اـت  متفگن  چـیه 

)(2) « ( .دشک ازارد  هب  یکدنا  نمشد 

812 ص :

ص331. ج43 ، 1403ه ق ، توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، - . 1
ص145. 1411ه ق ، مق ، رئاخذلا ، راد  سوواط ، نب  دیس  تاوعدلا ، جهم  - . 2
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ادخ زا  سرت  . 2

وا زا  یتقو  .دش  یم  درز  شا  هرهچ  گنر  دیزرل و  یم  ادخ  سرت  زا  شندـب  مامت  تفرگ ، یم  وضو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاگره 
رییغت شگنر  وا  سرت  زا  دوش ، یم  هدامآ  وا ، هاگرد  هب  یگدـنب  يارب  یتقو  دـیاب  ادـخ  هدـنب  : » دومرف یم  دندیـسرپ ، یم  هراـب  نیا  رد 

)(1) « ( .دزرلب شیاضعا  دنک و 

َكاَتَأ ْدَق  ُنِسُْحم  اَی  َِکباَِبب  َکُْفیَـض  یَِهلِإ  : » درک یم  همزمز  هنوگ  نیا  داتـسیا و  یم  رد  رانک  تفر ، یم  دجـسم  هب  زامن  يارب  هاگره 
! رادرکوکین يا.تسا  هدـمآ  تهاگرد  هب  تنامهم  ایادـخ ! ) (2) ) ؛ میِرَک اَی  َكَْدنِع  اَم  ِلیِمَِجب  يِدـْنِع  اَم  ِحـِیبَق  ْنَع  ْزَواَجَتَف  یِـسُْملا ُء 

!« هدنیاشخب يا  ؛ رذگرد تسوت ، دزن  هچنآ  ییابیز  هب  تسا  نم  دزن  هک  یهانگ  یتشز و  زا  سپ  .تسا  هدمآ  وت  دزن  هب  راکدب 

َّرَمَْملا َرَکَذ  اَذِإ  یََکب َو  َروُشُّنلا  َْثعَْبلا َو  َرَکَذ  اَذِإ  یََکب َو  َْربَْقلا  َرَکَذ  اَذِإ  یََکب َو  َتْوَْملا  َرَکَذ  اَذِإ  َناَک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
َْنَیب ُهُِصئاَرَف  ُدِعَتْرَت  ِِهتاَلَص  ِیف  َماَق  اَذِإ  َناَک  اَْهنِم َو  ِْهیَلَع  یَشُْغی  ًهَقْهَش  َقَهَش  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت  ِهَّللا  یَلَع  َضْرَْعلا  َرَکَذ  اَذِإ  یََکب َو  ِطاَرِّصلا  یَلَع 
ماما  ) یتقو ) (3) ) ؛ راَّنلا َنِم  ِِهب  َذَّوَعَت  َهَّنَْجلا َو  َهَّللا  َلَأَس  ِمِیلَّسلا َو  َباَرِطْـضا  َبَرَطْـضا  َراَّنلا  َهَّنَْجلا َو  َرَکَذ  اَذِإ  َناَک  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهِّبَر  يَدَـی 

، داتفا یم  تمایق  دای  هب  یتقو  .درک  یم  هیرگ  داتفا ، یم  ربق  دای  هب  هاـگره  .تسیرگ  یم  داـتفا  یم  گرم  داـی  هب  مالـسلا )  هیلع  نسح 
هلان داتفا ، یم  دـنوادخ  رب  لامعا  هضرع  دای  هب  هاگره  .تسیرگ  یم  داتفا ، یم  طارـص  لپ ]  ] زا نتـشذگ  دای  هب  هاگره  درک ، یم  هلاـن 

هب ار  خزود  تشهب و  هاگره  .دیزرل  یم  شراگدرورپ  لباقم  رد  شندب  داتـسیا ، یم  زامن  هب  یتقو  .تفر  یم  شوه  زا  درک و  یم  يا 
« .درب یم  هانپ  وا  هب  منهج  شتآ  زا  تساوخ و  یم  ار  تشهب  ادخ  زا  دش و  یم  برطضم  هدیزگرام ، دننام  دروآ ، یم  دای 

813 ص :

ص339. ج43 ، راونالا ، راحب  ص14 و  ج4 ، 1408ه ق ، توریب ، ءاوضألاراد ، بوشآرهش ، نبا  بلاطیبا ، لآ  بقانم  - . 1
ص339. ج43 ، راونالا ، راحب  ص17 و  ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - . 2

ص339. ج43 ، راونالا ، راحب  و  - . 3
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ماقم هک  یلاـح  رد  دـییرگ ؛ یم  ارچ  : » دندیـسرپ .دـیرگ  یم  هک  دـندید  ار  وا  دـش ، راکـشآ  شا  هرهچ  رد  گرم  راـثآ  هک  یماـگنه 
تسیب هک  امش  تسا ؛ هدومرف  امـش  هرابرد  ار  رهگ  الاو  نانخـس  نآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دیراد و  شلوسر  ادخ و  دزن  ییالاو 
یِْکبَأ اَمَّنِإ  : » دومرف یم  خساپ  رد  دیا »؟ هدرک  میـسقت  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياهییاراد  همه  راب  هس  هدروآ و  ياج  هب  جـح  هدایپ ، هبترم 

« .مناتسود يرود  زا  تمایق و  زور  سرت  زا  میرگ : یم  لیلد  ود  هب  ) (1) ) ؛ هَّبِحَْألا ِقاَِرف  ِعَلَّطُْملا َو  ِلْوَِهل  ِْنیَتَلْصَِخل :

814 ص :

ص332. ج43 ، راونالا ، راحب  و  - . 1
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نآرق اب  ینیشنمه  . 3

، ندـیباوخ زا  شیپ  هراوـمه  .تسناد  یم  یکین  هب  یکدوـک  زا  ار  نآرق  موـلع  تشاد و  نآرق  تـئارق  رد  اـبیز  یتوـص  راوـگرزب ، نآ 
یـصخش ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یناگدنز  نارود  رد  دـنا  هتفگ  .دـیباوخ  یم  سپـس  درک و  یم  توالت  ار  فهک  هروس 

، دوهـشم تسا و  هعمج  زور  دهاش ، : » داد خساپ  درم  نآ  دیـسرپ ؛ ) (1)  ( دوهشم دهاش و  ریسفت  هرابرد  یـسک  زا  دش و  دجـسم  دراو 
« .تسا نابرق  دیع  زور  دوهشم  هعمج و  زور  دهاش  : » تفگ وا  یلو  دیسرپ ؛ يرگید  درم  زا  .هفرع » زور 

ُمْوَیَف ُدوُهْشَْملا  اَّمَأ  ملسو َو  هیلع  هللا  یلص  ٌدَّمَحُمَف  ُدِهاَّشلا  اَّمَأ  : » داد خساپ  وا  .دوب  هتـسشن  دجـسم  هشوگ  هک  تفر  یکدوک  دزن  سپس 
لوسر ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  دهاش  ) » (2) ) ؛ ًاریِذَن ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ِیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُلوُقَی  ُهَناَْحبُس  ُهَتْعِمَس  اَم  ِهَماَیِْقلا َأ 

رگتراشب و هاوگ و  ار  وت  ام  ربمایپ ! يا  دیامرف : یم  شلوسر ] هرابرد   ] دنوادخ هک  يا  هدناوخن  رگم  تسا ؛ تمایق  زور  دوهشم  ادخ و 
« .میداتسرف هدنهد  رادشه 

815 ص :

.3/ جورب - . 1
.45/ بازحا - . 2
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يارب ار  مدرم  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  ) » (1) ) ؛) دوُهْشَم ٌمْوَی  َِکلذ  ُساَّنلا َو  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ  : ) دیامرف یم  تمایق  هرابرد  زین  و 
« .دنوش یم  رضاح  نآ ] رد  یگلمج   ] هک تسا  يزور  دنروآ و  یم  درگ  نآ 

: دنتفگ دوب »؟ هک  یمود  : » مدیـسرپ .سابع » نبا  : » دنتفگ دوب »؟ هک  داد  خساپ  لوا  هک  يدرف  : » مدیـسرپ هک  دـیوگ  یم  ناتـساد  يوار 
بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  وا  : » دـنتفگ دوب »؟ هک  داد  خـساپ  رت  تسرد  رتـهب و  همه  زا  هک  كدوک  نآ  : » متفگ سپـس  .رمع » نبا  »

)(2) «. ( دوب مالسلا  هیلع 

نیتسخن نآ  ردپ  هک  يا  هناخ  رد  دوب ؛ نآ  ماجنا  زاغآ و  نخس  هتـسویپ  ادخ  مالک  هک  دوب  هتفای  تیبرت  يا  هناخ  رد  راوگرزب  ماما  نآ 
.دندوب نآ  تایآ  هب  ناگدننک  لمع  نیرتهب  هداوناخ  لها  نآرق و  هدندروآ  درگ 

816 ص :

.103/ دوه - . 1
ص345. ج43 ، راونالاراحب ، - . 2
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ینابرهم . 4

اب ناشیا  نازینک  زا  یکی  .مدوب  ماما  رـضحم  رد  يزور  هک  دـیوگ  یم  سنَا  .دوب  ناشیا  زراب  ياهیگژیو  زا  ادـخ  ناگدـنب  اب  یناـبرهم 
نم يدازآ »! وت  ورب  : » دومرف ینابرهم  اب  تفرگ و  وا  زا  ار  لگ  ترـضح  .درک  میدقت  ماما  هب  ار  نآ  دش و  دراو  تسد  رد  یلگ  هخاش 
نآ درک ، هیده  امـش  هب  لگ  هخاش  کی  اهنت  زینک ، نیا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » متفگ مدوب ، هدز  تفگـش  ترـضح  راتفر  نیا  زا  هک 

اوُّیَحَف ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  : ) تسا هدومرف  ام  هب  نابرهم  گرزب و  دـنوادخ  : » دومرف مخـساپ  رد  ماما  دـینک »!؟ یم  دازآ  ار  وا  امـش  هاـگ 
وا ینابرهم  ربارب  رد  شاداپ  : » دومرف ماما  سپـس  .دییوگ » خساپ  ار  وا  ربارب  ود  درک ، ینابرهم  امـش  هب  سک  ره  ) » (1) ) ؛) اْهنِم َنَسْحَِأب 

)(2) « ( .دوب شا  يدازآ  زین 

، دنا هتـشون  هک  نانچمه  دوب ؛ ینابرهم  زین  ینابرهمان  ربارب  رد  يو  خساپ  یتح  تفگ ؛ یم  خساپ  ینابرهم  اب  ار  ینابرهم  هراومه ، ماما ،
دید تفر و  رتولج  .دنک  یم  هلان  تسا و  هدیباوخ  دنفسوگ ، دید  يزور  .داد  یم  ناشن  هقالع  نآ  هب  هک  تشاد  ییابیز  دنفسوگ  ماما 

« .ما هتـسکش  نم  : » تفگ مالغ  تسا »؟ هتـسکش  ار  ناویح  نیا  ياپ  یـسک  هچ  : » دیـسرپ شمالغ  زا  ماما  .دنا  هتـسکش  ار  نآ  ياپ  هک 
، ضوع رد  نم  یلو  : » دومرف نیـشنلد  یمّـسبت  اب  ماما  .منک » تحاران  ار  وت  هکنیا  يارب  : » تفگ يدرک »؟ نینچ  ارچ  : » دومرف ترـضح 

)(3) « ( .درک دازآ  ار  مالغ  منک و  یم  دونشخ  ار  وت 

817 ص :

.86/ ءاسن - . 1
ص18. ج4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، - . 2

ص314. ج1 ، یشرقلا ، فیرش  رقاب  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نسحلا  مامالا  هایح  - . 3
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یم هک  يا  همقل  ره  ترضح ، .داتسیا  ترضح  ربارب  دمآ و  یگـس  هک  دندوب  ندروخ  اذغ  لوغـشم  ماما ، يزور  دنا ، هدروآ  نینچمه 
ماما .منک » رود  ار  ناویح  نیا  دیهد  هزاجا  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » دیـسرپ يدرم  .دـنتخدنا  یم  نآ  يولج  زین  همقل  کی  دـندروخ ،

! دینک شیاهر  هن  ) (1) ) ؛ ُهُمِعْطُأ َال  َُّمث  ُلُکآ  اـَنَأ  یِهْجَو َو  ِیف  ُرُْظنَی  ٍحوُر  وُذ  َنوُکَی  ْنَأ  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ِییْحَتْـسََأل  یِّنِإ  ُهْعَد  : » دومرف
« .مهدن اذغ  وا  هب  مشاب و  ندروخ  اذغ  لاح  رد  نم  دنک و  هاگن  نم  تروص  هب  يرادناج  هک  منک  یم  مرش  ادخ  زا  نم 

818 ص :

ص352. ج43 ، راونالاراحب ، - . 1
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تشذگ . 5

راتفر هب  ترـضح  شنکاو  هک  دمآ  یم  شیپ  اهراب  .درک  یم  یـشوپ  مشچ  نارگید  متـس  زا  دوب و  راوگرزب  تشذگ و  اب  رایـسب  ماما 
.دش یم  راکاطخ  درف  هیور  رییغت  ببس  نارگید ، تسیاشان 

هناخ هب  وا  لزنم  زا  تساجن  دوب و  هدرک  ادـیپ  یفاکـش  يدوهی ، هناخ  راوید  .دنتـسیز  یم  يدوهی  يا  هداوناخ  ناـشیا ، یگیاـسمه  رد 
نآ هناخ  هب  يزاین  تساوخرد  يارب  يدوهی  نز  يزور  هکنیا  ات  تشادـن  یهاگآ  نایرج  نیا  زا  زین  يدوهی  درف  .دوب  هدرک  ذوفن  ماـما 

ار وا  تفر و  شرهوش  دزن  گنرد ، یب  .دوش  سجن  ماما  هناخ  راوید  هک  تسا  هدـش  ببـس  راوید  فاکـش  هک  دـید  دـمآ و  ترـضح 
هدرک توکس  تدم  نیا  رد  ماما ، هکنیا  زا  تساوخ و  شزوپ  دوخ  يراگنا  لهـس  زا  دمآ و  ترـضح  دزن  يدوهی  درم  .تخاس  هاگآ 

.دش هدنمرش  دوب ، هتفگن  يزیچ  و 

« .دینک ینابرهم  هیاسمه  هب  هک  مدینش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج  زا  : » دومرف دوشن ، هدنمرـش  رت  شیب  وا  هکنیا  يارب  ماما 
ماما دزن  تفرگ و  ار  شا  هچب  نز و  تسد  تشگرب ، شا  هناخ  هب  ناشیا  هدیدنسپ  دروخرب  یـشوپ و  مشچ  تشذگ ، ندید  اب  يدوهی 

)(1)  ( .دروآرد مالسا  نید  هب  ار  نانآ  ات  تساوخ  ناشیا  زا  دمآ و 
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هنیدم هب  هک  دیوگ  یم  صخـش  نآ  دوخ  .تسا  یماش  يدرم  یبدا  یب  زا  ماما  تشذگ  هرابرد  هک  تسا  يروهـشم  ناتـساد  نینچمه 
: مدیسرپ .دمآ  مشوخ  وا  هوکش  زا  .دوب  هدیشوپ  یسیفن  ياهـسابل  هدش و  راوس  تمیق  نارگ  یبکرم  رب  هک  مدید  ار  يدرم  .مدوب  هتفر 
وا هب  .دش  وا  هیلع  ینمشد  هنیک و  زا  ییایرد  ما  هنیـس  مدینـش ، ار  یلع  مان  یتقو  .بلاط » یبا  نب  یلع  نب  نسح  : » دنتفگ دوب »؟ هک  وا  »
»؟ یتـسه یلع  رـسپ  وت  : » متفگ يدـنت  اـب  متفر و  وا  دزن  ور ، نیا  زا  دـشاب ؛ هتـشاد  يدـنزرف  نینچ  دـیاب  یلع  ارچ  هک  مدرک  تداـسح 

.متفگ ازسان  شردپ  وا و  هب  متسناوت  ات  نم  سپس  .میوا » دنزرف  يرآ ! : » دومرف

وت هب  يرادزاین ، هناخ  هب  رگا  .یبیرغ  رهش  نیا  رد  منامگ  هب  : » دیسرپ نم  زا  ییورـشوخ  اب  سپـس  .دبای  نایاپ  منانخـس  ات  درک  ربص  وا 
صخـش اـب  ارم  دـیاش  .مهد  ماـجنا  اـت  وگب  یهاوخ ، یم  يرگید  کـمک  رگا  .مشخبب  وـت  هب  يراد  زاـین  لاـم  هب  رگا  .مهد  یم  هناـخ 

کمک وت  هب  نآ  ندروآ  رد  تسا ، نیگنس  تراب  رگا  منک و  ییامنهار  ار  وت  يورب  یهاوخ  یم  ییاج  رگا  .يا  هتفرگ  هابتشا  يرگید 
، یتسه رهـش  نیا  رد  یتقو  ات  يروایب و  نم  هناخ  هب  ار  تراـب  رگا  .مناـشوپب  ار  وت  يا ، هنهرب  رگا  .منک  تریـس  يا  هنـسرگ  رگا  .منک 

« .تسا مهارف  وت  شیاسآ  يارب  تسا و  گرزب  نم  لزنم  .موش  یم  لاحشوخ  یشاب ، نم  نامهیم 
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رب ادخ  نیـشناج  هک  مهد  یم  یهاوگ  : » تفگ یم  تخیر و  یم  يراسمرـش  کشا  ینابرهم ، تشذگ و  همه  نیا  ندید  اب  یماش  درم 
یم نمشد  مدرم  همه  زا  رت  شیب  ار  تردپ  وت و  نونکا  ات  .دراذگ  یـسک  هچ  شود  رب  ار  تلاسر  راب  هک  دناد  یم  رتهب  ادخ  ینیمز و 

« .دیتسه نم  دزن  ادخ  ناگدنب  نیرت  ینتشاد  تسود  امش  نونکا  یلو  متشاد ؛

زا سپ ، نآ  زا  .دوب  ترـضح  ناـمهیم  تشاد ، روضح  هنیدـم  رد  یتقو  اـت  تفر و  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  هناـخ  هب  درم  نآ  سپس 
)(1)  ( .دش نادناخ  نآ  نارادتسود  نیرتهب 

هک دیوگ  یم  قاحـسا  نب  رمع  هک  نانچمه  تفرگرب ؛ رد  مه  ار  وا  لتاق  هک  دوب  هنمادرپ  ردق  نآ  ماما ، يزرورهم  تشذـگ و  هرتسگ 
راب نیا  یلو  دنا ؛ هداد  رهز  نم  هب  اهراب  : » دومرف هک  میدوب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دزن  تداهش ، هظحل  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  نم و 

« .تسا هدرک  هعطق  هعطق  ار  مرگج  راب ، نیا  اریز  دنک ؛ یم  توافت 

؟ یشکب وا  یهاوخ  یم  یهاوخ ؟ یم  هچ  وا  زا  : » دومرف تسا »؟ هداد  رهز  ار  امش  یسک  هچ  : » دیـسرپ یتحاران  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
يارب هک  مرادن  تسود  دشابن ، وا  مه  رگا  .دوب  دهاوخ  وت  زا  رت  شیب  دنوادخ  باذع  مشخ و  مناد ، یم  نم  هک  دشاب  یـسک  نآ  رگا 

)(2) « ( .دوش راتفرگ  یهانگ  یب  نم ،
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ینتورف . 6

.دش یم  هرفـس  مه  ناتـسد  یهت  اب  تسـشن و  یم  نیمز  يور  يربکت  چیه  نودب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شدـج  دـننام  ماما 
دنا و هدراذگ  دوخ  شیپ  ار  نان  يرادقم  دنا و  هتـسشن  نیمز  يور  نایاونیب  زا  یهورگ  دید  هک  تشذـگ  یم  یلحم  زا  هراوس  يزور 
زا ماما  .دـندناوخ  شیوخ  هرفـس  رـس  ار  ترـضح  دـندرک و  فراعت  ناشیا  هب  دـندید ، ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  .دـنروخ  یم 

یمن تسود  ار  نانیب  گرزب  دوخ  دنوادخ  ) » (1) ) ؛) نیِربْکَتْـسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  : ) درک توالت  ار  هیآ  نیا  دش و  هدایپ  شیوخ  بکرم 
نانآ زا  دناوخ و  ارف  دوخ  لزنم  هب  ار  اهنآ  ماما  دندش ، ریس  یگمه  یتقو  .دش  ندروخ  لوغشم  تسشن و  نانآ  هرفس  رس  سپس  .دراد »

)(2)  ( .درک هیده  كاشوپ  نانآ  هب  دومرف و  ییاریذپ 

ناشیا يزور  .درک  یم  دروخرب  مدرم  اب  ینتورف  مارتحا و  اب  هتـسویپ  تشاد و  یم  مدقم  دوخ  رب  زین  ار  نارگید  هراومه  ترـضح  نآ 
يادا يارب  تفگ و  دـماشوخ  وا  هب  ماـما  .دـش  دراو  يریقف  درمریپ  هظحل ، نیا  رد  یلو  دورب ؛ هـک  تساـخرب  .دوـب  هتـسشن  یناـکم  رد 

»؟ یهد یم  نتفر  هزاجا  ام  هب  ایآ  .میورب  میتساوخ  یم  ام  هک  يدش  دراو  یتقو  درم ! يا  : » دومرف وا ، هب  ینتورف  مارتحا و 

822 ص :

.23/ لحن - . 1
ص352. ج43 ، راونالاراحب ، .ْمُهاَسَک » ْمُهَمَعْطَأ َو  ِِهتَفاَیِض َو  َیلِإ  ْمُهاَعَد  اْوَفَتْکا  یَّتَح  ُلُکْأَی  َلَعَج  َو  - . » 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 859 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_822_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_822_2
http://www.ghaemiyeh.com


)(1) !« ( ادخ لوسر  رسپ  يا  هلب ، : » درک ضرع  ریقف  درم  و 
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يزاون نامهیم  . 7

، هژیو هب  تخانـش ؛ یمن  ار  نانآ  یتح  هک  درک  یم  ییاریذـپ  یـصاخشا  زا  هاگ  .درک  یم  ییاریذـپ  ناـنامهیم  زا  هراومه  یمارگ ، نآ 
لام سابل و  اهنآ  هب  درک و  یم  ییاریذپ  یمرگ  هب  درب و  یم  دوخ  هناخ  هب  ار  نانآ  تشاد ، يدایز  هقالع  نایاونیب  زا  ییاریذـپ  هب  ماما 

)(1)  ( .دیشخب یم 

رب هقوذآ  راب  هک  يرتش  دنتفر ، یم  جح  هب  رفعج » نب  هللادبع   » مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  هارمه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  يرفـس  رد 
یگدنز اهنت  ینزریپ  نآ  رد  هک  دندش  يا  همیخ  هجوتم  ماگنه ، نیا  رد  .دندنام  هنشت  هنسرگ و  هار ، هنایم  رد  اهنآ  دش و  مگ  دوب ، نآ 

دیـشود و تشاد  هک  ار  يدنفـسوگ  اهنت  دوب ، يزاون  ناـمهیم  ناـبرهم و  ناـسنا  هک  زین  نزریپ  .دنتـساوخ  اذـغ  بآ و  وا  زا  .درک  یم 
ییاذغ نآ ، زا  نز  درک و  حـبذ  ار  دنفـسوگ  نآ  زین  ماما  .منک » هدامآ  ییاذـغ  امـش  يارب  ات  دـینک  حـبذ  ار  نآ  زین  اذـغ  يارب  : » تفگ

.درک تسرد  ناشیا  يارب 

هب رگا  .میور  یم  جح  هب  هک  میتسه  شیرق  زا  يدارفا  ام  : » دنتفگ دندرک و  رکشت  يو  زا  اذغ  فرـص  زا  سپ  دندروخ و  ار  اذغ  نانآ 
بـش .دنداد  همادا  شیوخ  هار  هب  دندرک و  یظفاحادخ  نز  زا  سپـس  .مینک » ناربج  ار  تا  يزاون  نامهیم  ات  ایب  ام  دزن  يدمآ  هنیدـم 

نیا رد  هنوـگچ  : » تفگ دـش و  نیگمـشخ  درم ، .تفگزاـب  شیارب  ار  یناـمهیم  ناتـساد  وا  دـمآ و  شا  همیخ  هـب  نز  رهوـش  ماـگنه ،
»؟ یتخانش یمن  هک  یتشک  یناسک  يارب  دوب  نام  ییاراد  همه  هک  ار  يدنفسوگ  اهنت  توهرب ،
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هب شرهوش  هارمه  زین  نز  نآ  .دندش  ریزارس  هنیدم  هب  یلاسکشخ  رقف و  ببس  هب  نانیشن  هیداب  هکنیا  ات  تشذگ  نایرج  نیا  زا  اهتدم 
يا ِینِیفِْرعَت ؟ ِهَّللا ! َهَمَأ  اَی  : » دومرف دـید و  هچوک  رد  ار  نزریپ  نامه  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اـهزور ، نیمه  زا  یکی  رد  .دـمآ  هنیدـم 

.میدمآ تا  همیخ  هب  رفن  ود  هارمه  شیپ ، اهتدـم  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  : » دومرف .هن » : » تفگ یـسانش »؟ یم  ارم  ایآ  ادـخ ! زینک 
!« داب وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  : » درک ضرع  دش و  لاحشوخ  نزریپ  .تسا » مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ممان 

.داتسرف مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  دزن  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  الط  رانید  رازه  دنفـسوگ و  رازه  وا ، ییاریذپ  يراکادف و  ساپ  هب  ماما 
، دوخ نایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  زین  هللادبع  .داتسرف  رفعج  نب  هللادبع  دزن  ار  يو  دیشخب و  الط  رانید  دنفسوگ و  وا  هب  رادقم  نیمه  زین  وا 

شزرا هاگیاج و  مه  درک و  ییاریذپ  یبیرغ  نامهیم  زا  مه  يرازگساپس ، نیا  اب  ترضح  ) (1)  ( .دیشخب نزریپ  نآ  هب  ار  رادقم  نامه 
یم دـندوب ، هدرک  ییاریذـپ  ناشیا  زا  هک  یناریقف  هرابرد  اـهراب  ترـضح  نآ  .تشاد  ساـپ  شیوکین ، لـمع  ببـس  هب  ار  وا  یناـبزیم 
نآ هب  ار  ام  هک  هچنآ  زا  ریغ  نانآ  اریز  دـنرترب ؛ یلو  دـنرادن ؛ یلاـم  تسا و  كدـنا  ناـش  ییاریذـپ  .تسا  ناـنآ  اـب  تلیـضف  : » دومرف

لاوما میراذگ ، یم  نامهیم  شیپ  هچنآ  زا  شیب  ام  یلو  دـنا ؛ هتـشذگ  دوخ  زیچ  همه  زا  دـنرادن و  يرگید  زیچ  دـننک ، یم  ییاریذـپ 
)(2) « ( .میراد
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يرابدرب . 8

ياهلاس نیا  یتخس  ناشیا ، .دوب  هیواعم  اب  حلص  زا  سپ  نارود  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  ماما  تکرب  اب  یناگدنز  نارود  نیرت  تخـس  زا 
زا دینش و  یم  هدنزگ  تشز و  نانخس  انشآ  هبیرغ و  زا  اهلاس ، نیا  رد  ناشیا  .درک  یم  يرپس  شا  یندشان  فصو  يرابدرب  اب  ار  متس 

.تشذـگ یم  یتخـس  هب  ناشیارب  راگزور ، .دـندوب  هدرک  تشپ  ناشیا  هب  ناتـسود  زا  يرایـسب  .دروخ  یم  مخز  ییافو ، یب  گندـخ 
اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » دنتفگ یم  دندید  یم  ار  ماما  هاگره  .دوب  هدش  رهـش  نانارنخـس  هویـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  نتفگ  ازـسان 
یم نابز  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مانشد  کته و  هب  ناشیا ، روضح  رد  .نانمؤم » هدننکراوخ  يا  وت  رب  مالـس  ) (1) ) ؛ نِینِمْؤُْملا َّلِذُم 

.درک یم  لمحت  ار  اهمانشد  اهیکاته و  رایسب ، تیمولظم  يرابدرب و  اب  ماما  دندوشگ و 

هیواعم ياپ  کیدزن  ریزگان ، تفاین و  یلاخ  ياج  ماما ، .دوب  ماـحدزا  رپ  غولـش و  یـسلجم  .دـش  هیواـعم  سلجم  دراو  ناـشیا ، يزور 
دنار نخس  شدوخ  تفالخ  هرابرد  درک و  زاغآ  ار  شنخس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  مانشد  اب  هیواعم  .دوب  ربنم  يالاب  هک  تسشن 

اب سپـس  .تسین » نم  قح  هاگیاجنیا ، هک  دـنک  یم  رکف  تسا و  هدـیدن  تفالخ  روخ  رد  ارم  هک  متفگـش  رد  هشیاع  زا  نم  : » تفگ و 
یبتجم ماما  هب  هراشا  اب   ] درم نیا  ردـپ  يرآ ! .درذـگب  شهانگ  زا  ادـخ  راک ؟ هچ  نانخـس  نیا  هب  ار  نز  : » تفگ زیمآرخـسمت  یتلاح 

« .تفرگ ار  شناج  مه  ادخ  تشاد ، زیتسرس  نم  اب  تفالخ  راک  رد  مالسلا ]  هیلع 

826 ص :
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یهاوخ یم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  ادخ »! هب  هلب  : » تفگ هیواعم  ینک »؟ یم  بجعت  هشیاع  نانخـس  زا  ایآ  هیواعم ! يا  : » دومرف ماما 
تسا نیا  درادن ، لوبق  ار  وت  هشیاع  هک  نیا  زا  رت  بیجع  : » داد خساپ  ترضح  نآ  .وگب » : » تفگ میوگب »؟ تیارب  ار  نآ  زا  رت  بیجع 

)(1) « ( .منیشنب وت  ياپ  دزن  وت و  ربنم  ياپ  نم  هک 

درک و تکرـش  ناشیا  رکیپ  عییـشت  رد  نیگهودنا  یتلاح  اب  ماما  تخـسرس  نمـشد  مکح ،» نب  ناورم   » هک دوب  ییاج  ات  يرابدرب  نیا 
یمن هدیجنس  اههوک  اب  شا  يرابدرب  هک  دوب  یـسک  وا  : » تفگ يدوب ، نمـشد  وا  اب  زورید  ات  وت  دنتفگ  یم  وا  هب  هک  ینانآ  خساپ  رد 

)(2) « ( .دش

827 ص :
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نارگید ياهزاین  ندروآرب  یگدنشخب و  . 9

رایسب و یگدنـشخب  تسا ، وا  نارادتـسود  يارب  قشمرـس  نیرتهب  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یگژیو  نیرتزراب  هک  تفگ  ناوت  یم 
شـشخب ردـق  نآ  تخاس و  یم  دـنم  هرهب  شیوخ  مرک  ناوخ  زا  ار  همه  فلتخم ، ياه  هناهب  هب  ناـشیا  .تسا  نارگید  زا  يریگتـسد 

هـشیر ار  ییادگ  گنهرف  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیاب  شـشخب  مالـسا ، میلاعت  قبط  اریز  دش ؛ یم  زاین  یب  دنمزاین  صخـش  ات  درک  یم 
.دنک نوریب  نادنمزاین  هگرج  زا  ار  صخش  ناکما ، تروص  رد  دزاس و  نک 

نم هب  مهرد  رازه  ایادخ ! : » دـیوگ یم  ادـخ  هاگرد  هب  تسا و  هتـسشن  وا  رانک  رد  يدرف  دـید  .دوب  تدابع  لوغـشم  ترـضح  يزور 
)(1)  ( .داتسرف مهرد  رازه  هد  وا  يارب  دمآ و  هناخ  هب  ترضح  .راد  ینازرا 

828 ص :
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يونعم ياه  هبنج  یمامت  دومرف و  یمن  نادنمزاین  هب  هن »  » خساپ زگره  دنار و  یمن  دوخ  زا  ار  یلئاس  هاگ  چیه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
.تفرگ یم  رظن  رد  ار  ششخب 

هب مهرد  رازه  هد  ایادخ ! : » دیوگ یم  هیرگ  اب  شیوخ  راگدرورپ  اب  اعد  رد  يدرم  دینـش  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يزور  دـنا  هدروآ 
.داد وا  هب  تشادرب و  هناخ  زا  مهرد  رادقم  نامه  هب  تشگرب و  هناخ  هب  دجسم  زا  عیرس  دینش  ار  وا  نخس  یتقو  ماما  .هدب » يزور  نم 

ار رفن  ود  نونکا  : » تفگ درک و  ماما  هب  ور.دنک  لمح  ار  نآ  تسناوتن  دربب  ار  اه  هکس  تساوخ  یتقو  اما  دش ؛ لاحشوخ  رایـسب  درم ،
روتـسد تشاذگ و  نآ  نورد  ار  اه  هکـس  تشادرب و  شود  زا  ار  شیابع  ماما ، .دننک » لمح  نم  يارب  ار  اه  هکـس  نیا  هک  نزب  ادـص 

؛ مهرد اندنع  ام  هللاو  دنتفگ : ترضح  نامالغ  .دهدب  رفن  ود  نآ  هب  هک  دوبن  نایم  رد  یمهرد  رگید  اما  دنربب ؛ درم  يارب  ار  نآ  ات  داد 
دزن زا  گرزب  یشاداپ  دیما  نم  اما  ) (1) ) ؛ ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ِیل  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرَأ  یِّنَِکل  : » دومرف ماما  میرادـن ، یمهرد  یتح ] ] رگید

« .مراد شیوخ  راگدرورپ 

جنپ وا  هب  نامثع  .درک  کمک  تساوخرد  تفر و  وا  دزن  .دش  دجسم  دراو  يریقف  درم  هک  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  موس  هفیلخ  يزور 
هب ار  وا  نامثع  دنک ».] نم  هب  يرتشیب  کمک  ات   ] نک ییامنهار  یسک  دزن  ارم  : » تفگ درک و  اه  هکـس  هب  یهاگن  درم  نآ  .داد  مهرد 

ورب و ناوج  دنچ  نآ  دزن  : » تفگ داتسرف و  دندوب ، هتسشن  رفعج  نب  هللادبع  مالسلا و  هیلع  نیسح  هارمه  هک  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
یتیبرت ياه  هبنج  ندـنایامن  يارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  .تشاد  ناـیب  ار  دوخ  زاـین  تفر و  اـهنآ  دزن  ریقف  .هاوخب » کـمک  اـهنآ  زا 
کمک ُلَأْسَت ؟ اَهِّیَأ  یِفَف  ٍِعقْدـُم  ٍْرقَف  ْوَأ  ٍحِْرقُم  ٍْنیَد  ْوَأ  ٍعِْجفُم  ٍمَد  ٍثاََلث  يَدْـحِإ  ِیف  اَّلِإ  ُّلِـحَت  اـَل  ََهلَأْـسَْملا  َّنِإ  : » دیـسرپ درم  زا  شـشخب ،

: تساور دروم  هس  رد  اهنت  نارگید ، زا  نتساوخ 

829 ص :
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؛] دشاب هتشادن  نآ  تخادرپ  ناوت  و   ] دشاب ناسنا  ندرگ  هب  ییاهب  نوخ  . 1

؛] دیاینرب نآ  تخادرپ  هدهع  زا  و   ] دشاب هتشاد  ینیگنس  یهدب  . 2

»؟ یتسه هتسد  هس  نیا  زا  کی  مادک  وت  .دسرن ] ییاج  هب  شتسد  هک   ] دشاب يا  هدنامرد  . 3

هیلع نیسح  ماما  ترضح  .دیشخب  وا  هب  الط  رانید  هاجنپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  سپـس  .درک  نایب  ار  دوخ  يدنمزاین  ببـس  ریقف  درم 
تـشه لهچ و  هزیگنا  نیمه  اب  زین  رفعج  نب  هللادـبع  مهرد و  هن  لهچ و  تماـما ، هاـگیاج  تیاـعر  زین  ناـشیا و  زا  يوریپ  هب  مالـسلا 

« .دنتسه اهیکین  همه  همـشچرس  تمکح و  ملع ، نوناک  نادناخ ، نیا  : » تفگ نایرج  نیا  ندید  اب  نامثع  .دندرک  کمک  وا  هب  مهرد 
)(1)(

رد مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  اب  هک  دـیوگ  یم  سابع  نبا  .داد  یم  رارق  تیولوا  رد  یلاح  ره  رد  ار  نارگید  زاـین  ندروآرب  ماـما 
لوسر دنزرف  يا  : » درک ضرع  دمآ و  ناشیا  دزن  يدـنمزاین  .دوب  فاوط  لوغـشم  فکتعم و  اجنآ  رد  بانج  نآ  .مدوب  مارحلادجـسم 

هب : » دومرف ماما  دینک ».] کمک  ارم   ] تسا نکمم  رگا  .میآ  یمن  رب  وا  ضرق  هدهع  زا  مراکهدـب و  يرادـقم  صخـش ، نالف  هب  ادـخ !
دنزرف يا  : » تفگ دـنمزاین  صخـش  .مرادـن » رایتخا  رد  یلوپ  رـضاح ، لاح  رد  هنافـسأتم  درک ] هبعک  هب  هراشا  و  ! ] هناـخ نیا  بحاـص 
نادنز هب  ارم  مزادرپن ، ار  دوخ  یهدب  رگا  هک  تسا  هدرک  دیدهت  ارم  نوچ  دهدب ؛ تلهم  نم  هب  هک  دـیهاوخب  وا  زا  سپ  ادـخ ! لوسر 

« .دنریگب تلهم  وا  زا  دنورب و  شراکبلط  دزن  ات  داتفا  هار  هب  درم  نآ  هارمه  درک و  عطق  ار  دوخ  فاوط  ترضح  .دزادنا  یم 

830 ص :
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درک یم  دروخرب  مدرم  اب  ینتورف  مارتحا و  اب  هتسویپ  تشاد و  یم  مدقم  دوخ  رب  زین  ار  نارگید  هراومه  ترضح  نآ 

« .دـیا هدرک  فاکتعا  دـصق  دجـسم ، رد  هک  دـیا  هدرک  شومارف  ایوگ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  : » مدرک ضرع  دـیوگ  یم  ساـبع  نبا 
تجاح سک  ره  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  مدینـش  مردپ  زا  یلو  ما ؛ هدرکن  شومارف  هن  : » دومرف ترـضح  ) (1)(

هدـینارذگ تداـبع  هب  ار  اهبـش  هتفرگ و  هزور  اـهزور  لاـس ، رازه  هن  هک  تسا  یـسک  دـننام  ادـخ  دزن  دروآرب ، ار  دوخ  نمؤـم  ردارب 
)(2) «« ( .تسا

831 ص :
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تعاجش . 10

هدـمآ یخیرات  ياهباتک  رد  .راوگرزب  نآ  ثراو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دوب و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  راگدـنام  ثاریم  تعاجش ،
ینزریـشمش و .درک  یم  تلاـخد  میقتـسم  روـط  هب  دوـخ  شناـکدوک ، رد  هیحور  نیا  تیوـقت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هـک  تـسا 

بتکم دربن ، ياهنادیم  .داد  یم  سرد  نانآ  هب  ار  تقیقح  قح و  زا  ینابیتشپ  تخومآ و  یم  نانآ  هب  یکدوک  زا  ار  یماظن  ياهتراهم 
.دوب شنادنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تعاجش  سرد 

رب نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  هک  دوب  لمج  گنج  هنتف ، نیتسخن  .دش  زاغآ  زین  اهـشکمشک  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  زاغآ  اب 
داد و وا  هب  ار  دوخ  هزین  دناوخارف و  ار  هّیفنح » نب  دمحم   » شرسپ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  .دیشک  یم  هنابز  گنج  ياه  هلعـش  .دش  اپ 

هـشیاع رتش  فارطا  یتخـس  هب  هک  یناسک  یلو  درک ؛ هلمح  تفرگ و  ار  هزین  هّیفنح  نب  دـمحم  .نک » رحن  ار  هشیاع  رتش  ورب ، : » دومرف
دمآ و ردپ  دزن  راچان  .دناسرب  رتش  هب  ار  دوخ  تسناوت  یمن  یلو  درک ؛ هلمح  راب  نیدنچ  وا  .دندرک  عفد  ار  وا  هلمح  دندوب ، هتفرگ  ار 

یتدـم زا  سپ  تخات و  رتش  يوس  هب  تفرگ و  ار  هزین  وا  .داد  مالـسلا  هیلع  نسح  هب  تفرگ و  سپ  ار  هزین  ماما  .درک  یناوتاـن  راـهظا 
تسیرگن و نینوـخ  هزین  هدـش و  رحن  رتـش  هب  هیفنح  دـمحم  .تخیر  یم  نوـخ  شا  هزین  كوـن  زا  هـک  یلاـح  رد  تشگزاـب ؛ هاـتوک ،
)(1) « ( .یتسه یلع  دنزرف  وت  تسا و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  وا  اریز  وشن ؛ هدنمرش  : » دومرف وا  هب  نانمؤمریما  .دش  هدنمرش 

هرابرد هیواعم  .داد  ناـشن  دوخ  زا  يرایـسب  ياـهیروالد  درک و  تکرـش  زین  نارود  نآ  ياـهگنج  رگید  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
سرتن هکنیا  زا  هیانک   ) دوب شلابند  هب  هراومه  زین  گرم  تفر ، یم  اجک  ره  هب  هک  تسا  یـسک  دـنزرف  وا  : » تفگ یم  وا  ياـهیروالد 

)(2) (.« ( دیساره یمن  گرم  زا  دوب و 
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مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  نخس  هریس و  رد  تیبرت 

هراشا

هب دـناوتب  اهنآ  هیاس  رد  ناسنا  هک  تسا  مزال  ییاهـشور  لوصا و  ملاس ، لـماک و  ياـهناسنا  تیبرت  هنومن و  يا  هعماـج  نتخاـس  يارب 
.دیامیپب ار  تداعس  ریسم  فارحنا  هنوگ  ره  زا  رود 

ياـضر هنادواـج و  یگدـنز  یقیقح و  تداعـس  هب  ار  ناـسنا  یتـیبرت ، شخب  ناـنیمطا  ياـه  شور  نیرت  ملاـس  نـیرت و  لـماک  هـئارا 
نایاوشیپ مالـسا و  نید  یقیقح  ياه  هوسا  راتفگ  راتفر و  یگدنز و  زا  ناوت  یم  ار  اه  هویـش  نیا  .دنک  یم  کیدزن  لاعتم  راگدرورپ 

.دروآ تسد  هب  نیتسار 

نآ شور  هار و  زا  میناوـتب  هک  نیا  دـیما  هب  میزادرپ ، یم  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  یتـیبرت  هریـس  یـسررب  هب  راتـشون  نـیا  رد 
.میوش تیبرت  شا  ینارون  ياهدومنهر  وترپ  رد  هدرب و  ار  هرهب  لامک  موصعم  ياوشیپ 

833 ص :
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تیبرت ترورض 

یتیبرت شور  کی  زا  يوریپ  دنمزاین  شیوخ  یلماکت  ریس  يارب  تسا و  لامک  هب  ندیـسر  دادعتـسا  ياراد  یلاعتم و  يدوجوم  ناسنا 
.دشاب شیوخ  ناور  حور و  تیبرت  لابند  هب  دیاب  سپ  تسا ، زیچ  همه  دقاف  تیبرت ، دقاف  ناسنا  .دشاب  یم  لماک  يوق و 

یف رکفتی  نمل  تبجع  : » دـیامرف یم  وا  ناور  هیذـغت  ناـسنا و  يونعم  یحور و  تیبرت  ترورـض  هنیمز  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
ياذـغ رد  هک  يدرف  زا  منک  یم  بجعت  ) (1) ) ؛ هیدری ام  هردـص  عدوی  هیذؤی و  ام  هنطب  بنجیف  هلوقعم ، یف  رکفتی  ـال  فیک  هلوکاـم 

ار دوخ  مکـش  هجیتن  رد  دشیدنا ، یمن  شیوخ  ناج  حور و  ياذغ  رد  اما  دشاب ) یتشادهب  ملاس و  هک   ) دـنک یم  رکف  دوخ  ینامـسج 
« .دنک یم  اهر  دنادرگ  یم  تسپ  ار  نآ  هچ  نآ  لباقم  رد  ار  شا  هنیس  یلو  دنک  یم  ظفح  شخبنایز  ياهاذغ  زا 

834 ص :

ص 144 و 145. 1407 ه ق ، يدهملا ، مامالا  هسردم  مق ، يدنوار ، نیدلا  بطق  تاوعدلا ، - . 1
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تیبرت لماوع  لوا : شخب 

هداوناخ هناخ و  فلا :

فادـها يوس  هب  نآ  تیادـه  لـسن و  شرورپ  داـجیا و  نآ ، زا  فدـه  هک  دوش  یم  بوسحم  یتیبرت  لـماوع  نیرت  مهم  زا  هداوناـخ 
دنزرف شیادیپ  اب  هدش و  يراذگ  هیاپ  ناسنا  ود  ییوشانز  دنویپ  وترپ  رد  هک  تسا  یـسدقم  نوناک  هداوناخ  .دشاب  یم  تیبرت  حیحص 
.دنشاب هعماج  رابرـس  ای  زابرـس  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  مادکره  هک  تسا  ینادنزرف  دنویپ  نیا  هجیتن  .دریگ  یم  دوخ  هب  هزات  يا  هولج 
حیحـص دـنور  رد  هداوناخ  شقن  ریثات و  دروم  رد  .دـنناد  یم  ندـمت  راـثآ  نارادـساپ  زا  یکی  ار  هداوناـخ  یعاـمتجا ، ناسانـش  ناور 

.تسا هدیسر  ام  هب  یهجوت  لباق  نانخس  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  تیبرت 

حلاص ردپ  شقن 

835 ص :
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رظن يارب  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .دشاب  يا  هدیدنـسپ  تافـص  طیارـش و  ياراد  دیاب  تسا  هداوناخ  مهم  نکر  هک  ردپ 
ار وت  رتـخد  وا  رگا  اریز  .دـشاب  نموم  اوقت و  اـب  يدرم  ترتـخد  رـسمه  هک  تسا  هتـسیاش  : » دومرف دوب ، هدـمآ  شروضح  هب  یهاوـخ 

)(1) « ( .دراد یمن  اور  متس  يو  هب  دشابن  لدشوخ  وا  زا  رگا  درک و  دهاوخ  مارتحا  ار  يو  درادب  تسو 

تبحم رهم و  وترپ  رد  ار  هداوناخ  ياـضعا  ریاـس  رـسمه و  دـشاب  ناـمیااب  حـلاص و  يدرف  هداوناـخ  ریدـم  ناونع  هب  ردـپ  رگا  اـنئمطم 
ینادنزرف تیبرت  هنیمز  هدومن و  لیدبت  نما  یطیحم  هب  ار  هداوناخ  نوناک  شیوخ ، يونعم  ياه  یگتسیاش  رثا  رد  هداد و  رارق  شیوخ 

.دومن دهاوخ  مهارف  ار  ریذپ  تیلوؤسم  نامیااب و 

هتسیاش ردام  ریثأت 

836 ص :

ص 233. قالخالا ، مراکم  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 873 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_836_1
http://www.ghaemiyeh.com


تداعـس و لماوع  زا  یکی  هک  اج  نآ  اـت  دراد  هناـخ  طـیحم  رد  نادـنزرف  دادعتـسا  ییافوکـش  دـشر و  رد  یهجوت  لـباق  شقن  رداـم 
تیصخش راتخاس  رد  ردام  هژیو  شقن  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  .دنا  هتـسناد  وا  ردام  لامعا  ورگ  رد  ار  ناسنا  تواقش 

.دنک یم  يرای  مهم  نیا  كرد  رد  ار  ام  هک  دراد  ینخس  دارفا 

هراشا ردام  شقن  هب  شیوخ  تداعس  هیواعم و  تواقـش  للع  زا  یکی  دروم  رد  درک ، یم  هرظانم  هیواعم  اب  هک  یماگنه  ترـضح  نآ 
وت زا  تشز  لامعا  هنوگ  نیا  يا  هتفای  شرورپ  يا  هیامورف  تسپ و  نز  نینچ  نماد  رد  تسا و  دـنه »  » وت ردام  نوچ  : » دومرف هدرک و 

« .دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  نوچمه  كاپ  یناردام  تیبرت  رثا  رد  هداوناخ  ام  تداعـس  دنز و  یم  رس 
)(1)(

داقعنا ماـگنه  زا  يا  هدـننک  نییعت  شقن  تسا و  رثوم  نادـنزرف  يارب  مارآ  یطیحم  داـجیا  رد  یفطاـع  دوجوم  کـی  ناونع  هب  رداـم ،
یقـالخا یناور و  تیـصخش  هک  نداد  ریـش  ماـگنه  يرادراـب و  نارود  رد  هژیو  هب  .دراد  ناـکدوک  شزومآ  نس  هب  ندیـسر  اـت  هفطن 

.دشاب یم  كدوک  میقتسم  هیذغت  عبنم  ردام  دوش ، یم  هتخاس  كدوک 

837 ص :

ص 279. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  - . 1
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.دشاب یم  تیبرت  دنلب  فادها  هب  لین  رد  یساسا  طرش  دنتسه  هداوناخ  مهم  نکر  ود  هک  نیدلا  قالخا و  نامیا و  ساسا  نیا  رب 

ناتسود .ب 

قلخ و تیبرت و  رد  یطیحم  لماع  کـی  ناونع  هب  دـنناوت  یم  كدوک  کـی  ياهیـسالکمه  اـهیزابمه و  ناتـسود و  هداوناـخ  زا  دـعب 
ینیشنمه و نیا  دیدرت  نودب  دراد و  دوخ  لاس  نس و  مه  ناتسود  هب  يدایز  شیارگ  ناوجون  كدوک و  .دنـشاب  راذگریثات  وا  يوخ 

نیرت شخب  تذـل  تسا و  یعیبط  زاین  کی  یمیمـص  ناتـسود  اب  ترـشاعم  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  رثؤم  رگیدـکی  رد  ناتـسود  ییارگمه 
.دنک یم  يرپس  ناتسود  اب  هک  تسا  یتاظحل  ناوجون  كدوک و  کی  يارب  یگدنز  تاعاس 

هتسیاش دارفا  اب  تبحاصم  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ینیشنمه ، تقافر و  یفنم  تبثم و  ياهرثا  نایب  نمـض  ام  مالـسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ 
.دنا هداد  قوس 

838 ص :
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اَذِإَـف ُهَرِداَـصَم  ُهَدِراَوَم َو  َفِْرعَت  یَّتَـح  ًادَـحَأ  ِخاَُؤت  اـَل  َّیَُنب  اَـی  : » دـیامرف یم  شدـنزرف  هب  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ترـضح 
)(1) ) ؛ ِةَرْسُْعلا ِیف  ِهاَساَوُْملا  ِهَْرثَْعلا َو  َِهلاَقِإ  یَلَع  ِهِخآَف  َهَرْشِْعلا  َتیِضَر  َهَْربِْخلا َو  َتْطَْبنَتْسا 

هک یماگنه  يدرگ ، هاگآ  وا  یقـالخاو ) یحور  تایـصوصخ  و   ) دـمآ تفر و  زا  هک  نیا  رگم  نکن  یتسود  سک  چـیه  اـب  مدـنزرف !
رد ندرک  يرای  اهـشزغل و  زا  یـشوپ  مشچ  تشذـگ و  ساسارب  وا  اب  هاگ  نآ  يدـیزگرب ، ار  وا  اب  ترـشاعم  يدومن و  یـسررب  اقیقد 

« .نک یتسود  اهیتخس 

یعامتجا لفاحم  اهلکشت و  .ج 

.دریگ یم  رارق  اهنآ  رد  ناگدننک  تکرش  تاکرح  اهراتفر و  ریثأت  تحت  لفاحم ، سلاجم و  هب  دمآ  تفر و  اب  ناسنا 

839 ص :

ص 233. لوقعلا ، فحت  - . 1
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دیفم ملاس و  لفاحم  رد  تکرش  هب  مه  دراد و  هراشا  یعامتجا  سلاجم  ریثأت  لصا  هب  مه  ینخـس  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
ًاداَفَتْسُم ًاخَأ  ًهَمَکُْحم َو  ًهَیآ  ٍناَمَث  يَدْحِإ  َباَصَأ  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  َفاَِلتْخِالا  َماَدَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دیامرف ، یم  بیغرت  هیصوت و 

هرهب تشه  زا  یکی  دورب  دجاسم  هب  هتـسویپ  سک  ره  يدَر ؛ ْنَع  ُهُّدُرَت  ْوَأ  يَدُْهلا  یَلَع  ُهُّلُدَت  ًهَِملَک  ًهَرَظَْتنُم َو  ًهَمْحَر  ًافَرْطَتْـسُم َو  ًاْملِع  َو 
تیادـه تسار  هار  هب  ار  وا  هک  ینانخـس  راظتنا ، دروم  یتمحر  ون ، یملع  دـنمدوس ، يردارب  مکحم ، يا  هناشن  هیآ و  درب : دـهاوخ  ار 

)(1) « ( .دناهر یم  تکاله  زا  ار  وا  هک  ینخس  ای  دنک و  یم 

840 ص :

ص 235. لوقعلا ، فحت  - . 1
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تیبرت ياه  هویش  مود : شخب 

ییوج لامک  سح  زا  هدافتسا  . 1

قوفت حیحـص  ءاضرا  قیرط  زا  دـناوت  یم  یبرم  .دـنراد  تسود  ار  یناسنا  ياـبیز  تافـص  تـالامک و  اـترطف  ناـناوجون  ناـکدوک و 
راداو تالامک  بسک  هب  طاشن  یمرگلد و  اب  ار  نانآ  و  دـنک ، تیادـه  شیوخ  رظن  دروم  فادـها  يوس  هب  ار  دوخ  نایبرتم  یهاوخ ،

ناکدوک امـش  همه  : » دومرف نانآ  هب  هدرک و  توعد  ار  دوخ  ردارب  نادـنزرف  دوخ و  نادـنزرف  يزور  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .دزاس 
هک مادک  ره  دینک ، ششوک  ملع  بسک  رد  دیزومایب و  شناد  دیـشاب ، ادرف  هعماج  ناگرزب  هک  دور  یم  دیما  دیتسه و  زورما  عامتجا 

موزل عقوم  رد  ات  دییامن  يرادهگن  لزنم  رد  ار  اه  هتشون  دیسیونب و  ار  اهنآ  دینک  ظفح  ار  داتسا  بلاطم  سرد  سلجم  رد  دیناوت  یمن 
)(1) « ( .دینک هعجارم 

نیا هب  ناـنآ  دـنک و  یم  قیوشت  بیغرت و  ندـناوخ  سرد  شناد و  بسک  هب  ار  نادـنزرف  یتیبرت  حیحـص  شور  نیا  اـب  ترـضح  نآ 
.تسین تازاجم  دیدهت و  هب  يزاین  هویش ، نیا  رد  دنور و  یم  يرشب  تالامک  ریاس  شناد و  بسک  لابند  هب  هقالع  قشع و  اب  قیرط 

841 ص :

ص 340. دیرملا ، هینم  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 878 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_841_1
http://www.ghaemiyeh.com


تیبرت ياه  هوسا  یفرعم  . 2

.دنک یم  هولج  يو  دیلقت  سح  رد  وا  ینورد  هتساوخ  نیا  ددرگ و  یم  وگلا  لابند  هب  اترطف  ناوجون  كدوک و 

ندناسانـش دراد  هژیو  تیمها  نایم  نیا  رد  هچ  نآ  .دنهد  تهج  ار  وا  دیلقت  سح  حیحـص ، ياهوگلا  یفرعم  اب  دیاب  نایبرم  نیدلاو و 
میرک نآرق  رد  هویـش  نیا  .تسا  نادـنزرف  داـهن  رد  هدیدنـسپ  تافـص  ندروآ  دوجو  هب  رد  لـماک  ياـه  هنومن  نیتـسار و  ياـهوگلا 

یناسنا لئاضف  تالامک و  اهیبوخ و  شزومآ  رد  صقن ، بیع و  یب  لماک و  ياـهوگلا  یفرعم  اـب  میرک  نآرق  .دوش  یم  هدـید  ناوارف 
نآ .دـنک  یم  لاـبند  ار  شور  نـیا  شیوـخ  یتـیبرت  ةریـس  رد  نآرق  زا  يوریپ  هـب  زین  مالـسلا  هـیلع  یبـتجم  ترـضح  .دریگ  یم  هرهب 

مالـسلا هیلع  یلع  زاتمم  تیـصخش  یفرعم  هب  نآ  نمـض  رد  درک و  داریا  یغیلب  هباـطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  دـعب  ترـضح 
ناگدنب دنتفرگن و  تقبس  وا  رب  ناینیـشیپ  یکین ، راک  چیه  رد  هک  تفر  ایند  زا  يدرم  بش  نیا  رد  مدرم ! يا  : » دیامرف یم  هتخادرپ و 

یم وا  يادف  ار  دوخ  ناج  درک و  یم  داهج  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هب  وا  دنـسرب ، وا  هب  دنناوت  یمن  یتداعـس  چیه  رد  ادخ 
)(1)  ( .دنک یم  حرطم  مدرم  يوگلا  ماما و  ناونع  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رگید  تافص  ندرمش  اب  هاگ  نآ  .دومن »

ناکدوک رد  سفن  تزع  يروابدوخ و  داجیا  . 3

842 ص :

ص 225. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - . 1
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یم ار  ابیز  تفـص  نیا  .دومن  دـهاوخ  رت  قفوم  هدـنیآ  یگدـنز  رد  ار  اهنآ  ناکدوک ، رد  سفن  تزع  يروابدوخ و  ندروآ  دوجو  هب 
: زا دنترابع  اه  هویش  نآ  زا  یخرب  .داد  شرورپ  وا  رد  فلتخم  ياه  هویش  اب  یکدوک و  نارود  نامه  زا  ناوت 

كدوک هب  مارتحا  .کی 

ربمایپ يزور  .دومن  یم  مارتحا  یکدوک  مایا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اـهراب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
هتساوخرب ياج  زا  اهنآ  مارتحا  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دندش ، دراو  كدوک  ود  نآ  هک  دوب  هتسشن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

نانآ زا  تفر و  شیپ  ناکدوک  فرط  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دندیـسرن  اهنآ  دیـشک ، لوط  یتاظحل  داتـسیا ، راظتنا  هب  و 
هچ امـش  بکرم  زیزع ، نادـنزرف  : » دومرف نانآ  هب  داتفا و  هار  هب  دومن و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  ود  ره  درک و  زاب  لغب  دومن ، لابقتـسا 

)(1) !« ( دیتسه یبوخ  ناراوس  هچ  امش  تسا و  یبکرم  بوخ 

هیلع نسح  .میتفر  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هناخ  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  : » دـیوگ یم  سابع » نب  هللادـبع   » يرگید تیاور  رد 
نـسح ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دـمآ  نوریب  لزنم  زا  هزیکاپ  زیمت و  هتـسش و  ار  شتروص  دوبن ] شیب  یکدوک  هک   ] مالـسلا

)(2) « ( .تساقآ نم  رسپ  نیا  دومرف : سپس  دیسوب و  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع 

843 ص :
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وا اب  ندش  يزاب  مه  .ود 

یم یگدـنز  نآ  رد  هک  یناهج  اب  رت  شیب  ییانـشآ  نمـض  هلیـسو  نیا  هب  دـنرب و  یم  تذـل  شزرو  يزاب و  زا  ناناوجون  ناکدوک و 
نیدـلاو و ندـش  يزاب  مه  .دـنبای  یم  دوخ  فطاوع  تاساسحا و  نایب  يارب  ار  یبوخ  ياهتـصرف  لاـح  نیع  رد  هتفاـی و  دـشر  دـننک 

يزور ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یکی  عفاروبا  .دراد  یمهم  شقن  ناش  دوجو  رد  يروابدوخ  داجیا  رد  نانآ  اب  اه  رتگرزب 
.دش يزابمه  دوب ، یلاسدرخ  كدوک  هک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب 

هیلع یبتجم  ترضح  دیسر ، یم  عفاروبا »  » هب يراوس  تبون  هک  یماگنه  .دندرک  یم  يزاب  رگیدمه  زا  نتفرگ  شود  رارق  يور  نانآ 
شود رب  ار  وا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يوش  راوس  یسک  شود  رب  یهاوخ  یم  هک  وت  زا  مراد  بجع  : » دومرف یم  وا  هب  مالسلا 
يراوس نم  هب  وت  هک  يروط  نامه  : » تفگ یم  عفاروبا  دـش ، یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يراوس  تبون  یتقو  .دـنک » یم  راوس  دوخ 

دوخ شود  رب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  یسک  يرادن  لیم  ایآ  : » دومرف وا  هب  ترـضح  .منک » یمن  راوس  ار  وت  مه  نم  يدادن 
.درک یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار  لفط  عفاروبا  راچان  ینک »؟ راوس  تشود  رب  دناشن  یم 

رد ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  ار  یلفط  .تسادـیپ  شلالدتـسا  تیفیک  راتفگ و  لالخ  زا  كدوک  نیا  یحور  تیـصخش 
نخـس ینوبز  تلذ و  اب  زگره  دراد و  رواب  ار  دوخ  یگرزب  تسا ، هدومن  ءاـیحا  ار  وا  یناور  تیـصخش  هداد و  شرورپ  دوخ  شوغآ 

)(1)  ( .دیوگ یمن 
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كدوک يارب  ابیز  مان  باختنا  .هس 

ءازهتسا و دروم  نآ  رطاخ  هب  اهدعب  هک  درک  باختنا  ار  یمان  لفط  يارب  دیاب  .دنک  یم  افیا  وا  تیصخش  رد  یمهم  شقن  كدوک  مان 
گنهرف و رگناشن  هدوب و  لاعتم  دـنوادخ  هب  وا  یگتـسباو  روآدای  هک  یمان  .دـنکن  تراـقح  ساـسحا  هدـنیآ  رد  دریگن و  رارق  ریقحت 

مهم نیا  هب  ترضح  نآ  هجوت  رب  ینشور  هاوگ  شیوخ  نادنزرف  يراذگمان  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یلمع  هریس  .دشاب  وا  بتکم 
و هحلط » «، » نیسح «، » نمحرلادبع «، » هللادبع «، » ورمع «، » مساق «، » دیز «، » نسح : » زا دنترابع  ترضح  نآ  رـسپ  نادنزرف  مان  .دشاب  یم 

)(1) «. ( هیقر «، » هملس ما  «، » هللادبع ما  «، » همطاف «، » نیسحلا ما  «، » نسحلا ما  : » زا دنترابع  وا  رتخد  نادنزرف  مان 

نادنزرف اب  تروشم  .راهچ 
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راک نیا  هب  هیـصوت  نمـض  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .تساهنآ  اـب  ندرک  تروشم  نادـنزرف ، هب  نداد  تیـصخش  ياـه  هویـش  زا  یکی 
تزع اهنآ  رد  هداد و  شرورپ  ار  نانآ  تیـصخش  هلیـسو  نیدب  درک و  یم  تروشم  فلتخم  دراوم  رد  شیوخ  نادنزرف  اب  هدیدنـسپ ،

وا هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  دمآ ، ترضح  نآ  لزنم  هب  راگتـساوخ  ناونع  هب  جیدخ » نب  هیواعم   » يزور .دومن  یم  داجیا  سفن 
اب تروـشم  یهاوـخرظن و  نودـب  ار  دوـخ  نارتـخد  هک  میتـسه  یموـق  اـم  ) (1) ) ؛ نهرماتـسن یتـح  اـنءاسن  جوزن  ـال  موق  اـنا  : » دومرف

« .میهد یمن  رهوش  ناشدوخ ،

ناکدوک هب  ندرک  مالس  .جنپ 

)(2) « ( .دیهدن باوج  ار  وا  دنک ، زاغآ  نخس  هب  ندرک  مالس  زا  لبق  سک  ره  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح 

زا هلیسو  نیدب  دوش و  هداد  مالس  وا  هب  هک  یکدوک  اریز  دبای ، یم  يا  هژیو  تیمها  ناکدوک  اب  نیدلاو  ترشاعم  دروم  رد  نخس  نیا 
وا يارب  نارگید  هک  دـنک  یم  ساسحا  یکدوک  نارود  ناـمه  زا  دـنک و  یم  رواـب  ار  دوخ  یگتـسیاش  تقاـیل و  دـنیامن ، مارتحا  يو 

.دنتسه لئاق  شزرا  تیمها و 

846 ص :
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« .تسا ناکدوک  هب  نداد  مالس  اهنآ  زا  یکی...منک  یمن  كرت  گرم  هظحل  ات  ار  زیچ  جنپ  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
)(1)(

راتفگ اب  راتفر  تقباطم  . 4

هتفرگ راک  هب  تیبرت  رد  ار  هویش  نیرترمثرپ  نیرترثؤم و  نیرتهب و  دنناشوپب ، لمع  هماج  شیوخ  ياه  هتفگ  هب  رگا  نایبرم  نیدلاو و 
نادنزرف رب  ینامز  نیدلاو  نایبرم و  ياهتحیصن  اهدنپ و  .دنا  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  نایبرتم  هاگآدوخان  میقتـسمریغ و  روط  هب  دنا و 

.دنزاس گنهامه  لمع  اب  ار  شیوخ  راتفگ  دنشاب و  هیصوت  نآ  زا  یلمع  يا  هنومن  کی  ره  نانآ  هک  دش  دهاوخ  عقاو  رثؤم 

درک یفرعم  ییابیز  تافص  اب  دوب  راوگرزب  نآ  دیجمت  هتسیاش  هک  ار  دوخ  ناتسود  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 
یمن لـمع  هک  ار  هـچ  نآ  وا  ) (2) ) ؛ لوقی ام ال  لعفی  لعفی و  ام ال  لوقی  ـال  ناـک  : » دومرف یم  وا  هدیدنـسپ  ياهتلـصخ  نمـض  رد  و 

« .داد یم  ماجنا  دوب  هتفگن  هک  ار  ییاهراک  تفگ و  یمن  درک ،

847 ص :
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اهدمایپ اه و  هزیگنا  مالسلا ؛  هیلع  یبتجم  ماما  حلص 

حلص زا  شیپ  ياهشالت 

هیواعم يوس  زا  يزادنارب  ياروش  لیکشت  . 1

یم هـک  یلاـح  رد  مدرم  .درک  داریا  يروـشرپ  ینارنخـس  مالـسلا  هـیلع  یبـتجم  ماـما  مالــسلا ،  هـیلع  نینمؤـملاریما  تداهــش  زا  سپ 
دنزرف نیا  مدرم ! : » تفگ تساخرب و  سابع » نب  هللادـبع  ، » ماما ینارنخـس  ناـیاپ  زا  سپ  .دـنداد  یم  شوگ  شنانخـس  هب  دنتـسیرگ ،

« .دینک تعیب  وا  اب  سپ  .تسا  ناتماما  نیشناج  ناتربمایپ و 

تسیب و زور ، نآ  .دـندش  نامیپ  مه  ماـما  اـب  وا  زا  يوریپ  هب  زین  مدرم  ) (1)  ( .درـشف تسد  رد  ار  ماما  تسد  دـمآ و  ولج  دوخ  سپس 
تـسد هب  رد  شیاهـشالت  هکنیا  يارب  تفای ، یهاـگآ  تعیب  يارجاـم  زا  هیواـعم » ) » (2)  ( .دوب يرجه  ملهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  مکی 

ار ثعـشا » نب  سیق   » و صاعورمع »  » دننام دوخ  یـسایس  نارواشم  ور ، نیا  زا  .دش  لمع  دراو  دوز  یلیخ  دورن ، رده  تردق ، نتفرگ 
يور زا  هتفه  کی  یتح  هک  یتفالخ  دنریگب ؛ میمـصت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ  ياه  هیاپ  ندرک  تسـس  يارب  ات  درک  رـضاح 

يدـیماان ینارگن و  رد  هراومه  دـنربن ، نایم  زا  ار  ماـما  تفـالخ  رگا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اـهنآ  .تشذـگ  یمن  نآ  ندـمآ  راـک 
لصا هس  نیا  وریپ  هشیمه  هیواعم  یسایس  یشم  طخ  .تفرگ  یم  یپ  ار  یـسایس  یـشم  طخ  کی  هراومه  هیواعم  ) (3)  ( .دوب دنهاوخ 

.هجنکش دیدهت ، عیمطت ، دوب : هناراک  بیرف 

یلاخوت ياه  هدعو  اب  ار  لباقم  درف  تسخن  .تسج  یم  دوس  شور  هس  ره  زا  بسانت  هب  دوخ  هناراک  بیرف  ياهتسایس  ياتسار  رد  وا 
رگا دیناسرت و  یم  شراک  تبقاع  زا  ار  وا  شذوفن  تردق و  زا  هدافتسا  اب  داد ، یمن  هجیتن  رگا  .تشاد  یم  او  عمط  هب  یعقاو  هاگ  ای  و 

.دز یم  رانک  دوخ  هار  رس  زا  ار  وا  هجنکش  روز  اب  تفرگ ، یمن  يا  هجیتن  مه  زاب 

848 ص :
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هتفیرف لوا  هلحرم  نامه  رد  دـنتفرگ ، یم  رارق  يزاب  تسایـس  نیا  شوختـسد  هک  یناـسک  رت  شیب  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  مهم  هتکن 
دـیناسر و ماجنا  هب  لوا  شور  نامه  زا  يریگ  هرهب  اب  ار  شیاهتـسایس  یمامت  وا  هک  تفگ  ناوتب  تأرج  هب  دـیاش  .دـندش  یم  هیواعم 

.دناشن یم  یسرک  هب  ار  شا  یناطیش  ياهتسایس  رگید ، ياه  هویش  روز و  هب  زاین  نودب 

ار رظن  دروـم  ياـه  هرهم  یتـحار  هب  دـناوتب  اـت  درک  یم  اـپ  تسد و  بساـنم  ییاـضف  دـیاب  دوـخ ، عـیمطت  تسایـس  درب  شیپ  يارب  وا 
یفرعم بلط  هافر  ای  وج  حلص  هدارا و  تسس  تفالخ ، رد  دمآ  راکان  يدرف  ار  ماما  دیاب  وا  .دناشکب  دوخ  يوس  هب  هدرک و  يرادیرخ 

ار يدارفا  وا  .درک  زاغآ  ناشیا  هیلع  ار  يا  هدرتسگ  یتاغیلبت  موجه  ور ، نیمه  زا  .دریگب  یهام  دولآ ، لگ  بآ  زا  دـناوتب  اـت  درک  یم 
.دنزاس هدامآ  ار  بوشآ  ياه  هنیمز  هتخاس و  شوشم  ار  یمومع  راکفا  ینکارپ ، هعیاش  شاشتغا و  اب  ات  داتسرف  یم  قارع  مدرم  دزن 

هبناج ود  ياهیراگن  همان  . 2
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نـسح ماما  دنتـشاد ، ار  یمالـسا  هعماج  یمومع  تفاب  رد  يرگبوشآ  ینکارپ و  هعیاش  تیرومأم  هک  هیواعم  ناسوساج  يریگتـسد  اب 
: تشون ماما  .دزاس  هاگآ  شدیلپ  ياه  هشقن  تسکش  زا  ار  وا  ات  داتسرف  يا  همان  هیواعم  يارب  مالسلا  هیلع 

گنج هک  تسین  يدیدرت  .یتسه  گنج  راتساوخ  ایوگ  .دننک  یسوساج  وت  يارب  ات  يداتسرف  هرصب  هفوک و  هب  ار  يدارفا  یناهنپ  وت  »
گرزب گرم  زا  وت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  .تفرگ  دهاوخرد  دهاوخب ، ادخ  رگا  هک  شاب  گنج  رظتنم  سپ  .دش  دـهاوخ  عقاو 

«. ...و تسین  دونشخ  نآ  زا  يدنمشیدنا  لقاع و  چیه  هک  یلاح  رد  يا ؛ هدش  دونشخ  مالسلا )  هیلع  یلع   ) يدرم

: تشون وا  يارب  نومضم  نیدب  رعش  تیب  ود  نایاپ  رد 

کیدزن زین  وت  نتفر  هک  شاب  هدامآ  نتفر  يارب  نارگید  دننام  وگب  تسا ، شیدنا  رگید  دنک و  یم  رکف  همه  فالخرب  هک  یـسک  هب  »
)(1) « ( .تسا
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: تشون همان  نیا  رد  هیواعم  .داد  زورب  رت  شیب  ار  دوخ  هنابلط  گنج  ياه  هزیگنا  نآ  رد  داتسرف و  يا  همان  ماما  يارب  زین  هیواعم 

يدرم شیوخ ، تیانع  اب  هک  يراگدرورپ  نامه  تسا ؛ نامثع »  » هفیلخ ناگدنشک  امـش و  نمـشد  هک  میاتـس  یم  ار  اتمه  یب  يادخ  »
فرط زا  هک  دندرگ  هدنکارپ  وا  نارای  دشکب و  هدرک و  ریگلفاغ  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ات  تخیگنارب  ار  دوخ  ناگدنب  زا 
ضحم هب  تهج ، نیمه  هب  .دـنا  هتـساوخ  ناما  ناـشهلیبق  دوخ و  يارب  نم  زا  هک  تسا  هدیـسر  متـسد  هب  ییاـه  هماـن  ناـشناگدرکرس 

)(1) « ( ...شاب گنج  هدامآ  يا  هدرک  هدامآ  نم  اب  گنج  يارب  هچره  ترکشل و  اب  نم ، همان  تفایرد 

وا مود  هجرد  رد  دـنک و  یم  دادـملق  نامثع  نالتاق  زا  ار  ماما  لوا  هجرد  رد  امن ، مولظم  و  بناج ، هب  قح  يا  هرهچ  اب  همان  نیا  رد  وا 
لباقم رد  هتـسیاش  یتکرح  ار  نآ  دـنک و  هیجوت  ار  دوخ  ياه  هئطوت  همه  دـناوتب  ات  دـنک  یم  یفرعم  رگزواجت  گـنج و  رگزاـغآ  ار 

.دناسانشب ماما  یبلط  گنج 
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شیب یهاوخریخ  ددصرد  زین  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دنا ، هدوبن  گنج  رگزاغآ  زگره  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  هک  اجنآ  زا  یلو 
: تشون یهلا ، شیاتس  زا  سپ  داتسرف و  هیواعم  هب  يا  همان  تجح ، مامتا  ناناملسم و  راتشک  زا  يریگولج  يارب  هدمآرب و  رت 

هب هن  يرادـن ؛ ار  نآ  یگتـسیاش  هنوگ  چـیه  هب  هک  يا  هدز  تسد  يراک  نینچ  هب  وت  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یتسار  هب  هیواـعم ! يا  »
.يراد ناشخرد  يا  هنیشیپ  مالسا  رد  هن  یتسه و  فورعم  نید  رد  یتلیضف 

شیرق درف  نیرتدیلپ  رسپ  وت  .دنتساخرب  ینمشد  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  بازحا  گنج  رد  هک  یتسه  یناسک  دنزرف  وت 
هاگ نآ  .يدرگ  یم  زاب  شیوس  هب  يدوز  هب  درک و  دهاوخ  دیماان  ار  وت  ادخ  هک  نادب  .یتسه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن 
هب ینک و  یم  رادید  تراگدرورپ  اب  يدوز  هب  دـنگوس ، ادـخ  هب  .دوب  دـهاوخ  هک  نآ  زا  ارـس  نآ  يوکین  ماجرف  هک  تسناد  یهاوخ 

یلع مردپ  تشذگ  رد  زا  سپ  .درک  دهاوخن  متـس  شناگدـنب  هب  هاگ  چـیه  دـنوادخ  دـش و  یهاوخ  راچد  دوخ  تشز  رادرک  يازس 
يزیچ رذگ  دوز  يایند  نیا  رد  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  نم  دندرک و  راذگاو  نم  هب  وا  زا  سپ  ار  تفالخ  رما  ناناملسم  مالسلا ،  هیلع 

.دهاکن هدرک  تیانع  ام  رب  هچنآ  زا  دهدن و  ام  هب  ددرگ  شترخآ  ياهتمعن  یتساک  ببس  هک  ار 

تفلاخم زا  رگا  هک  نادب  ار  نیا  .مشاب  هتشاد  يرذع  میادخ  دوخ و  نایم  هک  دوب  نیا  ببـس  هب  اهنت  ما ، هتـشاگن  همان  وت  هب  نم  هکنیا 
منک یم  داهنشیپ  وت  هب  ور ، نیا  زا  .دش  دهاوخ  تیاعر  ناناملسم  تحلـصم  درب و  یهاوخ  یگرزب  يونعم  هرهب  يرادرب ، تسد  نم  اب 
اریز نک ؛ تعیب  زین  وت  دـنا ، هدرک  تعیب  نم  اب  هک  مدرم  رگید  دـننام  رادرب و  تسد  نآ  زا  نکن و  يراشف  اپ  لطاب  رب  نیا  زا  شیب  هک 

نیدب ار  ناناملسم  نوخ  نک و  اهر  ار  يراک  متـس  سرتب و  ادخ  زا  .متـسه  وت  زا  رت  هتـسیاش  تفالخ  رما  هب  نم  هک  یناد  یم  دوخ  وت 
رتراوازـس وت  زا  نآ و  هتـسیاش  هک  یـسک  اب  تفالخ  هرابرد  رآ و  دورف  میلـست  رـس  ریگ و  شیپ  زیمآ  تملاسم  هار  .رادب  ساپ  هلیـسو 

، يرادـن شزاسرـس  دوخ  یبلط  گنج  يرـسدوخ و  رد  مه  رگا  .دـناشن  ورف  ار  فالتخا  گنج و  شتآ  ادـخ  ات  يوجم  هزیتس  تسا ،
نیرتهب وا  هک  دـنک  مکح  ام  نایم  دـنوادخ  ات  درک  مهاوخ  راکیپ  وت  اب  دـمآ و  مهاوخ  وت  يوس  هب  هوبنا  رکـشل  ناناملـسم و  اب  راـچان 

)(1) « ( .تسا نارواد 
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ار دوخ  هیور  هیواـعم  هکنیا  يارب  .دروخ  یمن  مشچ  هب  تجح  ماـمتا  یهاوـخریخ و  زج  ياـهزیگنا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هماـن  رد 
همان خساپ  یمرش ، یب  اب  هیواعم  .تشاد  یم  نایب  ینشور  هب  ار  بلاطم  همه  ماما  ات  دوب  مزال  دریگ ، شیپ  رد  تسرد  هار  دهد و  رییغت 

: داد هنوگ  نیا  ار  ماما 

مه نم  اـت  يا  رد  نم  ناـمرف  هب  سپ  .ینک  يوریپ  نم  زا  دـیاب  هک  ییوت  نیا  .تسا  رت  شیب  تفـالخ  رد  نم  هبرجت  يرادمتـسایس و  »
رادرب و ار  اهنآ  .مهد  یم  وت  هب  ار  دوش  یم  تفای  قارع  هنازخ  رد  هچ  ره  هتشذگ ، نیا  زا  .منک  راذگاو  وت  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ 

هتبلا .دش  دهاوخن  ارجا  وت  روتسد  نودب  زین  اهراک  دنک و  تموکح  وت  رب  یسک  هک  داد  مهاوخن  هزاجا  .ورب  یهاوخ  یم  هک  اج  ره  هب 
)(1) « ( .دریگ یم  ماجنا  امش  تساوخ  ربارب  دشاب ، ادخ  تعاطا  نآ ، رد  روظنم  هک  ییاهراک 

ار يراکبیرف  هک  تسناد  یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  زا  رتالاب  ار  دوخ  مامت ، یمرـش  یب  اب  هیواعم  هک  تسا  نشور 
گنج دننام  فلتخم  ياهنایرج  رد  رتشیپ  هک  ار  شا  هنهک  ياهتسایس  نامه  هرابود  ور ، نیا  زا  .تشادنپ  یم  ماما  رب  دوخ  يرترب  هیام 
ياـهب داد و  ار  دوـخ  يدـهع  یلو  هدـعو  زین  نسح  ماـما  هب  تفرگ و  راـک  هب  دوـب ، هدوـمزآ  شناراـی  یلع و  ماـما  دروـم  رد  نـیفص 

ماما هیواعم ، ياهیمرـش  یب  نیا  همه  اب  .تخادرپ  ناناملـسم  هریج  زا  قارع و  لاملا  تیب  ۀـنازخ  زا  زین  ار  تفالخ  زا  ماما  يریگهرانک 
: تشاگن نینچ  رگید ، یتجح  مامتا  يارب  اهنت  دوخ و  لیم  فالخرب  ار  وا  خساپ  درک و  ینتورف  رگید  راب  نسح 
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هک نک  يوریپ  یتسرد  یتسار و  زا  ایب و  .مربیم  هانپ  ادخ  هب  متسنادن و  خساپ  قیال  ار  نآ  مدید ، ار  وت  ییوگروز  يراکمتـس و  نوچ  »
)(1) « ( .منآ لها  نم 

.دوب یشکرکشل  زا  شیپ  هیواعم  هب  ماما  همان  نیرخآ  نیا 

هیواعم اب  گنج  يارب  هاپس  يزاس  هدامآ  . 3

هیحور تیوقت  يارب  ماما  .دـنتفرگ  رگیدـکی  اب  یماـظن  ییوراـیور  هب  میمـصت  فرط  ود  ره  هیواـعم ، ماـما و  ياـهیراگن  هماـن  زا  سپ 
هاپس .دید  یم  نانآ  نامشچ  رد  ار  قح  زا  عافد  يرگراکیپ و  هیحور  دوبن  هک  یلاح  رد  درک ؛ ینارنخـس  نانآ  يارب  شهاپـس ، یماظن 
.دوب هدمآ  مهدرگ  لماک  گرب  زاس و  اب  هوبنا  يرکـشل  .درک  يورـشیپ  نمحرلادبع » رید   » ات دمآ و  مه  درگ  هلیَُخن »  » نادـیم رد  ماما 

: دومرف سابع » نب  هللادیبع   » هب ماما 

زا یهورگ  اـب  مادـک  ره  هک  ینادرم  مزاـس ؛ یم  هارمه  وت  اـب  ار  رهـش  ناـیراق  ناـیوجگنج و  زا  رفن  رازه  هدزاود  نم  وـمع ! رـسپ  يا  »
اریز نادرگ ؛ کیدزن  دوخ  هب  ار  نانآ  نک و  ینتورف  هد و  ناشن  شمرن  اهنآ  هب  تبـسن  وش و  هارمه  نانآ  اب  .دننک  یم  يربارب  نمـشد 

هیواعم هاپـس  هب  ات  دینک  تکرح  تارف  دور  هنارک  زا  نانچمه  .دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانیمطا  دروم  دارفا  هدنام  یقاب  اهنآ 
یلو نکم ، گنج  هب  عورـش  وت  يدرک  دروخرب  اهنآ  اب  رگا  .مسرب  امـش  هب  نم  اـت  ریگب  ار  وا  يولج  يدروخرب ، وا  هب  اـج  ره  .یـسرب 

نب دیعـس  زین  وا  زا  سپ  نک و  دوخ  نیـشناج  ار  دعـس » نب  سیق  ، » داتفا یقافتا  تیارب  رگا  .گـنجب  وا  اـب  دـیزاغآ ، ار  گـنج  وا  رگا 
)(2) « ( .دریگ هدهع  رب  ار  ینیشناج  سیق 
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ياهورین تسناوت  وا  داد و  خر  يریگرد  ناشنایم  دـش و  ور  هبور  هیواعم  اب  درک و  تکرح  دوخ  رکـشل  هارمه  هب  ساـبع  نب  هللادـیبع 
.دنک راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  هیواعم 

هیواعم يوس  زا  حلص  يزاس  رتسب  . 4

یلو تشاگنا ، حلـص  رد  ار  دوخ  يزوریپ  دز و  تسد  فیثک  یگنرین  هب  دوخ ، یناوتان  ماما و  یماظن  يالاب  ناوت  یباـیزرا  اـب  هیواـعم 
یم اریز  درک ؛ یم  لیمحت  ماما  هب  ار  حلص  دیاب  وا  .دزاس  مهارف  حلص  يارب  ار  هنیمز  ات  دیـشوک  یم  دیاب  وا  دوب و  هدش  عورـش  گنج 
ياه هزیگنا  ماما و  رکـشل  هیحور  لزلزت  زا  یبوخ  هب  هیواـعم  رگید ، يوس  زا  .تسا  ربخاـب  شا  یناطیـش  ياـه  هزیگنا  زا  ماـما  تسناد 

کیرحت تسج و  دوس  ماما  نارای  یناوتان  یتسـس و  نیا  زا  نیاربانب ، .تشاد  یهاگآ  گنج  رد  تکرـش  يارب  نانآ  زا  یخرب  ییایند 
.تسناد ماما  هاپس  نداد  تسکش  یلصا  راکهار  ار  نانآ  بیرف  و 

یلو دنتفریذپن ، یضعب  هتبلا  .تفرگ  راک  هب  نانآ  هرابرد  ار  شا  یناطیش  ياهتسایس  تشون و  همان  ماما  هاپـس  ناهدنامرف  هب  ور ، نیا  زا 
زا تسد  زین  وا  تسا  رتهب  تسا و  هدرک  حلـص  ماما  هک  دوب  هتـشون  وا  هب  هیواعم  .دروخ  بیرف  داد و  ناشن  شزغل  ساـبع  نب  هللادـیبع 

شیپاشیپ زین  ار  نآ  زا  یمین  هداد و  داهنشیپ  مهرد ) نویلیم  کی   ) مهرد رازه  رازه  وا  هب  نینچمه  .دشاب  رادرب  نامرف  دشکب و  گنج 
ربخ هک  یماگنه  ) (1)  ( .تخیرگ هیواعم  يودرا  يوس  هب  درک و  كرت  ار  دوخ  هاگ  همیخ  بش  همین  زین  وا  .دوب  هدرک  تخادرپ  وا  هب 

هدیـسرن دوخ  هاگودرا  هب  زونه  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دمآ ؛ دیدپ  یگتفـشآ  رکـشل  رد  دیچیپ ، سابع  نب  هللادیبع  ندـش  هدـنهانپ 
.دوب
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هب ار  يدارفا  وا  .دنک  هرسکی  ار  راک  ماما  ندیسر  زا  شیپ  ات  دز  نماد  رت  شیب  یگتفشآ  نیا  رب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  زین  هیواعم 
تسا و هدش  هدنهانپ  هتـسویپ و  هیواعم  هب  هک  تسامـش  ریما  سابع  نب  هللادیبع  نیا  مدرم  يا  : » دنتفگ یم  هک  داتـسرف  ماما  هاگرکـشل 

)(1) « ( .دیهدن نتشک  هب  ار  دوخ  سپ  .تسا  هدرک  حلص  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  مه  نیا 

اب هرکاذم  يارب  ار  یهورگ  هیواعم  رگید ، يوس  زا  .دنتخاس  هدامآ  حلـص  يارب  ار  هنیمز  ماما ، دوبن  رد  ینکارپ  هعیاش  اب  بیترت ، نیدب 
ماما همیخ  زا  هک  یتقو  یلو  دـننک ، رظن  لدابت  وگتفگ و  ماما  اب  حلـص  زج  هب  تاعوضوم  زا  ياهراپ  هرابرد  ات  داتـسرف  نئادـم  هب  ماما 

: دنتفگ یم  رگیدمه  هب  دندینش  یم  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دنلب  دنلب  دنداتفا ، هار  هب  شیوخ  هاگرارق  يوس  هب  دندمآ و  نوریب 

)(2) « ( .درک ظفح  ار  ناهانگ  یب  نوخ  شلوسر ، دنزرف  هلیسو  هب  ادخ  تفریذپ و  ار  حلص  ماما  هک  رکش  ار  ادخ  »

856 ص :
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اب ناـنآ  .تـخیگنارب  ار  ماـما  ناـیفارطا  مـشخ  مـه  تخیـسگ و  مـه  زا  ار  ماـما  رکــشل  مـه  اـهینکارپ ، هعیاـش  اـهیزادرپ و  غورد  نـیا 
زا يرامش  .دندرک  تراغ  ار  ماما  لیاسو  دندیـشک و  ترـضح  ياپ  ریز  زا  ار  زامن  هداجـس  .دنتخیر  ماما  همیخ  هب  هنهرب  ياهریـشمش 

نانچ طیارش  عاضوا و  ) (1)  ( .دـندومن رود  هکرعم  زا  دـندرک و  راوس  دوخ  بسا  رب  ار  ماما  دنتـساخرب و  عافد  هب  ماما  نیتسار  نارای 
.دزادرپب دوخ  عضوم  ندرک  نشور  هب  رتبسانم  یتصرف  رد  داد  حیجرت  ماما  هک  دوب  هتفشآ  مهبم و 

857 ص :
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حلص لماوع  یسررب 

اجنیا رد  .دوب  هدیچیپ  رگید  یضعب  فافش و  نآ  زا  یخرب  هک  تشاد  شقن  هیواعم  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  رد  يدایز  لماوع 
: میزادرپ یم  لماوع  یخرب  یسررب  هب 

هیواعم يراک  بیرف  . 1

ياهرازبا زا  دـهد و  هولج  هنوگ  رگید  ار  اهتیعقاو  هنابیرف ، ماوع  ياهتـسایس  اب  دیـشوک  یم  هتـسویپ  شا  يرادـمامز  نارود  رد  هیواعم 
تعیرـش یبهذم و  يا  هرهچ  یفرعم  یـسایس ، یماظن و  ناهدنامرف  عیمطت  يزادرپ ، غورد  ینکارپ ، هعیاش  اب  وا  .درب  هرهب  يا  هدـیچیپ 

.درک هریت  مهبم و  الماک  ار  اضف  رگید  راکهار  اه  هد  و  دوخ ، زا  تسود 

هورگ تفرگ و  هرهب  دارفا  رگید  بلج  يارب  وا  دوخ  زا  هکلب  درکن ، هدنـسب  سابع  نب  هللادیبع  ندیرخ  هب  اهنت  هن  وا  حلـص ، نایرج  رد 
.درک ادج  رکشل  زا  وا  طسوت  ار  ماما  نایهاپس  زا  يدایز 
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، حول هداس  رصانع  یهاپس ، رد  رگا  تسناد ؛ رکـشل  کی  تسکـش  رد  لقتـسم  لماع  ناوت  یمن  ار  نمـشد  يراک  بیرف  تسا  ینتفگ 
ماما یتقو  .دروآ  مهارف  ار  تسکش  ياه  هنیمز  ددرگ و  دمآ  راک  دناوت  یم  نمشد  يراک  بیرف  دنشاب ، هدیقع  تسـس  تسود و  ایند 

دزاس و یثنخ  ار  نمشد  هئطوت  ات  تفریذپ  ار  حلص  هنانیبنشور ، يدرکلمع  فرژ و  یشنیب  اب  دش  حلـص  هب  روبجم  مالـسلا  هیلع  نسح 
.درادب ناما  رد  دندوب ، هدنام  وا  رانک  رد  هک  ار  یعقاو  ناناملسم  كدنا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نایهاپس  یگدزایند  ییافو و  یب  . 2

گنج و زا  یگتـسخ  یعون  دوب ، هتفرگ  رد  فلتخم  ياههورگ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  هک  يا  ینالوط  ياـهگنج  اـهیریگرد و 
تفالخ نارود  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکنانچمه  .دوب  هتشاذگ  ياج  رب  ماما  نایهاپس  نایم  رد  تقیقح  قح و  زا  عافد  هب  یگ  هقالع  یب 

هنوگ هب  .درک  یم  بیغرت  نامجاهم  ربارب  رد  یگداتـسیا  قح و  زا  عافد  هب  ار  مدرم  یتخـس  هب  دوب و  ور  هبور  لکـشم  نیا  اب  زین  دوخ 
: دومرف یم  هک  يا 

رد مدوخ  نارای  متس  زا  هک  یلاح  رد  منک  یم  حلص  نم  یلو  دنتشحو ، رد  ناشنارادمامز  متس  زا  هک  یلاح  رد  دننک  یم  حلص  اهتّلم  »
هب ار  امش  .دیدینـشن  یلو  مدناوخ ، امـش  شوگ  هب  ار  تقیقح  .دیتساخنرب  ياپ  هب  متخیگنارب ، نمـشد  اب  داهج  يارب  ار  امـش  .متـشحو 

ار رگیدمه  دنپ ، زردنا و  سابل  رد  دیدش و  هدنکارپ  أبس ،»  » موق دننام  هتفاین ، نایاپ  منانخـس  زونه  مدرک ، بیغرت  ناشکرـس  اب  هزرابم 
نایماش ربهر  یلو  دینک ، یم  تفلاخم  وا  اب  امش  دنک ، یم  تعاطا  ادخ  زا  ناتربهر  ...دنک  رثا  امـش  رد  منانخـس  ادابم  ات  دیداد  بیرف 

دنک و هلدابم  شدوخ  دارفا  اب  ار  امـش  هیواعم  مراد  تسود  دنگوس ، ادخ  هب  .دـیرادربنامرف  وا  زا  دـنک و  یم  ینامرفان  ادـخ  زا  هیواعم 
)(1) « ( .دهدب نم  هب  شدوخ  دارفا  زا  یکی  ربارب  ار  امش  زا  رفن  هد  مهرد ، اب  رانید  هلدابم  لثم 
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هب يدارفا  اب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نونکا  دوب و  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ناـمز  رد  یتسرپ ، شیاـسآ  یبلط و  هاـفر  طـخ  نیا 
اب ار  ماما  يریذپ ، تلذ  هیحور  نیمه  ساسا ، نیارب  .دوب  هدرواین  ناشهار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ياهشنزرس  هک  دوب  هتفر  هیواعم  گنج 
ار نانآ  تحیصن  اب  مه  زاب  ات  دیشوک  تشاد ، نانآ  هیحور  نایفارطا و  زا  هک  یتخانـش  اب  ماما  .تخاس  ور  هبور  حلـص  شریذپ  نارحب 

: تفگ نخس  نانآ  اب  هنوگ  نیا  ساسا ، نیا  رب  .دنک  قیوشت  هزرابم  هب 

دراو نایماش  اب  امـش  تماقتـسا  هناوتـشپ  رب  هیکت  اب  هتـشذگ ، رد  ام  .دراد  زاب  ماش  هاپـس  اب  ییورایور  زا  ار  اـم  دـناوت  یمن  زیچ  چـیه  »
یتقو .دیا  هدوشگ  هوکش  هب  بل  هدرب و  نایم  زا  ار  امش  تماقتـسا  اهیزوت ، هنیک  هدوهیب و  ياهینکارپ  هعیاش  زورما  یلو  میدش ، گنج 

هتـشذگ رد  هک  مینامه  ام  .دـینک  یم  ظاحل  ار  دوخ  عفانم  زورما  یلو  دـیدوب ، هدـیزگرب  ایند  رب  ار  نید  میتفر ، یم  نیفـص  گـنج  هب 
.دیتسین رادافو  هتشذگ  دننام  امش  یلو  میدوب ،

یم کشا  اـهنآ  رب  یهورگ  .دـنداد  تسد  زا  ناورهن »  » رد زین  رگید  یخرب  و  نیفـص »  » گـنج رد  ار  دوخ  ناگتـسب  امـش  زا  يراـمش 
رود يداهنشیپ  ام  هب  هیواعم  .دننک  یم  یچیپرس  نم  ياهروتـسد  زا  مه  نارگید  .دیهاوخ  یم  ار  اهنآ  ياهب  نوخ  مه  يا  هدع  .دیزیر 

دیزیخرب و دیا  هدامآ  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  يارب  رگا  لاح  .دراد  تافانم  ام  یمالسا  تزع  ام و  فده  اب  هک  تسا  هداد  فاصنا  زا 
« .مریذپب ار  حلص  ات  دییوگب  دیتسه  هافر  شیاسآ و  راتساوخ  رگا  یلو  دیهدب ، ار  وا  خساپ  ریشمش  اب 
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)(1) !« ( یگدنز یگدنز ! : » دندز دایرف  نایهاپس  همه  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ماما  نخس 

هیواعم اب  ناشیاهیراگن  همان  اب  رتشیپ  زین  نانآ  زا  يرامش  هکنیا  زا  هتشذگ  .تفریذپ  ار  حلص  راچان  هب  شهاپـس ، یتسـس  ندید  اب  ماما 
نیا زا  .دـندوب  هدرک  مالعا  وا  رورت  ای  هیواعم و  هب  ماما  میلـست  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  زین  یخرب  یتح  .دـندوب  هتفر  حلـص  لابقتـسا  هب 

: داد خساپ  دندیسرپ ، یم  ار  حلص  ّتلع  ماما  زا  یتقو  ور ،

)(2) « ( .دنداد یم  لیوحت  وا  هب  هتسب  تسد  ارم  مدیگنج ، یم  هیواعم  اب  رگا  ادخ  هب  »

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نایهاپس  رد  فلتخم  ياه  هزیگنا  . 3

رد ماما  هاپـس  دندوب و  هدـمآ  درگ  ناشیا  هاپـس  رد  فلتخم  ياه  هزیگنا  اب  يدارفا  دروخ ، یم  مشچ  هب  زین  ماما  ینارنخـس  رد  هچنانچ 
هتـسارآ فص  وا  لتق  هیواعم و  هب  یبایتسد  يارب  جراوخ  یفارحنا  ياه  هشیدـنا  رثا  رد  نانآ  زا  ياهتـسد  .دوبن  هچراپکی  دوخ  فدـه 

)(3)  ( .تسا هدرک  فارتعا  نآ  رب  زین  مجلم  نبا  هک  نانچمه  .دوب  هیواعم  ناشیدعب  فده  مالـسلا  هیلع  یلع  لتق  زا  سپ  اریز  دـندوب ؛
هزیگنا فالتخا  ینوگانوگ و  نیا  .دندوب  هدمآ  یگنج  ياهتمینغ  عمط  هب  زین  رگید  یخرب  يا و  هلیبق  تابـصعت  ياتـسار  رد  یهورگ 

.دنرواین لمع  هب  ماما  زا  ار  مزال  يرادربنامرف  هک  دوب  هدش  ببس  اه ،

861 ص :
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حلص شریذپ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ياه  هزیگنا  فادها و 

زین مالـسلا  هیلع  یبـتجم  ماـما  هاـگن  زا  ناـیرج  نیا  هب  ناوت  یم  دـش ، هدرمـش  رب  ماـما  هب  حلـص  لـیمحت  ببـس  هک  یلماوـع  رب  نوزفا 
: دندز حلص  هب  تسد  ریز  دراوم  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  .تسیرگن 

یجراخ مجاهت  رطخ  . 1

ياه هبرـض  مالـسا  روهظ  زاغآ  زا  اهنآ  .درک  یم  دیدهت  ار  ناناملـسم  نیمزرـس  هراومه  هک  دوب  یگرزب  يدج و  رطخ  نایمور  هلمح 
راشتنا اب  .دننک  زاغآ  ار  هنایوج  یفالت  یمجاهت  ات  دنتـشگ  یم  بسانم  یتصرف  یپ  رد  هراومه  دـندوب و  هدروخ  ناناملـسم  زا  یکلهم 

دوخ هنارگ  هطلـس  نامرآ  ندرک  یلمع  يارب  دنداد و  ناشن  شنکاو  تعرـس  هب  اهنآ  یمالـسا ، روشک  رد  یلخاد  ياه  هنتف  زورب  ربخ 
حطس رد  یمالسا  ماظن  ظفح  ماما  یلصا  فده  اریز  ) (1)  ( .دیدرگ گرزب  رطخ  نیا  عفد  ببس  ماما  حلص  یلو  دندرک ؛ یشکرکشل 

.دوخ تفالخ  ماکحتسا  هن  دوب ؛ نالک 

یمومع تحلصم  تیاعر  . 2
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یمن تروص  يا  هلمح  ات  دـندوبن و  گنج  رگزاغآ  هاگ  چـیه  هک  دوب  نیا  نید  ناـیاوشیپ  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هریس 
دندیـشوک یم  تشاد  ناکما  هک  ییاج  ات  دندرک و  یم  مامت  ار  تجح  هراومه  ساسا ، نیا  رب  .دندرب  یمن  ریـشمش  هب  تسد  تفرگ ،

.دندز یم  تسد  گنج  هب  نمشد ، ییارگ  قح  زا  يدیماان  تروص  رد  دننک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  یهاوخریخ  تحیصن و  اب  هک 

يزیتس متـس  تعاجـش و  نوناک  وا  .دیزرو  یمن  غیرد  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لذـب  راکیپ و  گنج و  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
يدنزگ ینامز ، ساسح  هرود  نآ  رد  ادابم  ات  تشذگ  دوخ  قح  زا  وا  .دوبن  وا  دـنلب  هیحور  ياریذـپ  هعماج ، یمومع  راکفا  یلو  دوب ،

ظفح یگتـسد و  دنچ  زا  يریگولج  يارب  و  یمالـسا ، هعماج  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  يو  .دوش  دراو  ناناملـسم  هعماج  مالـسا و  هب 
وا اب  گنج  هک  تسناد  یم  تخانش و  یم  یبوخ  هب  ار  دوخ  نمشد  وا  اریز  .درک  حلص  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  یمالـسا ، ماظن  ناکرا 

همادا اب  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ماما  .درک  یم  گنت  ماما  رب  ار  هصرع  اهنت  گنج  .دش  دهاوخن  وا  یچیپرـس  زا  يریگولج  ببـس  زین 
رگ هلیح  نمـشد  تشاد و  رظن  رد  یبوخ  هب  ار  شردپ  تفالخ  نارود  ماما  .دروآ  دهاوخن  ینادـنچ  ماود  مالـسا  رباربان ، گنج  نداد 

ناناملـسم رامـش  زا  زورهبزور  نوـچ  دـنز و  یم  تسد  یتیاـنج  ره  هب  تردـق ، هب  ندیـسر  يارب  هنوـگچ  هک  تخانـش  یم  ـالماک  ار 
نب هللادیبع  لاثم ، يارب  اریز  درک ؛ یم  دیدهت  ار  مالسا  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نارود  زا  رت  تخس  يرطخ  دش ، یم  هتساک  نیتسار 

نئمطم دارفا  مالسلا و  هیلع  یلع  نارادنامرف  زا  وا  .دوب  هداد  ناشن  دوخ  زا  یناشخرد  هرهچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  سابع 
ماما هاـگودرا  رد  رت  شیب  بش  کـی  یلو  دوب ، هدراـمگ  نمی  يرادـنامرف  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفر و  یم  رامـش  هب  ناـمز  نآ 

.درواین ماود  مالسلا  هیلع  نسح 

زا رت  شیب  وا  يارب  هانگیب  ناناملـسم  نوخ  .تفر  رانک  دـش ، یم  رت  كانرطخ  زور  ره  هک  هیواعم  ياه  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  ماما 
: دومرف یم  اهراب  دوخ  .داد  رد  نت  حلص  هب  ور ، نیا  زا  .تشاد  شزرا  اهنآ  رب  تفالخ 
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)(1) « ( .مدرک اهر  ناناملسم  نوخ  ظفح  ادخ و  تیاضر  رطاخ  هب  اهنت  ار  گنج  نم  »

تماما هاگیاج  ظفح  . 3

يارب ار  دوـخ  ناوـت  ماـمت  وا  .دوـب  هدـیزای  تسد  مالـسلا  هیلع  موـصعم  ناـماما  هرهچ  بـیرخت  يارب  يا  هدرتـسگ  شـالت  هـب  هیواـعم 
یناشیپ رب  لاس  ياـهلاس  هک  ار  یگنن  غاد  تساوخ  یم  وا  .تفرگ  یم  راـک  هب  ماـما  هیلع  یـسایس  ياـضف  شیوشت  مدرم و  ندـناروش 
یبتجم ماما  هجوتم  ار  اهیراوخ  اهتفخ و  نآ  مامت  دهد و  دوخ  تموکح  هب  يا  هدنبیز  لکـش  دـنک و  كاپ  دوب ، هدروخ  هیما  نادـناخ 

هدامآ ماما  هاپس  نایم  رد  رت  شیپ  زین  ار  يا  هنتف  نینچ  ياه  هنیمز  .دهد  هولج  رت  بوبحم  مدرم ، يارب  ار  دوخ  دنادرگ و  مالـسلا  هیلع 
لاؤس ریز  ار  ماما  تیصخش  هنوگچ  هیواعم  هک  دندرک  یمن  كرد  مدرم  یلو  دید ، یم  مشچ  هب  ار  وا  ياهیزیگنا  هنتف  ماما  .دوب  هدرک 

: دومرف اهنآ  هراب  رد  دروخ ، مخز  شهاپس  دارفا  تسد  هب  هک  یماگنه  وا  .درب  یم 

هب .دندزد  یم  ار  ملام  دـنرب و  یم  تراغ  هب  ارم  هیثاثا  .دنـشک  یم  ارم  لتق  هشقن  یلو  دنتـسه ، نم  وریپ  هعیـش و  هک  دـنا  هدرک  لایخ  »
نیا زا  رتهب  رایسب  .مشابن  ناما  رد  مدوخ  نارای  نایم  رد  هک  تسا  رتهب  رایـسب  مریگب ، مناج  ظفح  يارب  ینامیپ  هیواعم  زا  نم  رگا  ادخ 

، مدـیگنج یم  هیواعم  اب  رگا  ادـخ  هب  .دـنرب  يریـسا  هب  ار  ما  هداوناخ  دنـشکب و  ارم  دـنرادنپ  یم  نم  وریپ  ار  دوخ  هک  ناـنیا  هک  تسا 
هدش و هدرمـش  مرتحم  مهاگیاج  منک ، حلـص  وا  اب  نم  رگا  ادخ  هب  .دـندرک  یم  میلـست  هیواعم  هب  هتـسب و  ار  مندرگ  تسد و  نانیمه 
زا گنن  غاد  نیا  تمایق  ات  هک  دنک  یم  دازآ  ندراذـگ  تنم  اب  ای  دـنک و  یم  ریـسا  يراوخ  هب  ارم  ای  مگنجب  رگا  یلو  منام ؛ یم  زیزع 

« .تشاذـگ دـنهاوخ  تنم  ام  هدرم  هدـنز و  رب  دـبا  ات  شنامدود  هیواعم و  میدرگ و  یم  راوخ  دـش ؛ دـهاوخن  كاپ  مشاه  ینب  یناشیپ 
)(2)(

864 ص :

ص 25. ج 44 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 148. یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  جاجتحالا ، - . 2
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.دنتشاد نایرج  هب  یحطس  یشرگن  نانآ  .دندید  یمن  ار  نآ  شنارای  زا  کی  چیه  هک  دید  یم  ار  یقفا  ماما  هک  تسناد  دیاب  سپ 

یسایس غولب  ات  توکس  . 4

یب هنایزات  دـننارذگ و  یم  راگزور  یبلط  تیفاع  اب  هک  تسا  هدولآ  باوخ  ياهنادـجو  يارب  یبوخ  راـگزومآ  ناـمز  تشذـگ  هاـگ 
یم شزومآ  یتخـس  زا  هک  جوجل  یکدوک  ناس  هب  دـنراگنا ؛ یم  دارم  ماکرب  ار  راـگزور  شدرگ  هراومه  دـنا و  هدیـشچن  ار  ییاـفو 

.دشخب یمن  يدوس  ینامیشپ  رگید  هک  دمهف  یم  زور  نآ  اهنت  دنیزگ و  یمرب  ار  يزاب  تذل  دزیرگ و 

گنج شریذپ  يارب  ار  یمومع  راکفا  یتقو  ماما  .دـننک  يوریپ  وا  زا  ات  مدرم ، لد  رد  هن  درک و  یم  رثا  هیواعم  رد  هن  ماما  ياهزردـنا 
یم زاغآ  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  هزرابم  دنک و  یم  حلـص  دبای ، یم  نوگانوگ  ياهبیـسآ  ضرعم  رد  ار  زیزع  مالـسا  دنیب و  یمن  هدامآ 
راب ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  نانآ و  ندرک  تشپ  اب  یلو  دـهد ، تاجن  رطخ  زا  ار  مالـسا  ناناملـسم ، کمک  اب  تساوخ  یم  وا  .دـنک 

تلفغ تبقاع  شیوخ  مشچ  هب  ادرف  ات  داد  تصرف  نانآ  هب  تفرگ و  شود  رب  ار  اهتیلوئـسم  مامت  راب  ییاهنت  هب  دوخ  راچان  هب  گنج ،
.دنزیخاپب هتفر  تسد  زا  قح  يارب  رت  يدج  يا  هدارا  رت و  خسار  یمزع  اب  هدنیآ  رد  ات  دننیبب  ار  ناشزورما 

.دـندیبلط یم  تیفاع  هک  دوب  نامرفان  هعماج  يارب  تخـس  ییادرف  يروآ  دای  دوب ، فیلکت  ینامز  ساسح  عطقم  نآ  رد  ماما  رب  هچنآ 
نانآ رب  ریذـپان  يریـس  يا  هدـنرد  دـنامب و  اـهنت  هناـخ  رد  مدرم  قح  رب  ِماـما  هک  تفرگ  یم  ناـماس  یتهج  رد  اـهتجاجل  نیا  یماـمت 

هک هرـصب  هفوک و  مدرم  رب  هیواعم  تموکح  نیزاغآ  ياهزور  نامه  زا  هجنکـش  دـیدهت و  راشف ، لامعا  هکنانچ  مه  .دـنک  تموکح 
هب ناش  ییاراد  دشن ، هتفریذپ  ناشنداد  تداهـش  .دیدرگ  فذـح  لاملا  تیب  رتفد  زا  ناشمان  .دـش  زاغآ  دـندوب  هدرک  ملع  دـق  وا  هیلع 

.دوب یهاوخ  شیاسآ  تلفغ و  يا  هظحل  هرافک  اهنیا  همه  ) (1)  ( .دش ناریو  ناشیاه  هناخ  تفر و  جارات 

865 ص :
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ار ناشیبلطهافر  ینادان و  هجیتن  ات  داد  تصرف  نانآ  هب  اهنت  .تفاـی  یمن  حلـص  زا  رترب  هتفـشآ  طیارـش  نآ  رد  ار  یتسایـس  چـیه  ماـما 
: دومرف شنایعیش  هب  هرابنیارد  اهنت  ماما  .دننیبب 

نم یلو  تفرگ ، یمن  یـشیپ  نم  رب  هنوگ  نیا  زگره  هیواعم  مدوب ، یتسرپ  ایند  تساـیر و  یپ  رد  نم  رگا  .دـیتسه  نم  نایعیـش  امـش  »
نیا هک  لاح  سپ  .دوب  امش  ناج  ظفح  يزیرنوخ و  زا  يریگولج  يارب  اهنت  متشاد ، اور  هچنآ  .دینیب  یمن  امـش  هک  منیب  یم  ار  يزیچ 

)(1) « ( .دیبای شیاسآ  دیورب و  ناتیاه  هناخ  هب  لاح  .دیشاب  میلست  وا  روتسد  ربارب  رد  یضار و  دوخ  يادخ  رما  هب  دش ، هنوگ 

866 ص :

ص 28. ج 44 ، راونالا ، راحب  - . 1
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش 

تنس لها  هاگن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

هراشا

هـشیمه ییوگلا  ار  يو  وا ، یناور  یحور -  ياهیدـنمناوت  درخ و  تمظع  هک  تسا  یناسنا  عماـج و  يا  هوسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
لسن اهرصع و  یمامت  رد  ار  وا  ۀتفیش  یعیـش و  ناوریپ  هک  يا  هنوگ  هب  هتخاس ، عماوج  یمامت  ياهادرف  ادرف و  زورما و  يارب  نادواج 

.تسا هدرک  دنسرخ  دنلب و  رس  اه ،

یلجت نارگید  ياه  هاگدید  نانخـس و  رد  هک  دبای  یم  یـصاخ  يریگ  مشچ  هاگ  نآ  ترـضح ، نآ  تیـصخش  یگتـسجرب  نیقی ، هب 
رد نینچمه  دنیرفآ  یم  نایعیش  مالک  رد  یـصاخ  تذل  هدوب و  يرونخـس  ماگنه  رد  راب  نارگ  يا  هیام  تسد  يرواب ، نینچ  هک  دنک 
رب يدـنمورین  لئالد  هرمع  جـح و  دـننام  فلتخم  یئاه  هصرع  رد  ای  بهاذـم و  رگید  نارظن  بحاص  اب  اهدونـش  تفگ و  اه و  ثحب 

.دوب دهاوخ  هعیش  تیناقح 

: مینک یم  نایب  هنومن  باب  زا  کی  ره  لوزن  ناش  ةرابرد  ار  تنس  لها  ياه  هاگدید  نآرق و  تایآ  زا  هیآ  دنچ  اجنیا ، رد 

867 ص :
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ربارب رد  ار  دوخ  ناج  هک  تسا  یـسک  مدرم ، زا  ) (1) ) ؛) ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   ) .فلا
.تسا نابرهم  ناگ  هدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنشورف و  یم  دنوادخ  يدونشخ 

868 ص :

.207 هرقب /  - . 1
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تنس لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

: دیوگ یم  یبلعث » ، » تنس لها  فورعم  رسفم 

تخادرپ مدرم و  ياهتناما  لیوحت  يارب  تفرگ ، هنیدم  هب  هکم  زا  ترجه  رب  میمصت  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  »
رد مالسلا  هیلع  یلع  داد  نامرف  .درک و  تکرح  روث » راغ   » يوس هب  هنابش  داد و  رارق  دوخ  ياج  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانآ ، ياهلوپ 

.دـشکب شیوخ  يور  دوب ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوخ  صوصخم  هک  یمرـضخ ) درب   ) یگنر زبس  ۀـچراپ  هدـیباوخ و  وا  رتسب 
.دندرک هرصاحم  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ۀناخ  فارطا  بش ، نامه  رد  ناکرشم ،

ینالوط ار  امـش  زا  یکی  رمع  مدرک و  داجیا  يردارب  امـش  نیب  نم ، داتـسرف : یحو  لیئاکیم »  » و لیئربج »  » هب دنوادخ ، ماگنه  نیا  رد 
هب .دشن  رضاح  سک  چیه  دهد ؟ حیجرت  دوخ  رب  ار  يرگید  یگدنز  دنک و  سفن  هب  راثیا  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک  مدرک ، رت 

ظفاح و دـیور و  نیمز  هب  دوب  دـهاوخ  دوخ  ناج  يادـف  ةدامآ  تسا و  هدـیباوخ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نونکا  : » درک یحو  نانآ 
« .دیشاب وا  نابهاگن 
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! یلع يا  وت  رب  نیرفآ  هب ! هب  تفگ : یم  لیئربج  دندوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع  یلع  ياپ  نییاپ  لیئاکیم  رس و  يالاب  لیئربج  هک  یماگنه 
 ( ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهَّللا  ِهَّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْـشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو   ) ۀیآ هاگان  .دنک  یم  راختفا  ناگتـشرف  رب  وت ، ۀطـساو  هب  دزیا ،

)(1) « ( .دیدرگ نایب  مالسلا  هیلع  یلع  تافص  نآ ، رد  .دش و  لزان 

تیبملا هلیل  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ۀسامح  هک  تسا  دقتعم  هیآ  نیا  ریـسفت  ةرابرد  تسا ، تنـس  لها  زا  هک  یلزتعم » دـیدحلا  یبا  نبا  »
کبـس دارفا  دنتـسین و  ناملـسم  هک  یناـسک  زج  تسا  همه  دـییأت  دروم  ملـسو )  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياـج  هب  ندـیباوخ  بش  )

)(2)  ( .دننک یمن  راکنا  ار  نآ  ...زغم ،

ُْمْتُبت ْنِإَف  ُُهلوُسَر  َنیکِرْـشُْملا َو  َنِم  يَرب ٌء  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْـحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  ِهَّللا َو  َنِم  ٌناذَأ  َو  ( ) هبوت  ) ةروس 9 زا  هیآ 3  .ب 
(. ٍمیلَأ ٍباذَِعب  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ِرَِّشب  ِهَّللا َو  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ُْمْتیَّلَوَت  ْنِإ  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُهَف 

870 ص :

ص 44. ج 2 ، ریدغلا ، كر : ص 46 ؛  ج 2 ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  يزاریش و  مراکم  هللا  هیآ  هنومن ، ریسفت  - . 1
، يروفص سلاجملا ، ههزن  ص 238 ؛  ج 3 ، یلازغ ، مولعلا ، ءایحا  ص 270 ؛  ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  کن : - . 2
ج 1، لبنح ، دمحا  دنسم  ص 21 ؛  یفنح ، يزوج  نبا  طبـس  صاوخلا ، هرکذت  یکلام ؛ غابـص  نبا  همهملا ، لوصف  ص 209 ؛  ج 2 ،

ص 29. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  اب  ص 291  ج 2 ، ماشه ، نبا  ةریس  اب  ات 99  ص 101  ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 348 ؛ 
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ناکرـشم زا  وا ، ربمایپ  دزیا و  هک  نابرق ] دیع  زور   ] ربکا جـح  زور  رد  مدرم  مومع ]  ] هب شربمایپ  دزیا و  ۀـیحان  زا  تسا  یمالعا  نیا  و 
شتردق ورملق  زا  و   ] دیزاس ناوتان  ار  ادخ  دیناوت  یمن  امش  دینادب  دینک ، یچیپ  رس  رگا  تسا و  امـش  عفن  هب  دینک ، هبوت  رگا  .دنرازیب 

.هد هدژم  كاندرد  تازاجم  هب  ار  نارفاک  و  دیوش ] جراخ 

871 ص :
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تنس لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

ۀفیلخ  ) صخـش نالف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لـقن  ساـبع » نبا   » زا تنـس ، لـها  فورعم  ياوشیپ  لـبنح ،» دـمحا  »
، داتسرف وا  لابند  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  دنک ، غالبا  جح  ماگنه  مدرم ، هب  ات  داد ، وا  هب  ار  هبوت  هروس ي ، داتـسرف و  ار  تسخن )

)(1) « ( میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  هک  دشاب  دیاب  یسک  ۀلیسو  هب  اهنت ، هروس ، نیا  غالبا  : » دومرف دریگب و  يو  زا  ار  نآ 

( .َنوُزَماغَتَی ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َنوُکَحْضَی َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنِم  اُوناک  اُومَرْجَأ  َنیذَّلا  َّنِإ  ( ) نیففطم  ) ةروس 83 زا   30 هیآ 29 - .ج 

ریقحت و هب  وربا ، مشچ و  ةراشا  اب  دنتـشذگ ، یم  اهنآ  رانک  زا  هک  یماگنه  دـندیدنخ و  یم  نانمؤم  هب  هتـسویپ  ایند ] رد   ] ناراکدـب ات 
.دنتساوخ یم  رب  نانآ  ییوج  بیع 

872 ص :

، یئاسن صیاصخ  ج 21 ص 150 ؛ نامه ، ص 212 ؛  ج 23 ، نامه ، رـصم ؛ ) عبط   ) ص 231 ج 1 ، لبنح ، دمحا  دنـسم  كر : - . 1
ص 28.
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تنس لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

: دنا هتشون  هنوگ  نیا  هیآ ، نیا  ریسفت  رد  تنس ، لها  نارسفم  زا  یخرب 

ار نانآ  دندیدنخ و  نانمؤم  ترضح و  هب  اهنآ  هتشذگ ، هکم  رافک  زا  یعمج  رانک  زا  نانمؤم ، زا  یعمج  مالـسلا و  هیلع  یلع  يزور  »
نـشور تمایق  رد  ار  ناگدـننک ، هرخـسم  تشونرـس  دـش و  لزان  نانمؤم ] ماما و  يراد  بناج  عافد و  هب   ] تایآ نیا  .دـندرک  ازهتـسا 

)(1) « ( .تخاس

انَءاِسن َو ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  ( ) نارمع لآ   ) هروس 3 زا  هیآ 61  .د 
( .َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو 

دییایب وگب : اهنآ  هب  دـنزیخرب ، وت  اب  زیتس  یناسک  زاـب ]  ] هدیـسر وت  هب  مالـسلا ]  هیلع  حیـسم  ةراـبرد   ] هک شناد  ملع و  زا  دـعب  هاـگره 
رب ار  دزیا  نیرفن  مینک و  یم  هلهابم  هاگ  نآ  میناوخب  ار  ناتدوخ  نامدوخ و  نات و  نانز  نام و  نانز  نات و  نادـنزرف  ناـم و  نادـنزرف 

.میهد رارق  نایوگ  غورد 

873 ص :

ج 26، هنومن ، ریسفت  نیففطم ؛ ةروس  زا  هیآ 29 و 30  لیذ  يرشخمز ، فاشک  یناعملا و  حور  یبطرق ، يزار ، رخف  ریسفت  كر : - . 1
ج نایبلا ، ریسفت  ص 68 ؛  ص 324 و ج 11 ، ثیدحلا ج 8 ، نسحا  ریسفت  ص 4 و 535 ؛  ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ص 238 و 284 ؛ 

ص 414. ص 196 و ج 2 ، ج 1 ، فشاکلا ، ریسفت  ص 365 ؛  دیدجلا ج 6 ، ریسفت  ص 556 ؛  ج 3 ، ص 99 ؛  ، 2
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هب ار  وا  راک  تبقاع  نتـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  هدنب  ینعی ، تسا ؛ نتـشادرب » يزیچ  زا  ار  دنب  دـیق و  ندرک و  اهر   » يانعم هب  هلهابم ،
.ندرپس دزیا  تسد 

874 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


تنس لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

اهیلع و هللا  مالس  همطاف  ار  انءاسن »  » مالسلا و هیلع  نیسح  نسح و  هب  هراشا  ار  هیآ  رد  انءانبا »  » تنس لها  نارسفم  زا  يرامش  یب  هوبنا 
رب نیرفن  هب  ندیشخب  رثا  ۀصرع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماقم  يریگ  مشچ  زا  ناشن  هک  .دنا  هتسناد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هراشا  ار  انسفنا » »

)(1)  ( .دراد ندیدرگ ، وا  ناج  دننامه  یتح  ندوب و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رانک  رد  و  قح ، ندش  راکشآ  نانمشد و 

( .ِجِراعَْملا يِذ  ِهَّللا  َنِم  ٌِعفاد  َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  ( ) جراعم  ) هروس 70 زا   3 هیآ 1 - ه . 

جراعملا يذ  دزیا  يوس  زا  دنک ، عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  نارفاک  ةژیو  هک  دیسرپ  هدنیآ ، دورف  یباذع  زا  يا  هدنسرپ 
.دننک یم  دوعص  اهنامسآ  رب  هک  یناگتشرف  بحاص  - 

875 ص :

كردتسم ص 192 ؛  ج 3 ، يربط ، ریـسفت  ص 185 ؛  ج 1 ، لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  ص 120 ؛  ج 7 ، ملـسم ، حیحـص  کن : - . 1
؛  ص 167 ج 3 ، سوـلآ ، یناـعملا ، حور  ص 297 ؛  یناهفـصا ، میهف  وبا  ظـفاح  هوبنلا ، لـئالد  ص 150 ؛  ج 3 ، يروباشین ، مکاـح 

ص 104. ج 3 ، یبطرق ، همالع  نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ص 108 ؛  غابص ، نبا  همهملا  لوصف  ص 193 ؛  ج 1 ، يرشخمز ، فاشک 
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تنس لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

باذع تساوخرد  ار  هیآ  نیا  لوزن  تلع  ناش ، همه  هک  دنک  یم  نایب  ار  تنس  لها  ناملاع  زا  نت  یـس  مان  هللا ،) همحر  ) ینیما ۀمالع 
ترضح نآ  تماما  تیناقح  تروص  رد  ملسو -  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  باصتنا و  رکنم  يوس  زا 

: تسا رارق  نیا  زا  ناتساد  .دنا  هتسناد  - 

بوصنم تفالخ  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  داب -  شا  كاپ  نامدود  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هللا -  لوسر  هک  یماگنه 
« .تسا وا  یلو  الوم و  مالسلا ،  هیلع  یلع  متسه ، وا  یلو  الوم و  نم ، سک ، ره  : » دومرف وا  ةرابرد  درک ،

دمآ و ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  يرهف » ثراح  نب  نامعن  ، » دش رـشتنم  اهرهـش  یمامت  رد  نخـس ، نیا  هک  تشذگن  يزیچ 
زامن و هزور و  جـح و  داهج و  نامرف  سپـس  يداد ، نامرف  دوخ  تلاسر  تیناـقح و  دزیا و  یگناـگی  هب  تداهـش  هب  اراـم  وت  : » تفگ
هب ار  مالـسلا )  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   ) ناوج نیا  هک  نیا  ات  يدـشن  یـضار  اهنیا  هب  اما  میتفریذـپ ، ار  اهنیا  ۀـمه  ام ، يداد ، تاـکز 

يوس زا  ای  تسا  تدوخ  ۀیحان  زا  نخس ، نیا  ایآ  هالوم .»  مالسلا  هیلع  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » یتفگ يدیزگرب و  دوخ  ینیشناج 
.»؟ دزیا

876 ص :
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«. .تسا دزیا  ۀیحان  زا  نیا ، تسین ، وا  زج  يدوجوم  هک  نآ  هب  مسق  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

نم رب  نامـسآ  زا  یگنـس  تسا  وت  ۀـیحان  زا  تسا و  قح  نخـس ، نیا  رگا  ادزیا ! : » تفگ یم  هک  یلاـح  رد  دـنادرگرب و  يور  ناـمعن 
!«. نارابب

)(1)  ( .دش لزان  عفاد »  هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لاس   » هیآ هاگان  .درک  كاله  ار  وا  دمآ و  دورف  شرس  رب  یگنس  هاگان 

( َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  ( ) باتکلا هحتاف   ) هروس 1 زا  هیآ 5  .و 

.امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 

877 ص :

ص 7. ج 25 ، هنومن ، ریسفت  - . 1
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نارظن بحاص  مالک و  رد  هیآ  ریسفت 

نانمؤمریما هیآ ، نیا  رد  میقتسم » طارص   » هک هدرک  لقن  یشایع » ریسفت   » و هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » زا نازیملا »  » رد ییابطابط » ۀمالع  »
)(1)  ( .تسا مالسلا  هیلع  یلع 

یکی تسا : طارص  ود  هک  هدش  ریسفت  دزیا » تفرعم  يوس  هب  هار  «، » میقتـسم طارـص   » مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  نخـس  رد 
.ترخآ رد  طارص  يرگید  ایند و  رد  طارص 

تسا یطارص  ترخآ ، رد  طارص  .تسا  هدرک  يوریپ  يو  زا  هتخانش و  ار  وا  هک  یـسک  يارب  تسا ، هعاطالا  بجاو  ماما  ایند ، طارص 
دنهاوخ كاله  خزود  شتآ  رد  هدنزغل و  طارـص  نیا  رب  دنـسانشن ، ار  هعاطالا  بجاو  ماما  ایند  رد  هک  یناسک  تسا و  خزود  لپ  هک 

)(2)  ( .دش

ربعم تیالو ، هار  زا  زج  میقتـسم ، طارـص  و  تسا » میقتـسم  طارـص   » قادـصم نیرتزراـب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نیا  هجیتن 
.درادن يرگید 

878 ص :

ص 50. ج 1 ، ینارحب ، همالع  ناهربلا ، ریسفت  ص 49 ؛  ج 1 ، مجرتم ،)  ) نازیملا ریسفت  - . 1
ص 427. ج 6 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ص 406 ؛  ج 15 ، نازیملا ، ریسفت  ص 40 ؛  ج 19 ، هنومن ، ریسفت  كر : نامه ؛ - . 2
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ْمُه ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ْمِهِّبَر َو ال  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًهَِینالَع  ارِـس َو  ِراهَّنلا  ِْلیَّللِاب َو  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلا  ( ) هرقب  ) هروس 2 زا  ۀیآ 274 
( .َنُونَزْحَی

اهنآ يارب  یسرت  هن  تسا و  راگدرورپ  دزن  ناش  شاداپ  دننک ، یم  قافنا  راکـشآ  ناهنپ و  زور ، بش و  رد  ار ، دوخ  لاوما  هک  یناسک 
.دنوش یم  نیگمغ  هن  تسا و 

879 ص :
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تنس لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

زین ) ، (1) « ( يزار رخف  ماما   » و ریرج » نبا  «، » مشاه نبا  «، » یناربط «، » رکاسع نبا   » دننام ننست  لها  ناملاع  یعیـش ، نارـسفم  رب  نوزفا 
.دنا هتسناد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ةرابرد  ار  هیآ  نیا  لوزن  دوخ ، ریسافت  رد 

نآ نیموس  بش ، رد  مهرد  کی  زور ، رد  مهرد  راهچ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  نآ  هیآ ، نیا  لوزن  ناش  ناتساد 
.درک قافنا  دزیا  هار  رد  اراکشآ  ار  رخآ  مهرد  هنایفخم و  ار 

راکـشآ و رد  فلتخم ، ياه  لسن  اهرـصع و  رد  نارواب ، نید  یمامت  هک  تسا  نآ  هویـش ، نیا  نشور  رایعم  یلک و  مکح  کـش ، یب 
، دننک تاعارم  ار  ناریگ  کمک  تیـصخش  داعبا  ای  یعامتجا و  یقالخا و  ياه  هبنج  دوخ -  حـلاص  لامعا  تیفیک  و  ندوب -  یفخم 

هتسیاش لمع  هب  دارفا  قیوشت  بهذم و  رئاعش  میظعت  نوچ  دنیوج و  يرود  راکشآ  قافنا  زا  تسا ، مزال  دارفا  يوربآ  ظفح  هک  اجنآ 
، شیوخ ياهکمک  رانک  رد  .دـننک  کمک  نارگید  هجوت  هاـگن و  ربارب  رد  دوش -  ظـفح  دارفا  يوربآ  نآ  راـنک  رد  و  دوش -  حرطم 
ار دزیا  تیاضر  ناس  نیدب  ات  دننک  لکوت  وا  هب  راودیما و  یهلا  ياه  هدعو  هب  دنشاب و  هتـشادن  یمیب  یتسد ، گنت  رقف و  زا  هاگ  چیه 

یلع ترـضح  ناهاوخ ، دزیا  ياوشیپ  نایقتم و  ماما  دننامه  ) (2) ، ( دـنزودنیب دوخ  ترخآ  يارب  یگـشیمه  يا  هشوت  هدرک و  بسک 
 . مالسلا هیلع 

(. ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  ًهَرِکْذَت َو  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  ( ) هقاحلا  ) هروس 69 زا  ۀیآ 12  .ح 

880 ص :

ص 290 و 291. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  کن : - . 1
ص 549. ج 1 ، یشارق ، مالسالا  هجح  رون ؛  ریسفت  ص 267 ؛  ج 2 ، هنومن ، ریسفت  كر : - . 2
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«. دننک یم  يرادهگن  ار  نآ  اونش  ياه  شوگ  میهد و  رارق  امش  يارب  يرکذت  ۀلیسو  ار  نآ  ات  »

881 ص :
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عیشت ننست و  لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

هک دنا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ةرابرد  هیآ  نیا  لوزن  رد  عیشت  ننـست و  لها  زا  ثیدح  یـس  یعیـش ، نارـسفم  زا  یخرب 
ادخ دورد  هللا -  لوسر  مولع  ۀمه  تثارو  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رارـسا  ییاناد  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  ماقم  تمظع  ۀناشن 

.تسا داب -  شنامدود  وا و  رب 

: دومرف ٌهَیِعاو ) ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو   ) ۀیآ لوزن  ماگنه  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دوش  یم  زاغآ  اج  نآ  زا  ثیدح ،

«. .دهد رارق  قیاقح  ةدنراد  هگن  اونش و  ياهشوگ  نیا  زا  ار  یلع  ياهشوگ  مدرک ، تساوخرد  دزیا  زا  نم ، »

ملسو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  نآ ، زا  دعب  ینخس  چیه  نم ، : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نخس  لابند  هب 
.متشاد رطاخ  هب  ار  نآ  هشیمه ، هکلب  ) (1) ، ( منک شومارف  ار  نآ  هک  مدینشن 

882 ص :

هیآ لیذ  يزار ، حوتفلا  وبا  ریـسفتو  نازیملا  یناعملا ، حور  نایبلا ، حور  نایبلا ، عمجم  ص 6743 ؛  ح 10 ، یبطرق ، ریسفت  کن : - . 1
ص 245. یعفاش ، یلزاغم  نبا  بقانم  جراعم ؛ هروس   12
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اهَنوُرِّجَُفی ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  ًارُوفاک  اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  ( ) ناـسنا  ) هروس 76 زا  و 9  و 8  تایآ 5  .ط 
ِهَّللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریسَأ  ًامیتَی َو  ًانیکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  ًاریطَتْـسُم َو  ُهُّرَـش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِرْذَّنلِاب َو  َنُوفُوی  ًاریْجفَت 

(. ًاروُکُش ًءازَج َو ال  ْمُْکنِم  ُدیُرن  ال 

هب دـنراد ، زاین ] و   ] هقالع نآ  هب  هک  نیا  اب  ار ] دوخ   ] ياذـغ نانآ ]  ] ...تسا هتخیمآ  شوخ ، رطع  اـب  هک  دنـشون  یم  یماـج  زا  ناـکین 
امـش زا  يرکـشت  شاداپ و  چیه  میهد و  یم  ماعط  یهلا ، ياضر  يارب  ار  امـش  ام ، دنیوگ :] یم  و   ] دـنهد یم  ریـسا  میتی و  نیکـسم و 

...میهاوخ یمن 

883 ص :
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عیشت ننست و  لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

مالـسلا و هیلع  یلع  ماما  راثیا  ةرابرد  ار  تایآ  نیا  دوخ ، ياـه  باـتک  رد  یثیدـح  لـقن  اـب  ننـست ، لـها  فورعم  ناـملاع  زا  رفن   34
مهم رایـسب  لیاضف  ریظن و  یب  تاراختفا  زا  ار  ثحب  دروم  هیآ  هدـجه  یعیـش ، ناملاع  یماـمت  دـنا و  هتـسناد  وا  كاـن  باـت  نادـناخ 

)(1)  ( .دنا هدرمش  مالسلا  هیلع  ناش  نادنزرف  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

هب نارای  زا  یعمج  اب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .دندش  رامیب  مالسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  هک  دوب  هنوگ  نیدب  تایآ ، لوزن  يارجام 
« .يدرک یم  دوخ  نادنزرف  يافش  يارب  يرذن  دوب ، بوخ  نسحلاوبا ! يا  : » دنتفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  دنتفر و  ناش  تدایع 

قبط .دـنریگب  هزور  زور ، هس  دـنبای ، افـش  ود  نآ  رگا  دـندرک ، رذـن  نانآ ، مداخ  هضف ، اهیلع و  هللا  مالـس  همطاـف  مالـسلا ،  هیلع  یلع 
« .میریگ یم  هزور  مینک و  یم  رذن  مه  ام  : » دنتفگ زین  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  تایاور ، زا  یخرب 

884 ص :

ریسفت ات 171 ؛  ص 157  ج 3 ، يرتشوش ، هللا  رون  یـضاق  قحلا ، قاقحا  ات 111 ؛  ص 107  ج 3 ، ینیما ، همالع  ریدـغلا ، كر : - . 1
؛  ص 139 ج 7 ، ریـسافتلا ، هجح  ص 283 ؛  ج 7 ، دـیدجلا ، ص 274 ؛  ج 12 ، ثیدحلا ، نسحا  ریـسفت  ص 345 ؛  ج 25 ، هنومن ،

ج 10 ص 319. رارسالا ، فشک  ص 670 ؛  ج 4 ، فشاکلا ،
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ضرق وج  نم  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  .دندوب  یلاخ  تسد  ییاذـغ ، داوم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دـنتفای  افـش  ود ، ره  هک  تشذـگن  يزیچ 
.تخپ نان  درک و  درآ  ار  نآ  موس  کی  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  درک و 

هب ییاذغ  متسه ، ناناملسم  نادنمتسم  زا  يدنمتسم  دمحم ! نادناخ  يا  امش  رب  مالس  : » تفگ دمآ و  هناخ  رد  هب  یلئاس  راطفا ، ماگنه 
!« دنک تمحرم  یتشهب  ياهاذغ  زا  امش ، هب  دزیا ، دیهد ! نم 

.دندیشونن بآ  زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهس  دنتشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  نیکسم  یگمه ، نانآ ،

.دنداد وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  نانآ ، زاب  داد و  رس  کمک  يادن  یمیتی  راطفا ، عقوم  دنتفرگ و  هزور  زین  ار  مود  زور 

راطفا بآ  اب  دوخ  دندیشخب و  ودب  شیوخ  ياذغ  هدرک و  راثیا  نانآ ، زاب  درک و  بلط  نانآ  ياذغ  زا  يریـسا  هزور ، زور  نیموس  رد 
.دندرک

885 ص :
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هک یماگنه  دندمآ و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تمدخ  هتفرگ ، ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  تسد  یلع ، ترضح  ادرف  حبص 
یم امـش  رد  هک  یلاح  نیا  : » دومرف دنزرل ! یم  یگنـسرگ  تدـش  زا  دـید  درک ، هراظن  ار  دوخ  نازیزع  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

رد شزیزع ، رتخد  دـید ، هدـش ، دراو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ۀـناخ  رب  نانآ  اب  تساخرب و  سپـس  تسا ».! نارگ  رایـسب  نم  يارب  منیب ،
.تسا هتسشن  يدوگ  هب  شنامشچ  هدیبسچ و  تشپ  هب  وا  مکش  یگنسرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  تسا ، هداتسیا  تدابع  بارحم 

لییربج دوب ، هتسشن  ترضح  نآ  كرابم  بلق  رب  مغ  رابغ  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ارف  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوجو  هودنا ،
« .دیوگ یم  تینهت  وت  هب  ینادناخ ، نینچ  اب  دزیا ، ریگب ! ار  هروس  نیا  دمحم ! يا  : » تفگ دش و  لزان 

)(1) « ( .درک لزان  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح ، همطاف ، یلع ، راثیا  هب  طوبرم  هیآ  هدجه  یتا و  له  ةروس  لییربج ، هاگ  نآ  »

886 ص :

یلزاغم نبا  بقانم  يوغب ، لیزنتلا  ملاعم  يدادغب ، نزاخ  ریسفت  يدحاو ، لوزنلا  باحصا  راثآ  يزار و  رخف  يربط ، ریسفت  کن : - . 1
ج 3، يرتشوش ، موحرم  قحلا  قاقحا  هب  نآ  كرادم  تایصخش  ثیدح و  نیا  هراب  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  .ریثا  نبا  لوصالا  عماج  و 

.دینک هعجارم  ات 127  ص 122 
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ِهَّللا ال ِلیبَس  یف  َدَـهاج  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َهَرامِع  ِّجاـْحلا َو  َهَیاقِـس  ُْمْتلَعَجَأ  ( ) هبوت  ) هروس 8 زا  ۀیآ 19 
( .َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ِهَّللا َو  َْدنِع  َنوُوَتْسَی 

هدروآ و تمایق  زور  دزیا و  هب  نامیا  هک  دیداد  رارق  یسک  لمع ]  ] دننامه ار  مارحلا  دجسم  نتخاس  دابآ  جاجح و  ندرک  باریـس  ایآ 
.دنک یمن  تیاده  ار  ناملاظ  هورگ  دزیا ، دنتسین  يواسم  دزیا ، دزن  زگره ، ود ،] ره  نیا  [ ؟ تسا هدرک  داهج  وا  هار  رد 

887 ص :
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ننست لها  مالک  رد  هیآ  ریسفت 

یم راختفا  يرگید  رب  مادـک ، ره  سابع ، هبیـش و  هک  دـنک  یم  لـقن  هدـیرب »  » زا یناکـسح ،» مکاـح  ، » تنـس لـها  فورعم  دنمـشناد 
هدش هداد  نم  هب  يزایتما  : » تفگ سابع  درک  شـسرپ  نانآ  ندرک  راختفا  زا  تشذگ ، یم  ود  نآ  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـندرک 

« .تسا جاجح  هب  نداد  بآ  ۀلئسم  نآ ، درادن و  يدحا  هک 

« .متسه هبعک ] راددیلک  و   ] مارحلا دجسم  ةدننک  ریمعت  نم ، : » تفگ هبیش 

« .دیرادن امش  هک  مراد  يراختفا  مک ، نس  نیا  اب  میوگب ، دیاب  اما  منک ، یم  ایح  امش  زا  هک  نیا  اب  : » تفگ مالسلا  هیلع  یلع 

»؟ راختفا مادک  : » دندیسرپ ود  نآ 

888 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 925 

http://www.ghaemiyeh.com


!«. دیدروآ ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزیا و  هب  نامیا  امش  ات  مدرک  داهج  ریشمش ، اب  نم ، : » دومرف ترضح 

! دـمحم يا  : » تفگ دـش و  لزان  لیربج  هاگان  .درک  شـسرپ  ارجاـم  زا  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
)(1) ( ( ...ِّجاْحلا َهَیاقِس  ُْمْتلَعَجَأ  ناوخب ( : اهنآ  رب  ار  تایآ  نیا  هک  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  تراگدرورپ ،

889 ص :

ج 2، ریثک ، نبا  ریسفت  و  ص 158 ؛ ج 4 ، دیدحلا ، ریسفت  و  ص 201 ؛  ج 5 ، فشاکلا ، ریسفت  و  ص 322 ؛ ج 7 ، هنومن ، ریسفت  - . 1
ص 535.
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نارگید رظنم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

همدقم

ییانثتـسا یناسنا  مالـسلا  هیلع  یلع  .درگن  یم  وا  هب  مارتحا  اـب  دیاتـس و  یم  شناـمیا  شنیب و  شناد ، هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـهج ،
.تسین رّسیم  ناگمه  يارب  یگداس  هب  مامه  ماما  نآ  میظع  تیصخش  تخانش  ور ، نیا  زا  تسا ؛

بناج زا  هکلب  هعیش ، زا  طقف  هن  تسا ، هدش  هتشون  یناوارف  ياهباتک  هدش ، هتفگ  اهرعـش  اهنخـس و  مالـسا  درم  ربا  نآ  ةرابرد  نونکات 
اهیسررب اهباتک و  ۀمه  هک  تساجنیا  تفگش  .تسا  هدش  هتشون  ...و  اهرعش  اهباتک ، اهارگ ، يدام  ناملسم و  ریغ  زا  یتح  هعیـش و  ریغ 

لوصا رب  ماما  نآ  یگدـنز  لامعا  لاعفا و  ۀـمه  هک  تسا  هتـسجرب  هدـیزگرب و  یناسنا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنا ؛ هدیـسر  هجیتن  کی  هب 
.تسا ینّابر  میلاعت  زا  هتفرگرب  هدیدرگ و  راوتسا  تقادص  تفارش و 

ربمایپ زا  مود  ۀـفیلخ  ساسا ، نیا  رب  .تسا  لکـشم  سب  يراک  ندومن ، نایب  ار  وا  فاصوا  نتفگ و  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ةراـبرد 
َْسنِْإلا ٌباَّسُح َو  َّنِْجلا  ٌداَدِم َو  َرْحَْبلا  ٌماَْلقَأ َو  َضاَیِّرلا  َّنَأ  َْول  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دومن  لقن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ 

رگباسح و اهنج  بّکرم و  اهایرد  مامت  دـنوش و  ملق  اهغاب  ناـتخرد ]  ] ۀـمه رگا  ) (1) ) ؛ بلاط یبا  ِْنب  ِیلَع  َلـِئاَضَف  اْوَصْحَأ  اَـم  ٌباَّتُک 
« .دننک هرامش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  دنناوت  یمن  دندرگ ، هدنسیون  اهناسنا 

890 ص :

.250 ص 249 –  1316ه ق ، لوا ، پاچ  ةوسالاراد ، یفنح ، يزودنق  نامیلس  خیش  ةدوملا ، عیبانی  - . 1
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: تفگ دیاب  ور  نیا  زا 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

----

مرامشب هحفص  تشگنا و  رس  منک  رت  هک 

----

نتـسناد .دـشاب  یم  هناگ  هس  يافلخ  تاّیورم  تاملک و  تسا ، دوجوم  مامه  ماما  نآ  یتوکلم  دوجو  تخانـش  رد  هک  یمهم  عبانم  زا 
: تسا ّتیمها  هّجوت و  دروم  تهج  دنچ  زا  بلاطم  نیا 

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ۀباحـص  زا  یـضعب  ناونع  هب  هک  یناسک  نابز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  عیفر  ماقم  ًالوا :
.میسانش یم  دنا  هدینش  ار  ترضح  نآ  نانخس  دندوب و  حرطم 

رت لماک  رت و  شیب  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  بلاطم ، نیا  هعلاطم  اب  هّماع  فلتخم  بهاذـم  ناوریپ  تخانـش  نازیم  عطق ، روط  هب  ًاـیناث :
.دمآ دهاوخ  دیدپ  نانآ  رد  ون  یلّوحت  دش و  دهاوخ 

ریغ  ) نارگید تافارتعا  نانخـس و  یخیرات و  دهاوش  لیالد و  یمالـسا ، لیـصا  عبانم  رد  هعلاطم  اب  ات  مینآرب  رـصتخم  راتـشون  نیا  رد 
ریغ گرزب  نادنمشیدنا  تنـس ، لها  گرزب  نادنمـشیدنا  هشیاع ، هناگ و  هس  يافلخ  تاّیورم  نانخـس ، بلاق  رد  هیرـشع ) ینثا  هعیش 

، هدش نایب  تقلخ  يامعم  نآ  تمظع  ةرابرد  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ةدروخ  مسق  نانمشد  تافارتعا  نانخـس و  یّتح  ناملـسم و 
.میهد رارق  یسررب  دروم 

891 ص :
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هناگ هس  يافلخ  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

( هفاحق یبا  نب  رکبوبا   ) لّوا ۀفیلخ 

، دـش نایامن  رود  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  كرابم ) دوجو   ) هاگان هک  دوب  هتـسشن  یّلحم  رد  رکبوبا )  ) لوا ۀـفیلخ  دـیوگ : یم  یبعش 
ِلوُسَر ْنَع  ًءاَنَغ  ْمِهِمَظْعًأ  ًۀَّلاَد َو  ْمِِهلَْـضفَا  ًَۀباَرَق َو  ْمِِهبَْرقَأ  ًۀـَلِْزنَم َو  ِساَّنلا  ِمَظْعَا  َیِلا  َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنِم  : » تفگ دـید  ار  وا  رکبوبا  یتقو 

نیرت کیدزن  تلزنم ، ماقم و  رد  مدرم  ِنیرت  گرزب  هب  دراد  تسود  سک  ره  ) (1) ) ؛ ِِعلاَّطلا اَذَه  َیِلا  ْرُْظنَْیلَف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا 
لوسر بناج  زا  هک  مدرم ،] زا   ] يزاین یب  رد  مدرم  نیرت  گرزب  ناشن ، مان و  رد  مدرم  نیرترب  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مدرم 

« .دنک هاگن  مالسلا )  هیلع  یلع  ماما   ) تسا نایامن  رود  زا  هک  یصخش  نیا  هب  درگنب ، هدروآ  تسد  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا 

: دومرف یم  هک  مدینش  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  : » تفگ هک  هدش  تیاور  مالـسلا »  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز   » زا
َلاَقَف ملسو ؟  هیلع  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  َدَعب  ِساَّنلا  ُریَخ  ْنَم  ٍرَکبَابَا ، اَی  ٍرَکب ، ِیبَِأل  ُتُلق  ُلوُقَی : مالسلا  هیلع  ِیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِیبُأ  ُْتعِمَس 

زا دعب  مدرم  نیرتهب  رکبوبا ، يا  ، متفگ رکبوبا  هب  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مردـپ  زا  ) (2) ) ؛ ...َكُوبَأ ِیل :
« ....وت ردپ  تفگ : نم  هب  تسا ؟ یسک  هچ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

892 ص :

ص 332. نارهت ، یناهارف ، رشن  يزار ، دمحم  مدش ، هعیش  ارچ  - . 1
ص 489. ج 12 ، مجنپ ، پاچ  توریب ، ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  يدنه ، یقتم  لامعلا ، لزنک  - . 2
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ِةَرْجِْهلا َو َهَْلَیل  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  ُُهلوُسَر ، ُهللا َو  َقَدَـص  ٍرَکبُوبَا : َلاَقَف  دـیوگ ...« : یم  بقانم »  » رد یلزاـغم » نبا  »
، دنتفگ تسار  شلوسر  ادخ و  تفگ : رکبوبا » ) » (1) ) ؛ ...ٌءاَوَس ِلْدَعلا  ِیف  ِیلَع  ُّفَک  یِّفَک َو  َهَنیِدَْملا : ُدـیُِرن  ِراَْغلا  َنِم  َنوُجِراَخ  ُنَْحن 
: دومرف نم  هب  میتشاد  ار  هنیدم  هب  نتفر ]  ] هدارا میدوب و  راغ  زا  نوریب  هک  یلاح  رد  ترجه  بش  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

« .تسا ربارب  داد  لدع و  رد  یلع  تسد  نم و  تسد 

! ردپ يا  متفگ : سپ  دنک ؛ یم  هاگن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ةرهچ  هب  رایـسب  هک  مدید  ار  مردپ )  ) رکبوبا : » دیوگ یم  هشیاع » »
َیلِإ ُرَظَّنلا  ُلوُقَی  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ُهَّیَُنب  اَی  ِیل : َلاَقَف  تسیچ ]؟ تلع   ] .ینک یم  هاگن  یلع  ةرهچ  هب  دایز  وت  انامه 

تداـبع مالـسلا  هیلع  یلع  ةرهچ  رب  ندرک  رظن  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  مرتخد ! تفگ : مردـپ  ) (2) ) ؛ ٌهَداَـبِع ِیلَع  ِهْجَو 
« .تسا

سپ دوب ، رـضاح  دوخ  ناراـی  زا  یعمج  ناـیم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور  هک  هدـش  تیاور  روـعا » نبا  ثراـح   » زا
ار مالسلا  هیلع  میهاربا  شمهف و  تهج  زا  ار  مالسلا  هیلع  حون  شملع و  تهج  زا  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  مهد  یم  ناشن  امـش  هب  دومرف :
َأ ملـسو !  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  : » تشاد هضرع  رکبوبا  .دمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تشذـگن  يزیچ  سپ  شتمکح ؛ تهج  زا 

ُهَّللا َلاَق : ٍرَْکب !؟ َابَأ  اَی  ُُهفِْرعَت  َال  ملسو َأ  هیلع  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اَی  َوُه  ْنَم  ِلُجَّرلا  اَذَِهل  ٍَّخب  ٍَّخب  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍهَثاَلَِثب  اًلُجَر  َتِْسق 
َابَأ اَی  َُکْلثِم  َْنیَأ  ِنَسَْحلا َو  َابَأ  اَی  ََکل  ٍّخـَب  ٍّخـَب  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف : مالـسلا ؛  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ِیلَع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َوُه  َلاَـق : .ُمَلْعَأ  ُُهلوُسَر  َو 
وا ادخ  لوسر  يا  ، درم نیا  هب  نیرفآ  يدرک ، ربارب  ناربمایپ  زا  رفن  هس  اب  ار  يدرم  ملسو !  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  ) (3) ) ؛ ِنَسَْحلا

.دنرتاناد شلوسر  ادـخ و  درک : ضرع  رکبوبا  رکبابا ؟ يا  یـسانش  یمن  ار  وا  ایآ  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسیک ؟
وت لثم  نسحلاوبا ، يا  وت  هب  نیرفآ  نیرفآ  تفگ : رکبوبا  سپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  وا  دومرف : ترـضح 

« .نسحلاوبا يا  دوب  دهاوخ  اجک 

893 ص :

نب یلع  مامالا  ۀمجرت  ح 170 ؛ ص129 ، 1394ه ق ، نارهت ، ۀیمالـسا ، ۀبتکم  يدوبهب ، رقاب  دمحم  قیقحت : یلزاغم ، نبا  بقانم ، - . 1
رخاوا ح 95، رکاسع ، نبا  هب  فورعملا  یعفاشلا  هللا  ۀـبه  نب  نسحلا  نب  یلع  مساقلا  یبا  قشمد ، خـیرات  نم  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

زنک ص438 ؛ ج 2 ، ق ، 1398ه  توریب ، رـشنلا ، ۀـعابطلل و  يدومحملا  ۀسـسؤم  مود ، پاـچ  يدومحم ، رقاـب  دـمحم  خیـش  قیقحت :
ص 489. ج 12 ، لامعلا ،

خیرات ص 358 ؛ ج 7 ، 1408ه ق ، لوا ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یقشمدلا ، ریثک  نب  لیعامـسا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  - . 2
ح252. ص 210 ، لوا ، پاچ  یلزاغم ، نبا  بقانم ، ص 172 ؛ توریب ، رکفلاراد ، یطویس ، نیدلا  لالج  ءافلخلا ،

ص 45. لصف 7 ، 1411ه ق ، مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  یمزراوخلا ، یکملا  دمحم  نب  دمحا  نب  قفوملا  بقانملا ، - 3
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هدرک و هاـگن  ترـضح  نآ  ةرهچ  هب  رکبوبا  سپ  درک ، تاـقالم  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  رکبوبا  : » هک هدـش  تیاور  مزاـح » نب  سیق   » زا
چیه دومرف : یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  مدینـش  تفگ : ینک ؟ یم  مسبت  ارچ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـمن ، مسبت 

)(1) « ( .دشاب هدرک  رداص  همانرذگ  شیارب  یلع  هک  یسک  رگم  درذگ ، یمن  طارص  رب  سک 

نوچ دش و  هنیدم  دراو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  يدوهی  يدنمشناد  هک  تسا  هدمآ  کلام » نب  سنا   » زا یتیاور  رد 
.دندروآ رکبوبا  روضح  هب  ار  وا  درک ، لاؤس  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  زا 

هچ ره  : » تفگ رکبوبا  .دهد » خساپ  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  رگید  یـسک  وا  یـصو  ای  ربمایپ و  زج  هک  مراد  یتالاؤس  نم  : » تفگ يدوهی 
« .نک لاؤس  یهاوخ  یم 

!« دناد یمن  ار  نآ  ادخ  هک  ار  هچنآ  تسین و  وا  دزن  رد  هچنآ  زا  تسین و  ادخ  يارب  هک  يزیچ  زا  هد  ربخ  ارم  : » تفگ يدوهی 

894 ص :

هیلع یلع  بقاـنم  ص 126 ؛ هیقرـشلا ، ةرماعلا  ۀـعبطملا  ـالبرکب و  غیلبتلا  بابـش  تأـیه  ینالقـسع ، رجح  نبا  ۀـقرحملا ، قعاوص  - . 1
ص 119. یعفاش ، یلزاغم  نبا  مالسلا ، 
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هیبـنت ار  يدوهی  نآ  هک  درک  دـصق  هاـگ  نآ  تسا و  نید  یب  دارفا  تـالاؤس  اـهنیا  : » تفگ تسناد ، یمن  ار  يو  خـساپ  نوچ  رکبوـبا 
« .دیامن

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  روضح  هب  ای  دییوگب و  ار  شباوج  ای  دیدرکن ، فاصنا  يدوهی  درم  اب  : » تفگ رکبوبا  هب  باطخ  سابع » نبا  »
«. ...درک اعد  ار  وا  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم  اریز  دیور ؛ مالسلا 

اّما : » دومرف وا  باوج  رد  ترـضح  .دـنتخاس  حرطم  ار  يدوهی  لاؤس  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ۀـناخ  هب  ناهارمه  يدوهی و  رکبوبا ،
يدنزرف شیوخ  يارب  وا  هک  یلاح  رد  تسادخ ، دنزرف  ریَزُع  دییوگ : یم  هک  تسا  اهیدوهی  امـش  ةدیقع  دناد : یمن  ادخ  هک  ار  هچنآ 

تسیچ نآ  دیا  هدیسرپ  لاؤس  رد  هکنیا  اما  .درادن  دوجو  دنوادخ  دزن  هک  تسا  متس  ملظ و  نیا  ناتمّود : لاؤس  دروم  رد  .تسین  لئاق 
« .تسا اّربم  نآ  زا  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  اتمه  کیرش و  نآ  تسین ؟ ادخ  يارب  هک 

ّنأ دهـشا  هللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشا  : » تفگ دوشگ و  تداهـش »  » راهظا هب  نابز  دینـش ، ار  تسرد  ياـهباوج  نیا  يدوهی  هک  یماـگنه 
يداش و اب  دندرک ، اشامت  ار  هنحص  نیا  رضاح ، ناناملسم  رکبوبا و  هک  یماگنه  .هللا » ِلوسر  یصو  ّکنأ  دهـشا  هللا و  لوسر  ًادمحم 

فرطرب و   ] هدـنیاشگ يا  ) (1) ) ؛ ِبَرُکلا َجِّرفم  ای  : » دـنتفگ قافتا  هب  هدوشگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نیـسحت  هب  ناـبز  یلاحـشوخ 
« .اه هّصغ  اهمغ و  هدننک ]

895 ص :

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  ص178 ؛ ج 7 ، 1379ه ق ، توریب ، یبرعلا ، بتکلاراد  ینیما ، همّالع  نیسحلادبع  خیـش  ریدغلا ، - . 1
ص 257. ج 2 ، 1376ق ، فرشا ، فجن  ۀیردیح ، پاچ  بوشآ ، رهش  نب  یلع  مالسلا ، 
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هیلع ِیلَع  ْمُْکنِم َو  ٍْریَِخب  ُتَْسل  ینُولِیقَا َو  ِینُولِیقَا ، : » تفگ ناناملـسم  زا  يرایـسب  روضح  رد  ربـنم و  يـالاب  ددـعتم ، دراوم  رد  رکبوـبا 
« .تسامش نایم  رد  یلع  هک  یلاح  رد  متسین  امش  نیرتهب  نم  هک  دینک ، اهر  ارم  دینک ، اهر  ارم  ) (1) ) ؛ ْمُکِیف مالسلا 

مّود ۀفیلخ 

َنبا اَـی  تفگ : رمع  سپ  میتفر ، یم  هنیدـم  ياـه  هچوک  زا  یکی  رد  باّـطخ  نب  رمع  نم و  (: » تفگ  ) هک هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
ْنَم َو  َهَّللا ، َّبَحَأ  ِینَّبَحَأ  ْنَم  ِینَّبَحَأ َو  َکَّبَحَأ  ْنَم  بلاط : یبا  ِْنب  ِیلَِعل  ُلوُقَی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  ُتعِمََـسل  ِهللا  ...ِساَّبَع َو 
یلع هب  هک  مدینش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  انامه  دنگوس  ادخ  هب  ...سابع  دنزرف  يا  ) (2) ) ؛ ًّالِدـُم َهَّنَْجلا  ُهَلَخْدَا  َهللا  َّبَحَأ 

تسود ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وت  هک  یسک  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
« .دنک یم  تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  درادب  تسود  ار  ادخ  هک  یسک  هتشاد و 

ْنِم ُْتیَأَر  ْدَـقَلَف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  ِْنب  ِیلَع  ِرْکِذ  ْنَع  اوُّفُک  تفگ : یم  هک  مدینـش  باطخ  نب  رمع  زا  : » دـیوگ یم  يو  نینچمه 
زا ) (3) ) ؛ ُسْمَّشلا ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  اَّمِم  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِباَّطَْخلا  ِلآ  ِیف  َّنُْهنِم  ٌهَدِـحاَو  ِیل  َنوُکَت  ًـالاَصِخ  ِهِیف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

ییاهتلصخ وا  تلیضف  ةرابرد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  نم  هک  دینک  يراددوخ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ییوگدب 
بوبحم دبات  یم  نآ  رب  دیـشروخ  هک  هچ  ره  اج و  ره  زا  نم  دزن  رد  دوب  یم  باّطخ  نادناخ  رد  اهتلـصخ  نآ  زا  یکی  رگا  هک  مدید 

« .دوب یم  رت 

896 ص :

ج 5، لامعلا ، لزنک  ص 405 و 406 ؛ ج 2 ، 1403ه ق ، توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  ۀسسؤم  يربط ، ریرج  نبا  يربط ، خیرات  - . 1
ارچ ص 20 ؛ ص 155 و 156 و ج 6 ، ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  ۀغالبلا ، جهن  حرش  ش 14073 ؛ ش 14112 و ص 607 ، ص 631 ،

ص 180. ج 1 ، نیقیلا ، قح  لوقعلا ؛ ۀیاهن  رد  يزار  رخف  زا : لقن  هب  ص 332  يزار ، دمحم  مدش ، هعیش 
(. يدومحم حرش   ) ص 388 ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  باتک  یقرواپ  - . 2

ص 393. ج 6 ، لامعلا ، زنک  - . 3
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َرْمُح یَطْعُأ  ْنَأ  ْنِم  َیِلا  َّبَحَا  اَْهنِم  ٌهَلْـصِخ  ِیل  َنوُکَت  ْنََأل  ٍلاَصِخ  َثاََلث  ِیلَع  یَطْعَأ  ْدََـقل  : » دـیوگ یم  باطخ  نب  رمع  رگید  ییاج  رد 
َمْوَی ُهَیاَّرلا  ِیلَِعل َو  ُّلِحَی  اَم  ِهِیف  ٍدَحَِأل  ُّلِحَی  َدِجْـسَْملا ال  ُهاَنْکُـس  ُهَتَْنبا َو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  َِّیبَّنلا  ُجیِوْزَت  َلاَق : َیِه ؟ اَم  َِلئُـسَف َو  َمَعَّنلا ،

زا رت  بوبحم  نم  يارب  دش  یم  هداد  نم  هب  نآ  زا  تلصخ  کی  رگا  هک  هدش  تمارک  تلـصخ  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ) (1) ) ؛ ٍرَْبیَخ
ندروآرد جاودزا  هب  تفگ : تسا ؟ مادـک  لئاصخ  نآ  دـش  هدیـسرپ  .دوب  دنتـسه ] رایـسب  تمیق  ياراد  هک   ] وم خرـس  نارتش  نتـشاد 

يارب هک  هچنآ  دجسم  رد  سک  چیه  رب  دشاب  یمن  لالح  هک  دجـسم  رد  وا  نتفرگ  ياج  مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  ار  شرتخد  ربمایپ 
« .ربیخ گنج  رد  مچرپ  نتفرگ ]  ] تسا و لالح  یلع 

وکین و  ] راتفر یلع  اب  يا  هنوگ  هب  وت  اـنامه  هک  دـش  هتفگ  رمع  هب  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  دـعج » یبا  نب  ملاـس   » زا ینهد ،» راّـمع  »
هیلع یلع  هک  یتسرد  هب  تفگ : رمع  يرادن ؟ ار  يراتفر  نینچ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  یـسک  اب  هک  يراد  هتـسیاش ]

)(2) « ( .تسا نم  يالوم  مالسلا 

897 ص :

بتکلاراد یمثیهلا ، رکب  یبا  نـب  یلع  دــئاوزلا ، عـمجم  ص 343 ؛ موس ، لـصف  یفنح ، يزودـنق  نامیلـس  خیـش  ةدوملا ، عیباـنی  - . 1
ص ج 1 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  ص 120 ؛ ج 9 ، 1408ه ق ، توریب ، ۀیملعلا ،

(. يدومحم حرش   ) ثیدح 282 ، 219
(. يدومحم حرش   ) ح 584 ص 82 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  - . 2
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هاگیاج رد  رمع  هک  یلاح  رد  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  هتخاـف » یبا   » زا رگید  یتیاور  رد  ینهد  راّـمع  نینچمه 
یماگنه درک ، زاب  ار  ییاج  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـسشن  يارب  درک و  عضاوت  دیزرل ، دید  ار  ترـضح  نآ  رمع  یتقو  دوب ؛ هتـسشن  دوخ 

زا کی  چـیه  اب  هک  يدرب  راک  هب  یـشور  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  وت  ریما ، يا  تفگ : رمع  هب  یـصخش  تساـخرب ، مالـسلا  هیلع  یلع  هک 
؛ ٍنِمُْؤم ِّلُک  َیلْوَم  يَالْوَم َو  ُهَّنِا  ِهللا  ِینْعَنْمَی َو  اَم  تفگ : رمع  يا ! هدادن  ماجنا  ار  راتفر  نآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا 

« .تسا نانمؤم  همه  يالوم  نم و  يالوم  وا  هک  ادخ  هب  مسق  دراد ؟ یم  زاب  راتفر  نیا  زا  ارم  يزیچ  هچ  ) (1)(

سپ داد ، رارق  ناناملـسم ]  ] گرزب رتـهم و  ار  یلع  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  باـطخ  نب  رمع  زا 
يدیهَـش َْتنَا  َّمُهَّللَا  ُهَرَـصَن  ْنَم  ْرُْـصنا  َُهلَذَـخ َو  ْنَم  ْلُذْـخا  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهاـَلاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهاـَلْوَم  ِیلَعَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم  دومرف :

رادب نمـشد  ار و  وا  تسود  رادـب  تسود  اراگدرورپ ! تسوا ، يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  متـسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  ْمِْهیَلَع ؛
یم نانآ  رب  نم  هاوگ  وت  ایادـخ ! .تسوا  روای  هک  ار  یـسک  امرف  يرای  دـنک و  یم  لیلذ  ار  وا  هک  ار  یـسک  امن  لـیلذ  ار و  وا  نمـشد 

« .یشاب

898 ص :

(. يدومحم حرش   ) ح 585 نامه ، - . 1
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ِهللا ُلوُسَر  َدَـقَع  دََـقل  ُرَمُع ، اَی  تفگ : نم  هب  سپ  دوب ، ییوب  شوخ  امیـس و  شوخ  ناوج  نم  رانک  رد  : » تفگ هک  هدـش  لـقن  رمع  زا 
زج هک  داد  ماجنا  یتعیب  نامیپ و  ادـخ  لوسر  هک  یتسرد  هب  رمع  يا  ُهَّلِحَت ؛ نَأ  ْرَذْـحاَف  ٌِقفاَنُم  اَِّلا  ُهُّلِحَی  َـال  ًادـقَع  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

.ینک ضقن  ار  نآ  ادابم  هک  شاب  رذح  رب  سپ  دنک ، یمن  ضقن  ار  نآ  قفانم 

ناوج نم  رانک  رد  یتفگ ، یم  نخس  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  امـش  هک  یتقو  هللا ! لوسر  ای  مدرک  ضرع  نامز ] نامه   ] تفگ رمع 
.تفگ یم  نانچ  نینچ و  نم  هب  هک  دوب  ییوب  شوخ  امیس و  شوخ 

زا وا  رمع ، يا  هـلب  ) (1) ) ؛ ٍِّیلَع ِیف  ُُهتُلق  اَم  ْمُکیَلَع  َدِّکُؤی  ْنَا  َداَرَا  ٌلـِیئَربِج  ُهَّنِکل  َمَدآ ، ِدـَلَو  ْنِم  َسَیل  ُهَّنِا  ُرَمُع ! اَـی  ْمَعَن  دومرف : ترـضح 
« .دنک دیکأت  متفگ  یلع  دروم  رد  نم  هک  هچنآ  دروم  رد  امش  رب  ات  تساوخ  دوب و  لیئربج  هکلب  دوبن ، مدآ  نادنزرف 

)(2) ) ؛ ُهَالْوَم ِیلَعَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » تفگ هک  هدومن  لـقن  باّـطخ  نب  رمع  زا  هریرهوبا » »
« .تسوا يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  یسک 

899 ص :

 ، مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  ص 297 ؛ ۀسماخلا ،) ةدوم  باب  ، ) یفنح يزودنق  نامیلـس  خیـش  ةدوملا ، عیبانی  - . 1
ص 80. ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا 

، یلزاغم نبا  بقانملا ، ح 581 ؛ ص 79 ، ج 2 ، قشمد ، خـیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀـمجرت  - . 2
ص 22.
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بوصنم تیالو  هب  ار  یلع  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نآ  زا  دعب  مخ ، ریدغ  زور  رد  مود  هفیلخ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
وت رب  داب  اراوگ  ) (1) ) ؛ ٍهَنِمُْؤم ٍنِمُْؤم َو  ِّلُک  َیلْوَم  َتْحَبْـصَأ  بلاط  یبا  َْنبا  اَی  ََکل  ًائِینَه  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باـطخ  دومرف ،

« .يدش نمؤم  نانز  نادرم و  ۀمه  رایتخا ] بحاص  و   ] الوم هک  بلاط  یبا  رسپ  يا 

ْتَعِضُو ِْعبَّسلا  ِتاَواَمَّسلا  َّنَأ  َْول  ُلوُقَی  َوُه  ُُهتْعِمََسل َو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُدَهْشَأ  : » دیوگ یم  باطخ  نب  رمع  نینچمه 
هک مدینش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مهد  یم  تداهـش  ) (2) ) ؛ ٍِّیلَع ُناَـمیِإ  َحَـجََرل  ٍهَّفَک  ِیف  ِیلَع  ُناَـمیِإ  َعِضُو  ٍهَّفَک َو  ِیف 

دهاوخ يرترب  ناحجر و  یلع  ناـمیا  رگید ، هّفک  رد  ار  یلع  ناـمیا  دـنراذگب و  وزارت ]  ] هّفک کـی  رد  ار  نامـسآ  تفه  رگا  دومرف :
« .تشاد

رب ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یتقو  میدوب  رگید  يا  هّدع  و  هدیبعوبا » ، » رکبوبا نم ، : » تفگ هک  هدش  تیاور  مود  هفیلخ  زا 
هیلع یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَـه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  ًاماَلِْـسا َو  ْمُُهلَّوَأ  ًاـناَمِیا َو  َنِینِمْؤُْملا  ُلَّوَا  َْتنَا  ِیلَع  اَـی  دومرف : دز و  مالـسلا  هیلع  یلع  فـتک 

هب تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم ، هب  تبـسن  وت  .یـشاب  یم  ندروآ  مالـسا  تهج  زا  اهنآ  لوا  نینمؤم و  لّوا  وت  یلع ! يا  ) (3) ) ؛  مالسلا
« .یتسه مالسلا  هیلع  یسوم 

900 ص :

ۀیادبلا و يدومحم ؛) حرش   ) ات 51 ص 48  ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  - . 1
 (. مالسلا هیلع  یلع  هب  رمع  رکبوبا و  کیربت   ) ص 62 لوا ،) باب  ، ) بلاطلا ۀیافک  ص 350 ؛ ج 7 ، یقشمد ، ریثک  نبا  ۀیاهنلا ،

؛) يدومحم حرش   ) ح872 ص 365 ، ج 2 ، قـشمد ، خـیرات  زا  رکاـسع ، نبا  مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـمالا  ۀـمجرت  - . 2
هرامش 330. ص289 ، یلزاغم ، نبا  بقانم ،

ص 239. یفنح ، يزودنق  نامیلس  خیش  ةدوملا ، عیبانی  - . 3
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نامگ تفگ : وا  هب  .دزرو  یم  ینمشد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هک  دید  ار  يدرم  رمع ، : » تفگ هک  هدش  لقن  هلفغ » نب  دیوس   » زا
ُهَّنأ َال اَّلإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  ِیلَع  دومرف : یم  هک  مدینش  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  .یشاب  نیقفانم  زا  هک  مرب  یم 

نم زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا ؛ مالسلا  هیلع  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم ، هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ) (1) ) ؛ يِدَْعب ِیبَن 
« .تسین

ربمایپ ربق  هب  هراشا  اـب  یتحاراـن  نمـض  مود  هفیلخ  درک ، تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دـمآ و  يو  دزن  يدرم  مود ، هفیلخ  ناـمز  رد 
نخس یبوخ  زج  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ) (2) ) ؛ ِهِْربَق ِیف  اَذَـه  َْتیَذآ  ُهَْتیَذآ  ْنِإ  َکَّنِإَف  ٍْریَِخب  اَّلِإ  ًاِّیلَع  ْرُکْذَـت  : » تفگ ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

!« يزاس یم  تحاران  شربق  رد  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینک ، تیّذا  ار  وا  رگا  اریز  وگم ؛ يرگید 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  مود  هفیلخ  زا  يراخب » حیحـص   » رد ّتنـس  لها  گرزب  ثّدحم  يراخب ،» ظفاح  »
)(3) « ( .دوب دونشخ  یضار و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  ملسو 

901 ص :

ص 330. ج 1 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  - . 1
ح 1. ص 117 ، ج 40 ، راونالا ، راحب  394 ؛ ش 36 ، ص 123 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  - . 2

ص 181. ج 1 ، توریب ، رکفلاراد ، يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  يراخب ، حیحص  - . 3
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نآ رد  ترضح  نوچ  درک و  تیاکش  رمع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يدرم  : » دنا هدرک  لقن  دنـس  رکذ  اب  نارگید  و  سابع » نب  هللادبع  »
، تسـشن درم  نآ  رانک  رد  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  .نیـشنب  یکاش  رانک  زیخرب و  نسحلاابا ! ای  تفگ : رمع  دوب ، رـضاح  سلجم 
زا نسحلابا  ای  تفگ : ور  نیا  زا  .تسا  نوگرگد  ریغتم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ةرهچ  هک  دـش  هجوتم  رمع  هّیـضق ، نایب  وگتفگ و  زا  سپ 

؟ ارچ تفگ : رمع  يرآ ؛ دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يدونشخان ؟ تشذگ  هچنآ  زا  رگم  منیب ، یم  ریغتم  ار  تا  هرهچ  تهج  هچ 
هفیلخ نیـشنب ؟ یعّدم  رانک  رد  زیخرب و  یلع  ای  یتفگن  ارچ  يدز ؛ ادص  هینُک  هب  یعّدـم  ربارب  رد  ارم  هکنآ  رطاخ  هب  دومرف : ترـضح 

امش ۀلیسو  هب  .داب  امش  يادف  مردام  ردپ و  : » تفگ دیسوب و  ار  شکرابم  نامشچ  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مود ،
)(1) « ( .تخاس فّرشم  مالسا  رون  هب  كرش ) رفک و   ) یکیرات یگریت و  زا  ار  ام  دنوادخ 

ْنَأ ْمَُکل  ِیَتلاَقَم  َدـَْعب  ُْتعَمْجَأ  ُْتنُک  ْدَـق  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  شگرم  ماگنه  یناث » هفیلخ   » هک تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 
منانخس زا  دعب  متساوخ  یم  نم  ) (2) ) ؛  مالـسلا هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِهِدَِـیب  َراَشَأ  ِّقَْحلا َو  یَلَع  ْمُکَلِمْحَی  ْنَأ  مُکاَرْحَأ  َوُه  اًلُجَر  ْمُکَْرمَأ  یِّلَوُأ 

اب .دـهد و  یم  قوس  ار  امـش  قح  رب  و  تسامـش ؛ نیرتدرمناوج  هک  میامن  هفیلخ  ناتیارب  ار  يدرمدازآ  اروش ] نایرج  رد  ، ] امـش يارب 
« ...درک هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  فرط  هب  شتسد 

902 ص :

.98 ص 97 –  یمزراوخ ، بقانم ، - . 1
ص 190. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 227 ؛ ج 4 ، يربط ، خیرات  - . 2
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یم تیاده  تسار  هار  هب  ار  مدرم  وا  دننک ، هفیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  : » تفگ هک  تسا  هدـمآ  وا  زا  رگید  ینخـس  رد  نینچمه 
ْمِهِِّیبـَن ِهَّنُـس  ِهللا َو  ِباَـتِک  یَلَع  ْمُهَلِمْحَی  ْنَا  اَـهَِیلَو  ْنِا  ِهللاَو  ْمُهُؤرْجَا  تـسا : هدـمآ  شنانخـس  زا  رگید  يزارف  رد  هرخـالاب  و  ) (1)  ( دنک

دارفا نیا  نیرت  تأرج  اب  ساـبع !] نبا   ] يا ) (2) ) ؛ ِمیِقَتْـسُْملا ُطاَرِّصلا  ِءاَْضیَْبلا َو  ِهَّجَحُْملا  یَلَع  ْمُهَلَمَح  ْمُهَْرمَا  یِّلُو  ْنِا  اَمَا  َکـُبِحاََصل ،
وا هچنانچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  وت ، بحاص  دـنک ، يربهر  ربماـیپ  ّتنـس  ادـخ و  باـتک  قباـطم  ار  مدرم  دـناوتب  هک  اروش ) لـها  )

« .دزاس یم  نومنهر  میقتسم  حیحص و  هار  هب  ار  هعماج  دسرب ، تفالخ  هب  ددرگ و  مدرم  روما  يّدصتم 

مّوس هفیلخ 

903 ص :

ص 108. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 399 و  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک ، - . 1
ص 52. ص327 و ج 12 ، ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 2
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.ددرگرب وا  يوس  هب  هک  درک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  نامثع  تسا ...« : هدـمآ  خـیرات  رد 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  .ترضح  نآ  ياشامت ] و   ] ندرک هاگن  هب  درک  عورش  نامثع  تقو ] نیا  رد   ] سپ .دمآ  وا  فرط  هب  ترـضح 

ادـخ لوسر  زا  تفگ : نامثع  ینک ؟ یم  مهاگن  هدـش و  هریخ  نم  هب  هنوگ  نیا  هک  ار  وت  هدـش  هچ  ناـمثع ؟ يا  تسا  هدـش  هچ  ار  وت 
)(1) « ( .تسا تدابع  یلع  هب  ندرک  هاگن  دومرف : یم  هک  مدینش  ملسو  هیلع  هللا  یلص 

لاس 22 رد  لوا  هبترم  دیامن ، يراکمه  يو  اب  هک  درک  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هبترم  هس  يو  هک  تسا  هدمآ  موس  هفیلخ  ةرابرد 
نیموس يرجه و  لاس 27  رد  رگید  هبترم  دـمآ و  لمع  هب  توعد  نآ  تسـشن ، تفالخ  دنـسم  رب  هک  یلاس  ناـمه  رد  ینعی  ترجه ،

راب ره  یلو  .تفریذپن  یسایس  يراکمه  يارب  ار  اهتوعد  نآ  زا  کی  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  اما  دوب ؛ ترجه  زا  دعب  لاس 32  رد  هبترم 
ياـهراک زا  یکی  دومرف : یم  ترـضح  درک ، یم  يراـکمه  هب  توعد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  ناـمثع )  ) موس هفیلخ  هک 

راک نیا  يارب  هک  مرـضاح  نم  تسا و  باتک  کی  لکـش  هب  نآ  نیودـت  نآرق و  تایآ  يروآ  عمج  دریگب  تروص  دـیاب  هک  بجاو 
)(2) « ( ...منک يراکمه  وت  اب  بجاو 

نماد هب  تسد  درک  یم  ادـیپ  جایتحا  ییاضق  یملع و  تالکـشم  ّلح  يارب  هک  يدراوم  رد  شتفالخ  نامز  رد  زین  نامثع  لاح  ره  هب 
یسایس یملع و  تالکشم  مامت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  یّلک  روط  هب  درک و  یم  دادمتسا  ترـضح  نآ  زا  هدز و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

.دوب هثالث  يافلخ  يامنهار  ییاضق ، یهقف و  تالضعم  و 

904 ص :

ُّدِحَت ََکل  اَم  ُناَْمثُع ؟ اَی  ََکل  اَم  ٌِّیلَع : َُهل  َلاَقَف  ِهَیِلا ، َرَظَّنلا  ُّدِـحَی  َلَعَجَف  ِْهَیِلا  َراَـصَف  ِْهَیِلا ، َریِـصَْملا  َُهلَأَـسَف  ِیلَع  َیِلا  ُناَْـمثُع  َعَجَر  - . »... 1
لیاضف باب  ص 358 ، ج 7 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ( ؛ ٌهَداَبِع ِیلَع  َیِلا  ُرَظَّنلَا  ُلوُقَی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق : ََّیِلا ؟ َرَظَّنلا 

ص 172. یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  و  مالسلا )  هیلع  یلع 
«. ریشمش ملع و  دنوادخ   » باتک رد  رگیاژ  فلدور  زا  لقن  هب  یقوراف ، داؤف  مالسلا ،  هیلع  یلع  توکس  لاس  جنپ  تسیب و  - . 2
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هتکن

یلع ماما  هکلب  دوش ؛ یقلت  اهنآ  ندـمآ  راک  يور  تفالخ و  لصا  دـییأت  يانعم  هب  دـیابن  هناگ  هس  يافلخ  اب  مامه  ماما  نآ  يراـکمه 
ربص و لامک  اب  مالسا  يرهاظ  تالیکشت  ظفح  روظنم  هب  درک و  یم  تیاده  ار  اهنآ  ناناملسم  مالسا و  تحلـصم  يارب  مالـسلا  هیلع 

شور زا  هژیو  هب  اـهنآ ، فـالخ  لاـمعا  زا  دوش و  لـصاح  یگدـنکارپ  هقرفت و  تما  ناـیم  تساوخ  یمن  هدرک و  توکـس  يراـبدرب 
.تشاد یم  رذحرب  نآ  میخو  بقاوع  زا  ار  اهنآ  درک و  یم  يریگولج  نامثع 

، یـضاران ناناملـسم  تسد  هب  تبقاع  دومنن و  مامه  ماـما  نآ  حـیاصن  هب  یهجوت  وا  یلو  دومن ؛ تلـالد  تحیـصن و  ار  ناـمثع  اـهراب 
.دیسر لتق  هب  دش و  راتفرگ 

: تشون مالسلا  هیلع  یلع  يارب  لیثمت  هب  ار  تیب  نیا  دش ، یم  کیدزن  ندش  هتشک  هب  هک  یمایا  رد  موس  هفیلخ 

905 ص :
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ٌلِکآ َتنَا  ْنُکَف  ًالوُکْأَم  ُْتنُک  ْنِإَف  »

----

؛ ٌقَّزَمَا اََمل  ِینکِردَأف َو  ّالِإ  َو 

----

هک راذـگم  و   ] باـیرد ارم  تشک ، دـیاب  یمن  رگا  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يا  شکب  وـت  سپ  تشک ، دـیاب  یمه  ارم  رگا 
)(1) [.« ( دنک هراپ  هراپ  دشکب و  ارم  هحلط 

دـصق هب  نامثع  يارـس  ماب  زا  میمت  ینب  زا  یتعامج  اب  هللادـیبع  نب  ۀـحلط  هک  درک  نایب  نامثع  ینامز  ار  رعـش  نیا  هک  دـنامن  هتفگاـن 
.دنتفر یم  الاب  وا  نتشک 

هدنز وت  زا  دعب  مرادن  تسود  يریمب ، رگا  ادخ  هب  دیوگ ...« : یم  نینچ  مالسلا ،  هیلع  یلع  هب  باطخ  شنانخـس  زا  يزارف  رد  نامثع 
يروای ۀلیـسو  نابدرن و  ناونع  هب  ار  وت  هک  منیب  یمن  ار  یـشکرس  چـیه  ینامب  یقاـب  رگا  .منیب  یمن  وت  زا  سپ  ینیـشناج  اریز  مناـمب ؛

« ...هدش قاع  شردپ  فرط  زا  هک  تسا  يدنزرف  دـننام  وت  هب  نم  تبـسن  .دـشاب  هدرمـش  أجلم  هاگهانپ و  ار  وت  دـشاب و  هدرک  باختنا 
)(2)(

906 ص :

پاچ توریب ، ءاوضالاراد ، يوره ، یفوتـسم  دمحا  نب  دـمحم  همجرت : يدـنک ، یفوک  مثعا  یلع  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  حوتفلا ، - . 1
ص328. 1411ه ق ، لوا ،

ص 203. دوصقملا ، دبع  حاتفلادبع  نامثع ،) راگزور   ) مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  - . 2
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هشیاع نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف 

ییاپرب اب  وا  تموصخ  هنیک و  عباـنم  ساـسا  رب  .تسا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نارـسمه  زا  یکی  لوا ، هفیلخ  رتخد  هشیاـع 
هیلع یلع  زا  تعاطا  يوریپ و  موزل  دروم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  ییاهـشرافس  همه  وا  .دـش  رهاظ  ًالماک  لمج  گنج 

.تساخرب هزرابم  هب  ترضح  نآ  لباقم  رد  اراکشآ  تفرگ و  هدیدان  دوب ، هدومرف  نایب  مالسلا 

هب ترـضح  نآ  رهطم  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  ياهتنم  یب  لامک  تلیـضف و  ًاـتقیقح  هک  تسا  نیا  هجوت  ناـیاش  بلطم  اـما 
نآ ینکفا  وترپ  زا  يریگولج  هب  رداق  زیچ  چیه  سک و  چیه  نابات ، دیـشروخ  ناسب  هک  دراد ، یناشفا  رون  یگدنـشخرد و  يا  هزادـنا 
رکذ هب  هنومن ، ناونع  هب  .دـنک  نامتک  ار  نانآ  تالامک  لیاضف و  تسناوتن  زگره  يرکفت ، نینچ  اب  هشیاع  یتح  هک  يروط  هب  .تسین 

: مینک یم  هدنسب  وا  تاّیورم  نانخس و  زا  یخرب 

ِرَـشَبلا ال ُریَخ  َكاذ  تفگ : وا  مدرک ، لاؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هشیاع  زا  : » دـیوگ یم  حابر » یبا  رـسپ  اطع   » مان هب  یـصخش  . 1
« .رفاک رگم  دنک ، یمن  دیدرت  کش و  بلطم  نیا  رد  تسا و  ناسنا  نیرتهب  وا  ) (1) ) ؛ ٌِرفاک ّالِإ  ِهِیف  ُّکُشَی 

907 ص :

ح972. ص 448 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  - . 1
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هللا یلص  ربمایپ  ّتنس  هب  امـش  نیرتاناد  ) (1) ) ؛ ِۀَّنُّسلاـِب مُکُمَلعَا  بلاـط  یبا  ُنب  یلَع  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  هشیاـع  زا  يو  نینچمه 
« .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ملسو  هیلع 

یلع ملسو ،  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  نیرتاناد  ) (2) ) ؛ ٍدَّمَُحم ِباحـصَا  ُمَلعَا  ِیلَع  : » تسا هتفگ  هشیاع  هک  هدـش  لقن  اـطع  زا 
« .تسا مالسلا  هیلع 

: دومرف ترضح  دوب و  وا  هناخ  رد  راضتحا  تلحر و  ماگنه  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  تیاور  هشیاع  زا  . 2
َعَـضَو ِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  َرَمُع  َُهل  ُتْوَعَدَف  ِیبِیبَح  ِیل  اوُعْدا  َلاَق : َُّمث  ُهَسْأَر  َعَضَو  َُّمث  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  ٍرَْکب  َابَأ  َُهل  ُتْوَعَدَـف  َتلاق )  ) ِیبِیبَح ِیل  اوُعُْدا  »
َجَْرفَأ ُهاتأ  اَّمَلَف  ُهاتَأَف ] ًاـِّیلَع  اوَعَدَـف   ] ُهَْریَغ ُدـیُِری  اَـم  ِهَّللا  َوَف  بلاـط  یبا  َْنب  ِیلَع  َُهل  اوُعُْدا  ْمُکَْلیَو  ُْتلُقَف : ِیبِیبَح  ِیل  اوُعُْدا  َلاَـق : َُّمث  ُهَسأَر ،

ار رکبوبا  سپ  دـیناوخارف ؛ نم  دزن  ارم  بیبح  ) (3) ) ؛ ِْهیَلَع ُهُدَـی  َِضُبق َو  یَّتَح  ُُهنِـضَتْحَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ِهِیف  ُهَلَخْدَأ  َُّمث  ِْهیَلَع  َناَـک  يِذَّلا  َبْوَّثلا 
ار رمع  سپ  دـیناوخارف ؛ نـم  دزن  ارم  بیبـح  دوـمرف : دـنادرگرب و  ار  دوـخ  رـس  سپــس  درک و  وا  هـب  یهاـگن  ترــضح  مدـناوخارف ،
رب ياو  متفگ : نم  سپ  دـیناوخارف ، نم  دزن  ارم  بیبح  دومرف : دـنادرگرب و  ار  دوخ  رـس  درک  هاـگن  وا  هب  ترـضح  یتقو  مدـناوخارف ،

سپ تسا ، هدومرفن  هدارا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیناوخارف ، وا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  امش !
زاب تشاد ، دوخ  يور  هک  ار  يا  هچراپ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمآ ، ترـضح  نآ  یتقو  دندناوخارف ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
هللا یلص  ربمایپ  تسد  هک  یلاح  رد  دومن ، تلحر  ات  درکن  ادج  دوخ  زا  ار  وا  دومن و  هچراپ  نآ  لخاد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  درک 

« .دوب مالسلا  هیلع  یلع  ندب  رب  ملسو  هیلع 

ِلاَجِّرلا َنِم  اّمَأ  َْتلاَق : ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  َیِلا  ِساَّنلا  ُّبَحَأ  َناَک  ْنَم  : » مدیـسرپ هشیاع  زا  دیوگ  یم  ریمع » نب  عیمج  . » 3
زا تفگ : هشیاـع  دوب ؟ یـسک  هچ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  ) (4) ) ؛ ُهَمِطافَف ِءاَـسِّنلا  َنِم  اـّمأ  ِیلَعف َو 

[.« دندوب همه  زا  رتبوبحم  ربمایپ  دزن   ] اهیلع هللا  مالس  همطاف  نانز  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  نادرم ،

908 ص :

هیلع یلع  لاح  حرـش  طساوا  ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، ص 343 ؛ موس ، لصف  ةدوملا ، عیباـنی  ص 171 ؛ یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - . 1
ص 48؛ ح1079 ، ج 3 ، قشمد ، خـیرات  زا  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  ۀـمجرت  تیاور 1855 ؛ ص1104 ، ج 3 ، مالـسلا ، 

ح 86. ص 124 ، ج 2 ، لوا ، پاچ  توریب ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا 
ص 47. ج 1 ، یناکسح ، لیزنتلا ، دهاوش  - . 2

ج 3، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  ص 360 ؛ ج 7 ، ریثک ، نبا  هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  - . 3
بقانم هرامش 4530 ؛ ص 482 ، ج 2 ، یبهذ ، ناـمثع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  لاـجرلا ، دـقن  یف  لادـتعالا  نازیم  ح 1027 ؛ ص 14 ،

لصف 4. ص 38 ، ج 1 ، یمزراوخ ،
ص 202 و 241. باب 55 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 154 و 157 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، - . 4
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)(1) ) ؛ ٌةَداَبِع یلَع  ُرکِذ  ملـسو :  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  : » تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  شردـپ ، زا  ةورع » نب  ماشه  . » 4
« .تسا تدابع  یلع  ندرک  دای  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مالسلا هیلع  ُنَسَْحلا  َءاَجَف  َدَوْسَأ  ٍْرعَش  ْنِم  ٌلَّحَُرم  ٌطِْرم  ِْهیَلَع  َجَرَخ َو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  : » هک هدش  تیاور  هشیاع  زا  . 5
ُمُْکنَع َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : ) لاَق َُّمث  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َُّمث  اهیلع  هللا  مالـس  ُهَمِطاَف  َُّمث  ُهَلَخْدَأَف  مالـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َءاَج  َُّمث  ُهَلَخْدَأَف 

نت رب  دوب ، هایس  يوم  زا  هک  ار  شوقنم  يابع  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ) (2) ) ؛) ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا 
، دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  سپس  .درک  ءاسک  نآ  لخاد  ار  وا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ ، مالـسلا  هیلع  نسح  سپ  .تشاد  دوخ 

لخاد و   ] دندمآ مالسلا  هیلع  یلع  دعب  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  هاگ  نآ  دومن ، ءاسک  لخاد  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  نآ 
ُمُْکنَع َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  :) دومرف ناـیب  ار ] میرک  نآرق  تـالمج  نیا   ] ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  دـندش .] ءاـسک 

« .درادرب تیب  لها  امش  زا  ار  یکاپان  سجر و  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  « ؛) ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا 

ًاتقیقح هک  دنک  تمحر  ار  یلع  ادخ  تفگ : هشیاع  ) (3) ) ؛ ...ِّقَحلا یَلَع  َناک  دََقل  ًاِّیلَع  ُهللا  َمِحَر  : » تفگ هک  هدش  تیاور  هشیاع  زا  . 6
« ....دوب قح  رب 

909 ص :

ص ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  ح 243 ؛ ص 206 ، یلزاغم ، نبا  بقانم ، - . 1
، ءافلخلا خیرات  ص 601 ؛ ،ج 11 ، لامعلا زنک  ص 358 ؛ ج7 ، یقشمد ، ریثک  نبا  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  يدومحم ؛) حرـش   ) ح 914 ، 408

ح 46 و ص312. ص 281 ، نوعبسلا ، بقانم  باب  ةدوملا ، عیبانی  ص 172 ؛ یطویس ،
....کجاح نمف  نارمع ، لآ  هروس  زا  هیآ 61  لیذ  ص 369 ، ج 1 ، يرشخمز ، فاشک ، ریسفت  - . 2

ح14. ص 305 ، ج 7 ، ریثک ، نبا  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 946 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_909_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_909_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_909_3
http://www.ghaemiyeh.com


ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ِلُوسَر  یِلا  َّبَحَا  َناک  ًاقلَخ  ُهللا  َقَلَخ  اَم  : » تفگ هشیاع  هک  دنک  یم  تیاور  شردپ  زا  یناه » نب  حیرـش  . » 7
« .دشاب رت  بوبحم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دزن  هک  درکن  قلخ  ار  يا  هدیرفآ  دنوادخ  ) (1) ) ؛ ٍّیلَع نِم 

ِیبَِأب دومرف : یم  دیسوب و  ار  وا  مالسلا ،  هیلع  یلع  هارمه  مزتلم و  هک  مدید  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  : » دیوگ یم  هشیاع  . 8
« .اهنت دیهش  يادف  مردپ  اهنت ، دیهش  يادف  مردپ  ) (2) ) ؛ ِدیِهَّشلا ِدیِحَْولا  ِیبَِأب  ِدیِهَّشلا  ِدیِحَْولا 

910 ص :

(. يدومحم حرش   ) ح 648 ص 162 ، ج 2 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  - . 1
ص ج 3 ، قشمد ، خیرات  زا  رکاسع ، نبا  مالـسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  ص 138 ؛ ج 9 ، یمثیه ، دئاوزلا ، عمجم  - . 2

ص 617. ج 11 ، لامعلا ، زنک  ص 339 ؛ باب 59 ، ةدوملا ، عیبانی  ح 1376 ؛ ، 285
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مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تدابع  ياهیگژیو 

هراشا

.تسوا یگدنب  تدابع و  دریگ ، یم  همشچرس  نآ  زا  يوحن  هب  وا  رترب  تافـص  مامت  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تازایتما  نیرترب  زا 
دمآ و ایند  هب  هبعک  ینعی  تدابع ، زکرم  رد  وا  .دشن  هتـسخ  ادخ  یگدنب  تدابع و  زا  زگره  هک  دوب  زور  روالد  ریـش  بش و  دـباع  وا 

.دیسر تداهش  هب  تحارج  نآ  اب  تشگ و  حورجم  تدابع  بارحم  رد  زامن ، لاح  رد 

یلاح رد  تفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ِْهیَتَفَش ؛ َْنَیب  ُهولَّصلا  ِیلَع َو  َتام   » هک تشاد  نابز  رب  ار  زامن  تالمج  زین  تداهـش  لاح  رد  و 
يراد مدرم  عامتجا و  لها  و  داهج ، مْزَر و  درَم  تموکح ، تسایس و  لها  مالـسلا  هیلع  یلع  لاح ، نیا  اب  .دوب » شبل  ود  نیب  زامن  هک 

، تشاد دنویپ  یگدنز  روما  همه  اب  وا  تدابع  .دراد  زاب  یگداوناخ  یعامتجا و  ياهتیلوئسم  زا  ار  وا  تدابع ، هک  دوبن  هنوگ  نیا  .دوب 
.دندرب یم  رس  هب  هداوناخ  یگدنز و  عامتجا و  زا  هدیرب  یلو  دنا ، هدوب  تضایر  تدابع و  لها  خیرات  لوط  رد  هک  يا  هدع  سکع  رب 

عیشت و اصوصخم  یمالـسا ، هعماج  يارب  دشاب  ییامنهار  ات  میـشاب  هتـشاد  الوم  تدابع  ياهیگژیو  هب  یهاگن  هک  دیامن  یم  يرورض 
.دنشاب هتشاد  رگید  ياهتیلوئسم  اب  هارمه  ار  تدابع  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ 

911 ص :
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مالسلا هیلع  یلع  هاگدید  زا  یگدنب  تدابع و  تیمها  .فلا 

یگدـنب تدابع و  نج  ناسنا و  تقلخ  فدـه  هک  اجنآ  ات  تسا  رادروخرب  ییالاو  تیمها  زا  تداـبع  تاـیاور ، نآرق و  گـنهرف  رد 
تـسا هدمآ  تدابع  هرابرد  ییابیز  تاریبعت  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـباع ، ریما  تاملک  هلمج  زا  تایاور ، رد  ) (1)  ( .تسا هدش  هتسناد 

: دوش یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک 

تـسود ار  يا  هدنب  دنوادخ  هاگ  ره  ) (2) ) ؛ ِهَدابِْعلا َنْسُح  ُهَمَْهلَا  ادـْبَع  ُهّللا  َّبَحَا  اِذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ادـخ : بوبحم  . 1
« .دنک یم  ماهلا  وا  هب  ار  ندرک  تدابع  بوخ  درادب ،

هب  ] يا هدنوش  کیدزن  تسا  هدشن  کیدزن  ) (3) ) ؛ هّللا ِهَدابِع  ِْلثِِمب  ٌبِّرَقَتُم  َبَّرَقَت  ام  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  یهلا : برق  . 2
« .دنوادخ تدابع  دننام  يا ] هلیسو   ] هب لاعتم ] دنوادخ 

912 ص :

.56/ تایراذ - . 1
ح 3935. ص198 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 2

ح 3942. ص 199 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 3
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تدابع وکین  نارورس  يرترب  ) (1) ) ؛ ِهَدابِْعلا ُنْسُح  ِهَداّسلا  ُهَلیضَف   » هکلب تسین ، بسن  بسح و  لام و  هب  یگرزب  ناگرزب : تلیـضف  . 3
« .تسا ندومن 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  .تسا  هدـمآ  رد  یقیقح  يالوم  یگدـنب  هب  هتـسر و  سوه  دـنب  زا  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دازآ  یعقاو : ّرُح  . 5
« .تسا هتفای  یگدازآ  يراوازس  دنک ، مایق  یگدنب  طئارش  هب  سک  ره  ) (2) ) ؛ ِْقتِْعِلل َلُِّها  ِهَّیدُوبُْعلا  ِِطئارَِشب  َماق  ْنَم  : » دومرف

913 ص :

ح 3937. ص 199 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
ص 298. ج 12 ، شخب ، ناسحا  قداص  نیقداصلا ، راثآ  .ر ك : ح 3940 و  ص 199 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 2
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مالسلا هیلع  یلع  تدابع  ياهیگژیو  .ب 

، دـنراد ملاع  نابوخ  هک  ار  هچنآ  یمامت  ترـضح  نآ  رگا  .تسا  هتفهن  وا  تدابع  ّتیعماج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  فاـصوا  ّتیعماـج 
هب هک  تسا  رادروخرب  هدروآ و  مهارف  دوخ  رد  ار  تادابع  هتـسیاش  هتـسیاب و  فاصوا  مامت  وا  تدابع  هک  تسا  نآ  رطاخب  تساراد ،

.دوش یم  هراشا  ییاه  هنومن 

هناهاگآ تدابع  . 1

دـشاب دوخ  ناـمز  شیوخ و  تیلوئـسم  هب  هاـگآ  دوـبعم و  هب  هاـگآ  نآ  دـباع  هک  تسا  نیا  رترب  تداـبع  کـی  یگژیو  نیرت  مهم  زا 
.تسا روآ  فارحنا  زاسرطخ و  هک  دوب  دهاوخن  شخبرمث  اهنت  هن  هنرگو ،

: دومرف یم  هاگ  دومن ، یم  نایب  دزشوگ و  یفلتخم  ياهنایب  اهنابز و  اب  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  یلع 

914 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 951 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهَْنتِْفلا ِهیتْأَت  َِملاْعلا  َّنَِال  ٍلِهاج  ْنِم  ًهَعْکَر  َنیْعبَـس  ْنِم  ٌْریَخ  ٍِملاع  ْنِم  ِناتَعْکَر  ُحَْربَی َو  ُروُدَـی َو ال  ِهَنوُحاّطلا  ِرامِحَک  ٍهِْقف  ِْریَغ  یلَع  ُدِّبَعَتُْملَا  »
؛ ِهَْهبُّشلا ِّکَّشلا َو  ِْملِعلا َو  ِلیلَق  َعَم  ِلَمَْعلا  ریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ِْملِْعلا  ِریثَک  َعَم  ِلَمَْعلا  ُلیلَق  افْـسَن َو  ُهُفِْـسنَتَف  َلِهاْجلا  ِیتْأَت  ِهِْملِِعب َو  اـْهنِم  ُجُرْخَیَف 
زا زاـمن ]  ] تعکر ود  .دور و  یمن  شیپ  هب  یماـگ  ددرگ و  یم  دوخ  درگ  هب  هک  تسا  بایـسآ  ِرخ  نوـچمه  ناداـن  رگـشتسرپ  ) (1)(

یلو دـیآ ، یم  نوریب  نآ  زا  دوخ  ملع  اب  دوش ، هنتف  راـتفرگ  یتقو  ملاـع  اریز  تسا ؛ ناداـن  زاـمن  تعکر  داـتفه  زا  رترب  ملاـع  صخش 
یم دیدرت  کش و  اب  هارمه  كدنا  ملع  اب  رایـسب  لمع  زا  رتهب  دایز  ملع  اب  كدـنا  لمع  .دوش و  قرغ  ددرگ ، هنتف  راچد  یتقو  لهاج 

« .دشاب

یهاگآ و نودـب  سک  ره  ) (2) ) ؛ ُمَْلعَی ـال  ُْثیَح  ْنِم  َرَفَک  ٍْملِع  ِْریَِغب  َهّللا  َدَـبَع  ْنَـم   » هـک درک  یم  رطخ  مـالعا  ترـضح  نآ  یهاـگ  و 
، مالـسا خیرات  رد  ثیدح  نیا  زراب  قادـصم  .دروآ » یم  رد  رفک  زا  رـس  دـناد  یمن  دوخ  هک  ییاج  زا  دـنک ، تدابع  ار  ادـخ  تفرعم 

هرهب لقاال  دوشن ، راچد  يرطخ  نانچ  هب  یلهاج  مه  رگا  .دندرک  مایق  شیوخ  نامز  ماما  هیلع  رب  تدابع  همه  نآ  اب  هک  تسا  جراوخ 
، دشابن هناهاگآ  هک  یتدابع  ) (3) ) ؛ ٌهُّقَفَت اهیف  َْسَیل  ٍهَدابِع  یف  َْریَخ  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  درب ؛ یمن  تدابع  زا  یفاـک 

« .تسین نآ  رد  يریخ 

915 ص :

ص 114 ج 2 ، یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  - . 1
ص 298. نیقداصلا ، راثآ  ص 96 ؛ نیدلا ، مالعا  - . 2

ص 63. ج 75 ، راونالا ، راحب  . 9 ص 325 . همکحلا ، نازیم  بختنم  ص 204 ؛ لوقعلا ، فحت  - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 952 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_915_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_915_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_915_3
http://www.ghaemiyeh.com


ْنَم ِهَدابِِعب  ِحِراوَْجلا  َنِم  َنوُکِّرَُحت  اـم  ْمُکَعَْفنَی  یّتَح  َنوُدـُبْعَت  اـم  َهَفِْرعَم  ْمُکِـسُْفنَا  یف  اُونِّکَـس  : » دومرف یم  شرافـس  هنادـنمدرد  هاـگ  و 
دوبعم تدابع  يارب  هک  یندب  ياهتکرح  ات  دیهد  ياج  دوخ  ناج  رد  دیتسرپ ، یم  هک  ار  سک  نآ  تخانـش  تفرعم و  ) (1) ) ؛ نُوفِْرعَت

« .دناسر دوس  ار  امش  دینک ، یم  لمحت  شیوخ  هدش  هتخانش 

نآ يا ؟ هدـید  ار  تراـگدرورپ  اـیآ  نینمؤملاریما ! اـی  : » درک ضرع  ِبلْعِذ  .دوـب  یهاـگآ  ناـفرع و  جوا  رد  ترـضح  نآ  تداـبع  و 
ِراْصبَْالا ِهَدَهاشُِمب  ُنُویُْعلا  ُهَرَت  َْمل  ُِبلْعِذ  ای  َکَْلیَو  َلاق : ُهَْتیَاَر ؟ َْفیَک  َنینِمْؤُْملاَریمَا ! ای  َلاقَف  .ُهَرأ  َْمل  ّابَر  ُُدبْعَا  ُْتنُک  ام  : » دومرف ترضح 

هنوگچ ار  وا  نینمؤملاریما ! ای  : » درک ضرع  .متـسرپ » یمن  منیبن ، هک  ار  يراـگدرورپ  نم  ) (2) ) ؛ ِنامیْالا ِِقئاقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتأَر  ْنِکلَو 
هدهاشم ار  وا  نامیا  قیاقح  هلیـسو  هب  لد  ياه  هدید  یلو  دید ، دـناوتن  ار  وا  رهاظ  ياه  هدـید  وت ! رب  ياو  بلعذ ! يا  دومرف : يدـید ؟

« .دننک یم 

هناقشاع تدابع  . 2

916 ص :

ص 63. ج 75 ، راونالاراحب ، - . 1
ص 180. ج 2 ، راونالا ، راحبلا  هنیفس  ص 109 ؛ قودص ، دیحوت  ص 245 ؛ ج 1 ، یفاک ، لوصا  - . 2
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تسین رانک  وا  سفن  کی  قح  سدق  هاگراب  ز 

----

تسین راعش  شیگدنب  ادخ  قشاع  تسا  یلع 

----

.دوش یم  راکشآ  تبحم  قشع و  نآ  لابند  هب  دیسر ، دوخ  يالعا  دح  هب  یلصا  دوبعم  هب  تخانش  تفرعم و  یتقو 

ما هدیشک  لدب  هک  ات  ار  رای  لامج  شقن 

----

ما هدیرب  دوخ  لد  زا  نآ  نیا و  رهم  هرسکی 

----

رظن زا  شیور  هولج  درذگب  هک  يرظن  ره 

----

ما هدید  هکنآ  زا  منیب  شرت  وکن  رگد  راب 

----

.دنا هتـشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  یندنامدای  هب  ياه  هنحـص  هک  تسه  هدوب و  قشاع  نارگتدابع  زا  يدایز  ياه  هنومن  مالـسا  خیرات  رد 
: دـیامرف یم  ترـضح  نآ  دوخ  .دراد  رارق  یهلا  تبحم  قشع و  جوا  رد  وا  تداـبع  تسا و  مالـسا  بتکم  درگاـش  مالـسلا  هیلع  یلع 

سرت رطاخ  هب  ار  وت  ایادخ ! راب  ) (1) ) ؛ َُکتْدَبَعَف ِهَدابِْعِلل  ًالْهَا  َُکتْدَجَو  ْنِکل  َِکتَّنَج  یف  اعَمَط  الَو  َكِران  ْنِم  افْوَخ  َُکتْدَبَع  ام  یهِلا  »
« .منک یم  تدابع  ار  وت  سپ  متفای ، تدابع  هتسیاش  ار  وت  هکلب  منک ، یمن  تدابع  تتشهب  هب  عمط  تهج  هب  ای  و  تمنهج ، شتآ  زا 

يارب هک  نارجاـت  تداـبع  و  تسا ، سرت  زا  یـشان  هک  ناـگدرب  تداـبع  هدومن : میـسقت  هنوـگ  هس  هب  ار  تداـبع  يرگید ، تیاور  رد 
ُلَْـضفَا یِه  ِرارْحْالا َو  ُهَدابِع  َْکِلتَف  َُهل  اّبُح  َهّللا  اوْدَـبَع  ٌمْوَق  َو  : » دـیامرف یم  هاگ  نآ  و  نادرمدازآ ، تداـبع  و  تسا ، تشهب  هب  ندیـسر 

تسا و نادرمدازآ  تداـبع  تداـبع ، هنوگ  نیا  سپ  دنتـسرپ ، یم  وا  قـشع ) و   ) یتـسود رطاـخ  هب  ار  ادـخ  یهورگ  و  ) (2) ) ؛ ِهَدابِْعلا
؛ ِِهتَمِْعِنل ارْکُـش  یـصُْعی  ْنَا ال  ُبِجَی  َناَکل  ِِهتَیِـصْعَم  یلع  ُهّللا  ِدَّعَوَتَی  َْمل  َْول  : » دومرف رگید  ياـج  رد  و  .تسا » نیمه  مه  تداـبع  نیرترب 

شنامرف زا  هک  درک  یم  باجیا  شتمعن  زا  يرازگ  ساپس  دوب ، هدرکن  نّیعم  دوخ  تیـصعم  يارب  يرفیک  دنوادخ  اضرف ]  ] رگا ) (3)(
« .دوشن یچیپرس 
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917 ص :

تمکح 290. هغالبلا ، جهن  ص 325 ؛ نیقداصلا ، راثآ  ص 333 ؛ میدق ، پاچ  یفاص ، ریسفت  - . 1
تمکح 237. هغالبلا ، جهن  ص 326 ؛ نازیملا ، بختنم  ح 5 ؛ ص 84 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 2

ص 86. هغالبلا ، جهن  رد  يریس  - . 3
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هناعشاخ تدابع  . 3

عوشخ عوضخ و  زامن ، لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  بولطم  زامن  کی  مهم  ياهیگژیو  زا  تسا و  تاداـبع  نیرت  مهم  زا  یکی  زاـمن 
َحَْلفَا ْدَق  : ) دیامرف یم  نانمؤم  هرابرد  میرک  نآرق  .دنوادخ  ورگ  رد  لد  مه  دشاب و  زامن  تمدخ  رد  مادـنا  اضعا و  مه  .دـشاب  هتـشاد 

دوخ زاـمن  رد  هک  ناـنامه  دـندش ؛ راگتـسر  ناگدـنروآ  ناـمیا  هک  یتسار  هب  ) » (1) ) ؛) َنوُعِـشاخ ْمِِهتالَـص  یف  ْمُه  َنیذَّلَا  َنوـُنِمْؤُْملا 
« .دنا عشاخ  نتورف و ] ]

ُُهْبلَق َعَشَخ  ْنَم  ُهَّنِاَف  ِِهتالَص ، یف  ُلُجَّرلا  ِعَشْخَِیل   » هک دیامرف  یم  شرافس  نارگید  هب  دراد و  دیکأت  زین  یگژیو  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع 
يادخ يارب  شبلق  هک  یسک  اریز  دشاب ؛ هتشاد  عوشخ  شزامن  رد  دیاب  یمدآ  ) (2) ) ؛ یَِشب ٍء ُثَبْعَی  الَف  ُهُحِراوَج  ْتَعَشَخ  َّلَجَوَّزَع  ِهِّلل 

« .دوش یمن  لوغشم  مرگرس و  يزیچ  اب  سپ  .ددرگ  عشاخ  زین  شمادنا  اضعا و  همه  دش ، عشاخ  لیلج  زیزع و 

ْتَلُِعف ُهالَّصلا  َنوُکَت  ْنَأ  ُنْأَّشلا  اَمَّنِا  َقَّدَصَتَت  َموُصَت َو  یِّلَُصت َو  ْنَا  ُنْأَّشلا  َْسَیل  ُْلیمُک  ای  : » دومن شرافس  نینچ  لیمک  هب  رگید  ياج  رد 
هزور يراذـگ و  زامن  هک  تسین  نیا  ماقم  لیمک ! يا  ) (3) ) ؛ اهیف ِّدِْجِلل  ٍءاْقبِا  َو  ٍّيِوَس ، ٍعوُشُخ  یِـضْرَم َو  ِهّللا  َدـْنِع  ٍلَمَع  یِقَن َو  ٍْبلَِقب 

و لداعتم ، عوشخ  اب  هارمه  هدوب ، یهلا  دنـسپ  دروم  دوش و  ماجنا  كاـپ  بلق  هارمه  زاـمن  هک  تسا  نآ  ماـقم  یهد ، هقدـص  يریگب و 
« .دشاب تیدج  ماود 

918 ص :

.12 نونمؤم /  - . 1
ص 107. ج 11 ، نیقداصلا ، راثآ  ص 239 ؛ ح 81 ، راونالا ، راحب  - . 2
ص 106. ج 11 ، نیقداصلا ، راثآ  ص 273 ؛ ج 74 ، راونالا ، راحب  - . 3
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زا فوخ  ادخ و  تمظع  كرد  رثا  رب  بش  ره  هک  تسوا  هنابـش  ياهتدابع  شدـهاش  .تشاد  یتدابع  نانچ  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  و 
.درک یم  شغ  وا 

هناصلاخ تدابع  . 4

هب صولخ  گنر  تداـبع  دوش و  یم  رود  ناـسنا  زا  زین  اـیر  كرـش و  يوب  تفرگ ، ارف  ار  ناـسنا  دوجو  قشع  تفرعم و  هک  هاـگ  نآ 
ُهَّبَر ِّالا  ُلُجَّرلا  وُجْرَی  ْنَا ال  ُهَِصلاْخلا  ُهَدابِْعلَا  : » دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  هناصلاخ  تدابع  مالـسلا  هیلع  یلع  .تفرگ  دهاوخ  دوخ 

« .دسرتن شهانگ  زا  زج  دشاب و  هتشاد  دیما  شراگدرورپ  هب  طقف  یمدآ  هک  تسا  نآ  صلاخ  تدابع  ) (1) ) ؛ ُهَْبنَذ ِّالا  ُفاخَی  َو ال 

: دوـمرف دوـخ  هک  ارچ  تسا ؛ نینچ  زین  وا  صـالخا  دراد ، رارق  تفرعم  هلق  نیرتـالاب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رواـب  نیقی و  هـک  اـجنآ  زا 
« .تسا رواب  ندیزرو ، صالخا  ّتلع  ببس و  ) (2) ) ؛ ُنیقَْیلَا ِصالْخْالا  ُبَبَس  »

919 ص :

ح 3945. ص 199 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
ح 746. ص62 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 2
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« .تسا لمع  ندومن  صلاخ  شناد ، ملع و  هویم  ) (1) ) ؛ ِلَمَْعلا ُصالِْخا  ِْملِْعلا  ُهرَمَث  : » دومرف رگید  ياج  رد  و 

رمتسم تدابع  . 5

لیلد یمئاد  تدابع  ) (2) ) ؛ ِهَدایِّزلا ِكْرَد  ُناْونُع  ِرْکُّشلا  ُماوَد  ِهَداعَّسلا َو  ِرَفَّظلا َو  ُناهُْرب  ِهَداـبِْعلا  ُماوَد  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
« .دشاب یم   ] تمعن  ] ینوزف تفایرد  هناشن  یگشیمه ، يراذگ  ساپس  تسا و  یتخب  کین  يزوریپ و 

شیب نآ  هب  یهد ] دوُس   ] دیما یهد ، یم  همادا  نآ  هب  هک  یکدنا  لمع ] ) ] (3)  ( ْهنِم ٍلُولْمَم  ٍریثَک  ْنِم  یجْرَا  ِْهیَلَع  ُموُدَت  ٌلیلَق  : » دومرف و 
« .تسا یمئادریغ ] و   ] روآ لالم  هک  تسا  يرایسب  راک  زا  رت 

تدابع رد  يور  هنایم  . 6

920 ص :

ح 799. ص 64 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
ص 187. ج 6 ، خیراوتلا ، خسان  ص 301 ؛ ج 12 ، نیقداصلا ، راثآ  - . 2

ص 218. ج 68 ، راونالا ، راحب  - . 3
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ناوت هک  يردـق  هب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ تادابع  رد  يور  هنایم  داـصتقا و  دراد ، هجوت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  هک  يرگید  هتکن 
.دیامن زیهرپ  طیرفت  طارفا و  زا  دزادرپب و  تدابع  هب  دنک ، یم  يرای  ار  وا  طاشن  لاح و  دراد و 

دور هتسویپ  هتسهآ و  هک  تسا  نآ  ورهر 

----

دور هتسخ  یهگ  دنت و  یهگ  تسین  نآ  ورهر 

----

؛ ُهُقیُطت يذَّلا  ِِمئاّدلا  ِْرمَءْالِاب  اهیف  َْکیَلَع  َِکتَدابِع َو  یف  ْدِـصَْتقا  َو  : » میناوخ یم  شدـنزرف  هب  ترـضح  نآ  همان  تیـصو  زا  یـشخب  رد 
هـشیپ يراد ، ار  شناوت  هک  یمئاد  شور  تدابع  ماـجنا  رد  هک  تسا  مزـال  وت  رب  شاـب و  ور  هناـیم  تداـبع  ماـجنا  رد  مرـسپ ]! ) ] (1)(

« .يزاس

921 ص :

ص 214. ج 68 ، راونالا ، راحب  - . 1
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تادابع نیرترب  .ج 

.مینک یم  هراشا  مالسلا  هیلع  نادّحوم  ریما  هاگدید  زا  تادابع  نیرترب  زا  ییاه  هنومن  هب  شخب  نیا  رد 

نآ .تسا  دوجـس  عوکر و  دنک ، یم  کیدزن  دنوادخ  هب  رت  شیب  ار  ناسنا  هک  یتدابع  نیرترب  تادابع ، نایم  زا  دوجـس : عوکر و  . 1
« .تسا عوکر  هدجس و  تدابع  نیرتهب  ) (1) ) ؛ ُعوُکُّرلا ُدوُجُّسلَا َو  ُهَدابِْعلا  َمِْعن  : » دیامرف یم  ترضح 

« .تسین تابجاو  نداد  ماجنا  نوچمه  یتدابع  چیه  ) (2) ) ؛ ِِضئارَْفلا ِءادَأَک  َهَدابِع  الَو  : » دومرف ترضح  نآ  تابجاو : ماجنا  . 2

.دنتسه تابجاو  كرت  و  بجاو ، ریغ  ياهراک  ماجنا  لابند  يرایسب  هک  يزورما ، هعماج  رد  اصوصخم  تسا ، تقد  روخرد  هتکن  نیا 
زا حبـص  زامن  یلو  دـننک ، یم  يرادازع  تقورید  ات  اهبـش  .دـنزادرپ  یمن  ار  شیوخ  لام  سمخ  یلو  دـنهد ، یم  جرخ  اروشاع  ماـیا 

 ... دنزادرپ و یمن  ار  سمخ  تاکز و  اما  دنور ، یم  ...هرمع  دهشم و  هب  لاس  ره  .دور  یم  تسد 

922 ص :

ح3355. ص 175 ، ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - . 1
تمکح 113. هغالبلا ، جهن  - . 2
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« .تسا رکفت  تدابع  نیرترب  ) (1) ) ؛ ُرْکِْفلا ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ندیشیدنا : . 3

هیلع هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  نانچ  دش ؛ دـهاوخ  يرترب  نیا  لومـشم  دوش ، یم  هشیدـنا  شرورپ  ثعاب  هک  زین  شناد  ملع و  و 
« .تسا نید ]  ] مهف تدابع  نیرترب  ) (2) ) ؛ ُهْقِْفلا ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » دومرف ملسو 

« .تسا صالخا  تدابع  نیرترب  ) (3) ) ؛ ُصالْخْالا ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  :» دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  صالخا : . 4

« .تسا ینمادکاپ  تدابع  نیرترب  ) (4) ) ؛ ُفافِْعلا ِهَدابِعلا  ُلَْضفَا  : » دومرف يرگید  مالک  رد  ترضح  نآ  ینمادکاپ : تفع و  . 5

« .تسا يزرودهز  تدابع  نیرترب  ) (5) ) ؛ ُهَداهَّزلَا ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ایند : هب  یتبغر  یب  . 6

923 ص :

ح 532. ص 56 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 1
ص 313. ج 12 ، نیقداصلا ، راثآ  ص 304 ؛ ج 67 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 109. ج 2 ، مارو ، هعومجم  - . 3
ص 269. ج 68 ، راونالا ، راحب  - . 4

ح11365. ص20 ، ج6 ، همکحلا ، نازیم  - . 5
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دنوادخ و هب  تفرعم  تدابع ، نیرترب  ) (1) ) ؛ َُهل ُعُضاوَّتلا  ِهّللِاب َو  ُْملِْعلَا  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » دومرف ترـضح  نآ  ادـخ : لباقم  رد  عوشخ  . 7
« .تسوا لباقم  رد  ینتورف 

« .تسا تداع  رب  يزوریپ  تدابع  نیرترب  ) (2) ) ؛ ِهَداْعلا ُهَبَلَغ  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  : » دومرف و  تداع : رب  يزوریپ  . 8

ینینط دیآ  شوگب  ناتسلخن  ز 

----

ینیشنلد ازف و  ناج  بئاجع 

----

هنابش تاجانم  دراد  مالسلا  هیلع  یلع 

----

هناقشاع نیشتآ و  يادن 

----

نادیم باّرض  هعقاو  زور  هب 

----

نالان نایرگ و  دوب  ناتسلخن  هب 

----

ریدقت رحب  گنهن  نوچ  اج  نآ  رد 

----

ریگ ناهج  شهآ  نیشتآ  اجنیا  رد 

----

شود رب  هشوت  داز و  نابنا  یهگ 
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----

شومارف يدرک  یمن  ار  نامیتی 

----

راسخر هدیشوپ  بش  هب  یکیرات  ز 

----

راوردپ یتفر  ناکدوک  غارس 

----

يدوشگ یم  ربیخ  هک  یتسد  نآ  رب 

----

يدومن یم  شزاون  ار  نامیتی 

----

دوب نیمغ  رورپ ، نود  رهد  زا  یسب 

----

دوب نیشتآ  شورس  هآ  رارش 

----

924 ص :

ص 424. لوقعلا ، فحت  ص 247 ؛ ج 75 ، راونالا ، راحب  - . 1
ح 3947. ص199 ، ملکلاررد ، مکحلا و  ررغ  - . 2
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تداهش گنهرف  مالسلا و  هیلع  یلع 

هراشا

زا یکی  .دـنرادروخرب  تسادـق  ًانایحا  تمظع و  یعون  زا  اه  هژاو  تاملک و  یخرب  نیملـسم  صاخ  هعماـج  یناـهج و  ماـع  فرع  رد 
« تداهـش  » ای و  دیهـش »  » هملک تسا ، هتفرگ  ارف  ار  هملک  نیا  رون ، زا  يا  هلاـه  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  تسادـق  زا  هک  ییاـه  هژاو 
دیآ و لئان  تداهش »  » هجرد ماقم و  هب  سک  ره  مالسا  رظن  زا  یلو  تسا ، مأوت  تمظع  تسادق و  اب  عماوج  مامت  رد  هملک  نیا  .تسا 

یعقاو ياهشزرا  يرارقرب  هزیگنا  هب  مالسا ، یلاع  ياهفده  هار  رد  ًاعقاو  ینعی  دسانشب  دیهش  ار  وا  شدوخ  صاخ  ياهرایعم  اب  مالـسا 
نآ هب  يدوعـص  ریـس  رد  تسا  نکمم  ناـسنا  کـی  هک  یبتارم  تاـجرد و  نیرت  یقار  نیرت و  یلاـع  زا  یکی  هب  دوشب  هتـشک  يرـشب 

)(1)  ( .ددرگ یم  لئان  دسرب ،

یبوخ هب  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تاملک  ًاصوصخم  تایاور ، تایآ و  رد  هک  یتاریبعت  زا  ار  لاـمک  شزرا و  نیا 
دنک و یم  حرطم  ار  تداهش  باوث  هب  ندیـسر  هار  هدرک ، دای  ترـسح  اب  دیهـش ، نارای  زا  هاگ  مالـسلا  هیلع  یلع  .تخانـش  ناوت  یم 

.دنک یم  یفرعم  گرم  نیرتابیز  نیرترب و  ار  تداهش  خرس  گرم  هتسناد و  تداهش  ار  شیوخ  يوزرآ  نیرترب  هاگ 

925 ص :

ص 75. نارهت ، اردص ، يرهطم ، یضترم  دیهش ، همیمض  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  بالقنا  مایق و  زا : سابتقا  - . 1
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هار رد  تداهش  درک ، یم  داشلد  ار  وا  هک  يا  هلئسم  اهنت  تدم  نیا  رد  درک و  یگدنز  تداهـش  راظتنا  رد  لاس  مالسلا 37  هیلع  یلع 
.درک یفرعم  دوخ  هدشمگ  نیرت  هنیرید  شیوخ و  يراگتسر  نیرترب  ار  تداهش  دیسر ، دوخ  يوزرآ  هب  یتقو  ماجنارس  دوب و  ادخ 

926 ص :
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تداهش یلامجا  شزرا  نایب 

هرابرد اهاعد ، تایاور و  نآرق و  ینعی  نید ، عبانم  رد  تداهـش ، دیهـش و  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نانخـس  نایب  زا  شیپ 
: میراد یم  نایب  ار  قوف  عبانم  زا  ییاه  هنومن  میزادرپ و  یم  یلامجا  ریس  هب  تداهش  دیهش و 

نآرق .فلا 

رد هک  اهنآ  هب  و  ) » (1) ) ؛َ)َ  نوُرُعْـشَت ْنِکل ال  ٌءایْحَأ َو  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ُلَتْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  : ) دنا هدرم  نادیهـش  دـییوگن  . 1
« .دیمهف یمن  امش  یلو  دنا ، هدنز  نانآ  هکلب  دییوگن ؛ هدرم  دنوش ، یم  هتشک  ادخ  هار 

)(2) ) ؛) نُوقَزْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسْحَت  َو ال  : ) دینارورپن رـس  رد  زین  ار  نادیهـش  گرم  لایخ  . 2
يزور ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  نانآ  هکلب  دنا ، ناگدرم  دـندش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ ]! يا  »]

« .دنوش یم  هداد 

927 ص :

.154 هرقب /  - . 1
.169 نارمع /  لآ  - . 2
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ْنَم َو  : ) دیامرف یم  دناد و  یم  یهلا  تمعن  زا  رادروخرب  ار  نادیهش  میرک  نآرق  هکنیا  هچ  دنتسه ؛ ءاحلص  ءایبنا و  ياقفر  نادیهش  . 3
)(1) ) ؛) ًاقیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َنیِحلاَّصلا َو  ِءادَهُّشلا َو  َنیقیِّدِّصلا َو  َنیِیبَّنلا َو  َنِم  ْمِهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعِطی 
زا تسا ، هداد  تمعن  اهنآ  هب  ادـخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  نیـشنمه  تمایق ] زور  رد  ، ] دـنک تعاطا  ار  ربماـیپ  ادـخ و  هک  یـسک  «و 

« .دنتسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  ناحلاص و  ءادهش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و 

تایاور .ب 

: دوش یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  طقف  هک  تسا  هدش  دراو  تداهش  شزرا  تلیضف و  رد  يرامش  یب  تایاور 

928 ص :

.69 ءاسن /  - . 1
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َّزَع ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلُتق  اَذِإَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلُجَّرلا  َلَتْقی  یَّتَح  ٌِّرب  ٍِّرب  ِّلُک  َقْوَف  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یکین : نیرترب  . 1
سپ .دوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  ناسنا  هک  یناـمز  اـت  دراد  دوجو  يرگید ]  ] یکین یکین ، ره  تسد  ـالاب  ) (1) ) ؛ ٌِّرب ُهَقْوَف  َسیَلَف  َّلَـج  َو 

« .درادن دوجو  یکین  نآ  زا  رتالاب  دیسر ، تداهش  هب  ادخ  هار  رد  یتقو 

تداهش گرم  گرم  نیرت  فیرش  ) (2) ) ؛ ِهَداَهَّشلا ُْلتَق  ِتْوَْملا  ُفَرْشَأ  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  گرم : نیرترب  . 2
« .تسا

ترـضح نآ  هک  هدرک  لقن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هرطق : نیرترب  دیهـش  نوخ  . 3
هار رد  هک  ینوخ  ةرطق  زا  رت  بوبحم  يا  هرطق  چیه  ) (3) ) ؛ ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ٍمَد  ِهَرْطَق  ْنِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٍهَرْطَق  ْنِم  اَـم  : » دومرف

« .تسین دنوادخ  دزن  رد  دوش ، یم  هتخیر  ادخ 

: دوش یم  اطع  دنوادخ  فرط  زا  یگژیو  تلصخ و  تفه  دیهش  يارب  : » دومرف يرگید  ینالوط  ثیدح  رد  و 

929 ص :

ص 10. ج 100 ، هیمالسالا ، هبتکم  نارهت ، یسلجم ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، - . 1
ص 8. ج 100 ، راونالاراحب ، - . 2

ص 8. ج 11 ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  یلماع ، رح  هعیشلا ، لئاسو  - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 968 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_929_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_929_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_929_3
http://www.ghaemiyeh.com


؛ دوش یم  هدیشخب  شناهانگ  مامت  شنوخ  هرطق  نیلّوا  اب  . 1

؛ دریگ یم  رارق  یتشهب  ياه  هیروح  زا  رسمه  ود  نماد  رد  دیهش  رس  . 2

؛ دوش یم  هدناشوپ  وا  رب  یتشهب  سابل  . 3

؛ دوش یم  لابقتسا  وا  زا  یتشهب  ياهوب  نیرتهب  اب  . 4

؛ دنیب یم  تشهب  رد  ار  شیوخ  هاگیاج  . 5

؛ ریگ مارآ  یناوت ، یم  تشهب  رد  اج  ره  دوش : یم  هتفگ  وا  حور  هب  . 6

)(1) « ( .تسا دیهش  یبن و  ره  یتحار  ثعاب  هک  دنک  یم  رظن  هللا  هجو  هب  . 7

اهاعد .ج 

هب هک  ییاهتجاح  نیرت  مهم  زا  یکی  رتشیب ، ییامنهار  يارب  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  .تساهاعد  تباجتـسا  هام  ناضمر ، كراـبم  هاـم 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ناضمر  كرابم  هام  بش  ياعد  رد  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  یبلط  تداهـش  دننک ، یم  ءاقلا  نانمؤم 

تافو هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  ) (2) ) ؛ َِکئاِیلْوَأ َعَم  َکِیبَن  ِهیاَر  َتْحَت  َِکلِیبَس  ِیف  اًْلتَق  ِیتاَفَو  َلَعْجَت  ْنَأ  َُکلَئْسَأ  َو  : » میناوخ یم  ملـسو 
« .یهدب رارق  تناتسود  اب  تربمغیپ ، مچرپ  ریز  تدوخ ، هار  رد  تداهش  ارم 

.دوب ینید  عبانم  رد  تداهش  تلیضف  زا  ییاه  هشوگ  دش  نایب  هچنآ 

930 ص :

ص 10. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
.ناضمر هام  بش  لامعا  ص 290 ، ینید ، تاعوبطم  تاراشتنا  مق ، یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  - . 2
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تداهش گنهرف  مالسلا و  هیلع  یلع 

.میزادرپ یم  تداهش  گنهرف  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نایب  ریما  تاملک  هب  شخب ، نیا  رد 

931 ص :
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تداهش باوث  هب  ندیسر  هار 

صخش نالف  ماقم  دنیوگ : یم  دنربب ، الاب  ار  يراک  ای  یسک  ماقم  دنهاوخ  یم  هاگره  تداهـش  گنهرف  ندنام  هدنز  يارب  مالـسا  رد 
شلام زا  عافد  يارب  هنامولظم  هک  یـسک  هرابرد  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  تداهـش  ماقم  ای  دیهـش و  باوث  اب  ربارب  راک  نـالف  ماـجنا  اـی 

زا مالسلا  هیلع  تیب  لها  ّتبحم  اب  هک  یسک  دزاس ، هشیپ  تفع  دنک و  نامتک  ار  شیوخ  قشع  دوش و  قشاع  هک  یـسک  دوش ، هتـشک 
لّمحت شالت و  راک و  شا  هلئاع  يارب  هک  یـسک  دـنک ، ظفح  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ّتبحم  تبیغ ، نامز  رد  هک  يدرف  دور ، اـیند 

)(1)  ( .تسا هدش  هداد  وا  ماقم  دیهش و  باوث  هدعو  ...و  گنج  نیحورجم  دنک و  یم  تمحز 

مکحم دوخ  ياج  رب  نازابرـس ! : » دـیامرف یم  تداهـش  باوث  هب  ندیـسر  هار  گنهرف و  نیا  ندـنام  هدـنز  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
دنوادخ هک  هچنآ  دیربن و  راک  هب  شیوخ  نابز  ياوه  رد  ار  اهتسد  اهریشمش و  دینک ! تماقتـسا  تالکـشم  اهالب و  ربارب  رد  دیتسیاب !

ِهتیب لها  ِِهلوُسَر َو  ِّقَح  ِهِّبَر َو  ِّقَح  ِهَفِْرعَم  یَلَع  َوُه  ِهِشاَِرف َو  یَلَع  ْمُْکنِم  َتاَـم  ْنَم  اریز  دـینکن ؛ باتـش  هتـسنادن ، مزـال  ار  نآ  رد  باـتش 
زا سک  ره  ) (2) ) ؛ ِهِفیَِـسل ِِهتاَلْـصِإ  َماَقَم  ُهیِّنلا  ِتَماَق  ِِهلَمَع َو  ِحـِلاَص  ْنِم  يََون  اَم  َباََوث  َبَجْوَتْـسا  ِهَّللا َو  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ًادیِهَـش َو  َتاَم 

تسادخ رب  وا  شاداپ  هتفر و  ایند  زا  دیهش  دریمب ، مالـسلا  هیلع  وا  تیب  لها  ربمایپ و  ادخ و  قح  تخانـش  اب  شیوخ  رتسب  رد  هک  امش 
« .دراد ار  نآ ] باوث  و   ] ندیشک ریشمش  ياج  وا  تین  درب و  دهاوخ  هتشاد ، ار  نآ  ماجنا  دصق  هک  ییوکین  لامعا  باوث  و 

932 ص :

تاـیاور 3383 ص281 ، ش ، 1382ه  مّود ، پاـچ  ثیدـحلاراد ، مـق ، يرهـش ، ير  يدـمحم  هـمکحلا ، نازیم  بـختنم  .ر ك : - . 1
.3387

ص374. هبطخ 190 ، نایاسراپ ، تاراشتنا  مق ، یتشد ، دّمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - . 2
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ادهش دای  نتشاد  هگن  هدنز 

تیوک رد  ییاـکیرمآ  لـیب » روسفرپ   » .دـنراد فارتعا  نادـب  زین  اـم  نانمـشد  یّتح  هک  تسا  يرما  یبـلط  تداهـش  تداهـش و  شزرا 
زا یکی  یمالـسا  گـنهرف  رد  تهج ، نیا  هب  ) (1) « ( .تسا یبلط  تداهـش  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  همادا  لـماوع  زا  یکی  : » تفگ

جهن  » رد يددعتم  دراوم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  .دوش  هتشاد  هگن  هدنز  ناهذا  رد  اج  همه  رد  هشیمه و  ءادهش  دای  هک  تسا  نیا  اهشالت 
: هلمج زا  دراد ، یم  یمارگ  ار  نارای  دای  هدرک و  دای  هتشذگ  ءادهش  زا  هغالبلا »

ُسْأَْبلا َّرَمْحا  اَذِإ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مالسا : ردص  ياهگنج  ءادهش  . 1
َِلُتق ٍدُحُأ َو  َمْوی  ُهَزْمَح  َِلُتق  ٍرَْدب َو  َمْوی  ِثِراَْحلا  ُْنب  ُهَدیَبُع  َِلتُقَف  ِهَّنِسَْألا  ِفویُّسلا َو  َّرَح  َُهباَحْصَأ  ْمِِهب  یَقَوَف  ِهتیب  لها  َمَّدَق  ُساَّنلا  َمَجْحَأ  َو 

لوسر ) (2) ) ؛ تَلِّجُأ ُهَتِینَم  ْتَلِّجُع َو  ْمَُهلاَجآ  َّنَِکل  ِهَداَهَّشلا َو  َنِم  اوُداَرَأ  يِذَّلا  َْلثِم  ُهَمْسا  ُتْرَکَذ  ُْتئِـش  َْول  ْنَم  َداَرَأ  َهَتُوم َو  َمْوی  ٌرَفْعَج 
تیب لـها  دـندروآ ، یم  موجه  مدرم  دیـشک و  یم  هناـبز  گـنج  شتآ  هاـگره  هک  دوـب  هنوـگ  نیا  هشیمه  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

نب هدـیبع   » هک نانچ  دـیامرف ؛ ظفح  اـه  هزین  اهریـشمش و  شزوس  زا  ار  شباحـصا  اـهنآ ، هلیـسو  هب  اـت  داتـسرف  یم  مّدـقم  ار  شیوخ 
« هتوم  » رد مالسلا »  هیلع  رفعج   » و دُحأ »  » رد مالسلا »  هیلع  هزمح  ، » ردب گنج  رد  ملسو ]  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  رـسپ  « ] ثراح

اّما دندرگ ، دیهـش  مالـسا  نادیهـش  نوچ  دنتـشاد  تسود  نانآ  مدروآ ، یم  ار  ناشمان  متـساوخ ، یم  رگا  هک  یناسک  دندش و  دـیهش 
« .دتفا ریخأت  هب  ناشگرم  دننامب و  هدنز  هک  دوب  نینچ  رّرقم 

933 ص :

.مالسا رادساپ  هّلجم  - . 1
ص488. همان 9 ، هغالبلا ، جهن  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 972 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_933_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_933_2
http://www.ghaemiyeh.com


هتشون يرجه  لاس 36  رد  هک  لمج  گـنج  زا  سپ  هیواـعم »  » هماـن باوج  رد  دوخ  هماـن  زا  یـشخب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . 2
َدِهُْـشتْسا اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف  ٍّلُِکل  ِراَْصنَْألا َو  َنیِرِجاَـهُْملا َو  َنِم  َیلاَـعَت  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدِهُْـشتْسا  ًاـمْوَق  َّنَأ  ...يرَتـالَا  : » دـیامرف یم  هدـش ،

یعمج هک  ...ینیب  یمن  ایآ  ) (1) ) ؛ ِهیَلَع ِِهتاَلَص  َْدنِع  ًهَرِیبْکَت  َنیِْعبَِسب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَّصَخ  ِءاَدَهُّشلا َو  ُدیَس  َلِیق  اَنُدیِهَش 
 ( مالسلا هیلع  هزمح   ) ام دیهش  هک  تقو  نآ  ات  دندوب ؟ یتلیضف  ياراد  مادک  ره  دندیسر و  تداهش  هب  ادخ  هار  رد  راصنا  رجاهم و  زا 

ریبکت داتفه  ریبکت ] جنپ  ياج  هب   ] وا رکیپ  رب  زامن  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دش و  هدناوخ  ءادهشلادیس » ، » دیسر تداهش  هب 
« .داد صاصتخا  وا  هب 

َلِیق ْمِهِدِحاَِوب  َلُِعف  اَم  اَنِدِحاَِوب  َلُِعف  اَذِإ  یَّتَح  ٌلْضَف  ٍّلُِکل  ِهَّللا َو  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهیِدـیَأ  ْتَعُِّطق  ًامْوَق  َّنَأ  يَرَت  َال  َأ َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد  و 
نوچ اّما  دنتشاد ، یتلیضف  مادک  ره  دش و  عطق  داهج  رد  ناشتسد  هک  یهورگ  ینیب  یمن  ایآ  ) (2) ) ِ؛ِ  نیَحاَنَْجلا وُذ  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ُرایَّطلا 

شتسد دش و  دراو  یتبرض  ، ) دوب هدش  ماجنا  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  دش  ماجنا  يزیچ  مالـسلا )  هیلع  بلاط  یبا  نب  رفعج   ) ام زا  یکی  رب 
»؟ دشاب یم  لاب  ود  ياراد  تسا و  تشهب  رد  رایط  هک  دش  هتفگ  دیدرگ ) عطق 
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َنوُغیِسی ًءایْحَأ  َمْوْیلا  اُونوُکی  اَّلَأ  َنیِّفِِصب  ْمُه  ْمُهُؤاَمِد َو  ْتَکِفُـس  َنیِذَّلا  اَنَناَوْخِإ  َّرَـض  اَم  : » نازوس کشا  اب  نیفـص »  » ءادهـش زا  يدای  . 3
َقیِرَّطلا َو اُوبِکَر  َنیِذَّلا  ِیناَوْخِإ  َنیَأ  ْمِِهفْوَخ  َدـَْعب  ِْنمَأـْلا  َراَد  ْمُهَّلَحَأ  ْمُهَروُجُأ َو  ْمُهاَّفَوَف  َهَّللا  اوَُقل  ِهَّللا  ْدَـق َو  َْقنَّرلا  َنُوبَرْـشی  َصَـصُْغلا َو 

َدِْربُأ ِهِینَْملا َو  یَلَع  اوُدَـقاَعَت  َنیِذَّلا  ُمِِهناَوْخِإ  ْنِم  ْمُهُؤاَرَُظن  َنیَأ  ِنیَتَداَـهَّشلا َو  وُذ  َنیَأ  ِناَـهیَّتلا َو  ُْنبا  َنیَأ  ٌراَّمَع َو  َنیَأ  ِّقَْحلا  یَلَع  اْوَـضَم 
زورما هک  ارچ  دندرکن ؛ ینایز  چـیه  تخیر ، ناشنوخ  نیفـص  گنج  رد  هک  ام  ناردارب  زا  هتـسد  نآ  ) (1) ) ؛ ...ِهَرْجَْفلا َیلِإ  ْمِهِسوُءُِرب 

ار اهنآ  شاداپ  هک  دندرک  تاقالم  ار  ادخ  اهنآ  دنگوس ! ادخ  هب  .دشاب  لد  ۀبانوخ  اهنآ  یندیشون  هصغ و  مغ و  ناشکاروخ  ات  دنتسین 
قح اب  دـنتفر و  قح ]  ] هار رب  هک  نم  ناردارب  دنتـسه  اجک  .دومرف  نیزگیاج  دوخ  نما  يارـس  رد  ار  اـهنآ  سرت ، نارود  زا  سپ  داد و 
هللا یلـص  ربمایپ  هک  تباث » نب  همیزخ   )» نیتداهـشلاوذ تساجک  و  کلام ؟)  ) ناهیت رـسپ  تساجک  و  راـمع ؟ تساـجک  دنتـشذگرد ؟

يارب ار  ناشیاهرس  دنتسب و  يزابناج  نامیپ  هک  ناشناردارب  زا  نانآ  دننامه  دنیاجک  و  تسناد ) تداهش  ود  ار  وا  تداهش  ملسو  هیلع 
« .دنداتسرف نارگمتس 

نآ ساسا  رب  دـندناوخ و  ار  نآرق  هک  مناردارب  اغیرد ! : » دومرف تسیرگ و  ینالوط  ینامز  تفرگ و  كرابم  شیر  هب  تسد  سپـس  و 
توعد دندرک ، دوبان  ار  اهتعدب  هدنز و  ار  یهلا  ياهتّنـس  دنتـشاد ، اپ  رب  ار  اهنآ  دندرک و  هشیدنا  یهلا  تابجاو  رد  دـندرک ، تواضق 

)(2) « ( .دندرک يوریپ  وا  زا  هتشاد ، نانیمطا  دوخ  ربهر  هب  هتفریذپ و  ار  داهج 
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نابلط تداهش  زا  دیجمت 

ُّبَحَأ ِتْوَْملا  َلِیباَرَس  َنِیِلبْرَسَتُم  هک : داتسرف  مهاوخ  وت  يوس  هب  ینایرکـشل  : » تشون هیواعم  دیدهت  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ینتـشاد تسود  تاقالم  دنراد و  نت  رب  تداهـش  سابل  ) (1) ) ؛ ٌهیِمِشاَه ٌفویُـس  ٌهیِرَْدب َو  ٌهیِّرُذ  ْمُْهتَبِحَـص  ْدَق  ْمِهِّبَر َو  ُءاَِقل  ْمِهَیلِإ  ِءاَقِّللا 

« .دنیآ یم  نایمشاه  ياهریشمش  ردب و  ناروالد  زا  ینادنزرف  نانآ  هارمه  تسا و  راگدرورپ  تاقالم  نانآ 
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يزاس گنهرف 

يا هلئـسم  نینچ  رگا  .تسا  هعماج  نورد  رد  يزاس  گـنهرف  یهد و  هشیدـنا  تداهـش  گـنهرف  نتـشاد  هگن  هدـنز  يارب  هار  نیرتهب 
یهد هشیدنا  هب  فلتخم ، تانایب  اب  مالسلا  هیلع  یلع  .تفر  دهاوخ  نآ  گنهرف  تداهـش و  لابند  هب  هعماج  دوخ  هب  دوخ  داتفا ، قافتا 

: تسا هتخادرپ  يزاس  رکف  و 

هب گرم  اـنامه  ) (1) ) ؛ ُلـْتَْقلا ِتْوَْملا  َمَرْکَأ  َّنِإ  ُبِراَْـهلا  ُهُزِْجعی  اـَل  ُمیِقُْملا َو  ُُهتوـُفی  اـَل  ٌثِیثَـح  ٌِبلاَـط  َتْوَْـملا  َّنِإ  : » گرم نیرتـهب  . 1
ییاهر گرم  لاگنچ  زا  ار  مادک  چیه  دننک ، یم  رارف  هک  اهنآ  دنراد و  تمواقم  يورین  هک  اهنآ  .تس  امـش ] [ي  وجتـسج رد  تعرس 

« .تس ادخ ] هار  رد   ] ندش هتشک  اهگرم  نیرت  یمارگ  یتسار  هب  .تسین 

َهَّللا ُلَأْسَن  : » دومرف یم  درک و  یم  قیرزت  مدرم  ناهذا  رد  ار  یبلط  تداهـش  شیوخ  ياهاعد  نمـض  رد  هاگ  یبلط : تداهـش  نیقلت  . 2
ار ناربمایپ  ینیشن  مه  نادنمتداعس و  یگدنز  نادیهـش و  تاجرد  ادخ  زا  ) (2) ) ؛ ِءاِیْبنَْألا َهَقَفاَُرم  ِءاَدَعُّسلا َو  َهَشیاَعُم  ِءاَدَـهُّشلا َو  َلِزاَنَم 

« .مینک یم  تساوخرد 
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یْغَْبلا اَْنبِّنَجَف  اَنِّوُدَـع  یَلَع  اَنَت  ْرَهْظَا  ْنِا  ...ِعُوفْرَْملا  ِفْقَّسلا  ِّبَر  َّمُهَّللَا  : » دومرف يرجه  لاس 37  رفص  متفه  رد  نیفص  دربن  هناتـسآ  رد  و 
نمشد رب  ار  ام  رگا  هتشارفارب ...! نامـسآ  يادخ  يا  ) (1) ) ؛ ِهَْنتِْفلا َنِم  اَنْمِـصْعا  َهَداَهَّشلا َو  اَْنقُزْراَف  اَنیَلَع  ْمُهَتْرَهْظَا  ْنِا  ِّقَْحِلل َو  اَنْدِّدَـس  َو 

ام بیصن  ار  تداهـش  يدنادرگ ، زوریپ  ام  رب  ار  اهنآ  هچنانچ  و  امرف ! راوتـسا  قح  هار  رب  راد و  رانک  رب  زواجت  زا  ار  ام  یتخاس ، زوریپ 
!« راد هگن  داسف  هنتف و  زا  ار  ام  امرف و 

هب  ] امش رگا  یتسار  هب  ) (2) ) ؛ اُوتوُمَت اُولَتُْقت  َال  ْنِإ  ْمُکَّنِإ  : » دومرف تداهش  گنهرف  جیورت  يارب  رگید  ياج  رد  گرم : ای  تداهـش  . 3
« .دیور یم  ایند  زا  گرم  اب  دیوشن ، هتشک  ادخ  هار  رد  دیسرن و ] تداهش 
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تداهش هب  مالسلا  هیلع  یلع  قشع 

.دـشاب نازیرگ  يرارف و  نآ  زا  دوخ  دـنک و  تداهـش  هب  بیغرت  قیوشت و  ار  نارگید  هک  تسین  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
( هللا همحر  ) يرهطم داتسا  .درک  یگدنز  تداهش  يوزرآ  رد  يرمع  دوب و  هللا  ءاقل  هب  نتسویپ  تداهش و  هب  قشع  اپارس  ترـضح  نآ 
زا يرایـسب  رد  هک  تسا  یـصاخ  هیحور  تسا ، دوهـشم  مالـسا  ردص  خـیرات  رد  هک  یتایـصوصخ  زا  یکی  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد 

« تداهـش طاـشن   » ریبعت نیرتاـسر  منک  یم  رکف  مراذـگب ؟ هچ  ار  هیحور  نیا  ماـن  مناد  یمن  نم  .دوش  یم  هدـید  لوا  ردـص  نیملـسم 
یم وا  زا  ار  دـیما  نیا  رگا  .دوـب  هدـنز  تداهـش  دـیما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ...تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دارفا  نیا  همه  سأر  رد  .تـسا 

)(1) « ( ...دوب موهفم  یب  ینعم و  یب  شیارب  یگدنز  دید ، یمن  یگدنز  رد  يریخ  دنتفرگ ،

.دوش یم  هراشا  نآ  دراوم  مها  هب  هک  تسا  هدرک  حرطم  یفلتخم  ياهنایب  اهنابز و  اب  ار  قشع  طاشن و  نیا  مالسلا  هیلع  یلع 
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اما ) (1) ) ؛ َیلِإ ُتْوَْملا  َجَرَخ  ْوَأ  ِتْوَْملا  َیلِإ  ُْتلَخَد  ِیلاـَبُا  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ِتْوَْملا  َهیِهارَک  َکـِلَذ  َّلُـکَا  ْمُُکلْوَق  اَّمَأ  : » گرم زا  ندیـسرتن  . 1
يوس هب  گرم  ای  مور  گرم  يوس  هب  نم  هک  مرادن  یکاب  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ، گرم  سرت  زا  يراد  نتـشیوخ  دییوگ : یم  هکنیا 

« .دیآ نم 

رفیک هب  نت  زا  رت  ناـسآ  نم  رب  نداد  گـنج  هـب  نـت  ) (2) ) ؛ ِباَقِْعلا ِهَِجلاَـعُم  ْنِم  یَلَع  ُنَوْهَا  ِلاَـتِْقلا  ُهََجلاَـعُم  : » دومرف رگید  ياـج  رد 
« .تسا نداد  راگدرورپ 

لدب در و  زا  دعب  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  رب  سیق » نب  ثعشا   » هک تسا  هدرک  لقن  نیسحلا » نب  دمحم   » زا یناهفصا » جرفلاوبا  »
َأ : » دومرف تفشآرب و  ترضح  .درک  دیدهت  لتق  رورت و  هب  ار  ترضح  هک  اجنآ  ات  درک  یتشرد  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  ینانخـس ، ندش 

دیدـهت یناسرت و  یم  ارم  گرم  اب  ایآ  ) (3) ) ؛ یَلَع ُتْوَْملا  َعَقَو  ْوَأ  ِتْوَْملا  یَلَع  ُْتعَقَو  ِیلَابُأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  ِینُدِّدَُـهت  ْوَأ  ِیُنفِّوَُخت  ِتْوَْملاـِب 
« .دوش دراو  نم  رب  گرم  ای  موش  دراو  گرم  رب  نم  هک  مرادن  یکاب  مسق ! ادخ  هب  سپ  ینک ؟ یم 

هک متشاد  تسود  ) (4) ) ؛ ْمُْکنِم یب  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَِمب  ِینَقَْحلَأ  ْمُکَنَیب َو  ِینَیب َو  َقَّرَف  َهَّللا  َّنَأ  ُتْدِدََول  َو  : » ءادهش هب  ندش  قحلم  يوزرآ  . 2
« .دیامرف قحلم  تسامش ، زا  رتراوازس  نم  هب  تبسن  هک  یسک  هب  ارم  دزادنا و  ییادج  تداهش ] اب   ] امش نم و  نایم  ادخ 
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« نایفـسوبا «، » هفیقـس  » يارجام ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  رداـم : هب  لـفط  ۀـقالع  زا  شیب  گرم  هب  هقـالع  . 3
صیرح تموکح  رب  دنیوگ : یم  میوگب ، نخس  رگا  هک  مراد  رارق  یطئارش  رد  : » دومرف ترضح  .دننک  تعیب  ماما  اب  هک  داد  داهنـشیپ 

َو راوگان ! ثداوح  گنج و  همه  نآ  زا  سپ  گرم ، زا  سرت  نم و  زگره ! هدیسرت ! گرم  زا  دنیوگ : یم  مشاب ، شوماخ  رگا  تسا و 
هار رد   ] گرم هب  بلاط  یبا  دنزرف  هقالع  سنُا و  ادـخ ! هب  دـنگوس  ) (1) ) ِ؛  هِّمُأ يْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  یبا  ُْنبِاـَل  ِهَّللا 

« .تسا رت  شیب  ردام  ناتسپ  هب  لفط  هقالع  زا  ادخ ]

ْنِم یَلَع  ُنَوْهَأ  ِفیَّسلِاب  ٍَهبْرَـض  ُْفلََأل  ِهِدـِیب  بلاط  یبا  ِْنبا  ُسْفَن  يِذَّلا  ُْلتَْقلا َو  ِتْوَْملا  َمَرْکَأ  َّنِإ  : » دومرف ادـخ : هار  رد  هبرـض  رازه  . 4
هک سک  نآ  هب  دنگوس  .تسا  ادـخ ] هار  رد   ] ندـش هتـشک  اهگرم  نیرت  یمارگ  انامه  و  ) (2) ) ؛ ِهَّللا ِهَعاَـط  ِریَغ  ِیف  ِشاَرِْفلا  یَلَع  ٍهَتیِم 
ریغ رد  تحارتـسا ]  ] رتـسب رد  گرم  زا  رت  ناـسآ  نم  رب  ریـشمش  تبرـض  رازه  تسوا ! تسد  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  رـسپ  ناـج 

« .تسادخ تعاط 

941 ص :

ص 50. هبطخ 5 ، هغالبلا ، جهن  - . 1
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يارب نم  اـنامه  و  ) (1) ) ؛ ٍجاَر ٌرِظَْتنَُمل  ِِهباََوث  ِنْسُح  ٌقاَتْـشَُمل َو  ِهَّللا  ِءاَِـقل  َیلِإ  یِّنِإ  َو  : » دومرف یم  ترـضح  نآ  قـح : رادـید  قاتـشم  . 5
)(2) ) ؛ ُتْوَْملا َیلِإ  ٍقال  اَنَأ  اَم  َّبَحَأ  َّنِإ  َو  : » دومرف یم  هاگ  و  .مراودـیما » رظتنم و  وا  کین  شاداـپ  هب  و  قاتـشم ، راـگدرورپ  تاـقالم 

« .تسا گرم  منک ، یم  وزرآ  هک  يزیچ  نیرت  ینتشاد  تسود 

َبِـسَحَأ  ) هک دـش  لزان  توبکنع  هروس  و 2  هیآ 1  هک  هاگ  نآ  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تداهـش : ربخ  زا  یلاحـشوخ  . 6
اهر شیامزآ  نودـب  میدروآ ، نامیا  دـنتفگ : هک  نوچ  دـننک  یم  لایخ  مدرم  ایآ  « ؛) َنُونَتْفی ْمُه ال  اَّنَمآ َو  اُولوُقی  ْنَأ  اوُکَْرتی  ْنَأ  ُساَّنلا 

! ادخ لوسر  يا  : » مدیسرپ .میوش  یمن  هنتف  راچد  شیامزآ و  تسام ، نایم  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ات  هک  متـسناد  دنوش »؟ یم 
« .دندرگ یم  هنتف  راچد  یمالـسا  تما  نم  زا  سپ  یلع ! يا  : » دومرف تسا »؟ هداد  یهاگآ  نادب  ار  امـش  ادخ  هک  تسا  مادک  هنتف  نیا 

نم بیصن  تداهـش  دندیـسر و  تداهـش  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دُحا » زور   » رد هک  تسا  نیا  زج  رگم  ادخ ! لوسر  يا  : » متفگ
دهاوخ وت  یپ  رد  تداهـش  هک  ار  وت  داب  هدژم  َِکئاَرَو ؛ ْنِم  َهَداَهَّشلا  َّنِإَف  ْرِْـشبَأ  يدومرف : نم  هب  وت  دـمآ ، نارگ  نم  رب  تخـس  دـشن و 

يَرُْـشْبلا َو ِنِطاَوَم  ْنِم  ْنَِکل  ِْربَّصلا َو  ِنِطاَوَم  ْنِم  اَذَـه  َسَیل  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  ُْتلُقَف  َكُْربَص  َفیَکَف  َِکلَذََـکل  َِکلَذ  َّنِإ  ِیل  َلاَقَف  « » .دـمآ
هنوگچ ماگنه  نیا  رد  وت  ربص  سپ  .دریذپ  یم  ققحت  تراشب  نیا  انامه  دومرف : نم  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  ) (3) ) ؛ ِرْکُّشلا

« .تسا يرازگرکش  ندینش و  هدژم  ياج  هکلب  تسین ، ییابیکش  ربص و  ياج  يدروم  نینچ  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : دوب ؟ دهاوخ 

هب زور  نامه  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  هداد  مالسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  ربخ  فلتخم  دراوم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يرآ 
؛ داد ار  ترضح  نآ  تداهـش  ربخ  زین  قدنخ » گنج   » رد هلمج ، زا  .يداش  طاشن و  زا  راشرـس  نآ  دای  زا  دوب و  هدنز  تداهـش  قشع 

َلاَق َأَرَبَف َو  ِهِیف  َثَفَن  ُهَّدَـشَف َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َءاَجَف  : » تشگ حورجم  دودـبع » نب  ورمع   » طسوت مالـسلا  هیلع  یلع  یناشیپ  هک  هاگ  نآ 
، دیمد نآ  رب  تسب و  ار  وا  یناشیپ  ترضح  دمآ ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ) (4) ) ؛ هِذَه ْنِم  ِهِذَه  ْتَبِـضُخ  اَذِإ  ُنوُکَأ  َنیَأ 

»؟ دوش یم  باضخ  رس ) نوخ   ) نیا هلیسو  هب  نساحم )  ) نیا هک  ینامز  نآ  متسه  اجک  : » دومرف هاگ  نآ  .تفای » يدوبهب  سپس 

942 ص :
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ناضمر هام  رد  لمع  نیرتهب  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  هک  هدمآ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هینابعـش » هبطخ   » رد روط  نیمه  و 
: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  .درک  هیرگ  سپـس  .ادخ » ياهمارح  زا  يراکزیهرپ  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسیچ »؟

ِدَق َکِّبَِرل َو  یِّلَُـصت  َْتنَأ  َکـِب َو  یِّنَأَـک  ِرْهَّشلا  اَذَـه  ِیف  َکـْنِم  ُّلَحَتْـسی  اَِـمل  یِْکبَأ  : » دومرف سپ  ینک »؟ یم  هیرگ  ارچ  مدرک  ضرع  »
يارب منک  یم  هیرگ  ) (1) ) ؛ َکَتیِْحل اَْهنِم  َبَضَخَف  َِکنْرَق  یَلَع  ًَهبْرَض  ََکبَرَضَف  َدوُمَث  ِهَقاَن  ِِرقاَع  ُقیِقَش  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  یَقْشَأ  َثَعَْبنا 
ناسنا نیرت  یقـش  هک  یتسه  تراـگدرورپ  يارب  زاـمن  رد  هک  منیب  یم  اـیوگ  .دـنراد  یم  اور  وت  رب  ناـضمر )  ) هاـم نیا  رد  هک  هچنآ 

یم باضخ  ار  تنـساحم  نآ  نوخ ]  ] زا هک  دنز  یم  ترـس  رب  یتبرـض  حلاص ، هقان  هدـننک  یپ  ناسب ] ، ] دوش یم  هتخیگنا  رب  راگزور 
« .دنک

شیب لاس  هک 26  یلاح  رد  يرجه  موس  لاس  دحا  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ار  تداهـش  ربخ  نیلوا  تداهـش : قشع  هب  یگدنز  . 7
دودح يرجه  لاس 40  ات  هک  دوب  هدرک  داجیا  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  یبیجع  طاـشن  قشع و  نآ  لاـثما  ربخ و  نیا  .دینـش  تشادـن ، رت 

: هلمج زا  درک ، زاربا  ار  هلئسم  نیا  اهراب  درب و  رس  هب  قشع  نیا  اب  لاس  تفه  یس و 
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َْدنِع یِعَمَط  َال  َْول  ِهَّللا  َوَف  : » تشون يرجه  لاس 38  رد  رصم  رد  رکب » یبا  نب  دمحم   » تداهش زا  سپ  سابع » نب  هللادبع   » هب همان  رد  . 1
ادخ هب  ) (1) ) ؛ ًادـَبَأ ْمِِهب  یِقَْتلَأ  َال  ًادِـحاَو َو  ًامْوی  ِءَالُؤَه  َعَم  یَْقلَأ  َال   ّ ُْتبَبْحََأل َا ِهِینَْملا  یَلَع  یِـسْفَن  ِینیِطْوَت  ِهَداَهَّشلا َو  ِیف  يِّوُدَـع  ِیئاَِـقل 
کی یتح  متشاد  یم  تسود  مدوب ، هدرکن  هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  دوبن و  تداهش  نم  يوزرآ  نمـشد ، اب  راکیپ  رد  رگا  دنگوس !

« .منکن رادید  ار  نانآ  زگره  مشابن و  مدرم  نیا  اب  زور 

َهَداَهَّشلا ِیئاَجَر  اـَل  َْول  ِهَّللا  َوَف  : » میناوخ یم  دومرف ، ناـیب  لاس 38  رد  ناورهن  نیفـص و  گـنج  زا  سپ  هک  يا  هبطخ  زا  یـشخب  رد  . 2
يراودیما رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ) (2) ) ؛ ٌلاَمَش ٌبُونَج َو  َفَلَتْخا  اَم  ْمُُکُبلْطَأ  اَلَف  ْمُْکنَع  ُتْصَخَش  َُّمث  ِیباَکِر  ُْتبَّرََقل  َّوُدَْعلا … ِیئاَِقل  َْدنِع 

، مدیبلط یمن  ار  امش  متفر و  یم  امش  نایم  زا  هدرک ، باکر  رد  ياپ  متـشادن ، ار  نمـشد  اب  دروخرب  ماگنه  ادخ ] هار  رد   ] تداهـش هب 
« .دزو یم  بونج  لامش و  داب  هک  نادنچ 

رد ترضح  نآ  .تفرگ  یم  جوا  رت  شیب  شتداهـش  هب  قشع  طاشن و  دش ، یم  رت  کیدزن  رمع  نایاپ  هب  هچ  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  . 3
ْنَم ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر   ) هیآ دیـسرپ : وا  زا  یـصخش  هک  دوب  ربنم  يالاب  هفوک  دجـسم 

هب ار  دوخ  نامیپ  یضعب  .دنا  هداتـسیا  هناقداص  دنتـسب ، ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم ] نایم  رد  ) ] (3) ) ؛) رِظَْتنی
نم هرابرد  هیآ  نیا  : » دومرف ترضح  تسا ؟ هدش  لزان  یناسک  هچ  هرابرد  .دنراظتنا » رد  رگید  یضعب  و  دندش ] دیهش  و   ] دندرب رخآ 

هزمح دناسر و  رخآ  هب  ردب  گنج  رد  تداهش  اب  ار  دوخ  نامیپ  سپ  هدیبع  اما  دش ؛ لزان  هدیبع »  » میومع رسپ  مالسلا و  هیلع  هزمح  و 
نیرت یقش  هک  تداهش ] هار  هب  مشچ  و   ] رظتنم نم  اما  دناسر و  رخآ  هب  تداهـش  اب  دحا  گنج ]  ] زور رد  ار  دوخ  نامیپ  مالـسلا  هیلع 
يدهع نیا ] يرآ  ( ] درک هراشا  شیوخ  رـس  شیر و  هب  شتـسد  اب  و   ) دـنک باضخ  یناشیپ ] نوخ   ] نیا زا  ار  نساحم ]  ] نیا اهناسنا ] ]

)(4) « ( .تسا هتسب  نم  اب  ملسو )  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) مساقلاوبا مبیبح  هک  تسا 
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تداهش هب  قشع  جوا  رخآ و  ناضمر 

قایتشا داد ، یم  ربخ  شیوخ  تداهش  زا  هظحل  هب  هظحل  تشاد ، یبیجع  لاح  شیوخ  رمع  ناضمر  هام  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
یم ینالقـسع » رجح  نبا   » .درک یم  يرپـس  نادـنزرف  زا  یکی  لزنم  رد  يراـطفا  يارب  ار  بش  ره  تشاد و  یم  زاربا  نآ  هـب  ار  دوـخ 

ُدیِزی َال  ْرَفْعَج َو  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َْدنِع  ًهَلَیل  ِنیَـسُْحلا َو  َْدنِع  ًهَلَیل  ِنَسَْحلا َو  َْدنِع  ًهَلَیل  ِیلَع  ُرُطْفی  ِهِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  َلَخَد  اَّمَلَف  : » دیوگ
نامه دیسر ، ارف  مالـسلا ]  هیلع  یلع  رمع  رخآ   ] ناضمر هک  هاگ  نآ  ) (1) ) ٌ؛ِ  صْمِخ اَنَا  َهَّللا َو  یَْقلَا  ْنَا  ُّبُِحا  ُلوُقی  ٍمَُقل َو  ِثاََـلث  یَلَع 

شرتخد  ] دزن یبش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  لزنم  رد  یبش  مالـسلا و  هیلع  نسح  لزنم  رد  یبش  دـش ، هتـشک  نآ  رد  الوم  هک  یناـضمر 
مراد تسود  دومرف : یم  درک و  یمن  لیم  اذغ ]  ] همقل هس  زا  شیب  درک و  یم  راطفا  ...و  رفعج » هللادـبع  [ » لزنم اهیلع  هللا  مالـس  بنیز 

« .منک تاقالم  هنسرگ  مکش ] اب   ] ار میادخ 

ناضمر كرابم  هام  مهدزیس  زور  .دیدرگ  یم  رترو  هلعش  تداهـش  هب  الوم  قایتشا  قشع و  دش ، یم  رت  کیدزن  مهدزون  بش  هچ  ره 
َُّمث َنینِمْؤُْملاَریِمَا  ای  ٍهَرْشَع  َثاََلث  َلاَق  اَذَه  اَنِرْهَش  ْنِم  یَضَم  ْمَک  ٍدَّمَُحم  َابَا  ای  : » دومرف درک و  ور  شنسح  هب  ربنم  زارفرب  هفوک  دجـسم  رد 
َْعبَس مالـسلا  هیلع  ُنیَـسُْحلا  َلاَقَف  ِهیف  ْمُه  يِذَّلا  ُناَضَمَر  ِینْعی  اَنِرْهَـش  ْنِم  یَِقب  ْمَک  ِهَّللاِْدبَع  َابَا  ای  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  َیلَا  َتَفَْتلا 

ابا يا  ) (2) ) ؛ اَهاَقْـشا َثَعَْبنا  ِِذا  اَهِمَدـِب  اَهَّنَبِـضْخَیل  ُرَبْکا  ُهَّللا  َلاَقَف  َءاَضَیب  ٍذـِئَمْوی  یِه  ِِهتیِْحل َو  َیِلا  ِهِدـِیب  َبَرَـضَف  َنِینِمْؤُْملاَریِمَا  ای  َهَرْـشَع 
يا دومرف : مالسلا و  هیلع  نیسح  يوس  هب  درک  ور  هاگ  نآ  نانمؤمریما ! يا  زور  هدزیـس  تفگ : هتـشذگ ؟ هام  نیا  زا  زور  دنچ  دمحم !
يا زور  هدفه  تفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  سپ  تسا ؟ هدنام  یقاب  دنراد ، رارق  نآ  رد  مدرم  هک  یناضمر  هام  زا  زور  دنچ  هللادبع ! ابا 

هب ، ] تسا رت  گرزب  ادخ  دومرف : هاگ  نآ  .دوب  هدش  دیفس  زور  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دیـشک ، شنـساحم  هب  یتسد  سپـس  نانمؤمریما !
« .دوش هتخیگنارب  اهنآ  نیرت  یقش  هک  هاگ  نآ  دنک ، یم  باضخ  شنوخ  اب  ار  نساحم  يدوز ]
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دوخ قح  زا  عافد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

هراشا

تابثا رد  ارچ  درکن ؟ ضارتعا  ارچ  سپ  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  قح  تفالخ  تماما و  رگا  دنیوگ  یم  نانکفا  ههبش  زا  یخرب 
؟ درکن لالدتسا  ریدغ » ثیدح   » هب شیوخ  لصفالب  تفالخ 

زا دـعب  شیوخ  لصفالب  تیالو  تماما و  قح  تابثا  تهج  یفلتخم  دراوم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دـیناد  یم  هکناـنچ  اـما 
لالدتسا ریدغ  ثیدح  هب  هدرک ، داقتنا  ضارتعا و  تفالخ  نیبصاغ  رب  هراومه  بسانم  ياهتصرف  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

شیوخ یهلا  قح  زا  مه  هظحل  کی  یتح  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  رگنایب  تاجاجتحا  تاضارتعا و  نیا  دومن و  یم  جاجتحا  و 
.تسا هدوبن  لفاغ 

.تسا هدوب  حیرص  صخشم و  تروص  هب  هاگ  ینمض و  یّلک و  تروص  هب  هاگ  افلخ ، زا  ماما  تاداقتنا  تاضارتعا و 
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یلک ینمض و  ياهضارتعا 

: درک میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوت  یم  ار  ترضح  نآ  ینمض  تاداقتنا 

؛  مالسلا هیلع  تیب  لها  زاتمم  ماقم  هب  هراشا  .فلا 

؛ تماما تفالخ و  رد  شیوخ  تیلضفا  تیولوا و  هب  هراشا  .ب 

 . ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  شیوخ  تبارق  هب  هراشا  .ج 

مالسلا هیلع  تیب  لها  زاتمم  ماقم  هب  هراشا  .فلا 

هبنت ماما و  يدوجو  هفـسلف  تیب و  لها  تمظع  اب  هاگیاج  يروآدای  شیوخ و  تیناقح  تابثا  يارب  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تیب لها  زاتمم  ماقم  هب  تیالو ، تماما و  لئالد  مئالع و  نایب  اب  میقتـسم ، هار  زا  فارحنا  هنوگ  ره  زا  اـهنآ  نتـشاد  رذـح  رب  مدرم و 

درک هسیاقم  اهنآ  اب  دوش  یمن  ار  نارگید  دریگ و  یم  همشچرس  يرشب  قوف  عبنم  کی  زا  اهنآ  فراعم  مولع و  هکنیا  و  مالسلا -  هیلع 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  تسا  هدومن  یناوارف  تاحیرصت  - 

ْتَرَج ْنَم  مِِهب  يِّوَُسی  َو ال  ٌدَحَا ، ِهَّمُألا  ِهِذه  ْنِم  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلِآب  ُساَُقی  ال  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  مود  هبطخ  رد  . 1
ُمِهِیف َو  ِهَیالِْولا ، ِّقَح  ُِصئاَصَخ  ْمَُهل  .ِیلاَّتلا َو  ُقَْحُلی  مِِهب  َو  ِیلاْغلا ، یِفَی ُء  ْمِْهَیِلا  .ِنیِقَْیلا  ُداَـمِع  َو  ِنیِّدـلا ، ُساَـسَا  ْمُه  .ًاَدـَبَا  ِْهیَلَع  مُُهتَمِْعن 
دمحم لآ  تمعن  زا  هک  اهنآ  درک و  هسیاقم  ناوت  یمن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  اب  ار  تما  نیا  زا  سک  چیه  ُهَثاَرِولا ؛ ُهَّیِصَولا َو 

نانآ يوس  هب  هدننک ، ّولغ  .دننیقی  هیاپ  نید و  ساسا  نانآ  نوچ  دوب ، دنهاوخن  ربارب  نانآ  اب  زگره  دنتفرگ ، هرهب  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
هللا یلـص  ربمغیپ   ] شرافـس تسا و  عمج  اهنآ  رد  نیملـسم  روما  تیالو  طیارـش  .دوش  یم  قحلم  نانآ  هب  هدنام  بقع  ددرگ و  یمزاب 

« .دنا هدرب  ثرا  هب  ار ] يوبن  تالامک   ] نانآ تسا و  اهنآ  هرابرد  ملسو ]  هیلع 
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لباق نانآ  اب  يدحا  اذـل  دنتـسه ، رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیونعم  کی  زا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  تالمج 
تفالخ و رما  رد  تسا ، طلغ  ملسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  رگید  دارفا  ندرک  هسیاقم  توبن  هلئـسم  رد  هک  نانچ  .تسین و  هسیاقم 

.تسا هدوهیب  نارگید  زا  نخس  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  يدارفا  دوجو  اب  زین  تماما 

تایآ نیرتالاب  اوُقَبُْـسی ؛ َْمل  اُوتَمَـص  ْنإ  اُوقَدَـص َو  اوُقَطَن  ْنإ  ِنمْحَّرلا  ُزُونُک  ْمُه  ِنآْرُْقلا َو  ُِمئاَرَک  ْمِهِیف  : » دـیامرف یم  هبطخ 154  رد  . 2
، دنیاشگب نخـس  هب  بل  رگا  دننامحر ، دنوادخ  مولع ]  ] ياهجنگ اهنآ  .تسا  هدـش  لزان  مالـسلا )  هیلع  تیب  لها   ) نانآ هرابرد  نآرق 

« .دنریگ یمن  یشیپ  نانآ  رب  نارگید  دننک ، توکس  رگا  و  تسا ] تقیقح  نیع  دنیوگب ، هچنآ  و   ] دنیوگ یم  تسار 

و ) (2)  ( هلهابم و  ) (1)  ( ریهطت هیآ  دـننام  تسا ؛ هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لئاضف  رد  هک  تسا  یتایآ  هب  هراشا  تالمج  نیا 
.تسا ناوارف  نآرق  رد  هک  تایآ  نیا  لاثما 
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ُُحلْصَتَال ٍمِشاَه  ْنِم  ِنْطَبلا  اَذَه  ِیف  اوُسِرُغ  ٍشیَُرق  نِم  َهَِّمئَألا  َّنإ  یَمَْعلا ، یَلْجَتُْسی  يَدُهلا َو  یَطْعَتُْـسی  اَِنب  : » دیامرف یم  هبطخ 144  رد  . 3
هن اما   ] دنا شیرق  زا  ناماما  .ددرگ  یم  فرطرب  يروک  بلج و  تیاده ، ام  هلیـسو  هب  اهنت  ْمِهِْریَغ ؛ ْنِم  ُهَالولا  ُُحلْـصَتَال  ْمُهاَوِس َو  یَلَع 

« .درادن ار  یگتسیاش  نینچ  نانآ  زا  ریغ  یسک  دیاین و  تسار  اهنآ  نت  رب  زج  تماما  سابل  هک  مشاه  ینب  زا  هکلب ،] شیرق ، همه 

.َنُوبِّذَـکُْملا َنوُّلاَّضلا  َقَطَن  َو  َنُونِمؤُْملا ، َزَرَأ  ِنَنُّسلا َو  َنوُد  ِعَدـِْبلِاب  اوُذَـخَأَو  ِنَتِْفلا ، َراَِحب  اوُضاَخ  ْدَـق  : » دـیامرف یم  هـبطخ 154  رد  . 4
[ یهورگ [ ؛ ًاَقِراَس یِّمُـس  اَِهباَْوبأ  ِْریَغ  نِم  اَهاَتَأ  ْنَمَف  اَِهباَْوبأ ، ْنِم  َّالإ  ُتُوُیْبلا  یتُْؤتَال  َو  ُباَْوبَالا ، ُهَنَزَْخلا َو  َو  ُباَحْـصَالا ، ُراَـعِّشلا َو  ُنَْحن 
و دنا ] هدرک  رایتخا  توکـس  و   ] دنا هتفرگ  هرانک  نانمؤم  و  دنا ، هتـشاذگاو  ار  اهتنـس  و  هتفرگ ، ار  اهتعدـب  هتفر ، ورف  هنتف  ياهایرد  رد 
[، میربمایپ مولع   ] ياهرد اه و  هنیجنگ  و  نیتسار ]  ] نارای و  قح ]  ] رارـسا مرحم  ام  .دنا  هدمآ  نخـس  هب  ناگدننک  بیذکت  ناهارمگ و 

« .دوش یم  هدناوخ  دزد  ددرگ ، دراو  رد  ریغ  زا  هک  یسک  دوش و  یمن  دراو  رد  زا  زج  اه  هناخ  هب  سک  چیه 

اَنُرِـصاَن َو ِمْکُْحلا ، ُعِیباَنَی  َو  ِْملِْعلا ، ُنِداَعَم  َو  ِهَِکئَالَْملا ، ُفَلَتُْخم  َو  َِهلاَسِّرلا ، ُّطَحَم  َو  ِهَُّوبُّنلا ، ُهَرَجَـش  ُنَْحن  : » دیامرف یم  هبطخ 109  رد  . 5
ياهندعم ناگتـشرف و  دش  دمآ و  لحم  تلاسر و  هاگیاج  توبن و  تخرد  ام  َهَوْطَّسلا ؛ ُرِظَْتنَی  اَنُـضِْغبُم  اَنُّوُدَـع َو  َهَمْحَّرلا َو  ُرِظَْتنَی  اَنُّبُِحم 

« .دنتازاجم رظتنم  ام  نانمشد  تمحر و  رظتنم  ام  ناتسود  ناگدننک و  يرای  مییاهتمکح ، ياه  همشچرس  مولع و 
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َعَطَْقناَو ِهِماَقَم ، ْنَع  ُلِطاَبلا  َحاَْزنا  ِِهباَِصن َو  َیلإ  ُّقَْحلا  َداَع  ْمِِهب  ِماَِصتْعِإلإ ، ُجـئَالَو  ِماَلْـسِإلا َو  ُِمئاَعَد  ْمُه  : » دـیامرف یم  هبطخ 239  رد  . 6
هانپ مالـسا و  ياه  هیاپ  مالـسلا )  هیلع  تیب  لها   ) نانآ ٍهَیاَوِر ؛ ٍعاَمَـس َو  َلْقَعَال  ٍهَیاَـعِر ، ٍهَیاَـعَو َو  َلـْقَع  َنیِّدـلا  اُولَقَع  ِِهتْبنَم ، ْنَع  ُُهناَِـسل 
یم هدیرب  خـیب  زا  شنابز  دوش و  یم  رود  هتفرگ  رارق  هک  ییاج  زا  لطاب  ددرگ و  یمرب  دوخ  ياج  رب  قح  اهنآ  هلیـسو  هب  دـنا ، [ مدرم ]

رارکت دنـشاب و  هدرک ] طبـض  و   ] هدینـش راو ] یطوط   ] هکنآ هن  دنا  هتفرگارف  لمع  يارب  تریـصب و  مهف و  يور  زا  ار  نید  نانآ  .دوش 
« .دننک

.تسا جراخ  رصتخم  نیا  هلصوح  زا  اهنآ  همه  هب  نتخادرپ  هک  تسه  زین  یناوارف  دراوم  و 
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شیوخ تیلضفا  هب  هراشا  .ب 

: دناد یم  دوخ  قح  ار  تفالخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  مینک  یم  رکذ  ار  يدراوم  نونکا 

ِساَّنلا ِمْوَی  یَّتَح  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ُهَِّیبَن  ُهَّللا  َضَبَق  ُْذنُم  یَلَع  ًاََرثأَتْـسُم  یِّقَح  ْنَع  ًاَعُوفْدَم  ُْتلِزاَم  ِهَّللا  َو  : » دـیامرف یم  هبطخ 6  رد  . 1
نم زا  ممّلـسم  ّقح  و   ] ما هدش  هتـشادزاب  مّقح  زا  هراومه  زورما  ات  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  نامز  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  اَذَـه ؛

« .دنتشاد مدقم  نم  رب  دندوبن  نم  ناسمه  زگره  هک  ار  نارگید  و  تسا ] هدش  بلس 

هک یلاح  رد  مدرک  ربص  ًاَبْهَن ؛ ِیثاَُرت  يَرَأ  ًاَجَش ، ِْقلَْحلا  ِیف  يذَق َو  ِْنیَْعلا  ِیف  ُتْرَبَصَف َو  : » دیامرف یم  ًاحیرـص  هیقـشقش » ۀبطخ   » رد . 2
یم هدرب  تراـغ  هب  هک  مدـید  یم  ار  دوخ  یثوروم  ّقح  هک  ارچ  دوب ؛ هتفرگ  ار  میوـلگ  هار  ناوختـسا  كاـشاخ و  ممـشچ  رد  ییوـگ 

« .دوش

اوُعَمْجأ ِیَتلِْزنَم َو  َمیِظَع  اوُرَّغَص  یِمِحَر َو  اوُعَطَق  مُهَّنِاَف  ْمُهَناَعَا  ْنَم  ٍْشیَُرق َو  یلَع  َکیِدْعَتْسأ  یِّنِا  َّمُهَّللَا  : » دیامرف یم  هبطخ 172  رد  . 3
ماقم دنا و  هدرک  محر  عطق  نم  اب  اهنیا  منک ، یم  تیاکـش  وت  هب  اهنآ  ناتـسدمه  شیرق و  ملظ ]  ] زا ایادخ ! ِیلَوُه ؛ ًاَْرمأ  ِیتَعِزاَنُم  یلَع 

« .دنا هدرک  مایق  نم  دض  رب  هدومن و  قافتا  دوب  نم  مّلسم  ّقح  هک  يروما  رب  و  دنا ، هدومن  ریقحت  ارم  گرزب  تلزنم  و 

951 ص :
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دنگوس ادخ  هب  اَحَّرلا ؛ َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اَْهنِم  یِّلَحَم  َّنأ  ُمَْلعََیل  ُهَّنِا  هَفاُحق َو  یبَا  ُْنبا  اَهَصَّمَقَت  ْدََقل  ِهَّللا  اَمأ َو  : » دیامرف یم  هبطخ 3  رد  . 4
دننام تفـالخ  هلئـسم  رد  نم  تیعقوم  هک  تسناد  یم  بوخ  هک  یلاـح  رد  درک  نت  رب  ار  تفـالخ  نهاریپ  رکبوبا ) « ) هفاـحقوبا  » رـسپ

« .تسا بایسآ  گنس  روحم 

رد هک  یـسک  ره  داد : مسق  ار  تیعمج  هـبحر »  » رد ق  لاس 35 ه .  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  : » تسا هدروآ  افلخ  خیرات  رد  یطویـس » . » 5
30 نایم ، نآ  رد  هک  دهدب ، تداهش  دزیخرب و  هدینش  نم  هرابرد  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  هتـشاد و  روضح  مخ  ریدغ 

ِداَع ُهَالاَو َو  ْنَم  ِلا  َّمُهَّللَا َو  .ُهَالْوَم  ِیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میدینش  ام  دنتفگ : دنتساخاپ و  هب  رفن 
)(1) « ( .ُهاَداَع ْنَم 

)(3)  ( مکاحلا كردتسم  ) (2) ، ( ریبکلا مجعم  دننام : تسا ، دوجوم  تنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  فلتخم  ياهترابع  هب  ثیدـح  نیا 
...و

952 ص :

ص 56. ریطخ ، رکاذ  نیسح  لوا ، نرق  مین  رد  تیالو  خیرات  ك.ر : ص 169 ؛ افلخلا ، خیرات  - . 1
1405ه ق هیناثلا ، هعبطلا  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  یفلسلا ، دیجملادبع  هقّقح  یناربط ، دمحا  نب  نامیلـس  ریبکلا ، مجعم  - . 2

ثیدح 4996. ج 5،ص 175 ، (1984م ،)
ص 110. ج 3 ، يروباسینلا ، مکاحلا  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - . 3
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  شیوخ  تبارق  هب  هراشا  .ج 

هک تسا  هدرک  هراشا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  يدنواشیوخ  تبـسن و  هب  يدایز  ياهاج  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماما 
: دوش یم  هدروآ  لیذ  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن 

»؟ دندرک هچ  راصنا  : » دومرف دیسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هفیقـس  رابخا  هک  یتقو  . 1
هک دیدرکن  جاجتحا  لالدتـسا و  روط  نیا  راصنا  هورگ  هب  ایآ  : » دومرف .دننک » نییعت  هفیلخ  ناشدوخ  زا  دنتـساوخ  یم  راصنا  : » دنتفگ

نیا : » دـنتفگ ددرگ »؟ ضامغا  ناشراکدـب  زا  دوش و  یکین  راصنا  راـکوکین  هب  هک  هدرک  تیـصو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
: اُولاَق ُْشیَُرق ؟ َتلاَق  اَمَف  مالـسلا  هیلع  َلاَق  َُّمث  ْمِِهب  ُهَّیِـصَْولا  ِنُکَت  َْمل  مِهِیف  ُهَماَمَألا  َِتناَـک  َْول  : » دومرف دوش »؟ یم  لـیلد  هنوگچ  ثیدـح 

نایم رد  تما  تماما  رگا  َهَرَمثَّلا ؛ اوُعاَضأ  ِهِرَجَّشلِاب َو  اوُّجَتْحا  مالسلا :  هیلع  َلاَقَف  ملسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ُهَرَجَـش  اَهَّنَِأب  ْتَّجَتْحا 
هک دنک  یم  تیصو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  یسک  هچ  هب   ) دوب دهاوخن  اهنآ  هب  ملسو ]  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ   ] تیـصو دشاب ، اهنآ 
(« .دـننک نییعت  هفیلخ  دـنناوت  یمن  راصنا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  بلطم  نیا  .دـننک  تیاعر  ار  مدرم  دـیاب  اهنآ  دـننک ؟ تیاعر  ار  نانآ 
هللا یلص  ربمغیپ  هفیلخ  هک  دندرک  لالدتسا  اهنیا  دنتفگ : دنتفگ ؟ هچ  ...و ) رمع  رکبوبا و   ) نایـشیرق : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپس 

مالسلا هیلع  یلع  دشاب »، ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ةرجش  عورف ] زا  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ناشیوخ   ] زا دیاب  ملسو  هیلع 
)(1) « ( .دننک یم  عیاض  ار  تخرد  هویم  دننک و  یم  دانتسا  تخرد  دوخ  هب  اهنیا  : » دومرف درک و  یمسبت 

.دوب یفنم  هجیتن  تسناوتن و  دنک  مزلم  دوخ  اب  تعیب  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دناوتب  ات  درک  يراک  ره  رکبوبا  هفیقس ، نایرج  زا  دعب  . 2
ینتورف و اب  تسناوت  یم  هچره  درک ، تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  يوس  هب  رمع ) و  حارج » نبا   )» شیاقفر زا  نت  ود  اـب  رگید  راـب 

ندروآ تسد  هب  يارب  هچرگ  .دشن  وا  مرن  نانخس  میلست  دوب و  تباث  دوخ  قح  يور  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  تفگ ، نخـس  وا  اب  یمرن 
دنک و شنارگن  نتخاس  میلـست  يارب  تساوخ  رکبوبا  .دناروشب  ار  مدرم  ای  دـهد ، ناشن  یتخـس  تساوخ  یمن  شا  هتفر  تسد  زا  قح 

یم وا  رتخد  رهوش  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  تفگ : دناسرتب ، ار  وا  ناناملـسم  تدـحو  ندرک  حرطم  هلیـسوب 
؟ دنز مه  هب  ار  ناناملسم  داحتا  عامتجا و  دهاوخ 

953 ص :

هبطخ 67. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 992 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_953_1
http://www.ghaemiyeh.com


رت هتـسیاش  وا  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماقم  هب  سک  چـیه  : » تفگ گـنرد  یب  دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  ساـبع » »
« .تسین

يارب امـش  مهد و  یمن  تعیب  تسد  امـش  هب  تهج  نیدب  .تسا  نم  هتـسیاش  ماقم  نیا  : » دومرف نانیمطا  یمارآ و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
امـش یلو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  دوب »؟ مدرم  تیاضر  نودـب  نم  اب  تعیب  اـیآ  : » تفگ رکبوبا  .دیرتراوازـس » نم  اـب  ندرک  تعیب 

هب ار  دوخ  مامز  هار  نیا  زا  راصنا  تسا و  امـش  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  هک  دـیدروآ  لیلد  راصنا  رب  دوخ  يرترب  تابثا  يارب 
ادـخ لوسر  : » تفگ رمع  .مروآ » یمن  دـیدروآ  راصنا  يارب  هک  ناـمه  زج  یلیلد  دوخ  قح  تاـبثا  يارب  مه  نم  .دـنداد  امـش  تسد 

ادخ لوسر  تامم  تایح و  لاح  رد  ام  : » دومرف درک و  وا  هب  يدنت  هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  .دوب » امـش  زا  ام و  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
چیه .میـشاب  یم  وا  ملع  قودنـص  وا و  رما  هاگهانپ  وا و  ّرـس  ظفاح  ربمغیپ و  لآ  ام  رمع ! يا  میتسه ، یلوا  وا  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

هللا یلص  دمحم  لآ  اب  ار  نارگید  دوش و  یمن  هدیجنس  نانآ  اب  دسر و  یمن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  هیاپ  هب  تما  نیا  زا  سک 
« .تسناد ناوت  یمن  ربارب  زگره  ملسو  هیلع 

رکبابا ینک »!؟ یم  مزلم  تعیب  هب  ارم  وت  باطخ ، هداز  يا  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  يرادـن ،» يا  هراـچ  تعیب  زج  : » تفگ رمع 
دراو دـنا  هدـش  دراو  مدرم  هک  يراک  رد  مه  وت  مراد  تسود  نم  .دـنا  هدـیزگرب  دوخ  يرادـمامز  هب  ارم  مدرم  نسحلابا ! يا  : » تفگ

« ....دنک تعاطا  هک  تسا  وا  رب  دندرک ، تعیب  وت  اب  مدرم  هک  نیمه  ادخ ! لوسر  هفیلخ  يا  : » تفگ وا  نخس  لابند  رمع  .يوش »

954 ص :
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)(1) « ( .مراد یمن  مزلم  نآ  هب  ار  وت  ینکن  تعیب  رگا  .مرادن  یفیلکت  وت  رب  مالسلا ،  هیلع  نسحلاباای  : » تفگ رکبوبا 

955 ص :

، ابیز هناخپاچ  تاراشتنا ، یماهس  تکرش  هر ،) ) یناقلاط دومحم  دیـس  همجرت  دوصقملادبع ، حاتفلادبع  بلاطیبا ، نب  یلع  مامالا  - . 1
.304 ص 302 . ج 1 ، ش ) 1351 ه . 
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افلخ زا  ماما  حیرص  ياهداقتنا 

مود لوا و  هفیلخ  زا  داقتنا  . 1

نامه زا  .درک  یم  تیلاعف  رایسب  تفالخ  هلئسم  رد  دوخ  ملـسم  قح  ندروآ  تسد  هب  يارب  لوا  ياهزور  نامه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
تمواقم ناشلباقم  رد  هناتخـسرس  .دومن  نایب  ار  تقو  تموکح  یقیالان  درک و  مالعا  رکبابا  باختنا  زا  ار  دوخ  راجزنا  لوا  تاـظحل 

یلو دـنتفرگ ، هرانک  هک  دـندوب  زین  يرگید  ناسک  هتبلا  دـشن ، رـضاح  تعامج  فوفـص  رد  درکن و  تکرـش  ناشتاعامتجا  رد  درک ،
نانآ يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچمه  يا  هتـسجرب  تیـصخش  تفلاخم  اما  .دوش  باسح  ناشیور  ات  دنتـشادن  يذوفن  عامتجا  رد  اهنآ 
یلع رگا  دنتفگ  رکبوبا  نارای  .دندوب  هتخادرپ  نصحت  هب  وا  هناخ  رد  دندز و  یم  وا  زا  مد  زین  يا  هدـع  ًاصوصخ  .دوب  نیگنـس  رایـسب 

.دنرادن تفلاخم  تردق  نارگید  دوش ، میلست 

.دوب ساسح  رایـسب  تیعقوم  دـندوب و  هدـش  عمج  دجـسم  رد  مدرم  .دـنریگب  تعیب  وا  زا  اـت  دـندروآ  دجـسم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
رکبابا اب  : » دنتفگ ماما  هب  .متـسه » ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  نم  : » دومرف تحارـص  اب  دوشگ و  نخـس  هب  بل  ترـضح 

اب نم  هن  دینک  تعیب  نم  اب  دیاب  امش  تسا ، رت  شیب  امـش  زا  متقایل  نم  متـسه ، رت  هتـسیاش  رما  نیا  هب  تبـسن  نم  : » دومرف نک »! تعیب 
« .ینک تعیب  ات  مینک  یمن  تیاهر  : » تفگ رمع  .درک  جاجتحا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  تبسن  دوخ  تبارق  هب  سپـس  امش »

شروبجم تعیب  رب  نم  هک  دینک  شیاهر  : » تفگ رکبوبا  .دیماشآ » یهاوخ  نآ  زا  هک  یشود  یم  يریش  وت  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
)(1)  ( .درک لالدتسا  شیوخ  قح  تابثا  يارب  دومن و  راصنا  رجاهم و  هب  ور  ماما  هاگ  نآ  .منک  یمن 

956 ص :

.مق یـضرلا ، تاروشنم  ج 1 ، ءافلخلا ، خیراتب  فورعم  يرونیدـلا ، ۀـبیتق  نب  ملـسم  نب  هَّللادـبع  دـمحم  یبا  هسایـسلا ، همامالا و  - . 1
.صیخلت اب  ص 11 و 12 ، 1363ه ش ، نارهت ،
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رکبوبا اب  مالسلا  هیلع  ماما  جاجتحا 

هب ار  رکبوبا  اب  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ۀجاحم  دوخ ، جاجتحا »  » باتک رد  هللا ») همحر  ) یـسربط موحرم  »
: تسا نینچ  نآ ، هصالخ  هک  هدرک  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس 

ترـضح نآ  دشارتب ، يرذـع  دوخ  راک  نیا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  هکنیا  يارب  تفالخ ، رما  رد  رکبوبا  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ  »
...دوبن یتبغر  لیم و  رما  نیا  رد  ارم  دنگوس ، ادخ  هب  نسحلابا ، ای  تفگ : درک و  تاقالم  تولخ  رد  ار 

دوخ هن  یصیرح و  نآ  هب  هن  يراد و  لیم  نآ  هب  هن  هک  یلاح  رد  تشاداو ، راک  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ یناد یم  نآ  قیال  ار 

رب ارم  تما  دـنوادخ  ٍلاَلَـض ؛ یلَع  یتـُّما  ُعمجَی  ـال  َهَّللا  َّنإ  دومرف : هک  مدینـش  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رکبوـبا :
زا یـسک  متـسناد  یم  رگا  و  مدرک ، تیعبت  ربمایپ  لوق  زا  اذل  دندرک و  عامجا  نم  تفالخ  رب  مدرم  مدید  .دنک و  یمن  عمج  یهارمگ 

.مدیزرو یم  عانتما  دنک ، یم  فلخت  تفالخ  نتفریذپ 
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ای متـسه  تما  زا  نم  اـیآ  دـنک ، یمن  عمج  یهارمگ  رب  ارم  تما  دـنوادخ  تسا : هدومرف  ربمغیپ  هک  یتفگ  هکنیا  مالـسلا :  هیلع  ماـما 
؟ ریخ

یلب رکبوبا :

«، دادقم «، » رذوبا «، » ناملـس  » لثم دنتـشاد ، عانتما  وت  تفالخ  زا  هک  ربمایپ  باحـصا  تما و  زا  يرگید  دارفا  زین  و  مالـسلا :  هیلع  ماما 
؟ هن ای  دندوب  تما  زا  ایآ  دندوب  وا  اب  هک  راصنا  زا  یعمج  و  هدابع » نب  دعس  »

.دنتما زا  اهنآ  همه  یلب  رکبوبا :

وت تفالخ  اب  اهنیا  هک  یلاح  رد  یناد ، یم  دوخ  تفالخ  لیلد  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ثیدح  هنوگچ  سپ  مالـسلا :  هیلع  ماما 
؟ دندوب فلاخم 

! دندرگرب نید  زا  مدرم  مشکب  رانک  رگا  مدیسرت  راک و  همتاخ  زا  سپ  رگم  متشادن ، ربخ  اهنآ  تفلاخم  زا  نم  رکبوبا :

؟ دشاب هتشاد  یطیارش  هچ  دیاب  دوش  یم  يرما  نینچ  يدصتم  هک  یسک  منادب  وگب  یلو  مالسلا :  هیلع  ماما 

958 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 997 

http://www.ghaemiyeh.com


یب ایند و  رد  دهز  نتـشاد  تنـس ، باتک و  هب  ملع  تلادع ، ندرکراکـشآ  یتریـس ، کین  یـسولپاچ ، مدع  افو ، یهاوخریخ ، رکبوبا :
 . ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  تبارق  مالسا و  رد  تقبس  ملاظ ، زا  مولظم  قح  ندناتس  نآ ، هب  تبسن  یتبغر 

مدقت درک و  نایب  کی  هب  کی  دوخ  يارب  دـش  وگزاب  رکبوبا  نابز  زا  نیملـسم  هفیلخ  يارب  هک  ار  تافـص  نآ  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما 
.درک مالسلا  هیلع  ماما  قح  هب  رارقا  تفریذپ و  ار  اهنآ  تبغر  اب  رکبوبا  و  دیناسر ، تابثا  هب  ناهرب  لیلد و  اب  رکبوبا  رب  ار  شیوخ 

نآ طیارش  نتشاد  زا  وت  هک  یلاح  رد  ینک ، بحاصت  ار  ماقم  نیا  هک  داد  بیرف  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
!؟ یمورحم

یم دوخ  رد  ار  تایـصوصخ  تافـص و  نیا  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  رکبوبا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپس 
؟ نم رد  ای  ینیب ،
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.یتسه طئارش  تافص و  نیا  دجاو  وت  هکلب  رکبوبا :

ار ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  توعد  نم  اهدرم ، همه  زا  شیپ  ایآ  ادـخ ، هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماـما 
؟ وت ای  مدرک  تباجا 

.يدوب وا  هارمه  ام  زا  شیپ  وت  هتبلا  رکبوبا :

ار تئارب  ةروس  هک  مدرک  ادیپ  تیرومأم  وا  دوخ  ياج  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  بناج  زا  نم  ایآ  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما 
؟ وت ای  مناوخب  رافک  يارب 

.دیدوب امش  رکبوبا :

ماقم رد  نم  دیسر ، هنیدم  هب  دوب و  راغ  رد  هک  ینامز  ات  هکم  رهش  زا  مرکا  لوسر  ترجه  جورخ و  ماگنه  رد  ایآ  مالـسلا :  هیلع  ماما 
؟ وت ای  مدومن  يراکادف  ترضح  نآ  ناج  ظفح 

.يدومن يراکادف  یگتشذگدوخ و  زا  وت  افاصنا  رکبوبا :

؟ وت ای  متسه  نارگید  وت و  يالوم  نم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  حیرصت  هدومرف و  ياضتقم  هب  ایآ  مالسلا :  هیلع  یلع  ماما 
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.یتسه همه  يالوم  وت  هک  منک  یم  فارتعا  رکبوبا :

قافنا ببس  هب  تسا ، هدش  عقاو  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاعتم و  راگدرورپ  تیالو  نیرق  نم  تیالو  ایآ  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما 
؟ وت زا  ای  ) (1) « ( ...اُونَمآ َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هفیرش هیآ  رد  رتشگنا ،

.دیتسه امش  هیآ  نیا  رد  روظنم  رکبوبا :

یسوم ترضح  هب  تبسن  دوب  نوراه  يارب  هک  يروط  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترازو  ماقم  ایآ  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما 
؟ نم يارب  ای  دوب  وت  يارب  ) ، (2)  ( مالسلا هیلع 

.دوبامش يارب  رکبوبا :

ای دش  لزان  امش  ناش  رد  ) (3) ( ( ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ) ریهطت هیآ  ایآ  مالسلا :  هیلع  ماما 
؟ نم هداوناخ  نم و  هرابرد 

.دش لزان  امش  تیب  لها  امش و  هرابرد  رکبوبا :

961 ص :

.55/ هدئام - . 1
یسُوم ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یَّنِم  َْتنَا  - . 2

.33/ بازحا - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1000 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_961_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_961_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_961_3
http://www.ghaemiyeh.com


ام ای  درک ، یم  اعد  امش  هرابرد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیدوب  ءاسک  ریز  رد  امش  تیب  لها  امش و  ایآ  مالسلا :  هیلع  ماما 
؟ دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ ! درک : یم  ضرع  ام  قح  رد  هک  میدوب 

.دیتسه ءاسک  لها  امش  رکبوبا :

؟ ام ناش  رد  ای  تسا  هدش  لزان  ) (1) ( ( ِهِّبُح یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو   ) هفیرش هیآ  امش  قح  رد  ایآ  مالسلا :  هیلع  ماما 

.تسا هدش  لزان  امش  ناش  رد  رکبوبا :

عوجر ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياعد  هب  وت  زامن  يارب  باتفآ  ایآ  ادخ ، هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماما 
؟ نم يارب  ای  درک 

.دوب وت  هرابرد  هتبلا  رکبوبا :

هب ای  دوب  وت  تسد  هب  دیدرگ ، نیملسم  رورس  رفظ و  بجوم  هک  قدنخ » گنج   » رد دودبع » نب  ورمع   » نتشک ایآ  مالـسلا :  هیلع  ماما 
؟ نم تسد 

.تفرگ تروص  وت  تسد  هب  رکبوبا :
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ناونع هب  ارم  دوب  هدومرف  هک  شنارای  باحـصا و  هب  دوخ  تایح  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راتفگ  ایآ  مالـسلا :  هیلع  ماما 
؟ وت قح  رد  ای  دوب  نم  قح  رد  دننک ، ءادن  هتفگ و  مالس  نینمؤملاریما » »

.دوب امش  هب  تبسن  تسا و  حیحص  رکبوبا :

؟ امش ای  مدوب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیفدت  نیفکت و  لیسغت و  رشابم  نم  ایآ  مالسلا :  هیلع  ماما 

.دیدوب رشابم  امش  رکبوبا :

؟ نم ای  دیتسه  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يابرقا  زا  و  هدوب ، یبرقلاولوا )  ) قادصم امش  ایآ  مالسلا :  هیلع  ماما 

.دیتسه امش  رکبوبا :

ار هبعک  ياهتب  مانصا و  هدرک و  دنلب  دوخ  شود  هب  ار  وا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  یتسه  یسک  وت  ایآ  مالسلا :  هیلع  ماما 
؟ مدوب نم  ای  تسکش 

.دیدوب امش  رکبوبا :

دـش یم  زاب  دجـسم  هب  هک  اهرد  همه  داد  روتـسد  هک  یماگنه  ادخ  ربمغیپ  ایآ  مهد  یم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  وت  مالـسلا :  هیلع  ماما 
؟ امش هناخ  رد  ای  دوب  نم  هناخ  زا  رد  نآ  رد ، کی  رگم  دوش  هتسب 

963 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1002 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب امش  هناخ  رد  رکبوبا :

یم قیدصت  ار  اهنآ  کیاکی  رکبوبا  و  درک ، یم  داریا  مه  رـس  تشپ  لئالد  نیهارب و  تاملک و  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
.تشگ نوگرگد  شلاح  هدرک و  هیرگ  رکبوبا  هک  دیسر  یئاج  هب  ات  دومن ،

ماقم قحتسم  روما  نیا  هطساو  هب  ناسنا  و  تسا ، تفالخ  تماما و  لئالد  مئالع و  زا  متفگ  هک  اهنیا  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دریگ هدهع  هب  ار  نیملسم  روما  تیالو  هک  دوش  یم  نآ  راوازس  هدوب و  تفالخ 

دوجو رد  هکنآ  اب  تسا ، هداد  بیرف  ار  وت  هار  نیا  رد  و  هتـشادزاب ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و  زا  ار  وت  يرما  هچ  رکبابا ! يا 
؟ تسین يزیچ  لئالد  نیا  زا  وت 

ترضح .مشیدنیب  هراب  نیا  رد  ات  هدب  تلهم  نم  هب  ار  زورما  نسحلاوبا ! يا  یتفگ  تسار  تفگ : درک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  رکبوبا 
! رکبوبا يا  نکرکف ، زور  کی  دشاب ، دومرف :
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بش  نآ  رد  دیسرارف ، بش  ات  درکن  تبحص  یسک  اب  تفر و  نوریب  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  زا  رکبوبا 
ای تشاد : هضرع  رکبوبا  دنادرگرب ، وا  زا  يور  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  درک ، مالـس  ترـضح  نآ  هب  نوچ  دـید و  باوخ  رد  ار 

؟ ما هدادن  ماجنا  نم  هک  يا  هدومرف  يروتسد  ایآ  هَّللا ! لوسر 

دنراد تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  هک  یـسک  اب  وت  اریز  منک ، یم  در  وت  رب  ار  مالـس  نم  دومرف : وا  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
؟ تسیک نآ  لها  دیسرپ : رکبوبا  .نادرگرب  شلها  هب  ار  قح  يدرک ، ینمشد 

 (. مالسلا هیلع  یلع  ) درک باتع  ار  وت  هک  نآ  دومرف : ترضح 

.دش رادیب  باوخ  زا  دیدن و  ار  ترضح  نآ  رگید  .مدینادرگزاب و  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : رکبوبا 

ماما هب  دوب  هدید  باوخ  رد  ار  هچنآ  منک و  تعیب  وت  اب  ات  نک  زاب  ار  تتـسد  نسحلاوبا ! يا  تفگ : دمآ و  ماما  رـضحم  هب  دوز  حبص 
زا ار  مدرم  تفر و  مهاوخ  دجـسم  هب  تفگ : درک و  تعیب  دیـشک و  نآ  هب  ار  دوخ  تسد  رکبوبا  دوشگ و  ار  شتـسد  ماـما  .داد  ربخ 
هب هدیشک و  رانک  ار  دوخ  زین  ماقم  نیا  زا  منادرگ و  یم  هاگآ  تسا  هتشذگ  وت  نم و  نیب  هک  ینانخـس  زا  ما و  هدید  باوخ  رد  هچنآ 

.منک یم  میلست  وت 

965 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1004 

http://www.ghaemiyeh.com


هجاوم رمع »  » اب هار  نیب  رد  اما  درک ، یم  شنزرس  ار  دوخ  بترم  دش و  جراخ  ماما  رـضحم  زا  دوب  ریغتم  شگنر  هک  یلاح  رد  رکبوبا 
.درک لقن  رمع  يارب  ار  ارجام  رکبوبا  ناناملسم ؟ هفیلخ  يا  دوش ، یم  هچ  ار  وت  دیسرپ : رمع  دش ،

نانیمطا اهنآ  هب  يروخن و  ار  مشاه  ینب  رحـس  لوگ  هک  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  ادخ ! لوسر  هفیلخ  يا  رکبوبا و  يا  تفگ : رمع 
رما هب  ار  وا  اددـجم  تشگرب و  دوخ  میمـصت  زا  رکبوبا  ات  تفگ  تفگ و  ردـق  نآ  رمع  .تسین  اهنآ  رحـس  نیلوا  نیا  یـشاب ، هتـشادن 

.دینادرگ بغار  تفالخ 

)(1)  ( .تسین يربخ  دید  اما  دوش ؛ لمع  دوب  هداد  شترضح  هب  رکبوبا  هک  يا  هدعو  قبط  ات  دمآ  دجسم  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

موس هفیلخ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  داقتنا  . 2
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هیلع یلع  دندرک ، تعیب  نامثع »  » اب دوب ) هدـیزگرب  ار  نانآ  رمع  هک  يربهر  ياروش  ياضعا   ) نارگید و  نمحرلادـبع »  » هکنآ زا  دـعب 
: دومرف هکنیا  ات  مریذـپ ،» یم  دـینادرگرب  نم  هب  ار  نآ  رگا  تسا ، یقح  نم  يارب  : » دومرف هدومن و  عانتما  ناـمثع  اـب  تعیب  زا  مالـسلا 

تنک نم  دـیامرفب : وا  هرابرد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسه  نم  زا  ریغ  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  »
« .هن : » دنتفگ هالوم ؟ یلع  اذهف  هالوم 

َِهلَْزنَِمب یِّنِم  َْتنأ  دـشاب : هدومرف  وا  هرابرد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  دومرف :
« .هن : » دنتفگ يِدَْعب ؟ ِیبَنَال  ُهَّنَا  اَِّلا  یسُوم  ْنِم  َنوُراَه 

؟ مدرکن رارف  زگره  مدنام و  نادیم  رد  نم  دنتخیرگ و  گنج  نادیم  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  دـیناد  یم  ایآ  - 
« .یلب : » دنتفگ

967 ص :
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« .یلب : » دنتفگ مدروآ ؟ مالسا  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  دیناد  یم  ایآ  - 

)(1) « ( .امش : » دنتفگ دیرت ؟ کیدزن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  بسن  ثیح  زا  امش  زا  کیمادک  دومرف : دعب 

؛ ٌِرفاَک اَِّلا  َکُـضِْغُبیَال  ٌنِمُؤم َو  اَّلإ  َکُّبُِحی  اـَل  دـشاب : هدومرف  وا  هراـبرد  ادـخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  ناـیم  رد  اـیآ  - 
« .هن : » دنتفگ .رفاک » رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمشد  نمؤم و  رگم  ار  وت  دراد  یمن  تسود 

یلع اب  قح  َراَداَم ؛ َْفیَک  ِیلَع  َعَم  ُّقَْحلا  ُروُدَی  ِّقَْحلا  َعَم  ِیلَع  ِیلَع َو  َعَم  ُّقَْحلَا  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیناد  یم  ایآ  - 
« .یلب : » دنتفگ .تسا » مالسلا  هیلع  یلع  رادمرئاد  قح  .تسا  قح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تسا و  مالسلا  هیلع 

ِهَّللا َو َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  مُکِیف  ٌكرات  ّینِا  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیناد  یم  اـیآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  - 
: مراذگ یم  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  ِضْوَْحلا ؛ یَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اوُّلِـضَت َو  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  یتیب  لها  ِیتَْرتِع 
رد ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نآ  دیوش و  یمن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  ود  نآ  هب  رگا  .ار  متیب  لها  ینعی  مترتع ؛ ادخ و  باتک 

)(2) « ( .یلب : » دنتفگ .دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک 

968 ص :

ج 1959 م ، یلوالا ، هعبطلا  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هب  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - . 1
.168 ص 167 . ، 6

جاجتحا .تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  ماما  تاجاجتحا  مامت  یسربط  موحرم  هک  دراد  اروش  ياضعا  اب  یلـصفم  جاجتحا  ماما  - . 2
یم ص 217  یمزراوخ ، بقانم  زا  لقن  هب  یلا 192  ص 188  جاجتحا ، تاقیلعت  زا  قوف  بلاطم  لقن  . 210 ات ص 188  ج 1 ، یسربط ،

.دشاب
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هک یماگنه  متخاسن ، اهنآ  اب  نم  : » دیامرف یم  هدرک و  نایب  ار  اروش  لیکـشت  نایرج  هیقـشقش ،» هبطخ   » رد مالـسلا  هیلع  ماما  نینچمه 
نم زا  شا  هنیک  رطاخ  هب  اروش ) ياضعا   ) اهنآ زا  یکی  ماجنارس  مدرک ، زاورپ  دندرک  زاورپ  هک  یماگنه  و  مدمآ ، نییاپ  دندمآ  نییاپ 

، درک ادـیپ  لیامت  نامثع )  ) يرگید هب  شیداـماد  رطاـخ  هب  دومن و  مدـقم  تشاد  يدـنواشیوخ  وا  اـب  هک  ار  يرگید  تفاـترب و  يور 
زا هک  یلاح  رد  تساخاپ  هب  نامثع )  ) یموس ات  تفای  همادا  عضو  نیا  .تسین  دـنیآ  شوخ  نآ  يروآدای  هک  رگید  تاـهج  رب  هوـالع 
هب هیما ) ینب   ) شردـپ ناگتـسب  تشادـن و  لاـملا  تیب  ندروخ  يروآ و  عـمج  زج  یّمه  دوـب و  هدـمآرب  شیوـلهپ  ود  داـیز  ندروـخ 

لاوما ندروخ  هب  دعلبب ، ار  ناهایگ  یبیجع  علو  اب  دتفیب و  راز  فلع  هب  راهب  رد  هک  يا  هنسرگ  رتش  نوچمه  دنتساخرب و  وا  يراکمه 
شا يدوبان  هب  یگراب  مکش  يزودنا و  تورث  درک و  هابت  ار  شراک  شرادرک  دش و  هبنپ  وا  ياه  هتفاب  ماجنارس  .دندش  لوغـشم  ادخ 

)(1) « ( .دش یهتنم 

969 ص :

هبطخ 3. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  - . 1
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ریدغ ثیدح  هب  لالدتسا 

تنـس لها  ثیداحا  زا  یخرب  هب  طقف  اجنیا  رد  ام  .درک  هعجارم  ینـس  هعیـش و  ربتعم  عبانم  هب  ناوت  یم  لاؤس  مّود  شخب  هب  خساپ  رد 
: مینک یم  هراشا  دراد ، شیوخ  قح  رب  ریدغ  ثیدح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لالدتسا  رب  تلالد  هک 

لیفطلا یبأ 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ِهّللا  َلوُسَر  َعِمَـس  ٍِملْـسُم  ٍءيِْرما  َّلُک  هَّللا  ُدِْشنُأ  ْمَُهل : َلاَق  َُّمث  ِهَبْحُّرلا  ِیف  َساَّنلا  ِیلَع  َعَمَج  : » دیوگ یم  لیفط » یبأ  »
: ِساَّنِلل َلاَقَف  ِهِدَِـیب  ُهَذَـخَأ  َنیِح  اوُدِهَـشَف  ٌرِیثَک -  ٌساَن  َماَقَف  ٍمیِعَن : ُوبأ  َلاَق  َو  ِساَّنلا -  َنِم  َنُوثاََلث  َماَقَف  .َماَق  اَِمل  َعِمَـس  اَـم  ٍّمُخ  ِْریِدَـغ  َمْوَی 

ْنَم ِداَع  ُهَالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللَا  .ُهَالْوَم  اذـهَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : َلاَق .ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  مَعَن  اُولاَق : مِهِـسُْفنَأ ؟ ْنِم  َنِینِمؤُْملِاب  َیلْوأ  یِّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ 
اَمَف .اَذَـکَو  اَذَـک  َلوُقَی  مالـسلا  هیلع  ًاَِّیلَع  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  َُهل : ُْتلُقَف  َمَقْرَأ : َْنب  َدـْیَز  ُتیِقَلَف  ًاَئیَـش ، یِـسْفَن  ِیف  َّنَأَک  ُتجَرَخَف َو  َلاَق : .ُهاَداَـع 

، درک عـمج  هبحر »  » رد ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  ) (1) ) ؛ َُهل َِکلَذ  ُلوُقَی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ْدَق  لاق ]: [ ؟ ُرِْکُنت
ار ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  راتفگ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  ار  یناملـسم  ره  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : اـهنآ  هب  سپس 
زا يرایسب  دیوگ : یم  میعنوبا  و  .دنداد ] تداهش  رما  نیا  هب  و   ] دنتساخرب مدرم  زا  نت  یس  سپ  .دهد  تداهش  دزیخرب و  تسا  هدینش 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تسد  هک  یلاح  رد  مخ ] ریدغ  رد   ] ملسو هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هک  دنداد  تداهـش  دنتـساخرب و  مدرم 
لوسر يا  تسا  نینچ  يرآ ، دنتفگ : باوج  رد  مدرم  مرتراوازس ؟ نانآ  دوخ  زا  نینمؤم  هب  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  دومرف : دوب  هتفرگ  ار 

وا اب  هک  ار  یسک  ره  رادب  تسود  ایادخ  .تسوا  يالوم  مالسلا )  هیلع  یلع   ) نیا متسه ، وا  يالوم  نم  سکره  دومرف : هاگ  نآ  ادخ !
« .دنک ینمشد  وا  اب  هک  ار  یسک  ره  رادب  نمشد  دنک و  یتسود 

یم رـس  هب  دیدرت  رد  دوب و ] لکـشم  میارب  ثیدح  نیا  شریذپ   ] هک یلاح  رد  مدـش ، جراخ  مدرم  عمج  زا  نم  دـیوگ : یم  لیفط  یبا 
: متفگ و  متشاذگ ، نایم  رد  يو  اب  مدوب  هدینـش  هدید و  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هچنآ  متفر و  مقرا  نب  دیز  تاقالم  هب  مدرب ،

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  بلاطم  نآ  همه  نم  [ يا هدینـش  هک  تسا  نامه  قح  : ] تفگ مقرا  نب  دیز  يرادـن ؟ لوبق  ایآ 
« .دومرف یم  مالسلا )  هیلع  یلع   ) وا هرابرد  هک  ما  هدینش 

970 ص :

ص 211 ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ح 93 ؛ ص 173 ، یئاسن ، نینمؤملاریما ، صئاصخ  ح 19321 ؛ ص 82 ، ج 7 ، لبنح ، نبادنسم  - . 1
ص 347. و ج 7 ،
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مقرأ نب  دیز 

هتسج کسمت  زور  نآ  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  ریدغ و  هعقاو  هب  هفوک  دجسم  رد  اهراب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: دیوگ یم  مقرا  نب  دیز  هکنانچ  درک ، یم  لالدتسا  شیوخ  تیناقح  يارب  و 

ُهَالْوَم ُْتنُک  ْنَم  ُلوُقَی : ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلا  َعِمَس  ًالُجَر  َهَّللا  ُدِْشنُأ  : » دومرف داد و  دنگوس  دجـسم  رد  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  »
هک ره  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ) (1) ) ؛ َِکلَذـِب اوُدِهَـشَف  ًاَّیِرْدـَب ، َرَـشَع  اَْنثا  َماَقَف  .ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهَالاَو ، ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللَا  ُهَـالْوَم ، ِیلَعَف 

ار وا  هک  ره  ایادخ  تسوا ، يالوم  یلع  میوا ، ]ي  اورنامرف و   ] الوم نم  هک  ره  دومرف : هک  هدینش  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ 
لها زا  نت  هدزاود  ماگنه  نیا  رد  سپ  .دهد  یهاوگ  دزیخرب و ] ، ] راد نمـشد  دراد  نمـشد  ار  وا  هک  ره  رادب و  تسود  دراد  تسود 

« .دنداد یهاوگ  راتفگ  نیا  تحص  هب  هتساخرب و  ردب 

971 ص :

، بقانملا ص 74 ؛ ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ح 4985 ؛ ح 4996 و ص 171 ، ص 175 ، ج 5 ، ریبکلا ، مجعملا  - . 1
ص 23. یعفاش ، یلزاغم  نبا 
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هلثاو نب  رماع 

هیلع یلع  دـندرک ، تعیب  نامثع  اب  دوب ) هدـیزگرب  ار  نانآ  رمع  هک  يربهر  ياروش  ياضعا  زا   ) نارگید نمحرلادـبع و  هکنآ  زا  دـعب 
: دومرف هدومن و  عانتما  نامثع  اب  تعیب  زا  مالسلا 

ْنَم ِداَع  ُهَالاَو َو  ْنَم  ِلا  َّمُهَّللَا َو  ُهَالْوَم ، ِیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ملسو :  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَق  ٌدَحَأ  ْمُکِیف  ْلَه  ِهَّللِاب ، مُکُدِْشنُأَف  »
یسک نم  زا  ریغ  امش  عمج  رد  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  ) (1) ) ؛ َال َّمُهَّللَا  اُولاَق : يِْریَغ ؟ َِبئاَْغلا  ُمُْکنِم  ُدِهاَّشلا  ِغِّلَُبِیل  ُهاَداَع ،

رادـب و تسود  ار  شرادتـسود  ایادـخ ، تسوا ، يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  سکره  دـشاب : هدومرف  وا  هرابرد  ربمایپ  هک  تسه 
« .هن دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ : اروش ] ياضعا  [ ؟ دنناسرب نابئاغ  هب  ار  بلطم  نیا  دیاب  نارضاح  رامشب ، نمشد  ار  شنمشد 

972 ص :

1379 ج 6 ، یلوالا ، هعبطلا  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  ، ) میهاربا لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هب  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - . 1
.222، یمزراوخ بیطخ  بقانملا ، ص 114 ؛ یعفاش ، یلزاغم  نبا  بقانملا ، ص 167 و 168 ؛ 1959 م ،)  ) .ق ه 
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دیدحلا یبا  نبا 

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راتفگ  ریدغ و  هعقاو  هب  درک ، داریا  هفوک  هبحر  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 
یهاوگ زا  هدرک ، هشیپ  یشیدنا  تحلـصم  تشاد ، روضح  ریدغ  رد  هک  کلام » نب  سنا   » لفحم نیا  رد  یلو  .تسج  کسمت  نآ  رد 

.دز زابرس  نداد 

، ِهَفوُْکلِاب ِهَبْحُّرلا  ِیف  َهَّللا  َساَّنلا  َدَشاَن  مالـسلا  هیلع  ًاَِّیلع  َّنَأ  ُروُهْـشَْملَا  : » دـنک یم  لقن  نینچ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا » یبا  نبا  »
ِیلَعَف ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » ِعاَدِْولاِـهَّجَح ْنِم  ٌفِرَْـصنُم  َوُه  ِیل َو  ُلوُقَی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َعِمَـس  ًـالُجَر  َهَّللا  مُکُدِْـشنُأ  : َلاَـقَف

اَمَف اَهَتْرَـضَح  ْدََـقل  : » ٍِکلاَم ِْنب  ِسَنِال  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  .َِکلَذـِب  اوُدِهَـشَف  ٌلاَجِر  َماَقَف  ُهاَداَع ، ْنَم  ِداَع  ُهَـالاَو َو  ْنَم  ِلا  َّمُهَّللَا َو  ُهَـالْوَم ،
اَِهب ُهَّللا  ََکبَرَـضَف  ًَابِذاَک  َْتنُک  ْنِا  َُهل : مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  .ُرُکْذأ  اَّمِم  َرَثْکَا  ُهاَْسنَأ  اَم  َراَص  یِّنِـس َو  ْتَُربَک  َنِینِمؤُْملاَریِمَا  اَـی  َلاَـقَف : َکـُلَاب ؟

دنوادخ هب  ار  مدرم  هفوک  هبحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  روهشم  ) (1) ) ؛ ُصَرَْبلا َُهباَصَأ  یَّتَح  َتاَم  اَمَف  .ُهَماَمِْعلا  اَهیِراَُوتَال  َءاَْضَیب 
زا عادولا » هجح   » زا ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشگزاب  رد  سک  ره  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : داد و  دنگوس 

یهاوگ دزیخرب و ]  ] ُهاَداَع ْنَم  ِداَـع  ُهَـالاَو َو  ْنَم  ِلا  َّمُهَّللَا َو  ُهَـالْوَم ، ِیلَعَف  ُهَـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  دومرف : نم  هراـبرد  هک  دینـش  ترـضح  نآ 
، یتشاد روضح  زور  نآ  زین  وت  دومرف : کلام  نب  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  .دنداد  یهاوگ  نآ  هب  دنتـساخرب و  ینادرم  .دـهد 

ییاهزیچ زا  شیب  ما  هدرک  شومارف  هچنآ  هدش و  دایز  نم  نس  نانمؤمریما ! يا  تفگ : سنا  یهد ]؟ یمن  یهاوگ  هک   ] تسا هدش  هچ 
نآ زین  همامع  یتح  هک  دنک  التبم  يدیفس  نانچ  هب  ار  وت  دنوادخ  یـشاب ، وگغورد  رگا  دومرف : وا  هب  ترـضح  .مراد  دای  هب  هک  تسا 

« .دش یسیپ  هب  التبم  دریمب  هکنآ  زا  لبق  سنا  سپ  .دزاسن  ناهنپ  ار 

كرادـم زا  ییاه  هنومن  تشون  یپ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  تنـس  لها  عبانم  رد  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
)(2)  ( .مینک یم  لقن  ار  اهنآ 

973 ص :

ص ج 5 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 156 ؛ ج 2 ، يرذالب ، فارـشالا ، باسنا  ص 217 ؛ ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - . 1
ص 580. هبیطق ، نبا  فراعملا ، 26 ؛

ص ج 6 ، هباغلا ، دسأ  نیعلا ؛ باب  ص 28 ، ج 4 ، یبرعلا ) ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، ، ) ریثالا نبا  هباحـصلا ، هفرعم  یف  هباغلادـسا  - . 2
ج 2، طسوألا ، مجعملا  ص 419 ؛ ج 4 ، قباس ) تاصخشم  اب  ، ) هیوبنلا هریـسلا  ح 5170 ؛ ص 276 ، ج 4 ، هباصالا ، ح 5933 ؛ ، 126
ح 85؛ ص 126 ، یئاسن ، نینمؤملاریما ، صئاصخ  ح 38 ؛ ص 26 ، یلزاغم ، نبا  بقانملا ، ح 2254 ؛ ح 2110 و ص 369 ، ص 324 ،
، توریب ، ) يزوج نبا  طبس  همالع  صاوخلا ، هرکذت  ح 641 ؛ ص 182 ، ج 1 ، لبنح ، نبا  دنسملا ، ص 348 ؛ ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 
ح ص 499 ، ج 7 ، هبیش ، یبا  نبا  فنـصملا ، ص 191 ؛ یفطـصملا ، هراشب  ص 35 ؛ ق ) .ه  1401 مالـسلا ،  هیلع  تیبلا  لهأ  هسـسؤم 

دئارف ح 964 ؛ ص 253 ، ج 1 ، لبنح ، نبا  دنسم  ص 211 ؛ ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ح 1376 ؛ ص 593 ، مصاع ، یبأ  نبا  هنسلا ، 28 ؛
ح 941؛ ص 451 ، ج 2 ، یفوک ، بقانملا ، ص 26 ؛ ج 5 ، ءایلوألا ، هیلح  ح 36 ؛ باب 10 ، ص 69 ، ج 1 ، ینیوجلا ، دمحم  نیطمسلا ،
ج 2، یعفاشلا ، رکاسع  نبا  ظفاحلا  قشمد ، خـیرات  نم  بلاط  یبا  نب  یلع  مامإلا  همجرت  ح 23168 ؛ ص 43 ، ج 9 ، لبنح ، نبا  دنسم 

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1012 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_973_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_973_2
http://www.ghaemiyeh.com


ار ریدغ  ثیدح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  جاجتحا  هدشانم و  ثیداحا  قیرط ، زا 12  شیب  اب  رکاسع  نبا  هجوت : ح 523 . ص 24 ،
.تسا هدرک  لقن 
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ریدـغ ثیدـح  هب  دوخ  تیناقح  تابثا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ارچ  تفگ : ناوت  یم  زاـب  یخیراـت  دـهاوش  ثیداـحا و  همه  نیا  اـب  اـیآ 
؟ دنا هدرکن  لالدتسا 

974 ص :
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مالسلا هیلع  ماما  نیلّوا  یتیبرت  روشنم  زا  مایپ   4

همدقم

هب ندرک  لمع  نتخومآ و  .تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  يرـشب  ياهتمکح  فراعم و  زا  ییایرد  هغالبلا  جـهن 
اّما تسا ؛ یفاک  یناـسنا  ره  تیقفوم  يارب  تفرعم  شناد و  ياـهرهوگ  نوناـک  ملع و  ناـشوج  عبنم  نیا  نیّرز  ياـهگرب  زا  کـی  ره 

.تسا رتریذپلد  رتابیز و  يرگید  زا  یکی  هک  ارچ  تسین ؛ ریذپ  ناکما  یتحار  هب  نآ  بان  ياهرهوگ  باختنا 

يواح مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  ترـضح  نآ  همان 31  ردـقنارگ ، باتک  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهمایپ  نایم  رد 
یفاکـشوم تقد و  حرـش ، فراعم ؛ نیا  زا  يا  هتکن  ره  .تسا  یـسانش  ناسنا  یـسایس و  یقالخا ، یعامتجا ، یتیبرت ، مهم  هتکن  اههد 

يایرد نیا  نارکیب  لحاس  هب  مه ، زاب  دـننک ، میظنت  رثا  اهدـص  تاعوضوم ، نیا  رد  یناـسنا  مولع  ناـققحم  رگا  دـبلط و  یم  يا  هژیو 
رد ار  يا  هدـشن  فشک  هتخانـشان و  ناوارف  ياهرهوگ  فرژ ، ییایرد  دـننامه  اوتحمرپ ، همان  نیا  نانچمه ، دیـسر و  دـنهاوخن  قیمع 

.تشاد دهاوخ  دوخ 

مالک دـننامه  نانخـس ، نیا  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  ناـمز  زاـین  هنیمز ، نیا  رد  شهوژپ  دراد ، زاـین  تفرعم  ملع و  هب  رـشب  هک  ناـمز  ره  اـت 
هزات و هراومه  يراج  بآ  دننامه  هک  تسا  هدش  نایب  خیرات ، لوط  رد  اهناسنا  مامت  يارب  هکلب  تسین ؛ نامز  زا  يا  ههرب  يارب  یحو ،

.دوش یم  تابثا  یتحار  هب  همان ، نتم  هب  یلامجا  يرورم  اب  نخس  نیا  .دشوج  یم  تماما  رثوک  لالز  همشچرس  زا  تسا و  اراوگ 

975 ص :
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یم میدـقت  یمارگ  ناگدـنناوخ  هب  ار  یتاحیـضوت  نآ ، نوماریپ  هدـیزگرب و  ار  ترـضح  نآ  همان  زا  يزارف  تصرف ، نیا  رد  نیارباـنب 
: مینک یم  باریس  یناسنا  تایح  همشچرس  یهلا و  ضیف  عبنم  نیا  زا  ار  نامناج  حور و  مینک و 

هک هنوگ  نآ  ینم ؛ ناج  همه  هکلب  نم ، نت  هراپ  هک  مدید  ار  وت  مرسپ  : » دیامرف یم  شا  یمارگ  دنزرف  هب  باطخ  همان ، همدقم  رد  ماما 
دوخ راـک  ار  وت  راـک  سپ  .تسا  هتفرگ  ارم  یگدـنز  دـیآ ، وت  غارـس  هب  گرم  رگا  تسا و  هدیـسر  نم  هب  دـسر ، وـت  هب  یبیـسآ  رگا 

)(1) « ( .مشابن ای  مشاب  هدنز  نم  هاوخ  دشاب ؛ نومنهر  یگدنز  ياهیتخس  رد  ار  وت  ات  متشون ، وت  يارب  يا  همان  و  مدرمش ،

؛ ِهِْرمَا ِموُُزلَو  ِهّللا  يَْوقَِتب  َکیِـصُوا  یِّنِاَف  : » دنک یم  شرافـس  نینچ  دزادرپ و  یم  هدنزرا  ییاهدومنهر  هئارا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
« .یشاب وا  نامرف  رد  هتسویپ  هکنیا  منک و  یم  شرافس  ادخ  زا  سرت  هب  ار  وت  انامه  مرسپ 

976 ص :

.ش 1379ه  روهشم ، رشن  مق ، یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن  - . 1
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اوقت . 1

نیا .تسا  اـهیبوخ  همه  هشیر  تفـص  نیا  اریز  دـنک ؛ یم  شرافـس  اوـقت  هب  ار  شا  یمارگ  دـنزرف  یتـیبرت ، هماـن  زا  زارف  نیا  رد  ماـما 
)(1) ) ؛) يْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِاَف  اوُدَّوَزَت  : ) دـیامرف یم  هتـسناد ، هار  هشوت  نیرتهب  ار  اوقت  هک  اجنآ  تسا ؛ یحو  تایآ  زا  هتفرگرب  نخس ،

!« تسا يراگزیهرپ  هشوت ، داز و  نیرتهب  هک  دینک  هیهت  هشوت  داز و  »

دنبرب يوه  ياپ  اشگب  اوقت  تسد 

----

)(2)  ( یناحور همقل  زا  نک  هدرورپ  حور 

----

ردص  » .دوش یم  لصاح  ناهانگ  زا  بانتجا  دـنوادخ و  ياهروتـسد  زا  تعاطا  هب  ناسنا ، ِتسرامم  رثا  رب  هک  تسا  یمکحم  ژد  اوقت 
: تسا هدمآ  انعم  دنچ  هب  اوقت  ادخ  مالک  رد  : » دسیون یم  اوقت  هرابرد  يزاریش » نیّهلأتملا 

977 ص :

.197/ هرقب - . 1
.یماصتعا نیورپ  - . 2
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.5 ) (4) ) ؛ تدابع تعاـط و  . 4 ) (3) ) ؛ ناـهانگ زا  هبوت  . 3 ) (2) ) ؛ ادـخ زا  سرت  تیـشخ و  . 2 ) (1) ) ؛ دـیحوت هب  نامیا  ياـنعم  هب  . 1
) .« (6)  ( صالخا . 6 ) (5) ) ؛ نآ باکترا  زا  شیپ  تیصعم  كرت 

ایند تاریخ  یناسفن و  لیاضف  یمامت  .درادن  يریظن  سیفن ، رهوگ  نآ  تسا و  یناهنپ  يونعم و  یجنگ  اوقت  : » هک دنک  یم  هفاضا  دعب 
)(7) « ( .تسا هدوتس  نآرق  رد  ار  نایاوقتاب  لکش  نیرتابیز  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا و  هدش  عمج  اوقت  تفص  رد  ترخآ  و 

يرای دییأت و  نانمـشد ، ّرـش  زا  ظفح  يدنوادخ ، شیاتـس  : » دناد یم  ادخ  مالک  رد  اوقت  ياهدرواتـسد  زا  ار  لیذ  دراوم  ناشیا ، دـعب 
ایند و مارتحا  تزع و  لامعا ، یلوبق  دـنوادخ ، تبحم  لیـصحت  هانگ ، یگدوشخب  لمع و  حالـصا  راگزور ، ياهتنحم  زا  تاجن  قح ،

« .تشهب رد  یمئاد  روضح  منهج و  شتآ  زا  تاجن  ترخآ ،

، نارگید قوقح  ظفح  نواعت ، قافنا ، راثیا ، هیحور  نتـشاد  لاعتم ، دـنوادخ  ربارب  رد  عوشخ  زا : دـنترابع  زین  اوقت  ياـه  هناـشن  یخرب 
.یهلا گرزب  ياهشاداپ  نتشاد  رواب  نشور و  يا  هدنیآ  هب  دیما 

978 ص :

.26/ حتف - . 1
.1/ ءاسن - . 2

.94/ فارعا - . 3
.3/ لحن - . 4

.85/ هرقب - . 5
/. جح - . 6

ص 83. ج 1 ، نافرعلا ، نزخم  ریسفت  - . 7
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اوقتاب دیاب  دشاب ، مدرم  نیرت  فیرـش  نیرت و  میرک  دراد  تسود  هک  یـسک  : » دومرف زین  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
)(1) « ( .دشاب

.تسا لیاضف  اهیبوخ و  مامت  همشچرس  اوقت  تایاور ، نآرق و  رظنم  زا  ًاساسا 

)(2) ) ؛) ْریَخ َِکلَذ  يْوقَّتلا  ُساَِبل  َو  : ) دـیامرف یم  دـناد و  یم  ناسنا  ظفاحم  نیرتهب  ار  اوقت  يابیز  تلـصخ  يرگید ، مـالک  رد  نآرق 
« .تسا رتهب  يراگزیهرپ  سابل  »

امرـس و زا  ناسنا  ندب  ظفاحم  سابل ، اریز  تسا ؛ ییایوگ  اسر و  رایـسب  هیبشت  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  سابل  هب  يراگزیهرپ  اوقت و  هیبشت 
رب هوـالع  زین  يراـگزیهرپ  حور  .تسا  ناـسنا  يارب  یتنیز  ینامـسج و  بویع  هدـنناشوپ  اـهرطخ ، زا  يرایـسب  ربارب  رد  يرپس  اـمرگ ،

؛ دوش یم  بوسحم  وا  يارب  گرزب  رایـسب  یتنیز  یعامتجا ، يدرف و  تارطخ  يرایـسب  زا  ظفح  ناـهانگ و  یتشز  زا  رـشب  ندـیناشوپ 
)(3)  ( .دیازفا یم  وا  تیصخش  رب  هک  ریگمشچ  یتنیز 

: میوش یم  انشآ  شیاوقتاب  درگاش  تداهش  هب  یقتم  ناسنا  کی  زا  يا  هنومن  اب  اجنیا  رد 

979 ص :

ج 1،ص 85. نافرعلا ، نزخم  ریسفت  - . 1
.26/ فارعا - . 2

ص 131. ج 6 ، 1374ه ش ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  - . 3
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ناوخ هضور  دهتجم  يامیس  رد  اوقت  مسجت 

: دسیون یم  نینچ  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا 

نادـناخ ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يدـیدش  رایـسب  يوق و  طاـبترا  هللا ) همحر  «) يزاریـش اـقآ  یلع  ازریم  جاـح  موحرم  »
.تشاد شکاپ 

میدـق و ّبط  ًالثم  اهتمـسق ، زا  یـضعب  رد  دوب و  بیدا  بیبط و  فراـع و  میکح و  و  داـهتجا ) ّدـح  رد   ) هیقف هکنیا  نیع  رد  درم ، نیا 
هیلع ادهـشلا  دیـس  ترـضح  سدقم  ناتـسآ  نارازگ  تمدخ  زا  درک ، یم  سیردت  ار  یلعوب  نوناق  دوب و  لّوا  زارط  ءاملع  زا  تایبدا ،

.دومرف یم  تبیصم  رکذ  درک و  یم  هظعوم  تفر و  یم  ربنم  دوب ، مالسلا 

ادـخ و زا  هک  داشرا  ظعو و  ماگنه  شدوخ  .دوشن  بلقنم  دنیـشنب و  یقتم  صلخم  ملاـع  درم  نیا  ربنم  ياـپ  رد  هک  دوب  یـسک  رتمک 
هب ار  وا  شنادناخ ، ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  تبحم  دوب و  يونعم  یحور و  بالقنا  کی  لاح  رد  درک ، یم  دای  ترخآ 

ْتَِیُلت اَِذاَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اَِذا  َنیذَّلا  : ) دوب ادخ  مالک  نیا ]  ] قادصم دش ، یم  نوگرگد  ادـخ  رکذ  اب  دیـشک ، یم  دوخ  يوس 
ناشاهلد دوش ، هدرب  ادـخ  مان  هاگره  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـنمؤم ، ) » (1) ) ؛) َنوـُلَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَعَو  ًاـناَمیا  ْمُْهتَداَز  ُُهتاَـیآ  ْمِْهیَلَع 

لکوت ناشراگدرورپ  رب  اهنت  دوش و  یم  رت  نوزف  ناشنامیا  دوش ، یم  هدـناوخ  اهنآ  رب  وا ، تایآ  هک  یماگنه  و  دوش ، نازرل  ناسرت و 
« .دنراد

تیآ  » ترضح لاس ، کی  .دش  یم  يراج  شکشا  درب ، یم  هک  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مان 
جهن زا  ًابلاغ  تشاد ، یصاخ  ربنم  دندرک ، توعد  اروشاع  ههد  رد  ناشدوخ  لزنم  رد  ربنم ، يارب  ناشیا  زا  هللا ) همحر  «) يدرجورب هّللا 

.درک یمن  زواجت  هغالبلا 

980 ص :

.2/ لافنا - . 1
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زاغآ زا  هک  يروط  هب  درک ؛ یم  بلقنم  تخـس  دندوب ، ملع  لها  زا  ًارثکا  نآ  دارفا  هک  ار  یـسلجم  تفر و  یم  ربنم  اجنامه  رد  ناشیا 
)(1) « ( .دوبن دوهشم  يزیچ  اه  هناش  تکرح  اهکشا و  شزیر  زج  ناشیا ، ربنم  نایاپ  ات 

981 ص :

ص 251. 1375ه ش ، اردص ، نارهت ، يرهطم ، یضترم  یهلا ، لدع  - . 1
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اهلد شمارآ  ادخ و  دای  . 2

، بآ هک  نانچمه  دـنک ؛ یم  هدـنز  ار  هدرمژپ  ياهلد  دـنوادخ ، مان  دای و  .ادـخ » دای  اب  تلد  ندرک  داـبآ  و  ِهِرْکِذـِب ؛ َکـِْبلَق  ِهَراَـمِعَو  »
.دنک یم  باداش  هدنز و  ار  تادوجوم 

یگدنز رد  ماهبا  اهیماکان ، زا  سرت  .تسا  زورما  هعماج  رد  یحور  ياهیرامیب  نیرت  عیاش  زا  یگدـنز  رد  بارطـضا  ینارگن و  ًاساسا 
یحور شمارآ  لابند  هب  همه  تهج ، نیا  هب  .دهد  یم  قوس  ینارگن  بارطضا و  يوس  هب  ار  ناسنا  رگید ، لایخ  رکف و  اههد  هدنیآ و 

.دناد یم  ادخ  دای  رد  ار  درد  نیا  ياود  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دندرگ  یم  یناور  و 

ِرْکِِذب َالَا  ِهّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَتَو  اُونَمآ  َنیِذَّلَا  : ) دیامرف یم  هک  تسا  ناسنا  يراتفرگ  نیا  يارب  نآرق  شخبافـش  هخـسن  نیا  يرآ ،
اهنت هک  دیـشاب  هاگآ  .تسا  باداش ] مارآ و  و   ] نئمطم ادخ  دای  هب  ناشیاهلد  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  ) » (1) ) ؛) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا 

« .دبای یم  شمارآ  اهلد  ادخ  دای  اب 

982 ص :

.28/ دعر - . 1
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زگره دـنهد ، یم  رارق  قح  ترـضح  لازیال  تردـق  هاـنپ  رد  ار  دوخ  دنتـسه و  ادـخ  داـی  هب  رت  شیب  هک  ییاـهناسنا  ببـس ، نیمه  هب 
.دننک یم  رشتنم  هعماج  ّلک  رد  ار  شمارآ  نیا  نانآ  یتح  دنا ؛ هدنز  رس  هشیمه  دنتسین و  لاح  هدرمژپ  هدرسفا و 

لاعتم دنوادخ  دای  اب  هک  یـسک  .دهدب  ناسنا  هب  ار  یعقاو  شمارآ  ات  دشاب  دوجو  مامت  اب  دـیاب  ینابز  هچ  یبلق و  رکذ  اب  هچ  ادـخ  دای 
يریثأت شا  یگدنز  داعبا  مامت  رد  هشیدنا  نیا  دـناد ، یم  رظان  رـضاح و  اج  ره  رد  یطیارـش و  ره  رد  ار  وا  ینعی  دـنک ، یم  یگدـنز 

همه ار  تلـصخ  هس  یلع ! ای  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ببـس ، نیا  هب  تسین و  ناسآ  رما  نیا  هتبلا  .دراذگ  یم  تبثم 
ادخ دای  هب  . 3 نارگید ؛ قوقح  تیاعر  . 2 لام ؛ رد  ینید  ناردارب  اب  تاـساوم  . 1 دـننک : داجیا  دوخ  رد  هک  دـنرادن  تقاط  تما  نیا 

)(1) « ( .لاوحا همه  رد  ندوب 

ِرْکِذ ْنَع  ٌْعَیب  الَو  ٌهَراِجت  ْمِهیْهُلت  ٌلاَـجِر ال  : ) دـیامرف یم  هدرک ، یفرعم  یماـقم  نینچ  ياراد  ار  هتـسیاش  ياـهناسنا  زین  لاـعتم  دـنوادخ 
« .دراد یمن  زاب  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  شورف ، دیرخ و  تراجت و  هک  ینادرم  « ؛) ِهَّللا

983 ص :

ص 480. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  هدیزگ  - . 1
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شناگدنب رب  ادـخ  هک  ییاسرف  تقاط  ياهراک  زا  ًارِیثَک ؛ ِهّللا  ُرکِذ  ِهِْقلَخ  یلَع  ُهّللا  َضَرَف  اَم  ِّدَـشَا  ْنِم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هلا ال  هّلل ، دمحلاو  هّللا  ناحبس  ادخ ، دای  زا  ناشروظنم  هک  دیامرف  یم  هفاضا  دعب  .تسا » ندوب  ادخ  دای  هب  ناوارف  تسا ، هدرک  بجاو 

اـهلالح و اـب  ههجاوم  رد  ندوب  ادـخ  داـی  هب  ناـشیا ، دوصقم  اـّما  تسا ؛ ادـخ  داـی  یعون  مه ، اـهنیا  هچرگ  تسین ؛ ربـکا  هّللا  هّللا ، ّـالا 
نآ یلّطعم  نودب  دش ، هجاوم  یهانگ  اب  رگا  دنک و  لمع  نآ  هب  تعرـس  هب  درک ، دروخرب  یتعاط  اب  رگا  ینعی  تسا ؛ یهلا  ياهمارح 

)(1)  ( .دیوگ كرت  ار 

ُرْکِّذلَا : » دیامرف یم  یمارگ  نآ  .دراد  ناوارف  تیمها  تیصعم ، تبیصم و  ماگنه  ندوب ، ادخ  دای  هب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رظنم  زا 
ود ندوب  ادخ  دای  هب  ) (2) ) ؛ ًازِجاح ُنوُکَیَف  َْکیَلَع  َمَّرَح  ام  َدـْنِع  ِهَّللا  ُرْکِذ  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفَا  ِهَبیـصُْملا َو  َدـْنِع  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُرْکِذ  ِنارْکِذ 
[، ابیز  ] تفـص نیا  هک  تسا  مارح  وت  رب  هک  هچنآ  اب  ههجاوم  رد  ندوب  ادـخ  دای  هب  یلّوا ، زا  رترب  تبیـصم و  ماـگنه  لّوا : : ] تسا عون 

« .دوب دهاوخ  هانگ ] باکترا  زا   ] عنام

984 ص :

ص 80. ج 2 ، یفاک ، - . 1

ص 91. ج 2 ، یفاک ، - . 2
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: تسین ادخ  دای  ًالصا  هک  ارچ  تشاد ؛ دهاوخن  شخب  مارآ  رثا  زگره  دریگن ، هشیر  ناسنا  ناج  قمع  زا  هک  يرکذ  هتبلا 

یناهنپ هک  دوب  نآ  زامن  ضرغ ز  ارم 

----

مراذگب وت  اب  وت  قارف  درد  ثیدح 

----

وت یب  نم  هک  دوب  يزامن  هچ  نیا  هنرگو 

----

مازاب هب  لد  بارحم و  هب  يور  هتسشن 

----

985 ص :
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هّللا لبح  هب  ماصتعا  . 3

نئمطم يا  هلیسو  هچ  وا و  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  ِِهب ؛ َتْذَخَا  َْتنَا  ْنِا  ِهّللا  َْنَیبَو  َکَْنَیب  ٍبَبَـس  ْنِم  َُقثْوَا  ٍبَبَـس  ُّيَاَو  ِِهْلبَِحب  ِماَِصتْعِالاَو  »
« .يریگ تسد  رد  ار  نآ  هتشررس  رگا  تسادخ ، اب  وت  هطبار  زا  رت 

نیا .ریگب » مکحم  ار  نامیا  ةریگتـسد  نیا  نزب و  گنچ  هّللا  لبح  ینتـسسگان  هتـشر  هب  یگدنز  رد  هراومه  مرـسپ  : » دـیامرف یم  ماما 
گنچ ادخ  نامـسیر  هب  یگمهو  ) » (1) ) ؛) ًاعیِمَج ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  : ) دـیامرف یم  نآرق  هک  اـجنآ  دراد ؛ ینآرق  ياـنبم  زین  نخس 

لبح قیداصم  زا  یخرب  .دشاب  فصتم  نآ  هب  دیاب  هراومه  یناملسم ، ره  هک  تسا  هتـسیاش  ياهتلـصخ  زا  هّللا  لبح  هب  کّسمت  .دینز »
: مینک یم  رورم  تایاور  رظنم  زا  ار  هّللا 

نآرق نیا  ) (2) ) ؛ ِهَّللا ُْلبَح  َوُه  ُنآْرُْقلا  اَذه  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تسا : دراوم  نیا  هلمج  زا  نآرق  هب  کسمت  . 1
« .تسا ادخ  نامسیر  نامه 

986 ص :

.103/ نارمع لآ  - . 1
ص 258. ج 4 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 168 و  ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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دناوت یم  درب ، یم  جنر  یناطیـش  یناسفن و  ياهیگدولآ  زا  هدـش و  قرغ  ناهانگ  بالجنم  رد  هک  یناسنا  .تسا  هّللا  لبح  مه  هبوت  . 2
؛ ِهَّللا ُْلبَح  َُهبْوَّتلَا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـهد  وشتـسش  تیونعم  لـالز  رثوک  اـب  ار  دوخ  هدرب ، هاـنپ  هبوت  ینعی  هّللا  لـبح  هب 

« .تسادخ نامسیر  هبوت ، ) (1)(

هب ات  دـنوش  یم  کسمتم  لسوتم و  یمارگ  نآ  هب  هراومه  نامیا  لها  هک  تسا  هّللا  لبح  قیداصم  رگید  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  . 3
)(2)  ( .دننامب راوتسا  قح  هار  رد  دننک و  هناور  دنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  یهلا  نیتم  لبح  نیا  ددم 

نم ) (3) ) ؛ يْوقَّتلا ُهَِملَک  یْقثُْولا َو  ُهَوْرُع  اَنَا  ُنیتَْملا َو  ِهَّللا  ُْلبَح  اَنَا  : » دومرف هدرک ، یفرعم  نیتملا  هّللا  لـبح  ار  دوخ  يا ، هبطخ  رد  ماـما 
« .متسه اوقت  هملک  مکحم و  هریگتسد  ادخ و  مکحم  نامسیر 

هار هدرک ، کسمت  نانآ  هب  هک  دنا  فظوم  نآرق  قبط  نامیا ، لها  .دنتسه  یهلا  نامسیر  زین  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  سدقم  دوجو  . 4
)(4) « ( .میتسه تیب  لها  ام  هّللا ، لبح  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ببس ، نیمه  هب  .دنبایب  ار  تداعس 

987 ص :

ص 131. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 1

ص 151. ج 18 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 2
ص 9. ج 4 ، راونالا ، راحب  - . 3

ص 378. ج 1 ، 1415ه ق ، نایلیعامسا ، رشن  مق ، يزیوح ، یلعلا  دبع  نیلقثلا ، رون  ریسفت  - . 4
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هظعوم شریذپ  . 4

« .راد هگن  هدنز  هدنزاس ،] ياهتحیصن  وکین و   ] ِزردنا ِشریذپ ]  ] اب ار  تلد  ِهَظِعْوَْملِاب ؛ َکَْبلَق  ِیْحأ  »

يرای لاـمک  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  هدـش ، تیوقت  هک  دراد  زاـین  اذـغ  هب  زین  شحور  دراد ، زاـین  اذـغ  هب  ناـسنا  مسج  هک  هنوگ  ناـمه 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  رثؤم  یغیلبت  شور  کـی  ناوـنع  هب  نآرق  هک  تسوـکین  هظعوـم  ناور ، ناـج و  ياذـغ  .دـناسر 

اب نک و  توعد  لاـعتم  دـنوادخ  شور  هار و  يوس  هب  ار  مدرم  وـکین ، ياهزردـنا  هنـسح و  هظعوـم  هلیـسو  هب  هک  دـنک  یم  شراـفس 
! رادب هدنز  ار  ناشیاهلد  نانآ ، تیاده 

ارچ اهناسنا ؛ فطاوع  زا  ندرک  هدافتـسا  ینعی  هظعوم ، .تساههار  نیرترثؤم  زا  ادـخ  هار  هب  توعد  لد و  يایحا  قیرط  رد  هویـش  نیا 
.تخاس هجوتم  قح  فرط  هب  ار  مدرم  میظع  ياه  هدوت  ياهلد  ناوت  یم  هفطاع ، کیرحت  اب  دراد و  یفطاع  هبنج  رت  شیب  زردنا ، هک 

988 ص :
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وا و تجاجل  ّسح  کیرحت  لباقم ، فرط  ریقحت  ییوج ، يرترب  تنوشخ ، هنوگره  زا  یلاخ  هک  دتفا  یم  رثؤم  یتروص  رد  دـنپ  هتبلا 
اب مأوت  نارگید و  روضح  رد  ًـالثم  هک  ببـس  نآ  هب  دـنراذگ ؛ یم  سوکعم  رثا  هک  ییاهزردـنا  دنرایـسب  هچ  دـشاب ؛ هدوـب  نآ  دـننام 

دـشخب یم  ار  دوخ  قیمع  رثا  یماگنه  هظعوم ، نیاربانب  .دوش  یم  مامـشتسا  هدـنیوگ  ییوج  يرترب  نآ ، زا  ای  و  هتفرگ ، ماـجنا  ریقحت 
)(1)  ( .دوش هدایپ  ییابیز  تروص  هب  دشاب و  هنسح  هک 

!؟ دنک یم  هچ  ناسنا  لد  اب  هظعوم 

برط و شیع ، سلجم  چیه  .دوب  هدش  هیهت  زاوآ  زاس و  یگدنناوخ و  مارح و  هار  زا  وا  ییاراد  مامت  هک  دوب  دنمتورث  ینز  هناوعش ،» »
تـشذگ یم  هرـصب  ياه  هچوک  زا  دوخ  نارازگتمدخ  نازینک و  اب  يزور  يو  .دـشاب  یلاخ  يو  دوجو  زا  هک  دوبن  هرـصب  رد  یهانگ 

، مدرم عامتجا  اغوغ و  روش و  تلع  زا  ات  داتـسرف  نوردنا  هب  ار  دوخ  نازینک  زا  یکی  .دینـش  يا  هناخ  نورد  زا  ار  یتیعمج  يادص  هک 
.دماین مه  وا  .داتسرف  يرگید  زینک  .دماین  تفر و  وا  یلو  دروآ ؛ يربخ 

راهظا تشگرب و  تفر و  وا  .دهد  شرازگ  سلجم  نآ  عاضوا  زا  رت ، عیرـس  هچره  هک  درک  تساوخرد  شرازگ ، تمدـخ  نیموس  زا 
دـنک و یم  هظعوـم  ار  مدرم  هک  تسا  یظعاو  تاـنایب  ببـس  هب  هیرگ ، يادـص  تـسا و  هظعوـم  سلجم  اـجنیا  نوتاـخ ! يا  : » تـشاد

يارب دوب ، هتـشاذگن  اپ  یـسلاجم  نینچ  هب  زگره  هک  یـصاع  راک و  هنگ  نز  نآ  هناوعـش ، .دـناسرت » یم  ادـخ  باذـع  زا  ار  ناراکدـب 
َبَّذَک ْنَِمل  اَنْدَتْعَاَو  ِهَعاَّسلِاب  اُوبَّذَک  َْلب  : ) درک یم  تبحـص  هیآ  نیا  فارطا  رد  ظعاو  بانج  دـش ، دراو  یتقو  وا  .تفر  اجنآ  هب  اشامت 

)(2) ) ؛) ًارُوُبث َِکلاَنُه  اْوَعَد  َنِینَّرَقُم  ًاقِّیَـض  ًاناَکَم  اَْهنِم  اوُْقُلا  اَِذاَو  ًارِیفَزَو ، ًاظُّیَغَت  اََهل  اوُعِمَـس  ٍدـیَِعب  ٍناَکَم  ْنِم  ْمُْهتَءاَر  اَِذا  ًاریِعَـس ، ِهَعاَّسلاـِب 
! میا هدرک  مهارف  نازوس  رو و  هلعـش  یـشتآ  دنک ، بیذکت  ار  تمایق  هک  یـسک  يارب  ام  دـنا و  هدرک  بیذـکت  ار  تمایق  نانآ  هکلب  »
، تسا هارمه  دیدش ، ندز  سفن  اب  هک  ار  شدولآ  مشخ  كانتـشحو و  يادـص  دـنیبب ، رود  یناکم  زا  ار  نانآ  شتآ ، نیا  هک  یماگنه 

يالیواو دایرف و  دـنریجنز ، لغ و  رد  هک  یلاح  رد  دـنوش ، هدـنکفا  مّنهج  زا  يدودـحم  گنت و  ياج  رد  هک  یماـگنه  دنونـش و  یم 
!« دوش یم  دنلب  نانآ 
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ص 456. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  - . 1
.14 . 11/ ناقرف - . 2
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داد هجوت  تمایق  زور  باذـع  شتآ و  عضو  هب  ار  راکفا  مرن و  ار  اهلد  نانچ  نآ  دـش ، یم  نایب  ظعاو  نابز  زا  هک  دـنوادخ  مالک  نیا 
.دوب هناوعش  دش ، بلقنم  هک  يدارفا  زا  یکی  هک 

هبوت رگا  .مهاگرد  ناهایسور  زا  یکی  نم  ظعاو ! يا  : » دز ادص  هدرپ  سپ  زا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  هفیرـش  هیآ  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  وا 
هک ما  هناوعش  نامه  نم  : » تفگ وا  .دشاب » هناوعـش  هانگ  دننامه  تهانگ  هچرگا  يرآ ، : » تفگ ظعاو  دزرمآ »؟ یم  ارم  دنوادخ  منک 
هب ار  وا  ظعاو ، .مورن » تیـصعم  لابند  رگید  منک و  یتشآ  میادخ  اب  مهاوخ  یم  رگید  الاح  یلو  مرهـش ؛ هرهـش  تیـصعم ، هانگ و  رد 

تخاس و دازآ  ار  ناکزینک  ناگدـنب و  سپـس  درک و  هبوت  مه  وا  .درک  راودـیما  لاـعتم ، دـنوادخ  ناـیاپ  یب  تاـیانع  فطل و  مرک و 
)(1) « ( .دش هتشذگ  ناربج  تدابع و  لوغشم 

يآ زاب  یتسه  هچنآ  ره  يآ  زاب 

----

990 ص :

ص 89. 1379ه ش ، روهشم ، رشن  مق ، این ، كاپ  میرکلادبع  نآرق ، رون  زا  ییاه  هولج  - . 1
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يآ زاب  یتسرپ  تب  ربگ و  رفاک و  رگ 

----

تسین يدیمون  هگرد  ام  هگرد  نیا 

----

)(1)  ( يآ زاب  یتسکش  هبوت  رگا  راب  دص 

----

هرابرد زین  ار  یندینـش  هرطاخ  نیا  .دشخب  یم  ناج  هدرم ، نت  هب  احیـسم  مد  نوچمه  دـنک و  یم  هدـنز  ار  لد  یقیقح ، هظعوم  يرآ ،
.مینک یم  لقن  اجنیا  رد  هدرم  ياهلد  ندرک  هدنز  تیاده و  يارب  فطاوع  کیرحت 

میسانشب ار  یقیقح  ظعاو 

زا یعمج  اب  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  وا  .دوب  یقیقح  ظعاو  فراع و  دهتجم ، کی  هللا ،) همحر  «) ینادـمه یلقنیـسح  الم  دـنوخآ  »
یم اـجنآ  رد  سوه  اوه و  لـها  زا  یعمج  هک  دندیـسر  يا  هناـخ  هوهق  هب  هار ، نیب  رد  ناـنآ  .تفر  یم  تاـیلاع  تاـبتع  هب  نادرگاـش 

نادرگاش زا  یـضعب  .دـنک » رکنم  زا  یهن  ار  ناـنآ  دورب و  یکی  : » دومرف شنادرگاـش  هب  دـنوخآ  .دـندرک  یم  یبوکیاـپ  دـندناوخ و 
« .مور یم  مدوخ  نم  : » دومرف .درک » دنهاوخن  هجوت  رکنم  زا  یهن  هب  اهنیا  : » دنتفگ

امش رگم  : » تفگ سییر  دیزاونب »؟ امش  مناوخب و  مه  نم  دییامرف  یم  هزاجا  : » تفگ ناشسیئر  هب  تفر و  نانآ  کیدزن  راوگرزب  نآ 
: درک مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  هیسوقان  راعشا  ندناوخ  هب  عورش  دنوخآ  .ناوخب » : » تفگ .يرآ » : » دومرف یناوخب »؟ يدلب 
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هّللا ِّالا  ََهِلا  ال 

----

؛ ًاقدِص ًاقدِص  ًاقح  ًاقح 

----

« .میوگ یم  یتسار  قح و  هب  ار  نیا  .تسین  ادخ  زج  شتسرپ ، هتسیاش  قح و  هب  يدوبعم 

اْنتَّرَغ دَق  اْینُّدلا  َّنِا 

----

؛ اْنتَوْهَتْساَو اْنتَلَغَتْشاَو 

----

« .درک شوهدم  هتشگرس و  مرگرس و  دوخ  هب  ار  ام  تفیرف و  ار  ام  ایند  هک  یتسار  هب 

ًالْهَم ًالْهَم  اَْینُّدلا  َْنبای 

----

؛ ًاّقَد ًاّقَد  اَْینُّدلا  َْنباَی 

----

!« قیقد وش ! قیقد  دوخ ] راک  رد   ] ایند دنزرف  يا  مارآ ! شاب ! مارآ  ایند ! دنزرف  يا 

ًاعْمَج ًاعْمَج  اَْینُّدلا  َْنباَی 

----

؛ ًانْرَق ًانْرَق  اَْینُّدلا  ینْفَت 

----

« .نرق هب  نرق  دوش ، یم  يرپس  ایند  یندروآدرگ ! نک ! يروآدرگ  [ کین رادرک   ] ایند دنزرف  يا 
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اَّنَع یضُْمی  ٍموَی  ْنِم  ام 

----
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؛ اَّنِم ًانْکُر  یهْوَا  َِّالا 

----

« .دنادرگ یم  تسس  ار  ام  زا  ینکر  هیاپ و  هکنیا  زج  درذگ ، یمن  ام  رمع  زا  يزور  چیه 

یْقبَت ًاراد  انْعَّیَض  ْدَق 

----

؛ ینْفَت ًاراَد  اّنَطوَتْساَو 

----

« .میتخاس شیوخ  هاگیاج  نطو و  ار  یناف  يارس  عیاض و  ار  یقاب  يارس  ام 

انْطَّرَف ام  يردَن  انَْسل 

----

)(1) ) ؛ اْنتِم ْدَق  َْول  َِّالا  اهِیف 

----

« .دیایب ام  غارس  هب  گرم  هک  يزور  رگم  میناد ؛ یمن  میا ، هدرک  یهاتوک  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ام 

رد هیرگ  هب  دندینـش ، رگتیادـه  فراع  نآ  رثا  اـیمیک  ناـبز  زا  ار  راعـشا  نیا  یتقو  يویند ، رذـگدوز  ياهتذـل  زا  تسمرـس  ِعمج  نآ 
اهنآ هیرگ  يادص  زونه  میدش ، یم  رود  اجنآ  زا  ام  هک  یتقو  : » دیوگ یم  نادرگاش  زا  یکی  .دـندرک  هبوت  ناشیا  تسد  هب  دـندمآ و 

)(2) « ( .دیسر یم  شوگ  هب 

ظِعَّتُم ظعاو  نآ  زا  رگید  یناتساد 

993 ص :
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نیا .دننامب  ناما  رد  شرازآ  زا  ات  دندرک  یم  مارتحا  رهاظ ، رد  ار  وا  مدرم  هک  دوب  فرشا  فجن  شابوا  لذارا و  زا  ) (1) « ( راّرف دبع  »
زاب شا  هتساوخ  هب  یبایتسد  زا  ار  يو  تسناوت  یمن  یـسک  دش ، یم  یلام  رادتـسود  ای  درک و  یم  ادیپ  يزیچ  هب  لیم  رگا  رورـش  درف 

.دندوب رازآ  رد  شتسد  زا  فجن  مدرم  .دراد 

رد راّرف  دبع  تشگ ، یم  زاب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ترایز  زا  هللا ) همحر  ) ینادـمه یلقنیـسح  الم  دـنوخآ  هک  اهبـش  زا  یکی  رد 
نارگ تخس  راّرف ، دبع  رب  دنوخآ  یهجوت  یب  نیا  .تشذگ  شرانک  زا  یهجوت  چیه  نودب  ینادمه  فراع  .دوب  هداتسیا  وا  هار  ریسم 

: تفگ هنابدا  یب  ینحل  اب  درک و  دس  وا  رب  ار  هار  دیود و  .دـنک  هیبنت  ار  ریپ  خیـش  نیا  ات  درک  تکرح  دوخ  ياج  زا  رورـش  نآ  .دـمآ 
هک ییاهناسنا  دیاب  نم  هک  یتسیک  وت  رگم  : » تفگ داتـسیا و  هللا ) همحر  ) ینادـمه فراع  يدرکن »!؟ مالـس  نم  هب  ارچ  خیـشآ ! یه ! »

دنتـسین و لاح  هدرمژپ  هدرـسفا و  زگره  دـنهد ، یم  رارق  قح  ترـضح  لازیال  تردـق  هانپ  رد  ار  دوخ  دنتـسه و  ادـخ  دای  هب  رت  شیب 
دننک یم  رشتنم  هعماج  ّلک  رد  ار  شمارآ  نیا  نانآ  یتح  دنا ؛ هدنز  رس  هشیمه 

ما ِهّللا  َنِم  َتْرَرَفَا  راَّرَف ! ٌْدبَع  : » تفگ وا  هب  هللا ) همحر  ) یلقنیـسح الم  دنوخآ  .مراّرف » دـبع  نم  : » تفگ مدرک »؟ یم  مالـس  وت  هب  ًامتح 
.تفر تفرگ و  ار  شهار  سپس  و  ادخ »؟ لوسر  زا  ای  يا  هدرک  رارف  ادخ  زا  وت  ِِهلوُسَر ؛؟ ْنِم 

994 ص :

.تسا هدوب  رورش  درف  نآ  بقل  نامز  نآ  رد  نازیرگ و  رایسب  هدنب  ینعی  راّرف  دبع  - . 1
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توف ادخ  ناگدـنب  زا  یکی  زورما  : » تفگ نادرگاش  هب  سرد  مامتا  زا  سپ  هللا ) همحر  ) ینادـمه یلقنیـسح  الم  دـنوخآ  حبـص ، ادرف 
تکرح عییـشت  يارب  ناشیا  هارمه  دـنوخآ ، نادرگاش  زا  يا  هدـع  .میور » یم  وا  هزاـنج  عییـشت  هب  دـشاب  لـیام  سک  ره  .تسا  هدرک 
فورعم یغای  نامه  نیا  ابجع ! .دوب  هتفر  ایند  زا  وا  يرآ ، .تفر  راّرف  دبع  هناخ  يوس  هب  دنوخآ  دندید  بجعت  لامک  اب  یلو  دندرک ؛

!؟ دش رضاح  وا  هزانج  عییشت  رد  درک و  دای  ادخ  هدنب  ناونع  هب  وا  زا  دنوخآ  هک  تسا 

توف وا  هک  دش  روطچ  : » درک لاؤس  وا  زا  تفر و  راّرف  دبع  رسمه  دزن  دنوخآ ، نادرگاش  زا  یکی  .دش  مامت  هزانج  عییشت  لاح ، ره  هب 
یلو دـمآ ؛ یم  لزنم  هب  دوـخ  یب  دوـخ  زا  يّداـعریغ و  لاـح  اـب  تقورید  بش  ره  وا  دـش ؟ هچ  مناد  یمن  : » تـفگ شرـسمه  درک »؟
یم مدق  طایح  رد  دیباوخن و  حبـص  ات  دوب و  هتفر  ورف  رکف  رد  دمآ و  لزنم  هب  اشع  برغم و  ناذا  زا  دـعب  تعاس  کی  دودـح  بشید 

نادرگاش زا  يا  هدع  .درپس » ناج  زین  رحـس  و  ادخ !؟ لوسر  زا  ای  يا  هدرک  رارف  ادـخ  زا  وت  راّرف ! دـبع  درک : یم  رارکت  دوخ  اب  دز و 
ناـشیا دـندرک ، لاؤس  وا  زا  نوچ  .تسا  هتفگ  وا  هب  هللا ) همحر  ) ینادـمه یلقنیـسح  ـالم  دـنوخآ  ار  هلمج  نیا  هک  دـندیمهف  دـنوخآ 

)(1) « ( .مراد هگن  ایند  نیا  رد  ار  وا  متسناوتن  یلو  مدرک ؛ زین  ار  راک  نیا  منک و  مدآ  ار  وا  متساوخ  یم  نم  : » دندومرف

995 ص :

ص 27. 1378ه ش ، نابوخ ، رهم  رشن  مق ، يدمحمرون ، داوج  دمحم  يدابآ ، فجن  دّمحم  یلع  جاح  هنازرف  میکح  لاح  حرش  - . 1
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مالسلا هیلع  یلع  هریس  مالک و  رد  یعامتجا  تلادع 

همدقم

تـسا يروما  هلمج  زا  تلادع  .تسا  ناشتایح  لوط  رد  اهناسنا  همه  ياهنامرآ  زا  یهلا و  ناربمایپ  مامت  یلـصا  ياهتلاسر  زا  تلادـع 
هب تسا ؛ اهتحلصم  نیرتالاب  دوخ  تسین و  تحلـصم  طرـش و  عبات  نآ  يارجا  تسا و  صیخـشت  لباق  لقع ، هلیـسو  هب  نآ  یبوخ  هک 
هک تساـجنیا  .درگن  یم  مشچ  کـی  هب  ار  همه  دسانـش و  یمن  رفاـک  نمؤـم و  نمـشد و  تسود و  تلادـع ، هک  تـسا  تـلع  نـیمه 
امش یموق  اب  ینمشد  ادابم  ) » (1) ) ؛» يَْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  الَأ  یَلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ال  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

« .تسا رت  کیدزن  اوقت  هب  هک  دینک  راتفر  تلادع  هب  دیزرون ، تلادع  هک  دراداو  ار 

هیلع یلع  ماما  سدقم  مان  .تسا  يولع  تموکح  تسایـس و  هلأسم  نیرت  لماش  نیرت و  يداینب  نیرتراوتـسا ، نیرت ، يروحم  تلادع ،
مهم یقشمرس  هراومه  تلادع ، .دنک  یم  یعادت  ار  تلادع  مالـسلا  هیلع  یلع  مان  هک  تسا  هتخیمآ  رد  تلادع  اب  نانچ  نآ  مالـسلا ، 

.دیشون تداهش  دهش  طسق ، شرتسگ  تلادع و  يارجا  هار  رد  وا  دوب و  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  یگدنز  رد 

996 ص :

.8/ هدئام - . 1
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ّتنـس تسا و  هتفرگ  وگلا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  دـنک  اـعّدا  دـناوت  یم  یتموکح  مییوگب  هک  تسور  نآ  زا  هتکن ، نیا  رب  دـیکأت 
، شرتـسگ يارب  دـنهد و  ّتیمها  زیچ ، ره  زا  شیب  تلادـع ، هب  نآ ، نارادمدرـس  هک  دـنک  یم  ادـتقا  راوـگرزب  نآ  هریـس  هب  هناـسانش 

.مدرم اب  لماعت  رادرک و  لمع ، رد  هکلب  مالک ؛ نایب و  رد  هن  دنزرون ؛ غیرد  یششوک  چیه  زا  نآ ، نتخاس  ریگ  همه  هعسوت و 

باـنج نآ  زا  يدرف  .درک  دـهاوخ  نشور  ناـهذا  رد  شیپ  زا  شیب  ار  تلادـع  هاـگیاج  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  مـالک  رد  لـمأت 
ود زا  رگـشسرپ  عقاو ، رد  یگدنـشخب »؟ ای  تسا  رتالاب  رت و ] فیرـش  ، ] تلادع ایآ  (1) ؛ ( ) ؟ ُدوُجلا ْوَا  ُلْدَْعلَا  ُلَْضفَأ ؟ اَمُهُّیَأ  : » دیـسرپ
هب ناـسحا  هدوب و  نازیرگ  متـس ، زا  هراومه  رـشب ، .دراد  دوـجو  یلاـعتم  ياـهناسنا  رد  اـهنت  هک  تسا  هدیـسرپ  یناـسنا  يـالاو  تفص 

دوج و .دسرب  رظن  هب  ناسآ  یلیخ  لوا ، هلهو  رد  دیاش  الاب  شسرپ  خساپ  .تسا  هدوتـس  هدرک و  نیـسحت  شیوخ ، قح  رد  ار  نارگید 
، دوج اما  تساهنآ ؛ قوقح  دودـح و  هب  ندرکن  زواجت  نارگید و  قوقح  تیاعر  تلادـع ، اریز  تسا ؛ رتـالاب  تلادـع  زا  یگدنـشخب 

نارگید قوقح  هب  دـنک  یم  راتفر  تلادـع  اب  هک  يدرف  .دـنک  یم  ریغ  راثن  ار  دوخ  ملـسم  قوقح  دوخ ، تسد  اب  یمدآ  هک  تسا  نیا 
يرگید هب  ار  دوخ  ملـسم  قحو  دـنک ، یم  يراکادـف  دـنک  یم  دوج  هکنآ  اـما  تسا ؛ نارگید  قوقح  ظـفاح  اـی  دـنک و  یمن  زواـجت 

؛ تسا رتالاب  دوج  زا  لدـع  هک  دـیامرف  یم  لـیلد  ود  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یلو  تسا ؛ رتـالاب  دوج  سپ  .دـنک  یم  راذـگاو 
[ یعیبط يارجم  و   ] ریـسم رد  ار  اهنایرج ] و   ] روما لدـع ، اَِهتَهِج ؛ ْنَع  اَهُجِرُْخی  ُدوُْجلا  اَهَعِـضاَوَم َو  َرُومُْألا  ُعَضَی  ُلْدَْـعلا  : » هکنیا تسخن 

« .دزاس یم  جراخ  دوخ  یعیبط ]  ] يارجم زا  ار  اهنآ  دوج ، اما  دهد ؛ یم  رارق  دوخ 

؛] دریگ یمرب  رد  ار  عامتجا  همه  هک   ] ماع تسا  ینوناق  تلادع ، ٌّصاَخ ؛ ٌضِراَع  ُدوُْجلا  ٌّماَع َو  ٌِسئاَس  ُلْدَْعلا  : » دیامرف یم  هکنیا  رگید 
.تسین دوج  رگید  دبای ، تیلک  دنک و  ادیپ  یمومع  ینوناق و  هبنج  رگا  هک  تسا » صاخ  یضراع و  تلاح  کی  ششخب ، اما 

997 ص :

ص350. ج72 ، 1403ه ق ، ثارتلا ، ءایحالاراد  یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - . 1
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، تلادع دوج ،) تلادع و   ) ود نآ  نایم  زا  سپ  اَمُُهلَْـضفَأ ؛ اَمُُهفَرْـشَأ َو  ُلْدَْعلاَف  : » دریگ یم  هجیتن  هاگ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.تسا لضفا  فرشا و 

.تسا تلادع  دهدب ؛ شمارآ  عامتجا ، حور  هب  تمالس و  عامتجا ، رکیپ  هب  دنک و  ظفح  ار  عامتجا  لداعت  دناوت  یم  هک  یلصا  نآ 

998 ص :
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یعامتجا تلادع  فیرعت 

مولع تاعلاطم  هصرع  رد  مهبم  میهاـفم  زا  یکی  هژاو ، نیا  اـما  دوش ؛ یم  هتفگ  نخـس  رایـسب  یعاـمتجا ، تلادـع  زا  هزورما  هکنآ  اـب 
یم مه  داد و  رارق  گنهرف  داصتقا و  تسایـس ، ياه  هزوح  ضرع  رد  ار  عامتجا  هزوح  ناوت  یم  مه  اریز  تسا ؛ یناـسنا  یعاـمتجا و 

یگنهرف و یـسایس ، ياه  هصرع  لماش  روکذـم و  دراوم  زا  رت  هدرتسگ  يا  هعومجم  هعماج  روما  یگدـیچیپ  هب  هجوت  اـب  ار  نآ  ناوت 
چیه رد  تلادع  اریز  تسا ؛ رظن  ّدم  نآ  یعامتجا  دعب  دیآ ، یم  نایم  هب  تلادـع  زا  نخـس  یتقو  ًابلاغ  هزورما  .درک  دادـملق  يداصتقا 

یگنهرف و یـسایس ، ياه  هصرع  لماش  هک  مود  يانعم  هب  یعامتجا  تلادـع  تیمها  یگدرتسگ و  هب  دوخ  نیوانع  میهافم و  زا  کـی 
.دوب دهاوخن  دوش ، یم  يداصتقا 

رد تلادـع  دـیوگ : یم  وا  .تسا  حرطم  نآ  یعامتجا  هصرع  رد  هملک  قیقد  ياـنعم  هب  مالـسلا  هیلع  يرهطم  دیهـش  هاـگن  زا  تلادـع 
، دوشن ادا  یقح  بحاص  چیه  قح  رگا  .اهنآ  هب  یضیعبت  چیه  نودب  قاقحتـسا  نابحاص  قح  نداد  زا : تسا  ترابع  شعیـسو ، موهفم 

فـالخ رب  زاـب  دوشن ، هداد  رگید  یـضعب  قح  دوش و  هداد  یـضعب  قـح  دـشاب و  ضیعبت  رگا  هک  ناـنچمه  تسا ؛ تلادـع  فـالخرب 
همزال .ندشن  لئاق  ضیعبت  نتـسیرگن و  يواسم  مشچ  هب  همه  هب  ینعی  تسا ؛ تاواسم  اب  مزالم  رظنم ، نیا  زا  تلادـع  .تسا  تلادـع 

دوش و هداد  دایز  دراد ، قاقحتسا  دایز  رگا  دوش ؛ هداد  شقاقحتـسا  قبط  یـسک  ره  هب  هکنیا  ینعی  تسا ؛ تلادع  تاواسم ، هنوگ  نیا 
)(1)  ( .دریگن تروص  یضیعبت  تهج  نیا  رد  دوش و  هداد  مک  دراد ، قاقحتسا  مک  رگا 

999 ص :

ص46 و 47. ج6 ، 1372ش ، اردص ، تاراتشنا  يرهطم ، یضترم  یمالسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم  - . 1
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.دسر یم  شیوخ  هتسیاش  قح  هب  هعماج  رد  سک  ره  نآ ، تیاعر  اب  هک  تسا  یشزرا  عقاو ، رد  یعامتجا  تلادع  ریباعت ، نیاربانب 

1000 ص :
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مالسلا هیلع  نانمؤمریما  راتفگ  رد  یعامتجا  تلادع 

.تساوخ یمن  ریسم  نیا  رد  زج  ار  نآ  تفریذپ و  تلادع  ققحت  يارب  ار  تموکح  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

ٍِملاَظ َو ِهَّظِک  یَلَع  اوُّرِقَی  َال  ْنَأ  ِءاَمَلُْعلا  یَلَع  ُهَّللا  َذَخَأ  اَم  َو  ِرِصاَّنلا ، ِدوُجُِوب  ِهَّجُْحلا  ُماَِیق  ِرِضاَْحلا َو  ُروُضُح  َال  َْول  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
نارای دوبن و  ناگدننک  تعیب  ناوارف ]  ] روضح رگا  ) (1) ) ؛ اَِهلَّوَأ ِسْأَِکب  اَهَرِخآ  ُْتیَقََسل  َو  اَِهبِراَغ ، یَلَع  اَهَْلبَح  ُْتیَْقلََأل  ٍمُولْظَم ، ِبَغَس  َال 

نارگمتـس و یگراـب  مکـش  ربارب  رد  هک  دوـب  هتفرگن  ناـمیپ  دـهع و  ءاـملع  زا  دـنوادخ  رگا  دـندرک و  یمن  ماـمت  نـم  رب  ار  تـجح 
لّوا هساک  هب  ار  تفالخ  رخآ  و  مدرک ] یم  شیاهر   ] هتخادنا نآ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  رتش  راهم  دننکن ، توکس  نامولظم  یگنسرگ 

« .متخاس یم  باریس  نآ 

ًهَِینْـسَت ِماَثْآلا َو  ِملاَظَْملا َو  َنِم  ًاهیِْزنَت  ِماَنَْأِلل َو  ًاماَِوق  َلْدَْـعلَا  ُهَناَْحبُـس  ُهللا  َلَـعَج  : » تسا هدرک  ناـیب  نینچ  ار  تلادـع  شقن  ترـضح  نآ 
ناهانگ و اهیراکمتـس و  زا  یکاپ  ببـس  و  اهنآ ] یناگدنز  نوتـس  و   ] اهناسنا ییاپرب  هیام  ار  تلادـع  ناحبـس  يادـخ  ) (2) ) ؛ ِمَالْسِْإِلل

« .دنوش یم  حالصا  ّتیعر  تلادع  اب  ) (3) ) ؛ ُۀَّیِعَّرلا ُحَلْصَت  ِلْدَْعلِاب  : » تسا هدومرف  زین  و  .تسا » هداد  رارق  مالسا  غارچ  ینشور 

1001 ص :

(. هیقشقش هبطخ   ) موس هبطخ  ص36 ، ج1 ، 1412ه ق ، مق ، رئاخذلا ، راد  هدبع ، دمحم  حرش  هغالبلا ، جهن  - . 1
ص335. ج1 ، 1407ق ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسؤم  يدمآلا ، دحاولادبع  ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - . 2

،ج1،ص292. ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ  - . 3
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هب مامتها  نآ  رد  هک  یتناـید  تسا و  يونعم  یناگدـنز  یناـسنا و  تاـیح  دـقاف  تسین ، اـپرب  نآ  رد  تلادـع  هک  يا  هعماـج  عقاو ، رد 
هبناـج و همه  یتلادـع  يرارقرب  هار  رد  تسین و  نآ  فدـه  تلادـع ، هک  یتـموکح  تسا و  یهارمگ  هیاـم  تـسین ، تلادـع  يرارقرب 

.تسا نکمم  تلادع ، هلیسو  هب  نامدرم  يایند  نید و  حالصا  اریز  تسا ؛ تکاله  ریسم  رد  دنز ، یمن  ماگ  ریگارف 

: تسا هدش  دراو  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  رد 

« .تسا یگدنز  تلادع  ) (1) ) ؛ ٌةاَیَح ُلْدَْعلَا  »

« .تسا نید ]  ] ماکحا تایح  تلادع  ) (2) ) ؛ ِماَکْحَْالا ُةاَیَح  ُلْدَْعلَا  »

« .تسا قلخ  لاوحا ]  ] حالص هیام  نامدرم و  تایح  رادمامز ، تلادع  ) (3) ) ؛ ِهَّیِرَْبلا ُحَالَص  ِهَّیِعَّرلا َو  ُهاَیَح  ِناَْطلُّسلا  ُلْدَع  »

دیـسر تداهـش  هب  هار  نیمه  رد  دیرخ و  ناج  هب  ار  اهتفلاخم  اهیتخـس و  همه  الاو ، فده  نیا  ققحت  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
« .دش هتشک  شتلادع  تدش  ببس  هب  شیوخ  تدابع  بارحم  رد  وا  ) (4) ) ؛ ِِهلْدَع ِةَّدِِشل  ِِهباَرِْحم  ِیف  َِلُتق  : » دنا هتفگ  شا  هرابرد  هک 
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.مینک یم  نایب  تسا  یعامتجا ) تلادع   ) تلادع نکر  نیرت  مهم  فلتخم  داعبا  رگنشور  هک  ار  ناشیا  مالک  زا  ییاهشخب  همادا ، رد 

ادخ ناگدنب  اب  فاصنا  تیاعر  .فلا 

َِکلْهَأ ِهَّصاَخ  ْنِم  َکِسْفَن َو  ْنِم  َساَّنلا  ِفِْصنَأ  َهَّللا َو  ِفِصَن  : » دومرف نینچ  رتشا  کلام  هب  دوخ  نامرف  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
َضَحْدَأ ُهَّللا  ُهَمَـصاَخ  ْنَم  ِهِداَبِع َو  َنوُد  ُهَمْـصَخ  ُهَّللا  َناَک  ِهَّللا  َداَبِع  َمَلَظ  ْنَم  ِْملْظَت َو  ْلَعْفَت  اَّلِإ  َکَّنِإَف  َِکتَّیِعَر  ْنِم  يًوَه  ِهِیف  َکـَل  ْنَم  َو 

َهَّللا َّنِإَـف  ٍْملُظ  یَلَع  ٍهَماَـقِإ  ْنِم  ِِهتَمِْقن  ِلـیِْجعَت  ِهَّللا َو  ِهَمِْعن  ِرِییْغَت  َیلِإ  یَعْدَأ  ْیَـش ٌء  َْسَیل  َبُوتَی َو  ْوَأ  َعِْزنَی  یَّتَـح  ًاـبْرَح  ِهَِّلل  َناَـک  ُهَتَّجُح َو 
دارفا بناج  زا  و  دوخ ، بناـج  زا  مدرم  هب  تبـسن  دـنوادخ و  هب  تبـسن  ) (1) ) ِ؛ داَـصْرِْملِاب َنیِِملاَّظِلل  َوُه  َنیِدَهَطْـضُْملا َو  َهَوْعَد  ٌعیِمَس 
یـسک و  يا ! هدرک  متـس  ینکن ، نینچ  رگا  هک  هد ! جرخ  هب  فاصنا  يدـنم  هقالع  اهنآ  هب  هک  ییایاعر  بناج  زا  و  تنادـناخ ، صاخ 

ار شلیلد  دشاب ، وا  نمـشد  دنوادخ ، هک  یـسک  و  دوب ، دهاوخ  وا  نمـشد  ناگدنب ، زا  شیپ  دنوادخ  دنک ، متـس  ادخ  ناگدـنب  هب  هک 
ماقتنا و لیجعت  ادخ و  ياهتمعن  رییغت  رد  زیچ  چیه  دنک ، هبوت  ای  درادرب  ملظ  زا  تسد  ات  دزادرپ  یم  گنج  هب  وا  اب  دزاس و  یم  لطاب 

نیمک رد  دونـش و  یم  ار  نامولظم  ۀتـساوخ  اـعد و  دـنوادخ ، هک  ارچ  تسین ؛ رت ] سردوز  و   ] رت عیرـس  متـس ، رب  رارـصا  زا  شرفیک ،
« .تسا نارگمتس 

مدرم هب  ندرکن  ملظ  .ب 
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َْفیَْحلا ِءاَلَْجلِاب َو  ُدوُعَی  َفْسَْعلا  َّنِإَـف  َْفیَْحلا  َفْسَْعلا َو  ِرَذْـحا  َلْدَْـعلا َو  ِلِمْعَتْـسا  : » دومرف سراـف  رادناتـسا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
رارف و ببـس  يدـعت ، زواـجت و ]  ] اریز نیزگ ؛ يرود  مدرم ] هب   ] ملظ يدـعت و  زا  نـک و  هـشیپ  ار  تلادـع  ) (1) ) ؛ ْفیَّسلا َیلِإ  وُعْدَـی 

« .دوش یم  وت ] هیلع   ] ریشمش هب  لسوت  مدرم و ] مایق   ] ببس متس ، دش و  دهاوخ  وت  زا  مدرم ]  ] يرود

نادنمزاین هب  هجوت  .ج 

یم هراب  نیا  رد  دـنوادخ  .تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  رگید  هدـنز  دوجوم  ره  اهنآ و  همه  يزور  قزر و  هدـیرفآ ، ار  مدرم  هک  ییادـخ 
رب شا  يزور  قزر و  هـکنآ  زج  تـسین ، نـیمز  رد  يا  هدـبنج  چـیه  ) (2) ) ؛» اُهقْزِر ِهَّللا  یَلَع  ـَّالِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍهَّباَد  ْنِم  اـم  َو  : » دـیامرف

، یهلا ياهجنگ  نیا  زا  ار  دوخ  مهـس  يزور و  تسا  مزال  ناسنا ، ره  رب  سپ  .تسا  هتفهن  یتسه  لد  رد  يزور ، نیا  .تسا » دـنوادخ 
يزور مهـس و  دناوتن  دنک و  راک  دناوتب  هک  تسین  مهارف  وا  يارب  یعامتجا  یمـسج و  رظن  زا  یتیعقوم  هک  يدرف  اما  دروآ ؛ تسد  هب 

دشاب و هتشاد  تیمورحم  اب  مأوت  یگدنز  دورب و  نیب  زا  وا  قح  دیاب  ایآ  دروآ ، تسد  هب  تعیبط  ياهجنگ  زا  میقتسم  روط  هب  ار  دوخ 
بجاو یتسه ، ياهتورث  ناگدـنراد  راک و  رب  نادـنمناوت  رب  ناّنم  دـنوادخ  اریز  ...ریخ  دراپـسب ؟ ناج  یگنـسرگ ، تدـش  زا  هکنیا  ای 

.دننک کمک  راک  ماجنا  يزور و  ندروآ  تسد  هب  رد  ار  زجاع  دنمتسم و  ناوتان  نآ  هک  تسا  هدرک 

، ناشتورث لاوما و ]  ] رد هک  یناسک  ) » (3) ) ؛» ِموُرْحَْملا ِِلئاَّسِلل َو  .ٌمُوْلعَم  ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  دـنوادخ 
تـشیعم نیمأت  کمک و  زا  نادنمتورث  رگا  سپ  .تسا » هدش  هداد  رارق  نامورحم  ناگدننک و  تساوخرد  نیمأت ]  ] تهج نّیعم  یقح 

.ددنسپ یمن  ار  نآ  مالسا ، زیخ  تلادع  تعیرش  و  دش ، دهاوخن  یضار  نیا ، هب  دنوادخ  دننز ، زاب  رس  نادنمزاین ، نادنمتسم و 
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ِِهب َعِّتُم  اَِمب  اَّلِإ  ٌریِقَف  َعاَج  اَمَف  ِءاَرَقُْفلا  َتاَْوقَأ  ِءاَِینْغَْألا  ِلاَْومَأ  ِیف  َضَرَف  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
.تسا هدرک  نیعم  نادنمتورث  لاوما  رد  ار  ناریقف  زاین ] و   ] اذـغ ناحبـس ، دـنوادخ  ) (1) ) ؛ ِکلَذ ْنَع  ْمُُهِلئاَس  ُهُّدَـج  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ِینَغ َو 
دهاوخ اهنآ  زا  هراب  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  و  دـشاب ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  يدـنمتورث  هکنآ  رگم  تسین ؛ هنـسرگ  يریقف  چـیه  سپ 

« .دیسرپ

ِهَّللا ِلاَم  ْنِم  َكَدـْنِع  َعَمَتْجا  اَـم  َیلِإ  ْرُْظنا  َو  : » تشون نینچ  هکم  رد  دوخ  رادـنامرف  ساـبع » نب  مثق   » هب يا  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
عمج وت  دزن  هک  هللا  لاـم  هب  نکفا  يرظن  ) (2) ) ؛ تاَّلَْخلا ِِۀقاَْفلا َو  َعِضاَوَم  ِِهب  ًابیِـصُم  ِهَعاَجَْملا  ِلاَیِْعلا َو  يِذ  ْنِم  َکَلَِبق  ْنَم  َیلِإ  ُْهفِرْـصاَف 

« .دسرب نادنماین  ارقف و  تسد  هب  هک  يروط  هب  ناسرب ؛ تفارطا  ناگنسرگ  نادنملایع و  فرصم  هب  ار  نآ  .تسا و  هدش 

ِنیِکاَسَْملا َو َنِم  ْمَُهل  َهَلیِح  َال  َنیِذَّلا  َنِم  یَْلفُّسلا  ِهَقَبَّطلا  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  : » دیامرف یم  نینچ  زین  رتشا  کلام  هب  دوخ  نامرف  رد  ترـضح  نآ 
ینعی دـنرادن ؛ هراچ  هار  هک  اهنآ  نک .] تیاـعر   ] نییاـپ هقبط  هراـبرد  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  ) (3) ) ؛ یَْنمَْزلا ِسُْؤْبلا َو  ِلـْهَأ  َنیِجاَـتْحُْملا َو 

« .ناگداتفاراک زا  دنا و  هدش  یتخس  راچد  هک  یناسک  نادنمزاین ، نادنمتسم ،
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اهتصرف يربارب  .د 

تازاـیتما زا  هدافتـسا  تصرف  هک  يروط  هب  .تسا  همه  يارب  اهتـصرف  ندرک  ربارب  یعاـمتجا ، تلادـع  رد  لـئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی 
مکاح صخش  هب  یکیدزن  تموکح و  هاگتـسد  اب  هطبار  ساسا  رب  هک  دریگن  رارق  یـصخشم  هورگ  تسد  هب  هعماج  يداصتقا  یلام و 

.دنا هدمآ  الاب 

لاوما تازایتما و  مامت  دومرف  تفالخ ، هب  یبایتسد  دّرجم  هب  درک و  ذاختا  هناتخسرس  یعضوم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ِِهب َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو  َْول  ِهَّللا  َو  : » دومرف هراب  نیا  رد  ترـضح  نآ  .تفرگ  دـهاوخ  قباس ، هفیلخ  ماوقا  ناتـسود و  ناکیدزن ، زا  ار  قحان 

ادـخ هب  ) (1) ) ؛ ُقَیْـضَأ ِْهیَلَع  ُرْوَْجلاَف  ُلْدَْـعلا  ِْهیَلَع  َقاَـض  ْنَم  ًهَعَـس َو  ِلْدَْـعلا  ِیف  َّنِإَـف  ِهیِّقِحَتْـسُم  یَلَع  ُُهتْدَدََرل  ُءاَـمِْإلا  ِِهب  َکـُِلم  ُءاَـسِّنلا َو 
هب مبایب ، رگا  دـنا ، هدـش  کلام  ار  ینازینک  نآ  هطـساو  هب  ای  دـنا و  هداد  رارق  نانز  نیباـک  رد  لاـملا  تیب  زا  هدوهیب ]  ] هچنآ دـنگوس !
وا رب  متـس  ملظ و  لـمحت  دـیآ ، نارگ  وا  رب  تلادـع  هک  سک  نآ  و  دروآ ، یم  شیاـشگ  تلادـع ، اریز  منادرگ ؛ یم  رب  نآ  قحتـسم 

« .دوب دهاوخ  رت  نارگ 

دنمورین یلاو  هیواعم ، اهنآ  نیب  رد  هک  درک  رانکرب  راک  زا  ار  قباس  نارادنامرف  مامت  دوخ ، يرادمامز  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
یتیافک یب  رطاخ  هب  تموکح ، رد  ماـقم  ندروآ  تسد  هب  يارب  ریبز  هحلط و  عورـشمان  ياـه  هتـساوخ  لـباقم  رد  نینچمه  .دوب  ماـش 

هکنیا اب  مدرم  نایم  لاوما  عیزوت  رد  و  درک ، ارجا  ار  تاواسم  تسایس ، رد  وا  .درک  یگداتسیا  هناتخسرس  اهتسپ ، نیا  زارحا  يارب  اهنآ 
ناشیا دندرک ، هیالگ  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  زا  هک  یماگنه  .دراذگن و  یقرف  دندوبن  حطس  کی  رد  ناسکی و  تلیضف  رظن  زا  اهنآ 

اَم ِِهب  ُروُطَأ  َال  ِهَّللا  ِْهیَلَع َو  ُتیِّلُو  ْنَمِیف  ِرْوَْجلِاب  َرْـصَّنلا  َُبلْطَأ  ْنَأ  یِّنوُُرمْأَت  َأ  : » دومرف هدـمآ و  رب  دوخ  هنالداع  تسایـس  حیرـشت  ماقم  رد 
یم روتسد  نم  هب  ایآ  ) (2) ) ؛ هَّللا ُلاَم  ُلاَْملا  اَمَّنِإ  َْفیَکَف َو  ْمُهَْنَیب  ُْتیَّوََسل  ِیل  ُلاَْملا  َناَک  َْول  ًامَْجن  ِءاَمَّسلا  ِیف  ٌمَْجن  ما  اَـم  ٌریِمَـس َو  َرَمَس 

ات دـنگوس  ادـخ  هب  میوج !؟ دادمتـسا  منک ، یم  تموکح  اهنآ  رب  هک  یناسک  قح  رد  متـس ، روج و  زا  دوخ  يزوریپ  يارب  هک  دـیهد 
یمن تسد  يراک  نینچ  هب  زگره  دـننک  یم  بورغ  عولط و  مه  یپ  رد  نامـسآ  ناگراتـس  و  رارقرب ]، زور  بش و  و  یقاـب ،[ نم  رمع 
قلعتم و   ] ادـخ لاوما  لاوما ، نیا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  مدرک  یم  میـسقت  اهنآ  نایم  رد  يواسم  روط  هب  دوب ، مدوخ  زا  لاوما  رگا  .منز 

« .تسا لاملا ] تیب  هب 
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ات دمآ  ترضح  نآ  دزن  وا  .درک  یگداتـسیا  بلاط  یبا  نب  لیقع  شیوخ ، ردارب  تسردان  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  یتح  مامه  ماما  نآ 
نینچ ار  ارجام  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .درک  در  ار  دوخ  ردارب  تساوخرد  ماـما ، اـما  دـنک ؛ بلط  يرتداـیز  رادـقم  لاـملا  تیب  زا 

: دومرف حیرشت 

وا هب  ار  امـش  ياهمدنگ  زا  نم  کی  هک  تساوخ  یم  نم  زا  دوب و  هدش  ریقف  تدـش  هب  هک  مدـید  ار  مردارب  لیقع ، دـنگوس  ادـخ  هب  »
گنر لین  اب  ناشتروص  ایوگ  هدش ، نوگرگد  رقف  رثا  رب  ناشگنر  هدیلوژ و  ناشیاهوم  یگنـسرگ  زا  هک  مدید  ار  شناکدوک  .مشخبب 

، مشورف یم  وا  هب  ار  منید  درک  لایخ  .مداد  ارف  شوگ  وا  هب  نم  .درک  رارکت  ار  دوخ  هتساوخ  راب  دنچ  درک و  رارـصا  لیقع  .دوب  هدش 
شتآ رد  ار  ینهآ  شا ) يرادشه  يرادـیب و  يارب  نم  اما   ) مشک یم  تسد  شیوخ  مسر  هار و  زا  مراد و  یمرب  مدـق  وا  هاوخلد  هب  و 

درد تدش  زا  هک  ینارامیب  نوچمه  دادرس  يا  هلان  .دریگ  تربع  نآ ، ترارح  اب  ات  متخاس  کیدزن  شندب  هب  ار  نآ  سپس  .متخادگ 
نهآ زا  .دنیرگب  وت  گوس  رد  دنمگوس  نانز  لیقع ! يا  ناه  متفگ : وا  هب  .دزوسب  نآ  ترارح  زا  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـنلان و  یم 
راّبج دنوادخ  هک  یناشک  یم  یشتآ  يوس  هب  ارم  اما  تسا ؛ هدرک  خرس  هچیزاب  تروص  هب  ار  نآ  یناسنا  هک  ینک  یم  هلان  يا  هدیتفت 

)(1) ) »؟ موشن نالان  نازوس  شتآ  زا  نم  یلان و  یم  جنر  نیا  زا  وت  .تسا  هتخورفارب  شبضغ  مشخ و  هلعش  اب  ار  نآ 

.دراذگن یقرف  هبیرغ  انشآ و  هداوناخ و  دوخ و  نیب  تلادع  يارجا  رد  درف  هک  نیمه  ینعی  ربارب  تصرف 
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همه يارب  نوناق  يارجا  .ه 

هیلع یلع  ماما  .دنـشاب  هتـشاد  تینوصم  نآ  لباقم  رد  تورث ، ماقم و  نابحاص  یلو  دوش ؛ ارجا  نافعـضتسم ، يارب  طقف  نوناـق ، دـیابن 
يِْدنِع يِوَْقلا  َُهل َو  َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٌزیِزَع  يِْدنِع  ُلِیلَّذلا  : » دومرف هراب  نیا  رد  درک و  هزرابم  هناعطاق  متس  ملظ و  زا  هویش  نیا  اب  مالسلا 
ناشقح ات  دنا  مرتحم  زیزع و  نم  رظن  زا  دنتـسه ]،  ] تسپ لیلذ و  اهرظن ] رد  هک  یناگدیدمتـس  ) ] (1) ) ؛ ْهنِم َّقَْحلا  َذُخآ  یَّتَح  ٌفیِعَض 

« .مناتسب اهنآ  زا  ار  نارگید ]  ] قح ات  دنریقح  نم  رظن  رد  رگمتس ]  ] نادنمورین و  مریگب ، ار 

هدافتـسا و ءوس  تشاد ، یم  نوصم  نوناق  لباقم  رد  ار  وا  هک  شیوخ  ماقم  زا  شترا ، راد  هجرد  اـی  رـسفا و  کـی  هک  ماـگنه  نآ  رد 
نآ .تشادرب  نایم  زا  دراوم  نیرت  کـچوک  رد  یتح  ار  دـیدهت  هدافتـسا و  ءوس  تینوصم ، نیا  ترـضح ، درک ، یم  دـیدهت  ار  مدرم 

ْمُِکب ٌهَّراَم  یِه  ًادُونُج  ُتْرَّیَس  ْدَق  یِّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  : » داتسرف تشون و  هاپس  شترا و  تکرح  ریسم  یلاها  هب  يا  همان  هراب ، نیا  رد  ترـضح 
اَّلِإ ِْشیَْجلا  ِهَّرَعَم  ْنِم  ْمُِکتَّمِذ  َیلِإ  ْمُْکَیلِإ َو  ُأَْربَأ  اَنَأ  اَذَّشلا َو  ِفْرَـص  يَذَْألا َو  ِّفَک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ِهَِّلل  ُبِجَی  اَِمب  ْمُُهْتیَـصْوَأ  ْدَـق  ُهَّللا َو  َءاَش  ْنِإ 
ْنَع ْمُِکئاَهَفُـس  يِدـْیَأ  اوُّفُک  ْمِهِْملُظ َو  ْنَع  ًاـْملُظ  ًاْئیَـش  ْمُْهنِم  َلَواَـنَت  ْنَم  اوـُلِّکَنَف  ِهِعَبِـش  َیلِإ  ًابَهْذَـم  اَْـهنَع  ُدِـجَی  اـَل  ِّرَطْـضُْملا  ِهَعْوَـج  ْنِم 

اَم ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ْمُُکِبْلغَی  اَّمِم  ْمُکاَرَع  اَم  ْمُکَِملاَظَم َو  َیلِإ  اوُعَفْراَف  ِْشیَْجلا  ِرُهْظَأ  َْنَیب  اَنَأ  ْمُْهنِم َو  ُهاَْنیَْنثَتْـسا  اَمِیف  ْمَُهل  ِضُّرَعَّتلا  ْمِِهتَّراَـضُم َو 
تساوخ اب  هک  مداتسرف  دربن ] يارب  ار   ] ینایهاپس نم  دعب ! اما  ) (2) ) ؛ هَّللا َءاَش  ْنِإ  ِهَّللا  ِهَنوُعَِمب  ُهُرِّیَغُأ  اَنَأَف  یب  ِهَّللِاب َو  اَّلِإ  ُهَْعفَد  َنوُقیُِطت  َال 

زا هک ] ما  هتفگ  نانآ  هب   ] .ما هدرک  هیـصوت  هدرک ، بجاو  اهنآ  رب  دـنوادخ  هچنآ  هب  ار  اهنآ  و  دـنرذگ ، یم  امـش  ياهیدابآ ]  ] زا ادـخ 
زا دنتـسه  امـش  هانپ  رد  هک  یناسک  امـش و  ربارب  رد  هلیـسو ] نیدب   ] نم دننک و  يراددوخ  تالکـشم  اهیتحاران و  داجیا  مدرم و  رازآ 

یـسک هب  ار  نایز  هنوگ  چیه  ندـناسر  قح  اهنآ  هک  ، ) منک یم  تیلوئـسم  عفر  دوخ  زا  دـنروآ  یم  دوجو  هب  نایهاپـس  هک  یتالکـشم 
يور زا  ار  يزیچ  اهنآ ، زا  یسک  رگا  نیاربانب ، .دنباین  دوخ  ندرک  ریـس  يارب  یهار  دنوش و  هنـسرگ  تخـس  اهنآ  هکنیا  زج  دنرادن ،)

نادرخ یب  ياهنایز  يولج  هک ] منک  یم  هیصوت  زین  امـش  هب  و   ] .دینک رفیک  شلمع  ربارب  رد  ار  وا  دیراد ] هفیظو   ] تفرگ دارفا  زا  متس 
رد هاپـس  تشپ  دوـخ ، نم  .دـیوشن  ناـنآ  ضرعتم  مدرک ، انثتـسا  هک  دراوـم  نآ  رد  زج  دـیریگب و  نایهاپـس  هب  تبـسن  ار  دوـخ  هقطنم 

کمک اب  زج  ار  نآ  عفد  تردق  امـش  دنا و  هدش  هریچ  امـش  رب  اهنآ  هک  يدراوم  نآ  رد  .دیروآ  نم  شیپ  ار  دوخ  تایاکـش  .متکرح 
لباقم رد  راوگرزب  ماما  ناس  نیدب  .مهد » یم  رییغت  ار  نآ  دـنوادخ ، کمک  هب  نم  هک  دـینک ، هعجارم  نم  هب  دـیرادن  نم  دـنوادخ و 

.دشخب یم  تنایص  ار  نآ  دوش و  یم  لئاق  يدح  نآ ، تمظع  ظفح و  يارب  نوناق ، هب  زواجت  فارحنا و 
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نارگید قوقح  هب  ندرکن  زواجت  .و 

یم باسح  هب  ملظ  عاونا  زا  یلکـش  هعماج ، دارفا  قوقح  يدازآ و  تمارک ، هب  زواجت  دراد و  یقوقح  تمارک و  هعماج ، رد  يدرف  ره 
هب هک  تسا  یملظ  درد  زا  رتدـب  بتارم  هب  تازاجم  نیا  جـنر  درک و  دـهاوخ  تازاجم  لـیلد  نیا  هب  ار  ملاـظ  لاـعتم ، دـنوادخ  .دـیآ 

؛ مُولْظَْملا یَلَع  ِِملاَّظلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا  یَلَع  ِمُولْظَْملا  ُمْوَی  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تسا  هدیسر  مولظم 
« .تسا مولظم  رب  ملاظ  ندرک ] متس   ] زور زا  رتدیدش  ملاظ ، زا  مولظم  ماقتنا ]  ] زور ) (1)(

عافد شیوخ  قوقح  زا  تمواقم و  نآ  ربارب  رد  دنناوتن  هک  دنشاب  یملظ  ینابرق  نافعـضتسم ، ارقف و  هک  تسا  دنـسپان  تشز و  ردقچ 
.دننک
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« .تسا متس  نیرتدب  ناوتان ، رب  متس  ) (1) ) ؛ ِْملُّظلا ُشَْحفَأ  ِفیِعَّضلا  ُْملُظ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما 

دارفا ماّکح و  .دنـشاب » وا  مصخ  نیکاسم ، ارقف و  هکنآ  لاح  هب  ادـب  ) (2) ) ؛ ُنیِکاَسَْملا ُءاَرَقُْفلا َو  ُهَمِـصَخ  ْنَِمل  ٌْلیَو  : » دیامرف یم  زین  و 
هیلع یلع  ترـضح  .دنریگب  وا  تسد  زا  ار  نامولظم  قوقح  دنناشنب و  دوخ  ياج  رـس  رب  ار  وا  دنتـسیاب و  ملاظ  لباقم  رد  دـیاب  هعماج 

« .مریگ یم  ملاظ  زا  ار  مولظم  داد  دنگوس ]! ادخ  هب  ) ] (3) ) ؛ هِِملاَظ ْنِم  َمُولْظَْملا  َّنَفِْصنَُأل  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا 

دنمروز زا  فیعض  قح  نآ  رد  هک  یتلم  ) (4) ) ؛ ِعتْعَتَتُم َْریَغ  يِوَْقلا  َنِم  ُهُّقَح  اَهِیف  ِفیِعَّضِلل  ُذَخُْؤی  َال  ٌهَّمُأ  َسَّدَُقت  َْنل  : » دـیامرف یم  زین  و 
« .دوش یمن  هزیکاپ  كاپ و  زگره  دوشن ، هتفرگ  تحارص  اب 
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يولع هریس  رد  یعامتجا  تلادع 

: تسناد لیذ  حرش  هب  ناوت  یم  ار  یعامتجا  تلادع  يارجا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  همانرب  نیرت  مهم 

تلادع يارجا  یلک  سوئر  .فلا 

)(1) ) ؛ قوقح هب  يدنبیاپ  . 1

)(2) ) ؛ هدنزاس ياهیدازآ  هعسوت  . 2

)(3) ) ؛ مدرم اب  یتسود  ینابرهم و  . 3

)(4) ) ؛ مدرم اب  میقتسم  طابترا  . 4

)(5) ) ؛ مدرم ياهیراوشد  رد  ندروآ  بات  . 5

)(6) ) ؛ مشخ زا  يرود  . 6

1011 ص :

هبطخ 216. هغالبلا ، جهن  - . 1
همان 31. 97 و 125 و  هبطخ هغالبلا ، جهن  - . 2

همان 18 و 53. هغالبلا ، جهن  - . 3
همان 50 و 53 و 67. هغالبلا ، جهن  - . 4

ش772. مکحلا ، ررغ  - . 5
همان 76. هغالبلا ، جهن  - . 6

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1052 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1011_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1011_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1011_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1011_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1011_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1011_6
http://www.ghaemiyeh.com


)(1) ) ؛ اهبیع ییوج  یپ  زا  زیهرپ  . 7

)(2) ) ؛ ینامگدب عفد  يارب  اهرذع  نتخاس  راکشآ  . 8

)(3) ) ؛ ناگدیدمتس هب  کمک  . 9

)(4) ) ؛ اهتیاکش قودنص  نداهن  داینب  . 10

)(5) ) ؛ نایرکشل متس  ندیچرب  يارب  یسرزاب  . 11

)(6) ) ؛ یمالسا هعماج  داحتا  يارب  ششوک  . 12

)(7) ) ؛ مدرم يزاسدونشخ  هب  مامتها  . 13

)(8) ) ؛ یناگمه میلعت  شرورپ و  شزومآ و  هعسوت  . 14

)(9)  ( .دنسپان ياهتنس  اب  زیتس  هدیدنسپ و  ياهتنس  ندز  مهرب  زا  مدرم  نتشادزاب  . 15

( ییاضق شخب  رد   ) مدرم قح  قاقحا  يارب  تواضق  هاگتسد  نییعت  .ب 

يرترب یتسرپ ، شیوخ  ضیعبت ، دـش و  فیعـض  یـسرداد  هاگتـسد  دوب ، هداتفا  هیما  ینب  تسد  هب  اهراک  هک  نامثع  تفـالخ  دـهع  زا 
هاتوک یمالسا و  نیناوق  تردق  هداعا  دیسر ، تفالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، یتقو  .دش  ایحا  هرابود  برع  تیموق  ییوج و 

لوا زور  ناـمه  زا  ناـشیا  .داد  رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  لاـملا  تیب  هبوصغم  لاوما  ندـنادرگزاب  تسرداـن و  نایـضاق  تسد  ندرک 
هایس و مجع و  برع و  یشرق و  ریغ  یشرق و  زا  معا  یمالـسا  روشک  نادنورهـش  همه  نیب  قلطم  تلادع  هک  تشاد  مالعا  يرادمامز 

.دش دهاوخ  ارجا  تقد  اب  تسوا و  تفالخ  راک  همانرب  یمذ ، ملسم و  دیفس و 
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« یسرداد متسیس   » يراذگناینب مکاحم و  حالصا  تلادع و  میمعت  رد  ار  مالسا  تمظع  ناناملسم و  تاجن  هار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.تسناد یم 

درک عضو  نآ  يارب  یلوصا  طباوض و  داد و  تروص  رـس و  مظن و  ار  اضق  همکحم  دروآ و  دوجو  هب  مالـسا  رد  ار  یـسرداد  نییآ  وا 
؛ دمآ دوجو  هب  مالـسا  مکاحم  رد  یتخاونکی  دش و  نودـم  تامکاحم  نیناوق  راب ، نیتسخن  يارب  وا  دـهع  رد  .دوب  هقباس  یب  همه  هک 

لوـصا مالـسلا  هیلع  یلع  دـهع  رد  نـینچمه  .دـنداد  یمن  هزاـجا  ار  ثیداـحا  عـمج  ماـکحا و  نتـشون  هتـشذگ  ياـفلخ  یـضعب  اریز 
دنوش ادج  رگیدکی  زا  دوهش  دیاب  ینابت ، زا  زارتحا  يارب  درک  ررقم  هک  دوب  وا  لاثم ، يارب  .تفای  جاور  یملع  تروص  هب  تامکاحم 

هنارهام سب  زا  تسا  هدرک  رداص  مالسلا  هیلع  یلع  صخش  هک  یئارآ  .دنوش  رضاح  یضاق  دزن  کت  کت  تداهش  يادا  يارب  دیاب  و 
.تسا ناشیا  يامنهار  تاضق و  دزنابز  زورما  هب  ات  تسا  هنالداع  و 

فلتخم بهاذم  ياهقف  هک  تسا  ییاهباتک  مان  تسا ، هدومرف  رداص  ترـضح  نآ  هک  ییاهمکح  ینعی  مالـسلا »  هیلع  یلع  يایاضق  »
.دنا هدرک  يروآ  عمج 
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یناهفصا میعنوبا  ظفاح  .دوب  ناشیا  ناحتما  تاضق و  شزومآ  مکاحم ، حالصا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگید  یـساسا  مادقا 
هب هک  داد  یـسرداد  هزاـجا  يدارفا  هب  دوـمزآ و  ار  ناـنآ  دروآ و  عـمج  هفوـک  رد  ار  تاـضق  ترـضح ، نآ  هک  تـسا  هدرک  تـیاور 

باتک و زا  یـصخش  كرد  طابنتـسا و  رب  انب  یـضاق  ره  هک  نامز  نآ  رد  مادقا  نیا  .دـنداد  تسرد  خـساپ  ترـضح ، نآ  ياهـشسرپ 
)(1)  ( .دوب مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دهع  رد  تلادع  هاگتسد  حالصا  لمکم  تخادرپ ، یم  يأر  رودص  هب  تنس 

اهوزارت گنس  اهتمیق ، يرهش ، روما  هب  ًاصخش  هک  هنوگ  نامه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تلادع ، نایرج  نسح  زا  نانیمطا  لوصح  يارب 
زین ار  هفوک  مکاحم  درک ، یم  یگدیـسر  ...و  ناشورف  هچراپ  ناشورفامرخ و  نـالاقب ، ناـباصق ، راـک  تـالغ ، ناگدنـشورف  هناـمیپ  و 

.درک یم  یسرزاب  اصخش  ار  ناسرداد  راک  تشاد و  رظن  ریز  صوصخب 

هدرمش و یساسا  لغاشم  زا  ار  یسرداد  لغـش  يدنب ، هقبط  نآ  رد  بانج ، نآ  تسا و  ترـضح  نآ  تاراکتبا  زا  لغاشم  يدنب  هقبط 
رد زورما  ات  هک  تسا  هتـشاد  نایب  یتروص  هب  ار  وا  فیاظو  نامیا و  اب  قیال و  یـضاق  تافـص  رتشا ، کلام  هب  دوخ  عماج  روتـسد  رد 

: تسا هدومرف  نینچ  روتسد  نآ  رد  ترضح  نآ  .تسا  تلادع  ياههاگتسد  قشمرس  يرشب ، عماوج  نیرت  یقرتم 

1014 ص :

ص55 59. 1374ه ش ، هغالبلا ، جهن  داینب  تاراشتنا  خیاشم ، نیسح  دمحم  هغالبلا ، جهن  رد  یسایس  تارظن  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1056 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1014_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدـیچیپ و روـما  هک  یـسک  .یناد  یم  رترب  ناناملـسم  ریاـس  نیب  زا  ار  وا  اصخـش  هک  نک  باـختنا  ار  یـسک  مدرم ، نیب  يرواد  يارب  »
هک یـسک  .دننکن  شزغل  هابتـشا و  راچد  دنناشکن و  تجاجل  هب  ار  وا  اوعد ، باحـصا  ناهاوخداد و  دراذگن و  انگنت  رد  ار  وا  راوشد ،

تعانق رصتخم ، یسررب  هاتوک و  هشیدنا  هب  دیارگن و  عمط  هب  وا  سفن  دوشن و  گنتلد  نآ  هب  تشگزاب  زا  تخانـش ، زاب  ار  قح  نوچ 
دشاب تجح  لالدتسا و  لها  مدرم ، ریاس  زا  شیب  درب و  راک  هب  رکف  دنک و  هلصوح  نارگید  زا  شیب  ههبش ، ندش  ادیپ  ماگنه  دنکن و 

، مکح رودـص  تقو  رد  دـهد و  جرخ  هب  يرت  شیب  ییابیکـش  لـئاسم ، شهوژپ  رد  دوشن و  گـنتلد  ناـهاوخداد ، هعجارم  ماـگنه  و 
رورغم و دناشکن و  يدنسپدوخ  هب  ار  اهنآ  رایسب ، شیاتس  فیرعت و  هک  ینیزگرب  یناسک  نیب  زا  ار  یضاق  دیاب  .دشاب  هتشاد  تیعطاق 

.دهدن رارق  ریثأت  تحت  دزاسن و  هتفیرف 

.ینک تیامح  وا  زا  يریگب و  رظن  ریز  ار  وا  راک  اصخـش  دیاب  يدرک ، ادیپ  ار  یـضاق  نینچ  یتقو  .دـنا  كدـنا  یـصاخشا  نینچ  هتبلا 
نانچ دوخ  دزن  دیاب  .دوش  كدنا  نارگید  هب  شزاین  دشاب و  هتشادن  يا  هناهب  دوبمک و  چیه  ات  یشخب  اطع  وا  هب  هداشگ  یتسد  اب  دیاب 

، برقت نیا  وترپ  رد  دنهدن و  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  دننکن و  عمط  وا  رد  وت  ناکیدزن  صاوخ و  ریاس  هک  یهدب  وا  هب  یماقم  تلزنم و 
؛ شیدـنیب تسرد  نک و  رظن  تقد  هب  تاضق  لاح  حالـصا  تلادـع و  رارقتـسا  راک  رد  .دوش  نمیا  تلود  لاجر  ریاس  ینکـشراک  زا 

دوخ ییوجاـیند  هلیـسو  ار  نآ  دـنا و  هدرک  یم  راـک  دوخ  سفن  ياوه  هب  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  ریـسا  رارـشا  تسد  رد  نید  نیا  اریز 
)(1) « ( .دندوب هتخاس 
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( يداصتقا شخب  رد   ) لاملا تیب  هرابرد  لماک  یحالصا  همانرب  .ج 

میتـسناد و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تموـکح  هماـنرب  ساـسا  تموـکح و  نتفرگ  تسد  هـب  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  فدـه  هـکنآ  زا  سپ 
یلع لماک  یحالصا  همانرب  یـسررب  هب  نونکا  دنک ، یم  لمع  شیاه  هتفگ  هب  هکلب  دنز ؛ یمن  فرح  اهنت  ترـضح ، نآ  هک  میتفایرد 

.درک ارجا  لاملا  تیب  هرابرد  هک  میزادرپ  یم  مالسلا  هیلع 

هک دروخ  یم  مشچ  هب  یلک  ياه  همانرب  هلـسلس  کی  لاملا  تیب  هرابرد  هغالبلا ، جـهن  ياه  همان  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  راـتفگ  رد 
: درک هصالخ  لیذ ، عوضوم  تفه  هب  ار  اهنآ  همه  ناوت  یم 

؛ اهنآ زا  يدج  تظافح  يداصتقا و  تادیلوت  شرتسگ  اهنیمز و  ندرک  دابآ  رد  ششوک  . 1

؛ لاملا تیب  يرادهگن  يروآدرگ و  یگنوگچ  . 2
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؛ دوش یم  هرادا  اهنآ  رظن  تحت  لاملا  تیب  هک  یناسک  طیارش  . 3

؛ لاملا تیب  فراصم  . 4

؛ تاضیعبت زا  يریگولج  يواسم و  روط  هب  لاملا  تیب  میسقت  . 5

؛ تسا اهنآ  رایتخا  رد  لاملا  تیب  هک  یناسک  هب  رادشه  لاملا و  تیب  ظفح  رد  تقد  . 6

.لاملا تیب  هب  ناراکتیانج  رفیک  . 7

رب هوالع  لاملا  تیب  هب  تنایخ  اریز  تسا ؛ لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  زا  يرادـساپ  ربهر ، ریطخ  فیاظو  تموکح و  نوئـش  زا  یکی 
دـض تاضیعبت  جرم و  جره و  ندمآ  دوجو  هب  یعامتجا و  تلادع  تموکح و  ماظن  نتـسکش  مهرد  ثعاب  نآ ، يونعم  موش  بقاوع 

يدج اشوک و  تخس  گرزب ، تیلوئسم  هفیظو و  نیا  ماجنا  رد  یهلا  ناربهر  هک  تسورنیا  زا  دوش ؛ یم  یتاقبط  تافالتخا  يرـشب و 
.دنا هدوب 

يادرف دـش ،) هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک   ) دومرف رکذ  ار  هبطخ  نآ  تفر و  ربنم  يالاب  رب  شتفالخ  مود  زور  رد  ترـضح ، هکنآ  زا  سپ 
یبا نب  هللادـیبع  شراد  هنازخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دـندش  رـضاح  ماما  دزن  دوخ  مهـس  نتفرگ  رب  ماما ، روتـسد  قبط  مدرم ، زور ، نآ 

هب بلطب و  روضح  هب  ار  راصنا  سپـس  .هدـب  رانید  هس  کی  ره  هب  بلطب و  روضح  هب  ار  نانآ  نک و  زاـغآ  نارجاـهم  زا  : » دومرف عفار 
نیمه هب  تسوپ  هایـس  ای  دنـشاب  تسوپ  خرـس  هچ  دـندش ، رـضاح  هک  مدرم  زا  کی  ره  اهنآ  زا  سپ  .هدـب  رانید  هس  کی  ره  زین  نانآ 

« .هدب رادقم 
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دوب و نم  مالغ  زورید  صخش ، نیا  : » تفگ تساخرب و  ضارتعا  هب  دوب ، هدش  هداد  غلبم  نیمه  شقباس  مالغ  هب  هک  فینح  نب  لهس 
« .میهد یم  زین  وت  هب  میداد  وا  هب  هچ  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  یهد »؟ یم  مهس  نم ، ربارب  وا  هب  .ما  هدرک  دازآ  ار  وا  زورما 

نب دیعـس  رمع ، نب  هللادـبع  ریبز ، هحلط ، نوچ : يدارفا  .دراذـگب  یقرف  اـهنآ  نیب  هکنآ  یب  داد ؛ راـنید  هس  دارفا  همه  هب  ترـضح  نآ 
تیعقوم ببـس  هب  هک  اـهنآ  ) (1)  ( .دـنتفرگ ار  نآ  لاـبند  دـندرک و  تفلاـخم  شور  نـیا  اـب  ...و  شیرق  زا  يا  هدــع  ناورم ، صاـع ،

.دندمآ مشخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هنالداع  میـسقت  نیا  زا  دنتفرگ ، یم  نارگید  زا  رت  شیب  ربارب  نیدـنچ  نامثع ، زا  دوخ ، یعونـصم 
.دیـسر مامه  ماما  نآ  شوگ  هب  همزمز  شور و  نیا  .دـنتخاون  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تفلاخم  زاس  دنتـسشن و  تولخ  هب  مه  اب  سپس 

؛ مبایب ار  نامثع  ياه  هدیـشخب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف دندیـشیدنا ، یم  نینچ  هک  یناسک  اهنآ و  خـساپ  رد  یهلا  درمگرزب  نآ 
رب ناشبحاص  هب  دنشاب ، هدیرخ  ینازینک  ای  و  دنا ) هداد  رارق  نارـسمه  نیباک  ار  نآ  و   ) دنا هتفرگ  ینارـسمه  نآ  اب  هک  ییاج  رد  یتح 

« .دوب دهاوخ  رت  گنت  وا  رب  متس  دروآ ، گنت  هب  ار  وا  تلادع  هک  یسک  ره  .تسا  یشیاشگ  تلادع  رد  اریز  منادرگ ؛ یم 

رد ات  دـنک ، یم  هراشا  دوش  یم  عافد  نآ  زا  زورما  هک  يا » هدروآ  اجک  زا   » نوناق هب  تقیقح  رد  نایب ، نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
)(2)  ( .دوش هتفرگ  لاملا  تیب  رد  لیم  فیح و  زواجت و  ولج  نآ  وترپ 
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( يرادا شخب  رد   ) نارازگراک رب  يریگتخس  .د 

زا ار  اهنآ  عقاوم ، یضعب  رد  رایـسب و  يریگتخـس  دندرک ، یم  فلخت  تسار  هار  زا  هک  ینارادنامرف  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
: دوش یم  هراشا  لیذ  دروم  دنچ  هب  هنومن  يارب  .درک  یم  رانکرب  دوخ  تمس 

نآ رد  ترضح  نآ  .تسا  هتشون  هیبا  نب  دایز  هب  هک  تسا  يا  همان  نارازگراک ، هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیعطاق  دراوم  هنومن  زا  . 1
هدرک تنایخ  ناناملـسم  تورث  رد  هک  دسر  ربخ  نم  هب  رگا  هک  نیتسار ، يدنگوس  منک ، یم  دای  دنگوس  ادخ  هب  : » تسا هدومرف  همان 

ْناشیرپ راوخ و  دنک و  ینیگنس  تشود  رب  لایع  هنیزه  ِراب  و  دوش ، كدنا  رایسب  تلام  هک  مریگب  تخس  وت  رب  نانچ  دایز ، ای  مک  يا ،
)(1) « ( .مالسلاو .يوش  لاح 

: تشون نینچ  هعافر  هب  تفایرد ، ار  زاوها  رازاب  رومأم  هَمرَه ، نبا  تنایخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو  هک  تسا  هدش  دراو  نینچمه  . 2
ینادنز و سپس  راد و  زاب  راک ، زا  مدرم  قوقح ]  ] رطاخ هب  ار  وا  نک و  رانکرب  رازاب  زا  ار  همره  نبا  يدناوخ ، ار  ما  همان  هک  یماگنه  »

ینکن یهاتوک  ای  تلفغ  همره ، نبا  هرابرد  .نک  غالبا  ناـنآ  هب  ار  مرظن  سیونب و  تنارازگراـک  هب  نک و  یمومع  نـالعا  ار  نآ  ربخ 
.مهد یم  هانپ  ادـخ  هب  ار  وت  راـک ، نیا  زا  هک  درک  مهاوخ  راـنکرب  هویـش  نیرتدـب  هب  ار  وت  مه  نم  يوش و  كـاله  دـنوادخ ، دزن  هک 

درک و تیاکش  وا  زا  یـسک  رگا  .ناخرچب  اهرازاب  رد  نزب و  وا  رب  هنایزات  روایب و 35  نوریب  نادنز  زا  ار  وا  دـش ، هعمج  هک  یماگنه 
رب ندیـشک  دایرف  یتشز و  يراوخ و  اب  ار  وا  ات  هدب  نامرف  .نک  تخادرپ  ار  نآ  همره  نبا  دمآرد  زا  هد و  دنگوس  ار  وا  دروآ ، دـهاش 

ساـبل و یندـیماشآ ، اذـغ ، شیارب  یـسک  رگا  .روآ  نوریب  ار  وا  زاـمن  تقو  دـنبب و  ار  شیاـهاپ  یباـنط  اـب  .دـنربب  نادـنز  هـب  شرس ،
رگا .دزاس  راودـیما  يدازآ  هب  ار  يو  ای  دـنک  نیقلت  يا  هراچ  وا  هب  اـت  دوش  دراو  وا  رب  یـسک  راذـگم  .وشم  عناـم  دروآ ، يزادـناریز 

ات نک  ینادنز  بیدأت و  هنایزات  اب  ار  وا  دناسر ، یم  نایز  یناملسم  هب  هک  تسا  هدرک  اقلا  وا  هب  ار  یبلطم  یسک  هک  دش  نشور  تیارب 
وا هک  دشاب  شندش  فلت  زا  سرت  هکنآ  رگم  ار ؛ همره  نبا  زج  روایب ؛ نادنز  طایح  هب  يروخاوه  يارب  ار  ناینادـنز  اهبـش  .دـنک  هبوت 

.نزب وا  رب  یلبق  هنایزات  رب 35  نوزفا  رگید ، هنایزات   35 زور ، یـس  زا  سپ  يدید ، ناوت  تقاط و  وا  رد  رگا  .راذگب  دازآ  اهبـش  زین  ار 
عطق مه  ار  نئاخ  همره  نبا  قوقح  .يدـیزگرب  نئاخ  نآ  زا  سپ  ار  یـسک  هچ  هکنیا  سیونب و  رازاب  رد  ار  تراـک  شرازگ  نم  يارب 

)(2) « ( .نک

1019 ص :

همان 20. هغالبلا ، جهن  - . 1
ص532. ج2 ، مالسالا ، مئاعد  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1061 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1019_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1019_2
http://www.ghaemiyeh.com


دوب و ناجیابرذآ  رادنامرف  نامثع ، يوس  زا  يو  .درک  راضحا  ار  سیق  نب  ثعشا  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه  . 3
تسد هب  شراک  رد  ار  نآ  هک  دنیوگ  رگید  یخرب  دیشخب و  يو  هب  ار  نآ  نامثع  هک  دنیوگ  یخرب  .دروآ  تسد  هب  مهرد  رازه  دص 

رد ار  تورث  نیا  ناـنمؤمریما ! يا  : » تفگ دز و  زابرـس  يو  یلو  دزاـس ؛ هداـمآ  ار  نآ  هک  داد  ناـمرف  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  .دروآ 
نیا يزاسن ، رـضاح  ناناملـسم  لاـملا  تیب  رد  ار  نآ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » دومرف ماـما  .ما » هدرواـین  تسد  هب  وت  تموکح  نارود 

تفرگ و وا  زا  ار  اهنآ  ماما ، دروآ و  ار  لاوما  ثعشا ، سپ  .دَناتـس » زاب  وت  زا  تساوخ ، هچ  ره  هک  مروآ  دورف  وت  رب  نانچ  ار  ریـشمش 
دناتس زاب  دوب ، ناشتسد  رد  تورث  زا  هچ  ره  داد و  ماجنا  نامثع  نارازگراک  يارب  ار  يریگیپ  وجتـسج و  نیا  .داد  رارق  لاملا  تیب  رد 

)(1)  ( .درک نماض  ار  اهنآ  دندوب ، هدرب  نایم  زا  هچنآ  رد  و 

ماجنا دوخ  نارادنامرف  یگـشیپ  تلادـع  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  ییاهراک  رگید  زا  نارازگراک  يارب  ناب  هدـید  نتـشامگ  . 4
دـننک و ارجا  مدرم  يارب  رتهب  ار  تلادـع  نارادـنامرف ، هک  درک  یم  نآ  يارب  ار  راک  نیا  يو ، ترـضح ، دوخ  شیامرف  قبط  .داد  یم 

نانآ رگنب و  تنارازگراک  رمارد  هاگ  نآ  : » تشون رتشا  کلام  هب  شا  هماندهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـننکن  لامیاپ  ار  اهنآ  قح 
هک ارچ  راد ؛ لیـسگ  ناشیوس  هب  رادافو  هشیپ و  تقادـص  یناناب  هدـید  .نک  یـسراو  ار  ناـنآ  راـتفر  ...ریگ و  راـک  هب  ندومزآ ، اـب  ار 

هدید شرازگ  دز و  یتنایخ  هب  تسد  اهنآ  زا  یکی  رگا  دراد ؛ یم  او  نادنورهـش  اب  تمیالم  يرادـتناما و  هب  ار  نانآ  یناهنپ ، یـسراو 
وا زا  تسا ، هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  ناسرب و  ودب  یندـب ، هیبنت  اب  ار  وا  رفیک  نک و  هدنـسب  هاوگ ، نیا  هب  درک ، دـییأت  ار  نآ  وت  ناناب 

)(2) « ( .زیوایب شندرگ  رد  ار  یماندب  قوط  رامش و  راکتنایخ  رادب و  راوخ  ار  وا  سپ  .ناتسب 
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یتلادع یب  ربارب  رد  ام  هفیظو 

میراد و یفیاظو  .يرآ  میراد ؟ يا  هفیظو  هعماج  رد  یتلادـع  یب  ربارب  رد  اـیآ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  مـالک  هریـس و  هب  تیاـنع  اـب 
.تسا مولظم  اب  يدردمه  ساسحا  ام ، هفیظو  نیرت  مک  نیتسخن و 

ُعِزَْتنَیَف ِهَدِـهاَعُْملا  يَرْخُْألا  ِهَِملْـسُْملا َو  ِهَأْرَْملا  یَلَع  ُلُخْدَـی  َناَک  ْمُْهنِم  َلُجَّرلا  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدََـقل  َو  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  ترـضح  نآ 
ِِهب َناَک  اَم  ًافَـسَأ  اَذَـه  ِدـَْعب  ْنِم  َتاَم  ًاِملْـسُم  ًأَْرما  َّنَأ  ْوَلَف  ...ِماَحِْرتْسِالا  ِعاَجِْرتْسِالِاب َو  اَّلِإ  ُْهنِم  ُِعنَتْمَت  اَم  اَهَثُعُر  اَهَدـِئاَلَق َو  اَهَُبُلق َو  اَهَلْجِح َو 

یناملسم ریغ  نز  ناملسم و  نز  هناخ  هب  ماش ) لها   ) نانآ زا  یکی  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  ) (1) ) ؛ ًاریِدَج يِْدنِع  ِِهب  َناَک  َْلب  ًامُولَم 
ناشنت زا  ار  اهنآ  ياه  هراوشوگ  دـنب و  ندرگ  دنبتـسد ، لاخلخ ، هدوب و  ظوفحم  مالـسا  هانپ  رد  شلاـم  ناـج و  هک  تسا  هدـش  دراو 

، هثداح نیا  يارب  یناملسم  رگا....دنا  هتشادن  ندرک  سامتلا  هیرگ و  زج  عافد  يارب  يا  هلیسو  چیه  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدروآ  نوریب 
« .تسا راوازس  نم  رظن  زا  و  دش ، دهاوخن  تمالم  دریمب ، فسأت  يور  زا 

نسح و ماما  هب  شتیـصو  نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  ناوت  ّدـح  رد  ملاظ  هیلع  مولظم ، رانک  رد  نتفرگ  رارق  اـم ، رگید  هفیظو 
مولظم راکمه ] و   ] روای و  ملاظ ، تخـسرس ]  ] نمـشد ) (2) ) ؛ انْوَع ِمُولْظَْمِلل  ًامْصَخ َو  ِِملاَّظِلل  اَنوُک  : » دومرف مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما 

« .دیشاب
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يرارقرب هب  ماـمتها  نآ  رد  هک  یتناـید  تسا و  يونعم  یناگدـنز  یناـسنا و  تاـیح  دـقاف  تسین ، اـپرب  نآ  رد  تلادـع  هک  يا  هعماـج 
ماگ ریگارف  هبناج و  همه  یتلادع  يرارقرب  هار  رد  تسین و  نآ  فدـه  تلادـع ، هک  یتموکح  تسا و  یهارمگ  هیام  تسین ، تلادـع 

تسا نکمم  تلادع ، هلیسو  هب  نامدرم  يایند  نید و  حالصا  اریز  تسا ؛ تکاله  ریسم  رد  دنز ، یمن 

يارب دـیامرف ، یم  تفالخ  لوبق  تلع  هرابرد  دوخ  تفالخ  زا  شیپ  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شیامرف  قبط  میراد  هفیظو  نینچمه 
اَّلَأ ِءاَمَلُْعلا  یَلَع  ُهَّللا  َذَخَأ  اَم  َو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  نانچ  مینک ؛ ششوک  متـس ، اب  هزرابم  یعامتجا و  تلادع  ققحت 

ربارب رد  هک  تـسا  هـتفرگ  هعماـج ] ره   ] نادنمـشناد اـملع و  زا  یناـمیپ  دـنوادخ  ) (1) ) ؛ ٍمُولْظَم ِبَغَـس  اـَل  ٍِملاَـظ َو  ِهَّظِک  یَلَع  اوُّراَُـقی 
« .دننکن توکس  ناگدیدمتس ، یگنسرگ  نارگمتس و  يراوخمکش 

هب یگدـنز ، ياه  هصرع  نوئـش و  مامت  رد  نانمؤمریما  نداد  رارق  وگلا  موزل  دوش ، هداد  رکذـت  هلاقم  نیا  ناـیاپ  رد  تسا  مزـال  هچنآ 
هیاس رد  اهنت  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ام  هعماج  رد  مکاح  نالوئـسم  .تسا  ییوج  تلادـع  یهاوخ و  تلادـع  هژیو 

یمزع یلاع ، یتمه  هبترم ، نیا  هب  ندیـسر  دنچ  ره  تشاد ؛ راظتنا  هعماج  رد  ار  یگدنلاب  دشر و  ناوت  یم  هک  تسا  تیانع  تلادع و 
.تسین سرتسد  زا  رود  هک  دبلط  یم  نیدالوپ  يا  هدارا  يوق و 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تموکح  زکرم  هفوک 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  اب  تعیب 

هدـمآ مالـسا  ناهج  نوگانوگ  طاقن  زا  هک  یبالقنا  ياهورین  هنیدـم و  راصنا  عطاق  يأر  اب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامثع ،»  » زا دـعب 
اب رتشا » کلام   » تیادـه اب  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  هفوک  یلاها  .تفرگ  دوخ  تیاـفکاب  تسد  هب  ار  نیملـسم  روما  ماـمز  دـندوب ،

)(1)  ( .دندرک تعیب  نایقتم  يالوم 

يزورفا شتآ  هب  هیواـعم »  » نوـچ ینارگ  هلیح  و  ریبز »  » و هـحلط »  » نوـچ يرـصنع  تسـس  ناـبلط  تردـق  زاـغآ ، ناـمه  زا  هنافـسأتم 
هرـصب هفوک و  ياهرهـش  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ما و  هتفرگ  تعیب  تیارب  ماش  مدرم  زا  نم  : » تشون ریبز  هب  يا  همان  رد  هیواعم  .دنتخادرپ 

همان .دشاب » نامثع »  » یهاوخنوخ اج  همه  رد  وت  راعش  دبای و  طلست  رهـش  ود  نآ  رب  بلاطوبا »  » دنزرف هک  نآ  زا  لبق  ینک ، لاغـشا  ار 
.ما هتفرگ  تعیب  وت  يارب  ریبز  زا  دعب  هک  درک  دیکأت  تشون و  هحلط  يارب  نیماضم  نیمه  اب  مه  يا 

ار هفوک »  » و هرصب »  » دنتساوخ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رـضحم  زا  هیواعم ، نوچ  يراکهبت  همان  تفایرد  زا  دعب  زیگنا  هنتف  لهاج  ود  نیا 
هب هک  مرامگ  یم  اهرهش  تیالو  تموکح و  يارب  ار  يدارفا  نم  : » دومرف نانآ  هب  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دیامن  راذگاو  نانآ  هب 

هنتف نارادمدرس  ریاس  اب  تروشم  زا  دعب  نکش  نامیپ  نارس  اما  .مشاب » هاگآ  نانآ  هیحور  راتفر و  زا  نئمطم و  نانآ  یتسرد  تناید و 
یـسایس و تباـقر  رد  هفوک  اـب  هرـصب  فرط  کـی  زا  اریز  دـندید ؛ دوخ  موش  هشقن  يارجا  يارب  بساـنم  ییاـج  ار  هرـصب  بوشآ ، و 

يراتـشک زا  دعب  ریبز  هحلط و  .دندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یماح  تدـش  هب  نایفوک  رگید  يوس  زا  و  دوب ، يدـیدش  یعامتجا 
هیواعم راک  ددرگ و  ماش  مزاع  زهجم  يرکشل  اب  دوب  هتفرگ  میمصت  هک  ماما  .دنتفرگ  رایتخا  رد  ار  هرصب  كانرطخ  یتایانج  نینوخ و 

یهاوخنوخ هب  ار  مدرم  ریبز  هحلط و  یهارمه  هب  هشیاع »  » هک تفاـی  یهاـگآ  ناـهگان  دـنکرب ، ار  هیما  ینب  ۀـشیر  دزاـس و  هرـسکی  ار 
يارب ردـب  باحـصا  زا  رفن  داـتفه  راـصنا و  نارجاـهم و  زا  يرکـشل  اـب  ور  نیا  زا  .دـنا  هدـیدرگ  هرـصب  یهار  هدرک و  جیـسب  ناـمثع 

یلاو هک  فینح » نب  نامثع   » ناکم نیا  رد  دش و  هاگآ  رهش  نیا  طوقس  زا  هذبر  لزنم  رد  هک  تشگ  هرصب  مزاع  نایشروش  یبوکرس 
نآ یبوکرس  يارب  ماما  .دناسر  ترـضح  راضحتـسا  هب  ار  نیثکان »  » ینیرفآ هعجاف  دمآ و  ماما  رـضحم  هب  دوب  هرـصب  رد  ترـضح  نآ 

.دیبلط ددم  هفوک  مدرم  زا  رما  نیا  ققحت  يارب  دنک و  تیوقت  ار  دوخ  ياوق  هک  دید  نآ  رد  ار  حالص  ماشآ  نوخ  ناکافس 

1023 ص :

، یمالسا گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، یهللا ، تیآ  یقت  دمحمدیـس  همجرت  يرفعج ، دمحم  نیـسح  دیـس  خیرات ، ریـسم  رد  عیـشت  - . 1
ص 111. 1372ه ش ، مشش ، پاچ 
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يرعشا یسوموبا  ینکشراک 

مه مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب و  هدرک  بوصنم  تمس  نیا  هب  ار  وا  نامثع  هک  دوب  هفوک  مکاح  يرعشا ،» یسوموبا   » عقوم نیا  رد 
یم كوـبت ،» هوزغ   » زا ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشگزاـب  زا  دـعب  هک  تـسا  ینیقفاـنم  ءزج  وا  .دوـمن  اـقبا  ماـقم  نـیا  رد  ار  يو 

هب یهارمگ  مچرپ  هک  دـنک  یم  یفرعم  يدارفا  هرمز  رد  ار  وا  ربماـیپ  دـنیامن ، رورت  ار  ملـسو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دنتـساوخ 
بکترم ییاـهتنایخ  دز و  مالـسا  نیملـسم و  هب  ار  هبرـض  نیرتـشیب  یلو  درک ؛ یم  یفرعم  دـهاز  دـباع و  ار  دوـخ  اریز  دـنراد ؛ تسد 

میلست يو  هک  داد  یمن  هزاجا  نامثع ، نامز  رد  هفوک  هرصب و  يرادناتـسا  ماقم  زا  يو  ياه  هدافتـسا  ءوس  قباوس و  نیا  رکذ  .دیدرگ 
)(1)  ( .دمآ رد  تفلاخم  رد  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  يور  نیا  زا  دشاب و  قح 

اب رهاظ  هب  یحلاصم  بسح  رب  مه  یسوموبا  دروآ و  هفوک  هب  یبراحم » مصاع  نب  دیزی   » ار مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  مدرم  تعیب  ربخ 
دهاوخ رثا  یب  ار  ناراگزیهرپ  يالوم  ششوک  تسکش و  دهاوخ  ار  نامیپ  نیا  وا  هک  دومن  دیکأت  رسای » رامع   » .درک تعیب  ترـضح 

و دـنا » هدومن  هبلغ  هک  تسا  يدارفا  ِنآ  زا  ییاورنامرف  : » تفگ يو  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  تردـق  هرـصب  رد  ریبز  هحلط و  یتقو  .درک 
)(2)  ( .دوب هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یلاو  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

1024 ص :

، لوا پاچ  ۀـیبرعلا ، بتکلا  ایحا  راد  هرهاق ،)  ) رـصم میهاربا ، لـضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  - . 1
ص575. ، 1366 تاحالصا ، اب  مجنپ  پاچ  هیمالسا ، هناخباتک  نارهت ، قودص ، خیش  لاصخ ، ص314 و  ج 13 ، 1378ه ق ،

، تاعوبطمِلل فراعتلاراد  توریب ،)  ) ناـنبل يدومحم ، رقابدـمحم  خیـش  قیقحت  يرذـالبلا ، ییحی  نب  دـمحا  فارـشالا ، باـسنا  - . 2
ص213. ج 2 ، 1397ه ق ،
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رتشا کلام  هک  منک  لزع  ار  وا  متشاد  میمصت  : » دومرف تشادن و  ینانیمطا  یسوموبا  يریگ  عضوم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هتبلا 
)(1) « ( .میامن شرانکرب  دعب  ات  متفریذپ  تهارک  اب  منک ، شیاقبا  تساوخ  نم  زا 

نآ رد  تشاگن و  يا  همان  نایفوک  يارب  بیذـعلا » ءام   » رد دوب ، هرـصب  مزاـع  هنتف  زا  يریگولج  يارب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نانمشد اب  دربن  يارب  دیباتـشب و  دوخ  هدنامرف  اوشیپ و  يوس  هب  سپ  تسا ؛ هدروآ  يور  ام  يوس  هب  يراکهبت  هنتف و  : » دیدرگ روآدای 

)(2) « ( .دیشوکب

: دوب هدـمآ  يو  هب  باطخ  همان  نیا  رد  .داتـسرف  يرعـشا  یـسوموبا  دزن  يا  هماـن  هارمه  ار  لاـقرم »  » هب فورعم  هبتع » نب  مشاـه   » ماـما
یقاب یتسه  هک  يرهـش  تراما  رد  ار  وت  نم  نکم ! لـطعم  نک و  مازعا  شهارمه  ار  مدرم  دیـسر ، بوتکم  نیا  اـب  مشاـه  هک  نیمه  »

)(3) « ( .یشاب عوضوم  نیا  رد  ناراکددم  نارای و  زا  هک  نیا  رگم  ما ، هدراذگن 

يو ینکشراک  زا  ترـضح  یتقو  .دومن  سبح  هب  دیدهت  ار  مشاه  درب و  نیب  زا  ار  همان  داهنن و  ندرگ  ماما  ياضاقت  نیا  هب  یـسوموبا 
ار يو  ترـضح  همان  نیا  رد  .داتـسرف  یـسوموبا  يوس  هب  يا  همان  هارمه  ار  رکب » یبا  نب  دمحم   » و سابع » نب  هللادبع   » تفای یهاگآ 
« راق يذ   » لزنم رد  ترـضح  نینچمه  تفرگ ، دنهاوخ  ار  وا  تنایخ  يولج  ناگداتـسرف  دهد ، همادا  تفلاخم  هب  رگا  هک  داد  رادـشه 

مدرم دندیـسر ، هیـسداق »  » هب نانآ  یتقو  .داتـسرف  هفوک  هب  يا  همان  هارمه  ار  ناحوص  نب  دیز  رـسای و  رامع  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما 
نیا هک  سک  ره  هب  تبسن  مریگ  یم  هاوگ  ار  دنوادخ  سپ  : » دوب هدمآ  نایفوک  هب  باطخ  همان  نیا  رد  .دندمآ  نانآ  لابقتسا  هب  هفوک 

)(4) « ( .دیامن میرای  مدوب ، مولظم  رگا  دیآ و  نم  بناج  هب  يدوز  هب  دسر ؛ یم  وا  هب  همان 

1025 ص :

ص 295. 1364ه ش ، لوا ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  ياهشهوژپ  داینب  دهشم ، یلو ، داتسا  نیسح  همجرت  دیفم ، خیش  یلاما ، - . 1
.لوا همان  ات ، یب  هیمالسا ، نارهت ، مالسالا ، ضیف  یقنیلع  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  - . 2

ص 147. 1367ه ش ، لوا ، پاچ  ین ، رشن  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت  دیفم ، خیش  لمج ، دربن  - . 3
همان 57. هغالبلا ، جهن  - . 4
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نایفوک جیسب 

رد هک  درک  ینارنخس  ناشیارب  ماما  دندرک و  عامتجا  نانآ  درگ  مدرم  هفوک ، هب  رسای  رامع  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دورو  اب 
هحلط طسوت  تعیب  ضقن  زا  دیشاب و  یم  برع  نارس  راصنا و  ههبج  امش  اریز  میهد ؛ تکرح  ار  امـش  میا  هدمآ  ام  : » دومرف نآ  نمض 

« .دیتسه علطم  ریبز  و 

امش رب  : » تفگ نایفوک  هب  باطخ  تفر ، یم  رامش  هب  مالسا  رد  هقباساب  سانشرس و  يا  هرهچ  دوب و  هفوک  مکاح  ًالبق  هک  رسای  رامع 
ياهینکشراک هب  سیق ) نب  هللادبع   ) يرعشا یـسوموبا  دوجو  نیا  اب  .تسا » هتفای  شرورپ  یهلا  بتکم  رد  هک  يربهر  زا  يوریپ  هب  داب 

تمالم دروم  ار  يو  رـسای  رامع  .دننامب  دوخ  ياه  هناخ  رد  دـنراذگب و  رانک  ار  دوخ  ياهحالـس  تساوخ  مدرم  زا  داد و  همادا  دوخ 
« .يا هدش  جراخ  مالسا  زا  ینک ، کش  مالسلا  هیلع  یلع  ّتیناقح  هرابرد  رگا  : » تفگ يو  هب  داد و  رارق 

راضحتسا هب  اهنآ  شرازگ  هک  دمآ  دوجوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرای  رـس  رب  ییاهفالتخا  نایفوک  نیب  اهینارنخـس ، نیا  زا  دعب 
یتقو .دنک  حالصا  دوب ، یسوموبا  شا  هیام  هک  ار  داسف  نیا  دورب و  هفوک  هب  دیدرگ  رومأم  رتشا  کلام  نایم ، نیا  رد  .دیسر  ترضح 

تکرح دوخ  اب  ار  اهنآ  دیسر ، یم  هک  يا  هلیبق  ره  هب  کلام  .دندوب  هدرک  عامتجا  رهـش  گرزب  دجـسم  رد  مدرم  دیـسر ، هفوک  هب  وا 
زا یـسوموبا  يدـع ، نب  رجح  رـسای و  رامع  رتشا ، کلام  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  شالت  اب  دیـسر ، هرامالاراد  هب  هک  نآ  اـت  داد  یم 

يارب مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هارمه  نایفوک  زا  رفن  رازه  هد  دودح  دیدرگ و  وا  نیـشناج  بعک » نب  ۀظرق   » دش و لزع  هفوک  تموکح 
)(1)  ( .دندرک كرت  ار  هفوک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هاپس  هب  نتسویپ 

1026 ص :

، مود پاچ  ین ، رـشن  نارهت ، یناـغماد ، يودـهم  دومحم  همجرت  دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  رد  خـیرات  ياـه  هولج  - . 1
ص 149. لمج ، دربن  ص5 و  ج 6 ، 1379ه ش ،
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هب ار  ام  هک  ییادخ  ساپس  : » دندوزفا دنتفگ و  دمآ  شوخ  وا  هب  دندرک و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  راق  يذ  رد  هفوک  مدرم 
.درک ریخ  شاداپ و  يوزرآ  نانآ  يارب  مه  ترضح  .تشاد » یمارگ  ار  ام  وت  نداد  يرای  هب  هداد و  صاصتخا  وت  یتسود 

1027 ص :
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یفوک ناگدنمزر  شیاتس 

نیرت و یمارگ  زا  امش  هفوک ! مدرم  يا  : » دومرف هفوک  زا  یمازعا  ياهورین  هب  باطخ  ینانخـس  یط  راق  يذ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
مرکا ربمایپ  هب  تبسن  همه  زا  دراد ، ترهش  امـش  تلاصا  تسا ، رایـسب  مالـسا  رد  ناتمهـس  هک  دیـشاب  یم  ناناملـسم  نیرت  هدیدنـسپ 

زا دعب  .ما » هدرک  باختنا  تهج  نیا  زا  ار  امش  دنوادخ ، رب  دامتعا  لکوت و  زا  سپ  نم  دیراد و  يرتشیب  تدوم  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
)(1)  ( .دوب میهاوخ  نانمشد  دض  رب  وت  نارای  ام  هک  دندرک  دیکأت  نایفوک  ترضح ، توکس 

دربن يارب  ار  نانآ  نیثکان ، اب  تجح  مامتا  زا  دعب  دیدرگ و  هرصب  راپسهر  دندوب  یفوک  نانآ  بلغا  هک  میظع  یهاپس  اب  ماما  ماجنارس 
نیدـنچ زا  دـعب  لمج  دربن  دـندرک ، ییارآ  فص  مه  لباقم  رد  لاس 36 ق  یناثلا  يدامج  رد  هاپـس ، ود  درک و  جیـسب  نارگبوشآ  اب 

رد نایفوک  نوچ  تفای و  همتاخ  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ياهورین  عفن  هب  نیفرط  زا  ییاـه  هتـشک  نتـشاذگ  ياـجرب  يریگرد و  زور 
: دومرف داد و  رارق  قیوشت  دروم  ار  نانآ  يا  همان  نمض  ترضح  دنداد ، يرای  ار  ماما  هناعاجش  دنتشاد و  یمهم  شقن  روکذم  لادج 

1028 ص :

ص 190 و ج 5 ، ات ،) یب   ) ثیدـحلا سوماـقلا  راد  توریب ، يربط ، ریرج  نب  دـمحم  يربط ،) خـیرات   ) كولملا ممـالا و  خـیرات  - . 1
1364ه لوا ، پاچ  ریبک ، ریما  نارهت ، یناغماد ، يودهم  دومحم  همجرت  يریون ، دـمحا  نیدـلا  باهـش  بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن 

ص 134. ج 5 ، ش ،

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1070 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1028_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناگدنب هب  هک  یـشاداپ  نیرتهب  دـهد ، وکین  یـشاداپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  يوس  زا  ار  نایفوک  امـش  دـنوادخ  »
جیسب هدناوخارف و  گنج  هب  دیدرک و  تباجا  دیدینـش و  ار  ام  توعد  امـش  اریز  دیامرف ؛ یم  اطع  شتمعن  نارازگـساپس  رادربنامرف و 

نب رجز   » ترـضح داب ! امـش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  دیتسه و  دـیدوب و  قح  نارای  ناردارب و  وکین  هچ  ) (1) ، ( دیتشگ
)(2)  ( .دناسرب نانآ  عالطا  هب  ار  لمج  دربن  شرازگ  ات  داتسرف  نایفوک  دزن  ار  یفعج » سیق 

: دوتس هنوگ  نیا  ار  نایفوک  رگید  ییاج  رد  ترضح 

رارسا مرحم  اهتولخ  رد  دیدوب و  اهتبرض  هدننکرود  ظفاحم ، رپس  نوچ  دربن  زور  رد  دیشاب ، یم  نم  ینید  ناردارب  قح و  نارای  امـش  »
؛ مراودیما ار  ناگدننک  لابقتسا  يرادرب  نامرف  و  مروآ ، یم  هار  هب  مبوک و  یم  ار  قح  هب  ناگدننک  تشپ  امـش  کمک  اب  .دیتسه  نم 

)(3) « ( .دینک يرای  دیدرت  کش و  هنوگ  ره  زا  ملاس  هناصلاخ و  یهاوخریخ  اب  ارم  سپ 
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نوگانوگ ياهشیارگ 

ار ترـضح  نآ  يربهر  دـننک و  تیوقت  ار  مالـسا  هک  دوبن  نیا  دنتـساخرب  ماما  تیامح  هب  هک  ینایفوک  ماـمت  هزیگنا  دـنامن ، هتفگاـن 
رگیدکی فلاخم  يرکف  یـسایس و  یمالک ، ياهـشیارگ  اب  نوگانوگ  ياههورگ  رکـشل  نآ  رد  اریز  دنـشخب ؛ میکحت  دـنهن و  ندرگ 

دهعت یب  شوماخ و  ای  دندماین ، هک  مه  ییاهنآ  دندش ؛ یم  هدید  روبزم  رکـشل  نایم  رد  مه  فارـشا  یتح  يا و  هلیبق  ناربهر  .دـندوب 
« سیق نب  ثعشا   » نوچ یـصاخشا  .دنورب  زوریپ  درف  يوس  هب  ات  دندرک  يرامـش  هظحل  دربن  هجیتن  راظتنا  رد  هک  نآ  ای  دندنام و  یقاب 

یم ساسحا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لدع  تموکح  يوس  زا  نایوما  نایکم و  یخرب  هک  ار  ییاهـساره  نامه  هللادبع » نب  ریرج   » و
رادتقا ياه  هیاپ  تیبثت  يارب  ددرگ ، رقتسم  هفوک  رد  ماما  یتقو  هک  دنتشاد  ار  نآ  فوخ  نانآ  .دندینارورپ  یم  دوخ  نهذ  رد  دندرک ،

ار تاواسم  فاصنا و  لدـع و  اب  مأوت  راتفر  یمالـسا و  صلاخ  ماظن  درادرب و  نایم  زا  ار  یعناوم  نینچ  شیوخ  یعاـمتجا  یـسایس و 
.دیامنب یموق  تازایتما  يداژن و  تاضیعبت  يا ، هلیبق  ماظن  نیشناج 

اب ات  دنهد  لاقتنا  قارع  هب  زاجح  زا  ار  یمالـسا  تفالخ  زکرم  دندوب  ددـص  رد  ینهیم  یلم و  بصعت  يور  زا  زین  نایفوک  زا  يا  هدـع 
ود نیا  یلاها  تافالتخا  تشادـن ؛ یگزات  اهیقارع  اهیماش و  تباقر  .دـنهد  ناشن  ماش  هب  یتسـش  برـض  يرترب ، نیا  ندروآ  تسد  هب 

بـسحرب هناصلاخ و  هک  ینایعیـش  دـندوبن  مک  هتبلا  تشاد ؛ مه  يداصتقا  یـسایس و  هشیر  يا ، هلیبق  یموق و  لئاسم  رب  هوـالع  ورملق 
.دنتفر نیثکان  گنج  هب  دنتشاد ، ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  یتدارا  ینید و  ياه  هزیگنا 
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؟ دیشخرد هفوک  رد  يولع  دیشروخ  ارچ 

لاس 36 بجر  مهدزاود  هبنش ، رد  نیثکان ، ياه  هنیک  ندیناباوخ  ورف  لمج و  هنتف  ندومن  شوماخ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
اب داـهج  نانمـشد و  اـب  دربـن  رد  تشاد و  یماـظن  هاـگودرا  هفوـک  نوـچ  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  ) (1)  ( .دـیدرگ هفوـک  دراو  .ه ق 

ياولب نانآ  تیامح  بلج  اب  دوب  ددص  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب ، هداد  زورب  دوخ  زا  ار  يا  هتسیاش  قباوس  رافک  نیکرـشم و 
ترـضح دـیدرگ ، بجوم  نوگانوگ  لماوع  زا  يا  هعومجم  هک  تسا  نآ  رگنایب  يدـهاوش  نئارق و  اما  دزاـس ؛ عمق  علق و  ار  هیواـعم 

: زا دنترابع  هک  دهد  رارق  دوخ  ینارمکح  يزکرم  نوناک  ار  هقطنم  نیا 

يارجا اه ، هنتف  بوکرس  رد  نانآ  تاناکما  اهییاناوت و  زا  تسناوت  یم  ماما  هک  ترضح ، هب  هفوک  نایعیـش  زا  يدایز  هورگ  قایتشا  . 1
تفر یم  امش  هب  يزیمآ  تیقفوم  رایسب  نومزآ  لمج  گنج  رد  هفوک  نایعیـش  نیتسار  تیامح  دریگب ، کمک  يرتسگداد  تلادع و 

.دومن ناشخرد  ار  نانآ  همانراک  هک 
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و راتخم »  » ردپ یفقث ،» هدیبعوبا   » یهدنامرف هب  نانآ  زا  يا  هدع  هفوک ، رد  مالسا  ردص  ناراکادف  هباحص و  زا  يدایز  عمج  دوجو  . 2
نیا ورملق  فرــصت  یناـساس و  تـلود  لاوز  لاـح  رد  يروتارپـما  ندــیبوک  مـه  رد  يارب  صاـقو » دعــس   » هارمه رگید  یهورگ  زین 

)(1)  ( .دندیدرگ رهش  نیا  دراو  هباحص  زا  رفن  داتشه  هفوک ، سیسأت  زا  دعب  .دندیزگ  انکس  هفوک  رد  دندش و  قارع  مزاع  تالیکشت 
نینچمه .دـندمآ  هفوک  هب  هباحـص  زا  یعمج  مود ، هفیلخ  دـهع  رد  نآ  عباوت  رهـش و  نیا  نارمکح  ناونع  هب  رـسای  رامع  باـصتنا  اـب 

هارمه لمج  نیثکان  اب  هلباقم  يارب  دندوب و  ردب  باحـصا  نانآ  زا  يا  هدـع  هک  راصنا  نیرجاهم و  زا  معا  یباحـص ، زا  رفن  دـصراهچ 
نب رجح  «، » رـسای رامع  : » زا دنترابع  اهنیا  نیروهـشم  زا  یخرب  .دندنام  هفوک  رد  لمج  دربن  زا  دعب  دندمآ ، نوریب  هنیدم  زا  ترـضح 

....و یعازخ » درص  نب  نامیلس  «، » دوعسم هللادبع  «، » نامی نب  هفیذح  «، » متاح نب  يدع  «، » یعازخ قمح  نب  ورمع  «، » يدع

ترـضح نایماح  نیب  فاکـش  هقرفت و  داجیا  ددص  رد  هفوک  هب  يذوفن  لماوع  نداتـسرف  عیـسو و  تاغیلبت  تاکیرحت و  اب  هیواعم  . 3
ار هدولآ  لطاب و  فده  نیا  لیابق  نارـس  فارـشا و  یخرب  هب  دیعو  هدعو و  نداد  ایادـه ، لاسرا  اب  دوب و  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

يدودـح اـت  ار  هیواـعم  هلیح  يولج  هفوک  رد  رارقتـسا  اـب  دوب ، گـنرین  نیا  بقارم  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .درک  یم  بیقعت 
.تفرگ
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هب رهنلا  ءاروام  ناریا و  رد  ناناملـسم  تاحوتف  هک  دندوب  يراکادف  عاجـش و  هدنمزر ، ياهورین  هفوک  رد  رقتـسم  دارفا  زا  يرایـسب  . 4
مالسا نانمشد  اب  هزرابم  يارب  یبوخ  هریخذ  نمؤم ، روشحلـس و  ياهورین  نینچ  تسا  یهیدب  .تفرگ  تروص  ناروآ  مزر  نیا  تسد 

.ددرگ یهدنامزاس  تبقارم و  یجیسب  ياوق  نیا  تشاد  ترورض  عقاو  رد  دندوب و  یمالسا  هعماج  تینما  ظفح  و 

لماش ار  ایسآ  رد  عقاو  یلامش  ناسارخ  ات  یلامش  ياقیرفآ  رد  عقاو  رصم ، زا  هک  یمالـسا  تموکح  ورملق  نوزفا  زور  شرتسگ  اب  . 5
ییایفارغج تیعقوم  رظن  زا  ًابیرقت  هفوک  دشاب و  طلسم  یحاون  نیا  رب  دناوتب  هک  دبای  لاقتنا  یناکم  هب  تفالخ  زکرم  دیاب  دیدرگ ، یم 

يارب ینئمطم  نوناک  دوب و  نازیم  کی  هب  ًابیرقت  رـصم  ماش و  زاجح ، ناریا ، زکرم  ات  نآ  هلـصاف  تشاد و  رارق  مالـسا  ناهج  بلق  رد 
.تفر یم  رامش  هب  هحوتفم  طاقن  لرتنک 

هکم و یلاها  بلغا  هتفر  هتفر  ترـضح ، تلحر  زا  دـعب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هب  زاجح  مدرم  رثکا  ندرک  تشپ  اـب  . 6
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  زا  دـندرک و  هیکت  يا  هلیبق  بادآ  یموق و  لئاسم  هب  دـنتفرگ و  هلـصاف  ینید  ياهـشزرا  زا  هنیدـم 

لباق هدـع  هوالع ، هب  .دـنداهنن  ندرگ  ماما  نیمارف  هب  یتدـم  زا  سپ  دـنداد ، تعیب  تسد  ترـضح  اـب  هک  مه  یناـنآ  دـندرک ، عاـنتما 
چوک رگید  طاقن  هب  دندرک و  ترجاهم  رهش  نیا  زا  دندوب ، مالسلا  هیلع  تراهط  تمصع و  نادناخ  یماح  هک  هنیدم  لها  زا  یهجوت 

.دیسر یمن  رفن  رازه  هب  دنبای ، روضح  لمج  دربن  رد  ات  دندیدرگ  هارمه  ناشیا  اب  هنیدم  زا  هک  ماما  نایماح  مقر  .دندومن 
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دارفا نیا  .دندوب  ینمی  رفن  رازه  هدزاود  هفوک ، هیلوا  رجاهم  رفن  رازه  تسیب  زا  دندرک و  ترجاهم  هفوک  هب  نمی  لیابق  زا  یهورگ  . 7
رد ماما  روضح  دندوب و  هدش  ناملسم  ترضح  نآ  تاداشرا  تاغیلبت و  رثا  رب  دنتخانش و  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یبوخ  هب 

.دنیآرد يو  رادافو  هتسجرب و  نارای  هرمز  رد  اهدعب  دندرگ و  دنم  هقالع  كرابم  دوجو  نآ  هب  دارفا  نیا  هک  دیدرگ  بجوم  ناشنایم 

قطانم هب  رظن  نیا  زا  درب و  یم  رـس  هب  دـیدش  ییانگنت  رد  مدرم  زاین  دروم  تالوصحم  یخرب  ییاذـغ و  داوم  دـیلوت  رظن  زا  زاجح  . 8
)(1)  ( .تشاد مه  لوصحم  هفاضا  شفارطا  طاقن  هفوک و  اما  دوب ؛ دنمزاین  رگید 
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يا هلیبق  ياهیدنب  هورگ  رد  رییغت 

زا هک  دیدرگ  یم  لیکشت  یسایس  یماظن –  شخب  تفه  لماش  هلیبق  تفه  زا  هفوک  رهش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندمآ  زا  لبق  ات 
يارب هنابج »  » مان هب  يزاب  ياضف  هورگ  ره  هب  دمآ ، یم  رامـش  هب  یگنج  میانغ  قوقح و  هرادا  اهورین ، جیـسب  يارب  يروآ  عمج  طاقن 

ار یفاک  ياضف  اریز  دندوب ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  رهـش  هعـسوت  طسب و  رد  اهاضف  نیا  .دـش  یم  هداد  ناتـسربق  رتش و  يارچ 
.دروآ یم  مهارف  دندیدرگ ، یم  قحلم  دوخ  نادنواشیوخ  هب  دندمآ و  یم  هفوک  يوس  هب  اهدعب  هک  یناسک  يارب 

نآ رد  یتارییغت  دـمآ ، هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  هک  تشاد  همادا  لاـس  هدزون  تدـم  هب  لـیابق ، زا  يدـنب  هورگ  نیا 
.دندوب هدروآ  تسدب  هورگ  يازجا  رگید  رب  ار  يا  هنارگ  هطلس  تیعقوم  نوگانوگ  ياههورگ  رد  فیاوط  یخرب  اریز  دروآ ؛ دوجوب 

هک ار  قباس  ناربهر  ات  دیشوک  تالوحت ، نیا  رد  ترضح  .دندوب  هدش  هدرتسگ  رایسب  دیدج ، دارفا  ندش  هدوزفا  اب  اه  هلیبق  زا  یـضعب 
نب رجح  رتشا ، کلام  نوچ : ینادرم  يور  نیا  زا  .دـنادرگزاب  رادـتقا  هب  راـب  رگید  دـندوب ، روما  سأر  رد  یمالـسا  هقباـس  ساـسا  رب 

.دندش رهاظ  رگید  راب  دنتشاد ، رارق  يا  هلیبق  ناربهر  هفوک و  فارشا  قاحم  رد  هک  ییاط  متاح  نب  يدع  يدع و 
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هورگ ربهر  رتشا  کلام  .دش  راذگاو  وا  هب  هدنک »  » هلیبق يربهر  نیفص  گنج  رد  دیدرگ و  سیق  نب  ثعشا  نیزگیاج  يدع  نب  رجح 
هریزج مکاح  تمـس  هب  يو  باصتنا  اب  ًادعب  تشگ و  دوخ  فیاوط  زا  رگید  یـضعب  و  یعخن » «، » جحذم  » زا بکرم  دیدج  يا  هفیاط 

اهنت تفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  تیامح  دروم  متاح  نب  يدع  .دـیدرگ  تیوقت  وا  تیعقوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يوس  زا 
.دش یط  هلیبق  ربهر 

، رگید فرط  زا  .دـنداد  یم  لیکـشت  ار  هفوـک  نایعیـش  یلـصا  هتــسه  مالــسلا و  هـیلع  یلع  ناـیماح  تارقف  نوتــس  اهتیــصخش  نـیا 
مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  هب  يدایز  هقالع  دنتـشاد ، رارق  تردق  مره  سأر  رد  يا  هلیبق  ییاناوت  هیاپ  رب  هک  هفیاط  ناربهر  نیرتدنمورین 

)(1)  ( .دنداد یمن  ناشن 
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نایعیش هاگیاپ 

رهش نیرت  مهم  هفوک  يرجه ، موس  نرق  نایاپ  ات  درک ، نییعت  دوخ  ییاورنامرف  رقم  ار  هفوک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ینامز  زا 
تما يربهر  دـندیدرگ ، یم  غلاب  رفن  هاجنپ  دودـح  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هدـیزگرب  باحـصا  .دوب  مالـسا  ناهج  رد  نیـشن  هعیش 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رـصع  رد  نانآ  زا  يرایـسب  هچرگ  دنتـسناد ؛ یم  یلبق  ماما  نییعت  اب  ترـضح و  نآ  دالوا  رد  ار  مالـسا 
نیـسح ماما  زا  مه  هدنام  یقاب  رامـش  دندرک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  دارفا  نیا  هدنام  یقاب  یلو  دـندرک ؛ چوک  یقاب  يارس 

.دندومن يوریپ  مالسلا  هیلع 

اهشرازگ یخرب  قبط  لیلد  نیمه  هب  تشاد ، ترهـش  نایوما  اب  تفلاخم  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  ّبحم  ءالُو و  هب  هتـسویپ  هفوک  رهش 
تبحم راهظا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  اب  نایفوک ، بولق  بلج  شیوخ و  یـسایس  تردـق  تیبثت  يارب  ریبز » نب  بعـصم  »

)(1)  ( .درک جاودزا  اهیلع » هللا  مالس  هنیکس   » ترضح مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رتخد  اب  درک و  یم 
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: تفگ شنایعاد  هب  يا  هیـصوت  رد  دوب ، هدرک  مایق  هیما  ینب  هیلع  يرجه  مود  نرق  لیاوا  رد  هک  ساـبع » هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  »
)(1) « ( .دنتسه مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناوریپ  شفارطا  یحاون  هفوک و  اما  »

هفیاـط نیا  زا  هعیـش  لاـجر  زا  يرایـسب  هک  تفر ، یم  رامـش  هب  رورپ  هعیـش  فـیاوط  زا  دوـب ، نکاـس  هفوـک  رد  هـک  نادـمه »  » هلیبـق
مالـسلا هیلع  تـیب  لـها  زا  تیاـمح  عیـشت و  شرتـسگ  رد  اـهنآ  هـب  هتـسباو  یلاوـم  لـیابق  زین  سیقلادـبع و  ینب  اـهیعخن ، .دنتـساخرب 

ار دوخ  تیامح  دندرک ، یم  هسیاقم  نارگید  ياوران  ياهراتفر  اهـضیعبت و  اب  ار  ماما  هنالداع  ياهراتفر  اهنیا  یتقو  .دندوب  راذگریثأت 
هرهب شیوخ  نارکیب  فراعم  زا  ار  مدرم  تشاد ، تماقا  هفوک  رد  هک  یلاس  جنپ  دودح  تدم  رد  ماما  .دنداد  یم  شیازفا  ترضح  زا 
هفوک داد و  راشتنا  قارع  نامدرم  رگید  نایفوک و  نایم  دوب ، هتفای  مسجت  عیـشت  رد  هک  ار  یمالـسا  بان  ياه  هشیدـنا  تخاـس و  دـنم 

ام دراد و  تسود  ار  ام  هک  تسا  یتبرت  : » دومرف شا  هرابرد  ماما  هک  درک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هجوت  نانچ 
)(2) « ( .تسام نایعیش  رقم  ام و  هلحم  ام ، رهش  اجنیا  : » دومرف یم  و  .میراد » هقالع  نآ  هب  زین 

« یفقث فسوی  نب  جاجح   » و هللادیبع »  » شدنزرف هیبا ،» نب  دایز   » نینوخ ياهبوکرس  هک  دوب  دنمورین  هفوک  رد  عیـشت  هاگیاپ  نانچ  نآ 
وت : » درک فارتعا  قارع  رد  دوخ  یلاو  هب  يا  همان  رد  یناورم ، هفیلخ  کلملادبع » نب  ماشه   » .دنک شوماخ  ار  اه  هلعـش  نیا  تسناوتن 
)(3) « ( .دنناد یم  بجاو  دوخ  رب  ار  نانآ  تعاطا  دنراد و  تسود  ار  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هنوگچ  هفوک  مدرم  هک  یناد  یم  بوخ 
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هلسلس تموکح  زکرم  ار  اجنآ  هک  تشاد  نآ  رب  ار  حافس » ، » دوب هعیش  زکرم  هفوک  هکنآ  لیلد  هب  زین  یسابع  هفیلخ  نیمود  روصنم ،» »
دورد ناـمثع  رب  دورب و  هفوـک  هـب  دراد ، تـسود  ار  ندـش  هتـشک  سک  ره  : » تـفگ یم  كراـبم » نـبا  ) » (1)  ( .دهدن رارق  نایـسابع 

تروص يدایز  ياهمایق  رهش  نیا  رد  دندوب و  تیرثکا  رد  نآ  نایعیش  دوب ، نایـسابع  تموکح  زکرم  قارع  هکنآ  دوجو  اب  .دتـسرفب »
)(2)  ( .دروآ یم  دوجوب  یناوارف  تالکشم  سابع  ینب  يارب  هک  تفرگ  یم 

تخاس و لقتنم  نایعیـش  يرادیب  یهاگآ و  رب  دادغب  قیرط  زا  تشاد ، عیـشت  رد  هشیر  هک  ار  دوخ  ياهیگژیو  نامز ، تشذگ  اب  هفوک 
ینادابآ قنور و  زا  رهـش  نیا  هکنآ  زا  سپ  یتح  دومن ؛ رداـص  ير »  » و دهـشم » «، » مق : » هلمج زا  ناریا  مهم  ياهرهـش  هب  ار  رکفت  نیا 

)(3)  ( .تشاد مان  تداهش  رهش  نایعیش ، رظن  زا  زین  درب  ثرا  هب  ار  نآ  تیعقوم  شقن و  دادغب  داتفا و 
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داضتم عمج 

هیما ینب  نایماح  نابلطایند و  نیقفانم ، فرحنم ، ياه  هقرف  فارـشا ، یلو  دوب ؛ يراج  عیـشت  ياه  همـشچ  هفوک  رد  هک  نآ  فـالخ  رب 
ياهـشزرا ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  اجنآ  زا  .دـندروآ  دوجوب  يا  هدولآ  ياـهقالتاب  نفعتم و  ياـهبادرم  یعطاـقم  رد 

ناربهر نیب  يدـیدش  ضراعت  داضت و  همانرب  نیا  دوب ، هدروآ  دوجوب  هفوک  یعامتجا  ماظن  رد  یتالوحت  دارفا ، ینامیا  قباوس  ینید و 
اب هعیش  هتـسجرب  ياهتیـصخش  رگید  يدع و  رجح  رتشا ، کلام  هک  یلاح  رد  هدروآ ، دیدپ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  باحـصا  لیابق و 
وا اب  دربن  هب  دنک و  شوماخ  هتخورفارب ، هیواعم  هک  ار  یشتآ  ياه  هلعش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دندرک  یم  يراشفاپ  يراوتسا 

.دنزن تسد  هراب  نیا  رد  یمادقا  هب  هک  دندرک  یم  تحیصن  ار  ماما  يا ، هلیبق  ردتقم  ناربهر  رثکا  یلو  دیامن ؛ مادقا  گنرد  نودب 

، هدز هافر  دارفا  فارشا و  نیا  دنتفرگ ، رارق  مه  لباقم  نیفص  رد  هیواعم  ياوق  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شترا  یتقو  دوجو  نیا  اب 
گنج هنحص  رد  یتسیاب  یم  دننامب و  رانکرب  ماما  نایهاپس  زا  لماک  روط  هب  دنتسناوتن  دندید ، یمن  دوخ  عفن  هب  ار  هفوک  تیعقوم  هک 

رد اریز  دوب ؛ هتفرگ  رارق  یفیلکتالب  تلاح  کی  رد  نانآ  عفانم  یتسار  هب  دندنام ، یقاب  دّدرم  نانچمه  و  دندرگ ، رهاظ  نانآ  هارمه  هب 
یم تسد  زا  قارع  لالقتـسا  هیواعم  تیقفوم  اب  یلو  دـنداد ؛ یم  تسد  زا  ار  يا  هلیبق  يورین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزوریپ  تروص 

يارب دـندیناشک و  تیمکح  حلـص و  يارجام  هب  ار  هیواعم  اب  دربن  عوضوم  نیاربانب  دـش ؛ یم  ناـنآ  تردـق  يدوباـن  هب  رجنم  تفر و 
.دنتخاس هارمه  دوخ  اب  ار  کسنتم  نیلهاج  دومج و  لها  نارصنع و  تسس  یخرب  دوصقم  نیا  هب  ندیسر 
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رگید هورگ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نمؤم  ناوریپ  زا  یهورگ  دندش ؛ رضاح  هنحص  رد  داضتم  یعفانم  اب  هفوک  مدرم  هنوگ  نیدب 
يا هلیبق  یموق و  يدام ، عفانم  هب  رذـگهر  نیا  زا  و  دوش ، عقاو  دـیدهت  دروم  ترـضح  تیعقوم  اـت  دـندوب  یتصرف  يوجتـسج  رد  هک 
عقاو رد  .دننک  میلست  هیواعم  هب  ار  دوخ  اراکشآ  هک  دنتشاد  دیدرت  لاح  نیع  رد  یلو  دنتشاد ؛ لیامت  هیواعم  هب  اهنیا  .دنـسرب  شیوخ 

زا رادتقا  ندروآ  تسدب  يارب  دندید ، شیوخ  عفن  هب  ار  عاضوا  یتقو  ات  دـنتفر  یم  ولج  يراکایر  ییارگرهاظ و  عون  کی  تیاعر  اب 
.دننک مادقا  هتفر  تسد 

هاگره .دندوب  نازیرگ  تارطاخم ، اب  ندش  وربور  زا  یلو  دنتشاد ؛ نایعیش  يربهر  ياهنامرآ  هب  یتالیامت  هک  دندوب  مه  یموس  هورگ 
نیا ضحم  هب  دـندرک و  یم  عامتجا  شفارطا  ناجیه  روش و  اب  دـندید ، یم  مالـسلا  هیلع  ماما  نامیا  اب  نایماح  نیب  رد  یتیقفوم  دـیما 

.دندوب ناحتما  هلحرم  رد  مدق  تابث  ای  مزال و  تماهـش  دقاف  نانآ  .دـندش  یم  هدـنکارپ  تفر ، یم  لاوز  هب  ور  تیقفوم  ياهدـیما  هک 
)(1)(

كرادـت يرفن  رازه  دون  يرکـشل  ماما  هفوک ، فارـشا  يوما و  ناراداوه  ِتاغیلبت  تاکیرحت و  فـالخرب  اهیگتفـشآ و  نیا  دوجو  اـب 
دراو يراک  یتابرض  نمشد  رکشل  هب  ماما  هاپـس  .دش  زاغآ  نیفـص  رد  يرجه  لاس 37  رفـص  لوا  رد  نایوما  اب  ماما  هاپـس  دربن  دید و 
نیا هدـهاشم  اب  .دـندرک  هزینرـس  رب  ار  اهنآرق  يوما  ياهورین  صاعورمع ، هلیح  اب  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  يزوریپ  تاظحل  هب  دومن و 

ناقفاوم و نایم  یظفل  لادـج  راد  ریگرد و  دیـشک ، تیمکح  هب  راک  دـش و  فقوتم  گنج  داتفا و  فالتخا  ماما  نایهاپـس  نیب  عضو ،
هنیپ تدابع  تدش  زا  نانآ  یناشیپ  دندوب و  حالس  رد  قرغ  هک  یفوک  ناگدنمزر  زا  رفن  رازه  تسیب  دودح  ماما ، نازابرـس  نافلاخم ،
مان هب  یفرحنم  هورگ  ًادعب  دنتشاد ، تلاخد  تیمکح  هب  ترضح  ندومن  راداو  رد  هک  اهنیمه  دندرک ، كرت  ار  مزر  نادیم  دوب ، هتـسب 

يرکف و فارحنا  اما  دیدرگ ؛ رجنم  نانآ  تسکش  هب  هک  دندرک  لیمحت  ماما  رب  ناورهن »  » رد ار  یگنج  دنداد و  لیکـشت  ار  جراوخ » »
.دروآ دوجوب  نایعیش  يارب  ار  یتالکشم  تفای و  همادا  نانچمه  نانآ  یتدیقع 
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رد اه  هئطوت  اهگنج و  نیا  اما  دـیدرگ ؛ زوریپ  یـسایس  یماظن و  رظن  زا  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان ، اب  گنج  رد  ماما  هک  نآ  دوجو  اب 
نب دـیز  ، » رـسای رامع  نوچمه : ماما  يافو  اب  نارای  زا  يرایـسب  .تشاد  يدایز  ریثأت  نانآ  تتـشت  ماما و  رادـفرط  ياـهورین  فیعـضت 

همادا زا  ماما  هک  دیـسر  اجنآ  هب  ترـضح  یماح  ياـهورین  ناـیم  هقرفت  راـک  دندیـسر ، تداهـش  هب  اـهیریگرد  نیا  رد  ...و  ناـحوص »
.تشاذگ ار  نانآ  تمّذم  هِوکش و  يانب  دش و  سویأم  اهنآ  يراکمه 

یلاعت يادخ  هک  یتسار  هب  یهلا ، يانث  دمح و  زا  دـعب  : » دومرف دوخ  نایرکـشل  هب  باطخ  تفای ، تغارف  ناورهن  گنج  زا  ماما  یتقو 
: دندرک ضرع  دنتساخرب و  نایرکشل  دینک »! تکرح  ماش  یلاها  زا  نانمـشد  يوس  هب  گنردالب  سپ  داد ، ترـصن  ار  امـش  یبوخ  هب 
ات نادرگزاب  نامراید  رهـش و  هب  ار  ام  نونکا  تسا ، هتـسکش  نامیاه  هزینرـس  هدیدرگ و  دنک  نامیاهریـشمش  هدش و  مامت  نامیاهریت  »

شیپ رد  تخس  يامرـس  : » دندروآ هناهب  هک  دومن  جییهت  دربن  يارب  ار  نانآ  زاب  ماما  .میربب » دوخ  اب  يرتشیب  دارفا  هدرک و  اوق  دیدجت 
« هلیَُخن  » رد ار  نانآ  ماما  .درگزاب » هفوک  هب  نونکا  .میراد  يدایز  ياهمخز  : » دـندوزفا دـندشن و  ماـش  يارب  نتفر  هب  رـضاح  و  میراد »
هب نایفوک  .دنیامن  تکرح  نمـشد  يوس  هب  ات  دننک  مک  ار  هداوناخ  زا  رادـید  هک  درک  هیـصوت  اهنآ  هب  داد و  ناکـسا  هفوک ) یلاوح  )

.دنامن ماما  رانک  رد  یسک  نامیا ، اب  نارای  زا  یکدنا  زج  دنتشگنزاب و  رگید  دندمآ و  هفوک  هب  هنابـش  دندرکن و  یهجوت  ماما  روتـسد 
)(1)(

رد درک و  توعد  نایوما  هاپس  اب  دربن  يوس  هب  ار  ناشیا  دومرف و  داریا  يا  هبطخ  ناشیارب  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هب ترخآ ، ياج  هب  ایآ  ما ، هدش  هتسخ  امش  باتع  شنزرس و  زا  هک  امـش ! رب  ياو  : » هک تفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  نانآ  رگید ، يا  هبطخ 

)(2) ) »؟ دیا هداد  نت  يراوخ  هب  تّزع ، ياج  هب  دیا و  هتسب  لد  ایند  یگدنز 
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عاضوا نایرج  رد  هتـسویپ  درک و  یم  رارقرب  طابترا  هبتاکم  قیرط  زا  رهـش  نیا  ناقفانم  اب  زین  تشاد و  ییاهـسوساج  هفوک  رد  هیواعم 
دید بسانم  يرگامغی  ینماان و  داجیا  يارب  ار  هنیمز  قارع  عیاقو  زا  یهاگآ  زا  دـعب  وا  .تفرگ  یم  رارق  نانآ  درمت  هفوک و  ناماسبان 

یمزاب ماش  دّدـجم  ریخـست  هشیدـنا  زا  ار  ماما  اهنت  هن  مورحم ، دارفا  نانز و  لاوما  تراغ  هانگ ، یب  دارفا  لـتق  شاـشتغا و  داـجیا  اـب  و 
.درادن ار  دوخ  ياهزرم  زا  تسارح  ناوت  يزکرم  تموکح  دنک  تباث  هک  دوب  ددص  رد  هکلب  تشاد ؛

رهـش نیا  ورملق  هب  وا  .دزاتب  هفوک  بناج  هب  هیواعم  يوس  زا  دـیدرگ  رومأم  هژیو  يورین  رفن  رازهراهچ  اـب  يرهف » سیق  نب  كاحـض  »
لاوما تشک و  دوب ، جـح  مزاع  هک  ار  یباحـص  دوعـسم » نب  هللادـبع   » هدازردارب درب و  تراـغ  هب  ار  هیبلعث »  » و هریح »  » فارطا دـمآ و 

یبوکرـس و يارب  ار  مدرم  يا  هبطخ  یط  ترـضح  نآ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هثداـح  نیا  ربخ  یتـقو  .درب  اـمغی  هب  ار  ناـیجاح 
نوریب هفوک  رهـش  زا  هدایپ  اهنت و  دـمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ماما  دادـن ، بسانم  خـساپ  یـسک  یلو  ) (1) ) ؛ درک جیسب  كاحض  يریگتـسد 

راهچ دودح  رد  دندش و  جراخ  رهش  زا  دندرک و  تکرح  ناشیا  لابند  هب  زین  مدرم  ترـضح ، هژیو  تلاح  هباطخ و  نیا  رثا  رد  .تفر 
هب رجح  .دـننک  بـیقعت  ار  سیق » نـب  كاحــض   » اـت تخاـس  ریما  ناـنآ  رب  ار  يدـع  نـب  رجح  ترــضح ، هـک  دـندمآ  درگ  رفن  رازه 

.دندیشک گنج  زا  تسد  راکیپ ، اهتعاس  زا  سپ  نیفرط  .دیدرگ  فداصم  وا  اب  زور  کی  بورغ  رد  تخادرپ و  كاحض  يوجتـسج 
)(2)  ( .دندوب هتخیرگ  وا  نایهاپس  یخرب  كاحض و  نایم  نیا  رد 
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هقرفت ياهبادرم 

َكُریِـصاَعَأ ُّبُهَت  ِْتنَأ  اَّلِإ  ِینوُکَت  َْمل  ْنِإ  اَهُطُْـسبَأ ، اَهُِـضْبقَأ َو  ُهَفوُْکلا  اَّلِإ  یِه  اَـم  : » دـندومرف يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نم يارب  وت  طقف  رگا  هفوک ! يا.مدـنبب  ای  میاـشگب  ار  نآ  هک  تسا  هدـنامن  یقاـب  نم  تسد  رد  هفوک  زج  نونکا  ) (1) ) ؛ هَّللا ِکَحَّبَقَف 

!« داب تشز  تا  هرهچ  اهنافوط ، بیاصم و  همه  نیا  ربارب  مه  نآ  یشاب ،

مهم و ورملق  نیا  فرصت  يارب  ار  صاع » ورمع  ، » حلسم رفن  رازه  شـش  اب  هیواعم  هک  دوب  رـصم »  » رد ماما  یلاو  رکب » یبا  نب  دمحم  »
رهـش نیا  دجـسم  هب  ار  هفوک  مدرم  ماما  .دـیبلط  دادمتـسا  ماما  زا  يا  هماـن  یط  رکب  یبا  نب  دـمحم  .تشاد  لیـسگ  وس  نادـب  یتاـیح 

نآ دیشاب  بقارم  دراد ، نایماش  زا  رتهب  یمدرم  تسا و  رت  عیـسو  ماش  زا  رـصم  ادخ ! ناگدنب  يا  : » دومرف نانآ  هب  باطخ  دناوخارف و 
ام هک  دیباتـشب  هریح ) هفوک و  نیب  « ) هعزج  » يوس هب  .تلذ  مصخ ، يارب  دروآ و  یم  تزع  ناتیارب  رـصم  ياقب  هک  دنریگن  امـش  زا  ار 

، دندش رـضاح  هک  يدارفا  دادعت  دنام ، راظتنا  رد  رهظ  ات  تفر و  اجنآ  هب  ترـضح  هک  دعب  زور  یلو  .دمآ » میهاوخ  اجنآ  هب  ادرف  مه 
هرامالاراد رد  اهنآ  .تساوخ  ار  هفوک  فارشا  دیسر ، ارف  بش  نوچ  تشگزاب و  هفوک  رهـش  هب  ماما  .دندیـسر  یمن  مه  رفن  دصکی  هب 

: دومرف درک و  هیالگ  نانآ  يرصنع  تسس  زا  دوب ، رطاخ  هدرزآ  ارجام  نآ  زا  هک  ماما  .دندمآ  درگ 

دارفا هیواعم  هک  تسین  روآ  تفگش  نیا  دروآ ؟ مشخ  هب  ار  امش  هک  تسین  یتّیمَح  ایآ  دروآ ؟ درگ  ار  امش  هک  دشاب  یمن  ینییآ  ایآ  »
دنمدرخ یمدرم  هک  امش  اما  دننک ؛ يوریپ  شتاروتسد  زا  دهد ، ییاطع  نانآ  هب  هکنآ  نودب  دناوخب و  ار  رگمتس  لدگنـس و  هیامورف ،

»؟ دیزیخ یمرب  نم  اب  تفلاخم  هب  هدش و  هدنکارپ  نم  فارطا  زا  دیراد و  فالتخا  هنوگ  نیا  دیتسه ، ناگرزب  ناگدنامزاب  و 
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نتفرگ هلصاف  یموق ، یلهاج و  ياهتنس  ندش  هدنز  ناورهن ، نیفص و  لمج ، گنج  هس  رد  راکادف  رادافو و  ياهورین  نتفر  لیلحت  هب 
ياهتبسانم هب  ترضح  هک  داد  قوس  يریسم  يوس  هب  ار  هفوک  ییایند ، ياه  هبذاج  اه و  هولج  هب  ندروآ  يور  يونعم و  ياهشزرا  زا 

.تخادرپ نآ  لها  زا  تمذم  داقتنا و  هب  نوگانوگ 

ناهنپ و زور ، بش و  : » تخاس دـیدشت  ار  اهتمالم  نیا  ترـضح ، ورملق  تحت  قطانم  دـیدهت  يوما و  ياهورین  طـسوت  ینمااـن  داـجیا 
هب یتسـس  اما  دـینک ؛ دربن  نانآ  اب  دـنگنجب ، امـش  اب  نانآ  هک  نآ  زا  لبق  متفگ  مدرک و  توعد  نایماش  اب  هزرابم  هب  ار  امـش  راکـشآ ،

)(1) « ( .درک فرصت  ار  امش  ياهنیمزرس  درب و  شروی  امش  هب  ًایلاوتم  نمشد  هک  اجنآ  ات  دیتفریذپ ، ار  تلذ  دیداد و  جرخ 
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نایفوک تمذم  رد 

هتـساوخ راکفا و  یلو  مه ؛ رانک  رد  امـش  ياهندب  نایفوک ! يا  : » دیامن یم  میـسرت  هنوگ  نیا  ار  نایفوک  یعامتجا  یـسانش  ناور  ماما 
راودیما ار  نمشد  امش  تسس  راتفر  یلو  دنکش ؛ یم  مه  رد  ار  تخس  ياهگنس  امش  ياعدا  دروم  نانخـس  تسا ، هدنکارپ  امـش  ياه 

گنج يا  دییوگ : یم  دسر ، یم  ارف  هک  دربن  ماگنه  اما  دیهد ؛ یم  رس  دنت  ياهراعـش  دیا ، هتـسشن  هک  دوخ  ياه  هناخ  رد  .دزاس  یم 
)(1) « ( .دینک یم  یلهاک  هزرابم  يارب  دیشاب و  یم  تلهم  ناهاوخ  ناراکهدب  نوچ  دیروآ و  یم  هنادرخبان  ياه  هناهب  وش ! رود  ام  زا 

یپایپ ار  امش  نیمزرس  .دیناد  یمن  نداد  بیرف  اما  دنهد ؛ یم  بیرف  ار  امـش  .دیتسه  گنج  شتآ  نتخورفا  يارب  يا  هلیـسو  دب  امـش  »
هب ار  امش  هاگره  .دیرب  یم  رسب  تلفغ  رد  امش  یلو  درادن ؛ باوخ  امش  هب  شروی  يارب  نمشد  مشچ  .دیرادن  اورپ  امـش  دنریگ و  یم 

دارفا نوچ  هدوبر و  ار  ناـتلقع  گرم ، زا  سرت  اـیوگ  ددرگ ، یم  هساـک  رد  ساره  زا  ناتنامـشچ  منک ، یم  توعد  نانمـشد  اـب  زیتس 
)(2) « ( .دنک زارد  امش  يوس  هب  تسد  یسک  هک  دیشاب  یمن  يدنمتفارش  نارای  .دیتسه  ناریح  هدش ، هناگیب  دوخ  زا  تسم 
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نم يوس  هب  یکدـنا  هورگ  اهنت  .دـیهد  یم  رـس  دایرف  دـلانب ، درد  زا  هک  يرتش  دـننام  اما  مناوخ ؛ یم  ارف  ناتناردارب  يرای  هب  ار  امـش  »
)(1) « ( .دندوب برطضم  ناوتان و  مه  اهنآ  هک  دندمآ 

یهاگآ قح  زا  دیـسانش ، یم  ار  لطاب  هک  هنوگ  نآ  .دیـشاب  یم  كدنا  دربن  نادیم  ياهمچرپ  ریز  رد  یلو  ناوارف ؛ اه  هناخ  رد  امـش  »
)(2) « ( .دیشوک یم  قح  يدوبان  رد  هک  ناس  نآ  دینک ، یمن  شالت  لطاب  يدوبان  رد  دیرادن و 

یب ینالوط  ینامز  دریمب و  شتسرپرس  دنک و  طقس  ار  دوخ  نینج  ینتسبآ ، ياهزور  نیرخآ  رد  هک  دینام  یم  يرادراب  نز  هب  امـش  »
)(3) « ( .دنیامن تراغ  رود  نادنواشیوخ  ار  وا  ثاریم  دنام و  رهوش 

زا هک  یلاح  رد  منک ، یم  حبـص  نم  یلو  دنـساره ؛ رد  ناشنارادمامز  متـس  زا  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم  حبـص  ناهج  ياهتلم  هنیآ  ره  »
.دیدرکن تباجا  مدرک ، توعد  ار  امش  ناهن  راکشآ و  رد  .دیدینـشن  یلو  مدناوخ ؛ امـش  شوگ  هب  ار  قح  .مکانمیب  دوخ  ناوریپ  ملظ 

ار رگیدکی  زردنا  دنپ و  سابل  رد  دیوش و  یم  هدنکارپ  هدیسرن  رخآ  هب  منانخس  زونه  منک ، یم  بیغرت  ناشکرس  اب  هزرابم  هب  ار  امش 
« .تسا نوگانوگ  ناتیارآ  راکفا و  ناهنپ و  ناتدرخ  یلو  رـضاح ؛ امـش  ياهندب  .دیربب  نیب  زا  ار  نم  تارکذت  رثا  ات  دـیهد  یم  بیرف 

)(4)(
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يراخ هک  منام  یم  یـسک  هب  .دیا  هدـش  نم  نامرد  یب  درد  ناتدوخ  یلو  منک ؛ نامرد  ار  اهیرامیب  امـش  طسوت  مهاوخ  یم  اتفگـش ! »
)(1) « ( .دنک نوریب  ار  نآ  يرگید  راخ  اب  دهاوخ  یم  هتفر و  شیاپ  رد 

: دهد یم  رارق  شهوکن  دروم  ار  نایفوک  هنوگ  نیا  رگید  يا  هبطخ  رد  ماما  و 

سپ دیتسکش ؛ مه  رد  ار  یهلا  راوتسا  ژد  تیلهاج  لئاسم  ندرک  هدنز  اب  دیدیشک و  تعاطا  هتشر  زا  تسد  نونکا  مه  دیـشاب ! هاگآ  »
هاگآ .دیـسانش  یمن  ار  یناشن  زج  نامیا  زا  نآ و  مان  اهنت  مالـسا  زا  .دـیا  هتـشگ  لیدـبت  نوگاـنوگ  بازحا  هب  يردارب ، تدـحو و  زا 

)(2) « ( .دیا هدرپس  یشومارف  هب  ار  یمالسا  ماکحا  لیطعت و  ار  یهلا  دودح  يارجا  عطق ، ار  مالسا  اب  دنویپ  هتشر  امش  دیشاب !

راچد یعـضو  نانچ  هب  دـیدرگ و  روهـشم  نانکـش  نامیپ  رهـش  هب  هک  داد  قوس  ییوس  هب  ار  هفوک  هقرفت  قافن و  هنتف ، نک  ناینب  لیس 
هار زا  یمدرم  نینچ  حالـصا  هک  تسناد  یم  ترـضح  هتبلا  دناهرب ؛ مدرم  نیا  تسد  زا  ار  وا  تساوخ  دـنوادخ  زا  ترـضح  هک  دـش 

حالصا يارب  نم  : » دومرف دیکأت  هک  نانچ  دنک ؛ هدافتسا  هویش  نیا  زا  تساوخ  یمن  یلو  تسا ؛ ریذپ  ناکما  دیدهت  دادبتـسا و  روز و 
« .منکفا یمن  داسف  هب  ار  دوخ  امش 
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هنیدم هکم و  یلاها  بلغا  هتفر  هتفر  ترضح ، تلحر  زا  دعب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  هب  زاجح  مدرم  رثکا  ندرک  تشپ  اب 
عانتما مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  زا  دـندرک و  هیکت  يا  هلیبق  بادآ  یموق و  لـئاسم  هب  دـنتفرگ و  هلـصاف  ینید  ياهـشزرا  زا 

دنداهنن ندرگ  ماما  نیمارف  هب  یتدم  زا  سپ  دنداد ، تعیب  تسد  ترضح  اب  هک  مه  ینانآ  دندرک ،

!« دزادگ بآ  رد  کمن  هک  نانچ  زادگب ؛ ار  نانآ  ياهلد  ایادخ ! : » دومرف نیرفن  نینچ  ار  نانآ  هاگ  نآ 

هک يا  هفوک  رد  ترضح  نآ  هک  دنداد  رارق  هدنهد  رازآ  ياهانگنت  رد  ار  ترضح  يردق  هب  يوما  نایماح  هفوک و  فارـشا  جراوخ ،
هب دشاب و  هتشاد  ار  شیاهدرد  ندینش  ناوت  هک  تفای  یمن  ار  یسک  زین  نایعیش  عمج  رد  یتح  دیمان ، یم  مالـسا  يوراب  جرب و  ار  نآ 

دیـشروخ نآ  تیمولظم  تیاـهن  نیا  درک و  یم  لد  درد  داـهن و  یم  هاـچ  رب  رـس  تفر و  یم  هفوک  فارطا  ياـهنابایب  هب  لـیلد  نیمه 
.دناسر یم  ار  تلادع  تماما و  ناشخرد 

یلاح رد  ناضمر ، كرابم  هام  مهدزون  دادـماب  رد  دوب ، ناورهن  زا  هتخیرگ  نالهاج  زا  هک  يدارم » مجلم  نب  نمحرلادـبع   » ماـجنارس
سمـش نآ  تداهـش  هب  رجنم  هک  دز  ترـضح  كرابم  رـس  هب  يا  هبرـض  دوب ، زامن  هماقا  لوغـشم  هفوک  دجـسم  بارحم  رد  ماـما  هک 

.دیدرگ يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  رد 21  تیالو 
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( نیِملاّظلا ِموقلا  یلَع  ِهللا  ُهنعل  الَا  )
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  ياوزنا  تفالخ و  فارحنا  لماوع 

هراشا

دص کی  دودح  زور  نآ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  داد و  خر  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  شیپ  زور  داتفه  ریدغ ، هعقاو 
هیلع یلع  هاگیاج  ندرمـش  درخ  رد  مدرم  هک  دوب  هدـشن  نفد  ترـضح  نآ  كاـپ  رکیپ  زونه  لاـح  نیا  اـب  .دنتـشاد  روضح  نت  رازه 

نیرتمک مالسلا  هیلع  یلع  تلزنم  نوماریپ  ایوگ  هک  دنتخات  شیپ  نانچ  وا  قح  ندرک  لامیاپ  رد  دنتسج و  تقبس  رگیدکی  رب  مالـسلا 
.دنا هدینشن  سک  چیه  زا  ینخس 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  راگزور  ناگـشیپ  تسایـس  هک  تسا  شـسرپ  نیا  خـساپ  نتفای  دوش  یم  لابند  راـتفگ  نیا  رد  هچنآ 
یلماوع للع و  هچ  ببـس  هب  هنیدـم  یلاها  هباحـص و  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارادتـسود  دـندودز ؟ اهدای  زا  ار  ریدـغ  هنوگچ 

ورف مد  نامجاهم  لباقم  رد  دنداد و  تیاضر  مالـسا  یمارگ  لوسر  نادناخ  هب  متـس  رب  دنتـشادرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  يرای  زا  تسد 
؟ دندرک هیجوت  هنوگچ  ار  دوخ  راتفر  نیاربانب  دندوب ؟ هدرک  شومارف  ار  ریدغ  تعیب  مدرم  ایآ  دنتسب ؟

: دش روآدای  ار  هتکن  دنچ  رتشیپ  دیاب  راصنا  رجاهم و  مادقا  هزیگنا  مدرم و  توکس  تلع  لیلحت  رد 
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باوصان يرظن  دنـشاب  هدـنادرگ  ور  یلع  زا  یگلمج  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هنیدـم  یلاـها  هک  رظن  نیا  . 1
.تسا
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تفالخ فارحنا  لماوع 

اب ریبز ،» «، » رذوبا «، » ناملـس «، » دادقم  » دـننام هتـسجرب  نایباحـص  نایمـشاه و  زا  کی  چـیه  هفیلخ ، اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هنادنـسرخان 
)(1)  ( .دندرکن تعیب  رکبوبا » »

ار هزرابم  یلیالد  هب  کی  ره  مدرم  ياه  هورگ  نوچ  هکنآ  زج  .دندومنن  تعیب  هدابع » نب  دعـس   » رورت زا  لبق  ات  بلغا  زین  نایجرزخ » »
.تسا هدش  هیجوت  تیاضر  توکس و  هب  نانآ  يریگ  عضوم  دنتسنادن  شخب  هجیتن 

بحاصت هشیدنا  رد  هک  دنـسانش  یم  یهورگ  نیتسخن  ار  راصنا  ناگمه  هفیقـس ،»  » دادیور زا  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  زورما  . 2
وا نوچ  تسا و  باطخ  نب  رمع  راتفگ  دادیور ، نآ  نایب  یلصا  كردم  اریز  .تسین  هنانیب  عقاو  رظن ، نیا  هکنآ  لاح  دندمآرب ، تفال 

.تسین کیدزن  تقیقح  هب  راصنا ، هزیگنا  دروم  رد  وا  شرازگ  تسا  راصنا  تخسرس  بیقر  نارجاهم و  هدرکرس 

هب ار  هنحـص  اهنآ  .دندش  دراو  ناشیا  هسلج  هب  نارجاهم  هک  تفرگ  رارق  ربمایپ  ینیـشناج  نوماریپ  ینامز  هفیقـس  رد  راصنا  يوگتفگ 
.دندرب هرهب  نآ  زا  دنتخاس و  لیامتم  دنتساوخ  یم  دوخ  هک  ینخس  هب  ار  هداس  عامتجا  نآ  دندرک و  ضوع  یلک 
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زا سپ  یتـح   ) زگره مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  نآ  هعیـش  ناـققحم  رظن  قـح و  هدـیقع  هر ) ) دـیفم خیـش  هتفگ  هـب  - . 1
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يارب شـشوک  هب  هداس ، ییامهدرگ  نآ  لیکـشت  اب  ار  راصنا  رمع ، يوس  زا  هدـش  لقن  ربخ  هب  لالدتـسا  نودـب  یـسیون  خـیرات  چـیه 
ار نآ  افلخ  یتاغیلبت  لیاسو  هدش و  حیرـشت  راصنا  نافلاخم  نایب  اب  دادـیور  نیا  هک  اجنآ  زا  اما  .تسا  هدرکن  مهتم  تفالخ  بحاصت 

يارب راـصنا  سوـه  زا  هتـساخرب  یمادـقا  ار  ییاـمهدرگ  نآ  ناگدـنیآ ، تسا ، هدـش  هدـنکفارود  فلاـخم  تاـیاور  هدرک و  جـیورت 
.دندرک دادملق  تفالخ  بحاصت 

تسا ریضح » نب  دیسا   » اهنآ هدرکرـس  .دندوب  نارجاهم  سوساج  هفیقـس ، رد  رـضاح  راصنا  نامه  زا  دنچ  ینت  هک  تسا  نآ  تقیقح 
تعیب يارب  هک  تسا  یناـسک  زا  رکبوبا و  اـب  ناگدـننک  تعیب  نیتـسخن  زا  يو  .دوـب  هبناـج  ود  سوساـج  و  سوا » هفیاـط   » سییر هک 

)(1)  ( .درب موجه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  وناب  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ندناتس 

یب يارب  شـشوک  هن  دوب ، نارجاـهم  ندیـسر  تردـق  هب  زا  يریگوـلج  هفیقـس ، ییاـمهدرگ  لیکـشت  رد  راـصنا  هزیگنا  نیرت  مهم  . 3
ربمایپ نادناخ  رادبناج  نارجاهم ، زا  شیب  راصنا  مالـسلا .  هیلع  یلع  هرابرد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياهراتفگ  هب  یهجوت 

هب مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  هک  دوـب  هتخاـس  نئمطم  ار  ناـشیا  دـنچ  یثداوـح  هکنآ  زج  دـندوب ، ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
.دیسر دهاوخن  تموکح 

1054 ص :

ص 167. ج 1 ، يربط ، نیدلا  بحم  هرضنلا ، ضایرلا  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1096 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1054_1
http://www.ghaemiyeh.com


رورت يارب  هئطوت  دننام  عادولا ،» هجح   » زا ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشگزاب  زا  سپ  نارجاهم  زا  يا  هدع  زومرم  ياهتکرح 
هللا یلص  ربمایپ  تیصو  نتشاگن  زا  يدج  يریگولج  هماسا ،»  » هاپس رد  تکرش  زا  یچیپرس  هار ، نایم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

.تسا يدج  اعقاو  مالسلا  هیلع  یلع  يرادمامز  اب  تفلاخم  عوضوم  هک  دوب  هتخاس  رایشه  لبق  زا  رت  شیب  ار  راصنا  ملسو ،  هیلع 

زا سپ  دنزرو ، یم  دیکأت  مالسلا  هیلع  یلع  ینمـشد  رب  هناروسج  نانچ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  یناسک  اریز 
شریذپ هب  هک  هفیقـس  رد  نانآ  تملاسم  زا  زین  .درک  دنهاوخ  دـیکأت  دـصقم  نیا  رب  رت  شیب  رتهب و  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوبن 

دنتـشادن و میمـصت  تفالخ  بحاصت  رب  نادنچ  دوخ  تسخن  عامتجا  رد  اهنآ  هک  دوش  یم  هتـسناد  دندش ، یـضار  نارجاهم  تنواعم 
.دروآ یم  دراو  ناشیا  رب  نارجاهم  ینارمکح  هک  دوب  يا  همدص  نایز و  زا  يریگشیپ  ناشروظنم  رت  شیب 
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هعقاو حیرشت 

رد زین  یجرزخ » هدابع  نب  دعس  ، » هنیدم یمان  درم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  يرامیب  مایا  رد  هک  تسا  نآ  تقیقح 
، دنمتریغ يدرم  دعس  .دنداد  یم  ربخ  وا  هب  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  لاح  تماخو  شناتسود  هتـسویپ  دوب و  يرامیب  رتسب 
هب يا  هدع  اهزور  نآ  رد  .تشاد  رظن  ریز  ار  نارجاهم  یـسایس  تاکرحت  هتـسویپ  ریبدت ، تیارد و  اب  دوب و  هتـشذگ  دوخ  زا  عاجش و 

دعس .دنداد  یم  میب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  ماقم  بحاصت  يارب  هنیدم  رد  شروش  لامتحا  زا  ار  وا  دنتفر و  یم  وا  لزنم 
هورگ نآ  دوجو  اب  وا  تموکح  دبای  تسد  تموکح  هب  كدنا  ینامز  تدم  زین  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  هک  دوب  نئمطم 

شناد و هچ  رگا  دندوب و  انـشآ  نارجاهم  تایحور  هب  نایزورما  زا  شیب  وا  ناراداوه  دعـس و  .دروآ  دهاوخن  ماود  تسدمه ، قفاومان 
هیلع یلع  رظن  دروم  هنالداع  ماظن  دوز  ای  رید  بلط ، تردق  نارجاهم  هک  دنتـسناد  یم  رادقم  نیا  ات  دنتـشادن ، يدایز  یـسایس  هبرجت 

.راصنا يارب  هن  دنلئاق و  شزرا  نید  يارب  هن  هک  دنسر  یم  تموکح  هب  یناسک  هاگ  نآ  دیچ و  دنهاوخرب  ار  مالسلا 

زا سپ  ار  وا  هکنیا  زا  .دوـب  هدـش  هدروآ  هفیقـس  هب  دعـس  دـنتفر ، یم  دعـس  تداـیع  هب  ناـیجرزخ  هک  هشیمه  فـالخرب  زور ، نآ  رد 
هفیقس یکیدزن  رد  يو  لزنم  هک  دوش  یم  مولعم  دندرب ، شا  هناخ  هب  بکرم ، زا  هدافتـسا  نودب  دنتفرگ و  شود  رب  هفیقـس  يوگتفگ 

هتخادرپ ینزیار  هب  وا  اب  رهش  عاضوا  هرابرد  دعس ، زا  تدایع  نمض  رد  نایجرزخ  وگتفگ  نآ  رد  دور  یم  نامگ  تسا و  هتـشاد  رارق 
یلاح رد  نیا  .داتفا  یم  حرط  هراچ و  رکف  هب  هدـنیآ ، ثداوح  زا  كانمیب  دوب  نانآ  ياـج  هب  يرگید  درف  ره  تیعقوم  نآ  رد  .دنـشاب 

زا شیب  ار  رهـش  ناـگرزب  نیا ، دیـسر و  یم  ناـشیا  هب  هنیدـم ، هب  فارطا  لـیابق  موجه  لاـمتحا  زا  یکاـنلوه  راـبخا  هراومه  هک  دوـب 
.تخاس یم  راچان  یشیدنا  هراچ  هب  داد و  یم  رارق  ساره  رد  نارگید 
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تـشونرس هورگ ، مادـک  زا  يدرف  هچ  دـباین  تسد  تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  رگا  دندیـسرپ  یم  دوـخ  زا  راـصنا 
؟ تفرگ دهاوخ  تسد  هب  ار  هنیدم  یلاها  مالسا و 

، اهنآ يرادمامز  اب  هک  دوش  یمن  ببس  نایکم ، ینمشد  هقباس  ایآ  تفرگ ؟ دنهاوخ  رارق  یتیعقوم  هچ  رد  هنیدم  مدرم  تروص  نآ  رد 
مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  دننام  يا  هتـسد  دنا : هتـسد  ود  نارجاهم  نیا  دـندرگ ؟ رام  رات و  ای  دـنوش  جارخا  هنیدـم  زا  راصنا 

.دننک یم  تیاعر  ار  هنیدم  رد  یتسیزمه  راصنا و  اوقت و  بناج  تروص ، ره  رد  هک  رذوبا  دادقم و  ناملس و 

نآ .دیـسر  دهاوخ  تردق  هب  ناشفلاخم  هورگ  دـیدرت  یب  تسین ، ناشندـش  رادـمامز  هب  يدـیما  نوچ  دـندامتعا ، دروم  هچرگا  نانیا 
ره زا  لامتحا  هب  هک  دنراد  دنویپ  ییاه  هداوناخ  فیاوط و  هب  دنرادن ، راصنا  اب  يراکـشآ  ینمـشد  دوخ  هچرگ  نارجاهم ، مود  هتـسد 
اب ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هلاس  تشه  دربن  یپ  رد  .تسا  هدش  هتـشک  راصنا  تسد  هب  ربمایپ ، ياهگنج  رد  یناسک  ناشیا  زا  کی 

ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مود  هبقع » نامیپ   » رد هک  دندوب  راصنا  .دندوب  هدروخ  ینیگمهس  تابرـض  هنیدم  مدرم  زا  نانآ  شیرق ،
، هنیدـم یلاها  یگدامآ  مالعا  نیا  اب  .دـننک  تیاـمح  مالـسا  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  لاـح  ره  رد  هک  دـندرپس  دـهعت 

.دیدرگ یمالسا  تموکح  زکرم  هنیدم  دش و  زاغآ  هکم  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  ترجه 

نیگمشخ داد و  تفخ  تخس  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یکم  نافلاخم  مالـسا ، شریذپ  هب  ناشقایتشا  ربمایپ و  زا  نانیا  لابقتـسا 
زا ار  هدابع  نب  دعس  دایرف  اهنآ  .دندوب  دوخ  هنیک  مشخ و  ندناشنورف  يارب  بسانم  تصرف  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  هتسویپ  تخاس و 

« .تسا ماقتنا  زور  زورما  : » تفگ یم  هکم  حتف  زور  هک  دندوب  هدربن  دای 
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زا ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ینونک  نانمـشد  رگید  یتسدـمه  اب  هکم  لیابق  ياسؤر  دوز  ای  رید  هک  دـندوب  نئمطم  هنیدـم  راصنا 
هب : » دومرف یم  هک  دـندوب  هدربن  دای  زا  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهرادـشه  نانآ  هکنآ  هژیو  هب  دیـشک ؛ دـنهاوخ  ماقتنا  ناشیا 

تما هب  اهبوشآ  یهایس  کیدزن ، هدنیآ  رد  ) (1)  ( .دنراد یم  مدقم  امش  رب  ار  نارگید  دز و  دنهاوخ  رانک  ار  امـش  نم  زا  سپ  يدوز 
)(2) « ( .دیوش یم  مورحم  دوخ  قوقح  زا  راصنا  امش  دنک و  یم  ور  نم 

بلاط یبا  نبا  یلع  ندرک  رود  زج  شا  هجیتن  هک  دنور  ییوس  هب  هفیقس  ییامهدرگ  رد  ناباتش  نانآ  دش  ببس  هک  تسا  يروما  اهنیا 
نآ رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دـش  ببـس  نارجاـهم  ندیـسر  تموکح  هب  زا  ناـنآ  ساره  .دوبن  يزیچ  تفـالخ  زا  مالـسلا  هیلع 

.تسا هتشذگ  هراچ  زا  راک  دندش  نئمطم  هک  ینامز  رگم  دوشن ، هدرب  یمان  ییامهدرگ 

هک دندوب  هدرک  ییارآ  هنحـص  مالـسلا  هیلع  یلع  دض  رب  نانچ  اهزور  نآ  رد  ار  هنیدـم  عاضوا  نارجاهم ، تسدـمه  هورگ  یفرط ، زا 
یمادقا زین  اهدعب  هکنیا  .دوش  هریچ  بلط  تردق  نارجاهم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تیب و  لها  زا  يرادبناج  اب  دناوتب  تشادن  دیما  یسک 

.تشاد روصت  نیمه  رد  هشیر  دیاش  دندرکن 

1058 ص :

ص 207. ج 2 ، يراخب ، حیحص  - . 1
ص 86. ج 8 ، يراخب ، حیحص  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1058_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1058_2
http://www.ghaemiyeh.com


یبایتسد هک  دوب  نیا  اـهنآ  زا  یلیخ  رادـنپ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  یلو  تسین  راـصنا  ندوب  ریـصقت  یب  موهفم  هب  چـیه  تشذـگ  هچنآ 
، راصنا ینیـشن  بقع  اب  تسا و  نکممان  يرما  رجاـهم -  بلط  تردـق  ياـهورین  ذوفن  هب  هجوت  اـب  يرادـمامز -  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دنرت هناگیب  راصنا  زا  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دصاقم  اب  بتارم ، هب  هک  دننز  یم  هیکت  تفالخ  دنسم  رب  یهورگ 

هب دوخ  هتـشذگ  تامدـخ  رب  هیکت  اب  تفالخ  هب  یبایتسد  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  یماکان  زا  ناـنیمطا  اـب  راـصنا  ناـگرزب 
هدهع راوازـس  ار  دوخ  راصنا ، زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهـشیاتس  هب  شوخلد  زین  ناناملـسم و  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دنتشادنپ یم  شیوخ  تامحز  شاداپ  ار  رما  نیا  ایوگ  دنتخانش و  یم  تفالخ  رما  يراد 

يارب لبق  اهلاس  زا  هک  يا  هتفای  ناـمزاس  هورگ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلحر  زا  سپ  تروص ، ره  رد 
نبا یلع  دنچ ، ییاه  هناهب  رذع و  اب  دندش و  طلـسم  عاضوا  رب  هنوگاتدوک  یتکرح  اب  دندوب  هدرک  نیودت  هشقن  حرط و  يزور  نینچ 
رارق هب  دش  مالـسلا  هیلع  یلع  نافلاخم  دربشیپ  ببـس  هک  یلماوع  دنتـشاد ، رود  يرادمامز  يراد  هدهع  زا  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

: تسا ریز 
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هنیمز ندوب  مهارف  . 1

ات ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  .تسا  یندشن  فصو  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلحر  زور  رد  هنیدم  مدرم  یمگردرس 
رد درک  یمن  رواب  یناملسم  چیه  .دنک  یـسایس  يرادرب  هرهب  نآ  راکنا  زا  تسناوت  رمع  نوچ  يدرف  هک  دیجنگ  یمن  رواب  رد  اجنادب 

یناتـس تعیب  يار و  ذـخا  لابند  هدرک ، اهر  نفک  لسغ و  یب  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رهطم  رکیپ  يا  هدـع  تعاـس  نآ 
یناسآ هب  درب و  یمن  يا  هرهب  تسکش  يراسمرـش و  زج  دنک  نینچ  یـسک  رگا  دندیـشیدنا  یم  مه  دیاش  .دنـشاب  دوخ  تسایر  يارب 

.دنادرگزاب شبحاص  هب  ار  قح  دوش  یم 

دیدپ ياهیمارآان  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  دیـسر  یم  شیدنا  هداس  مدرم  نهذ  هب  هک  يراک  نیرت  هنالقاع  هنیدـم ، عاضوا  یگتفـشآ  رد 
ياهگنج هقباس  زونه  مدرم  نیا  .دـنزیخنرب  يو  اـب  تفلاـخم  هب  یـسک ، يزوریپ  زا  نئمطماـن  دـننک و  راـیتخا  اوزنا  شمارآ و  هدـمآ ،

.دنتخادرپ یم  رگیدکی  راتشک  هب  ناشتاناویح  هاگارچ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هاگ  هک  دندوب  هدربن  دای  زا  ار  برع  یلخاد 

داب .دنرادن  یتباث  يار  دوخ  زا  مدرم ) هدوت   ) دنهد یم  لیکشت  ار  تیرثکا  هک  یهورگ  راصعا ، همه  رد  : » دیوگ یم  بیقن » رفعجوبا  »
، دننک فذح  نید  همانرب  زا  مه  ار  بجاو  زامن  رگا  .دنا  هشیدنا  نودب  نارگدـیلقت  نانیا  .دـنا  لیامتم  يوس  نآ  هب  دزوب  فرط  ره  هب 

هنهک مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  دروم  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياهروتسد  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  .دننک  یم  كرت  ار  نآ  ناشیا 
زین ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زیهجت  هب  مشاه  ینب  لاغتـشا  .تفرگ  توق  رکبوبا  اب  تعیب  دـش و  هتـشاگنا  هدـیدان  هدـیدرگ و 

)(1) « ( .دروآ مهارف  ار  ناشیا  تیوقت  هنیمز  تشاذگ و  دازآ  نانآ  تیلاعف  يارب  ار  لاجم 
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  خسن  ياعدا  . 2

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف  خـسن  رب  رکبوبا  رمع و  ياعدا  دـش ، ریدـغ  تعیب  زا  مدرم  یچیپرـس  هناـهب  هک  یلماـع  نیرت  مهم 
درک و لزع  يرادمامز  زا  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یلع  مد ، نیـسپاو  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  اهنآ  ياعدا  هب  .دوب  ملـسو 

ملسو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تشاذگاو  تما  هب  ای  يرگید  هب  ار  مهم  نیا  نییعت 
نابیاغ هب  نارضاح  هک  دوب  هداد  روتـسد  هدرک و  بجاو  ار  ام  یتسود  تیالو و  هداد و  نامرف  ام  تعاطا  هب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا 

اب مه  مالسلا  هیلع  یلع  .دندش  دحتم  مالـسلا  هیلع  یلع  دض  رب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  شیرق  .دنهد  عالطا 
یم تسرد  وت  دنتفگ : .درک  لالدتسا  ناشیا  لباقم  رد  دندوب ، هدینش  مدرم  دوب و  هدومرف  وا  هرابرد  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ 

نامگرزب دنوادخ  هک  میتسه  ینادناخ  ام  تسا : هتفگ  هدرک و  خسن  ار  نآ  یلو  تسا  هدومرف  ینک  یم  اعدا  هچنآ  همه  ربمایپ  .ییوگ 
.دنک یمن  عمج  ام  يارب  ار  تفالخ  توبن و  دـنوادخ  تسا و  هدـشن  یـضار  نادـب  هتـسنادن و  هدـنبیز  ام  يارب  ار  ایند  تسا و  هتـشاد 

.دـنداد هولج  تسار  ار  دوخ  ياعدا  دـندرک و  هبتـشم  مدرم  يارب  ار  هلئـسم  ناـنیا  دـنداد ...؛ یهاوگ  نخـس  نیا  یتسرد  رب  نت  راـهچ 
)(1) « ( .دنتخاس جراخ  دوب ، هداد  رارق  هک  ییاج  زا  ار  تفالخ  .دندنادرگرب و  هتشذگ  تیلهاج  هب  ار  ناشیا 

یلع زا  ار  تفالخ  عطاق ، يار  اب  گرزب  هباحـص  دندید  هک  ینامز  شیدنا  هداس  مدرم  : » دـیوگ یم  تنـس  لها  نارگـشهوژپ  زا  یکی 
ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  بناج  زا  يا  هژیو  روتـسد  بجوم  هب  امتح  نانآ  راتفر  نیا  هک  دنتـشادنپ  دنتـشادزاب ، مالـسلا  هیلع 

هیلع یلع  تفالخ  دروم  رد  ار  دوخ  هتـشذگ  ياهـشرافس  یناهنپ  يروتـسد  اب  ترـضح  دـنا و  هدوب  عالطا  یب  نآ  زا  ناشیا  هک  تسا 
رکبوبا .دندازآ  اوشیپ  باختنا  رد  هک  دندرک  روصت  مدرم  هک  درک  لقن  یتیاور  رکبوبا  هکنیا  صوصخ  هب  .تسا  هدومن  خـسن  مالـسلا 

یفاک ندوب  یـشیرق  ییاوشیپ ، بصنم  يراد  هدهع  يارب  هک  دندرک  لایخ  نیاربانب  .شیرق  نم  همئالا  تسا : هدومرف  ربمایپ  تفگ : یم 
نیمه هب  .دنیانـشآ  ام  زا  شیب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  فادها  اب  نانیا  دنتفگ : یم  دوخ  اب  مدرم  .دشاب  دهاوخ  یم  هک  ره  .تسا 

« .دندادن ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  مالسلا ،  هیلع  یلع  هب  تبـسن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  صاخ  روتـسد  اب  تفلاخم  لباقم  رد  تلع 
)(2)(
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لیوأت هیجوت و  . 3

هکلب دندرکن  راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روتـسد  اهنآ  : » دیوگ یم  تنـس  لها  هتـسجرب  ققحم  کی 
رد رضاح  درف  تسا و  هدوبن  نآ  دهاش  ربمایپ  هک  میا  هتفرگ  رارق  یتیعقوم  رد  زورما  ام  هک  دوب  نیا  ناشرذع  .دندومن  لیوأت  هیجوت و 
هک تلع  نیدب  رـضاح -  ریغ  صخـش  روتـسد  هاگ  .تسا  عالطا  یب  نآ  زا  هنحـص  زا  بیاغ  هک  دبای  یم  عالطا  يروما  هب  اسب  هنحص 
زا رگا  هک  دوب  راصنا  هنتف  نانآ  ياعدا  هب  تحلـصم  نآ  .دوش  یم  هتفرگ  هدیدان  یلک  یتحلـصم  رطاخ  هب  درادن -  روضح  هنحـص  رد 

« .داد یم  خر  راتشک  فالتخا و  برع  نایم  دش  یمن  يریگولج  نآ 

یم دترم  دنتشگ و  یم  زاب  نیشیپ  تیلهاج  هب  مالسا  زا  مدرم  میدومن ، یم  بصن  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ام  رگا  : » دنتفگ زین 
ار رت  مهم  لصا  تشاد ، یپ  رد  ار  تما  دادترا  هک  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  ییاجرباپ  يارب  تسا  راوازـس  ایآ  دندش !

یلص ربمایپ  روتـسد  اب  تفلاخم  اب  دنچ  ره  دوش ، لمع  رت  گرزب  تحلـصم  هب  هک  رتهب  هچ  سپ  میهد ! تسد  زا  دشاب  نید  ظفح  هک 
)(1)  .« ( ملسو هیلع  هللا 
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ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تفلاخم  هب  تداع  . 4

عوقو هب  هرابکی  هک  دوبن  يا  هدیدپ  دوخ ، نیـشناج  زا  يوریپ  هب  تبـسن  ربمایپ  نامرف  اب  تفلاخم  هعیـش ، ریغ  رگـشهوژپ  کی  هتفگ  هب 
.دشاب هتسویپ 

تفلاخم ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يأر  اب  اراکـشآ  یبا ،» نب  هللادبع   » هزانج رب  ندناوخ  زامن  و  هیبیدـح » حلـص   » رد هک  يدرف  نآ 
.دنک تفلاخم  مالـسلا  هیلع  یلع  يوریپ  هب  تبـسن  شنامرف  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  بایغ  رد  هک  دوبن  راوشد  نادـنچ  دـیزرو 
مهم نتشون  يارب  ذغاک  ملق و  ندروآ  زا  عنام  دنز و  زابرس  وا  روتسد  يوریپ  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يورایور  هک  یسک 

!؟ دهن رانک  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  دراد  رظن  رد  دوخ  هک  یتحلـصم  بجوم  هب  دناوت  یمن  ایآ  دوش ، وا  تیـصو  نیرت 
ملسو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رادرک  راتفگ و  يارب  رگید  نیاربانب  .دوب  هدرک  راومه  هدنیآ  ياهیشکرس  يارب  ار  هار  اهیچیپرـس  نآ  يرآ 

! دوش وربور  مدرم  تمواقم  اب  يدعب  ياهتفلاخم  ات  دوب  هدنام  یقاب  یتلیضف  زایتما و  هچ 

مالسلا هیلع  ماما  میمصت  راظتنا  رد  . 5
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شیب رکبوبا ، تفالخ  ماگنه  دوز  نتفای  تیمـسر  تفالخ و  بصنم  بحاصت  رد  رجاهم  ذوفن  اب  دـنمتردق و  حانج  یتسدـمه  زا  سپ 
زا دیماان  دندید ، انگنت  رد  ربص و  هب  رومأم  ار  ترضح  نآ  نوچ  دنتشاد و  ماما  میمصت  هب  مشچ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نارادتسود  رت 

راوتسا ار  تموکح  ياه  هیاپ  يریگ ، عضوم  نیا  .دنتفرگ  شیپ  یتوافت  یب  هویش  دندز و  بل  رب  توکـس  رهم  شخب ، هجیتن  مادقا  ره 
قح زا  ندز  مد  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  هتفر  هتفر  تخاس و  نوزفا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ماقم  کته  رد  ار  ناـفلاخم  تارج  درک و 

.دش هتخانش  مرج  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  تداسح  هنیک و  . 6

هب برع  لیابق  هک  دوب  یتداسح  هنیک و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  ندـش  نامیاپ  لباقم  رد  لیابق  توکـس  لیالد  نیرت  هدـمع  زا 
.دنتشاد لد  رد  وا  زا  شیرق ، صوصخ 

1064 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1106 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا .دنریگ  ماقتنا  لتاق  هلیبق  زا  نامیپ ، مه  لیابق  نانآ و  همه  دش  یم  هتـشک  یـسک  ناش  هلیبق  زا  رگا  هک  دوب  نینچ  برع  لیابق  مسر 
اب تشادن  یگتـسبلد  شا  هلیبق  هب  هزادنا  نیا  یـسک  رگا  دـشن و  نک  هشیر  یلو  هدـش  تیوه  یب  مالـسا  میلاعت  وترپ  رد  یلهاج  مسر 

تکرـش ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  دربن  رد  لیابق  رت  شیب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .دـش  یم  هتخانـش  هناگیب  تیبصع  برع و 
.دوب هدش  هتشک  مشاه  ینب  ای  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  اهنآ  زا  يدرف  هدرک ،

زا سپ  هک  یناکرشم  .تشاد  دوجو  زین  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  هکلب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هب  هن  دسح  هنیک و  نیا 
تلزنم هوکش و  .دنتـشادرب  تسد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  زیتس  زا  یناوتان ، ببـس  هب  بلغا  دندروآ ، مالـسا  رهاظ  هب  هکم  حتف 

ار دسح  هنیک و  شتآ  ییوس  زا  تشاد و  یماو  میلست  هب  ار  نانآ  یفرط  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  مرکا  یبن 
.دندرک هیفصت  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  ربمایپ  هب  ناشتداسح  هنیک و  همه  نانآ  تقیقح  رد  .تخاس  یم  رو  هلعش  نانآ  ناج  رد 

یعیبط روط  هب  ببس ، نیدب  دنتشاد و  لد  رد  ار  نادب  یبایتسد  يوزرآ  نانآ  هک  دوب  یتموکح  هدننک  اپرب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
، رتدوز هچ  ره  دوبن ، گنرد  يارب  ییاج  رگید  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  دندروآ ، مهارف  يو  يارب  ار  دوصقم  نیا  ققحت  تصرف 

دورو ياهب  هب  دنچ  ره  .دروآ  گنچ  هب  ار  تفالخ  دیاب  دوش ، هداد  لسغ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  رکیپ  هک  نآ  زا  لبق  یتح 
.دشاب اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  وناب  هناخ  هب  هزاجا  یب 
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هچنآ هب  تبـسن  تشاد و  رفنت  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  راک  زا  برع  : » دیامرف یم  رظن  نیا  دـییات  رد  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تـسد زا  وا  تلحر  زا  سپ  ار  راک  ات  دندیـشوک ، شترـضح  نامز  نامه  زا  اهنآ  ...دیزرو  یم  تداسح  هدرک  تیانع  وا  هب  دـنوادخ 

سپ زور  کی  یتح  دید ، یمن  دوخ  یقرت  نابدرن  داد و  یمن  رارق  شیوخ  هطلس  هلیـسو  ار  وا  مان  شیرق  رگا  .دننک  جراخ  شتیب  لها 
« .دندییارگ یم  دادترا  هب  دندیتسرپ و  یمن  ار  ادخ  ترضح  نآ  تلحر  زا 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  هظحل  هب  هظحل  شرازگ 

اهیلع هللا  مالس  موثلک  ّما  لزنم  . 1

اب  ) ار دوخ  راـطفا  نیرخآ  شکچوک ، رتخد  زا  رت  شیب  ییوجلد  يارب  .تشاد  یفیـصوت  ریغ  بیجع و  لاـح  ـالوم  مهدزون ، بش  رد 
ياذـغ هک  يراطفا  هرفـس  رـس  .دـهد  یم  رارق  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  شرتخد  لزنم  رد  شیوخ ) تداهـش  زا  یلبق  عالطا  هب  هجوت 
نونکات مرتخد ! : » دیامرف یم  شرتخد و  هب  دنک  یم  ور.دنیـشن  یم  تسا ، کمن  ریـش و  يرادـقم  وج و  نان  صرق  ود  نآ  رد  دوجوم 

« .منک یم  راطفا  کمن  نان و  نامه  اب  نم  رادرب ! ار  ریش  مرتخد ! .دنک  راطفا  تشروخ  ود  اب  تردپ  هک  هدشن 

لیم مک  اذـغ  ارچ  يدوبن ! راد  هزور  رگم  ردـپ ! : » هک دوش  یم  ور  هب  ور  شرتخد  شـسرپ  اب  یتقو  دـنک و  یمن  لیم  همقل  هس  زا  شیب 
)(1) « ( .منک تاقالم  هنسرگ  مکش  اب  ار  میادخ  مراد  تسود  : » هک دهد  یم  خساپ  يدومرف »؟
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مهدزون بش  لوط  رد  راظتنا  . 2

هتفگ غورد  نم  هب  تفگ : یم  درک و  یم  هاـگن  نامـسآ  هب  تفر ، یم  نوریب  هظحل  ره  تشادـن ؛ رارق  مارآ و  ـالوم  مهدزون ، بش  رد 
هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مبیبح  هک  تسا  یبـش  ناـمه  نیا  .تسا  لاـصو  بش  ناـمه  بش  نیا  .میوگ  یمن  غورد  زین  نم  هدـشن و 
َرَثْکَا بلاط  یبا  ُْنب  ِیلَع  اَِهتَحِیبَص  ِیف  َِلُتق  ِیتَّلا  ُهَْلیَّللا  َِتناَـک  اَّمَلَف  : » دـیوگ یم  رجح » نبا   » هک ناـنچ  تسا ؛ هداد  هدـعو  نم  هب  ملـسو 

: تشاد یم  هضرع  هاگ  نآ  دـناوخ و  یم  سی  یهاگ  و  .ُتْدِـعُو » ِیتَّلا  ُهَْلیَّلا  یِه  اَهَّنَا  ُْتبِّذُـک َو  اَم  َلاَـقَف  ِءاَـمَّسلا  َیِلا  َرَظَّنلا  َجوُرُْخلا َو 
زا ام  نادرگ ! كرابم  ار  گرم  ایادخ ! ) (1) ) ؛ ِمیِظَْعلا ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَِّلا  َهَُّوق  َالَو  َلْوَح  َال  َنوُعِجاَر  ِْهَیِلا  اَّنِا  ِهَِّلل َو  اَّنِا  ِتْوَْملا  ِیف  ْكِرَاب  َّمُهَّللَا  »

« .تمظع اب  هبترم  دنلب  يادخ  زا  رگم  تسین ، یتردق  يرای و  چیه  .میور  یم  وا  يوس  هب  میئادخ و 

ْدَق َّمُهَّللا َو  َُکْتلَئَس  اَِذا  َْکَیِلا  ِیناَّفَوَتَت  ْنَا  َکُِّیبَن  ِینَدَعَو  ْدَق  َّمُهَّللَا  : » تشاد یم  هضرع  دش و  یم  هدوزفا  الوم  قایتشا  رب  هظحل  هب  هظحل 
تساوخرد هک  یماگنه  ینک ، یم  تفایرد  ارم  تدوخ  يوس  هب  هک  داد  هدعو  نم  هب  تربمایپ  ایادخ ! ) (2) ) ؛ َِکلَذ ِیف  َْکَیِلا  ُْتبِغَر 

« .متسه وت  يوس  هب  ندمآ  قاتشم  نونکا ]  ] نم و  ایادخ ! .منک 
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ممهفب ار  بلطم  زار  مدرک  يراک  ره  دیامرف : یم  دوخ  هک  دوب  دایز  ردـق  نآ  ترـضح  یهلا  تاقالم  تداهـش و  هب  قایتشا  ناجیه و 
، مدرک وجتسج  صحفت و  رما  نیا  نطاب  ّرس و  زا  هتسویپ  ) (1) ) ؛ ُهاَفْخَا اَِّلا  ُهَّللا  َیبَا  ِْرمَْالا َو  اَذَه  ِنُونْکَم  ْنَع  ُصَْحفَا  ُْتلِز  اَم  « ؛ مدیمهفن

« .درک ناهنپ  ار  نآ  هکنیا  زج  درک ، ابا  ادخ  یلو 

تشاد یبیجع  لاح  بش  نآ  رد  الوم  يرآ ،

----

تشاد رگد  يادوس  هنیس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  بش  نآ 

----

تشاد ربخ  وا  لاح  زوس و  زا  ادخ  اهنت 

----

دوب نیمز  يور  رب  هتسهآ  نامز  ماگ 

----

دوب نیشتآ  یبارطضا  رد  نیمز  بلق 

----

دوب يرگید  زور  لاح و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  بش  نآ 

----

دوب يرگید  زوس  زاس و  الوم  ناج  رد 

----
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تشاد رس  هب  ندرک  رفس  مزع  مالسلا  هیلع  یلع  بش  نآ 

----

تشاد رفس  نیز  نامشچ  هب  مغ  کشرس  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 

----

دوب مالسلا  هیلع  یلع  گنتلد  تخس  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  بش  نآ 

----

دوب مالسلا  هیلع  یلع  يارآ  لد  رادید  قاتشم 

----

دوب مغ  سونایقا  هنیس  ار  مالسلا  هیلع  نسح  بش  نآ 

----

دوب ملا  درد و  زا  رپ  بش  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ناج 

----

دوب نارتخا  راظتنا  مشچ  مالسلا ،  هیلع  یلع  مشچ 

----

)(1)  ( دوب نانج  ناوضر و  قاتشم  مالسلا  هیلع  یلع  ناج 

1070 ص :

ص 2. ، 1414 ناضمر ،  18 تلاسر ، همانزور  نایمیرک ، روصنم  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1112 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1070_1
http://www.ghaemiyeh.com


تداهش ياضاقت  ملسو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ندید  باوخ  رد  . 3

زونه مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  .دنتفر  شیوخ  لزنم  هب  هاگ  نآ  دندوب و  ردـپ  تمدـخ  بش  زا  یـساپ  ات  اه  هچب  مهدزون ، بش 
نآ .درک  لابقتسا  شنسح  زا  یصاخ  مارتحا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  .تفر  ردپ  يالـصم  هب  میقتـسم  تشگرب و  اباب  دزن  دوب ، هدشن  حبص 

ار ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناهگان  .مدوب  هتسشن  هک  یلاح  رد  دمآ ، منامشچ  غارـس  هب  باوخ  يا  هظحل  مرـسپ ! : » دومرف هاگ 
اهنآ دومرف : ترـضح  سپ  مدروخ ! اهلد  نوخ  اهجنر و  هچ  وت  تما  تسد  زا  نم  هللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدـید ، ایؤر ] ملاع  رد  ]
اهنآ ياج  هب  ریگب و ] اـهنآ  زا  ارم  ایادـخ ! ) ] (1) ) ؛ ًاّرَـش ْمَُهلَدـْبَا  ًاْریَخ َو  ْمِِهب  ُهَّللا  ِیَنلَدـْبَا  : » متفگ مدرک و ] نیرفن   ] سپ نک ! نیرفن  ار 

!« نادرگ طلسم  ار  يرش  قیالان ] مدآ   ] نم ياج  هب  زین ]  ] نانآ رب  هد و  رارق  نم  يارب  يرتهب 

مدرم زا  مریس  مه  نم  ریس و  نم  زا  مدرم  یهلا 

----
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بشما امس  ضرا و  قلاخ  يا  ارم  تحار  امن 

----

ضرع .دوب  هدرکن  هیرگ  هنوگ  نآ  زور  نآ  ات  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ دـنلب  مالـسلا  هیلع  یلع  هیرگ  يادـص  هک  هدـمآ  يرگید  لقن  رد 
ممـشچ هب  باوخ  يا  هظحل  هک  مدرک  یم  اعد  هدجـس  رد  : » دومرف ترـضح  دینک ؟ یم  هیرگ  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدـش  هچ  دـندرک :

اَم یِّبَر  ِیلَزَْجنَا  ْدَقَف  َكاَیْؤُر  َیِلا  ُْتقَتِْـشا  ْدَقَف  َُکتَْبیَغ  َْتلاَط  ْنَسَْحلا  َابَا  اَی  دیامرف : یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدید  دـمآ ،
مراگدرورپ یتسار  هب  سپ  متـسه ، وت  رادید  قاتـشم  یتسار  هب  .تسا  هدش  ینالوط  وت  يرود  نسحلا ! ابا  يا  ) (1) ) ؛ ...َْکِیف ِینَدَعَو 

« .درک یمتح  دوب ، هداد  هدعو  وت  هراب  رد  ار  هچنآ  نم  يارب 
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تداهش بارحم  يوس  هب  . 4

یم هلان  ادص و  هتفرگ ، ار  الوم  هار  رس  اهیباغرم  .دش  نتفر  دجـسم  هدامآ  ترـضح  .دجـسم  هب  نتفر  تقو  دش و  حبـص  ناذا  کیدزن 
یلوط و   ] دننز یم  هحیـص  اهنآ  اریز  دیراذگاو ؛ دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ُِحیاََون ؛ اَهُعَْبتَت  ُِحناَوَص  َّنُهَّنِاَف  َّنُهوُعَد  : » دومرف ترـضح  .دندرک 

»؟ دـینز یم  دـب  لاف  ارچ  : » دـندرک ضرع  مالـسلا  هیلع  نسح  موثلک و  ّما  .دوش » یم  دـنلب  اهیرگ  هحون  نآ  لاـبند  هب  هک  دـشک ] یمن 
)(1) « ( .مسر یم  تداهش  هب  هک  دهد  یم  یهاوگ  لد  تسین ، دب  لاف  : » دومرف

ترضح دنبرمک  دیسر ، هناخ  برد  هب  ات  داد  همادا  شیوخ  هار  هب  تشگن ، مالسلا  هیلع  یلع  عنام  نادنزرف ، کشا  ناغرم و  ياه  هلان 
رب اما  دراد ؛ زاب  تسود  يوس  هب  نتفر  میمـصت  زا  ار  الوم  تساوخ  یم  شینابز  یب  نابز  اب  اـیوگ  .دـش  زاـب  درک و  ریگ  رد  بـالق  هب 

! یلع يا  : » تفگ یم  دوخ  هب  باطخ  هک  دش  دنلب  تداهش  قشاع  نآ  دایرف  سکع ،
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اَکِیق َال  َتْوَْملا  َّنِاَف  ِتْوَْمِلل  َکَمیِزاَیَح  ْدُدُْشا 

----

اَکیِداَِنب َّلَح  اَِذا  ِتْوَْملا  ِنَع  ْعَزْجَت  َالَو 

----

اَکِیفاَُوی ْنِا  ِرْهَّدلِاب َو  َّرَتْغَت  َالَو 

----

)(1) ) ؛ اَکیِْکُبی ُرْهَّدلا  َكاَذَک  ُرْهَّدلا  َکَکَحْضَا  اَمَک 

----

هب نکم و  هلان  عزج و  دـیآ  یم  هک  یماگنه  گرم  زا  دـنک و  یم  تاقالم  ار  وت  گرم  اریز  دـنبب ؛ مکحم  گرم  يارب  ار  تدـنبرمک 
« .دنایرگ یم  روط  نیمه  دروآ ، یم  هدنخب  ار  وت  هک  نانچمه  راگزور  اریز ] [ ؛ دنک یهارمه  وت  اب  دنچ  ره  وشن  رورغم  ایند 

هدشن هدمآ ، ایند  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يزور  زا  رجف ! عولط  يا  : » درک یظفاحادخ  رحـس  هدیپس  اب  لوا  دجـسم ، هب  ندیـسر  زا  دعب 
یم رادـیب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مشچ  هک  تسا  یبش  نیرخآ  بش ، نیا  اما  باوخ ؛ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نامـشچ  یـشاب و  رادـیب  وت 

« .یبای

: دومرف تخاس و  يراج  نابز  هب  ار  شیوخ  یگشیمه  راختفا  دمآ ، یم  نییاپ  دجسم  ماب  زا  یتقو 
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ِدِهاَجُْملا ِنِمْؤُْملا  َلِیبَس  اوُّلَخ  »

----

)(1) ) ؛ ِدِحاَْولا َْریَغ  ُُدبْعَی  َال  ِهَّللا  ِیف 

----

یلع يرآ ، .تسا » هدیتسرپن  ار  دحاو  يادخ  زج  هک ] تسا  نآ  شا  یگشیمه  راختفا   ] هک دینک ؛ زاب  ار  ادخ  هار  رد  دهاجم  نمؤم  هار 
.تسا تداهش  بلاط  نمؤم  هدنمزر  هک  تسا  نیا  شراختفا  زونه  مالسلا  هیلع 
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زاورپ يوکس  ای  قشع  زامن  . 5

هدجـس هب  رـس  تسب و  ار  زامن  درک ، رادـیب  زامن  يارب  ار  شلتاق  هلمج  زا  باوخ و  رد  هشیمه  ناگتفخ  دـش و  دجـسم  دراو  هاـگ  نآ 
.تشاذگ

باتشب دوز  ناج  مالسلا  هیلع  یلع  ای  گناب  هدجس  رد 

----

بات یب  دوب  شراظتنا  رد  ادخ  ییوگ 

----

دز مالسلا  هیلع  یلع  قرف  رب  غیت  نیک  زا  يدرمان 

----

دز یلج  راونا  قرف  رب  متس  غیت 

----

تفر ادخ  شرع  ات  كاخ  داهن  زا  هآ 

----

تفر ادخ  شرع  ات  كالفا  لد  زوس 

----

ياج رب  هدیکشخ  نیمز  يور  نیمز  ياپ 

----

ياپ رب  دیدرگ  ناهگان  تمایق  ایوگ 

----
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دوب یلج  دنوادخ  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  رگید 

----

دوب یلع  دایرف  هبعکلا » ِّبر  ُتُزف و  »

----

تسکشب هرابکی  قح  نید  تشپ  تسکشب 

----

تسشنب دیشروخ  هرهچ  رب  ازع  ربا 

----

تسین نامز  درم  نیرت  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  رگید 

----

)(1) ) ؟ تسیز ناوت  یم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  ردیح  یب  ياو  يا 

----

شوگ هب  ادـص  ود  ساسح ، هظحل  نآ  رد  .تسـشن  ـالوم  قرف  رب  يدارم » مجلم  نبا   » ریـشمش هک  دوب  هتـشادن  رب  هدجـس  زا  رـس  زونه 
: دیسر

! مسق ادخ  هب  هک  تروص  نیا  هب  داد ؛ ار  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  ربخ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیما  لیئربج  نامسآ ، نیمز و  نیب  یکی  »
َِلُتق : » داد همادا  و  .تسسگ » یهلا  مکحم  نامـسیر  تشگ و  نوگنرـس  يراگزیهرپ  ياهمَلَع  اه و  هناشن  تخیر و  ورف  تیاده  ناکرا 
ملسو هیلع  هللا  یلص  یفطصم  يومع  رـسپ  ) (2) ) ؛ ُءاَیِقْشَْالا یَقْشَا  ُهَلَتَق  یَـضَتْرُْملا  ِیلَع  َِلُتق  یَبَتْجُْملا  یِـصَْولا  َِلُتق  یَفَطْـصُْملا  ِّمَع  ُْنبا 

« .دناسر لتق  هب  دارفا  نیرت  یقش  ار  وا  .دش  هتشک  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  .دیسر  لتق  هب  هدیزگرب  یصو  .دش  هتشک 

ِّبَر ُتُْزف َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یَلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » دومرف یم  هک  دـش  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهـش ، قشاع  زا  مه  ییادـص  و 
راگدرورپ هب  مسق  مور ] یم  ایند  زا   ] ادـخ لوسر  نید  رب  ادـخ و  يراـی  هب  ادـخ و  ماـن  هب  ) (3) ) ؛ ُُهلوُسَر ُْهللا َو  اَنَدَـعَو  اَم  اَذَـه  ِهَبْعَْکلا 

« .دوب هداد  هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  دوب  يزیچ  تداهش ]  ] نیا .مدش  راگتسر  هبعک !
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متسه وت  نونجم  هدولآرهز  غیت  يا 

----

متسشن یم  اجنیا  بش  ره  تراظتنا  مشچ 

----

مدوب رادید  هنشت  بل  نم  غیت  يا 

----

مدوب رادیب  تندید  يارب  اهبش 

----

نم متخود  ترسح  مشچ  تهار  هب  يرمع 

----

نم متخوس  نم  متخاس  لد  شتآ  اب 

----

مدرک هام  اب  وگتفگ  نم  بش  همین  ره 

----

مدرک هاچ  رد  ار  هنیس  ياهدایرف 

----

يدرک ریگ  لد  ارم  نیگآرهز  غیت  يا 

----

يدرک ریپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  وت  يدرک  رید  نوچ 

----
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: تشاد هضرع  تخیر ، یم  ترـضح  يور  رـس و  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دمآ ، شوه  هب  ترـضح  دنتـسب و  ار  رـس  مخز  هکنآ  زا  دـعب 
ءایـصوا و ءاـیبنا و  اـب  ندوب  هارمه  وت  زا  نم ! يادـخ  ) (1) ) ؛ يْواَْملا ِهَّنَج  ِتاَـجَرَد  یَلْعَا  ِءاَیِـصْوَْالا َو  ِءاَِـیْبنَْالا َو  ُهَقَفاَُرم  َُکلَئْـسَا  یِهِلا  »

« .منک یم  تساوخرد  ار  تشهب  هجرد  نیرتالاب 
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ترضح نآ  هاگیاج  ماجنارس  و  . 6

درک یم  هیرگ  باتهم  الوم  غاد  هب  بش  نآ 

----

درک یم  هیرگ  بات  یب  بآ  رد  هام  ریوصت 

----

هنتف غیت  نوگلگ ز  تلادع  هرهچ  دش 

----

درک یم  هیرگ  بارحم  دجسم  هاگن  شیپ 

----

تشاد نوخ  مشچ  هب  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  شناردارب  نوچمه 

----

درک یم  هیرگ  بات  یب  يروبص  هیآ  نآ 

----

دنا و هتسب  ناشکرابم  رس  هب  ار  يدرز  هچراپ  مالسلا  هیلع  یلع  مدید  مدش ، مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  دراو  : » دیوگ یم  هتابن » نب  غبـصا  »
صیخـشت تروص  هچراـپ و  نیب  نم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  درز  ناشفیرـش  راـسخر  دزیر و  یم  ـالوم  رـس  زا  بترم  مه  نوـخ 

ِْکبَت َال  دومرف : ترضح  .متخیر  یم  کشا  مدیسوب و  یم  ار  وا  متخادنا و  ترضح  نماد  هب  ار  دوخ  مدیـشک و  دایرف  هاگ  نآ  .مدادن 
[ هب دورو  فرـش  رد  ارم  ینیب ، یم  هک  یلاح   ] نیا دـنوادخ ! هب  مسق  یتسار و  هب  غبـصا ! نکن  هیرگ  ) (1) ) ؛ ُهَّنَْجلا ِهَّللا  اَهَّنِاَف َو  ُغَبْـصَا  اَی 

.تسا هداد ] رارق   ] تشهب

َوَف نیِْکبَت  َال  ُهَّیَُنب  اَی  دومرف : هدرک ، دزـشوگ  ار  شیوخ  هاـگیاج  درک ، یم  هیرگ  تدـش  هب  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  شرتخد  هب  و 
هیرگ دـنیب ، یم  تردـپ  هک  ار  هچنآ  يدـید  یم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  نکن ! هیرگ  مرتخد ! ...ِْتیََکب ؛ اَم  َكُوبَا  يَرَی  اَـم  نیرت  َْول  ِهَّللا 

نم هک  دنرظتنم  همه  دنا و  هدیـشک  فص  ماظع  ءایبنا  هکئالم و  هک  منیب  یم  دومرف : دـینیب ؟ یم  هچ  امـش  : » درک ضرع  .يدرک » یمن 
)(2) « ( ....مورب
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دوخ بلق  رب  تسد  کی  هک  یلاح  رد  يو  .میهد  یم  رارق  ناحوص » نب  هعصعص   » مالـسلا هیلع  یلع  قشاع  تالمج  ار  ماتخ  نسح  و 
ییابیکـش كاپ و  تدلوت  هک  داب ! تیاراوگ  تداهـش  گرم و  : » تفگ یم  دیـشاپ ، یم  رـس  رب  كاخ  رگید  تسد  اب  دوب و  هتـشاذگ 

ار وت  وا  یتشگ و  دراو  تا  هدننیرفآ  رب  .تشگ  دنمدوس  تتراجت  یتفای و  تسد  تا  هشیدـنا  رب  .دوب  گرزب  تداهج  دـنمورین و  تا 
دنوادخ یتشگ و  نیزگ  ياج  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  یگیاسمه  رد  .دندش  عمج  تدرگ  هب  شا  هکئالم  تفریذپ و  یـشوخ  اب 

)(1)  .« ( ...يدیماشآ شزیربل  هساک  زا  يدیسر و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  تردارب  هجرد  هب  داد و  ياج  شیوخ  برق  رد  ار  وت 

تداعس نیا  سک  هب  ددرگن  رسیم 

----

تداهش دجسم  هب  تدالو  هبعک  هب 

----

1080 ص :

ص 295. ج 42 ، راونالاراحب ، - . 1
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مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  همانگوس 

مهدزون بش 

لزنم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندومن  راـطفا  ناتـساد  نتفگ  رب  هوـالع  بش  لوا  ياـهربنم  رد  ناـضمر ، هاـم  مهدزوـن  بش  رد 
: تسا بسانم  راعشا  نیا  ندناوخ  اهیلع ،» هللا  مالس  موثلک  ما   » شرتخد

یلع درک  رفس  مزع  رگن  هفوک  دجسم 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  رظن  عطق  مه  وت  نوخ ز  لد  اب 

----

وت ییاصقالادجسم  رگم  هفوک  دجسم 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  رفس  شرع  ات  وت  بارحمز  هک 

----

موثلک ما  ینامهم  هب  هک  بش  نآ  تفر 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  ربخ  شیوخ  مغ  ار ز  شرتخد 

----

تونق ریبکت و  هب  داد  دوخ  نتشک  زا  ربخ 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  رظن  كالفا  هب  هماج  نامز  ره 

----
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تفرگن زگره  هتعاس  کی  هزور  وا  وچ  سک 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  رحس  ماگنه  هب  راطفا  هکنوچ 

----

يدیدرگ الب  غیت  رپس  شناج  هچرگ 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  رپس  قرف  متس  ریشمش  شیپ 

----

جارعم رد  یلع  دوب  یسفن  ره  رد  هچرگ 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  رگد  جارعم  دز و  نوخ  رد  هطوغ 

----

ور رس و  قرف و  بارحم ز  نماد  رب  تخیر 

----

مالسلا هیلع  یلع  درک  رگج  نوخ  زا  هتخودنا  هچ  نآ 

----

و متفر ، باوخ  هب  يا  هظحل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفر ، ردـپ  تاقالم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رجف  عولط  کـیدزن 
لوسر ترضح  مدروخ ، اهلد  نوخ  تّما  تسد  زا  امش  زا  دعب  : » مدرک ضرع  .مدید » باوخ  رد  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

اهنآ رب  قیالان  درف  کـی  ریگب و  اـهنآ  زا  ارم  ایادـخ  مدرک : نیرفن  هنوگ  نیا  سپ  نک ، نیرفن  اـهنآ  هیلع  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
)(1) « ( .زاس ّطلسم 

بشما رات  ماش  نیا  ارم  ددرگ  رحس  رگ  یهلا 
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----
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بشما راثن  اناج  تهر  رد  نیریش  ناجنیا  منک 

----

مدرم زا  مریس  مه  نم  ریس و  نم  زا  مدرم  یهلا 

----

بشما امس  ضرا و  قلاخ  يا  ارم  تحار  امن 

----

نازوس لد  ردنا  مدشاب  اهلد  درد  یهلا 

----

بشما رامش  یب  درد  هدنزوس  لد  اب  میوگ  هچ 

----

مریشمش ریز  یهاگ  یهاگ و  مندرگرب  نسر 

----

بشما رارش  موق  هنیک  افج و  زا  میوگ  هچ 

----

ار اهیلع  هللا  مالس  ارهز  غاب  نالگون  برای  وت  رب  مراپس 

----

بشما رارق  یب  نالفط  رهب  زا  نانج  رد  دشاب  هک 

----

اهنآ ُِحئاَون ؛ اهُعَْبتَت  ُِحئاوَص َو  َّنُهَّنِاَف  َّنُهوُعَد  : » دومرف ترضح  .دندرک  یم  هلان  اهیباغرم  دجـسم ، هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نتفر  تقو 
« .دوش یم  دنلب  اهناسنا  يرگ  هحون  يادص  نآ  لابند  هب  دننز و  یم  هحیص  هک  دینک  اهر  ار 
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! رجف يا  : » دومرف درک و  یظفاحادخ  مد  هدیپس  اب  لّوا  دیوگب ، ناذا  تفر  زامن ، تعکر  دنچ  ندناوخ  زا  دعب  دیـسر ، دجـسم  هب  یتقو 
)(1) ) ؟ دشاب باوخ  رد  یلع  نامشچ  یمدب و  وت  هک  هدش  ایآ  هدوشگ ، مشچ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يزور  زا 

1083 ص :

ص 47. 1400ه ق ، ناهفصا ، مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هناخباتک  تاراشتنا  يرهطم ، دیهش  لماک ، ناسنا  - . 1
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تفاکش قافآ  هنیس  ات  رجف 

----

تفاین هتفخ  مالسلا  هیلع  یلع  رادیب  مشچ 

----

.تفر دهاوخ  باوخ  هب  هشیمه  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نامشچ  نیا  زا  دعب  رجف ! هدیپس  يا  ینعی 

ات ار  دودبع » نب  ورمع   » مخز ياج  يدارم » مجلم  نبا   » ریـشمش هک  تشادرب  مود  هدجـس  زا  رـس  دش ، رجف  هلفان  لوغـشم  ناذا  زا  دعب 
ِهَِّلم یلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » دومرف هک  دوب  ترـضح  نآ  دوخ  زا  یکی  دش : هدینـش  ادص  ود  ماگنه  نیا  رد  تفاکـش ، هدجـس  عضوم 
یم ایند  زا   ] ادـخ لوسر  نید  رب  ادـخ و  يرای  هب  ادـخ و  مان  هب  ) (1) ) ؛ ُُهلوُسَر ُهَّللا َو  اَنَدَـعَو  اَم  اذـه  ...ِهَبْعَْکلا  ِّبَر  ُتُْزف َو  ِهَّللا  ِلوُسَر 

« .دندوب هداد  هدعو  ام  هب  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  يزیچ  تداهش ]  ] نیا ...مدش  راگتسر  مسق  هبعک  راگدرورپ  هب  مور .]

متسه وت  نونجم  هدولآرهز  غیت  يا 

----

1084 ص :

ص 127. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ص 2 ؛ ج 41 ، راونالاراحب ، - . 1
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متسشن یم  اجنیا  بش  ره  تراظتنا  مشچ 

----

مدوب رادید  هنشت  بل  نم  غیت  يا 

----

مدوب رادیب  تندید  يارب  اهبش 

----

)(1)  ( نم متخود  ترسح  مشچ  تهار  هب  يرمع 

----

نم متخوس  نم  متخاس  لد  شتآ  اب 

----

مدرک هام  اب  وگتفگ  نم  بش  همین  ره 

----

مدرک هاچ  رد  ار  هنیس  ياهدایرف 

----

يدرک ریگلد  ارم  نیگآرهز  غیت  يا 

----

يدرک ریپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  وت  يدرکرید  نوچ 

----

مدرک هیرگ  ناج  یب  ِکشخ  ياهلخن  اب 

----
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مدرک هیرگ  نامیتی  ياپ  مه  زین  نم 

----

هنیس هب  ار  یمخز  غاد  مراد  غیت  يا 

----

هنیدم رهم  زا  یلاخ  ياه  هچوک  زا 

----

مدرک كاچ  نابیرگ  اهمغ  زا  هک  اجنآ 

----

مدرک كاخ  ار  ملگ  دوخ  ياهتسد  اب 

----

دندوب هدرزآ  مغز  منالفط  هک  اجنآ 

----

دندوب هدرب  اهرپ  ریز  اهرس  غرم  نوچ 

----

مدوب هتسب  بل  مغ  هوبنا  زا  هک  اجنآ 

----

مدوب هتسب  بل  نم  دروخ و  یم  کتک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 

----

1085 ص :
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.دیسر دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  ماجنارس  ات  دوب  تداهش  رظتنم 
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هحون

يدارم مجلم  نبا  غیت  زا 

يداهن تفک  رب  ناج  هگ  هدجس  رد 

نیقتم ماما  ییوت 

نینمؤملاریما ییوت 

، ناج یلع  مولظم 

(2) ناج یلع  مولظم 

دش تیراگدای  نینوخ  بارحم 

دش تیراگتسر  لحم  اجنآ 

...نیقتم ماما  ییوت 

يدورس ار  هبعکلا  ّبر  تزف و 

يدوب هنایشآ  شرع  وت  هک  قحلا 

...نیقتم ماما  ییوت 

ِّمَع ُْنبا  َِلُتق  یْقثُْولا  ُهَوْرُْعلا  ِتَمَـصَْفنا  یقُّتلا َو  ُمالْعَا  ْتَسَمَْطنا  يدُهلا َو  ُناکْرَا  ِهَّللا  ْتَمَّدَهَت َو   » هک دـمآ  الاب  ملاع  زا  رگید  يادـص  و 
، تسکـش مه  رد  تیاده  ناکرا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ) (1) ) ؛ ِءایِقْشَْالا یَقْشَا  ُهَلَتَق  یضَتْرُْملا  ِیلَع  َِلُتق  یبَتْجُْملا  یصَْولا  َِلُتق  یفَطْـصُْملا 

هتشک ملسو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  يومع  رـسپ  تسـسگ ، مه  زا  یهلا  مکحم  نامـسیر  و  دش ، هتـشادرب  يراکزیهرپ  ياه  هناشن  و 
« .دناسر تداهش  هب  ار  وا  ایقشا  نیرت  یقش  دش ، هتشک  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  دش ، هتشک  ربمغیپ  یصو  دش ،

دنتشک ار  یلج  رون  بش  تملظ  رد 

----

1086 ص :

ص 127. یمق ، سابع  خیش  لامآلا ، یهتنم  - . 1
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دنتشک ار  یلو  ناقشاع  خلسم  رد 

----

یلج طخ  اب  هتشون  ردق  حول  رد 

----

دنتشک ار  مالسلا  هیلع  یلع  شتلادع  طرف  زا 

----

***

دنتشک ار  ادخریش  ادخ  تیب  رد 

----

دنتشک ار  ام  ماما  یبن  داماد 

----

رحس تقو  رد  هک  تشاد  هنگ  هچ  بر  ای 

----

دنتشک ار  اعد  نشور  هنییآ 

----

***

دش باجتسم  یلع  تساوخ  هچنآ  هدجس  رد 

----

دش بارتوب  لد  نوخز  رپ  بارحم 

----
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زاب تشگ  دازآ  سفق  زا  قشع  غرمیس 

----

دش بایماک  یلع  هبعک ، هب  مسق  يرآ 

----

َِلُتق دق  گناب  ناهج  ياضف  رد  دیچیپ 

----

دش باتش  اب  نیمز  يوس  هب  نیمالا  حور 

----

نامسآ ياهکلم  هلمج  دندز  رسرب 

----

دش بارخ  تیاده  هاگیاپ  هک  نایرگ 

----

نیبنیز تسا و  نینسح  یمیتی  ماش 

----

دش بأم  یمتخ  ترضح  لوتب و  نایرگ 

----

1087 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1138 

http://www.ghaemiyeh.com


یضترم غاد  زا  دش  دیپس  بش  يوسیگ 

----

دش باضخ  نوخ  زا  شتروص  هک  رحس  تقو 

----

هاگدجس هب  ار  ادخ  ریش  هک  نوچ  دنتشک 

----

دش باب  حتف  قح  نتشک  يارب  رگید 

----

تسوا يادف  اهناج  هک  تفر  كاخب  یمسج 

----

دش بابک  اهلد  هک  دنام  ياجب  یغاد 

----

نآ زا  دعب  هدوسآ  رگد  نانمشد  دنتفخ 

----

)(1)  ( دش باوخب  نوچ  یلع  مشچ  هنتف ، تساخرب 

----

1088 ص :

ص 65. نایچیاچ ،)  ) ناسح ناوید  - . 1
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بیبط ندروآ  مهدزون و  زور 

ًاقْرِع اْهنِم  َجَرْخَتْـساَف  ٍهَراح  ٍهاش  ِهَیِِرب  اعَد  مالـسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملاِرْیمَا  ِحْرُج  یِلا  یناه  ِنب  ورْمَع  نب  ُریثَا  رَظَن  اَّملَف  ، » دـنتفر کشزپ  لابند 
؛ َکِسأَر ما  یِلا  ُُهَتبْرَض  ْتَلَـصَو  ْدَق  ِهَّللا  َّوُدَع  َّنِاَف  َكَدْهَع  ْدَهِْعا  َنینِمْؤُْملاَرْیمَا  ای  لاقَف  ِغامِّدلا  ُضاَیب  ِْهیَلَع  اذِإ  ُهَجَرْخَتْـسا َو  َُّمث  ُهَخَفَن  َُّمث 

هزاـت شُـش  درک ، هاـگن  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  یناـشیپ ]  ] تحارج هب  یناـه » نب  ورمع  نب  ریثا  [ » بیبـط  ] هـک یماـگنه  سپ  ) (1)(
زغم يدیفـس  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ندـیمد  زا  دـعب  و  دراذـگ ] یلع  مخز  رب   ] هدروآ نوریب  ار  یگر  نآ  زا  تساوخ و  دنفـسوگ 

ترـس زغم  هب  ادـخ  نمـشد  تبرـض  یتسارب  هدـب ، ماجنا  ار  دوخ  ّتیـصو  نانمؤمریما ! يا  تفگ : سپ  .دوب  نایامن  نآ  رب  ـالوم ] رـس  ]
« .تسا هدیسر 

نک او  هتسهآ  رس  مخز  ابیبط 

----

1089 ص :

ص 33. هیهبلا ، راونا  یمق ، سابع  خیش  - . 1
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نک اود  ار  الوم  مخز  ابیبط 

----

هتسکش قرف  نیا  رب  نک  ارادم 

----

هتسشن یناشیپ  هب  شریشمش  هک 

----

دزیرب نوخ  نآ  زا  رگید  ادابم 

----

دزیخنرب رگید  هک  مسرت  نآ  زا 

----

تخوس مالسلا  هیلع  یلع  مخز  ندید  زا  بیبط 

----

تخود مالسلا  هیلع  نسح  رب  نایرگ  مشچ  اب  هگن 

----

هدید رون  ار  مالسلا  هیلع  نسح  يا  اتفگب 

----

هدیرب ایند  زا  لد  رگید  مالسلا  هیلع  یلع 

----

تسین نم  تسد  رگید  هراچ  مامز 

----
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تسین نفک  ریغ  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ییاود 

----

یتسکش ار  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  بلق  ابیبط 

----

يدید هچ  ترامیب  مخز  زا  رگم 

----
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متسیب زور  بش و 

مالسلا هیلع  یلع  تسا  زار  مرحم  ناهج  قلخ  رب 

----

مالسلا هیلع  یلع  تسا  زاین  لها  بل  هب  شمان 

----

دندرک شدیهش  هفوک  دجسم  رد 

----

مالسلا هیلع  یلع  تسا  زامن  لها  رگم  دنتفگ 

----

***

مالسلا هیلع  یلع  يازع  هب  لد  يا  نک  هلان 

----

مالسلا هیلع  یلع  يارب  هدید  يا  نک  هیرگ 

----

راظتنا دشک  بارحم  ربنم و 

----

مالسلا هیلع  یلع  ياپ  هب  هسوب  دنز  هک  ات 

----

دونشن بش  لد  رد  رگد  هام 

----
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مالسلا هیلع  یلع  ياعد  تاجانم و  توص 

----

رگد بشما  دش  مورحم  هک  هآ 

----

مالسلا هیلع  یلع  ياقل  نامیتی ز  مشچ 

----

ناگراچیب هرفس  یهت  هدنام 

----
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مالسلا هیلع  یلع  يارس  هتشگ  مغ  هناخ 

----

مالسلا هیلع  نیبنیز  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلا و  هیلع  نیسح  شیپ 

----

مالسلا هیلع  یلع  يامه  قرف  زا  دکچ  نوخ 

----

ناسح ملاع  ود  کلم  رگا  یهاوخ 

----

)(1)  ( مالسلا هیلع  یلع  يادگ  شاب  ناج  لد و  زا 

----

اهنآ هب  مه  نم  دندوب ، هیرگ  لاح  رد  راوید  رد و  تشپ  يا  هدع  متفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  تاقالم  يارب  : » دـیوگ یم  هتابن » نب  غبـصا  »
ناتیاه هناخ  هب  یگمه  دینک ، تاقالم  وا  اب  هک  تسین  یلاح  رد  ترـضح  دومرف : دـمآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .مدـش  قحلم 

« .دیدرگرب

نم دش ، هدینـش  الوم  هناخ  نورد  زا  هیرگ  يادص  ناهگان  هک  مدرک  یم  هیرگ  مارآ  مارآ  مدنام ، نم  دنتفر و  همه  : » دیوگ یم  غبـصا 
: مدرک ضرع  دیورب ؟ متفگن  رگم  دومرف : دمآ و  نوریب  ًادّدـجم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .مدرک  دـنلب  هیرگ  هب  ار  شیوخ  يادـص  مه 

« .دنک یمن  يرای  میاهمدق  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  رسپ  يا 

هچراپ مدید  مدـش ، نینمؤملاریما  رب  دراو  : » دـیوگ یم  غبـصا  .تفرگ  غبـصا  يارب  تاقالم  هزاجا  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ام نم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدش  درز  ناشفیرش  راسخر  هتخیر و  رس  زا  بترم  مه  نوخ  دنا و  هتـسب  ناشکرابم  یناشیپ  هب  ار  يدرز 

.مدرک هیرگ  متخادنا و  ترضح  ناماد  هب  ار  دوخ  مدیشک و  دایرف  هاگ  نآ  .مدادن  صیخشت  هچراپ  تروص و  نیب 
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)(1) « ( .تسا تشهب  نآ  هک  یتسار  هب  نکن ، هیرگ  غبصا  ُهَّنَجلا ؛ ِهّللاَو  اهَّنِاَف  َغَبْصَا  ای  ْکبَتال  دندومرف : ترضح 

هدیمرآ نوخ  رتسب  رد  یلع  بشما 

----

هدیرپ شموصعم  نالفط  خر  زا  گنر 

----

تسا غارچ  یب  بشما  هفوک  ياه  هناریو 

----

تسا غاد  هصغ  زا  میتی  نالفط  بلق  رب 

----

شیادص ناتسلخن  دیآ ز  یمن  رگید 

----

شیابرلد اسر و  تاجانم  توص 

----

دندرک كاپ  تلادع  زا  ار  نیمز 

----

دندرک كاچ  ار  کلف  نابیرگ 

----

تخیر یم  کشا  کئالم  نامشچز 

----

دندرک كاخ  ار  یضترم  مریمب 
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----

تکرش مالسلا  هیلع  یلع  هزانج  عییشت  رد  دنتشاد  وزرآ  همه  جراوخ  زا  ریغ  .تفر  ایند  زا  بش  همین  هفوک  رهش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هطقن رد  ار  يو  ...و  لسغ  زا  دعب  بش  نامه  دندرک ، یمن  زواجت  رفن  شش  زا  دیاش  هک  نایعیـش  زا  يا  هدع  وا و  نادنزرف  یلو  دننک ،

.دندومن یفخم  ار  نفد  لحم  و  دندرک ، نفد  دُوب  هدومن  نییعت  ترضح  دوخ  هک  يا 

یلع هک  دننک  لایخ  مدرم  ات  داتسرف  هنیدم  هب  هداد ، لیکشت  ار  يا  هزانج  تروص  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دنا  هتـشون  یـضعب  یتح 
ینب  » هرود رد  جراوخ ، ضارقنا  زا  لاس  دص  دودح  زا  دعب  .دننک  ربق  شبن  ادابم  هک  جراوخ  نیمه  رطاخ  هب  ارچ ؟ دندرب ، هنیدم  هب  ار 

« ناوفـص  » هب مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دـش و  راکـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ربق  لحم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  طسوت  سابعلا »
)(2)  ( .دزاسب نآرب  ینابیاس  هک  داد  روتسد 

1093 ص :

ص 265. تادابع ، رارسا  یلمآ ، يداوج  - . 1
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دز یم  داد  هفوک  راوید  رد و  بشما 

----

دز یم  دایرف  رگج  زا  ربنم  بارحم و 

----

هتسکش وربا  ات  قرف  اب  یلع  بشما 

----

هتسکش ولهپ  رسمه  دای  درک  یم 

----

دوب ير  کلم  دیزی و  زا  تیاکح  بشما 

----

دوب ین  يالاب  ندناوخ  نآرق  تبحص ز 

----

الوم تفگ  یم  يرد  ره  زا  نخس  بشما 

----

الوم تفگ  یم  يرکیپ  هراپ  هراپ  زا 

----

درک یم  باب  حتف  هفوک  رد  لجا  بشما 

----

درک یم  باْبلا  ُّقد  ملع  رهش  باب  رب 

----
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  تاقالم 

ار اپ  دهن  یم  ّتنج  هب  بشما  ادخ  ریش  یلع 

----

ار ارهز  لابقتسا  رهب  زا  دروآ  ربمیپ 

----

ییاشامت دشاب  همطاف  یلع و  تاقالم 

----

ییاریذپ بشما  يا  همولظم  دنک  یمولظم  ز 

----

هتسب رس  رود و  دمحا  مشچ  زا  دنهد  مهرب  ناشن 

----
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هتسکشب يولهپ  همطاف  هتسکش  قرف  یلع 

----

***

بشما تسا  رب  رد  تبیصم  تخر  ار  هعیش  ناهج 

----

بشما تسا  رهوش  راظتنا  مشچ  نانج  رد  ارهز  هک 

----

ّتنج مزاع  هتسکش  وربا  ات  قرف  اب  یلع 

----

بشما تسا  رسمه  هتسکش  ولهپ  ندید  قوش  هب 

----

تسا یلاخ  شرورپ  مغ  رسمه  ياج  هناخ  رد  رگا 

----

بشما تسا  ردام  ياج  هب  بنیز ، ردپ  راتسرپ 

----

يراج نوخ  بالیس  دُوب  شموثلک  ما  مشچ  ز 

----

بشما تسا  رواب  تداهش  ار  شزیزع  نامهم  هک 

----

یمولظم دایرف  دنز  یم  هفوک  راوید  رد و 
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----

بشما تسا  رد  راوید و  نیب  ام  همطاف  ییوگ  وت 

----

هزانج نتشادرب  ماگنه 

دنرب یم  اجک  ار  یلع  ایادخ 

----

دنرب یم  ارچ  ار  وا  هنابیرغ 

----
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هناخز دش  نورب 

----

یلع مبیرغ  هنابش ، ارهز  وچ 

----

یلع ياعد  رخآ  دش  تباجا 

----

یلع يارب  مریمب  یهلا 

----

دش ات  ود  شنیبج 

----

یلع مبیرغ  دشاور ، تجاح  هچ 

----

هدشاو هرگ  قشاع  ود  راک  ز 

----

هدش ارهز  الوم و  لصو  بش 

----

هدیمخ وْرَس  ود 

----

یلع مبیرغ  هدیهش ، دیهش و 

----
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درب یم  لک  لقع  رب  هیده  یلع 

----

درب یم  لگ  هتسد  نیبج  نوخز 

----

تسا نوگ  هلال  شخر 

----

یلع مبیرغ  تسا ، نوخ  قرغ  نفک 

----

اذغ یب  هرفسرس  یمیتی 

----

ازع بحاص  هدیدرگ  هناریو  هب 

----

تسا نوگ  هلال  شخر 

----

)(1)  ( یلع مبیرغ  تسا ، نوخ  قرغ  نفک 

----

****

هتفرگ متام  ار  هفوک  مامت 

----

هتفرگ مد  دجسم  راوید  رد و 
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----

ناج یلع  مناج  یلع  مناج  یلع 

----
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ص 73. راگزاس ، اضرمالغ  يدمحا ، نیچلگ  - . 1
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هتفرگ مغ  ار  فجن  نابایب 

----

هتفرگ متام  همطاف  اجنآ  رد 

----

ناج یلع  مناج  یلع  مناج  یلع 

----

هنابش هنابیرغ  هنابیرغ 

----

هنایفخم ار  یلع  دندرب  اجک 

----

ناج یلع  مناج  یلع  مناج  یلع 

----

دوب ناهن  لد  رد  تا  هصغ  هشیمه 

----

دوب ناوختسا  تقلح  ریت و  تمشچ  هب 

----

ناج یلع  مناج  یلع  مناج  یلع 

----

هزات هتشگ  بنیز  غاد  هرابود 

----
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هزانج هناخ  زا  دش  نوریب  بش  هک 

----

ناج یلع  مناج  یلع  مناج  یلع 

----

تفر اجک  اباب  وگب  ار  نامیتی 

----

تفر ارچ  اهنت  ناهج  درمربا 

----

ناج یلع  مناج  یلع  مناج  یلع 

----
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نفد زا  دعب 

، دنز یم  هلان  هک  تسا  ییانیبان  درمریپ  دندید  دندینش ، يا  هبارخ  زا  هلان  يادص  نینسح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نفد  زا  دعب 
: دندیـسرپ .تسا » هدرواین  اذغ  میارب  هدماین و  نم  تسرپرـس  تسا  زور  هنابـش  هس  : » تفگ ینز »؟ یم  هلان  ارچ  هدـش ، هچ  : » دـندومرف

یم نم  راـنک  هاـگره  هک  تـسا  نـیا  وا  یناـشن  یلو  مـناد ، یمن  ار  شمـسا  : » درک ضرع  يراد »؟ وا  زا  یناـشن  یمـسر و  یمـسا و  »
وا اب  هبارخ  راوید  رد و  تفگ ، یم  رکذ  هاگ  ره  هتسشن و  ینیکـسم  رانک  ینیکـسم  هتـسشن و  يریقف  رانک  يریقف  تفگ : یم  تسـشن ،

)(1) « ( .میدرگ یم  رب  شنفد  زا  ام  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ام  ردپ  وا  : » دندومرف .دش » یم  ادص  مه 

تاجانم لها  دّیس  يا  مالس 

----

1098 ص :
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تابارخ ناشوپ  هقرخ  تمیرح 

----

ياپ زا  يداتفا  نوچ  هزور  نابز 

----

ياو يا  يدروآ  اج  هب  نوخ  زامن 

----

بشما دندیباوخ  هنشت  نامیتی 

----

بشما دندید  نان  باوخ  نامیتی 

----

بنیز سابع و  یبتجم  نیسح و 

----

بش همین  ارهز  لثم  ار  تنت 

----

دندرک عیدوت  ردپ  اب  نیگمغ  هچ 

----

دندرک عییشت  فجن  ات  هفوک  ز 

----

نوزحم هناریو  هشوگ  هتسشن 

----

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1158 

http://www.ghaemiyeh.com


نوخ لد  اب  يدرمریپ  ریقف 

----

درک یم  هلان  ین  نوچ  هنیس  زوس  هب 

----

درد هظحل  نآ  رد  تفگ  یم  نینچ 

----

اهبش همین  شودب  نابنا  دش  هچ 

----

ًایلعا ًایلع و  او  ًایلع 

----

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  نابیرغ  ماش 

بشما دشاب  نابیرغ  ماش  بش 

----

بشما دشاب  نادرم  هاش  يازع 

----

یلاخ هناخ  رد  یلع  ياج  دوب 

----

بشما دشاب  ناهنپ  كاخ  ریزب 

----

راکفا لد  شیاباب  غاد  زا  نسح 
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----

بشما دشاب  نایرگ  هدید  شنیسح 

----

موثلک ما  رس  هنیس و  رب  دنز 

----

بشما دشاب  نالفط  ياقس  مغب 

----

هفوک ماتیا  ناغف  لد  زا  دنشک 

----

بشما دشاب  نامیتی  رای  اجک 

----

يدهم هب  اتفگ  تیلست  دیابب 

----

بشما دشاب  نالان  راز و  مغ  زا  هک 

----

1099 ص :
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ردق ياهبش 

ردق بش  رد  مالسلا  هیلع  ناموصعم  اب  هارمه 

هراشا

هام رازه  اب  ربارب  نآرق  رد  ردـق  بش  هک  اـجنآ  اـت  تسا  رادروخرب  یمیظع  سب  هاـگیاج  زا  تاـیاور ، نآرق و  گـنهرف  رد  ردـق  بش 
.تسا هدش  یفرعم  كرابم  بش  لاسکی و  تاریدقت  نییعت  بش  و  نآرق ، لوزن  بش  و  هدش ، هتسناد 

بـش نآ  رد  سک  ره  هکنیا  ناـهانگ و  ندـش  هدیـشخب  بش  نوچمه  تسا ، هدـمآ  ردـق  بش  زا  ییاـبیز  تاریبعت  مه  تاـیاور  رد  و 
)(1)  ( .دوش یم  عقاو  ادخ  نیرفن  دروم  دوشن ، هدیشخب 

ماـمت زا  ددرگ ، مورحم  ردـق  بش  زا  سک  ره  ) (2) ) ؛ ُهَّلُک َْریَْخلا  َمِرُح  ْدَـقَف  اهَمِرُح  ْنَم  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و 
« .تسا هدش  بیصن  یب  تاریخ 

ةریـس رد  يریـس  نآ ، يونعم  ياهـضیف  زا  رت  شیب  يرادرب  هرهب  يریگ و  هرهب  هوحن  يارب  هک  دراد  اج  ردـق  بش  تمظع  هب  هّجوت  اـب 
.میریگرب نآ  زا  ییاه  هشوت  هر  هک  دشاب  .میشاب  هتشاد  ردق  بش  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ 

1100 ص :

ص 80. ج 94 ، راونالا ، راحب  .ر ك : - . 1
ص 534. ج 8 ، هلاسرلا ، هسسؤم  يدنه ، یقتم  یلع  لاّمعلا ، زنک  - . 2
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هتـشاد و توکلم  الاب و  ملاع  اب  هک  یطابترا  تمظع و  اـب  بش  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـموصعم  تـالاح  همه  هک  میراد  ناـعذا  هتبلا ،
زا ییاه  هشوگ  طقف  دوش ، یم  ناـیب  هچنآ  .تسا  هتفاـی  ساـکعنا  خـیرات  رد  هن  تسا و  ناـموصعم  ریغ  مهف  كرد و  لـباق  هن  دـنراد ،

.ریسم نیا  رد  تسا  یماگ  دیراد ، ور  شیپ  رد  هچنآ  سپ  .اهنآ  تالاح  يافرژ  قمع و  هن  تسا ، نانآ  يرهاظ  ياهراتفر 

1101 ص :
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يراد هدنز  بش  تدابع و  .فلا 

، تسا هدش  دـیکأ  شرافـس  نادـب  ردـق  بش  رد  صوصخلا  یلع  ناضمر و  كرابم  ياهبـش  ًاصوصخم  لاس ، لوط  رد  هک  یلامعا  زا 
؛ ِهَِلباْقلا ِهَنَّسلا  َیِلا  ُباذَْـعلا  ُْهنَع  َلِّوُح  ِرْدَْـقلا  َهَْلَیل  ایْحَا  ْنَم  : » دومرف ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .تسا  يراد  هدـنز  بش  اـیِْحا و 

« .دنادرگ یم  يور  وا  زا  هدنیآ  لاس  ات  باذع  درادب ، هدنز  ار  ردق  بش  هک  یسک  ) (1)(

: دندرب یم  هرهب  نآ  زا  دنتشاد و  یم  یمارگ  ساپ و  ار  هنسح  تنس  نیا  همه  مالسلا  هیلع  ناموصعم  و 

عمج ار  باوخ  رتسب  ًالماک  ناضمر  كرابم  هام  موس  ۀهد  هکلب  دوب ، رادیب  ردـق  بش  رد  اهنت  هن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  . 1
ُّدُـشَی ُهَشاِرف َو  يوْطَی  َناک  ِهّللا  َلوُسَر  َّنأ  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تخادرپ  یم  تدابع  هب  درک و  یم 

؛ ِهَْلیَّللا َْکِلت  یف  ِءاْملِاب  ِمایِّنلا  َهوُجُو  ُّشُرَی  َناک  َنیرْـشِع َو  ٍثالَث َو  َهَْلَیل  ُهَلْهَأ  ُِظقُوی  َناک  َناضَمَر َو  ِرْهَـش  ْنِم  ِرِخاوَءْالا  ِرْـشَْعلا  ِیف  ُهَرَْزئِم 
[ تدابع يارب  تّمه   ] دنبرمک درک و  یم  عمج  ار  شیوخ  باوخ  تخر  هک  دوب  نینچ ] نیا   ] ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ) (2)(

یم هگن  رادـیب  موس  تسیب و  بش  رد  ار  شلایع  لها و  هک  دوب  هنوگ  نیا  هشیمه  تسب و  یم  مکحم  ناضمر  هام  زا  رخآ  ۀـهد  رد  ار 
[.« دنوشن مورحم  يراد  هدنز  بش  كرد  و  ردق ، بش  كرد  زا  ات   ] دیشاپ یم  بآ  بش  نآ  رد  ناگتفر  باوخ  يور  رب  تشاد و 

1102 ص :

ص 145. ج 95 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 10. ج 95 ، راونالا ، راحب  - . 2
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اب ار  نارگید  درک و  یمن  كرت  ار  يراد  هدنز  بش  تدابع و  تشادن ، فقس  هنیدم  دجسم  هک  یلاح  رد  یگدنراب  ياهبـش  رد  یتح 
)(1)  ( .دنرازگ زامن  دنشاب و  رادیب  ناراب  لگ و  نامه  رد  هک  تشاد  یم  او  شیوخ  راتفر 

لوغشم دش و  یم  رادیب  دوب ، هتخادنا  ار  یکیرات  ياه  هدرپ  بش  هک  هاگ  نآ  ماگنه  بش  لاس ، لوط  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 2
بآ ار  هنیدم  دجسم  هک  یعضو  نیرتدب  رد  تشاد و  يا  هژیو  لاح  ردق  ياهبش  رد  اما  ) (2)  ( .تشگ یم  يراد  هدنز  بش  تدابع و 

یبیجع هداعلا  قوف  لاح  شیوخ ، رمع  رخآ  ردق  بش  رد  هژیو  هب  دش و  یم  يراد  هدنز  بش  تدابع و  لوغشم  دوب ، هتفرگ  ارف  لگ  و 
.دوش یم  هراشا  نآ  هب  ادعب  هک  تشاد 

ْنِم َدَـبْعَا  اْینُّدـلا  ِیف  َناک  ام  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  درک  یم  تدابع  ردـق  نآ  زین  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  . 3
دوب هنوگ  نیا  هشیمه  دوبن ؛ ایند  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  زا  رتدـباع  ) (3) ) ؛ اهامَدَـق َمَّرَوَت  یّتَح  ُموُقَت  َْتناک  اهیلع ، هللا  مالـس  َهَمِطاف 

« .درک یم  مرو  ] شکرابم  ] ياهاپ هک  داتسیا  یم  تدابع  هب  ردق  نآ  هک 

1103 ص :

ص 10. ج 95 ، راونالا ، راحب  - . 1

ص 21. ج 41 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 76. ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 3
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بش رد  اّما  و  ) (1)  ( دیبات یم  نامـسآ  يوس  هب  وا  يرادیب  بش  تدابع و  رون  اهبـش  هک  تسا  نیا  زین  ارهز »  » هب وا  يراذـگ  مان  تلع 
نانچ دنـشاب ؛ رادیب  بش  هک  درک  یم  راداو  زین  ار  شیوخ  نادنزرف  اه و  هچب  هک  دوب  رادیب  اهنت  هن  تشاد ، یـصوصخ  هب  لاح  ردـق ،

ُبَّهَأَتَت ِماعَّطلا َو  ِهَّلِِقب  ْمِهیواُدت  َهَْلیَّللا َو  َْکِلت  ُمانَی  اِهلْهَا  ْنِم  ادَـحَا  ُعَدَـت  اهیلع ال  هللا  مالـس  ُهَمِطاف  َْتناک  َو  : » میناوخ یم  یتیاور  رد  هک 
یمن ار  شیوخ  هداوناخ  زا  يدرف  چیه  هک  دوب  نیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  شور  ) (2) ) ؛ اهَْریَخ َمِرُح  ْنَم  ٌموُرْحَم  ُلوُقَت  ِراهَّنلا َو  َنِم  اَهل 

یم دومن و  یم  نامرد  زور  رد  یگدامآ  اذـغ و  یمک  اب  ار  اـهنآ  باوخ ] لکـشم   ] دـباوخب و موس ) تسیب و   ) بش نآ  رد  تشاذـگ 
« .دوش مورحم  بش  نآ  تکرب ] و   ] ریخ زا  هک  یسک  تسا  مورحم  دومرف :

سابع خیش   » و ) (3) « ( .دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ  نابرهم  دنوادخ  درادب ، ایحا  ار  ردق  بش  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 4
هاگ نآ  دناوخ و  یم  اعد  بش  همین  ات  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  بش  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   » هک هدرک  لقن  هللا ») همحر  ) یمق

)(4) « ( .تخادرپ یم  زامن  هب 

1104 ص :

ص 12. ج 43 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 470. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 10 ؛ ج 94 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 261. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 3
ص 425. بش 21 ، لامعا  نانجلا ، حیتافم  - . 4
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اهبـش وا  : » میناوخ یم  ترـضح  نآ  همان  ترایز  رد  .دوب  لاس  لوط  رد  تدابع  يراد و  هدنز  بش  لها  زین  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  . 5
ياهیراز رایـسب و  تاجانم  رابکـشا و  نایرگ و  مشچ  ینالوط ، ياه  هدجـس  شودمه  درک و  یم  شزرمآ  بلط  دوب و  رادیب  رحـس  ات 
فیـصوت لباق  ام  يارب  ردق  بش  رد  ترـضح  نآ  ِلاح  دشاب ، نانچ  ناضمر  ریغ  رد  ترـضح  یتقو  ) (1) « ( .دوب یپرد  یپ  هتـسویپ و 

.دوب دهاوخن 

ِرْجَْفلا ِعُولُط  یِلا  اهایْحَأ  ِرْدَْـقلا َو  َهَْلَیل  َلَـسَتْغا  ِنَم  : » دومرف یم  زین  نارگید  هب  هک  تشاد  تداـبع  يراد و  هدـنز  بش  دوخ  اـهنت  هن  وا 
« .دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دنک ، يراد  هدنز  بش  حبص  هدیپس  ات  هدرک و  لسغ  ردق  بش  رد  هک  یسک  ) (2) ) ؛ ِِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ 

رد اصوصخم  لاس و  لوط  رد  يراد  هدنز  بش  ینالوط و  ياهتاجانم  لها  دوخ ، ناردپ  نوچ  زین  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  . 6
.درک یم  شرافس  ادیکا  ار  لامعا  نیا  زین  دوخ  نایعیش  هب  و  ) (3)  ( دوب ردق  بش 

1105 ص :

ص 720. نانجلا ، حیتافم  - . 1
ص 128. ج 80 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 277. تاوعدلا ، جهن  ص 227 ؛ دجهتملا ، حابصم  .ر ك : - . 3
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!« هدن تسد  زا  ار  موس  تسیب و  بش  رد  يرادیب  سپ  ) (1) ) ؛ َنیرْشِع ٍثالَث َو  ِهَْلَیل  ُءایْحِإ  َُکتوُفَی  الَف  : » دومرف یم  هلمج ، زا 

1106 ص :

ص 261. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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دجسم رد  روضح  .ب 

هراشا ًالبق  .تسا  ردق  بش  رد  دجسم ، رد  روضح  دنا ، هداد  ناشن  هژیو  تیساسح  نآ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ناموصعم  هک  یلئاسم  زا 
كرت ردق  ياهبش  رد  ار  نآ  رد  روضح  هنیدم ، دجسم  ندوب  لگ  یناراب و  ياهبش  رد  یتح  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دش 

.دوب فکتعم  دجـسم  رد  زور  بش و  ناضمر ، كرابم  هام  موس  ههد  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رتـالاب ، نآ  زا  .درک  یمن 
تسا و هدش  هدنز  بجر  هام  مهدزناپ  ات  مهدزیس  ماّیا  رد  اهرهش ، رت  شیب  رد  ریخا  ياهلاس  رد  هک  تسا  يا  هنسح  ّتنـس  نامه  نیا  )

( .تسا ناضمر  كرابم  هام  فاکتعا ، يارب  نامز  نیرتهب  هک  تسناد  دیاب 

ربمایپ  ] سپ ) (1) ) ؛ ُهّللا ُهاّفَوَت  یّتَح  َناضَمَر  ْنِم  ِرِخاوَءْالا  ِرْشَْعلا  ِیف  ُفِکَتْعَی  ْلَزَی  ْمَلَف  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
« .تفرگ ار  وا  دنوادخ  هک  تقو  نآ  ات  دوب  فاکتعا  لاح  رد  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  هشیمه  ملسو ]  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

1107 ص :

ص 7. ج 94 ، راونالا ، راحب  - . 1
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ٍثالَث َهَْلَیل  َحَبْصَأ  یّتَح  ِهیف  َناکَف  ِهّللا  ِلوُسَر  ِدِجْسَم  یِلا  َجِرْخُأَف  َرَمَأَف  اِفنْدُم  اضیرَم  ِهّللا  ِْدبَع  ُوبَا  َناک   » هک هدومن  لقن  نیزر » نب  ییحی  »
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هب  ار  وا  داد  روتسد  تشاد ، يدیدش  يرامیب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ) (1) ) ؛ َناضَمَر ِرْهَش  ْنِم  َنیرْشِع  َو 

« .دنام یقاب  اجنآ  رد  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  حبص  ات  ترضح  سپ  .دنربب  لاح ] نامه  اب   ] ملسو

ناوریپ .دوش و  هجوت  نادب  دیاب  هک  دراد  یتیـصوصخ  ردق  تمظع  اب  ياهبـش  رد  دجاسم ، رد  روضح  هک  دـهد  یم  ناشن  قوف  دراوم 
.دنیامن لابقتسا  دجاسم  زا  یبوخ  هب  هک  تسا  هتسیاش  مالسلا  هیلع  تیب  لها 

1108 ص :

تیاور 4. لیذ  ص 4 ، ج 94 ، راونالا ، راحب  - . 1
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نتفرگرس نآرق  مسارم  .ج 

دوخ ياج  یبوخ  هب  عّیشت  هعماج  رد  هّللا ، دمحب  دوش و  یم  هدید  مالسلا  هیلع  ناموصعم  هریس  رد  هک  ردق  بش  لامعا  زا  رگید  یکی 
دوخ لباقم  ار  میرک  نآرق  بش  هس  يارب  : » دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  نتفرگرـس  نآرق  مسارم  تسا ، هتفای  ار 

)(1) « ( ....َُکلَئْسَأ ّینِا  َّمُهّللَا  : » دیناوخب دییاشگب و  ار  نآ  دیهد و  رارق 

1109 ص :

ص 224. نانجلا ، حیتافم  .ر ك : ح 5 و  نامه ، - . 1
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تعامج زامن  ییاپرب  .د 

نب سنا   » .تسا تعامج  زامن  ییاپرب  ناضمر ، كرابم  هاـم  رد  ًاـصوصخم  هدـش ، شرافـس  نآ  رب  مالـسا  رد  تخـس  هک  یتاداـبع  زا 
ٍهَعامَج یف  هِرِخآ  یِلا  َناضَمَر  ِرْهَش  ِلَّوَا  ْنِم  یّلَص  ْنَم  : » دندومرف هک  هدرک  لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  کلام »

ردـق بش  زا  يا  هرهب  دوش ، رـضاح  تعامج  زامن  رد  ناـضمر  هاـم  رخآ  اـت  لّوا  زا  هک  یـسک  ) (1) ) ؛ ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ْنِم  ٍّظَِحب  َذَـخَا  ْدَـقَف 
یم تابیقعت  لوغشم  یتّدم  ات  نآ  زا  دعب  و  دومن ، یم  رازگرب  تعامج  هب  ار  حبص  زامن  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  .تسا » هتفرگ 

)(2)  ( .دش

ار حبص  تعامج  زامن  نامز ، نیا  رد  ام  دجاسم  یخرب  هنافـسأتم  هک  تسا  ردق  ياهبـش  رد  تعامج  زامن  تیمها  رگناشن  قوف  دراوم 
نآرق مسارم  زا  دـعب  دـننک و  یم  لـیطعت  ار  تعاـمج  زاـمن  ردـق  بش  حبـص  دـنراد ، تعاـمج  هـک  مـه  ییاـهنآ  دـنراد و  یمن  اـپرب 

.دوش یم  حبص  زامن  توف  ثعاب  هاگ  هک  دنور  یم  شیوخ  لزانم  هب  همه  نتفرگرس ،

1110 ص :

ح 24090. ص 545 ، ج 8 ، لاّمُعلا ، زنک  - . 1
ص 260. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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ار ردق  بش  تعامج  زامن  طئارش  نیرت  تخس  رد  مالـسلا  هیلع  ناموصعم  رگید  وا و  نارای  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یلو 
دجسم دوب و  هدمآ  يدیدش  ناراب  هک  یلاح  نیع  رد  موس  تسیب و  بش  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دندرک  یمن  كرت 
ُلوُسَر اِنب  یّلَـصَف  : » دومرف هاگ  نآ  .تشاد » یماو  زامن  هب  ار  ام  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب ، هتفرگ  ارف  بآ  لگ و  ار  هنیدم 

رد دناوخ ، تعامج ]  ] زامن ام  اب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  ) (1) ) ؛ ِنیّطلا یَِفل  ِهِْفنَا  َهَبَنْرَأ  َّنِإ  ملـسو َو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا 
« .دوب هتفر ] ورف   ] لگ رد  ترضح  ینیب  كون  هک  یلاح 

1111 ص :

ص 10. ج 95 ، راونالا ، راحب  - . 1
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ندومن ماعطا  نداد و  يراطفا  ه . 

رد ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  نارگید  هب  نداد  يراطفا  هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یلامعا  زا 
دازآ شاداپ  دهد ، يراطفا  هام  نیا  رد  نمؤم  راد  هزور  هب  امش  زا  هک  یـسک  دیـشاب ! رادیب  مدرم  : » دیامرف یم  هینابعـش  فورعم  هبطخ 

ترـضح .میرادـن  نداد  يراطفا  ناوت  ام  ادـخ ! لوسر  يا  دـش : ضرع  .دراد  هارمه  ار  هتـشذگ  ناهانگ  شـشخب  هدرب و  کی  ندومن 
)(1) « ( .دشاب بآ  تبرش  نداد  اب  هچ  رگ  دیزیهرپب ! شتآ  زا  امرخ و  هناد  فصن  نداد  اب  ولو  شتآ ! زا  دیسرتب  دومرف :

رد دومن و  یم  لمع  نادـب  نارگید  زا  شیب  دوخ  دومرف ، یم  نارگید  هب  هچ  ره  هک  دوب  یناسک  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
اِمئاص َرَطَف  ْنَم  : » دومرف ترـضح  هک  هدرک  لقن  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نایح » نبا  خیـش  وبا   » .تسا نینچ  زین  دروم  نیا 
ُّقِرَی ُلیئاْربَج  ُهَحَفاص  ْنَم  ِرْدَْقلا َو  َهَْلَیل  ُلیئاْربَج  ُهَحَفاص  اهَّلُک َو  َناضَمَر  ِیلاَیل  ُهَِکئالَْملا  ِْهیَلَع  ْتَّلَص  ٍلالَح  ٍبْسَک  ْنِم  َناضَمَر  ِرْهَش  یف 

رد دـهد ، يراطفا  ار  يراد  هزور  ناضمر  هام  رد  هدروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  هک  یلاـم  اـب  هک  یـسک  ) (2) ) ؛ ...ُهُعُومُد ُُرثْـکَت  ُُهْبلَق َو 
وا اب  لیئربج  سک  ره  دـنک و  یم  هحفاصم  يو  اب  ردـق  بش  رد  لیئربج  دنتـسرف و  یم  دورد  وا  رب  ناگتـشرف  ناـضمر  ياهبـش  ماـمت 

« .دوش دایز  شمشچ  کشا  مرن و  شبلق  دنک ، هحفاصم 

1112 ص :

ص 230. ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - . 1
ح 14. ص 95 ، ج 2 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  - . 2
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رد هک  نانچ  دومن ؛ یم  هظعوم  ار  اهنآ  درک و  یم  ماعطا  مدرم  هب  ردق  ياهبش  ناضمر و  كرابم  ياهبش  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ْمُهَبَطَخ اوُغِرَف  اذِإَف  ْمُهَعَم  یّشَعَتَی  ِمْحَّللِاب َو ال  َناضَمَر  ِرْهَش  یف  َساّنلا  ُّشُعَی  مالسلا  هیلع  ٍِبلاط  یبا  ُْنب  ِیلَع  َناک  : » میناوخ یم  یتیاور 

؛ ُْملِْحلا ُمُکِـضارْعَا  ُنوُصُح  ُبَدَءْالا َو  ُمُکَتَنیز  يْوقَّتلا َو  ُمُکَتَمْـصِع  ُنیّدـلا َو  ُمُکِْرمَا  َكـالِم  َّنَأ  اوُمَلْعِإ  ِِهتَبْطُخ  یف  َلاـق  ...ْمُهَظَعَو َو  َو 
زا دوخ  یلو  داد ، یم  ناضمر  هام  رد  مدرم  هب  ار  تشوگ  زا  هدش ] هّیهت  يراطفا  و   ] ماش مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هشیمه  ) (1)(

هظعوم ار  اهنآ  دناوخ و  یم  هبطخ  اهنآ  يارب  دـندش ، یم  غراف  ماش ] ندروخ  زا   ] هک یماگنه  سپ  .درک  یمن  هدافتـسا  تشوگ ]  ] نآ
و بدا ، امـش  تنیز  و  اوقت ، امـش  هدـنراد  هگن  تسا و  نید  امـش  ياهراک ] و   ] رما كالم  دـینادب  دومرف : شا  هبطخ  رد  ...دومن و  یم 

« .تسا ملح  امش  يوربآ  هدنراد ] هگن   ] ياهژد

یثیدح رد  هک  نانچ  داد ؛ یم  هقدص  درک و  یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ناضمر  كرابم  هام  لوط  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  و 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  ) ) (2) ) ؛ ِرْدَْقلا َهَْلَیل  ُبیُصا  یّلََعل  ُلوُقَیَف : ٍمَهْرِِدب  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  َقَّدَصَت  َناضَمَر  ُرْهَش  َلَخَد  اذِإ  َناک  : » میناوخ یم 

بش هقدص ] راک  نیا  اب   ] دیاش دومرف : یم  هاگ  نآ  داد و  یم  هقدص  یمهرد  ناضمر  كرابم ]  ] هام زا  زور  ره  هک  دوب  نیا  شـشور  ( 
« .مبایرد ار  ردق 

1113 ص :

ص 703. ج 1 ، راونالا ، راحبلا  هنیفس  - . 1
ص 82. ج 95 ، راونالا ، راحب  - . 2
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يدنفـسوگ داد  یم  روتـسد  تفرگ ، یم  هزور  هک  يزور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  مّدـج  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
مامشتسا ار  اهنآ  يوب  ات  دز  یم  رس  اهگید  هب  ترضح  دش ، یم  کیدزن  هک  راطفا  ماگنه  .دنزپب  هدومن ، هکت  هکت  ار  نآ  دننک و  حبذ 

هک اجنآ  ات  دـنربب  ریقف ]  ] دارفا هناخ  رد  هب  یکی  یکی  دـننک و  رپ  ار  اهفرظ  داد  یم  روتـسد  سپـس  .دوب  راد  هزور  هک  یلاح  رد  دـنک ،
)(1) « ( .دومن یم  راطفا  امرخ  نان و  اب  دوخ  هاگ  نآ  .دش  یم  مامت  اذغ 

هاـم رد  : » دومرف یم  شرافـس  داد و  یم  اـمرخ  ناـن و  اـهنآ  هب  تفر و  یم  ارقف  هناـخ  رد  بش  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نینچمه 
)(2) « ( .دیهدب يراطفا  مدرم  هب  ناضمر 

ردق بش  نراقت  مه  نوچ  میهد ؛ یم  رارق  مهدزون  بش  رد  هژیو  هب  رخآ و  ناضمر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تالاح  ار  ثحب  ماتخ  نسح 
تروص هب  ار  شخب  نیا  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  ام  تربع  لباق  یتاکن  مه  و  دنک ، یم  اضتقا  ار  نیا  الوم  تداهش  ندروخ و  تبرض  اب 

.مییامن نایب  هراشا  ارذگ و  تروص  هب  اهتنم  لقتسم ،

1114 ص :

ص 134. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 1

ص 134. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1175 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1114_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1114_2
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما ، ردق  بش  نیرخآ  زا  یشرازگ 

دومرف یم  لیم  مک  اذـغ  .دوب  نامهیم  اج  کی  رد  ار  یبش  ره  تشاد و  یبیجع  لاح  شیوخ  رمع  رخآ  ناضمر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
 ... و

یم راطفا  ناگتـسب  زا  یکی  لزنم  رد  بش  ره  دیـسر ، ارف  ترـضح ] رمع  رخآ   ] ناـضمر هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  نینچ  رجح » نبا  »
بنیز شرتخد  رهوش  رفعج ،» نب  هّللادـبع   » دزن یبش  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  لزنم  رد  یبش  مالـسلا ،  هیلع  نسح  لزنم  رد  یبـش  درک ؛

اب  ] ار ادخ  مراد  تسود  دومرف : یم  و  ٌصْمِخ ؛ اَنَا  َهّللا َو  یِْقلَا  ْنَا  ُّبُِحا  ُلوُقَی : َو  ، » دروخ یمن  اذغ  همقل  هس  زا  شیب  و  اهیلع ، هللا  مالس 
)(1) « ( .منک تاقالم  هنسرگ  مکش ]

ریـش و يرادـقم  وُج و  نان  صرق  ود  ار  نآ  هرفـس  ياذـغ  هک  دوب  نامهیم  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ما  شرتخد ، لزنم  مهدزون  بش  رد 
هنسرگ ار  میادخ  مراد  تسود  : » دومرف درکن و  لیم  همقل  هس  زا  شیب  دومن و  راطفا  کمن  نان و  اب  ترـضح  .داد  یم  لیکـشت  کمن 

« .منک تاقالم 

1115 ص :

ص 80. رجح ، نبا  قعاوص  ص 31 ؛ یمق ، سابع  خیش  هّیهبلا ، راونا  - . 1
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نم هب  هک  تسا  یبـش  ناـمه  بشما ، : » دومرف یم  درک و  یم  هاـگن  نامـسآ  هب  بترم  دـناوخ و  یم  سی  هروس  ترـضح  بش  نآ  رد 
)(1) « ( .تسا هدش  هداد  رادید  هدعو 

تفگ یم  درک و  یم  هاگن  نامسآ  هب  یهاگ  تشاد و  يراظتنا  بش ، نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  : » دیوگ یم  هللا ) همحر  ) يرهطم داتسا 
هیلع یلع  تمدـخ  رد  بش  زا  یـساپ  اـت  اـه  هچب  ...دـیوگ  یمن  غورد  زگره  هتفگ و  تسار  وا  تسا و  هداد  ربـخ  نم  هـب  مبیبـح  هـک 
ردپ ياّلصم  هب  میقتسم  تشگرب و  اباب  دزن  دوب ، هدرکن  عولط  حبص  زونه  تفر ، دوخ  لزنم  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دندوب  مالـسلا 
ملاع رد  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هعفد  کی  درب ، مباوخ  يا  هظحل  بشید  ناج ! رـسپ  دومرف : شدنزرف  هب  ترـضح  .تفر 

نیرفن مه  نم  نک ! نیرفن  دندومرف : ترـضح  .مدروخ  اهلد  نوخ  هچ  تّما  نیا  تسد  زا  نم  هّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  .مدید  ایؤر 
)(2) « ( .دریگب اهنآ  زا  ار  نم  دنوادخ  هک  مدرک 

اَذه ِنُونْکَم  ْنَع  ُصَْحفَا  ُْتلِزام  « ؛ مدیمهفن ار  بلطم  زار  مدرک ، يراک  ره  دیوگ : یم  دوخ  .تشاد  یبیجع  ناجیه  مالـسلا  هیلع  یلع 
ار نآ  هکنیا  زج  درک ، ابِا  ادخ  یلو  مروایب ، تسد  هب  ار  رما  نیا  نطاب  ّرس و  هک  مدرک  شالت  یلیخ  ) (3) ) ؛ ُهافْخَا ِّالا  ُهّللا  یبا  ِْرمَءْالا َو 

« .درک ناهنپ 

1116 ص :

ص 247. ج 2 ، یتاّلحم ، یلوسر  نینمؤملاریما ، یگدنز  ك.ر : ص 80 ؛ رجح ، نبا  قعاوص  - . 1
ص 45. يرهطم ، یضترم  لماک ، ناسنا  ص 99 ؛ حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  - . 2

هبطخ 177. هغالبلا ، جهن  ص 126 ؛ ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  - . 3
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.دیوگب ناذا  ات  تفر  هنذأم  يالاب  سپس  .دراذگ  زامن  تعکر  دنچ  .دش  دجسم  راپسهر  هاگ  نآ 

: دومرف یم  دمآ ، یم  نییاپ  هنذأم  يالاب  زا  یتقو 

ِدِهاجُْملا ِنِمْؤُْملا  َلیبَس  اوُّلَخ  »

----

ِدِحاْولا َْریَغ  ُُدبْعَی  ِهّللا ال  ِیف 

----

« .تسا هدیتسرپن  ار  دحاو  يادخ ]  ] زا ریغ  هک ] تسا  نیا  شراختفا   ] هک ار  ادخ  هار  رد  هدنمزر  نمؤم  هار  دینک  زاب  ینعی 

، لاح نیا  رد  .تفاکـش  ار  شقرف  نیگارهز  ریـشمش  هک  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  دش و  زامن  لوغـشم  تشگزاب و  دجـسم  هب  هاگ  نآ 
ادخ و يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ) (1) ) ؛ ُُهلوُسَر ُهّللا َو  اَنَدَعَو  ام  اذـه...ِهَبْعَْکلا  ِّبَر  ُتُْزف َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ِهَِّلم  یلَع  ِهّللِاب َو  ِهّللا َو  ِمِْسب  : » دومرف

شلوسر ادخ و  هک  دوب  يزیچ  تداهش ]  ] نیا ...مدش  راگتسر  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  مسق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نید  رب 
« .دندوب هداد  هدعو  ام  هب 

قطان نآرق  شوخ  تسا و  لصو  بش 

----

1117 ص :

ص 49. يرهطم ، یضترم  لماک ، ناسنا  ص 321 ؛ ج 2 ، نینمؤملاریما ، یناگدنز  ص 379 ؛ حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1178 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1117_1
http://www.ghaemiyeh.com


قداص حبص  ات  دنک  یم  شیاین 

----

هدرک هلان  وا  رحس  ات  بش  رس 

----

هدرک هلاس  دص  یهر  یط  بش  کی  هب 

----

مه رب  هتسهآ  دروخ  یم  شنابل 

----

مه رد  هدیدرگ  شرف  شرع و  ایوگ  هک 

----

1118 ص :
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( هر ) ییابطابط همالع  هاگن  رد  ردقلا  هلیل 

هراشا

يور شیپ  رد  هچنآ  .دوب  دـهاوخ  هدوب و  نینمؤم  هجوت  دروم  هرامه  هک  تسا  ردـق  بش  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  تبـسانم  نیرت  مهم 
ود رد  هک  تسا  نازیملا »  » فیرـش ریـسفت  رد  هللا ) همحر  ) ییابطابط همالع  موحرم  تارظن  ساـسا  رب  ردـق  بش  نوماریپ  یثحب  دـیراد 

نیا یفرعم  يارب  یبوخ  يامنهار  هدـش و  عقاو  دـنمجرا  ناغلبم  هجوت  دروم  هک  دـیما  .تسا  هدـیدرگ  حرطم  ناـخد »  » و ردـق »  » هروس
.دشاب ءایحا  ياهبش  رد  بش 

1119 ص :
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؟ هچ ینعی  ردق  بش 

ار لاس  کی  ثداوح  بش  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  يریگ  هزادنا  بش  ردق  بش  تسا و  يریگ  هزادـنا  ریدـقت و  ردـق ، زا  دارم 
.دنادرگ یم  ردقم  بش  نیا  رد  ار  لیبق  نیا  زا  يروما  اهناسنا و  تواقش  تداعس و  قزر ، گرم ، یگدنز ، دنک و  یم  ریدقت 

1120 ص :
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؟ تسا بش  مادک  ردق  بش 

میرک نآرق  زا  هیآ  دنچ  يدنب  عمج  زا  یلو  .دوش  یمن  هدید  تسا  یبش  هچ  ردق  بش  دنک  نایب  تحارـص  هب  هک  يا  هیآ  میرک  نآرق 
ٍهَْلَیل یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : ) دـیامرف یم  وس  کی  زا  میرک  نآرق  .تسا  ناضمر  كراـبم  هاـم  ياهبـش  زا  یکی  ردـق  بش  هک  دـیمهف  ناوت  یم 
یم رگید  يوس  زا  تسا و  هدـش  لزان  كراـبم  بش  کـی  رد  هچراـپکی  نآرق  هک  تسا  بلطم  نیا  ياـیوگ  هیآ  نیا  ) (1) (. ( ٍهَکَرابُم

رد .تسا و  هدـش  لزان  ناضمر  هاـم  رد  نآرق  ماـمت  هک  تسا  نیا  ياـیوگ  و  ) . (2) ( ( ُنآْرُْقلا ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  : ) دـیامرف
بـش کـی  رد  میرک  نآرق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  عوـمجم  زا  ) (3) ( ( ِرْدَْـقلا ِهَْلَیل  یف  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : ) دـیامرف یم  ردـق  هروس 

زا کی  مادـک  هکنیا  اما  .تسا  ناضمر  هام  رد  ردـق  بش  سپ  .تسا  هدـش  لزان  تسا  ردـق  بش  نامه  هک  ناـضمر  هاـم  رد  كراـبم 
.درک نیعم  ار  بش  نآ  ناوت  یم  رابخا  هار  زا  اهنت  درادن و  تلالد  نآ  رب  يزیچ  میرک  نآرق  رد  تسا ، ردق  بش  ناضمر  هام  ياهبش 

ناضمر هاـم  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزون و  نیب  ددرم  ردـق  بش  مالـسلا  هیلع  راـهطا  همئا  زا  لوقنم  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
موـس تسیب و  بش  رد  نیعتم  يرگید  تاـیاور  رد  موـس و  تسیب و  مکی و  تسیب و  بش  نیب  ددرم  اـهنآ  زا  رگید  یخرب  رد  تسا و 

.دننکن تناها  نآ  هب  دوخ  ناهانگ  اب  ادخ  ناگدنب  ات  هدوب  ردق  بش  رما  میظعت  تهج  هب  بش  کی  نیعت  مدع  ) (4)  ( .تسا

1121 ص :

.3 ناخد /  - . 1
.185 هرقب /  - . 2

.1 ردق /  - . 3
ص 519. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  .ك  .ر  - . 4
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مکی و تسیب و  مهدزون و  بش  هس  زا  یکی  ناضمر و  هام  ياهبـش  زا  ردق  بش  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  همئا  تایاور  هاگدـید  زا  سپ 
فورعم یلو  دنتـسین  عمج  لباق  هتـشاد و  فالتخا  مه  اب  یبیجع  روط  هب  تنـس  لها  قرط  زا  لوقنم  تایاور  اـما  .تسا  موس  تسیب و 

.تسا هدش  لزان  نآرق  بش  نآ  رد  و  ) (1)  ( تسا ردق  بش  ناضمر ، هام  متفه  تسیب و  بش  هک  تسا  نیا  تنس  لها  نیب 

1122 ص :

ج 6. روثنملا ، ردلا  ریسفت  .ك.ر  - . 1
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لاس ره  رد  ردق  بش  رارکت 

.دوش یم  رارکت  زین  بش  نآ  اهلاس ، رارکت  اب  هکلب  تسین  دش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  یلاس  نآرق و  لوزن  بش  رد  رـصحنم  ردـق  بش 
: هک تسا  نیا  رما  نیا  رب  لیلد  .دوش  یم  ریدقت  هدنیآ  لاس  روما  بش  نآ  رد  هک  تسا  يردق  بش  ناضمر  هام  ره  رد  ینعی 

نورق یماـمت  ثداوح  نییعت  یلو  تسا  نکمم  هتـشذگ  نرق  هدراـهچ  ردـق  ياهبـش  زا  یکی  رد  هچراـپکی  روـط  هب  نآرق  لوزن  ـالوا :
.تسا ینعم  یب  بش  نآ  رد  هدنیآ  هتشذگ و 

یم ار  رارمتـسا  شندوب ، عراضم  رطاـخ  هب  ناـخد  هروس  رد  ) (1) (. ( ٍمیکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اـهیف   ) هفیرـش هیآ  رد  قرفی »  » هملک اـیناث :
رب تلالد  شندوب  عراضم  لیلد  هب  ) (2) ( ( ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت   ) همیرک رد  لزنت »  » هملک زین  دناسر و 

.دراد رارمتسا 

1123 ص :

.6 ناخد /  - . 1
.4 ردق /  - . 2
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نآ دوش  یم  رارکت  ناضمر  هام  هک  یماداـم  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  ) (1) ( ( ُنآْرُْقلا ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش   ) هلمج رهاظ  زا  اـثلاث :
.دوش یم  رارکت  ناضمر  هام  رد  لاس  ره  رد  هکلب  تسین  بش  کی  رد  رصحنم  ردق  بش  سپ  .دوش  یم  رارکت  زین  بش 

هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  : » تفگ هک  هدـش  تیاور  رذوبا »  » زا هللا ») همحر  ) یـسوط خیـش   » زا ناهرب  ریـسفت  رد  صوصخ  نیا  رد 
یم ایند  زا  نوچ  هدـش و  یم  لزان  نانآ  هب  رما  هدوب و  ءایبنا  دـهع  رد  هک  تسا  یبش  ردـق  بش  ایآ  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  ملـسو 

)(2) «. ( تسه تمایق  ات  ردق  بش  هکلب  هن  : » دومرف تسا ؟ هدش  یم  لیطعت  بش  نآ  رد  رما  لوزن  دنتفر 

1124 ص :

185 هرقب /  - . 1
ح 26. ص 488 ، ج 4 ، ناهربلا ، ریسفت  - . 2
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ردق بش  تمظع 

يارب لاعتم  دنوادخ  ٍرْهَـش .) ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : ) میناوخ یم  ردـق  هروس  رد 
رد تسناوت  یم  هک  نیا  اب  ینعی  رهـش » فلا  نم  ریخ  یه  یه  ام  کیردا  امو  : » دیامرفب دوب  نکمم  هک  نیا  اب  ردـق  بش  تمظع  نایب 

ُهَْلَیل  ) هیآ اب  .دـنک و  تلـالد  بش  نیا  تمظع  رب  اـت  دروآ  ار  هملک  دوخ  درواـیب ، ریمـض  ردـقلا » هلیل   » هملک ياـج  هب  موس  مود و  هیآ 
زا بش  نیا  ندوب  رتهب  زا  روظنم  .تسا  رتهب  هام  رازه  زا  بش  نیا  هک  نیا  هب  درک  نایب  ار  بش  نیا  تمظع  ٍرْهَش ) ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا 
رد نآرق  تیانع  همه  نوچ  .تسا  نینچ  زین  نآرق  ضرغ  اب  بسانم  هک  نیا  هچ  .تسا  تدابع  تلیـضف  ثیح  زا  ندوب  رتهب  هاـم ، رازه 

.تسا رتهب  هام  رازه  تدابع  زا  بش  نآ  تدابع  ای  ءایحا  .دنک و  هدنز  تدابع  هلیسو  هب  کیدزن و  ادخ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا 

شهام هدزاود  ره  رد  هام  رازه  نآ  رد  هکنیا  اب  ( ؟ تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردـق  بش  هنوگچ  : » دـش لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
(.« تسا ردق  بش  کی 

1125 ص :
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)(1) « ( .دشابن ردق  بش  نآ  رد  هک  یهام  رازه  رد  تدابع  زا  تسا  رتهب  ردق  بش  رد  تدابع  : » دومرف ترضح 

1126 ص :

ح 4. ص 157 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  - . 1
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ردق بش  عیاقو 

نآرق لوزن  . 1

هک هدرک  لازنا  هب  ریبعت  نوچ  تسا و  هدش  لزان  ردـق  بش  رد  نآرق  همه  هک  تسا  نیا  ِرْدَْـقلا ) ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   ) هفیرـش هیآ  رهاظ 
.تسا یجیردت  لوزن  رد  رهاظ  هک  لیزنت  هن  دراد  ندوب  یعفد  یگچراپکی و  رد  روهظ 

: تسا هدش  لزان  هنوگ  ود  هب  میرک  نآرق 

؛ نیعم بش  کی  رد  هرابکی  لوزن  . 1

 . ملسو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  توبن  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  یجیردت  لوزن  . 2

.دنک یم  نایب  ار  نآرق  یجیردت  لوزن  ) (1) ( ( ًالیْزنَت ُهاْنلََّزن  ٍثْکُم َو  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًانآُْرق  َو   ) نوچ یتایآ 

1127 ص :

.106 ءارسا /  - . 1
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لامجا تروصب  هکلب  تسا  هدـشن  لزاـن  هعفد  کـی  تسا  تاـیآ  اـه و  هروس  زا  بکرم  هک  میرک  نآرق  هچراـپکی ،)  ) یعفد لوزن  رد 
ناکم و نامز و  اب  لماک  طابترا  هدـش  لزان  ییزج  ثداوح  یـصخش و  عیاـقو  هراـبرد  هک  یتاـیآ  نوچ  تسا  هدـش  لزاـن  نآرق  همه 

نینچ هک  تسا  مولعم  هدش و  لزان  ناکم  نامز و  نآ  رد  لاوحا و  نآ  صاخـشا و  نآ  هرابرد  هک  دراد  يا  هصاخ  لاوحا  صاخـشا و 
نآ زا  رگا  هک  يروط  هب  دـهد  خر  هدـش  لزان  شا  هرابرد  هک  يا  هعقاو  شناـکم و  ناـمز و  هکنیا  رگم  دـیآ  یمن  رد  تسرد  یتاـیآ 
دوش یم  فذح  تایآ  نآ  دراوم  ارهق  هدش ، لزان  هراب  کی  نآرق  هک  دوش  ضرف  دوش و  رظن  فرص  هصاخ  عیاقو  اهناکم و  اهنامز و 
قرف تسا و  قرف  نآرق  لوزن  ود  نیب  هکلب  هدشن  لزان  رابود  تسه  هک  تئیه  نیمه  هب  نآرق  سپ  دـننک ، یمن  قیبطت  اهنآ  رب  رگید  و 

( ٍریبَخ ٍمیکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک   ) هفیرش هیآ  رد  هک  یلیـصفت  لامجا و  نامه  .تسا  لیـصفت  لامجا و  رد  نآ 
لزان ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هچراپکی  لامجا و  تروص  هب  میرک  نآرق  ردق  بش  رد  .تسا و  هدـش  هراشا  نآ  هب  ) (1)(

.دیدرگ لزان  هیآ  هب  هیآ  جیردت و  هب  لیصفت و  هب  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  دش و 

روما ریدقت  . 2

1128 ص :

.1 دوه /  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1189 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1128_1
http://www.ghaemiyeh.com


ریخ تواقش ، تداعس و  يزور ، یگنت  ای  تعسو  یگدنز ، گرم و  لیبق  زا  ار  هدنیآ  لاس  کی  ثداوح  ردق  بش  رد  لاعتم  دنوادخ 
.دنک یم  ریدقت  ...و  تیصعم  تعاط و  رش ، و 

ٍْرمَأ ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف   ) هفیرـش هیآ  دراد و  يریگ  هزادنا  ریدقت و  رب  تلالد  ردق »  » هملک ) (1) ( ( ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   ) هفیرش هیآ  رد 
يزاـس و ادـج  ياـنعم  هب  قرف »  » هملک نوچ  .دـنک  یم  تلـالد  ریدـقت  رب  تسا  هدـش  لزاـن  ردـق  بش  فـصو  رد  هک  ) (2) ( ( ٍمیکَح
اب ار  دهد  خر  دیاب  هک  يا  هعقاو  نآ  رما و  نآ  هک  درادن  انعم  نیا  زج  میکح  رما  ره  قرف  .تسا  رگیدـکی  زا  زیچ  ود  ندرک  صخـشم 

.لیـصفت يرگید  ماهبا و  لامجا و  یکی  دنا ، هلحرم  ود  ياراد  یهلا  ياضق  بسح  هب  روما  .دنزاس  صخـشم  يریگ  هزادـنا  ریدـقت و 
قرف و هلحرم  هب  ماهبا  لامجا و  هلحرم  زا  روما  هک  تسا  یبش  دیآ  یمرب  ٍمیکَح ) ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف   ) هیآ زا  هک  يروط  هب  ردـق  بش 

.دنیآ یم  نوریب  لیصفت 

حور هکئالم و  لوزن  . 3

1129 ص :

.1 ردق /  - . 1
.6 ناخد /  - . 2
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ناشراگدرورپ نذا  هب  بش  نیا  رد  حور  هکئالم و  ) (1) ( ( ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت   ) هفیرش هیآ  ساسا  رب 
ِْرمَأ ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق   ) تسا هدومرف  شا  هرابرد  لاـعتم  يادـخ  تسا و  رما  ملاـع  زا  هک  تسا  یحور  نآ  حور  زا  دارم  .دـنوش  یم  لزاـن 

ود هب  ثحبم  راصتخا  تهج  هب  هک  تسا  هدمآ  نازیملا  فیرش  ریسفت  رد  یلصفم  ياهثحب  تسیچ ؟ رما  زا  دارم  هکنیا  رد  ) (2) ( ( یِّبَر
.دوش یم  هدنسب  تسیچ  حور  هکنیا  هکئالم و  لوزن  دروم  رد  تیاور 

لیئربج دنتسه و  یهتنملا » هردس   » رد نکاس  هک  يا  هکئالم  دوش  یم  ردق  بش  یتقو  دومرف : ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .فلا 
.دنراد هارمه  هب  ار  ییاهمچرپ  نیریاس  قافتا  هب  لیئربج  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  لزان  تسا  ناشیا  زا  یکی 

دـننک و یم  بصن  انیـس » روط   » رب یمچرپ  مارحلا و  دجـسم  رد  یمچرپ  سدـقملا و  تیب  يالاب  رب  یکی  و  نم ، ربق  يالاب  مچرپ  کی 
هب داتعم  ای  رمخلا و  مئاد  هک  یـسک  رگم  دـنک ، یم  مالـس  وا  هب  لیئربج  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  طاـقن  نیا  رد  يا  هنمؤم  نمؤم و  چـیه 

)(3)  ( .دشاب دوخ  ندب  هب  ندیلام  نارفعز  ای  كوخ و  تشو  ندروخ 

1130 ص :

.4 ردق /  - . 1
.85 ءارسا / - . 2

ص 520. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - . 3
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خنـس زا  لیئربج  تسا و  رت  گرزب  لیئربج  زا  حور  : » دـندومرف ترـضح  .دـش  لاؤس  حور  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  .ب 
حور دوش  یم  مولعم  سپ  حورلاو » هکئـالملا  لزنت  : » هدومرف یلاـعت  يادـخ  ینیب  یمن  رگم  تسین  خنـس  نآ  زا  حور  تسا و  هکئـالم 

)(1)  ( .تسا هکئالم  زا  ریغ 

تینما مالس و  . 4

يراع يانعم  هب  تمالس  مالس و  هملک  ) (2) (. ( ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَـس  : ) دیامرف یم  ردق  بش  یگژیو  نیا  نایب  رد  میرک  نآرق 
هک نیا  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  یهلا  تیانع  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  هراشا  یه » مالـس   » هلمج .تسا و  ینطاب  يرهاـظ و  تاـفآ  زا  ندوب 

هتـسب شباذـع  باب  ردـق  بش  صوصخ  رد  هکنیا  هب  زین  دـنروآ و  یم  يور  وا  يوس  هب  هک  دوشب  ناگدـنب  نآ  همه  لـماش  شتمحر 
هکنانچ دوشن  عقاو  رثؤم  مه  اهناطیـش  دیک  بش  نیا  رد  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  همزال  .دتـسرفن و  دیدج  یباذع  هک  انعم  نیا  هب  .دشاب 

.تسا هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  زین  تایاور  زا  یضعب  رد 

، دنرذگب تدابع  هب  لوغشم  نمؤم  ره  زا  هکئالم  ردق  بش  رد  هک  تسا  نیا  مالس »  » هملک زا  دارم  : » دنا هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب  هتبلا 
« .دنهد یم  مالس 

1131 ص :

ح 1. ص 481 ، ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  - . 1
.5 ردق /  - . 2
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ردق بش  بادآ  تازایتما و 

هراشا

کی ار  هلاس  دـص  هر  دـناوت  یم  نآ  رد  ناسنا  هدوب ، هام  رازه  زا  رتهب  هک  یبش  تسا ؛ ردـق » بش  ، » هنالاس گرزب  ياهتـصرف  زا  یکی 
ُهَـصْرُفلا : » درمـش تمینغ  ار  نآ  دیاب  تسارذگ و  تصرف  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  نانچمه  اما  دـیامیپب ؛ هبش 

نودـب و  .دـیبایرد » ار  وـکین  ياهتـصرف  سپ  .درذـگ  یم  ربا ، تکرح  دـننام  تصرف  ) (1) ) ؛ ْریَْخلا َصَُرف  اوُزِهَْتناَـف  ِباـَـحَّسلا ، َّرَم  ُّرُمَت 
ار نآ  زا  هدافتـسا  ياهراکهار  بادآ و  سپـس  ردـق و  بش  تازایتما  زا  یخرب  تسخن  سپ  .تسین  نکمم  تصرف  ماـنتغا  تخاـنش ،

.میشاب هتشادرب  تصرف  نیا  مانتغا  ياههار  تخانش  ریسم  رد  کچوک  یماگ  هکنآ  دیما  هب  .مینک  یم  نایب 

1132 ص :

تمکح 21. ص 654 ، 1415ه ق ، لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  نارهت : حلاص ، یحبص  قیقحت : هغالبلا ؛ جهن  - . 1
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ردق بش  تازایتما 

: دنریز رارق  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  دراد  يدایز  تازایتما  ردق  كرابم  بش 

ناضمر هام  بلق  . 1

ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ  َمْوَی  ِهللا  ِباَتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اَْنثا  ِهللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َهَّدِـع  َّنإ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دزن اه  هام  دادـعت  اـنامه  ) (1) ) ؛ ...َو ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل  َناَـضَمَر  ِرْهَـش  ُْبلَقَو  َناَـضَمَر  ُرْهَـش  َوُهَو  ُهُرْکِذ  َّزَع  ِهللا  ُرْهَـش  ِروُـهُّشلا  ُهَّرُغَف  ِضْرَاـْلاَو ،
یم تسا  زیزع  شرکذ  هک  ادـخ  هام  نآ  لوا  تسا و  هام  هدزاود  درک ، قلخ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يزور  ادـخ  باتک  رد  دـنوادخ 

« .تسا ردق  بش  هام  نیا  بلق  تسا و  ناضمر  هام  نآ  دشاب و 

هام رازه  زا  رتهب  . 2

1133 ص :

، هیقفلا هرـضحی  نم ال  ص65 ؛ ج 4 ، ، 1365 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلا  راد  ینیلک ، بوقعی  نب  دـمحم  یفاـکلا ، - . 1
ص 99. ج 2 ، 1413ه ق ، موس ، پاچ  مق ، یمالسا ، رشن  هسسؤم  قودص ،) خیش   ) هیوباب نب  یلع  نب  دمحم 
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« .تسا هام  رازه  زا  رتهب  ردق ، بش  ) » (1) ) ؛) ٍرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق 

: دنریز رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  هئارا  نوگانوگ  یتارظن  فلتخم و  یتایاور  ردق  بش  يرترب  یگنوگچ  ریسفت  رد 

همـالع .تـسا  رت  شیب  دــشابن ، نآ  رد  ردــق  بـش  هـک  یهاـم  رازه  لوـط  رد  تداـبع  شزرا  زا  بـش  نآ  رد  تداـبع  شزرا  .فـلا 
: دیامرف یم  رظن  نیا  دییأت  رد  هللا ) همحر  ) ییابطابط

هلیـسو هب  ار  اهنآ  کیدزن و  ادـخ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  رد  نآرق  تیانع  همه  نوچ  تسا ؛ انعم  نیمه  مه  نآرق  ضرغ  اب  بسانم  »
ناخد ةروس  هیآ  زا  ار  انعم  نیمه  تسا  نکمم  .تسا  هام  رازه  تدابع  زا  رتهب  تدابع ، اب  بش  نآ  يراد  هدـنز  دـنک و  هدـنز  تدابع 
نآرق ام  ) » (3) ) ؛ ( (2) ( ( ٍهَکَراَبُم ٍهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَا  اَّنإ  : ) تسا هدومرف  هدناوخ و  تکربرپ  ار  ردـق  بش  اجنآ  رد  نوچ  درک ؛ هدافتـسا  زین 

« .میدرک لزان  یکرابم  بش  رد  ار 

لوق دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  نارمح »  » زا هلمج : زا  دنتـسه ، انعم  نیا  دـیؤم  زین  يدایز  تایاور 
: دومرف باوج  رد  ترـضح  تسیچ ؟ نآ  زا  روظنم  هک  مدیـسرپ  تسا » رترب  هام  رازه  زا  ردق  بش  : » تسا هدومرف  هک  لاعتم  دـنوادخ 

ُهللا ُفِعاَُضی  اَم  اـَل  َْولَو  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل  اَـهِیف  َْسَیل  ٍرْهَـش  ِْفلَا  ِیف  ِلَـمَْعلا  َنِم  ٌْریَخ  ِْریَْخلا  ِعاَْونَا  ِهاَـکَّزلا َو  ِهاَـلَّصلا َو  ِنَم  اَـهِیف  ُحـِلاَّصلا  ُلَـمَْعلا 
یبوخ عاونا  تاکز و  زامن و  زا  معا  کین  لـمع  ) (4) ) ؛ اَنِّبُِحب ِتاَنَـسَْحلا  ُمَُهل  ُفِعاَُضی  َهللا  َّنَِکلَو  اوُغََلب  اَم  َنِینِمْؤُْمِلل ، َیلاَعَتَو  َكَراَـبَت 

ار لاـمعا  نیا  ناـنمؤم  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  تسا و  رترب  دـشابن ، ردـق  بش  نآ  رد  هـک  یهاـم  رازه  رد  لـمع  زا  بـش ، نآ  رد 
یم ربارب  نیدنچ  اهنآ  يارب  ار  تانـسح  ام  تبحم  هطـساو  هب  یلاعت  دنوادخ  یلو  دندیـسر ؛ یمن  نآ  هب  اهنآ  درک ، یمن  ربارب  نیدنچ 

« .دنک
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اهنآ هلمج  زا  هک  دننک  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  مه  تایاور  زا  رگید  یخرب  .تسا  رتهب  هیما  ینب  تموکح  هام  رازه  زا  ردـق  بش  .ب 
: تسا ریز  تیاور 

ِهِدَْعب ْنِم  ِهِرَْبنِم  یَلَع  َنوُدَعْصَی  َهَّیَُما  ینب  ِهِماَنَم  ِیف  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ِهللا  ُلوُسَر  يَاَر  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
َكاَرَا ِیل  اَم  ِهللا ! َلوُسَر  اَی  َلاَقَف : مالـسلا  هیلع  ُلِیئِْربَج  ِْهیَلَع  َطَبَهَف  َلاَق : .ًاـنیِزَح  ًاـبِیئَک  َحَبْـصَاَف  يَرَقْهَْقلا ، ِطاَرِّصلا  ِنَع  َساَّنلا  َنوُّلُِـضیَو 

.يَرَقْهَْقلا ِطاَرِّصلا  ِنَع  َساَّنلا  َنوُّلُِـضیَو  يِدـَْعب  ْنِم  يِرَْبنِم  َنوُدَعْـصَی  ِهِذَـه  ِیتَْلَیل  ِیف  َهَّیَُما  ینب  ُْتیَاَر  یِّنِا  ُلِیئِْربَج ! اَی  َلاَق : ًانیِزَح ؟ ًابِیئَک 
.اَِهب ُهُِسنُْؤی  ِنآْرُْقلا  َنِم  يِآب  ِْهیَلَع  َلََزن  ْنَا  ْثَْبلَی  ْمَلَف  ِءاَمَّسلا ، َیِلا  َجَرَعَف  .ِْهیَلَع  ُْتعَلَّطا  اَم  ٌءْیَـش  اَذَـه  َّنِا  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  َکَـثََعب  يِذَّلاَو  َلاَـقَف :

ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَا  اَّنِا   » ِْهیَلَع َلَْزنَاَو  َنوُعَّتَُمی » اُوناَک  اَم  ْمُْهنَع  یَنْغَا  اَم  َنوُدَـعُوی ، اُوناَک  اَم  ْمُهَءاَج  َُّمث  َنِینِـس ، ْمُهاَنْعَّتَم  ْنِا  َْتیَاَرَف  َا  : » َلاَق
ِرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ًاْریَخ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهِِّیبَِنل  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  َّلَجَو  َّزَع  ُهللا  َلَعَج  ٍرْهَـش » ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا ، ُهَْلَیل  اَم  َكاَرْدَا  اَمَو 

ار مدرم  دنور و  یم  الاب  شربنم  زا  هیما  ینب  يو ، زا  دعب  هک  دید  باوخ  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ) (1) ) ؛ َهَّیَُما ینب  ِْکُلم 
سپس دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .درک  نیگمغ  تحاران و  ار  ترضح  باوخ ، نیا  .دننک  یم  هارمگ  فارحنا ، ارقهق و  هب  تسار  هار  زا 

ترضح منیب ؟ یم  نیگمغ  تحاران و  ار  امش  هک  تسا  هدش  هچ  ادخ ! ربمایپ  يا  دیسرپ : ترضح  زا  دش و  لزان  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
یم فرحنم  ارقهق  هب  تسار  هار  زا  ار  مدرم  دـنور و  یم  ـالاب  ربـنم  زا  نم  زا  دـعب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  هیما  ینب  بشما  نم  دومرف :

نامسآ هب  سپ  .مرادن  یعالطا  ارجام  نیا  زا  دیزگرب ، يربمایپ  هب  یگتسیاش  هب  ار  وت  هکنآ  هب  مسق  تفگ : مالسلا  هیلع  لیئربج  .دننک 
ناشتمعن اهلاس  رگا  هک  ینادـن  رگم  : » درک ضرع  .دوش  مارآ  اهنآ  اب  ات  درک  لزاـن  يو  رب  ار  نآرق  زا  یتاـیآ  یکدـنا  زا  دـعب  تفر و 

نآرق نیا  ام  تایآ  يو  رب  و  ) (2) ) »؟ دزاس یمن  يا  هراچ  ناشیارب  دنا  هتـشاد  هک  یتمعن  دسر ، اهنآ  هب  دوعوم  باذع  هاگ  نآ  میهد ،
رتهب و هام  رازه  زا  هبترم ] ماـقم و  رد   ] ردـق بش  تسیچ ؟ ردـق  بش  یناد  یم  هچ  وت  و  میدرک ، لزاـن  ردـق  بش  رد  ار  نأـشلا  میظع 

« .داد رارق  هیما  ینب  تموکح  هام  رازه  زا  رتهب  شربمایپ  يارب  ار  ردق  بش  یلاعت  دنوادخ  .دومن  لزان  ار  ) (3)  ( .تسا رتالاب 

لاس يادتبا  . 3
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تسا ردق  بش  لاس ، لوا  ) (1) ) ؛ ِهَنَّسلا َیِلا  ِهَنَّسلا  َنِم  ُنوُکَی  اَم  اَهِیف  ُبَتُْکی  ِرْدَْـقلا ، ُهَْلَیل  ِهَنَّسلا  ُسأَر  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دوش یم  هتشون  دتفا ، یم  قافتا  لاس  کی  رد  هچ  ره  بش  نآ  رد  هک 

، دنتـسه یفرع  طباور  رایعم  هک  يرمق  ای  يدالیم  یـسمش ، لاس  لثم  یفرع  ياهلاس  اـجنیا  رد  لاـس  لوا  زا  روظنم  هک  دـنامن  هتفگاـن 
.دوش یم  ردقم  لاس  کی  روما  بش ، نآ  رد  تسا و  ریدقت  لاس  روظنم ، دیآ ، یم  رب  مه  تیاور  زا  هک  نانچ  هکلب  تسین ؛

نآرق لوزن  بش  . 4

رد ار  نآرق  ام  اـنامه  ) » (2) ) ؛) ِرْدَْـقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَا  اَّنِا  : ) تسا كراـبم  بش  نیا  رد  میرک  نآرق  لوزن  ردـق ، بش  قاـفتا  نیرتگرزب 
ِهِیف َلِْزنُا  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  : ) تسا تیادـه  ینعی  رـشب ؛ هدـشمگ  زاین و  نیرت  گرزب  يواـح  هک  ینآرق  .میداتـسرف » ورف  ردـق  بش 

تیاده و نشور  هار  نایب  مدرم و  ییامنهار  يارب  نآ  رد  هک  ناضمر ، هام  ) » (3) ) ؛) ناَقْرُْفلاَو يَدُْهلا  َنِم  ٍتاَنَِّیب  ِساَّنِلل َو  يدُه  ُنآْرُْقلا 
شیارب دـبا  ات  هک  داد  يا  هیدـه  شناگدـنب  هب  نامحر  دـنوادخ  یبش  نینچ  رد  .تسا » هدـش  لزان  نآرق  لطاب ، زا  قح  نتخاـس  ادـج 
اوُـعْداَو ِِهْلثِم  ْنِّم  ٍهَروُِـسب  اُوتأَـف  اَنِدـْبَع  یَلَع  اَْـنلََّزن  اَّمِم  ٍبـْیَر  ِیف  ْمـُْتنُک  ْنِاَو  : ) دـنزجاع شدـننامه  ندروآ  زا  ناـگمه  تـسین و  يریظن 

؛) َنیِِرفاَْکِلل ْتَّدُِـعا  ُهَراَـجِْحلاَو  ُساَّنلا  اَـهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَـف  اُولَعْفَت  َْنلَو  اُولَعْفَت  ْمَّل  ْنِاَـف  نِیقِداَـص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهللا  ِنوُد  ْنِّم  ْمُکَءاَدَـهُش 
ناتنارضاح همه  يادخ  زج  دیروایب و  نآ  دننامه  يا  هروس  دیتسه ، دیدرت  رد  میا  هدرک  لزان  شیوخ  هدنب  رب  هچنآ  رد  رگا  و  ) » (4)(

اّیهم نارفاک  يارب  هک  یـشتآ  زا  دیـسرتب  سپ  درک ، دیناوتن  زگره  هک  دیدرکن  نینچ  هاگ  ره  .دـییوگ و  یم  تسار  رگا  دـیناوخارف  ار 
« .دنتسه اهگنس  نامدرم و  نآ  مزیه  هدش و 

رد رـشب  ياهزاین  مامت  هک  داتـسرف  ورف  یباتک  اهناسنا  تیادـه  يارب  شیاـهتنم  یب  تمحر  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هدـنخرف ، بش  نیا  رد 
هطـساو هب  یهلا  تیاده  رگا  .دـشاب  ربهار  ار  وا  دوصقم  لزنم  رـس  ات  هک  داهن  وا  يور  ارف  ار  يرون  دـنک و  هدروآرب  ار  تیادـه  دروم 

رد دـنام و  یم  زجاع  زین  يویند  یگدـنز  هرادا  زا  هکلب  تشادـن ؛ شیوخ  ترخآ  يارب  يا  همانرب  اهنت  هن  فیعـض  ناـسنا  دوبن ، یحو 
مه رـصاعم  ناـسنا  .تشادـن  ییاـج  هب  هار  تیادـه  رون  وترپ  یب  وا  یکاردا  ياوق  هک  ارچ  تفر ؛ یم  ناـیم  زا  نآ  تاـمیالمان  لـباقم 

ینیبدوخ بالجنم  رد  تخاب و  یم  ار  دوخ  ون  تیلهاـج  ناـفوط  لـباقم  رد  دـیمهف و  یمن  يزیچ  تیناویح  زج  نآرق  تیادـه  نودـب 
بانط هب  هتـشگ ، نآرق  یحو و  یتشک  راوس  هک  دـنا  هتفای  تاـجن  یناـسک  اـهنت  نیگمهـس  ناـفوط  نیا  رد  هک  ناـنچ  دـش ؛ یم  قرغ 

.دنا هدز  گنچ  یهلا  مکحم 
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روما ریدقت  بش  . 5

: دنوش یم  ردقم  هریغ  قازرا و  گرم ، دلوت ، زا  معا  دعب ، لاس  روما  ردق  بش  رد 

و درک » شـسرپ  دوش ، یم  میـسقت  یمکحم  رما  ره  بش  نآ  رد  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  نارمح 
ٍدُولْوَمَو ٍهَیِصْعَمَو  ٍهَعاَطَو  ٍّرَـشَو  ٍْریَخ  ٍِلباَق  ْنِم  اَِهْلثِم  َیِلا  ِهَنَّسلا  َْکِلت  ِیف  ُنوُکَی  ٍءْیَـش  ُّلُک  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ُرِّدَُقی  : » دومرف شباوج  رد  ماما 

ات هدنیآ  لاس  رد  هچ  ره  ردق  بش  رد  ) (1) ) ؛ ُهَئیِشَْملا ِهِیف  َّلَجَو  َّزَع  ِهَِّللَو  ُمُوتْحَْملا  َوُهَف  یُِـضقَو  ِهَنَّسلا  َْکِلت  ِیف  َرُِّدق  اَمَف  ٍقْزِر  ْوَا  ٍلَجَاَو 
نآ رد  هچنآ  ره  دوش و  یم  ردـقم  دـتفا ، یم  قافتا  قزر  گرم و  شیاز و  نایـصع و  تعاطا و  يدـب و  یبوخ و  زا  رگید  ردـق  بش 

« .دراد رایتخا  نآ  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  تسا و  یمتح  دوش ، مکح  ردقم و  لاس 

رما یلو  رب  روما  ریسفت  ندش  لزان  . 6

1137 ص :

ص 158. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 156 ؛ ج 4 ، یفاکلا ، - . 1
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.دننک یم  غالبا  رما  یلو  رب  ار  دعب  لاس  ماکحا  دنیآ و  یم  ورف  نیمز  رب  نامسآ  زا  ناگتشرف  بش  نیا  رد 

اَذَکَو اَذَِکب  ِهِسْفَن  ِْرمَا  ِیف  اَهِیف  ُرَمُْؤی  ًهَنَـس  ًهَنَـس  ِرُومُْالا  ُریِـسْفَت  ِْرمَْالا  ِیلَو  َیِلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ُلِْزنََیل  ُهَّنِا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یم رومأم  رما  یلو  نآ  رد  دوش و  یم  لزان  رما  یلو  رب  لاس  هب  لاس  روما  ریـسفت  ردـق  بش  رد  ) (1) ) ؛ ...اَذَک اَذَِکب َو  ِساَّنلا  ِْرمَا  ِیفَو 

« .دنک نانچ  نینچ و  نارگید  هب  طوبرم  ياهراک  رد  نانچ و  نینچ و  شدوخ  هب  طوبرم  راک  رد  هک  دوش 

نیطایش ندش  ریجنز  . 7

رد داسف  رگید  بابـسا  ضرم و  یگناوید و  داجیا  اب  دنهد و  بیرف  ار  اهناسنا  دنناوت  یمن  دـنوش و  یم  ریجنز  نیطایـش  ردـق  بش  رد 
.دنوش اهنآ  تداعس  عنام  اهنآ ،

1138 ص :

ص 248. ج 1 ، یفاکلا ، - . 1
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ٍدَحَا یَلَع  اَهِیف  ُعیِطَتْـسَی  َالَو  اَهُرْجَف  َءیُِـضی  یَّتَح  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  ُجُرْخَی  َال  َناَْطیَّشلا  َّنِا  : » دـیامرف یم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
عولط ماگنه  ات  ردـق ) بش   ) بش نیا  رد  ناطیـش  انامه  ) (1) ) ؛ ٍرِحاَس ُرَحَـس  ِهِیف  ُذَْفنَی  َالَو  ِداَسَْفلا  ِبوُرَـض  ْنِم  ٍبْرَـض  ْوَا  ٍءاَد  ْوَا  ٍلَبَِخب 

يرگدوداج يوداج  دوشب و  اهناسنا  عنام  داسف  ماسقا  رگید  ضرم و  یگناوید و  اب  دناوت  یمن  بش  نیا  رد  دوش و  یمن  جراخ  هدیپس 
« .دنک یمن  رثا  نآ  رد 

دییأت ار  بلطم  نیا  مه  .هاگحبـص » ات  تسا  تینهت  تمالـس و  تمحر و  بش  نیا  ) » (2) ) ؛) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  یِه  ٌماَلَس   ) هفیرـش هیآ 
.دنک یم 

ناطیـش .دـشابن  هانگ  یپ  رد  دوخ  ناـسنا  هک  دراد  اـنعم  ییاـج  ناطیـش  بیرف  هکنیا : تسا ، مزـال  نآ  هب  هجوت  اـجنیا  رد  هک  يا  هتکن 
دنادرگرب میقتسم  طارص  زا  ار  اهناسنا  هک  تسا  هدروخ  مسق  وا  .دنتسه  یلاعت  يادخ  تعاطا  لابند  هب  هک  دهد  یم  بیرف  ار  یناسک 

وت تسار  هار  زا  ار  ناشیا  مه  نم  يا ، هتخاس  دیمون  ارم  هک  لاح  تفگ : ) » (3) ) ؛» ِمیِقَتْسُْملا َکَطاَرِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََال  ِینَْتیَوْغَا  اَِمبَف  َلاَق  )
ریجنز نیاربانب ، .درادن  انعم  نداد  بیرف  ندـنادرگرب و  شدروم  رد  تسین ، میقتـسم  طارـص  رد  هک  یـسک  اذـل  و  .منک » یم  فرحنم 

هانگ رد  دوخ  هک  ییاهنآ  هن  دنتسه ؛ وا  بیرف  ضرعم  رد  رگید  تاقوا  رد  هک  دوش  یم  ینینمؤم  هانگ  عنام  ردق  بش  رد  ناطیش  ندش 
.دنرو هطوغ 

1139 ص :

ص 789. ج 10 ، موس ، پاچ  ، 1372، نارهت ورسخ ، رصان  تاراشتنا  یسربط ، نسح  نب  لضف  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  - . 1
.5 ردق / - . 2

.16 فارعا /  - . 3
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ناهانگ ندش  هدیشخب  بش  . 8

.دوش یم  هدیزرمآ  فلتخم  ياه  هناهب  هب  هتشذگ  ناهانگ  ردق  بش  رد 

زا ردق  بش  رد  سک  ره  ) (1) ) ؛ ِِهْبنَذ ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  َُهل  َرَفَغ  ًاباَِستْحاَو  ًاناَمِیا  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  َماَق  ْنَم  : » دومرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
« .دیاشخب یم  ار  شا  هتشذگ  ناهانگ  لاعتم  يادخ  دنک ، يراد  هدنز  بش  صالخا  اب  نامیا و  يور 

َهللا َّنِا  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  َهَْلیَّللا  َْکِلت  ٍداَنُم  يَداَن  ٍمیِکَح » ٍْرما  ُّلُـک  ُقَْرُفی  اَـهِیفَو   » ِرْدَْـقلا ُهَْلَیل  َناَـک  اَِذا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ِقداـص  ماـما 
یم ادـج  یمکحم  رما  ره  نآ  رد  هک  دـش ، ردـق  بش  یتقو  ) (2) ) ؛ ِهَْلیَّللا ِهِذَه  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  یَتَا  ْنَِمل  َرَفَغ  ْدَـق  َیلاَعَت 
هیلع نیـسح  ربق  رانک  بش  نیا  رد  هک  ار  یـسک  لاعتم  دـنوادخ  اـنامه  هک : دـنک  یم  ادـن  شرع  نورد  زا  يداـنم  بش  نآ  رد  دوش ،

« .دشخب یم  کش  نودب  دیایب ، مالسلا 

1140 ص :

1408ه لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتـسم  ص 358 ؛ ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ص 458. ج 7 ، ق ،

ص 42. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  - . 2
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ردق بش  بادآ 

دنمزاین رما  نیا  هک  ارچ  تخیر ؛ يا  همانرب  ردقنارگ  تصرف  نیا  زا  هدافتسا  يارب  دیاب  ردق ، بش  تازایتما  زا  يا  همش  تخانش  زا  س 
.تسا مزال  یفاک  تقد  زین  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن  رد  دومن ، هدافتـسا  نآ  هظحل  هظحل  زا  دیاب  هکنیا  رب  هوالع  تسا و  تخانـش  تقد و 

زا هک  یتایاور  تایـصوصخ و  نیا  زا  هدافتـسا  اب  .دنک  یم  ییامنهار  نآ  زا  هدافتـسا  هوحن  هب  ار  ام  ردـقنارگ  بش  نیا  تایـصوصخ 
: دوش یم  داهنشیپ  ردق  بش  يارب  ریز  ياه  همانرب  گرزب ، ياملع  ياه  هیصوت  هب  هجوت  اب  تسا و  هدیسر  مالسلا  هیلع  تیب  لها 

رکفت .فلا 

1141 ص :
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، بش نیا  رد  هک  تسا  بسانم  تسا و  رکفت » ، » درک هدافتـسا  ردـق  بش  زا  ناوت  یم  نآ  ماـجنا  اـب  هک  ییاـهراک  نیرت  مهم  زا  یکی 
: دیامرف یم  هللا ) همحر  «) يزیربت یکلم  اقآ  داوج  ازریم   » لماک فراع  .دوش  هداد  صاصتخا  نآ  هب  یتقو 

دیاب دـشاب ، هتـشادن  زین  يرگید  عناوم  هدوبن و  هنـسرگ  ای  ریـس  ای  دولآ  باوخ  نآ  رد  هک  ار  یبسانم  تقو  رکذ ، تقو  نییعت  زا  دـعب  »
)(1) « ( .دنک نیعم  رکفت  يارب 

کی يراد  هدنز  بش  تدابع و  زا  رتهب  رکفت  يا  هظحل   » یتیاور رد  هک  اجنآ  ات  تسا ، هداد  يدایز  تیمها  رکفت  هب  مالسا  نیبم  نید 
: هنومن ناونع  هب  .تسا  هدش  هدناوخ  لاس » کی  تدابع  زا  رتهب   » رگید تیاور  رد  و  بش »

يا هظحل  هک  دننک  یم  لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مدرم  هک  یتیاور  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ يوار 
َْنیَا ِكُونِکاَس ؟ َْنیَا  ُلوُقَیَف : ِراَّدلِاب  ْوَا  َِهبِرَْخلِاب  ُّرُمَی  : » دومرف دنک ؟ رکفت  هنوگچ  ناسنا  مدیسرپ : تسا ، بش  کی  تدابع  زا  رتهب  رکفت 

ارچ دنیاجک ؟ تنایناب  دنیاجک ؟ تنینکاس  دیوگب : دـنک و  روبع  يا  هناخ  ای  هبارخ  کی  رانک  زا  ) (2) ) ؛ َنیِمَّلَکَتَت َال  ُِکلَاب  اَم  ِكُونَاب ؟
»؟ ینز یمن  فرح 

1142 ص :

ص 297. ، 1376 مق ، قالخا ، تاراشتنا  یگیر ، ردنب  ثدحم  میهاربا  همجرت : يزیربت ، یکلم  داوج  ازریم  تابقارملا ، - . 1
ج 2،ص 54. یفاکلا ، - . 2
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد 

يادخ  ] .تسا لاس  کی  تدابع  زا  رتهب  رکفت  يا  هظحل  ) (1) ) ؛) ِباَْبلَْالا اُولُوا  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِا  [ » ُهللا َلاَق   ] ٍهَنَس ِهَداَبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ٍهَعاَس  ُرُّکَفَت  )
« .دنوش یم  رکذتم  زغم  بحاص  ياهناسنا  طقف  دومرف ]: لاعتم 

رکفت تاعوضوم 

.درب شیپ  هب  یماگ  ار  رکفتم  ناسنا  دماجنایب و  ولج  هب  ور  یتکرح  هب  هک  يرکفت  دنراد ؛ دوجو  دیفم  رکفت  يارب  يدایز  تاعوضوم 
یم ...و  ناسنا  ییاهن  ریـسم  داعم و  ناسنا ، یتسه و  تقلخ  زا  فده  دوخ ، ياهـصقن  اهفعـض و  یهلا و  تالامک  تافـص و  رد  رکفت 

تایآ رد  میرک  نآرق  رد  .دـنک  کیدزن  لاعتم  يادـخ  تیدوبع  تقلخ و  فدـه  هب  ار  وا  دـنک و  دوخ  هفیظو  هجوتم  ار  ناسنا  دـناوت 
: دنریز رارق  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  هراشا  رکفت  تاعوضوم  هب  يددعتم 

نیمز اهنامسآ و  تقلخ  رد  رکفت  . 1

1143 ص :

ص 183. ج 11 ، 1408ق ، لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  هیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  يرون ، ثدمحم  لئاسولا ، كردتسم  - . 1
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: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دناوخ  یم  ارف  نیمز  اهنامسآ و  تقلخ  رد  رکفت  هب  ار  اهناسنا  يددعتم  تایآ  رد  لاعتم  يادخ 

مِِهبُونُج یَلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماَِیق  َهللا  َنوُرُکذَـی  َنیِذَّلا  باَـبلألا  ِیلوُأـِل  ٍتاَـیَآل  ِراَـهَّنلاَو  ِلـیَّللا  ِفَـالِتخاَو  ِضرـألاَو  ِتاَواَـمَّسلا  ِقلَخ  ِیف  َّنإ  )
اهنامسآ شنیرفآ  رد  هنیآ  ره  ) » (1) ) ؛) ِراَّنلا َباَذَع  اَنِقَف  َکَناَحبُـس  ًالِطَاب  اَذَه  َتقَلَخ  اَم  اَنَّبَر  ِضرألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو 

رد دننک و  یم  دای  هتفخ ، ولهپ  هب  هتـسشن و  هداتـسیا و  ار  ادخ  هک  نانآ  .تساهتربع  ار  نادنمدرخ  زور ، بش و  دش  دـمآ و  نیمز و  و 
شتآ باذـع  زا  ار  ام  یهزنم ، وت  يا ، هدـیرفاین  هدوهیب  هب  ار  ناهج  نیا  اـم ! راـگدرورپ  يا  دنـشیدنا : یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ 

« .رادزاب

نیمز اهنامسآ و  تقلخ  رد  هدوب ، ادخ  دای  هب  هراومه  هک  دنتـسه  یناسک  بابلالا ) اولوا   ) زغم بحاص  ياهناسنا  هفیرـش ، هیآ  نیاربانب 
زا دـنوش و  یم  لـسوتم  یهلا  تمحر  هب  هداـتفا ، شیوـخ  ترخآ  رکف  هب  هدرب و  یپ  تـقلخ  يرادـفده  هـب  نآ  زا  دـننک و  یم  رکفت 

.دنرب یم  هانپ  ادخ  هب  يورخا  باذع 

1144 ص :

.191  – 190 نارمع / لآ  - . 1
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نآ هرمث  لسع و  روبنز  تقلخ  رد  رکفت  . 2

: دیامرف یم  دنک و  یم  رکذ  ار  روبنز  هفیرش ، تایآ  نیا  زا  یکی  رد 

ٍموَِقل ًۀَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنإ  ِساَّنِلل  ٌءاَفِش  ِهِیف  ُُهناَولأ  ٌِفلَتُخم  ٌباَرَش  اَِهنوُُطب  نِم  ُجُرخَی  ًُاللُذ  ِکِّبَر  َُلبُس  یُِکلساَف  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  نِم  ِیلُک  َُّمث  )
دیآ یم  نوریب  گنراگنر  یبارش  وا  مکش  زا  .ورب  تراگدرورپ  هار  هب  رادربنامرف  روخب و  يا  هرمث  ره  زا  هاگ  نآ  ) » (1) ) ؛) َنوُرَّکَفَتَی

« .تسا یتربع  نیا  رد  ار  هشیدنا  نابحاص  .تسا و  نآ  رد  مدرم  يافش  هک 

روط هب  هک  تسا  يا  هتفای  نامزاس  گـنهامه و  یعاـمتجا  یگدـنز  ياراد  لاـعتم و  يادـخ  بیجع  تاـقولخم  زا  یکی  لـسع  روبنز 
یلوصحم هفیرـش  هیآ  نیا  ربانب  دـنک و  یم  باختنا  هیذـغت  يارب  تسا  بسانم  هک  ار  ییاهلگ  دایز  تقد  اب  وا  .دوش  یم  هرادا  يزیرغ 

تقلخ و هوحن  کچوک و  ناویح  نیا  رد  رکفت  .تسا  نآ  رد  ناسنا  ياـهیرامیب  اـهدرد و  زا  يرایـسب  يافـش  هک  دـنک  یم  دـیلوت  ار 
.دناسر یم  بیجع  هرشح  نیا  شنیرفآ  زا  فده  اتکی و  قلاخ  تمظع  هب  ار  ناسنا  دهد ، یم  ماجنا  مظنم  روط  هب  هک  ییاهراک 

گرم رد  رکفت  . 3
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ِیف َّنِإ  یمَسُم  ٍلَجأ  َیلِإ  يَرخُألا  ُلِسُریَو  َتوَملا  اَهیَلَع  یضَق  ِیتَّلا  ُکِسُمیَف  اَهِماَنَم  ِیف  تُمَت  َمل  ِیتَّلاَو  اَِهتوَم  َنیِح  َسُفنألا  یَّفَوَتَی  ُهللاَا  )
هدرمن دوخ  باوخ  رد  هک  ار  یناسک  ناج  زین  و  دریگ ، یم  ناشندرم  ماگنه  هب  ار  اـهناج  ادـخ  ) » (1) ) ؛) َنوُرَّکَفَتَی ٍموَِقل  ٍتاَیَآل  َِکلَذ 

نیا رد  .دتـسرف  یم  زاب  تسا  نیعم  هک  ینامز  ات  ار  نارگید  دراد و  یم  هگن  هدـش  هدـنار  اـهنآ  رب  گرم  مکح  هک  ار  ییاـهناج  .دـنا 
« .دنشیدنا یم  هک  ییاهنآ  يارب  تساهتربع 

یم یفرعم  باوخ  دننام  ار  گرم  هدرک و  يروآدای  ار  ندب  زا  حور  ندش  ادـج  گرم و  تیفیک  لاعتم  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
رد یلو  ددرگ ؛ یمرب  ندب  هب  ندش  رادیب  ماگنه  حور  باوخ ، رد  هک  توافت  نیا  اب  دوش ، یم  ادج  ندب  زا  حور  ود ، ره  رد  هک  دـنک 

.تسا نآ  ندوب  درجم  يدامریغ و  رگناشن  مسج  يانف  زا  دـعب  نآ  ياقب  ندـب و  زا  حور  ییادـج  .ددرگ  یمنرب  ندـب  هب  حور  گرم ،
نیا رد  لاعتم  يادخ  اذل  دنک ؛ یم  ییامنهار  شیوخ  داعم  نینچمه  لاعتم و  يادـخ  تمکح  تردـق و  هب  ار  ناسنا  گرم ، رد  رکفت 

.دناوخ یم  ارف  نآ  هرابرد  رکفت  هب  ار  ام  هیآ 

یملع تیلاعف  .ب 
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تیلاعف هرکاذم و  دنا ، هدرک  دـیکأت  نآ  رب  زین  گرزب  ياملع  هدوب و  مهم  ردـق  بش  زا  هدافتـسا  يارب  هک  ییاه  همانرب  زا  رگید  یکی 
هداد صاصتخا  رما  نیا  هب  یتعاس  بش  نآ  رد  هک  تسوکین  هچ  تسا و  نآ  رد  هثحابم  هعلاطم و  نتشون ، ملعت ، میلعت ، زا : معا  یملع 

.دوش

: دیامرف یم  هللا ») همحر  ) قودص خیش  »

رتهب دنک ، يراد  هدنز  بش  یملع  هرکاذـم  اب  ار  ناضمر ) كرابم  هام  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  ياهبـش   ) بش ود  نیا  سک  ره  »
)(1) « ( .تسا

« نازیملا  » فیرش ریسفت  نایاپ  رد  هللا ) همحر  ) ییابطابط همالع  لاثم  ناونع  هب  .دنا  هدوب  مزتلم  رما  نیا  هب  زین  دوخ  یمالسا  نادنمـشناد 
: دسیون یم 

رازه و لاس  ناضمر  هام  موس  تسیب و  ردـق  كرابم  بش  رد  نآ  فیلأـت  زا  غارف  تسادـخ و  صوصخم  دـمح  دـش و  ماـمت  باـتک  »
: دسیون یم  مالکلا » رهاوج   » تاید باتک  رخآ  رد  زین  هللا ) همحر  ) رهاوج بحاص   » و ) (2) « ( .داتفا قافتا  يرجه  ود  دون و  دصیس و 

1147 ص :
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رازه و لاس  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  رد  مارحلا  لالحلا و  لئاسم  یف  مالسإلا  عئارـش  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  باتک  »
ار باتک  نآ  هک  دـنک  لضفت  ام  رب  هک  دوب  نآ  رب  لاعتم  يادـخ  ریدـقت  هک  يردـق  بش  دـش ؛ مامت  يرجه  راهچ  هاجنپ و  تسیود و 

)(1) « ( .مینک مامت 

يزومآ ملع  تیمها 

نیا ياـیوگ  ریز  ياـهتیاور  .دـناوخ  یم  تداـبع  نیرتـالاب  ار  نآ  هک  ییاـجنآ  اـت  تسا ، هداد  يداـیز  تیمها  ملعت  میلعت و  هب  مالـسا 
: دنتسه بلطم 

ٍهَلَیل ِّلُک  ِیف  یَّلَُصی  ٍۀَلَیل  ِفلأ  ِماَِیق  نِم  ِهللا  َیلإ  ُّبَحأ  ِملِعلا  ِهَرَکاَذُم  َدنِع  ًهَعاَس  ُسُولُجلا  ملـسو :  هیلع  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ٍّرَذ  ِیبأ  نَع  »
ِملِعلا ُهَرَکاَذـُم  ِهللا ! َلوُسَر  اَی  َلاَـق : .ِهِّلُک  ِنآرُقلا  ِهَءاَِرقَو  ٍهَوزَغ  ِفلأ  نِم  ِهللا  َیلإ  ُّبَحأ  ِملِعلا  ٍهَرَکاَذـُم  َدـنِع  ًهَعاَـس  ُسُولُجلاَو  ٍهَعکَر  ُفلأ 

ِهللا َیلإ  ُّبَحأ  ِملِعلا  ِهَرَکاَذـُم  َدـنِع  ًهَعاَس  ُسُولُجلا  ٍّرَذ ! َابَا  اَی  ملـسو :  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهِّلُک ؟ ِنآرُقلا  ِهَءاَِرق  نِم  ٌریَخ  ًهَعاَس 
ًهَعاَس ُسُولُجلا  ٍّرَذ ! َاب  اَی  ِماَرَْحلا  َنِم  َلَالَْحلا  َنُوفِرعَت  ِْملِْعلِاب  َّنإف  ِملِعلا  ِهَرَکاَذُِمب  مُکیَلَع  ٍهَّرَم  َفلأ  َرَـشَع  اَنثا  ِهِّلُک  ِنآرُقلا  ِهَءاَِرق  نِم  َیلاَعَت 

)(2) ) ؛ اَُهْلَیل ٍماَِیقَو  اَهُراَهَن  ٍماَیِص  ٍهَنَس  ِهَداَبِع  نِم  ََکل  ٌریَخ  ِْملِْعلا  ِهَرَکاَذُم  َدنِع 

یملع يوگتفگ  هسلج  رد  كدـنا  یتعاـس  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  رذوبا  باـنج  زا 
رت ینتـشاد  تسود  دوش ، هدناوخ  زامن  تعکر  رازه  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  بش  رازه  يراد  هدنز  بش  زا  لاعتم  يادخ  دزن  نتـسشن 

ینتشاد تسود  نآرق  همه  تئارق  و  ) (3)  ( هوزغ رازه  زا  لاعتم  يادخ  دزن  نتـسشن  یملع  يوگتفگ  هسلج  رد  كدنا  یتعاس  تسا و 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا ؟ نآرق  ّلـک  تئارق  زا  رتـهب  یملع  يوگتفگ  یتعاـس  ادـخ ! ربماـیپ  يا  درک : ضرع  رذوبا  .تسا  رت 

ینتشاد تسود  نآرق  همه  تئارق  هبترم  رازه  هدزاود  زا  لاعتم  يادخ  دزن  نتـسشن  یملع  سلجم  رد  یتعاس  رذوبا ! يا  دومرف : ملـسو 
هـسلج رد  یتعاـس  رذوبا ! يا.دـیهد  یم  صیخـشت  مارح  زا  ار  لـالح  هک  تسا  ملع  اـب  نوچ  یملع ؛ يوگتفگ  داـب  امـش  رب  .تسا  رت 

« .یشاب زامن  لاح  رد  ار  شیاهبش  هزور و  ار  شیاهزور  هک  تسا  یلاس  کی  تدابع  زا  رتهب  وت  يارب  نتسشن  یملع 

1148 ص :

1385ه نارهت : هیمالسإلا ، بتکلا  راد  يدنوخآ ، یلع  حیحصت : یفجن ؛ نسح  دمحم  مالـسإلا ، عیارـش  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  - . 1
ص 454. ج 43 ، ش ،

ص 396. ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 2
.دنک یهدنامرف  ًاصخش  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نآ  رد  هک  یگنج  - . 3

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1209 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1148_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1148_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1148_3
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد  و 

ُهُِـسلجأ اَینُّدلا  ِیف  ِینََـسلاَج  نَمَو  ِینََـسلاَج  اَمَّنأَکَف  ًاِملاَع  َسَلاَج  نَمَو  ِینَحَفاَص  اَمَّنأَکَف  ًاِملاَع  َحَفاَص  نَمَو  ِینَراَز  اَمَّنأَکَف  ًاِملاَع  َراَز  نَم  »
اَی اُولاَق : .یِقیِدَـص  مِرُکیلَف  ِیئاَضِر  َداَرأ  نَمَو  ًادیِهَـش  َتاَم  َملِعلا  ُُبلطَی  َوَهَو  ِملِعلا  َبِحاَـص  ُُبلطَی  ُتوَملا  َءاَـج  اَذإَـف  ِهَماَـیِقلا  َموَی  یِعَم 

َمَرکأ دَقَف  ِینَمَرکأ  نَمَو  ِینَمَرکأ  دَقَف  ُهَمَرکأ  نَمَو  ِهَِکئَالَملا  َنِم  َیلإ  ُّبَحأ  َوُهَو  ِملِعلا  ُِبلاَط  یِقیِدَص  َلاَق : َکُقیِدَـص ؟ نَم  ِهللا  َلوُسَر 
نِم َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  َیلإ  ُّبَحأ  ًهَعاَس  ِملِعلا  ُهَرِکاَذَـمَو  ِملِعلا  اَذَـه  نِم  َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  َیلإ  َّبَحأ  ٌءیَـش  َسَیل  ُهَّنإَف  ُهَّنَجلا  ُهَلَف  َهللا  َمَرکأ  نَمَو  َهللا 

تسا و هدومن  ترایز  ارم  هک  نیا  وگ  دنک ، ترایز  ار  یملاع  هک  ره  ) (1) ) ؛ ِهَماَیِقلا َموَی  ِملِعلا  ِِبلاَِطل  َیبوُط  ٍهَنَس َو  ِفلأ  ِهَرَشَع  ِهَداَبِع 
ره هدش و  نیـشنمه  نم  اب  هک  نیا  وگ  دوش ، نیـشنمه  یملاع  اب  هک  ره  تسا و  هداد  تسد  نم  اب  ایوگ  دهد ، تسد  یملاع  اب  هک  ره 

لابند هب  هک  یلاح  رد  دیایب ، یملع  بحاص  غارـس  گرم  یتقو  .مناشن  یم  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  تمایق  زور  دوش ، نیـشنمه  نم  اب  هک 
وت تسود  ادخ ! ربمایپ  يا  دنتفگ : .درادب  زیزع  ارم  تسود  دیاب  دهاوخب ، ارم  يدونشخ  هک  ره  دریم و  یم  دیهش  ناونع  هب  تسا ، ملع 
هب دراذـگ ، مارتحا  وا  هب  هک  ره  تسا و  رت  ینتـشاد  تسود  ناگتـشرف  زا  نم  يارب  وا  تسا و  ملع  بلاط  نم  تسود  دومرف : تسیک ؟

؛ تسوا نآ  زا  تشهب  دراذگ ، مارتحا  ادـخ  هب  هک  ره  تسا و  هداهن  مارتحا  ادـخ  هب  دراذـگ ، مارتحا  نم  هب  هک  ره  هداهن و  مارتحا  نم 
هد تدابع  زا  گرزب  هبترم و  دنلب  يادخ  دزن  یملع  يوگتفگ  یتعاس  تسین و  ملع  نیا  زا  رت  ینتشاد  تسود  ادخ  يارب  يزیچ  نوچ 

« .تمایق زور  رد  ملع  بلاط  لاح  هب  اشوخ  تسا و  رت  ینتشاد  تسود  لاس  رازه 

يزیر همانرب  .ج 
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زا هدافتـسا  يارب  یحرط  نتخیر  هدنیآ و  لاس  يارب  يزیر  همانرب  تسا ، يرورـض  رایـسب  نآ  هب  هجوت  هک  ردق  بش  رد  همانرب  نیموس 
ودب زا  ناسنا  يارب  لاعتم  يادـخ  .تسا  دـنوش ، یم  لزان  یبش  نینچ  رد  هک  ییاه  هیامرـس  شیوخ و  دوجو  رد  دوجوم  ياه  هیامرس 

هب لیدبت  يروآدوس  ياج  هب  اه  هیامرـس  نیا  نآ ، نودب  دـنراد و  يروراب  دـشر و  هب  زاین  هک  تسا  هداد  رارق  ییاه  هیامرـس  شتقلخ 
نیا هک  يا  همانرب  دـناسرب و  دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  ناسنا  هک  یحرط  تسا ؛ مزـال  هماـنرب  حرط و  روظنم  نیا  يارب  .دـنوش  یم  ناـیز 

دنسرب و تیلعف  هب  دیاب  هدافتسا  يارب  دنا و  هوقلاب  هک  تسا  هدرک  قلخ  یتایرطف  هارمه  هب  ار  ناسنا  لاعتم  يادخ  .دنک  یلمع  ار  حرط 
ناسنا هب  يا  هلاس  کی  هیامرس  هتـشذگ  ياهراک  ساسارب  ردق  بش  رد  لاس  ره  رگید ، فرط  زا  .دراد  زاین  همانرب  حرط و  هب  راک  نیا 

.دراد زاین  هلاسکی  يا  همانرب  هب  نآ  زا  هدافتسا  يارب  هک  ریدقت )  ) دنهد یم 

همانرب يزیرب و  حرط  تاناکما ، هیامرس و  نیا  يارب  دیاب  وت  بش  نیا  رد  و  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هللا ) همحر  «) ییافص یلع   » داتسا
تـسد زا  دـش و  دـهاوخ  يراک  هرابود  يراکدـنُک و  يراکبارخ و  راتفرگ  دـشابن ، حرط  هارمه  هک  یتکرح  عون  ره  نوچ  يراذـگب ؛

)(1) « ( .تفر دهاوخ 
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تهج نیمه  هب  دراد و  هنیمز  نیا  رد  لئاسم  یخرب  يریگدای  شزومآ و  یهاگ  رکفت و  هب  زاین  يزیر  همانرب  حرط و  هک  دنامن  هتفگان 
.مینک ارجا  زین  ار  يزومآ  ملع  رکفت و  رگید  همانرب  ود  همانرب  نیا  يارجا  اب  بش  نیا  رد  میناوت  یم  ام 

نآرق اب  سنا  .د 

رد لـمأت  نآ و  تاـیآ  تئارق  میرک و  نآرق  اـب  سنا  میوـش ، دـنم  هرهب  نآ  زا  ردـق  بش  رد  تسا  مزـال  هک  ییاـهراک  زا  رگید  یکی 
رگید تاقوا  رد  نآرق  متخ  باوث  اب  ربارب  هام  نیا  رد  نآ  زا  يا  هیآ  توالت  باوث  تسا و  نآرق  راهب  ناضمر  هاـم  هک  ارچ  تساـهنآ ؛

: دیامرف یم  هینابعش  هبطخ  نمض  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هکنانچ  .دشاب  یم 

نآرق زا  يا  هیآ  نآ  رد  هک  ره  و  ) (1) ) ؛ ...ِروُهُّشلا َنِم ]  ] ِهِریَغ ِیف  َنآرُقلا  َمَتَخ  نَم  ِرجأ  ُلثِم  َُهل  َناَک  ِنآرُقلا  َنِم  ًهَیآ  ِهِیف  اَـلَت  نَمَو  »... 
« .دنک متخ  ار  نآرق  هام  نیا  ریغ  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ار  یسک  شاداپ  لثم  دناوخب ، ار 

1151 ص :

ص 356. ج 93 ، راونالا ، راحب  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1212 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1151_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب یهلا  تایآ  رد  ربدت  دـنا ، هدرک  دـیکأت  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  همئا  هکنانچ  نآ  تسا ، مزال  نآ  هب  هجوت  نآرق  تئارق  رد  هک  يا  هتکن 
)(1) ) ؛ ٌرُّبَدَت اَهِیف  َسَیل  ٍهَءاَِرق  ِیف  َریَخ  َالأ َال  : » دیامرف یم  یتیاور  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  .دشاب  یم  نآ  تئارق  ماگنه 

« .درادن دوجو  يا  هدیاف  دشابن ، ّربدت  نآ  رد  هک  یتئارق  رد  هک  دیشاب  هاگآ 

: دومرف یم  دناوخ ، یم  میرک  نآرق  تئارق  زاغآ  ماگنه  هک  ییاعد  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِیتَءاَِرق َالَو  ًهَلفَغ  ِهِیف  يِرَظَن  لَعجَت  َالَو  َِکنیِد  ِِعئاَرَِـشب  ًاذِـخآ  ُهَماَکحأَو  ِِهتاَیآ  ُرَّبَدَـتأ  ِینلَعجا  َِلب  اَهِیف  َرُّبَدَـت  ًهَءاَِرق َال  ِیتَءاَِرق  لَعجَت  َالَو  »
ماکحا تایآ و  رد  هک  هد  رارق  یلاح  رد  ارم  هکلب  هدن ؛ رارق  دشابن  ربدـت  نآ  رد  هک  یتئارق  ارم  نآرق  تئارق  ایادـخ ]! ) ] (2) ) ؛ ًهَمَرذَه

« .هدن رارق  یناوخدنت  ارم  تئارق  و  تلفغ ، نآرق  رد  ارم  هاگن  میامن و  لمع  وت  نید  تاروتسد  هب  منک و  ربدت  نآرق 

مه هک  مینک ؛ ارجا  زین  ار  يزومآ  ملع  رکفت و  ینعی  رگید ؛ هماـنرب  ود  میناوت  یم  نآرق  تئارق  نمـض  رد  مهم ، هتکن  نیا  هب  هجوـت  اـب 
.مییامن هدافتسا  املع  زا  تسا ، يریگدای  هب  زاین  هک  ار  ییاهاج  مه  مینک و  رکفت  نآرق  تایآ  رد 
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زاین زار و  ه . 

یبش يرآ ، .تسا  هدنار  نآ  فارطا  زا  ار  رایغا  هدرک و  زاب  ناگدادلد  يور  هب  رد  رادـلد ، هک  یبش  .تسا  رای  لاصو  بش  ردـق  بش 
)(1) ( ( .ٍرهَش ِفلأ  نِم  ٌریَخ  ِردَقلا  ُهَْلَیل  : ) دور یم  هلاس  دص  هر  ورهر ، هک  تسا 

.دوش یم  هتشادرب  نایوپ  هر  هار  يولج  زا  ناطیش  و  ) (2) ( ( رجَفلا ِعَلطَم  یَتَح  یِه  ٌمَالَس  : ) تسا تمالس  بش 

هب شیاهدقفت  رکش  افص و  رادید ، نیا  هب  رای  ياهییابیز  نتفگ  .رادید  نیریش  تاظحل  رد  رای  اب  هدرپ  یب  تبحـص  تسا  شوخ  هچ  و 
.دشخب یم  الج  لد  هب  هبوت  ششخب و  تساوخرد  دوخ و  ياهیتشز  يروآدای  دهد و  یم  توارط  نآ 

.رتشیب يایاطع  تفایرد  يارب  رت  گرزب  فرظ  هضرع  زاین و  یب  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  تسابیز  هچ  و 
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« نانجلا حـیتافم   » فیرـش باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  هدروآ  هیعدا  بتک  رد  بش  نیا  صوصخم  ياهاعد  هک  دـنامن  هتفگان 
.دشاب یم  ناگمه  رایتخا  رد  ادخ  لضف  هب  هک  تسا  هللا ) همحر  «) یمق سابع  خیش  ، » گرزب ثدحم 

مالسلا هیلع  تیب  لها  هب  لسوت  .و 

بش نیا  یقیقح  نابحاص  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تسا و  تیالو  بش  ردق ، بش  دنتـسه ، نآ  رگنایب  يدایز  تایاور  هک  هنوگ  نامه 
قداص ماما  هکنانچ  دـننک ؛ ارجا  لاس  لوط  رد  ار  اهنآ  ات  دوش  یم  لزاـن  ناـشیا  رب  اـهناسنا  دروم  رد  یهلا  رماوا  بش  نیا  رد  .دنتـسه 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ُهُوبَتَک اَم  َنوُعَفْدَی  َو  ْمِهِّبَر ) ِنْذِِاب  اَهِیف  ُحوُّرلاَو  ُهَِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت  : ) َیلاَعَتَو َكَراَبَت  ُُهلْوَقَو  ِسُدـُْقلا  ِحوُر  َعَم  ِناَمَّزلا  ِماَِما  یَلَع  ُهَِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت  »
ًادِـحاَو مالـسلا  هیلع  ِهَِّمئَْالا  َیِلا  َُّمث  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَا  َیِلا  َُّمث  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  َیِلا  َِکلَذ  ُهللا  یِْقُلیَو  ِماَمِْالا  َیِلا 

كرابت و دنوادخ  نخس  دنوش و  یم  لزان  نامز  ماما  رب  سدقلا  حور  هارمه  هب  ناگتـشرف  ) (1) ) ؛ ...ِماَمِْالا َیِلا  ُهوُْقُلی  یَّتَح  ٍدِحاَو  َدَْعب 
دـنهد و یم  لیوحت  ماما  هب  دـنا ، هتـشون  هک  ار  هچنآ  و  دـنک ] یم  نایب  ار  انعم  نیمه  ( ] ْمِهِّبَر ِنْذِِاب  اَهِیف  ُحوُّرلاَو  ُهَِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت   ) یلاعت
زا دـعب  یکی  مالـسلا  هیلع  همئا  هب  سپـس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  سپـس  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  یلاعت  دـنوادخ 

« .دنهد لیوحت  نامز ]  ] ماما هب  اهنآ  ات  دنک  یم  اقلا  يرگید 

لسوت ناشیا  رب  بش  نیا  رد  تسا  مزال  ) (2) ، ( دـیامرف یم  هللا ) همحر  ) يزیربت یکلم  داوج  ازریم  لماک  فراع  هک  هنوگ  نامه  سپ 
.میهد رارق  دوخ  عیفش  ار  اهنآ  مینک و 
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رگید حلاص  لامعا  .ز 

، قوف ياه  همانرب  .تسا  نارگید  هب  ناسحا  ریخ و  ياهراک  ماجنا  دومن ، تلفغ  نآ  زا  ردـق  بش  رد  دـیابن  هک  يرگید  ياه  همانرب  زا 
رد ًاعون  لامعا  هنوگ  نیا  .دنتـسه  یحراوج  حالطـصا  هب  یلمع و  هک  دراد  دوجو  يریخ  ياـهراک  یلو  دنتـسه ؛ یناـبز  اـی  يرکف و 

یبش نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ تالـسوت  هیعدا و  يرازگرب  ایحا و  ياـه  هماـنرب  يوس  هب  بلاـغ  هجوت  هدوب ، تلفغ  دروم  ردـق  بش 
نیا رد  هک  دنتـسه  یلامعا  هلمج  زا  ...و  نداد  هقدص  نارامیب ، زا  تدایع  ماحرا ، هلـص  .تسا  لامعا  نیا  ماجنا  يارب  تیعقوم  نیرتهب 

فیلأت تیقاویلا » زنک   » باـتک زا  لاـبقا »  » باـتک رد  هللا ») همحر  ) سوواـط نب  دیـس   » هک یتیاور  نمـض  رد  .دـنا  هدـش  شرافـس  بش 
: تسا هدمآ  هدرک ، لقن  يوره ،» دمحم  نب  لضفلاوبا  »

َمِحَر ْنَِمل  ِیتَمْحَر  َلاَق : .َکَـتَمْحَر  ُدـیُِرا  یَِهِلا ! تفگ : مالـسلا ...  هیلع  یـسوم  ترـضح  دومرف : ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  »
یم ار  تـتمحر  ایادـخ ! ) (1) ) ؛ ِرْدَْـقلا َهَْلَیل  َقَّدَـصَت  ْنَِمل  َِکلَذ  َلاَـق : .ِطاَرِّصلا  یَلَع  َزاَوَْجلا  ُدـیُِرا  یَِهِلا ! َلاَـق : .ِرْدَْـقلا  َهَْلَیل  َنیِکاَـسَْملا 
یم ایادخ ! تشاد : هضرع  .دنک  محر  نیکاسم  هب  ردق  بش  رد  هک  دوش  یم  یـسک  لماش  نم  تمحر  دومرف : یلاعت  يادـخ  .مهاوخ 

« .دهدب يا  هقدص  ردق  بش  رد  هک  تسا  یسک  نآ  زا  طارص  زا  روبع  دومرف : .منک  روبع  طارص  زا  مهاوخ 
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ردق بش  هرابرد  یتاکن 

مه رانک  رد  ترتع  نآرق و 

نآ عماج  دناوت  یم  بش  نیا  و  میرادـن ، يزیچ  يروحم  رـصنع  ود  نیا  زا  ریغ  مه  ام  تسا و  یمارگ  ام  يارب  تهج  ود  زا  ردـق  بش 
لوسر هک  تسا  نیزو  هنزو  ود  نیلقث و  نامه  نیا  .ترتع »  » نایرج يرگید  تسا و  نآرق »  » ناـیرج یکی  .دـشاب  يروحم  رـصنع  ود 

یِّنِإ : » دومرف .درک  یفرعم  هعیش  عماجم  هب  صخالاب  یمالسا ، یناسنا و  عماوج  هب  هلا  سدقا  تاذ  فرط  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
.ترتع تسا و  نآرق  هب  لسوت  بش  ردق  بش  .مراذگ » یم  او  امش  نیب  رد  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  ) (1) ) ؛ ْنیَلَقَّثلا ُمُکِیف  ٌكِراَت 

ار مالسلا  هیلع  موصعم  نیا 14 مان  .دراد و  ییاعد  دیراذگب ، رـس  يالاب  رب  دـعب  دراد ، ییاعد  دـیریگب ، تسد  هب  نآرق  دـنتفگ : هکنیا 
يادخ هب  ام  لسوت  هلیسو  نیزو ، هنزو  لقث و  ود  نیا  .نآرق و  رانکرد  ترتع  تسا و  ترتع  رانک  رد  نآرق  هک  تسا  نآ  يارب  دیربب ،

ار ترتع  نآرق و  هب  لسوت  زاب ، بلق  اب  هللاءاش  نا  اـت  دوشب  هئارا  ترتع  نآرق و  هب  لـسوت  هراـبرد  یهاـتوک  حیـضوت  کـی  .دـنناحبس 
.مینکب تلئسم  هلا  سدقا  تاذ  زا  ار  ییاهن  تاکرب  نآو  میوشب  قفوم 
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نانآ هب  ادخ  یکیدزن  نیع  رد  ناگدنب  زا  يا  هدع  ندوب  رود 

کیدزن نیا  هب  مه  نآ  دوب ، کیدزن  رگید  زیچ  هب  يزیچ  رگا  ینعی  تسا ؛ يواسم  تبسن  نیا  ینیمز  ای  ینامز  دعب  برق و  نایرج  رد 
کیدزن یکی  تسا  نکمم  .تسین  نینچ  نیا  يونعم  دعب  برق و  رد  یلو  .تسا  رود  نیا  هب  تبـسن  مه  نآ  دوب ، رود  نآ  زا  ای  تسا ؛

اب وا  دیشاب  هک  اج  ره  ) » (1) ) ؛) ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  ، ) تسا کیدزن  همه  هب  هک  لاح  نیع  رد  ناحبس  يادخ  .رود  يرگید  دشاب و 
ادـخ زا  ناقفانم  نادـحلم و  نارفاـک و  .دـنوش » یم  ادـن  رود  یلحم  زا  ) » (2) ) ؛) ٍدـیَعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی   ) هدـع کی  یلو  .تساـمش »

.رود هدنب  یلو  تسا ؛ کیدزن  ادخ  هک  تسا  روطنیا  يونعم  دعب  برق و  رد  تسا ، روط  نیا  یقارشا  ياه  هفاضا  رد  .دنرود 
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برقت لئاسو  ددم  اب  ادخ  هب  ناگدنب  ندش  کیدزن 

هیآ .تسا  هلیسو  ترتع  نآرق و  تسا ، هلیـسو  وا  تدابع  .دبلط  یم  هلیـسو  دوشب ؛ کیدزن  کیدزن ، يادخ  هب  دهاوخب  رود ، هدنبرگا 
نکل دنا ؛ هلیسو  روما ، هلسلس  کی  هک  تسا  هدرک  تیبثت  مه  .دینک » هلیسو  بلط  وا  هب  ندیـسر  يارب  ) » (1) ) ؛) َهَلیسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  (َو 

رس يالاب  میرامشب ، مرتحم  ار  هلیسو  ود  نیا  ام  هک  .ترتع  تسا و  نآرق  هب  لسوت  بش  تسا ، لاس  مایا  ياهبش  نیرتهب  هک  ردق  بش 
مینکب و کیدزن  برق  هب  ار  نامدعب  نیا  ات  میوشب  لسوتم  ناحبـس  يادخ  هب  و  مینکب ، يراج  نامنابل  رب  ار  هسدقم  یماسا  میراذـگب ،

هدرب هشیمه  دـنکن ، دازآ  ار  دوخ  مایا  نیا  رد  یـسک  هدرکان  يادـخ  رگا  نوچ  .مینک  ادـیپ  ییاهر  دـبا ، يارب  میهدـب ، تاجن  ار  دوخ 
.دنریگ یم  ورگ  ار  نویدم  درکن ، ادا  ار  ادخ  قح  دوب ، راکهدب  یسک  رگا  .دنریگ  یم  ورگ  هب  ار  راکهدب  هدرب  ناسنا  .تسا و 
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وا لامعا  ورگ  رد  راکهنگ  ناج 

ُّلُک «، ) تسا هدرک  بسک  هک  تـسا  ییاـهزیچ  هورگ  رد  یـسفن  ره  ) » (1) ) ؛) ٌهَنیهَر ْتَبَـسَک  اـِمب  ٍسْفَن  ُّلُـک  : ) دومرف نآرق  رد  هکنیا 
رد یلو  دنریگ ؛ یم  نهر  ار  کلم  یلام ، يداع و  نید  نایرج  رد  .تساهنویدم و  لام  ندوب ، نوهرم  ) (2) (، ( ٌنیهَر َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما 
یم ورگ  هب  ار  صخـش  نآ  دوخ  درکن ، ادا  ار  ادـخ  قح  یـسک  رگا  .دـنریگ  یم  ورگ  هب  ار  ناسنا  دوخ  یقـالخا ، يداـقتعا و  لـئاسم 
َّنِإ : ) هک تسا  هدـمآ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر  هبطخ  رد  .دـنک و  ادا  ار  قـح  اـت  تسین  دازآ  تـسا و  دـنب  رد  وا  .دـنریگ 

دازآ ار  اهنآ  ندـیبلط ، شزرمآ  اب  سپ  .تسا  ناتلامعا  ورگ  رد  ناتیاهناج  ) » (3) ) ؛) ْمُکِراَفِْغتْسِاب اَهوُّکُفَف  ْمُِکلاَمْعَِأب  ٌهَنوُهْرَم  ْمُکَسُْفنَأ 
هام رد  دیدنبرد ؛ امش  دریگ ، یم  ورگ  ار  امـش  دوخ  ادخو  دهدب ، نهر  دیاب  نویدم  دیراکهدب ؛ دیدرک ، هانگ  هک  امـش  ینعی  دینک ؛»!

.دینک دازآ  ار  دوخ  رافغتسا ، اب  ناضمر  كرابم 
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رارحا رب  نابرقم  فارشِا 

.تسه شیپ  رد  یناوارف  لحارم  مه  دعب  هب  نآ  زا  .رارحا  وزج  میوشب  هک  تسام  دوخ  يزاس  دازآ  يارب  ترتع  نآرق و  هب  لسوت  نیا 
ْتَبَـسَک اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک   ) .تسا ناوارف  هلـصاف  ندـش  نیبرقم  ات  نیمی  باحـصازا  نیمی !» باحـصا   » میوش یم  هزاـت  میدـش ، دازآ  رگا 

، دنتنمیم باحصا  هک  اهنآ  .نیمی » باحـصا  رگم  تسا ، شیوخ  تابـستکم  نوهرم  یـسفن  ره  ) » (1) ) ؛) ِنیمَْیلا َباحْـصَأ  َّالِإ  ٌهَنیهَر *
یلو دـنرارحا ؛ وزج  دـندازآ ، اهنآ  تسین ، اهنآ  راتـشون  راتفر و  راتفگ و  رد  يا  هنتف  داسف و  رـش و  تسا ، كرابم  نومیم و  ناـشراک 
یَفل ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ   ) .دننیب یم  نابرقم  دننکب ، يراک  ره  دننابرقم ؛ فارشا  تحت  اهنآ  .تسا  ناوارف  هلـصاف  نیبرقم  نیب  اهنآ و  نیب 

هک یناد  یم  هـچ  دراد و  رارق  نـییلع  رد  راربا  باـتک  هـک  یتـسرد  هـب  ) » (2) ) ؛) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْـشَی  َنوُّیِّلِع * اـم  َكارْدَأ  اـم  َو  َنیِّیِّلِع *
دنراد ییالاو  تاجرد  نابرقم  .تسا  نابرقم  قارشا  فارشا و  تحت  راربا  لامعا  همان  .دنتسه » نآ  رب  دهاش  نوبرقم  تسیچ ؟ نییلع » »

.دنتاجرد نآ  دقاف  راربا  هک 
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ترتعو نآرق  هب  لسوت 

باحـصا  » وزج میوشب  مینکب و  ملاع  نادرم  دازآ  رارحا و  وزج  ار  دوخ  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  بش  نیا  رد  ناـم  شـشوک  شـالت و  اـم 
دازآ ار  يا  هدرب  دـنک ، نهر  کف  دـناوتب  هک  یمهم  هلیـسو  نآ  .تسه  مه  نابرقم  ماقم  هب  لین  دـیما  هللاءاش  نا  دـعب  هب  نآ  زا  نیمی .»
اهبـش نیا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترتع  دامن  ترتع و  رادومن  .ترتع و  تسا و  نآرق  دنک ؛ اهرار  يا  هتـسب  دنک ،

هب نیزو  هنزو  ود  نیا  اب  دشاب ، هتشاد  ناج  رد  ار  نآرق  لد و  رد  ار  تیالو  یسک  رگا  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  سدقم  تاذ  هب  قلعتم 
ندرب ار  مالسلا  هیلع  موصعم  مان 14  تسام و  روما  سأر  رد  نآرق  ینعی  نیا  دراذگب ، رـس  هب  نآرق  و  دوشب ، لسوتم  ناحبـس  يادـخ 

.نآ دننام  دننآرق و  دودح  ناظفاح  اهنیا  دنناسانش ، نآرق  اهنیا  دننآرق ، نانّیبم  اهنیا  دننآرق ، نایرجم  اهنیا  دننآرق ، نارـسفم  اهنیا  ینعی 
.میوشب کیدزن  ادخ  هب  ات  تسا  نیزو  هنزو  لقث و  ود  نیا  هب  لسوت  ردق  ياهبش  رد  ام  هفیظو  نیاربانب 
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ردق بش  رد  دنوادخ  یلجت 

رگید و یلاـیل  هک  دراد  يا  هصیـصخ  ردـقلا  ۀـلیل  نکل  دـش ، لـسوتم  هنزو  ود  نیا  هب  دوـش  یم  هـشیمه  هـک  تـسا  نآ  رگید  بـلطم 
َو : ) دومرف ناحبس  يادخ  هک  دوب  ییاهتیقفوم  کی  مالسلا  هیلع  میلک  ياسوم  موق  نایرج  يارب  .دنا  هصیصخ  نآ  دقاف  رگید  ياهنامز 

!« وش روآدای  ادخ  مایا  هب  ار  اهنآ  ) » (1) ) ؛) ِهَّللا ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ 

ینب تیقفوم  ثعاب  دراد و  هژیو  یلجت  اهزور  نآ  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  ییاهزور  کی  دومرف : مالـسلا  هیلع  میلک  ياـسوم  هب 
( راّبَـص  ) هب ندوب  رباص  روبـص و  زا  اهنیا  ات  نکب  رکذـتم  هللا  مایا  نآ  هب  ار  مدرم  .هنعارف  ینوگنرـس  هیام  تسا و  فعـضتسم  لیئارـسا 

.يزوریپ رد  دنوشب  بایماکو  دنسرب  ندوب 

.تسا مالسلا  هیلع  میلک  ياسوم  نایرج  هللا  مایا  هلزنم  هب  ردقلا  هلیل  مالسا  رد 
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ردق بش  يایحا  هیاس  رد  متس  ملظ و  يزادنارب 

؛ دش دـنهاوخ  نوگنرـس  مه  يرـصع  ره  ياهنوعرف  دـنکءایحا ، ار  تیالو  ءایحا و  ار  نآرق  دـنکءایحا ، ار  ردـقلا  هلیل  نیا  یـسک  رگا 
رد هن  نیطـسلف و  رد  يراوـخنوخ  يزیرنوـخ و  هن  مینک ، یم  هدـهاشم  ناتـسناغفا  رد  یمتـس  هـن  مـینیب ، یم  قارع  رد  یملظ  هـن  رگید 
هب ار  مدرم  : » دومرف مه  ام  یبن  هب  .دتفارب » متس  ات  نک  رکذتم  هللا  مایا  هب  ار  مدرم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  میلک  ياسوم  هب  .رگید  ياهاج 

.تسا هدننک  نییعت  ام  يارب  ردقلا  هلیل  نیا  نیاربانب ، .دتفارب » متس  ات  نک  رکذتم  ردقلا  هلیل 
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نانمشدربارب رد  نانمؤم  حالس  هآو ، کشا 

ام .مینک  یم  هیکت  هآ »  » هب میراد ، هیکت  نهآ »  » هب اـم  هک  يرادـقم  نآ  زا  شیب  .میوـشب  لـسوتم  تقیقح  هب  دـیاب  میقح ، رب  نوـچ  اـم 
یتفگ ام  هب  ایادخ ! ) (1) «. ( ِءاَُکبلا ُهُحاَلِـس  َو  : » میناوخ یم  لیمک  ياعد  رد  هک  تسام  هآ  هلان و  ناـم  هیعدا  تباجتـسا  رد  ناـمحالس 

ٍهَِئف ْنِم  ْمَک  ، ) لیلق فیعـض و  ّتلم  کی  .مینک  یم  هریخذ  ردـق  ياهبـش  رد  ار  کشا  نیا  ام  تسام و  کـشا  اـم  حالـس  وشب ؛ حلـسم 
ار نیطـسلف  ناتـسناغفا و  قارع و  مدرم  ینامز  ناحبـس  يادـخو  .دـشاب  هللا  نذاـب  دـیاب  دوشب ؛ هَریثَک ) ًهَِئف  ْتَبَلَغ   ) دـهاوخب رگا  ٍهَلیلَق ؛)

.درادن يرثا  يرهاظ  رثأت  فسأت و  فرص  .دننکب  بلط  ار  اهنیا  ترصن  هلا  سدقا  تاذ  زا  کشا  اب  ناریا  نایعیـش  هک  دهد  یم  تاجن 
هب هک  یناحبـس  يادخ  دنهد ! یم  ماجنا  ار  هنعارف  راک  دنراد  زورما  دنا ، هدرک  ادـیپ  تاجن  نوعرف  زا  يزور  هک  یلیئارـسا  ینب  نامه 

رگا : » دیامرف یم  مه  اهناملـسم  هب  ) (3) ) ؛» ََنُولَمْعَت َفـْیَک  َرُْظنَِنل  ) ، (2)  ( َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَیَف  : » میداد تردـق  امـش  هب  ام  دومرف : اهنآ 
« .درک میهاوخ  قفوم  مه  ار  امش  اعد ، هلان و  کشا و  حالس  هب  دیوشب  حلسم 
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باذع نایسن و  تافآ  ینآرق و  بلق 

یم التبم  نایـسن  هب  يدـنملاس  نارود  رد  ار  یخرب  ناحبـس  يادـخ  هک  هیآ  نیا  لیذ  رد  هللا ») همحر  ) یـسربط مالـسالا  نیما  موحرم  »
دعب هکنیا  ات  دنوش  یم  هدرب  رمع  تسپ  دح  ات  امـش  زا  یخرب  « ؛) ًاْئیَـش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  ، ) دـنک

« .دشاب هدید  ار  نآرق  هک  یبلق  رگم  َنآْرُْقلا ؛ يَاَر  ْدَق  ًْابلَق  َِّالا  : » درک لقن  ار  ینارون  ثیدح  نیا  .دـنناد » یمن  يزیچ  رگید  نتـسناد ، زا 
نیارباـنب .دـنک  یمن  باذـع  مه  ار  یبلق  نینچ  ادـخ  دوش و  یمن  ـالتبم  نایـسن  هب  يریپ  نارود  رد  دـشاب ، نآرق  فرظ  هک  یبـلق  رگم 

قاـفن و عفر  هدـمع ، تساـم ، یلو  روـهظ  تسا و  مالـسا  شرتـسگ  هدـمع ، .تسا  هیعدا  نیا  یئزج  دـئاوف  زا  یکی  ناـهانگ  شزرمآ 
.نآ دننام  تکرب و  ریخ و  اهدص  تسا و  قافن  لوصح  روضح و 
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راد هزور  نانمؤم  رب  هکئالم  یمئاد  مالس 

هب بترم  ناگتـشرف ، هک  تسا  نیا  رد  تلیـضف  فرـش و  .روـما  ریبدـت  ياـنعم  هب  مه  تسا و  تلیـضف  فرـش و  ياـنعم  هب  مه  ردـق » »
رگا ار  هکئالم  مالس  نیا  .دننک  یم  مالس  دنیآ ، یم  هکئالم  رجفلا  علطم  ات  بش  لوا  زا  .دننک  یم  ضرع  مالـس  تامئاص  نیمئاص و 
ياوه يرآ ، : » دنتفگ تسه »؟ یتمالع  ردق  بش  يارب  ایآ  : » دنتفگ .تسا  هدرک  كرد  ار  ردـقلا  هلیل  دوش  یم  مولعم  دونـشب ، یـسک 

زیئاپ و هاوخ  دشاب ، ناتـسبات  هاوخ  .هراهب  میـسن  دزو ، یم  دراد  یمیـسن  کی  دنک  یم  ساسحا  ناسنا  یهاگ  .دراد » یمیالم  فیطل و 
رثا اهنیا  تسا ، ردقلا  هلیل  ینامحر  هحفن  همه  اهنیا  : » دنیوگ یم  دنک ، یم  ساسحا  ردق  بش  رد  ار  يراهب  میالم  میسن  نآ  ناتـسمز ،

« .تسا هکئالم  مالس 

هک تسا  نآ  تسا ، ترـضح  نآ  صوصخم  هچنآ  .تسین  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  كرابم  دوجو  صوصخم  اـهنت  ندرک  مالـس  نیا 
یم مالـس  راد  هزور  نمؤم  ره  هب  دنوش ، یم  لزان  هک  یناگتـشرف  اما  دننک ؛ یم  میدقت  ترـضح  نآ  روضح  هب  ار  تاردـقم  قئاقح و 

بازحا هکرابم  هروس  رد  .شرع  لماح  هکئالم  مالس  ای  دنناسر ، یم  ار  ادخ  مالـس  ای  هک  تسا  نآ  يارب  دننک ، یم  مالـس  رگا  .دننک 
دتسرف یم  تاولص  امش  رب  هک  تسا  یسک  وا  ) » (1) ) ؛) ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئالَم  ْمُْکیَلَع َو  یِّلَُصی  يذَّلا  َوُه  : ) دومرف

نامه ناحبـس  يادـخ  .دروآ » رد  ییانـشور  هب  اهکیرات  زا  ار  امـش  اـت  دنتـسرف ] یم  تاولـص  امـش  رب   ] روط نیمه  مه  شا  هکئـالم  و 
ْمُْکیَلَع َو یِّلَُصی  يذَّلا  َوُه  : ) دومرف .دراد  میلست  مه  تانمؤم  نینمؤم و  هب  تبسن  دراد ، مالـس  هیلـصت و  شلوسر  هب  تبـسن  هک  يروط 

ینارون دنروآ و  رد  هب  تملظ  زا  ار  امش  ات  دنتسرف  یم  تاولص  امش  رب  مه  ادخ  هکئالم  دتسرف ، یم  تاولـص  امـش  رب  ادخ  ُُهتَِکئالَم .)
.دننک
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! دتسرفب مالس  وا  هب  ادخ  هکئالم  دتـسرفب ، مالـس  وا  هب  ادخ  هک  دناسرب  یئاج  هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  یلامک  هچ  سپ 
مادک ات  .میـشاب  یهلا  هکئالم  شرع و  هلمح  ادخ و  تاولـص  مالـس و  نابطاخم  هک  داد  دهاوخ  ار  فرـش  ردق و  نیا  ام  هب  ردـق  بش 

.دنک تفایرد  ار  وا  یمالس ، هچ  دوشب ، بطاخم  بیصن  هبترم ،

زا ار  یعیـش  یمالـسا و  یناسنا ، عماوج  تاردقم  ام  مه  .روما  ریدقت  يانعم  هب  مه  تسا ، تلیـضف  فرـش و  يانعم  هب  مه  ردـق ، سپ 
رد يدنموربآ  اب  ار  ام  هک  مینک  تساوخرد  هلا  سدقا  تاذ  زا  بش  نیا  رد  ار  نامتلزنم  فرـش و  مه  مینک ، تلئـسم  ناحبـس  يادـخ 

.دنکن راذگاو  دوخ  ریغ  هب  دنک و  هرادا  ترخآ  ایند و 
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نتفرگ رس  هب  نآرق  يانعم 

رارق دوخ  روما  سأر  ار  نآرق  ینعی  دوب ؛ رس  هب  نآرق  لها  يا  هعماج  ای  درف  رگا  .تسا  روما  سأر  رد  نآ ، ینعی  رـس ؛ هب  نآرق  يانعم 
یقالخا یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، لئاسم  مه  و  دریذـپ ، یم  يرتهب  ناماس  اهنآ  هاگـشناد  هزوح و  یـسرد  ياه  هماـنرب  مه  داد ،

.میریگب رظن  رد  ًالماک  رس  هب  نآرق  مسارم  رد  ار  يروحم  رصنع  ود  نیا  .دبای  یم  ناماس  هعماج 
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اهشناد رگید  سأر  رد  ثیدح  ریسفت و  مولع 

، یهقف لئاسم  رد  اهفالتخا  زا  يرایسب  اریز  .تسا  روما  سأر  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  رس  هب  نآرق  مسارم  رد  هاگـشناد  هزوح و  هفیظو 
ینابم و زا  یهقف  عورف  طابنتسا  تیفیک  راد  هدهع  هقف  لوصا  فیرـش  ملع  .ددرگ  یم  رب  دوش  یم  نیودت  لوصا  رد  هک  هقف  ینابم  هب 
هک یماداـم  .دوش  یم  ضوع  مه  یهقف  يرادرب  هرهب  تیفیک  دـش ، لـح  یباـی و  هشیر  لوصا ، ملع  رد  تاـفالتخا  رگا  .تسا  يداـبم 

.لوا مدق  نیا  تسین ؛ رودقم  لماک  یهقف  طابنتسا  تفاین ، حیحص  ناماس  لوصا ، فیرش  ملع  يدابم  ینابم و 

نـشور نآرق  لوزن  نآرق و  يانعم  دریذـپن ، ناماس  نآرق  ریـسفت  اـت  دراد ؛ هدـهع  هب  نآرق  ار  یمالـسا  مـالک  لـئاسم  نیرت  مهم  نوچ 
.دـبای یمن  ناماس  مالک ، فیرـش  ملع  دریذـپن ، ناـماس  یحو  رـشن  غـالبا و  ءـالما و  یحو ، ظـفح  یحو ، یقلت  یحو ، تیفیک  دوشن ؛

.دراد هدهع  هب  ریسفت  يوزوح ، سورد  نیودت  رد  ار  لوا  فرح  نیاربانب 
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هب نآرق  يانعم  دوش ، یمن  هدیمهف  نآرق  ثیدح ، ملع  فیرـش  نف  نودب  و  نآرق ، ياتمه  ترتع  تسا و  ترتع  ياتمه  نآرق  نوچ  و 
سأر رد  ریـسفت  ملع  ریـسفت و  تبحاصم  رد  ثیدح  ملع  رگا  .تسا  نداد  رارق  روما  سأر  رد  ار  ترتع  نآرق و  نامه  نتـشاذگ ، رس 
یتـقو .ددـنب  یم  رب  تخر  یهقف ، تاـفالتخا  مه  دریذـپ ، یم  ناـماس  لوصا  ملع  مه  دـبای ، یم  ناـماس  مـالک  مه  تفرگ ، رارق  روما 

.دوش یم  لقتنم  هاگشناد  هب  مه  هزوح  یگنهرف  يرکف و  راثآ  تفریذپ ، ناماس  نوتم  نیا  اب  يوزوح  سورد 
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اههاگشناد ندش  یمالسا  یگنوگچ 

ياهبش لسوت و  ياعد  هبنشراهچ  ياهبـش  ای  دشاب ، هناخزامن  يا  هدکـشناد  ره  رد  هک  تسین  نیا  هب  هاگـشناد  ندش  یمالـسا  تیفیک 
یتقو .تسا  هاگـشناد  ندـش  یمالـسا  هعومجمریز  اهنیا  یلو  تسا ؛ مزال  اـهنیا  همه  ادـج ! مه  زا  اهـسالک  اـی  لـیمک ، ياـعد  هعمج ،
دحاو دنچ  هک  تسین  نیا  مه  یسرد  نوتم  ندوب  یمالـسا  يانعم  .دشاب و  مالـسا  شا  یـسرد  نوتم  هک  دوش  یم  یمالـسا  هاگـشناد ،

يروحم رـصنع  اهنیا  زا  مادک  چـیه  .رـصع  یلو  هب  اعد  باتک  رخآ  دـشاب ، هللا » مسب   » باتک لوا  ای  دوشب ، سیردـت  یمالـسا  فراعم 
.تسین یفاک  مادک  چیه  یلو  تسا ؛ مزال  اهنیا  همه  .تسین  هاگشناد  ندش  یمالسا 

1171 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1232 

http://www.ghaemiyeh.com


اههاگشناد یسرد  نوتم  ندش  یمالسا 

، دوشب هتفرگرب  یمالـسا  نوـتم  زا  شا  هلدا  مئـالع و  شدـهاوش ، شنیهارب ، شیاوـتحم ، هک  تسا  یمالـسا  یتـقو  یهاگـشناد  نوـتم 
دوشن هدنسب  نیا  هب  یسانش  نامسآ  ای  یسانشایرد  ای  یسانش  نیمز  رد  .ددرگ  لیدبت  يدومع  هب  یقفا  ياهـشناد  نیا  و  دوشب ، نیودت 

ارچ درک و  یک  اـما  دوشب ؛ ناـنچ  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  و  تسا ، نینچ  نونکا  تسا ، هدوب  نینچ  رـصع  نـالف  رد  هثداـح  نـالف  هک 
؟ دیرفآ هچ  يارب  دیرفآ و  یک  ار  نایزبآ  ایرد و  دیرفآ ؟ هچ  يارب  دیرفآ ، یک  ار  نیمز  .تسین  هاگشناد  یسرد  نوتم  رد  ًالـصا  درک ،

لابود نیا  دـیرفآ ؟ هچ  يارب  دـیرفآ ، یک  ار  نیمز  لد  نداعم  نیمز و  يور  ناهایگ  دـیرفآ ؟ هچ  يارب  دـیرفآ ، یک  ار  رهپـس  نارتخا 
نتم یتقو  .تسین  حرطم  هاگشناد  ياضف  رد  ًالـصا  تسا ، مولع  يدومع  ریـس  هکلب  تسین ، یقفا  ریـس  هک  ) (1) ( ( ُرِخْآلا ُلَّوَأـْلا َو  َوُه  )

.درادن یئاراک  دش ، هتخاس  سرد  سالک  رانک  رد  هک  يا  هناخزامن  نآ  دشابن ، ادخ  زا  نخس  یسرد 

1172 ص :

.3/ دیدح - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1233 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1172_1
http://www.ghaemiyeh.com


یهاگشناد يوزوح و  مولع  سأر  رد  نآرق  نتفرگ  رارق 

هک ُرِخْآلا ) ُلَّوَْألا َو  َوُه  ) لاب نآ  دنک ؛ ادیپ  یمالسا  هغبص  اهنآ  یسرد  نوتم  هک  تسا  نآ  زیزع ، نایوجشناد  ندرک  رس  هب  نآرق  يانعم 
لح شرانک  رد  یمالـسا  لئاسم  همه  هاگ  نآ  دنک ؛ ادیپ  ینید  هغبـص  ات  دوشب  هفاضا  یقفا  ریـس  هشال  نیا  رب  تسا  مولع  يدومع  ریس 
حرط یمومع  هسلج  رد  ار  یصصخت  رما  ود  نیا  .تسین  رس  هب  نآرق  لها  زگره  دهدن ، رارق  مولع  سأر  رد  ار  ریسفت  هزوح ، ات  .تسا 
دیاب نآرق  ینعی  ندرک  رـس  هب  نآرق  يانعم  هک  مینادـب  ام  همه  دـننادب و  نازیزع  همه  دـیاب  تسرهف  ناونع  هب  یلو  تسین ؛ اور  ندرک 

.دشاب یهاگشناد  مولع  يوزوح و  مولع  سأر  رد 
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ردق بش  رد  میرک  نآرق  لوزن  تیفیک 

تیفیک تساـم ، هرواـحم  هوحن  تساـم ، یعاـمتجا  لـئاسم  تساـم ، یـسایس  لـئاسم  تسا ، نآرق  ندوب  روـما  سأر  هب  طوـبرم  هچنآ 
، تسا یکتم  یک  هب  تسیک ، نآرق  مینک ؛ یگدنز  ینآرق  دیاب  ام  .رگید  لئاسم  اههد  تسام و  یعامتجا  ياهداهن  هداوناخ و  سیسأت 

كرابم هام  رد  درک و  لزان  ار  نآرق  هلا  سدقا  تاذ  ردق  بش  رد  دنک ؟ یم  تیاده  هنوگچ  دنام و  یم  هنوگچ  تفای ، لکش  هنوگچ 
رد نآرق  هک  ناضمر  هام  ) » (1) ) ؛) ُنآْرُْقلا ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  : ) دومرف مه  اریز  داد ؛ خر  تکرب  رپ  هثداح  نیا  مه  ناـضمر 

.تسا ناضمر  رهش  رد  ردقهلیل  دوش  یم  مولعم  ) (2) ) ؛) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : ) دومرف مه  .دش » لزان  نآ 

ندـش لزان  ایآ  .میدرک » لزان  ناراب  امـش  يارب  ام  : » دومرف .تسا  حرطم  ناراب  لازنا  زا  نخـس  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  اـما 
ای تخادـنا ، ار  نآرق  ینعی  درک !؟ لزان  نآرق  روج  نآ  درک ، لزان  ناراـب  ادـخ  هک  يروج  نآ  تسا ؟ ناراـب  ندـش  لزاـن  لـثم  نآرق 

لزان ناراب  ام  : » دـیامرف یم  ادـخ  دـیوگ : یم  نآرق  یتقو  ینتخیوآ !؟ لازنا  ای  تسا  ینتخادـنا  یئاقلا و  لازنا  اـیآ  تخیوآ ؟ ار  نآرق 
هب .تسین  ـالاب  رد  تسا ، نییاـپ  رد  یتـقو  تسین ؛ نیئاـپ  رد  تسـالاب ، رد  هـک  هرطق  نـیا  .میتخادـنا و  ار  تارطق  نـیا  ینعی  مـیدرک ،»

.نآ دننام  تسا و  ینتخادنا  تسا ، یفاجت »  » تروص
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نآرق .درکن  لزان  هک  دنک  یم  لزان  شراب  ناراب و  فرب و  هک  يروج  نآ  .تسین  ناراب  ندرک  لزان  ریظن  درک ، لزان  هک  ار  نآرق  اما 
يانعم .دورب  الاب  دریگب و  ار  بانط  نیا  تسا  هاچ  رد  هک  یسک  ات  دنزادنا  یم  ار  بانط  هک  يروج  نآ  تخیوآ ، ینعی  درک ؛ لازنا  ار 

نآ .تخیوآ  هکلب  تخادـنین ؛ هلا  سدـقا  تاذ  ار  بانط  نیا  .نآرق و  نتخادـنا  هن  نآرق ، نتخیوآ  ینعی  ِرْدَْـقلا ؛) ِهَْلَیل  یف  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  )
« .تسا ناحبـس  يادـخ  تسد  هب  شفرط  ود  زا  یکی  یلاعت ؛ هناحبـس و  هدـیب  هیفرط  دـحا  ، » تسا ربکا  لقث  نآرق  دراد  هک  یـصوصن 
«، ورب الاب  ناوخب و  ) (1) ) ؛ َقْرا ْأَْرِقا َو  ، » دریگب ار  بانط  فرط  کی  میتخیوآ ، ار  بانط  نیا  اـم  ینعی  دـنک ؛ یم  میهفت  ار  ماـیپ  نیمه 

نیا دیاب  دـیآرب ، زارفرـس  هکلب  دورن ؛ ورف  تعیبط  يال  لگ و  رد  دـنامن ، تعیبط  نجل  رد  دوشن ، هدز  تعیبط  هکنیا  يارب  وا  .دورب  الاب 
.تسا هتسباو  تیهولا  فقس  هب  طقف  تسین ، یکتم  اج  جیه  هب  بانط  نیا  .دورب  الاب  دریگب و  ار  هتخیوآ  بانط 

هب بانط  نیا  ینعی  دینز »! گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  یگمه  ) » (2) ) ؛) ًاعیمَج ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  : ) دومرف ام  هب  ناحبـس  يادخ  هکنیا 
هدش هنیداهن  امـش  ترطف  اب  و  هطبار ، امـش  ياهلد  اب  و  تسه ، امـش  همه  سرتسد  رد  بانط  نیا  ياه  هشیر  تسا ، هدیـسر  امـش  همه 
برغ قرش و  هب  دوشن ، دیدیبسچ » نیمز  هب  ) » (3) ) ؛) ِضْرَْألا َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ( ؛ دیبسچن نیمز  هب  دیئایب ، الاب  دـیریگب ، ار  بانط  نیا  .تسا 

.دیئایب الاب  ات  دیوشن  ادج  و  دیریگب ، ار  بانط  نیمه  .دیتفا  یم  هاچ  هب  اهنیا  هدیسوپ  بانط  اب  هک  دینکن  هیکت 

1175 ص :
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اعد رد  هاگن  تعسو  موزل 

زا نخـس  هن  تسا ، ِهَّللا » َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف   » زا نخـس  هن  .تسا  یکتم  ادخ  هب  طقف  تسین ، یکتم  اج  چـیه  هب  دـش ، ینآرق  هعماج  رگا 
هب قلعتم  ار  دوخ  .دنمیرک  نآرق  ربارب  رد  يریگ  عضوم  رد  هن  دندادح ، رد  هن  دنقاقش ، رد  هن  .نآ  دننام  تسا و  َهَّللا » َنُوبِراُحی  َنیذَّلا  »

هعماج دوش  یم  .دندنب  یمن  ار  یسک  هار  مه  دنهد ، یم  صیخـشت  ار  دوخ  هار  مه  هاگ  نآ  .دنور  یم  الاب  دننیب و  یم  هلا  سدقا  تاذ 
هب ِهَـبْعَْکلا ؛ ِّبَر  ُتُْزف َو  : » دـنیوگ یم  مالــسلا  هـیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  زا  لـبق  هـک  دـنوش  یم  تـیبرت  ینادرگاـش  هاـگ  نآ  .لدـع 

)(1) « ( .مدش راگتسر  نم  هبعک  راگدرورپ 

1176 ص :
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ناحبس يادخ  زا  یمالسا  عماوج  تالکشم  عفر  تساوخرد 

لایخ هناگیب  دیدید ، مه  ار  قارع  دیدید ، هک  مه  ار  ناتـسناغفا  عضو  دـیدید ، هک  مه  ار  اه  هناگیب  دـیدید ، هک  ار  اکیرمآ  عضو  امش 
هدرکان يادخ  رگا  هتفرـشیپ ! ياهروشک  زا  یـضعب  ریظن  دوش  یم  اجنیا  دندز ، يرابو  دنب  یب  يدازآ  زا  مد  هدرکان  يادخ  رگا  دـنکن 

اجنیا دوش ، یم  ناتـسناغفا  زا  رتدب  اجنیا  دنادب ، نویفا  ار  نید  یـسک  هدرکان  يادـخ  دـنکن ، تموکح  نید  دـشابن ، هیقف  تیالو  اجنیا 
.دوش یم  قارع  زا  رتدب 

نآ ندرک ، رس  هب  نآ  دوشب  ات  دراذگب  رـس  يالاب  ار  نآرق  فراعم  نیا  دمهفب ، ناسنا  ردق  یلایل  ردق ، ياهبـش  رد  ار  اهرطخ  نیا  دیاب 
ناریا و یمالـسا  يا  هقطنم  یلحم و  تینما  مه  اـمومع ، ار  نیـشن  ناملـسم  قطاـنم  تینما  مه  .ینآرق  ياـعد  دوش  یم  وا  ياـعد  هاـگ 

سدقا تاذ  هک  دیناد  یم  ًانئمطم  ار  نیا  نوچ  .دنک  یم  اعد  همه  يارب  ًاصوصخ  دریگ ، یم  رظن  رد  ار  ناتـسناغفا  قارع و  نیطـسلف و 
تسا نآ  لثم  دنک ، هدروآ  رب  ار  ملاع  رـسارس  ياهناملـسم  اهیناریا و  اهینیطـسلف ، اهیقارع ، اهیناتـسناغفا ، همه  جئاوح  دهاوخب  رگا  هلا ،

مامت جئاوح  وا  رگا  هک  تسین  نینچ  نیا  دـنک ! یمن  قرف  چـیه  وا  يارب  دـنک ؛ هدروآرب  لزنم  هشوگ  کی  رد  ار  رفن  کی  تجاح  هک 
ار ناریا  ناملسم  مدرم  ار و  نیطسلف  هدید  جنر  نافعضتسم  نامورحم و  ار ، قارع  ياه  هدیـشک  درد  ار ، ناتـسناغفا  ياه  هدیـشک  جنر 
) « (1) ) !؟ ٍدِساَف َّلُک  ِْحلْصَأ  َّمُهَّللا  ...ٍریِقَف  َّلُک  ِنْغَأ  َّمُهَّللا   » .میئوگن مینکن ، زاب  ناهد  ارچ  .دشاب  تخس  وا  يارب  دنک ، هدروآرب  دهاوخب 

.دنک یمن  قرف  چیه  ادخ  يارب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 

1177 ص :
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ادخ هدارا  هب  راوشد  هداس و  راک  ره  عوقو  ناکما 

نیرت هدـیچیپ  یکی  راک ، نیرت  هداس  یکی  .تسا  ناسآ  نم  شیپ  ود  ره  دومرف : .درک  رکذ  هنومن  ود  میرک  نآرق  رد  ناحبـس  يادـخ 
هیاس نیا  دیدرک ، بصن  صخاش  ناونع  هب  هک  راکدوخ  کی  امـش  .دـنک  اجباج  دـهاوخب  ار  هیاس  هک  تسا  نآ  راک  نیرت  هداس  .راک 

.تسا تملظ  نآ  دوجو و  نیب  زرم  هیاس ، نیا  دشاب ! هتشاد  ینزو  ات  تسین  يزیچ  الـصا  تسه ؟ ردقچ  رگم  صخاش  نیا  هیاس  .دراد 
: دومرف داد »؟ ادـتما  ار  هیاس  هنوگچ  ) » (1) ) ؛) َّلِّظلا َّدَـم  َْفیَک  ، ) دـتفا یم  رین  مارجا  نیا  يارب  هک  يا  هیاس  دومرف : اـه  هیاـس  دروم  رد 

لهس يانعم  هب  اریسی »  » رگا .ناسآ » ینتفرگ  میدرک ، عمج  دوخ  يوس  هب  میتفرگ و  ار  وا  سپس  ) » (2) ) ؛) ًاریسَی ًاْضبَق  اْنَیلِإ  ُهانْضَبَق  َُّمث  )
عمج .دوش  یم  فرطرب  هیاس  رگید  دیایب ، الاب  باتفآ  یتقو  .مینک  یم  عمج  یناسآ  هب  ار  هیاس  نیا  ام  دومرف : .جیردت  ینعی  هن  دـشاب ،

.ادخ يارب  تسا  ناسآ  یلیخ  هیاس  ندرک 

، اهنامـسآ يریـش ، هار  یـسمش ، ياه  هموظنم  نیمز ، لک  ینعی  يربک ؛ تماـیق  ماـن  هب  نتخاـس  هراـبود  ندز و  مه  هب  ار  ملاـع  طاـسب 
ندرک روشحم  رشح و  نیا  ) (3) ) ؛) ٌریسَی اْنیَلَع  ٌرْشَح  َِکلذ  : ) دومرف .دزادنایب  ون  حرط  هرابود  دنکب ، ضوع  ار  ناهج  لک  اهناشکهک ،

داعم نایرج  رد  دوب ، یجیردت  نوچ  أدبم  نایرج  رد  دیآ !؟ یم  نهذ  هب  هچ  رت  لکـشم  داعم »  » نایرج زا  لاح  .تسا  نامـسآ  ام  يارب 
راک نآ  مه  .ٌریسَی » اْنیَلَع  ٌرْـشَح  : » دومرف .درادن  یـضرف  رت  لکـشم  راک  نیا  زا  .دوشب  يزاسزاب  هرابود  دوشب و  هدیچرب  دیاب  ملاع  لک 

.تسا یهانتمان  تردق  اریز  تسا ؛ ناسآ  ام  يارب  راک  نیا  مه  تسا ، نامسآ  ام  يارب 
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یهلا تمحر  تعسو  لیلد  هب  اعد  هعسوت  موزل 

، اه هجـض  نیا  رد  اهـشیاین و  نیا  ردارچ  دشابن ؟ عیـسو  ام  ياهاعد  ارچ  میهاوخن ؟ يزیچ  وا  زا  ردـص  حرـش  اب  ام  ارچ  تسا ، نیا  رگا 
نآ دوشب !؟ يزاـسزاب  میهاوخن  ارچ  ار  فجن  هلاـس  رازه  لاـسنهک  هزوح  نیا  میهاوـخن ؟ ار  اـهیقارع  اـهیناغفا و  اهینیطـسلف و  تجاـح 
جنر رد  نانچمه  برغ  قرـش و  هدید  جنر  ياهناملـسم  ارچ  دوشن ؟ ءایحا  هرابود  ارچ  دادغب  لاثما  دادغب و  هتفر  تسد  زا  ياه  هیماظن 

؟ دننامب بیسآ  و 

.دینک تلأسم  ار  همه  تیاده  دیهاوخب ، ار  همه  جئاوح  تسکش ، یلد  رگا  رس ، هب  نآرق  مسارم  رد 

، نات تلم  نات ، تلود  ناتیاه ، هاگـشناد  ناتیاه ، هزوح  .دوشب  ینآرق  اهنآ  تایح  اهنآ و  لد  هک  دـیهاوخب  ار  ناوجون  ار ، ناوج  لـسن 
نالف .دـیهاوخب  مه  ار  ناتدوخ  یئزج  جـئاوح  نمـض ، رد  دـعب  .دـینک  اعد  ار  اهنیا  نات ، يربهر  مظعم  ماـقم  ناـت و  ماـظن  همه ، قوف 
میرک نآ  زا  ناسنا  تسا  فیح  اما  تسه ؛ بوخ  اهنیا  .دزاسب  ار  هناخ  نالف  دـنکب ، ءادا  ار  ضرق  نـالف  دـهدب ، افـش  ادـخ  ار  ضیرم 

وا يارب  دنک ، هدروآرب  ار  همه  جـئاوح  ار و  جـئاوح  همه  رگا  دـنک ، یمن  قرف  وا  يارب  هک  .دـهاوخن  گرزب  ياهزیچ  قالطالا ، یلع 
دوخ هب  هدیسر  دنک و  یمن  دیماان  ار  دوخ  لئاس  هک  یـسک  يا  ) (1) ) ؛ ُُهِلئاَن ُدَْفنَی  َال  ُُهِلئاَس َو  ُبیِخَی  َال  ْنَم  اَی  » .درادـن یتوافت  نیرت  مک 

ینآرق  - هللا ءاش  نا  ار -  حور  دینک و  اعد  دنلب  ياهتمه  نیا  اب  .دـیآ  یمن  هاتوک  يزیچ  دوش ، یمن  مک  .دـیامن » یمن  یناف  عیاض و  ار 
.دینک تلأسم  هلا  سدقأ  تاذ  زا  ار  همه  دیهاوخب ، ار  ماظن  تنایص  مه  دیهاوخب ، ار  هزوح  راتخاس  مه  دینک ؛
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ردق بش  يایحا  يزیر و  همانرب 

لوزن ردـق و  بش  نآ  رد  هک  یهام  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تمظع  تفارـش و  زا  لاس  رگید  ياههام  نایم  رد  ناضمر  كرابم  هام 
كرد ار  ردق  ياهبش  هژیو  هب  هام و  نیا  تفرعم  یتمالس و  اب  دناوتب  هک  تسا  یسک  تخبشوخ  دنمتداعـس و  .تسا  هتفرگ  رارق  نآرق 

یم هئارا  یمارگ  ناگدنناوخ  تمدخ  هتکن  دنچ  بلاق  رد  ار  یبلاطم  هلاقم  نیا  رد  ور ، نیا  زا  .دوش  دـنم  هرهب  نآ  تاضویف  زا  هدرک ،
: میامن

نیبطاـخم يارب  هاـم  نیا  تیمها  شزرا و  تسا  مزـال  دوش ، یفاو  هدافتـسا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  ياـهزور  اهبـش و  زا  هکنیا  يارب  . 1
كرابم هاـم  ندیـسرارف  زا  لـبق  هک  دوب  نیا  رب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  زا  یـسأت  هب  ناـگرزب  هریـس  .ددرگ  صخـشم 

هک يروط  هب  ) (1) ) ؛ دندرک یم  نایب  مدرم  يارب  ار  ردـق  ياهبـش  هام و  نیا  تیمها  شزرا و  دـندومن و  یم  داریا  يا  هبطخ  ناضمر ،
هب ياهتصرف  رد  دننک و  عورش  مظعملا  نابعش  هام  زا  یمارگ  ناغلبم  تسا  مزال  سپ  .دندش  یم  زیزع  هام  نیا  ندیسر  ارف  قاتشم  همه 

.دننک تبحص  ردق  بش  ناضمر و  كرابم  هام  لیاضف  اهیگژیو و  زا  هدمآ  تسد 

: تسا دیفم  رکذت  يارب  لیذ  دراوم  نوچ  یتاکن  رکذ  لاثم ، ناونع  هب 

1180 ص :
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زین یهلا  يایلوا  .دوش  یم  بوسحم  ) (1)  ( یسمخ لاس  ناونع  هب  هک  دنا  هدرک  صخشم  ار  يزور  دوخ  يارب  هک  دنتسه  یخرب  .فلا 
دننک صخشم  ار  دوخ  ۀلاس  کی  ياهراتفر  لامعا و  باسح  ات  دننک  یم  باختنا  دوخ  يارب  يونعم  لاس  ار  ناضمر  كرابم  هام  لّوا 

)(2)  ( .دننک رافغتسا  یبوبر  هاگرد  هب  هدوبن ، شخب  تیاضر  رگا  دنروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  رکش  هدوب ، بوخ  لامعا  رگا  و 

یخرب روظنم ، نیدب  .دننک  كرد  ار  ردق  ياهبش  دنناوتب  ات  دنتـشاد  يا  هژیو  مامتها  هک  دنا  هدوب  ناگرزب  یهلا و  يایلوا  زا  یلیخ  .ب 
)(3)  ( .دنوش ردق  بش  كرد  هب  قفوم  ات  دندرک  یم  يراد  هدنز  بش  حبص  هب  ات  بش  رس  زا  ار  مامت  لاسکی  ناگرزب ، زا 

یهام دنا ؛ هدش  توعد  دنوادخ  ینامهم  هب  همه  هک  تسا  یهام  هام ، نیا  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربمایپ  شیامرف  قبط  .ج 
نآرق زا  يا  هیآ  رگا  دراد ؛ باوث  ربارب  داـتفه  دوش ، هدـناوخ  يزاـمن  رگا  دوش ؛ یم  بوسحم  تداـبع  ناراد  هزور  باوـخ  یتـح  هک 

)(4)  ( .تسا هدمآ  لصفم  تروص  هب  هینابعش  هبطخ  رد  هک  ...و  دراد  نآرق  متخ  باوث  دوش ، توالت 

1181 ص :

، دنریگب قوقح  هک  یناسک  زا  یلیخ  .دوش  هداد  زین  هبساحم  هوحن  یسمخ و  لاس  هب  يرکذت  يونعم  لاس  نایب  رانک  رد  رتهب  هچ  - . 1
.تسه یسمخ  لاس  زین  اهنآ  يارب  هک  دنناد  یمن  زونه 

َباتَو ُْهنِم  َهَّللا  َرَفْغَتْسا  ًائِّیَس  َلِمَع  ْنِاَو  َهَّللا  َدازَتْسا  ًانَسَح  َلِمَع  ْنِاَف  : » دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ح 2 : ص 453 ، ج 2 ، یفاکلا ، - . 2
« .ِْهَیِلا

ص 10. هیوضرلا ، دئاوف  ك.ر : .دنک  یم  لقن  ار  بلطم  نیا  یناهفصا  یسابرک  موحرم  تالاوحا  رد  یمق  سابع  خیش  موحرم  - . 3
نویع ص 93 ؛ قودص ، یلامالا ، ص 356 ؛ ج 93 ، راونالا ، راحب  ص 313 ؛ ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ك.ر : هینابعـش  هبطخ  يارب  - . 4

ص 295. ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا 
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یمن لـمع  تروص  کـی  هب  ردـق  ياهبـش  مسارم  يرازگرب  صوصخ  رد  یمالـسا  ناریا  رد  دوجوم  دـجاسم  اهاتـسور و  اهرهـش ، . 2
رگید یخرب  دننارذگ و  یم  يراد  هدنز  بش  مسارم و  يارجا  هب  ار  ردق  ياهبش  اتسور  رد  هچ  رهش و  رد  هچ  دجاسم  زا  یخرب  .دننک 
ناغلبم تسا  مزال  نیاربانب ، .دوش  یمن  هدـید  دجـسم  رد  مدرم  روضح  زا  يرثا  دـنور و  یم  اه  هناخ  هب  همه  ینارنخـس  ماـمتا  زا  دـعب 
هرابرد دنا ، هتـشاد  همانرب  ًالبق  رگا  .دنـشاب  هتـشاد  هقطنم  یـسانش » موب   » هب یفعاضم  هجوت  دننک ، ارجا  همانرب  دنهاوخ  یم  هک  یمارگ 
همانرب اب  زیزع  ياهبـش  نیا  ندیـسر  ارف  زا  لبق  دنا ، هتـشادن  ردق  ياهبـش  رد  يا  همانرب  لاح  هب  ات  رگا  دننک و  تیریدم  نآ  یگنوگچ 

.دنیامن ارجا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  همانرب  نیلوا  دننک  یعس  حیحص  يزیر 

نیدـحوملا یلوـم  هاـم ، نـیا  دیهــش  شیاـمرف  هـب  هـک  ارچ  تـسین ؛ هزادـنا  کـی  هـب  ناراد  هزور  نارازگزاـمن و  يوـنعم  تـالاح  . 3
)(1)  ( .تسا یلابقا  رابدا و  اهبلق  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

1182 ص :

.( تمکح 312 هغالبلا ، جهن  « ) ....ًارابِْداَو ًالاْبِقا  ِبُولُْقِلل  َّنِا   : » مالسلا هیلع  لاق  - . 1
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هب ردـق  بش  يایحا  يارب  هک  یناسک  زا  یخرب  هدرکن  يادـخ  ات  دوش  هجوت  زین  مهم  نیا  هب  اه  همانرب  يارجا  رد  تسا  يرورـض  سپ 
هدز لد  مسارم  زا  بلق ، لابقا  تهج  زا  اهنآ  رد  ینالوط  همانرب  يارجا  هنیمز  دوبن  اه و  هماـنرب  ندـش  ینـالوط  اـب  دـنا ، هدـمآ  دجـسم 

.دننکن كرت  ار  دجسم  هناسویأم  یقیفوت  یب  ای  یقیفوت  مک  روصت  اب  دنوشن و 

: تسا دیفم  اهنآ  تیاعر  لیذ و  تاکن  هب  هجوت  ردق  ياهبش  رد  يونعم  بوخ و  همانرب  کی  يارجا  يارب  . 4

زا هدافتـسا  بش و  نیا  رد  روضح  هناقاتـشم  همه  ات  میوش  روآدای  نارازگزامن  هب  لبق  زا  ردـق » بش   » ضیف تلیـضف و  كرد  يارب  - 
.دننک يرامشزور  ار  يونعم  ياه  همانرب 

...و یحادم  ندناوخ ، اعد  ندـناوخ ، نآرق  لها  دـنراد و  عامتجا  رد  زین  یبوخ  ههجو  هک  ار  دجـسم  لها  دارفا  زا  یخرب  تسا  رتهب  - 
.میریگب کمک  اهنآ  زا  همانرب  يارجا  رد  مینک و  ییاسانش  دنتسه ،

1183 ص :
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...و یحادـم  اعد ، تاجانم ، نآرق ، توالت  يارب  هک  ار  يدارفا  زین  نآ و  مامتا  نامز  مسارم و  يرازگرب  ناـمز  ییولباـت  رد  لـبق  زا  - 
جرد دجـسم  ياهولبات  رد  یبوخ  تروص  هب  ار  اهبـش  لامعا  نینچمه  .میناسرب  نارازگزاـمن  عـالطا  هب  درک ، دـنهاوخ  هماـنرب  يارجا 

.دییامن

.دیهدب مسارم  رد  ناگدننک  تکرش  هب  ...و  وضو  دیدجت  یگتسخ ، عفر  تهج  يا  هلصاف  اه  همانرب  نیب  رد  دینک  یعس  - 

)(1)  ( .دننک تکرش  مسارم  رد  لسغ  اب  دراد  ناکما  رگا  هک  دینک  یناسر  عالطا  نارازگزامن  هب  ردق  بش  زا  لبق  زور  - 

.دنریگب رارق  تلفغ  دروم  دیابن  هک  دنراد  یصاخ  یگژیو  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  ياهاعد  - 

: تسا يرورض  دوب ، دهاوخ  ناشنادنزرف  هارمه  ردق  ياهبش  مسارم  رد  ناوناب  روضح  هک  اجنآ  زا  - 

1184 ص :

ص ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  «) .ِِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  یِلا  اهایْحَاَو  ِرْدَْـقلا  َهَْلَیل  َلَسَتْغا  ِنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  - . 1
ح 13600. ، 358
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؛ دشابن نادرم  مسارم  يرازگرب  ياضف  زا  رت  کچوک  اهنآ  يارب  هتفای  صاصتخا  ياضف  .فلا 

؛ دوش هیهت  بسانم  زادناریز  یفاک و  رون  .ب 

؛ ددرگ مهارف  اجنآ  رد  یندیماشآ  بآ  تهج  یفورظ  ًامتح  .ج 

ناشیادـص رـس و  رگا  نیاربانب ، .دـنراد  هجوت  مه  نادـنزرف  هب  ...و  اعد  زامن ، نآرق ، تئارق  رب  هوالع  اهنآ  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  .د 
.دوش هداد  رکذت  بسانم  یتلاح  اب  دش ، دایز 

...و حیتافم  اهنآرق ، میـسقت  رد  ناوت  یم  اهنآ  زا  .دـیربب  هرهب  هنالاعف  مسارم  يارجا  رد  دـنراد  روضح  دجـسم  رد  هک  یناناوجون  زا  - 
.درک هدافتسا 

رهم رگا  زین  .دیشاب  رکف  هب  لبق  زا  تسا ، دوبمک  راچد  حیتافم  نآرق و  تهج  زا  امـش  دجـسم  رگا  ردق ، ياهبـش  ندیـسرارف  زا  لبق  - 
.دییامن یشک  هدابمس  ای  ضیوعت  زین  ار  اهرهم  نیا  دجاسم ، یبوررابغ  اب  هدش ، هتفرگ  مرج  فیثک و  دجسم 

اب دـنتفرگ ، یم  هرهب  اهبـش  نیا  ءاـیحا  يارب  یملع  ثحاـبم  زا  ردـق  ياهبـش  رد  یتـح  هک  هدوـب  نیا  رب  ناـگرزب  هریـس  هک  اـجنآ  زا  - 
تالکشم نیا  عفر  رد  یملع ، ياهتیصخش  زا  توعد  دراد و  دوجو  هقطنم  رد  ًانایحا  هک  یتاهبش  تالـضعم و  تالکـشم و  ییاسانش 

.دیشوکب تاهبش  هب  خساپ  و 

1185 ص :
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ای ِْهَیِلا » ُبُوتَاَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَا   » هبترم دـص  ای  دـنناوخب  ار  هّللا  وه  لق  تفه  زامن  ًالثم  ات  دوش  هتـساوخ  همه  زا  اه  همانرب  ناـیم  رد  - 
نیا دـنا  هدرک  شومارف  رگا  دجـسم  لها  هک  دوش  یم  ثعاـب  راـک  نیا  ) (1)  ( .دـنیوگب ار  نینمؤملاریما » َهَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللَا   » هبترم دـص 

یهارمه کش  یب  هک  دننک  نیرفن  نعل و  ار  نیلتاق  ای  دننزب  رافغتـسا  هب  تسد  ًالثم  یعمج  هتـسد  تروص  هب  دـنروآ ، اج  هب  ار  لامعا 
.دریگ یم  ناراد  هدنز  بش  زا  ار  یگتسخ  ساسحا  زین  دنک و  یم  رت  شیب  ار  تباجا  دصرد  یلمع ، يارجا  رد  رگیدکی  اب  تعامج 

دنراد روضح  يدایز  تیعمج  بشما  هکنیا  روصت  .دیهد  لوط  رگید  ياهبش  زا  رت  مک  بش  نیا  رد  ار  دوخ  ینارنخـس  دینک  یعـس  - 
.دشاب یمن  حیحص  تفگ ، ار  هتفگان  ياهفرح  ناوت  یم  و 

نتخادـنا زا  تسا  يرورـض  سپ  .مینک  زیهرپ  نآ  ندـش  ینالوط  زا  هدرک ، عورـش  هدـش  مالعا  نامز  زا  ار  اه  همانرب  تسا  هتـسیاش  - 
.دنا هداد  رارق  ارجا  عون  نیا  رب  ار  دوخ  هریس  ناگرزب  زا  یخرب  هک  نانچ  مییامن ؛ يراددوخ  تقو  رخآ  هب  اه  همانرب 

1186 ص :

.ردق ياهبش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  ك.ر : - . 1
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کمک نیرـضاح  فعـض  ندرب  نیب  زا  یگتـسخ و  عفر  هب  هک  تساه  همانرب  لصاوف  رد  ییاریذـپ  بوخ ، رایـسب  ياـهراک  زا  یکی  - 
.درک دهاوخ 

ندـناوخ هک  دـینک  یناسر  عالطا  دوخ  نیبطاخم  هب  تسا  هتـسیاش  .تسا  زامن  تعکر  دـص  ندـناوخ  ردـق  ياهبـش  لامعا  زا  یکی  - 
.دیشیدنیب ار  مزال  ریبادت  زین  همانرب  نیا  يارجا  يارب  دراد و  رارق  تیولوا  رد  اضق  ياهزامن 

1187 ص :
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سدق زور 

مالسا نت  هراپ  فیرش ، سدق 

هراشا

زئاح دسر  یم  شیپ  نرق  هب 35  هک  یتمدق  اب  رهش  نیا  .دور  یم  رامش  هب  ناهج  یبهذمو  یخیرات  ياهرهـش  زا  یکی  سدقملا » تیب  »
هب .تسا  هتـشاد  رارق  مالـسا ) تیحیـسم و  تیدوهی ،  ) یمیهاربا نایدا  نیرتگرزب  هجوت  نوناک  زابرید  زا  تسا و  هدوب  صاـخ  تیمها 

رهـش نیا  تاـیاور  یخرب  قبط  .دروخ  یم  مشچ  هب  رهـش  نیا  فلتخم  قطاـنم  رد  ناـیدا  نیا  زا  يداـیز  ياـهانب  راـثآ و  تهج  نیمه 
رد هدرک و  یگدنز  یهلا  ناربمایپ  سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد  ) (1)  ( .تسا هدش  هتخاس  مالسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  طسوت 

، تفر ایند  زا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هک  یماگنه  : » دندومرف ملـسم » نب  دمحم   » هب مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنا  هدش  نفد  اجنآ 
)(2) « ( .دومن نفد  سدقملا  تیب  رد  هدرک و  لمح  ماش  هیحان  يوس  هب  یتوبات  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  فسوی 

، هتشاد هک  ییاهیگژیو  اهزایتما و  رطاخ  هب  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  مالـسا  نید  روهظ  زاغآ  زا  يونعم  یبهذم و  یخیرات ، رهـش  نیا 
رد تهج  نیمه  هب  .تسا  هدمآ  یم  باسح  هب  هنیدم  هکم و  زا  دعب  ناناملـسم  سدقم  رهـش  نیموس  ناونع  هب  مالـسا  ردـص  نامه  زا 

.مینیشن یم  هراظن  هب  مالسا  رظنم  زا  ینامسآ  ناربمایپ  نمام  یهلا و  نیمزرس  نیا  تیمها  هاگیاج و  هب  راتشون  نیا 

1188 ص :

ص 22. ج 6 ، بیذهتلا ، - . 1
ص 164. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 2
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نیتسخن هلبق 

هب ار  ناشیاهزامن  هداد و  رارق  دوخ  نیتسخن  هلبق  ناونع  هب  ار  اـجنآ  اـت  دـندش  فظوم  ناناملـسم  مالـسا ، روهظ  نیتسخن  ياـهزور  زا 
سدق يوس  هب  هنیدم ، هب  ترجه  زا  دعب  هام  هدفه  ات  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دنناوخب  فیرش  سدق  یصقالادجسم و  تمس 

ار هبعک  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینامز  هچ  زا  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رامع » نب  هیواعم   » يزور .دناوخ  یم  زامن 
َُّمث ًارْهَش  َرَشَع  َهَْعبَـس  ِسِدْقَْملا  ِْتَیب  َیلِإ  ِهَنیِدَْملا  ِیف  یِّلَُـصی  َناَک  ٍرَْدب َو  ْنِم  ِهِعوُجُر  َدَْعب  : » دنداد خساپ  ترـضح  داد »؟ رارق  دوخ  هلبق 

سدقملا تیب  يوس  هب  هام  هنیدم 17  رد  ترـضح  نآ  .تشگرب و  ردب  گنج  زا  ترـضح  نآ  هکنیا  زا  دعب  ) (1) ) ؛ ِهَبْعَْکلا َیلِإ  َدیِعُأ 
« .دش هدنادرگرب  هبعک  هب  دنوادخ ] يوس  زا   ] هکنیا ات  دناوخ  یم  زامن 

، دناوخ یم  زامن  یـصقالا  دجـسم  يوس  هب  هکم  رد  هک  یلاس  زا 13  هتشذگ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
رارق دوخ  هلبق  ار  سدقملا  تیب  یبهذـم  ياهـشیاین  زامن و  عقوم  رد  هام ) دودح 17  رثکادح   ) يرجه مود  لاس  ات  زین  ترجه  زا  دـعب 

.دوش یم  هتخانش  ناناملسم  نیتسخن  هلبق  فیرش  رهش  نیا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هداد  یم 
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جارعم رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دورف  جورع و  لحم 

یم دروم  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  .دـش  زاغآ  سدـق  رهـش  رد  یـصقالا  دجـسم  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جارعم  نینچمه 
كاپ ) » (1) ) ؛) اِنتایآ ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يذَّلا  َناْحبُـس  : ) دیامرف

هک یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  ار  ملـسو )  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم   ) دوـخ هدـنب  جارعم  بـش  رد  هـک  ییادـخ  تـس  هزنم  و 
« .میهد ناشن  وا  هب  جارعم ] رد   ] ار دوخ  تایآ  ات  داد  ریس  میا  هتخاس  كرابم  ار  شنوماریپ 

رب هوالع  یـصقالا  دجـسم  هک : تسا  نیا  زا  یکاح  هلوح » انکراب   » هلمج دـیامرف : یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هللا ) همحر  ) ییابطابط همالع 
هراشا نآ  يرهاـظ  تاـکرب  هب  تسا  نکمم  نیا  دـشاب و  یم  یکراـبم  نیمزرـس  زین  نآ  فارطا  تسا ، یـسدقم  نیمزرـس  دوخ  هکنیا 
ناکما زین  و  تسا ، اهییابیز  اهینادابآ و  يراج و  ياهبآ  رابرپ و  ناتخرد  زا  ولمم  مرخ و  زبسرـس ، يا  هیحان  سدـقملا  تیب  اریز  دـنک ؛

رون هاگتـساخ  یهلا و  گرزب  ناربمایپ  نوناک  خـیرات  لوط  رد  سدـقم  نیمزرـس  نیا  اریز  دـشاب ؛ نآ  يونعم  تاـکرب  هب  هراـشا  دراد 
)(2)  ( .تسا هدوب  یتسرپادخ  دیحوت و 

1190 ص :

.1/ ءارسا - . 1
.هیآ لیذ  نازیملا ، - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1251 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1190_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1190_2
http://www.ghaemiyeh.com


تیب يوـس  هب  مالـسا  زکرم  هکم ، زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ریـس  دراد  دوـجو  یهلا  يوـنعم و  رفـس  نیا  رد  هـک  يرگید  ۀـتکن 
متاخ ات  لیعامـسا  میهاربا و  زا  گرزب  يدیحوت  نایدا  مامت  ءارـسا ، : » دیوگ یم  بطق » دیـس   » .تسا يدیحوت  نایدا  زکرم  سدقملا ،
ییوگ هک  نانچ  دومن ؛ زکرمتم  اج  کی  رد  ار  يدیحوت  نایدا  سدقم  نکاما  داد و  دنویپ  رگیدکی  هب  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  نییبنلا 

تلاسر يواح  وا  تلاسر  مایپ و  هک  دراد  یم  مالعا  دوخ  هنابش  رفـس  نیا  اب  نییبنلا -  متاخ  ملـسو -  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
)(1) « ( .تسا نانآ  هار  همادا  یلبق و  ناربمایپ 
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سدقملا تیب  رد  مالسا  ربمایپ 

هیلع لیئربج  دندرب ، یم  سدقملا  تیب  هب  جارعم  ماگنه  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ هب  ار  گرزب  ناربمایپ  ياهبارحم  لیئربج  .دـندمآ  سدـقملا  تیب  هب  مه  اـب  درک و  راوس  ینامـسآ ) بکرم   ) قارب رب  ار  وا  مالـسلا 

)(1) « ( .درازگ زامن  اهبارحم  نآ  رد  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  داد و  ناشن  ترضح 

، سدقملا تیب  هب  دورو  ماگنه  نم  : » دنک یم  شرازگ  نینچ  ار  زاس  تشونرـس  رفـس  نیا  زین  دوخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رد مه  لیئربج  .مدش  یصقالا  دجـسم  دراو  متـسب و  دنتـسب ، یم  نآ  هب  ار  دوخ  بکرم  هتـشذگ  يایبنا  البق  هک  يا  هقلح  هب  ار  قارب » »

هدرک و عامتجا  نم  رطاخ  هب  یهلا  گرزب  يایبنا  زا  يرایسب  هدع  مالسلا و  هیلع  یـسیع  یـسوم و  لیلخ ، میهاربا  اجنآ  رد  .دوب  مرانک 
دـش بترم  اهفـص  هک  یماگنه  اما  درک ؛ دـهاوخ  تماما  ام  همه  رب  لیئربج  هک  متـشادن  يدـیدرت  چـیه  نم  .دـندوب  زامن  هماقا  هدامآ 

مالـسا یمارگ  لوسر  تیاور  نیا  قـبط  ) (2) « ( .مدـناوخ زاـمن  هدرک و  تماـما  ناـنآ  رب  نم  درب و  ولج  هتفرگ و  ارم  يوزاـب  لـیئربج 
زین ار  نانآ  تماما  تعامج ، زامن  رد  هدرک و  تاقالم  یهلا  گرزب  يایبنا  حاورا  اب  هتفاـی و  روضح  سدـقملا  تیب  رد  جارعم  بشرد 

.تسا هدش  راد  هدهع 

هیحاـن نیا  هب  مارتـحا  اـب  ناناملـسم  هتـسویپ  دراد ، مالـسا  نیبـم  نید  رظنم  زا  هک  یهاـگیاج  یبهذـم و  رهـش  نیا  تیمها  هب  هجوت  اـب 
.دندروآ یم  باسح  هب  مالسا  سدقم  رهش  نیموس  هنیدم  هکم و  زا  دعب  ار  اجنآ  هتسیرگن و 
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سدقملا تیب  رد  ناناملسم  نیلوا 

نآ هام  تدم 4  نانآ  دندروآ ، يور  سدقملا  تیب  رهـش  يوس  هب  ماش  حتف  زا  سپ  ناملـسم ، ياهورین  636 م )  ) يرجه لاس 15  رد 
.دنریگب لیوحت  راتشک  گنج و  يزیرنوخ و  نودب  ار  رهش  ات  دندش  لمحتم  ار  يدایز  ياهیتخس  دندرک و  هرصاحم  ار  رهش 

دندرک داهنشیپ  دندوب ، هدش  هتسخ  تیافک  یب  نانارمکح  تسد  زا  هک  رهش  مدرم  ودندش  دیماان  اهیمور  يرای  زا  هک  رهـش ، نامکاح 
لیوحت يارب  هک  دنداد  عالطا  مود  هفیلخ  هب  هتفریذپ و  ار  نانآ  طرـش  زین  ناناملـسم  .میهد  یم  لیوحت  تقو  هفیلخ  هب  ار  رهـش  ام  هک 

سدقملا تیب  هب  هنیدم ، ناگرزب  زا  یخرب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دیدحالـص  اب  زین  وا  .دـیایب  اجنآ  هب  سدـقملا  تیب  نتفرگ 
.تفرگ لیوحت  ار  سدقملا  تیب  امسر  هتشون و  ار  يا  همان  ناما  یبهذم ، ناربهر  اهفقسا و  اب  تاقالم  نمض  دمآ و 

: تسا نینچ  سدقملا  تیب  نینکاس  هب  رمع »  » همان ناما  نتم  زا  یشخب 
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بیلـص و اسیلک و  لام و  ناج و  هب  تسا ، هداد  سدـقملا ) تیب  « ) ءایلیا  » مدرم هب  ناناملـسم  سییر  رمع ، هک  تسا  يا  همان  ناما  نیا  »
دـنزاس و ناریو  ار  اهنآ  دـننک و  لاغـشا  ار  نانآ  ياهاسیلک  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  دـهد و  یم  ناـما  نآ  دارفا  همه  ملاـس و  ضیرم و 

مدرم .دنهد  تنوکـس  ءایلیا  رد  ار  نایدوهی  زا  يدحا  دیابن  مه  ناشیا  دندازآ و  یبهذم  لئاسم  رد  نانآ  .دـننک  مک  ار  اهنآ  زا  يزیچ 
)(1) « ( .دننک نوریب  اجنآ  زا  ار  اهیمور  اهدزد و  دنزادرپب و  هیزج  ناناملسم ، هب  رگید  ياهاج  دننام  تسا  مزال  زین  ءایلیا 

.دندش رهش  دراو  لماک  شمارآ  رد  يریگرد و  يزیرنوخ و  نودب  ناناملسم  دادرارق ، نیا  ياضما  زا  سپ 

تسا و هدش  لئاق  نیمزرس  نآ  يارب  میرک  نآرق  هک  یتسادق  هب  هجوت  اب  مالسا ، رکـشل  طسوت  ءایلیا  رهـش  زیمآ  تملاسم  حتف  زا  سپ 
هب مالـسا  زا  لبق  ياهنامز  لوط  رد  هک  ار  رهـش  نیا  دـنداد و  رییغت  سدـقملا  تیب  هب  ار  ءاـیلیا  ماـن  ندوب ، لوا  هلبق  رطاـخ  هب  نینچمه 

.دندرک دابآ  دوب ، هدش  لیدبت  هناریو 
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ربمایپ نذؤم  لالب ،» «، » يراصنا لبج  نب  ذاعم  «، » حارج هدیبع  وبا  : » زا دـنترابع  دنتـشاد  روضح  سدـقملا  تیب  حـتف  رد  هک  یباحـصا 
نب هللادبع  «، » يراصنا دوعسم  وبا  «، » یسراف ناملس  «، » يراصنا تماص  نب  هدابع  «، » ءادرد وبا  «، » يرافغ رذوبا   ، » ملسو هیلع  هللا  یلص 

)(1)  ( ....و سوا » نب  دادش  «، » صاقو یبا  نب  دعس  «، » مالس
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یمالسا يرامعم  زا  يا  هولج 

نیا .دشاب  یم  هلبق  هب  ور  رهـش و  یقرـش  هیواز  رد  هک  تسا  یـصقالا  دجـسم  سدـقملا ، تیب  رهـش  رد  یبهذـم  ياهانب  نیرت  مهم  زا 
دجسم دش  یم  زین  رگید  ياهاج  و  هرخصلا » هبق   » لماش هک  ار  فیرش  مرح  مامت  هکلب  دوبن ؛ يزورما  لکش  هب  مالـسا  زا  لبق  دجـسم 

.دندیمان یم  یصقالا 

لاس 74 ق رد  یصقالادجسم  دیدج  يانب  .دوش  یم  قالطا  فیرش  مرح  نحص  بونج  رد  عقاو  یگرزب  دجسم  رب  مان  نیا  هزورما  اما 
رتم و دجسم 80  لوط  .دیسر  نایاپ  هب  86 ق ) « ) کلملادبع نب  دیلو   » تموکح لوا  لاس  رد  عورش و  ناورم » نب  کلملادبع   » طسوت

ندمت مالـسا و   » باتک رد  نوبول » واتـسوگ  رتکد   » .دوش یم  لماش  ار  عبرم  رتم  هزادـنا 4400  هب  یتحاسم  تسا و  رتم  نآ 55  ضرع 
ریذـپانروصت نآ  ییابیز  هتخاس و  ناـسنا  هک  تسا  ییاـهانب  نیرتزیگنا  تفگـش  نیرت و  مهم  زا  یـصقالادجسم  : » دـسیون یم  برع »

« .تسا

یناکم هک  هرخص  نیمه  يور  زا  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  .تسا  فیرش  سدق  رد  یمالسا  راثآ  زا  رگید  یکی  هرخصلا  هبق 
نب کلملادبع  طسوت  ياهلاس 72 و 78 ق  رد  انب  نیا  .تفریذپ  ماجنا  تسا ، رتم  عافترا 50/1  ضرع 50/13 و  رتم و  لوط 70/17  هب 

ییاپورا نادنمشناد  زا  یکی  .تسا  هدش  عقاو  یـصقالادجسم  يرتم  هلصاف 500  رد  هرخـصلا  هبق  .دش  لیمکت  ریمعت و  راب  ود  ناورم ،
هدیدن هرخصلا  هبق  زا  رتابیز  ییانب  مراد  دای  هب  هک  ییاجنآ  ات  اما  ما ؛ هدید  اپورا  دنه و  رد  ار  يرایـسب  ياهانب  راثآ و  نم  : » دیوگ یم 

« .تسا ریظن  یب  رثا  نیا  ياهگنر  اهمجح و  بسانت  .ما 
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دوجو رهش  نیا  رد  ناناملسم  زا  يدایز  ینید  راثآ  سرادم و  دجاسم ، نوچمه  یبهذم  یگنهرف و  ياهنامتخاس  انب ، ود  نیا  رب  نوزفا 
زا یهورگ  هاگمارآ  دجسم و  دوجو 36  .دراذگ  یم  شیامن  هب  هتشذگ  ياهنرق  رد  ار  ناناملسم  ندمت  تفرـشیپ و  تمظع ، هک  دراد 
«، هلـسلسلا هبق  ، » سدقملا تیب  رد  ناملـسم  یـضاق  نیلوا  يراصنا » تماص  نب  هدابع   » ربق هلمج  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای 
«، نالعــش هناخاقــس  «، » سدــقملا تـیب  هـعلق  «، » هیوـحن هسردــم  «، » جارعملا هـبق  «، » یحالــص ناتــسرامیب  «، » یمطاـف ناتــسرامیب  »

یملع و یگنهرف ، یخیرات ، رگید  رثا  اههد  و  افش » مامح  «، » هیمالس نآرقلاراد  «، » هیمالـس هسردم  «، » دوواد بارحم  «، » ثیدحلاراد »
نآ رب  تموکح  لوط  رد  ناناملـسم  یتسود  گنهرف  ریبدت و  تیارد و  رب  ییایوگ  دـهاش  سدـقملا  تیب  رد  ناناملـسم  زا  یتشادـهب 

)(1)  ( .دشاب یم  سدقم  رهش 

1197 ص :
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سدقملا تیب  رد  ناگناگیب 

ناملسم نامکاح  تسایس  ءوس  يریبدت و  یب  عقوم  نآ  رد  اما  دوب ؛ ناناملسم  تسد  رد  يرجه  مجنپ  نرق  رخاوا  ات  فیرـش  رهـش  نیا 
هتسب ناناملسم  فیعضت  هب  تمه  رمک  مالسا  نانمشد  هک  دش  بجوم  ناناملـسم ، نایم  رد  یلخاد  ياه  هقرفت  طاطحنا و  فعـض و  و 
رسارس زا  هک  ریظن  مک  ییورین  اب  اهیبیلص  لاس 490 ق  رد  تهج  نیمه  هب  دنهد ؛ رارق  ناشیاه  همانرب  هحولرس  رد  ار  نانآ  رب  طلست  و 

دوخ فرـصت  هب  ار  سدـقملا  تیب  اهـشور ، نیرت  هنامحر  یب  هب  لسوت  اـب  هدز و  تسد  عیـسو  یمجاـهت  هب  دـندوب  هدرک  عمج  اـپورا 
)(1)  ( .دندناسر لتق  هبار  ناملسم  رازهدص  فیرش ، مرح  رد  طقف  نانآ  .دندروآرد 

یناریو هب  ور  دجسم  نیا  دوب ، راوخنوخو  رگلاغـشا  ياهیبیلـص  فرـصت  رد  یـصقالا  دجـسم  سدقملا و  تیب  هک  یلاس  لوط 91  رد 
لاس زا 91  سپ  درک و  تکرح  سدـق  يوـس  هب  اـکع »  » حـتف زا  سپ  لاس 583 ق  رد  یبویا » نیدـلا  حالـص   » هکنیا ات  دوب  هتـشاذگ 

ياهیبیلص زا  یمیظع  راتـشک  نیطح »  » یخیرات گنج  رد  درک و  دازآ  بجر 583 ق  رد 17  ار  اجنآ  اهیبیلص ، تسد  هب  سدق  لاغشا 
اب يزاسکاپ  تفاظن و  ریمعت و  زا  دـعب  ار  اجنآ  دـناوخ و  هبطخ  یـصقالا  دجـسم  رد  رهـش  حـتف  زا  دـعب  وا  .تخادـنا  هار  هب  راوخنوخ 

)(2)  ( .دروآ اجنآ  هب  ماش  زا  زین  ییابیز  ربنم  داد و  وشتسش  بالگ 

1198 ص :
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مالسلا هیلع  تیب  لها  رظنم  زا  سدقملا  تیب  لئاضف 

هژیو ياهباتک  عوضوم  نیا  رد  ناملسم  نادنمـشناد  هک  دراد  تیمها  نانچ  نآ  مالـسا  رظنم  زا  سدقملا  تیب  رهـش  تسادق  لئاضف و 
یف ءایلوالا  هضور  «، » سدقلا لئاضف  یف  سنالا  «، » یـسدقلا حـتفلا  یف  یـسقلا  حـتفلا  ، » سدـقملا تیب  لئاضف  .دـنا  هدرک  فیلأت  يا 

دروم رد  هک  تساهباتک  نیا  زا  یخرب  مان  لیلخلا ،» سدقلا و  خیراتب  لیلجلا  سنالا  «، » سدقلا رئازل  سنالا  لیصحت  «، » ءایلیالا دجسم 
.دنیوگ یم  نخس  مالسا  رظنم  زا  سدق  فیرش  مرحو  یصقالا  دجسم  تاکرب  لئاضف و  تیمها ،

: مینک یم  هراشا  فیرش  سدق  درومرد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  ثیدح  دنچ  هب  اجنیا  رد 

1199 ص :
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ِْتَیب ُدِجْـسَم  َو  ِلوُسَّرلا ، ُدِجْـسَم  َو  ُماَرَْحلا ، ُدِجْـسَْملا  اَْینُّدـلا : ِیف  ِهَّنَْجلا  ِروُُـصق  ْنِم  ٌهََعبْرَأ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  . 1
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  دجسم  مارحلادجسم ، تسا : یتشهب  ياهخاک  زا  نیمز  يور  رد  انب  راهچ  ) (1) ) ؛ ِهَفوُْکلا ُدِجْسَم  َو  ِسِدْقَْملا ،

« .هفوک دجسم  سدقملا و  تیب  دجسم  ملسو ، 

ِیف ٌهاَلَص  : » دیامرف یم  دناد و  یم  لداعم  زامن  رازه  اب  ار  سدقملا  تیب  دجـسم  رد  زامن  يرگید  تیاور  رد  ترـضح  نآ  نینچمه  . 2
« .تسا زامن  رازه  لداعم ]  ] سدقملا تیب  رد  زامن  کی  ) (2) ) ؛ ٍهاَلَص َْفلَأ  ُلِدْعَت  ِسِدْقَْملا  ِْتَیب 

ُدِجْـسَم ُماَرَْحلا َو  ُدِجْـسَْملا  ُهََعبْرَْألا  ُدِجاَسَْملا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث » هزمحوبا  . » 3
؛ ًهَرْمُع ُلِدْعَت  ُهَِلفاَّنلا  ًهَّجَح َو  ُلِدْعَت  اَهِیف  ُهَضیِرَْفلا  َهَزْمَح  َابَأ  اَی  ِهَفوُْکلا  ُدِجْـسَم  ِسِدْقَْملا َو  ِْتَیب  ُدِجْـسَم  ملـسو َو  هیلع  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا 

دجـسم ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  مارحلا ، دجـسم  تسا : يا ] هژیو  تلیـضف  ياراد   ] نیمز يور  رد  دجـسم  راـهچ  ) (3)(
زاـمن ندروآ  ياـج  هب  دراد و  باوث  جـح  لداـعم  دـجاسم  نیا  رد  بجاو  ياـهزامن  ماـجنا  هزمحوـبا ! يا  .هفوـک  دجـسم  یـصقالا و 

« .دوب دهاوخ  هرمع  لداعم  اهنآ ] رد   ] یبحتسم

1200 ص :

ص 283. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
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مدید و دوخ  مان  رانک  رد  ار  وت  مان  اج  هس  جارعم  بش  رد  یلع ! ای  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  . 4
« .متفای شمارآ  نآ  هب  هاگن  اب 

ُُهتْدَّیَأ ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » دوب هتـشون  نآ  هرخـص  يور  رد  مدیـسر ، سدقملا  تیب  هب  جارعم  بش  رد  هک  یماگنه  .فلا 
دمحم و  تسین ، هناگی  يادـخ  زج  ییادـخ  ) (1) ) ؛ ٍِبلاَـط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَـقَف  يِریِزَو  ْنَم  َلـِیئَْربَِجل َو  ُْتلُقَف  ِهِریِزَِوب  ُُهتْرَـصَن  ِهِریِزَِوب َو 

؟ تسیک نم  ریزو  متفگ : لیئربج  هب  .مدیشخب  ترـصن  مدرک و  دییأت  شریزو  طسوت  ار  وا  نم  .تسوا  هداتـسرف  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 
 .« مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ 

؛ یهتنملا هردس  رد  .ب 

.نیملاعلا بر  شرع  رد  .ج 

1201 ص :
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مالسا ياملع  سدق و 

هژیو هب  مالـسا  ياملع  نامز  ره  رد  دراد ، مالـسا  رد  سدقملا  تیب  فیرـش  نیمزرـس  هک  یـصاخ  تسادق  هژیو و  هاگیاج  هب  هجوت  اب 
میژر طسوت  سدـقملا  تیب  هک  یماگنه  زا  تهج  نیمه  هب  .دـنا  هتـشاد  يا  هداعلا  قوف  تیـساسح  رهـش  نیا  هب  تبـسن  هعیـش  عجارم 

زا ناناملسم  هلبق  نیلوا  یمالسا و  ياهنیمزرـس  میرح  زا  عافد  يارب  مالـسا  ياملع  نونک ، ات  دمآرد ، لاغـشا  هب  لیئارـسا  یتسینویهص 
.دنا هدومن  توعد  نآ  زا  عافد  هب  ار  ناناملسم  دوخ ، راجزنا  بتارم  مالعا  نمض  هداد و  ناشن  شنکاو  دوخ 

دیـس «، » میکح نسحم  دیـس  : » ماـظع تاـیآ  نوچمه  هعیـش  ردـقیلاع  عـجارم  يوـس  زا  يداـیز  ياـهمایپ  اـهاوتف و  صوـصخ  نیا  رد 
.تسا هدش  رداص  ناگرزب  عجارم و  رگید  و  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  یئوخ ،» مساقلاوبا  دیس  «، » ینالیم يداهدمحم 

1202 ص :
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رادروخرب يا  هژیو  شـشخرد  زا  رمع  نایاپ  ات  هزرابم  ياهلاس  نیزاـغآ  زا  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما  ياـهمایپ  نانخـس و  ناـیم  نیا  رد 
.تسا

لاقم نیا  هلصوح  زا  هک  تسا  یلصفم  هلاقم  دنمزاین  فیرش  سدق  هرابرد  مالسا  گرزب  ياملع  درکلمع  اه و  هیمالعا  نانخس و  لقن 
.دوش یم  لقن  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  مایپ  سدق ، یناهج  زور  تبسانم  هب  طقف  اجنیا  رد  .تسا  جراخ 

1203 ص :
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سدق یناهج  زور  مالعا 

زرابم مدرم  ياهلد  رد  دـیما  ياه  هقرج  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  هنازرف  میکح  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اـب 
لاس دادرخ  رد 17  نآ  ربهر  دـش و  یم  بوسحم  یلیئارـسا  دـض  یمالـسا و  تکرح  کی  ناریا  بالقنا  هک  ارچ  دـش ؛ هدز  نیطـسلف 

يراـجت و طاـبترا  هنوگره  تمرح  رب  ینبم  ار  شیوخ  یبـالقنا  ياوتف  لیئارـسا ، بارعا و  هزور  گنج 6  تبسانم  هب  یـسمش   1346
روط هب  ار  دوخ  عضوم  هدرک و  رداص  یمالسا  عماوج  رد  یلیئارسا  ياهالاک  فرصم  تمرح  لیئارسا و  اب  یمالـسا  ياهتلود  یـسایس 
مدرم زا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هبناـج  همه  ياـهتیامح  رب  نوزفا  زین  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  .دوـب  هدوـمن  ناـیب  فاـفش 

مایپ نیا  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  .دـیناسر  جوا  هب  ار  دوخ  عاـفد  سدـق  یناـهج  زور  مـالعا  اـب  سدـقملا ، تیب  يدازآ  يارب  نیطـسلف 
هب ار  ناضمر  كراـبم  هاـم  هعمج  نیرخآ  هدومن و  رداـص  یـسمش  دادرم 1358  رد 16  فیرـش  سدـق  زا  عافد  رد  ار  دوخ  یخیراـت 

: دوب نینچ  مایپ  نتم  .درک  نیعم  سدق  زور  ناونع 

هب اـهزور  نیا  نوـنکا  هک  مدوـمن ، نیملـسم  دزـشوگ  ار  بصاـغ  لیئارـسا  رطخ  زارد ، ناـیلاس  یط  رد  نم  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
نازرابم يدوبان  دـصق  هب  نانبل  بونج  رد  هژیو  هب  تسا و  هدیـشخب  تدـش  ینیطـسلف  نارهاوخ  ناردارب و  هب  دوخ  هنایـشحو  تالمح 

يارب هک  مهاوخ  یم  یمالـسا  ياهتلود  ناهج و  ناناملـسم  مومع  زا  نم  .دنک  یم  نارابمب  ار  ناشیا  هناشاک  هناخ و  یپایپ  ینیطـسلف ،
هاـم هعمج  نیرخآ  منک  یم  توعد  ار  ناـهج  ناناملـسم  عـیمج  دـندنویپ و  مه  هب  نآ  ناـنابیتشپ  بصاـغ و  نیا  تسد  ندرک  هاـتوک 

باختنا سدق » زور   » ناونع هب  دشاب ، زین  نیطـسلف  مدرم  تشونرـس  هدننک  نییعت  دناوت  یم  تسا و  ردق  مایا  زا  هک  ار  ناضمر  كرابم 
لاعتم دـنوادخ  زا  .دـنیامن  مالعا  ناملـسم  مدرم  ینوناـق  قوقح  زا  تیاـمح  رد  ار  ناناملـسم  یللملا  نیب  یگتـسبمه  یمـسارم  یط  و 

)(1) « ( .مراتساوخ رفک  لها  رب  ار  ناناملسم  يزوریپ 

1204 ص :

ص 267. ج 9 ، ماما ، هفیحص  - . 1
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: میرب یم  نایاپ  هب  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترضح  بالقنا  ربهر  زا  ینخس  اب  ار  لاقم  نیا 

نیملسم هناخ  بصغ  طقف  ...تسین  نیطسلف  ۀلئسم  تیمها  هب  يا  هلئسم  چیه  یمالسا  قافآ  رد  نیملـسم و  یگدنز  رد  زورما  اقیقحت  »
فوفص هب  هلمح  يارب  ار  نیملسم  هناخ  زا  یشخب  مالسا ، یناهج  نانمشد  هک  تسا  نیا  هلئسم  .تسا  نیا  زا  رتالاب  هیضق  هکلب  تسین ،

)(1) « ( .دنا هداد  رارق  رگنس  اهنآ ، تاکرح  اه و  هتساوخ  اب  هزرابم  يارب  نیملسم و 

1205 ص :

ص 34. ش 45 ، رثوک ، همانهام  - . 1
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نیطسلف زا  عافد  ناریا و  یمالسا  يروهمج 

هراشا

اب هک  دـش  دـلوتم  یمیژر  یمیهاربا ، نایدا  عولط  لحم  یهلا و  ناـیدا  روضح  زکرم  مالـسا ، ناـهج  بلق  رد  يدـالیم  لاس 1948  رد 
زا ملق  هک  تسا  هدز  تسد  یکانلوه  تایانج  هب  لاس  یط 60  رد  میژر  نیا  .درک  بصغ  ار  اهنآ  كاخ  عافد ، یب  مدرم  عیسو  راتشک 

.تسا نیگمرش  ناوتان و  نآ  نتشون 

ثعاب ام  روشک  رد  تموکح  رییغت  .دوب  ناهج  هقطنم و  رد  دیدج  یتردق  هشیدنا و  روهظ  ثعاب  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
يزیتسرابکتسا و للملا ، نیب  هصرع  رد  ناریا  راعش  نیرت  مهم  لاثم  يارب  .دیآ  دیدپ  یجراخ ، تسایس  ياهتیولوا  رد  یتارییغت  ات  دش 

.دش ناهج  نافعضتسم  زا  تیامح 

يرتدنت گنهآ  نیطـسلف ، مولظم  مدرم  زا  عافد  رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يوس  زا  سدق ، یناهج  زور  مالعا  اب  مادـقا  نیا 
.تفرگ دوخ  هب 

1206 ص :
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اهتـسینویهص و هب  ینیطـسلف ، نامولظم  یمرگلد  نمـض  سدـق ،» یناهج  زور   » ناونع هب  ناضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  هعمج  يراذـگمان 
.تشگ دهاوخ  زاب  نادب  فیرش  سدق  رود ، نادنچ  هن  يزور  تسا و  مالسا  نیمزرس  زا  یشخب  روشک ، نیا  هک  دنامهف  نانآ  نایماح 

شرتسگ ناهج  هقطنم و  حطس  رد  ناریا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  یجراخ  تسایس  روحم  ناونع  هب  هللا ،) همحر  ) ماما يزیتسرابکتسا  نیا 
نرق رد  ناریا  یمالـسا  بالقنا  روهظ  هک  دـنراد  ناـعذا  بلطم  نیا  هب  یـسایس  نازادرپ  هیرظن  زا  يرایـسب  هزورما ، هک  ناـنچ  تفاـی ؛

.دنا هدرک  یحارط  برغ  قرش و  يرامعتسا  ياهتردقربا  هک  تسا  دوجوم  یناهج  مظن  ندروخ  مهرب  ثعاب  متسیب ،

رب يدایز  دـیکأت  ددـعتم ، یجراخ  یلخاد و  تالکـشم  دوجو  اب  دوخ ، یـساسا  نوناـق  لوصا  یبتکم و  یناـبم  ساـسا  رب  ناریا  ماـظن 
رما نیمه  .تسا  هتخادرپ  زین  ییاه  هنیزه  هار ، نیا  رد  هتـشاد و  شخب  يدازآ  ياهتـضهن  نیطـسلف و  مدرم  زا  يونعم  يدام و  تیامح 

هلئسم و زا  دوش و  دوخ  هلحرم  نیرت  ساسح  دراو  نآ ، عافد  یب  مدرم  هیلع  لیئارسا  ياهتیانج  نیطـسلف و  هلئـسم  ات  تسا  هدش  ثعاب 
.دریگ رارق  نآ  ياهعوضوم  سأر  رد  هکلب  یناهج ، یثحب  هب  هقطنم  عوضوم 

1207 ص :
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يرکف ینابم  اهتلع و  لیلحت  هب  مینک و  نایب  هدش  بصغ  نیمزرس  نیا  زا  ار  نامتلود  تیامح  عافد و  لیالد  ات  مینآرب  راتـشون  نیا  رد 
.مینک یبایزرا  نامروشک ، یلم  عفانم  نیمأت  اب  ار  نآ  طابترا  هوحن  هتخادرپ ، یجراخ  تسایس  هزوح  رد 

یمالسا بالقنا  یگژیو  نافعضتسم ، زا  تیامح  . 1

، مولظم زا  عافد  ناملاظ و  اب  هزرابم  یمالـسا ، تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  ساسارب  .تسا  ملاـظ  یمیژر  لیئارـسا ، ینوناـقریغ  میژر 
.تسا یمالسا  ياهتلود  هژیو  هب  همه ، هفیظو 

یم دهد و  یم  نامرف  شیوخ  نیمزرس  زا  ناگدش  هدنار  نامولظم و  ناگدیدمتس ، زا  عافد  تیامح و  هب  تحارص ، اب  لاعتم  دنوادخ 
ِهِذـه ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِنادـْلِْولا  ِءاسِّنلا َو  ِلاجِّرلا َو  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ِهَّللا َو  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقت  ـال  ْمَُکل  اـم  َو  : ) دـیامرف
نانز نادرم و  ییاهر  يارب  ادخ و  هار  رد  ارچ  ) » (1) ) ؛) ًاریِـصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  ًاِّیلَو َو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  اُهلْهَأ َو  ِِملاَّظلا  ِهَیْرَْقلا 

ام اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  هک  يا ] هدیدمتس   ] دارفا نامه  دینک ؟ یمن  راکیپ  دنا  هدش  فیعضت  نارگمتس ] تسد  هب   ] هک یناکدوک  و 
يروای رای و  دوخ ، بناـج  زا  هد و  رارق  یتسرپرـس  اـم  يارب  دوخ  فرط  زا  ربب و  نوریب  دنرگمتـس ، شلها  هک  هّکم )  ) رهـش نیا  زا  ار 

« .امرف نییعت  ام  يارب 

اهنآ اب  و  ) » (2) ) ؛) َنیِِملاَّظلا یَلَع  َّالِإ  َناوْدُـع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  ِهَِّلل  ُنیِّدـلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  : ) دـیامرف یم  نینچمه 
ادخ صوصخم  نید ، و  دـنامن ، یقاب  يراکمتـس ) مدرم و  يدازآ  بلـس  یتسرپ ، تب   ) هنتف ات  دـینک  راکیپ  نازواجتم ) ناراکمتـس و  )

« .تسین اور  ناراکمتس  رب  زج  يدعت  اریز ] دیوشن ؛ نانآ  محازم  ، ] دنتشادرب تسد  دوخ ] تسردان  شور  زا   ] رگا سپ  .دوش 

1208 ص :

.75 ءاسن / - . 1
.193 هرقب / - . 2
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؛ ٍِملْسُِمب َْسیَلَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  َنیِِملْسُْمَلل  اَی  يِداَُنی  ًالُجَر  َعِمَـس  ْنَم  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
ار وا  دایرف  اما  دبلط ، یم  يرای  هب  ار  ناناملسم  هک  دونشب  ار  ناملـسمریغ ) ای  ناملـسم  زا  معا   ) یمولظم هثاغتـسا  دایرف  سک  ره  ) (1)(

« .تسین ناملسم  دنکن ، تباجا 

دحتم و نمشد ، ربارب  رد  ناناملسم  انامه  ) (2) ) ؛ ْمُهاوِس ْنَم  یلَع  ٌهَدِحاو  ٌدَی  َنیِِملْسُْملا  َّنِإ  : » دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  ترضح  نآ 
« .دنا هچراپکی 

رسارس رد  متـس  هنوگ  ره  اب  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  تایاور  میرک و  نآرق  زا  نوچ  زین  ام  تموکح  نیاربانب ،
هدوب ام  یجراـخ  تسایـس  نقتم  لوصا  زا  هراومه  ملاـع ، ناـمولظم  زا  عاـفد  هب  شیارگ  يزیتس و  ملظ  هلئـسم  .تسا  فلاـخم  ناـهج 

ناـمولظم تسین و  رـصحنم  ناـنآ  هب  اـهنت  یلو  تسا ؛ هدوـب  متـس  دروـم  ناملـسم  ياـهتلم  هجوـتم  لوا ، هلهو  رد  لـصا ، نـیا  .تـسا 
ناهج زا  هطقن  ره  رد  نافعـضتسم  زا  تیامح  یمالـسا ، بالقنا  ياهیگژیو  زا  یکی  لیلد ، نیدـب  .دوش  یم  لماش  مه  ار  ناملـسمریغ 

: دنک یم  حیرصت  نادب  نینچ  یساسا  نوناق  لصا 154  هک  دشاب ، یم 

قح و تموکح  يدازآ و  لالقتـسا و  دـناد و  یم  دوخ  نامرآ  ار  يرـشب  هعماج  لـک  رد  ناـسنا  تداعـس  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  »
زا رگید ، ياهتلم  یلخاد  روما  رد  تلاخد  هنوگ  ره  زا  لماک  يراددوخ  نیع  رد  نیاربانب  .دسانـش  یم  ناهج  مدرم  همه  قح  ار  لدـع 

« .دنک یم  تیامح  ناهج  زا  هطقن  ره  رد  نیربکتسم  ربارب  رد  نیفعضتسم  هنابلط  قح  هزرابم 

1209 ص :

ص 163. ج 2 ، 1365ه ش ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، ینیلک ، یفاک ، - . 1
ص 335. ج 2 ، 1412ه ق ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  یملید ، نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا ، داشرا  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1270 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1209_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1209_2
http://www.ghaemiyeh.com


یجراخ تسایـس  لوصا  هب  هراشا  اب  ینانخـس  رد  ناشیا  .تسا  هدرک  دـیکأت  لصا  نیا  رب  اهراب  یلاـعلا ) هلظ  دـم  ) يربهر مظعم  ماـقم 
، اهتلم لالقتسا  تیناسنا و  فرـش  اهتلم و  میرح  هب  ناضرعتم  ادخ و  نانمـشد  هب  تبـسن  یمالـسا  يروهمج  هرهچ  : » دیامرف یم  ناریا 

)(1) « ( .تسا میلست  مدع  ضرتعم و  هرهچ 

شحاف ملظ  کی  بکترم  یلو  دگنجب ؛ دهاوخن  ام  اب  یهورگ  هاگره  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  هللا ) همحر  ) يرهطم دیهـش  داتـسا 
، میهد تاجن  دنا ، هتفرگ  رارق  زواجت  تحت  هک  ار  رگید  ياهناسنا  نآ  میراد  تردق  ام  تسا و  هدش  اهناسنا  دارفا  هدع  کی  هب  تبـسن 

.میا هدرک  کمک  مولظم ، نآ  هب  تبسن  ملاظ ، نیا  ملظ  هب  عقاو  رد  میهدن ، تاجن  رگا 

نکمم دنشاب و  ناملسم  تسا  نکمم  هک  رگید  مدرم  زا  هدع  کی  یلو  تسا ؛]  ] هدرکن يزواجت  ام  هب  یسک  میتسه ، هک  ییاج  رد  ام 
، دـنا هدرک  هراوآ  ناـشیاه  هناـخ  زا  ار  اـهنآ  اهیلیئارـسا  هک  ینیطـسلف  ناـیرج  لـثم  دنـشاب ، ناملـسم  رگا  دنـشابن ، مه  ناملـسم  تسا 
هب هک  تسا  زیاج  ام  يارب  ایآ  دنرادن ، يراک  ام  هب  ًالعف  یلو  دنا ؛ هدش  بکترم  اهنآ  هب  تبـسن  ار  اهملظ  عاونا  دـنا ، هدرب  ار  ناشلاوما 
رما کـی  مه  نیا  .تسا  بجاو  هکلب  تسا ؛ زیاـج  مه  نیا  هلب ، اـهنآ ؟ نداد  تاـجن  يارب  میباتـشب ؛ ناملـسم  ياـهمولظم  نیا  کـمک 

« .دشاب ناملسم  مولظم ، نآ  هک  صوصخلاب  ملظ ، تسد  زا  نداد  تاجن  يارب  تسا ؛ نتفاتش  مولظم  کمک  هب  مه  نیا  .تسین  ییادتبا 
)(2)(

1210 ص :

.1/5/69 يربهر ، مظعم  ماقم  نانخس  - . 1
ص 29 و 30. زیئاپ 1373 ، متفه ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  يرهطم ، یضترم  داهج ، - . 2
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نیطسلف نیمزرس  سدقت  . 2

روحم ود  رد  ناوت  یم  ار  تیمها  نیا  لیلد  هک  دنلئاق  نآ  يارب  يا  هژیو  تیمها  نانآ  تسا و  سدـقم  ناناملـسم ، يارب  نیمزرـس  نیا 
: درک نایب  لیذ 

یصقالادجسم دوجو  .فلا 

تدم هنیدم ، هب  ترجه  زا  دعب  ناشیا ، اریز  تسا ؛ ناناملسم  دزن  دجاسم ، نیرت  تلیضف  اب  زا  یکی  سدقملا ) تیب  « ) یـصقالادجسم »
يوس هب  زامن  ماگنه  دندش  فظوم  دش و  رداص  هلبق  رییغت  روتسد  نآ ، زا  سپ  .دندناوخ  یم  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  هام  هدزناش 

)(1)  ( .دننک ور  هبعک 

ملسو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  جارعم  لحم  .ب 

: دـیامرف یم  جارعم  هرابرد  نآرق  رد  هک  نانچ  دراد ؛ رارق  یـصقالا  دجـسم  رد  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  جارعم  زاـغآ  هطقن 
ُعیِمَّسلا َوُـه  ُهَّنِإ  اـِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَـح  اـنْکَراب  يِذَّلا  یَْـصقَْألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنـِم  ًـْالَیل  ِهِدـْبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُـس  )

ار شدرگادرگ  هک  یصقالا -  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  ) » (2) ) ؛) ُریِصَْبلا
« .تسانیب اونش و  وا  هک  ارچ  میهد ؛ ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  زا  یخرب  ات  درب  میا -  هتخاس  تکربرپ 

نامروشک یلم  تینما  زا  عافد  . 3

1211 ص :

ص 390. ج 1 ، ،1374ه ش ، لّوا پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  - . 1
.1/ ءارسا - . 2
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تینما .تسناد  نامروشک  یلم  تینما  ققحت  ناوت  یم  ار  نیطـسلف  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تیامح  عافد و  لـیالد  زا  رگید  یکی 
هارمه یلامتحا ، يداصتقا  ای  یـسایس  هناراکبارخ  اـی  هناحلـسم  هلمح  زا  روشک  کـی  قلطم  اـی  یبسن  تینوصم  زا : تسا  تراـبع  یلم 

)(1)  ( .نتفرگ رارق  هلمح  دروم  تروص  رد  رابگرم ، يراک و  هبرض  ندرک  دراو 

لیذ روما  هب  یلم ، تینما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دراد ، دوجو  یلم  تینما  هرابرد  هک  یفلتخم  ياه  هیرظن  فیراـعت و  یـسررب  رد 
: دوش یم  قالطا 

؛ یضرا تیمامت  ظفح  .فلا 

؛ مدرم ناج  ظفح  .ب 

؛) یگنهرف يداصتقا و  یسایس ،  ) روشک تیمکاح  یعامتجا و  متسیس  همادا  اقب و  .ج 

؛ روشک یتایح  عبانم  ءاقترا  ظفح و  .د 

1212 ص :

ص 443. 1383ه ش ، راپاچ ، رشن  نارهت  یشخب ، اقآ  یلع  یسایس ، مولع  گنهرف  - . 1
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)(1)  ( .روشک یتایح  یلم و  عفانم  هرابرد  جراخ ، زا  يدج  دیدهت  نادقف  .ه 

دهد یم  ناشن  يرشب  ندمت  ریـس  .ینادیم  ياهگنج  يا و  هعلق  ياهگنج  دنا : هدرک  میـسقت  يراتخاس  هنوگ  ود  هب  ملاع  رد  ار  اهگنج 
.دنا هدروآ  يور  ینادیم  ياهگنج  تمس  هب  يا  هعلق  ياهگنج  زا  مارآ  مارآ  ملاع ، نارواگنج  هک 

رد تسکـش  هکنآ  لاح  اهتمرح ؛ همه  نتفر  نیب  زا  اهییاراد و  همه  نداد  تسد  زا  ینعی  يا ، هعلق  گنج  کی  رد  نیـشن  هعلق  تسکش 
رد هراومه  دـنتخاسن و  هعلق  زگره  ببـس ، نیمه  هب  نایبرغ  .ناربج  لباق  يدام  نارـسخ  کـی  ینعی  رثکادـح ، ینادـیم ، گـنج  کـی 

)(2)  ( .دندیگنج رتهب -  رترود  هچره  اهنادیم - 

شیوخ ییایفارغج  ياـهزرم  زا  جراـخ  رد  ار  دوخ  یلم  عفاـنم  یلخاد و  تینما  اـکیرمآ  نوچمه  رگ  هطلـس  ياـهروشک  لـیلد  نیدـب 
قارع و ناتسناغفا ، نیطسلف ، مانتیو ، لیلد ، نیدب  دناشک ؛ رگید  هراق  هب  يا  هراق  زا  ار  گنج  دیاب  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  هدرک ، فیرعت 
، دوخ هیاسمه  ياهروشک  اب  هاگ  چیه  اما  دننک ؛ یم  دادملق  شیوخ  یلم  عفانم  تینما و  نیمأت  روظنم  هب  گنج  يارب  ینادـیم  ار  نانبل 

.دنوش یمن  یماظن  يریگرد  دراو  ابوک  نوچمه 

1213 ص :

ص 334. 1370ه ش ، نارهت ، هاگآ ، تاراشتنا  يرماع ، گنشوه  للملا ، نیب  طباور  لوصا  - . 1
.سراف يرازگربخ  زا : لقن  هب  ، 8/5/1386 هشیدنا ، هاگشاب  یناخریما ، اضر  دراد ، یلخد  هچ  ام  هب  نیطسلف  نانبل و  هلئسم  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1274 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1213_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1213_2
http://www.ghaemiyeh.com


نانآ هبناج  همه  عافد  تیوقت و  قیوشت و  و  دوخ ، هطلـس  ذوفن و  هزوح  شرتسگ  يارب  نآ  يوسمه  ياهتردـق  رگید  اکیرمآ و  شالت 
ياهروشک اهتلود و  فیعـضت  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  هب  زواجت  دوخ و  تیعقوم  تیبثت  يارب  یتسینویهـص ، بصاغ  تلود  هب  تبـسن 

زا لماک  لماش و  عافد  تیلوئـسم  و  وس ، کـی  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياـهزرم  هب  دوخ  ذوفن  هزوح  ندرک  کـیدزن  یمالـسا و 
شرتسگ تیوقت و  تیبثت ، و  نما ، ياهزرم  زا  نمـشد  ندنار  سپ  یمالـسا و  ماظن  ماکحتـسا  تابث و  یمومع و  حلاصم  یلم و  عفانم 

يدام و تیامح  نیطـسلف و  هدیدمتـس  تلم  زا  هبناج  همه  عاـفد  زج  اـم ، تلم  ماـظن و  يارب  رگید ، يوس  زا  روشک  یلم  تینما  هزوح 
ات نانبل  یلامـش  ياهزرم  زا  نیطـسلف ؛ نیمزرـس  مامت  رب  ناـنآ  لـماک  تیمکاـح  شیوخ و  قوقح  هب  یباـیتسد  يارب  ناـنآ  زا  يونعم 

.دراذگ یمن  یقاب  رگید  یهار  هنارتیدم ، یبرغ  لحاوس  ات  هیروس  ندرا و  یقرش  ياهزرم  زا  انیس و  یبونج  دودح 

مه نآ  یمالسا ، دض  يرامعتسا  نوناک  کی  داجیا  هکلب  تسین ؛ روشک  کی  نیمزرس و  کی  لاغشا  نیطسلف ، لاغـشا  لیلد  نیمه  هب 
نیطـسلف هلئـسم  ور  نیا  زا  تسا ؛ یمالـسا  ندمت  ددجم  يریگ  لکـش  زا  يریگولج  نید و  نیا  يدوبان  يارب  مالـسا ، ناهج  بلق  رد 

.دراد گنتاگنت  طابترا  یمالسا  يروهمج  هژیو  هب  یمالسا ، ياهروشک  یلم  عفانم  تینما و  لالقتسا و  اب  ینید ، دعب  رب  هوالع 

1214 ص :
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هب نیملـسم و  زورما  : » دـیوگ یم  نادـمه  ياملع  هب  خـساپ  رد  ناریا  مالـسا و  هیلع  لیئارـسا  دـیدهت  هرابرد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما 
ضرعم رد  دبا  ات  یتآ  ياهلـسن  ام  توکـس  اب  دنراد ، یگرزب  تیلوئـسم  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  لباقم  رد  مالعا ، ياملع  صوصخ 

نم .دنک  یم  لاوز  هب  دـیدهت  ار  ناریا  مالـسا و  نآ ، نیگنن  لامع  لیئارـسا و  رطخ  .میتسه  ام  نآ ، لوئـسم  دنتـسه و  رفک  تلالض و 
، یعاسم کیرـشت  اب  هک  مراد  راظتنا  نیملـسم  تاقبط  ریاس  املع و  زا  متـسین و  لئاق  یـشزرا  گنن ، راع و  اب  یگدنز  زور  دنچ  يارب 

)(1) « ( .دنهد تاجن  تسا  شیپ  رد  هک  يرطخ  زا  ار  مالسا  نآرق و 

: زا دنترابع  ناریا  هژیو  هب  هقطنم  ياهروشک  هیلع  لیئارسا  ياهدیدهت  نیرت  مهم 

1215 ص :

ص 50. ج 1 ، رون ، هفیحص  ، 16/2/42 نادمه ، ياملع  هب  ینیمخ  ماما  خساپ  - . 1
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هنایمرواخ رب  هرطیس  .فلا 

ناربهر هراومه  .دوش  یم  هدید  مسینویهص  ياهلکتورپ  رد  هک  تسا  یفادها  هلمج  زا  تارف ،» ات  لین  زا   » لیئارـسا يروتارپما  لیکـشت 
.دنا هدرک  شالت  نامرآ  نیا  هب  ندیسر  يارب  دوخ ، رادرک  راتفگ و  رد  اهنآ 

: »... تسا هتفگ  نینچ  یتسینویهـص ، نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  زا  یهورگ  لباقم  رد  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  نیلوا  نیروگ ،» نب  »
امش نهیم  نایدوهی ! يا  : » دنا هتشون  میژر  نیا  ناملراپ  يدورو  برد  رب  نینچمه  .دریگرب » رد  ار  تارف  ات  لین  زا  دیاب  یلیئارسا  نهیم 
)(2) « ( .تسایس هار  زا  مه  و  دش ، دهاوخ  انب  مجاهت  هار  زا  مه  يروتارپما  نیا   » هک دنک  یم  اعدا  يو  ) (1) « ( .تسا تارف  ات  لین  زا 

لوصا و اب  هک  نامرآ  نیا  .تسا  تارف  لـین و  ياـهدور  رگناـیامن  یلعج ، روشک  نیا  مچرپ  رد  دوجوم  یبآ  طـخ  ود  دوش  یم  هتفگ 
.دنک یم  تابثا  ار  میژر  نیا  یتینما  رطخ  یبوخ  هب  تسا ، هدش  قیفلت  یتسینویهص  هنابلط  هعسوت  هناتسرپداژن و  ياه  همانرب 

1216 ص :

، نارهت يزاریـش ، .د  دـنوارگ و  هواک  همجرت  یکـسدورب ، نامر  مزینویهـص ، هرابرد  یقیاقح  زا : لقن  هب  ش 176 ، هزوح ، هاـگپ  - . 1
ص 41. 1357ه ش ، ماگ ،

ص 65. 1354ه ش ، ارسباتک ، نارهت ، روپ ، نویامه  زمره  يروادشیپ ، دیما و  سرت ، زا : لقن  هب  ش 176 ، هزوح ، هاگپ  - . 2
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یم دوخ  نآ  زا  ار  تارف  ات  لین  زا  لیئارـسا  هک  ما  هتفگ  اهراب  نم  : » دـیامرف یم  هنوگ  نیا  راعـش  نیا  هرابرد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما 
)(1) « ( .درادن ار  نآ  حیرص  راهظا  تئرج  هچرگ  درمش ؛ یم  شیوخ  ياهنیمزرس  بصاغ  ار  امش  دناد و 

يا هتسه  دیدهت  .ب 

هب طقف  هن  هک  تسا  یمیژر  اهنت  هنایمرواخ ، هقطنم  رد  لاح  نیا  رد  .دوش  یم  بوسحم  ناـهج  يا  هتـسه  تردـق  نیمـشش  لیئارـسا ،
ساسارب .تسین  مه  حالـس  علخ  تادهاعم  رگید  زا  کی  چیه  وضع  هکلب  تسا ؛ هتـسویپن  يا  هتـسه  ياهحالـس  هعاشا  مدـع  هدـهاعم 
)(2)  ( .تسا دوخ  فوخم  ياه  هناخدارز  رد  يا  هتسه  کهالک  ات 400  ياراد 200  یناطرس ، هدغ  نیا  دوجوم ، ياهدروآرب 

لـلم و ناـمزاس  تینما  ياروش  ياـه  هماـنعطق  نآ ، هزادـنا  هب  یتلود  چـیه  مینادـب ، هک  دوش  یم  رتراکـشآ  تقو  نآ  لیئارـسا ، رطخ 
یناهج تابث  حلص و  يارب  یگرزب  رطخ  ماظن ، نیا  .تسا  هدرکن  ضقن  هتفرگن و  هدیدان  ار  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  ياه  همانعطق 

.تسا يا  هقطنم  حلص  ققحت  ریسم  رد  یگرزب  عنام  میژر ، نیا  يا  هتسه  هناخدارز  شرتسگ  اریز  دور ؛ یم  رامش  هب 

1217 ص :

ج رون ، هفیحص  ، 7/9/63 نابرق ، دیعـس  دـیع  جـح و  یـسایس  .يدابع  میظع  هرگنک  يرازگرب  تبـسانم  هب  هر ) ) ینیمخ ماما  مایپ  - . 1
ص 48. ، 19

هبنشود 9/7/1386. سدق ، همانزور  - . 2
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یماظن تایانج  .ج 

، یناهج هعماج  ياه  هبوصم  اهمیمصت و  هب  ییانتعا  یب  اب  هدرک و  ضقن  ار  یللملا  نیب  تاررقم  اکیرمآ ، ینابیتشپ  اب  هراومه  لیئارسا ،
.دزاس یم  ور  هبور  شلاچ  اب  ار  یناهج  تینما  زواجتم ، نیا  درکلمع  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  ار  يا  هنایشحو  تایانج 

هب نانیا  .تسا  هتخادـنا  هار  هب  دوخ  ناگیاسمه  اب  ار  تافلترپ  گرزب و  گـنج  مک 5  تسد  دوخ ، تیمکاح  لاـس  رد 60  میژر  نیا 
دوخ نآ  زا  ار  يزوریپ  اپورا ، اکیرمآ و  یماظن  تیامح  لـیلد  هب  اـهگنج  نیا  همه  رد  ناـنبل ، هَّللا » بزح   » اـب هزور  گنج 33  رد  زج 
ماـع لـتق  نینچمه  .درک  هراـشا  هزغ  رد  ناینیطـسلف  راتـشک  هب  ناوـت  یم  لاـثم  يارب  دـنا ؛ هدـش  يرایـسب  تاـیانج  بکترم  هتخاـس و 

هک اناق  نایوج  هانپ  ناگراوآ و  زکرم  ناراب  هلولگ  رد  .تسا  عیاجف  نیا  هلمج  زا  نانبل  بونج  رد  اناق » ياتـسور   » رد نانز  ناکدوک و 
رد .دندیـسر  تداهـش  هب  هیناث  دنچ  هلـصاف  هب  هدروخلاس  ناسنا  هچب و  نز ،  106 دوب ، یللملا  نیب  ياـهورین  لرتنک  تیاـمح و  تحت 

میژر نیا  یتـسیرورت  ياـهکهورگ  هک  مینک  یم  رکذ  ار  یتسینویهـص  میژر  ياـهتیانج  هنایـشحو و  ياهراتـشک  زا  يا  هشوگ  همادا ،
)(1)  ( .دنا هدش  بکترم 

يدالیم لاس 1948  گنج  رد 

1218 ص :

.22/4/1385 نشور ، هدنیآ  يربخ  هاگیاپ  نآ ، هچخیرات  نیطسلف و  تلم  هیلع  یتسینویهص  میژر  نینوخ  ياهراتشک  هب  یهاگن  - . 1
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.دندرک ناسکی  كاخ  اب  ار  اهنآ  اهاتسور ، نیا  هب  هلمح  اب  هک  هساوح  خیشلا و  ياتسور  ود  نانکاس  یمامت  راتشک  . 1

.دندرب نیب  زا  ار  نآ  یلاها  همه  دندش و  اتسور  دراو  یبرع  ششوپ  اب  یتسینویهص  نایماظن  هک  نیدلارصان » ياتسور   » راتشک . 2

نانکاس یمامت  دندرک و  هرصاحم  ار  اتـسور  یهرز ، يوردوخ  نیدنچ  ینابیتشپ  اب  یلیئارـسا  ياهورین  هک  سیاراد » تیب   » راتـشک . 3
.دندناشک نوخ  كاخ و  هب  ار  نآ 

یناـبیتشپ اـب  وـجگنج و  دودـح 300  اـب  نرتـشا »  » و نوـگرآ »  » یتـسیرورت ياـهنامزاس  كرتـشم  ياـهورین  نیـسایرید .»  » راتـشک . 4
سپ دندرب و  نیب  زا  ار  اتسور  نیا  یلاها  یمامت  هناخ ، هب  هناخ  يوجتـسج  اب  نانآ  .دندش  رو  هلمح  هقطنم ، نیا  هب  یهرز  ياهوردوخ 

.دنداد رارق  نآ  رد  ار  دسج  دودح 250  یعمج  هتسد  روگ  رفح  اب  اناگاه »  » یتسیرورت کهورگ  نآ ، زا 

ادج ار  ناکدوک  رس  دنتشک و  ار  رفن  دندرک و 96  هلمح  اتسور  نیا  هب  یتسینویهص  میژر  نازابرس  هک  ۀمیاودلا » ياتسور   » راتشک . 5
.دندرک

1219 ص :
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.دندناسر تداهش  هب  ار  ینیطسلف  اههد  نایماظن ، هک  نوبیلع »  » راتشک . 6

هاچ نورد  هب  هتسب ، رگیدکی  هب  بانط  اب  ار  ینیطـسلف   52 تسینویهص ، نارودزم  ارجام ، نیا  رد  لیلجلا .»  » رد فصفص »  » راتـشک . 7
.دنتخادنا

رفن ار 250  دارفا  نیا  دادعت  یلیئارسا ، عبنم  کی  .دندش  ناراب  هلولگ  رهش ، ياسیلک  دجسم و  رد  ینیطسلف  اههد  هک  دللا »  » راتـشک . 8
.درک مالعا 

.دندش ماع  لتق  يرابجا ، چوک  نیح  رد  ینیطسلف  هک 35  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدوب  زین  يرگید  راتشک  دهاش  دللا ، ياتسور 

.درب نیب  زا  ار  ینیطسلف  ناوج  دودح 70  دفص  رد  اناگاه  یتسیرورت  کهورگ  . 9

يدالیم زا 1948  سپ  ياهلاس 

، اتـسور نیا  هرـصاحم  اب  يدالیم ، هاگ 14/10/1953  نآبـش  یماظن ، دودـح 600  اـب  میژر  نیا  شترا  هژیو  ياـهناگی  هیبق :»  » راتـشک
زین لزنم و  نآ 65  هجیتن  رد  هک  دـماجنا  یم  لوط  هب  تعاس  زا 23  شیب  هعجاف ، نیا  .دنهد  یم  رارق  فدـه  ار  نآ  ياه  هناخ  یمامت 

.دنوش یم  حورجم  رگید  رفن  اهدص  دیهش و  ینیطسلف   67 بیرخت ، اتسور  هسردم  دجسم و 
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نارگراک يروآ  عمج  زا  سپ  یتسینویهص  نایماظن  زئوس ،» گنج   » هناتسآ رد  يدالیم  خیرات 29/10/1956  رد  مساق :» رفک   » راتشک
14 رتخد 12 -  هس  نز ، هلمج 14  زا  ناسنا ، نآ 49  هجیتن  رد  هک  دـنزیوآ  یم  راد  هب  ار  نانآ  همه  يزرواشک ، عرازم  زا  اتـسور  نیا 

.دنسر یم  تداهش  هب  هلاس   16 كدوک 12 -  هلاس و 11 

يدالیم خـیرات 18/9/1982  رد  .تسا  نانبل  رد  ناگراوآ  هاـگودرا  زا 12  هاگودرا  ود  مسا  ـالیتش  اربص و  ـالیتش :» اربص و   » راتـشک
.دتفا یم  قافتا  نیطسلف  تلم  هیلع  یتسینویهص ، میژر  ياهتیانج  نیرت  هنایشحو  زا  یکی 

، شترا كرتشم  داتـس  تقو  سییر  ناتیا ،» لیئافر   » یتسینویهـص و میژر  تقو  گنج  ریزو  نوراش ، لیرآ  تراظن  اب  ینانبل  نارودزم 
، راتشک نیا  يادهش  رامآ  هتبلا  دنناسر ، یم  تداهـش  هب  ار  ناکدوک  نانز و  هلمج  زا  ینیطـسلف   3500 هاگودرا ، ود  هب  ینآ  موجه  اـب 

.تسا هدوب  رفن  رازه  زور 12  نیا  يادهش  رامآ  هک  دنا  هتفگ  ینیطسلف  عبانم  یخرب ، تسا و  توافتم 

یتسینویهص و بصاغ  میژر  نایشترا  .دتفا  یم  قافتا  يدالیم  ربتکا 1990  خیرات 8  رد  زیگنا  مغ  دادیور  نیا  یصقالادجسم : راتشک 
سپ .دنروآ  یم  رد  هرصاحم  هب  ار  فیرش  سدق  مرح  سدق و  رهـش  يدوهی ؛ حلـسم  ياهکهورگ  يراکمه  اب  يزرم  دراگ  ياهورین 

اب ناینیطـسلف  دنوش ، یم  یـصقالا  دجـسم  نحـص  دراو  موس  دـبعم  يانب  گنـس  ندراذـگ  فدـه  اب  یطارفا  ياهتـسینویهص  هکنآ  زا 
ناینیطـسلف اهنآ ، يوس  هب  شروی  اب  يزرم  دراگ  شترا و  ياهورین  نآ ، زا  سپ  دـنوش و  یم  ریگرد  لکیهلا » لبج   » يانما کـهورگ 

.دنناسر یم  تداهش  هب  ار  رفن  دنهد و 21  یم  رارق  فده  ار 
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25/2/1994 عبرا » تایرک   » نیشن تسینویهـص  كرهـش  نانیـشن  كرهـش  زا  یهورگ  و  نیاتـشدلگ » خوراب  : » یمیهاربا مرح  راتـشک 
دوش یم  رظتنم  دتسیا و  یم  دجسم  ياهنوتس  زا  یکی  تشپ  نیاتشدلگ ، .دنوش  یم  یصقالا  دجسم  دراو  حبـص  زامن  ماگنه  يدالیم ،
ندش یمخز  ثعاب  کجنران ، ياهـشکرت  اه و  هلولگ  .دنک  یم  يزادـناریت  ناشیا  يوس  هب  نآ  زا  سپ  .دـننک  هدجـس  نارازگزامن  ات 

نارازگزاـمن رارف  زا  دـندنب و  یم  ار  دجـسم  ياـهرد  راتــشک ، نـیا  ماـگنه  لیئارــسا ، شترا  ناـیماظن  .دوـش  یم  رفن  زا 350  شیب 
، ناـمز نیمه  رد  .دورب  مرح  لـخاد  هب  ناـحورجم  تاـجن  يارب  اـت  دـنهد  یمن  هزاـجا  سک  چـیه  هب  نینچمه  .دـننک  یم  يریگوـلج 

نیا رد  دـندنویپ و  یم  ادهـش  لیخ  هب  ادهـش  هزانج  عییـشت  نیح  رد  زین  يا  هدـع  .دـنوش  یم  هتـشک  دجـسم  زا  جراخ  رد  رین  یهورگ 
.دندوب مرح  نارازگزامن  زا  اهنآ  زا  رفن  هک 29  دنسر  یم  تداهش  هب  رفن  راتشک 50 

«، ویوآ لت   » یکیدزن رد  هراق  نویع  ياتسور  رد  يدالیم  خیرات 20/5/1989  رد  رگلاغشا  میژر  نایماظن  زا  یکی  هراق :» نویع   » راتشک
.دناسر یم  تداهش  هب  ار  رفن  دنک و 7  یم  ناراب  هلولگ  ار  ینیطسلف  نارگراک  زا  یهورگ 
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زاغآ نیشن ، ینیطـسلف  قطانم  هب  ار  يا  هدرتسگ  هلمح  يدالیم  سرام 2002  رد 29  لیئارسا  زیرنوخ  شترا  نینج :» هاگودرا   » راتـشک
.دنک یم  لاغشا  ار  ینیطسلف  ياههاگودرا  اهاتسور و  اهرهش ، زا  يادعت  نآ ، لالخ  رد  و 

هب رگلاغـشا  ياهورین  لیئارـسا ، نیطـسلف و  تمواقم  ياهورین  نیب  دـیدش  گنج  عورـش  نینج و  هاـگودرا  هرـصاحم  هتفه  ود  زا  سپ 
تامهم مامتا  زا  سپ  هاـگودرا  نیا  هب  هدرتسگ  مجاـهت  اـب  ناـنآ  .دـنوش  یم  اـجنآ  دراو  دوخ  ياـهکنات  اـب  زاـفوم » لوئاـش   » تساـیر

.دننک یم  مادعا  ار  هاگودرا  ناناوج  زا  يرایسب  دنوش و  یم  هاگودرا  دراو  اهنآ  سپس  .دننک  یم  ریخـست  ار  اجنآ  تمواقم ، ياهورین 
زوـنه .تسا  رفن  دودـح 200  هعقاو ، نیا  يادهـش  دادـعت  .دـننک  یم  بیرخت  ار  اه  هناخ  یخرب  هدـش ، دراو  لیئارـسا  ياهکنات  سپس 

.تسین صخشم  یعمج ، ياهروگ  رد  هدش  نفد  يادهش  دادعت 

يداصتقا هطلس  شرتسگ  .د 
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حرطم ییاهلکتورپ  بلاق  رد  ار  يداصتقا  ياـهراکهار  یخرب  هناـیمرواخ ، داـصتقا  رب  هطلـس  يارب  یتسینویهـص  میژر  ِنازادرپ  هیرظن 
: تسا لیذ  حرش  هب  نآ  یلک  ياهروحم  دهد و  یم  لیکشت  ار  مسینویهص  نالک  يداصتقا  ياهدربهار  اهلکتورپ ، نیا  .دنا  هدرک 

؛) هدام 1 لکتورپ 6 ،  ) هیامرس تعنص و  نتفرگ  راصحنا  رد  . 1

؛) هدام 1 لکتورپ 8 ،  ) اهروشک يداصتقا  ناگبخن  نتفرگ  رایتخا  رد  . 2

؛) هدام 7 لکتورپ 6 ،  ) اهروشک رد  يداصتقا  نارحب  داجیا  . 3

(. هدام 7 لکتورپ 6 ،  ) یتسینویهصریغ تعنص  يدوبان  . 4

نینچمه .تسا  لیئارـسا  اب  بارعا  شزاس  حرط  تیوقت  مزلتـسم  دـیدج ، يا  هنایمرواخ  هشیدـنا  بوچراـچ  رد  اـهلکتورپ  نیا  يارجا 
.دروآ یم  مهارف  يا  هنایمرواخ  حلص  يژتارتسا  ندرک  هدایپ  يارب  ار  هنیمز  برع ، ناهج  رد  ینارحب  تیعضو 

زا یکی  تسا ، یبرع  یمالـسا و  ياهروشک  ناـیم  طـباور ، ماکحتـسا  تیوقت و  ثعاـب  هک  ییاـهماظن  اـهنامزاس و  نتـشادرب  ناـیم  زا 
يا هتفای  لماکت  مجـسنم و  ماظن  مالـسا ، ناهج  برع و  ناهج  نایم  دهاوخ ، یمن  لیئارـسا  .دشاب  یم  ناراکتیانج  نیا  مهم  ياهفدـه 

دنویپ ورگ  رد  اهنت  ار  دوخ  تینما  لیئارـسا ، اریز  دـشاب ؛ رارقرب  اهنآ  ناـیم  يا ، هطبار  چـیه  دـهاوخ  یمن  یتح  دـشاب و  هتـشاد  دوجو 
.دنیب یم  هقطنم  رد  لعفنم  ياهماظن  یمامت  حلاصم  اب  شحلاصم  نداد 
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رخآ نخس 

زا عافد  دـشاب ، یم  نهامروشک  تسایـس  يرکف  یناـبم  ياـنب  ریز  هک  ینید  ياـه  هزومآ  هب  هجوت  هدـش و  حرطم  ثحاـبم  هب  هجوت  اـب 
زا یکی  ار  نافعـضتسم  زا  تیاـمح  ناوـت  یم  اتـسار  نیا  رد  .تسا و  یمالـسا  ياـهتلود  هژیو  هب  ناناملـسم  یناـگمه  هـفیظو  موـلظم 

یلم عفانم  زا  عافد  ياههار  زا  یکی  نیطسلف  مولظم  مدرم  زا  عافد  نآ ، رب  هوالع  .تسناد  نامروشک  یمالـسا  سدقم  ماظن  ياهیگژیو 
لیئارسا يروطارپما  لیکـشت  رد  نانآ  هاگدید  هب  هجوت  اب  یتسینویهـص  میژر  یماظن  تایانج  اهتیلاعف و  هک  ارچ  دشاب ؛ یم  نامروشک 

وربور یـساسا  ياهـشلاچ  اب  ار  ناریا  صوصخ  هب  یمالـسا  ياهروشک  ماـمت  عفاـنم  دوش ، یم  هدـید  مسینویهـص  ياـهلکتورپ  رد  هک 
.درک دهاوخ 

اب یقطنم و  یلوصا و  تروص  هب  رگا  هک  دـنراد  یناوارف  ياهیدـنمناوت  تیفرظ و  یمالـسا  ياهتلود  هک  میوش  یم  رکذـتم  ناـیاپ  رد 
ناهج تالداعم  لک  رب  یقیمع  تاریثأـت  کـش ، یب  دوش ، یهدـنامزاس  يزیر و  هماـنرب  مالـسا ، ناـهج  تالکـشم  اـهزاین و  هب  هجوت 

ياهالاک میرحت  یمالـسا ، ياهتلود  همه  يوس  زا  نآ  ناـیماح  لیئارـسا و  اـب  طـباور  عطق  لـصا ، نیا  هب  هجوت  اـب  .تشاذـگ  دـهاوخ 
رایتخا رد  رثؤم  ياه  هبرح  هلمج  زا  ...و  تفن  حالـس  زا  هدافتـسا  مدرم ، هب  نآ  غـالبا  نادنمـشناد و  ءاـملع و  يوس  زا  ناـنآ  يدـیلوت 

رس شنایماح ، لیئارسا و  هدش ، هدروآرب  نیسلف  مولظم  مدرم  ياه  هتساوخ  دوش ، هدافتسا  تسرد  رگا  هک  تسا ، یمالـسا  ياهروشک 
زاب مالسا  شوغآ  هب  ار  فیرش  سدق  هدرک و  ادیپ  تاجن  نابـصاغ  لاگنچ  زا  راید ، نآ  ناگدیدمتـس  دنوش و  یم  هدناشن  دوخ  ياج 

.هَّللا ءاش  نا  .دننادرگ  یم 
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خیرات هاگرذگ  رد  نیطسلف 

همدقم

ناینب سوبی »  » مان اب  ار  يرهش  دندرک و  چوک  نیطسلف »  » نیمزرس هب  برعلا  هریزج  زا  نایناعنک »  » زا یهورگ  ) (1)  ( شیپ لاس  نارازه 
.تفای مان  رییغت  یتسود ، حلص و  ینعی  ملاسروا »  » هب مان  نیا  اهدعب  .دنداهن 

.ددرگ یم  قالطا  سدق  رهش  هب  زورما  هک  تسا  يربع  نابز  رد  میلشروا »  » نامه ملاسروا  عقاو  رد 

زا .دش  ناسکی  كاخ  اب  اهراب  تفرگ و  رارق  هرـصاحم  هلمح و  دروم  راب  هدفه  خیرات  لوط  رد  رهـش  نیا  یخیرات  كرادم  ساسا  رب 
ینب طلـست  رد  نرق  راهچ  نایناعنک ، نامه  ای  نایـسوبی  رایتخا  رد  نرق  هدزناپ  میلـشروا  ای  سدـق  ملاـسروا ، رهـش  زین  تیکلاـم  ظاـحل 

ور نیا  زا  .دـیدرگ  هرادا  نایمور  تموکح  تحت  نرق  راـهچ  ناـنوی و  تیمکاـح  رد  نرق  ود  اـهیناریا ، تسد  رد  نرق  دـنچ  لیئارـسا ،
يارب نرق  راهچ  زج  ییاج  خـیرات  هظفاح  تسا و  هتفرگ  تأشن  نایناعنک  زا  نیطـسلف  نیمزرـس  يدابآ  سدـق و  ناینب  هک  تسا  نشور 

.دراذگ یمن  یقاب  لیئارسا  ینب 

یمـسر ناـنکاس  عاـبتا و  ناونع  هب  نارود  نآ  رد  ناـیدوهی  هک  دـنک  یم  دـییأت  ار  ارجاـم  نیا  زین  نیملـسم  هماندـهع  رگید  يوـس  زا 
)(2)  ( .تسا هدماین  نایم  هب  یمان  نانآ  زا  دندش و  یمن  هتخانش  میلشروا 
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لاس ات  .ه ق  هدزناپ  لاس  زا  سپ  نآ  زا  .تفای  رییغت  سدقملا  تیب  هب  نآ  مان  ناناملسم ، تسد  هب  میلـشروا  زیمآ  تملاسم  حتف  زا  سپ 
یم فیرعت  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هریاد  رد  سدـقملا  تیب  هراومه  نرق ، کـی  تدـم  رد  زج  يدـالیم  اـب 1917  قباـطم  ق  1337 ه . 

.دیدرگ
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مسینویهص

رب نویهص  هوک  .دشاب  یم  سدقملا  تیب  یبرغ  بونج  رد  یهوک  مان  نینچمه  تسا ؛ ریگباتفآ »  » يانعم هب  يربع ، نابز  رد  نویهص » »
.دوب یبن  نامیلس  تموکح  هاگیاج  ربمایپ و  دواد  هاگمارآ  هاگداز و  اه  هتفگ  یخرب  ساسا 

زا یکی  هب  هراشا  نویهـص  لاح  ره  رد  اما  .دور  یم  راـک  هب  زین  ینامـسآ  سدـقم  رهـش  هدـیزگرب ، رهـش  ماـن  هب  یهاـگ  ماـن  نیا  هتبلا 
ور نیا  زا  .تسا  ناهج  رب  ییاورناـمرف  ناـیدوهی و  لقتـسم  تموکح  لیکـشت  ملظ و  زا  ییاـهر  لبمـس  دـشاب و  یم  دوهی  ياـهنامرآ 

.دنناد یم  نویهص  نادنزرف  ار  دوخ  نایدوهی 

تلود لیکـشت  نیطـسلف و  نیمزرـس  هب  نایدوهی  تشگزاب  ترجاهم و  ناهاوخ  هک  تسا  یـشبنج  ییارگ  نویهـص  ای  مسینویهـص  اما 
تردـق هب  یبایتسد  یپ  رد  درامـش و  یم  تسپ  راوخ و  ار  اهداژن  رگید  هک  تسا  یطارفا  ییارگ  یلم  یعون  مسینویهـص  .تسا  دوهی 

طسوت راب  نیتسخن  مسینویهـص  هژاو  اما  تشاذگ ؛ دوجو  هصرع  هب  اپ  اپورا  رد  يدالیم  مهدزون  نرق  مود  همین  رد  تکرح  نیا  .تسا 
.تفگ نخس  نآ  زا  مسینویهص  خیرات  باتک  رد  ولوکاس » موحان   » سپس تفر و  راک  هب  لزتره » رودوئت  »
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درک و دشر  مهدزون  نرق  مود  همین  رد  یسایس  مسینویهص  .دنیامن  یم  میـسقت  یگنهرف  یـسایس و  شیارگود  هب  ار  مسینویهـص  ًابلاغ 
اب دوب ، يرتشیب  تمدـق  ياراد  هک  یگنهرف  مسینویهـص  اما  .دوب  راتـساوخ  ار  لیئارـسا  روشک  داجیا  نیطـسلف و  هب  نایدوهی  تشگزاب 

.دومن تفلاخم  دیدج  تموکح  سیسأت  نیطسلف و  هب  نایدوهی  ترجاهم 

، تسناد يدوهی  نادنمشیدنا  میقتسم  لقتـسم و  لوصحم  ناوت  یمن  نآ -  یـسایس  شیارگ  رد  هژیو  هب  ار -  مسینویهـص  لاح  ره  رد 
.دروآ رامش  هب  ییاپورا  ياهتردق  يرامعتسا و  ياهتباقر  هب  یخساپ  ناوت  یم  ار  نآ  هکلب 

رود رظن  زا  زین  ار  زورما  هنادنمزوریپ  زورید و  هدروخ  تسکـش  نویبیلـص  یبهذم  ياه  هزیگنا  ناوت  یمن  رگید  یهاگدید  زا  دنچ  ره 
)(1)  ( .تشاد

هشیدنا ینید ، مسینویهص  .تسا  ینیدریغ  ینید و  مسینویهص  نآ  دومن و  هظحالم  زین  ار  يرگید  يدنب  میسقت  ناوت  یم  لاح  نیع  رد 
هدرک نییعت  وا  هک  يا  هویـش  هب  هدومن و  صخـشم  راگدرورپ  هک  ینامز  رد  دوعوم ، نیمزرـس  هب  تشگزاب  دراد  داـقتعا  هک  تسا  يا 

هدع یگنهرف و  ياهتسینویهص  نامه  ای  نایدوهی  زا  یهورگ  هشیدنا  نیا  ناوریپ  .تسین  يرشب  يدادخر  نیا  داد و  دهاوخ  خر  تسا 
زین یناسک  هدع ، نیا  ربارب  رد  .دنراد  نیطسلف  ضرا  رد  حیسم  ددجم  روهظ  هب  داقتعا  هک  دنشاب  یم  ارگ  نامزلارخآ  نایحیـسم  زا  يا 

زا هچرگا  زین  هورگ  نیمه  هتبلا  .دنـشخب  تیعورـشم  نایدوهی  ناکـسا  هب  ات  دنـشالت  رد  یملع  یـسایس و  یخیرات ، دهاوش  رب  هیکت  اب 
، دـنرادروخرب زین  يدوهی  نویناحور  یخرب  ینابیتشپ  زا  دـنراد و  ینید  یتاـیبدا  شیوگ و  اـما  دـنرب  یم  هرهب  ینید  ریغ  ياهلالدتـسا 

)(2)  ( .دنیوج یم  يرود  بهذم  زا  هدرک و  هیکت  دوهی  تیلم  رب  رت  شیب  شیوخ  تاذ  رد  دنچره 

1229 ص :

ياه هشیر  ص 423 ؛ یشخباقآ ، یلع  یسایس ، گنهرف  ص 7 ؛ يرابدور ، ءاول  همجرت  يرسیملا ، باهولادبع  مسینویهص ، کن : - . 1
ص 3. هنایم ، رواخ  رد  نارحب 

میلعت و باـتک  نینچمه  ص 23 ؛ فیرـش ، دـیجم  همجرت  يدوراگ ، هژور  لیئارـسا ، تسایـس  راذـگ  ناینب  ياه  هروطـسا  کن : - . 2
ص 50. رابدرب ، یبتجم  همجرت  يراطع ، قیفوت  لداع  یتسینویهص ، تیبرت 
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مسینویهص هب  شیارگ  للع 

يزیتسدوهی ياعدا  .فلا 

تموکح طوقـس  نامز  زا  یخیراـت  رازآ  نیا  دـنا  یعدـم  ناـنآ  .دـنناد  یم  يرازآ  يدوهی  هب  یخـساپ  ار  مسینویهـص  اهتـسینویهص ،
مهدزون و نرق  رد  رلتیه »  » سور و يروطارپما  هتشذگ و  رد  نایمور  ناینانوی و  نایلباب ، نایروشآ ، طسوت  نیطـسلف  رد  دوهی  یناتـساب 

.تسا هتشاد  همادا  هراومه  متسیب 

مدآ ياه  هروک  رد  نایدوهی  ندـنازوس  يزیمآ  قارغا  تروص  هب  دـننک و  یم  حرطم  ًامئاد  ار  تساکوله »  » هلئـسم هنومن ، ناونع  هب  و 
.دننک یم  نایب  مامت  ییامن  مولظم  اب  ار  يزوس 

یلیلد تروص  هب  ار  دوخ  ات  تسا  ددـص  رد  قارغا  ییامن و  گرزب  اـب  هک  تسا  يا  هناـهب  اـهنت  هلئـسم  نیا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اـما 
دزیگنارب ار  نوگانوگ  عماوج  ییاونمه  ات  دریگ  یم  دوخ  هب  هناسانـش  ناور  یتلاح  یقارغا ، ياه  هبنج  زا  هتـشذگ  دهد و  هولج  هجوم 

.دزاس مهارف  ار  نارگید  نیمزرس  هب  زات  تخات و  ياه  هنیمز  و 
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گرزب ياهتردق  .ب 

اب ات  دندومن  یعس  هشیدنا  نیا  تیوقت  اب  گرزب  ياهتردق  عقاو  رد  .تسین  هتفگان  یتیاکح  گرزب  ياهتردق  هب  مسینویهص  یگتسباو 
رایسب هطبار  نیا  رد  لزتره  راتفگ  .دنیامن  نیمضت  ار  شیوخ  عفانم  نیشن ، ناملسم  ياهشخب  ییایسآ و  یـضارا  رد  نایدوهی  ناکـسا 

ایـسآ رد  هک  تسا  ییاهتردـق  هقـالع  دروم  یـسایس  لـئاسم  نیرتـگرزب  زا  ...نامناردـپ  نیمزرـس  هب  تشگزاـب  : » تسا هجوت  روخرد 
)(1) « ( .دنیوج یم  يزیچ 

دوهی ياهراد  هیامرس  .ج 

ياهرازاب دراو  ار  نانآ  زا  يا  هدع  تشاذگ و  ریثأت  زین  نایدوهی  یلام  ناوترب  اپورا  برغ و  رد  يراد  هیامرس  يایند  قنور  دیدرت ، یب 
تاعامتجا زا  ار  نانآ  نایدوهی  رگید  قیوشت  اب  راد  هیامرـس  ناـیدوهی  اـت  دـیدرگ  ثعاـب  تیعـضو  رییغت  نیا  .تخاـس  ناـهج  دوسرپ 

بذج هب  زاین  هصرع و  نیا  هب  نایدوهی  دورو  اب  .دنهد  قوس  دلوم  يراجت و  ياهراک  نوریب و  يوس  هب  دوخ  یبهذـم  هتـسب  يوزنم و 
تـسد زا  دـنمتورث  ناـیدوهی  ییاـهر  هبرح  عقاو  رد  .تفرگ  رارق  هجوت  دروم  یناـمثع  يروطارپـما  دـیدج ، ياـهرازاب  رد  روـضح  و 

ناـناگرزاب دـنچ  ره  .دـهد  یم  لیکـشت  ار  مسینویهـص  شبنج  زا  دوهی  يراد  هیامرـس  تیاـمح  زا  یـشخب  شیوـخ ، ریقف  ناـشیکمه 
نایدوهی و هاگهانپ  ناونع  هب  نیطسلف  سیلگنا ، رادفرط  حانج  يزوریپ  اب  اما  دنداد ، یم  حیجرت  نیطسلف  رب  ار  ادناگوا » ادنیا   » يدوهی

.دش هتفرگ  رظن  رد  نایبرغ  عفانم  ظفاح 

ناونع هب  هن  مسینویهـص  هک  دنک  یم  فارتعا  هطبار  نیا  رد  مسینویهـص  سیون  خیرات  ناونع  هب  ولوکاس  موحان  هک  تسا  اجنآ  بلاج 
)(2)  ( .تسا هدرک  روهظ  يراد  هیامرس  یلام و  مادقا  کی  ناونع  هب  هکلب  تضهن  کی 

1231 ص :

ص 54 و 29 و يرسیملا ، باهولادبع  مسینویهص ، ص 51 ؛ یسنوی ، میهاربا  همجرت  فناویا ، يروی  مسینویهص ، دینک : هعجارم  - . 1
.اهشخب رگید 

ات 84. ص 82  فناویا ، يروی  مسینویهص ، کن : - . 2
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يزاس گنهرف  .د 

ییوـس و زا  تاـیبدا  يرنه و  ياـه  هصرع  هب  هجوـت  نآ ، رارقتـسا  يارب  مسینویهـص  هشیدـنا  نارادـفرط  تامادـقا  نیرت  مهم  هلمج  زا 
نانآ تقیقح  رد  .تسا  هدوب  رگید  يوس  زا  دـنوش  یم  هتخانـش  عجرم  ياهباتک  ناونع  هب  ملع  يایند  رد  هک  اهفراعملا  هرئاد  شراـگن 

« دوملت  » باتک ریظن  یناتساد  یبهذم و  تایبدا  جاور  اب  دندز و  يرایسب  ياهشیامن  نامر و  ناتساد ، شراگن  هب  تسد  ماوع  حطس  رد 
ار دوهی  داژن  تیلم و  ادـنورد » لیناد   » نامر و  يورلآ » دـیوید   » باتک راشتنا  اب  دـنداد و  یبهذـم  ییوب  گنر و  تشگزاب  هشیدـنا  هب 
، یملع یسایس و  لفاحم  هب  نآ  قیرزت  و  لیئارسا » مسینویهص و  فراعملا  هرئاد   » شراگن هطساو  هب  دندیشخب و  هزات  زیامتم و  یتیوه 

)(1)  ( .دنتخاس راومه  لیئارسا »  » ناونع تحت  نیطسلف  یضارا  رد  دوهی  تلم  ییاسانش  يارب  ار  هار 

دیدپ ياهیدازآ  هدـیزگرب ، موق  هشیدـنا  یطارفا ، ییارگ  یلم  هک  تفایرد  ناوت  یم  هدـش  هتفگ  تاکن  یمامت  هب  هجوت  اب  لاح  ره  رد 
، دوهی يراد  هیامرـس  یبای  تردـق  نایدوهی ، هب  اهییاپورا  هناـنیب  دـب  هاـگن  سناـسنر ، اـی  ییازون  هرود  زا  سپ  یبرغ  عماوج  رد  هدـمآ 

هـشیدنا رورم  هب  تسناوت ، یگمه  یناـمثع ، يروطارپما  تسکـش  ناـیاپ ، رد  و  ناـیدا ، ناوریپ  رگید  اـب  يراـگزاس  رد  دوهی  یناوتاـن 
.دناسرب هجیتن  هب  ار  مسینویهص 

1232 ص :

تایبدا هب  یهاـگن  43 ؛ صـص 42 . یمیکح ، نیرـسن  همجرت  يدوراـگ ، هژور  یـسایس ، مسینویهـص  لیئارـسا و  هدـنورپ  کـن : - . 1
صص 57 و 66. یناعنک ، مسینویهص ،
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هضافتنا

يوس زا  يرایسب  ياهمایق  داد ، خر  يرامعتسا  ياهتردق  غیرد  یب  ياهتیامح  اب  هک  لیئارسا  یلعج  تموکح  ندمآ  راک  يور  زا  سپ 
.دومن هراشا  دشاب  هضافتنا  هک  اهنآ  نیرتدیدج  هب  اهنآ  نایم  زا  ناوت  یم  هک  تسویپ  عوقو  هب  ناینیطسلف 

ییارگ یلم  تسکـش  هب  خساپ  رد  مک و  تاناکما  اب  هک  تسا  یتسینویهـص  دـض  نیون و  یـشبنج  گنـس » بالقنا   » نامه ای  هضافتنا 
.تسویپ عوقو  هب  اهتسینویهص  هنایارگ  بوکرس  تامادقا  یبرع و 

یتکرح تقیقح  رد  هضافتنا  .تسا  هدیـسرن  تبث  هب  هضافتنا  يرادیاپ  یگدرتسگ و  هب  یـشبنج  هاگ  چیه  نیطـسلف  رـصاعم  خیرات  رد 
.دیارگ یم  بالقنا  هب  رورم  هب  هک  نورد  زا  تسا  يا  هزرابم  شوجدوخ و  تسا 

دراوم هب  ناوت  یم  هک  دنک  دراو  لیئارسا  رکیپ  رب  يریذپان  ناربج  تابرض  هاتوک  یتدم  رد  تسناوت  نیطـسلف  ناملـسم  مدرم  هضافتنا 
: درک هراشا  لیذ 
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.دیدرگ نایدوهی  نایم  رد  حلص  رادفرط  ياهشیارگ  ثعاب  مایق  رثؤم  بوکرس  رد  لیئارسا  ییاناوت  مدع  .فلا 

هب لیئارسا  يارب  ار  ناهج  یمومع  راکفا  راشف  هناحلسمریغ ، یمدرم و  مایق  نیا  اب  دروخرب  رد  لیئارسا  هنایارگ  بوکرس  ياهشور  .ب 
.درب لاؤس  ریز  ار  لیئارسا  تیعورشم  رگید  راب  دروآ و  ناغمرا 

.داد شیازفا  ار  یتسینویهص  میژر  نازاس  میمصت  نایم  رد  فاکش  فالتخا و  .ج 

نویلیم و کی  رب  غلاب  يزیچ  بوکرـس  زور  ره  هنیزه  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ لـیمحت  اهتـسینویهص  هدرگ  رب  ار  فازگ  ياـه  هنیزه  .د 
حطـس شیازفا  مسیروت ، هبرـض  یلم ، صلاـخان  دـیلوت  لّزنت  لیئارـسا ، لوپ  شهاـک  دـش و  هدز  نیمخت  رـالد  رازه  هاـجنپ  دصـشش و 

.دومن لیمحت  لیئارسا  رب  ار  یماظن  ياه  هنیزه  شیازفا  يراکیب و 

هب دوش و  هرکاذم  دراو  فاس »  » اب تفریذپ  دومن و  تقفاوم  یلاغشا  یضارا  زا  یـشخب  ینادرگدوخ  اب  لیئارـسا  لئاسم ، نیا  هجیتن  رد 
هـضافتنا تسا  ینتفگ  .تسویپ  تقیقح  هب  دش ، یمن  یقلت  شیب  ییوزرآ  اهلاس  لوط  رد  هک  ناینیطـسلف  فادها  زا  یخرب  هلیـسو  نیا 

ایوپ و نانچمه  تسا ، هدیدرگ  روهشم  یـصقالا  دجـسم  هضافتنا  هب  هک  دوخ  دیدج  رود  رد  دیدرگ و  عورـش  يدالیم  لاس 1987  زا 
.دهد یم  همادا  هزرابم  هب  هدنزرس 
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هضافتنا هدنهد  ناماس  ياههورگ 

ریثأت تحت  ود  ره  هک  دنـشاب  یم  ساـمح »  » و نیطـسلف » یمالـسا  داـهج   » شبنج ود  هضاـفتنا ، هدـنهد  ناـماس  ياـههورگ  نیرت  مهم 
شرتسگ نیطسلف  هب  ار  شتیلاعف  متسیب ، نرق  تسیب  ههد  رخاوا  زا  رصم  نیملـسملا  ناوخا  .دنا  هدوب  رـصم  نیملـسملا » ناوخا   » شبنج

هب یـسایس  تازرابم  هنحـص  زا  رورم  هب  اما  داد ؛ صاـصتخا  دوخ  هب  یتسینویهـصدض  تازراـبم  رد  هدـمع  یمهـس  نآ  زا  سپ  داد و 
زا یبالقنا  ناناوج  ییادج  ثعاب  جیردت  هب  رما  نیمه  .دومن  دیکأت  یگنهرف  یـشزومآ و  ياهتیلاعف  يزاس و  رداک  رب  تفر و  هیـشاح 

.دش نآ 

نیطسلف یمالسا  داهج  شبنج  .فلا 

1235 ص :
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« هزغ  » نیملسملا ناوخا  زا  باعشنا  نیتسخن  دوش ، یم  هدناوخ  نیطسلف » یف  یمالـسالا  داهجلا  هکرح   » یبرع نابز  رد  هک  شبنج  نیا 
بـالقنا ریثأـت  تحت  تسویپ و  عوقو  هب  يدـالیم  لاـس 1980  رد  یقاقـش » یحتف  رتـکد   » يربـهر هب  ییادـج  نیا  .دور  یم  رامـش  هب 

داهج رب  یمالسا ، تیوه  زا  ییوج  هرهب  اب  تخادرپ و  نیطسلف » ياهنم  مالسا  مالسا و  ياهنم  نیطـسلف   » راعـش درط  هب  ناریا  یمالـسا 
.درشف ياپ  تسا  زواجت  ربارب  رد  یمالسا  یشور  هک  یمالسا 

رارق شبنج  نیا  ریثأت  تحت  دوخ  اما  تشاد ، هضافتنا  دلوت  رد  یمهس  شور  نیا  باختنا  اب  یمالسا  داهج  شبنج  هچرگا  لاح  ره  رد 
دهد و یم  همادا  شیوخ  تکرح  هب  هَّللادبع » ناضمر  رتکد   » يربهر هب  هیروس  رد  یقاقش  یحتف  تداهـش  زا  سپ  شبنج  نیا  تفرگ ،

هزرابم هب  یمالسا  بالقنا  هشیدنا  رودص  رد  ماگشیپ  ياهشبنج  زا  یکی  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  اب  راکـشآ  ییوس  مه  رد 
)(1)  ( .دهد یم  همادا  دوخ 

هک دروآ  رامـش  هب  هزرابم » نودـب  مالـسا  مالـسا و  نودـب  هزرابم   » ربارب رد  یتکرح  ناوت  یم  ار  یمالـسا  داـهج  شبنج  تهج  ره  هب 
.تسا هداهن  رس  تشپ  ار  قفوم  يا  هبرجت 

1236 ص :

.153 ص 21 و 150 . نیطسلف ، تمواقم  هسامح  کن : - . 1
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سامح .ب 

داـهج شبنج  سیـسأت  زا  لاـس  تفه  زا  سپ  لاس 1987 و  رد  هک  تسا  نیطـسلف  یف  هیمالـسالا  همواـقملا  هکرح  ففخم  ساـمح » »
یم يور  ون  ياه  هویش  هب  دیدج  يرگنزاب  رد  هک  تسا  نیطسلف  نیملـسملا  ناوخا  نامه  عقاو  رد  سامح  .دیدرگ  سیـسأت  یمالـسا 

رد شیوـخ  ياـهورین  يریگراـک  هب  یپ  رد  یلماـکت  يا  هلحرم  رد  دـنک و  یم  دـیکأت  داـهج  ریظن  نید  رگید  ياـه  هـبنج  رب  دروآ و 
یـسایس یعامتجا و  یگنهرف ، درکیور  رب  نانچمه  زین  نایم  نیا  رد  دنچ  ره  دیآ ، یم  رب  یعامتجا  یـسایس و  تازرابم  تایح  هصرع 

.دبای یم  زیامت  یمالسا  داهج  شبنج  اب  هک  تسا  هیواز  نیمه  زا  دراشف و  یم  اپ  شیوخ  هتشذگ 

هب هتشذگ  رد  هتشاد ، زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  نیطـسلف  شخب  يدازآ  نامزاس  ریظن  یبهذم  ریغ  ياهـشبنج  رگید  اب  سامح  نینچمه 
، یتسینویهص میژر  طسوت  نیسای  دمحا  خیش  تداهش  زا  سپ  اما  داد ؛ یم  همادا  دوخ  تایح  هب  نیـسای » دمحا  خیـش   » يونعم يربهر 

ربارب رد  ار  شیوخ  ياهورین  دـناوتب  اـت  تفر  ورف  یتینما  لـئاسم  زا  يا  هلاـه  رد  دروآ و  يور  يا  هقطنم  ناربهر  درکیور  هب  ساـمح 
.دیامن ظفح  اهتسینویهص  تادیدهت 
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ناملـسم و برع و  ياهتلود  یلام  ياهکمک  زا  يدنم  هرهب  تاناکما ، یماظن ، ریغ  ياهتیلاعف  یگدرتسگ  رظن  زا  سامح  تسا  ینتفگ 
.تسا رتدنمناوت  یمالسا  داهج  شبنج  زا  یغیلبت ، لیاسو  هب  یسرتسد 

)(1)  ( .دنرظن مه  نیطسلف  يدازآ  یمالسا و  تلود  لیکشت  لیئارسا ، تیدوجوم  یفن  رد  شبنج  ود  ره  همه  نیا  اب 

1238 ص :

.77 صص 60 . ورمعوبا ، نیطسلف ، رد  یمالسا  ياهشبنج  کن : - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1299 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1238_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیطسلف هلئسم  ناریا و 

تلود ندمآرب  زا  شیپ  اهلاس  هک  تسا  يدزی » يرئاح  هّللا  تیآ   » همان لیئارـسا ، ناریا و  طباور  هنیمز  رد  هجوت  بلاج  دانـسا  زا  یکی 
يریگ عضوم  کی  اب  دیامن و  یم  قیوشت  نیطسلف  ناناملسم  هب  تدعاسم  هنیمز  رد  ار  يو  هدوب ، يولهپ » هاشاضر   » هب باطخ  لیئارسا 

)(1)  ( .تسا یتسینویهص  دض  عضاوم  زا  ینابیتشپ  صوصخ  رد  يولهپ  تموکح  يراکمه  بلج  ددص  رد  میالم ،

طورـشم تروص  هب  ار  لیئارـسا  تموکح  تیدوجوم  ناریا ، رد  يولهپ  یتنطلـس  میژر  تفگ  دیاب  یخیرات ، دنـس  نیا  زا  رذـگ  اب  اما 
دادرارق نیا  .دـش  دـقعنم  لیئارـسا  ناریا و  نیب  تفن  شورف  داد  رارق  ش  لاس 1333 ه .  رد  يولهپ  اضردمحم  روتـسد  هب  تفریذـپ و 

.تفای شیازفا  ربارب  ود  هب  لاس  هس  نیا  یط  لیئارسا  هب  ناریا  تفن  تارداص  نازیم  دیدرگ و  ینلع  لاس  هس  زا  سپ 

.داد همادا  ناریا  یتاعالطا  ياهنامزاس  رد  ار  دوخ  رت  گنررپ  روضح  لیئارسا  اکیرمآ ، هیصوت  هب  نینچمه 

1239 ص :

.102006 میظنت 12 . هرامش  هجراخ ، روما  ترازو  دانسا  ناریا ، یلم  دانسا  نامزاس  کن : - . 1
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نامه رد  تفای و  شرتسگ  لیئارـسا  ناریا و  یـسایس  طباور  هیروس ، رـصمروشک و  ود  داـحتا  هب  هجوت  اـب  ش  لاس 1337 ه .  زا  سپ 
.تفای شیاشگ  ویوآ  لت  رد  ناریا  یسایس  رتفد  دعب  لاس  کی  دش و  نارهت  دراو  لیئارسا  یسایس  هدنیامن  لاس 

برع ياـــهروشک  زا  ش  لاس 1346 ه .  رد  هاش  ماجنارـس  تفای و  هعـسوت  لیئارـسا  ناریا و  طـباور  ادـیوه ،»  » ندـمآ راـک  يور  اـب 
تیدوجوم اراکـشآ  هبحاصم ، کی  رد  هاش  لاس  نیمه  رد  نینچمه  .دنـسانشب  تیمـسر  هبار  لیئارـسا  تیدوجوم  ات  درک  تساوخرد 

.تفریذپ ار  لیئارسا 

ياـههورگ و  یناـشاک » هَّللا  تیآ   » هلمج زا  نویناـحور  ضارتـعا  دروـم  هراوـمه  طـباور  نیا  هک  دوـمن  هراـشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  هتبلا 
هَّللا تیآ  تفلاـخم  اـب  ناـمز  ناـمه  رد  زین  هاـش  يوس  زا  لیئارـسا  ییاسانـش  .تفرگ  رارق  مالـسا » نایئادـف   » ریظن یـسایس  یبهذـم - 

.تشاد یپ  رد  ار  ناریا  رصم و  طباور  عطق  دش و  هجاوم  يدرجورب » هَّللا  تیآ   » رصم و رهزالا »  » تسایر توتلش » خیش  ، » یناشاک

.تفر یم  رامش  هب  ناریا  رد  يریذپ  لیئارسا  ياهتسایس  فلاخم  ناربهر  هلمج  زا  نارود  نیا  رد  زین  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما 
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ناریا تلم  ياهیراتفرگ  مامت  ش  لاس 1343 ه .  رد  درب و  شروی  لیئارـسا  هاش و  هب  ش  ياروشاع 1342 ه .  رصع  ینارنخس  رد  ماما 
نادهاجم نتخاس  زهجم  حیلست و  يارب  ار  هیعرش  قوقح  زا  یشخب  فرص  زاوج  ش  لاس 1347 ه .  رد  تسناد و  لیئارسا  زا  یشان  ار 

رادیاپ لیئارسا  اب  دربن  رد  تساوخ  لیئارسا  اب  ریگرد  ياهروشک  زا  ش  لاس 1352 ه .  رد  رگید  یمادقا  رد  ماما  .درک  رداص  نیطسلف 
: تسا ریبعت  لباق  اتسار  نیمه  رد  یقاقش  یحتف  دیهش  قارغا  نودب  راتفگ  .دننامب  راوتسا  و 

)(1) « ( .تشاد رارق  ینیمخ ) ماما   ) نرق درمربا  تامامتها  ردص  رد  نیطسلف ) هیضق   ) نرق هیضق  نیرت  كانرطخ  »

1241 ص :

یمالـسا حرط  هضافتنا و  453 ؛ صـص 385 . يودـهم ، گنـشوه  اضرلادـبع  يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایـس  کـن : - . 1
.120 صص 105 . رصاعم ،
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نیطسلف ناریا و  یمالسا  بالقنا 

عورشمان زا  درـشف و  ياپ  دوخ  یتسینویهـص  دض  عضاوم  رب  ماما  رگید  راب  ش ، نمهب 1357 ه .  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
: دنتسناد لیئارسا  زا  وا  غیرد  یب  تیامح  ار  هاش  اب  ییورایور  تفلاخم و  للع  زا  یکی  یتح  ماما  .تفگ  نخس  لیئارسا  ندوب 

لباقم رد  ار  ام  هک  یتاهج  زا  یکی  ...تسا  بصاغ  لیئارسا  زا  وا  غیرد  یب  تیامح  هاش ، هیلع  ناریا  ناملسم  مدرم  مایق  للع  زا  یکی  »
« .تسا لیئارسا  هب  وا  کمک  تسا ، هداد  رارق  هاش 

هب یناطرـس  هدـغ  داسف و  هموثرج  بصاغ ، تلود  راکهبت ، رفاک ، مسینویهـص  ناریا  ناملـسم  مدرم  نآ ، وریپ  ماما و  هاگن  زا  لیئارـسا 
( هللا همحر  ) ینیمخ ماما  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هتفه  کی  زا  رت  مک  اهنت  هک  دوب  نشور  ور  نیا  زا  .تفر  یم  راـمش 

.دندرک نشور  ار  شیوخ  یجراخ  تسایـس  تیولوا  نیطـسلف » ادرف  ناریا ، زورما   » راعـش اب  ینیطـسلف  هیاپ  دـنلب  تاماقم  اب  رادـید  رد 
دنتسناد بجاو  هضیرف و  ار  نآ  اب  تفلاخم  هعجاف و  کی  ار  لیئارسا  ییاسانش  حرط  زا  يرادفرط  شیوخ  ینیب  نشور  اب  ریبک  ینیمخ 

)(1) « ( .دوش وحم  راگزور  هحفص  زا  دیاب  لیئارسا  : » دندومرف تحارص  هب  و 

1242 ص :

،38 صص 1 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  هر ،) ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  نیطسلف  ص 116 ؛ ج 6 ، رون ، هفیحص  کن : - . 1
.175 ، 130 ، 129 ، 103 ، 45 ، 43
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هب دنک و  زاب  نیطـسلف  مدرم  تازرابم  رد  ار  رگید  يا  هیواز  تسناوت  ماما  نشور  ياه  هاگدـید  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  لاح  ره  رد 
یموق یبرع و  يا  هلئسم  زا  ار  نیطسلف  هلئسم  هاگن  نیا  اب  یمالسا  بالقنا  نینچمه  .دناسر  يرای  اهتکرح  نیا  یمالسا  تیوه  تیوقت 

.تخاس لوحتم  یمالسا  تما  هب  طوبرم  يا  هلئسم  هب 

نیرت و مهم  ار  ناریا  رد  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  بالقنا  یمالسا ،» داهج   » يونعم ربهر  هدوع ،» زیزعلادبع  خیـش   » هک تسا  ور  نیا  زا 
بالقنا هک  دنک  یم  فارتعا  یقاقش  یحتف  رتکد  دناد و  یم  نیملسم  داحتا  لماع  یمالـسا و  تما  يزاسرادیب  رد  شالت  نیرتدیدج 

هب یمالـسا  يا  هیواز  زا  ناـنآ  هدـیدرگ  بجوم  هدوـمن ، زاـب  ینیطـسلف  نازراـبم  يور  شیپ  ار  يدـیدج  رـصع  هک  تسا  هدوـب  ناریا 
)(1)  ( .دنرگنب نیطسلف  عوضوم 

1243 ص :

103 و 114. صص 97 . رویدک ، هلیمج  یمالسا ، بالقنا  ییورایور  کن : - . 1
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سدق زور 

هعمج ش ، ینعی 1358 ه .  یمالـسا ؛ بالقنا  يزوریپ  لوا  لاس  نامه  رد  هک  دـیدرگ  نیطـسلف  هصرع  دراو  هنادرمیاپ  نانچ  نآ  ماما 
.دومن يراذگ  مان  نیطسلف  تلم  زا  ینابیتشپ  تهج  رد  سدق » زور   » ناونع هبار  لاس  ره  ناضمر  كرابم  هامرخآ 

: دومن مالعا  نیربکتسم  اب  هلباقم  هزرابم و  زور  ار  زور  نیا  شیوخ ، نالک  يدربهار و  هاگن  نامه  اب  ناشیا 

زور تسا ؛ نیربکتسم  اب  نیفعضتسم  هلباقم  زور  .دشاب  هتشاد  سدق  هب  صاصتخا  طقف  هک  تسین  يزور  تسا و  یناهج  سدق ، زور  »
لباـقم رد  دـنوشب  زهجم  نیفعـضتسم  دـیاب  هک  تسا  يزور  دـندوب ، اـکیرمآریغ  اـکیرمآ و  راـشف  ریز  رد  هک  تـسا  ییاـهتلم  هلباـقم 

...دنلامب كاخ  هب  ار  نیربکتسم  غامد  نیربکتسم و 

هدرپ ریز  رد  اهتردقربا  اب  هک  ییاهنآ  نیقفانم و  دننکب و  دیاب  هک  هچنآ  هب  دننک  یم  لمع  دنناد و  یم  سدق  زور  ار  زورما  نیدـهعتم ،
سدق زور  .دننک  تارهاظت  هک  دنراذگ  یمن  ار  اهتلم  ای  دنتسین و  توافت  یب  زور  نیا  رد  دنراد ، یتسود  لیئارسا  اب  دنراد و  ییانـشآ 

.دننک دوجو  نالعا  نیربکتـسم  لباقم  رد  فعـضتسم  ياهتلم  دیاب  .دوش  مولعم  فعـضتسم  ياهتلم  تشونرـس  دـیاب  هک  تسا  يزور 
ياه هموثرج  نیا  دننک و  مایق  اهتلم  مامت  دیلام ، دهاوخ  دیلام و  كاخ  هب  ار  نیربکتسم  غامد  درک و  مایق  ناریا  هک  يروط  نامه  دیاب 

.دنزیرب اهناد  هلابز  هب  ار  داسف 

1244 ص :
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نیا هب  دـیاب  هک  تسا  يزور  سدـق  زور  .میهدـب  تاـجن  ار  سدـق  هک  مینک  تمه  دـننک و  تمه  دـیاب  هک  تسا  يزور  سدـق ، زور 
رب تسد  یلوضف  زا  رگا  هکنیا  هب  رادـشه  داد ؛ رادـشه  دـنراد ، طـباور  اـکیرمآ  لاـمع  اـکیرمآ و  اـب  هدرپ  ریز  رد  هک  ینارکفنـشور 

.دش دنهاوخ  بوکرس  دنرادن ،

)(1) « ( .تسا یمالسا  تموکح  زور  تسا و  مالسا  زور  تسین ، ناینیطسلف  زور  طقف  سدق  زور 

يرابکتـسا ياهتردـق  هلیـسو  هب  هدـش  هتفاب  يا  هتفات  لیئارـسا  یلعج  دوجوم  هک  تفایرد  ناوت  یم  دـمآ ، هچنآ  ساسارب  لاـح  ره  رد 
هنایمرواخ زیخ  تورث  شکمشک و  رپ  هقطنم  دنزیخ و  یم  رب  هزرابم  هب  یلاعف  ایوپ و  يژولوئدیا  ره  اب  شیوخ  عفانم  یپ  رد  هک  تسا 

.تسین رود  هدعاق  نیا  زا  یمالسا 

لابق رد  ار  دوخ  نیزورما  فیلکت  داتـسرف و  دورد  لحار  ماما  نآ  دنلب  حور  رب  رگید  زور  ره  زا  شیب  زورما  دیاب  هک  تسا  ور  نیا  زا 
نیفعـضتسم نامرآ  هللا ) همحر  ) ماما ریبعت  هب  هک  سدق  نیطـسلف و  نامرآ  زا  تیامح  اب  تشاد و  ساپ  هدـش  يزیر  همانرب  ۀـمجه  نیا 

.دومن لمع  نآ  هب  تسا ،

1245 ص :

ص 96. ماما ، ياهدومنهر  کن : - . 1
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ینیطسلف ياهشبنج  اب  ییانشآ 

هراشا

بـصغ ار  اهنآ  كاخ  عافد ، یب  مدرم  عیـسو  راتـشک  اب  هک  دش  دـلوتم  یمیژر  یهلا ، نایدا  روضح  زکرم  رد  ) ، (1)  ( لاس 1948 رد 
اهتردـقربا تیامح  اب  هک  اهتـسینویهص  طسوت  نیمزرـس  نیا  لاغـشا  .تسا  هدز  تسد  یکانلوه  تایانج  هب  لاس  یط 60  رد  هدرک و 

ياهتیانج نیطـسلف و  هلئـسم  ات  دـش  ثعاب  رما  نیمه  ددرگ ؛ رثأتم  نوزحم و  ناهج  نیملـسم  ياهبلق  اـت  دـش  بجوم  تفرگ ، تروص 
نیب لئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  يا  هقطنم  هلئـسم  کی  زا  دوش و  دوخ  هلحرم  نیرت  ساسح  دراو  نآ ، عاـفد  یب  مدرم  هیلع  لیئارـسا 

.ددرگ لیدبت  یللملا 

نمـض هللا ،) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  طـسوت  سدـق » یناـهج  زور   » ناونع هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هعمج  نیرخآ  يراذـگ  ماـن 
نادنچ هن  يزور  تسا و  مالسا  هرکیپ  زا  یشخب  نیطسلف ، هک  دنامهف  نانآ  نایماح  اهتسینویهص و  هب  نیطـسلف ، مولظم  مدرم  یمرگلد 

.دیزگ دنهاوخ  ینکس  دوخ  هناشاک  هناخ و  رد  نیطسلف  مدرم  تشگ و  دهاوخ  زاب  مالسا  شوغآ  هب  فیرش  سدق  رود ،

1246 ص :

هرامش 189088. ، 1387 / 29/02 ناهیک ، - . 1
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حتف نیطـسلف و  یمالـسا  داهج  شبنج  ساـمح ، نوچمه  ینیطـسلف ؛ ياهـشبنج  یفرعم  هب  رـصتخم  روط  هب  اـت  مینآرب  راتـشون  نیا  رد 
ناشدرکلمع اهنآ  یلعف  تیعضو  یـسررب  اب  نینچمه  .مینک  یـسررب  ار  بازحا  نآ  عضاوم  فادها و  شیادیپ ، ياه  هنیمز  هتخادرپ و 

.میراد اهشبنج  نیا  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت  شقن و  هب  هاتوک  يا  هراشا  نایاپ  رد  هدرک و  دقن  ار 

شخبیدازآ نامزاس  نوچمه  يرگید ؛ ياـههورگ  دنتـسین و  هورگ  هس  نیا  رد  رـصحنم  ینیطـسلف  ياهـشبنج  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
نیطـسلف يدازآ  يارب  یمدرم  هـهبج  نیطـسلف ، يدازآ  يارب  کـیتارکومد  هـهبج  یمدرم ، تمواـقم  ياـه  هـتیمک  فاـس ،»  » نیطـسلف

.دوش یم  هتخادرپ  راذگ  ریثات  یلصا و  هورگ  هس  هب  راتشون  نیا  رد  هک  دنراد  دوجو  زین  لک ،) یهدنامرف  )

1247 ص :
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نیطسلف نیمزرس 

مه هب  ار  اپورا  اقیرفا و  ایـسآ ، هراـق  هس  یلپ  نوچمه  هک  تسا  ) (1)  ( عبرم رتمولیک  لداعم 27000  یتعسو  اب  ینیمزرس  مان  نیطـسلف 
ّتیعقوم نینچ  .تسا  ایند  گرزب  نید  هس  شخب  ماهلا  نینچمه  برغ و  قرـش و  لاصتا  هقلح  برع و  ناهج  بلق  دـنک و  یم  لصتم 

)(2)  ( .تسا هدروآرد  ناهج  کیژتارتسا  قطانم  زا  یکی  تروص  هب  ار  روشک  نیا  هژیو ، تایصوصخ  مهم و 

)(3)  ( .دندش نکاس  نآ  رد  هک  دندوب  یتلم  نیلوا  نایناعنک  اریز  دنتفگ ؛ یم  ناعنک » نیمزرس   » ار نیمزرس  نیا  میدق  رد 

ياهزرم نیمزرس  نیا  لاغـشا  زا  سپ  سیلگنا  نارگلاغـشا  هک  دیدرگ  صخـشم  ینامز  زا  نآ ، ییایفارغج  ياهزرم  نیطـسلف و  لکش 
زا یخیرات  یـشخب  هشیمه  اما  درک ؛ یم  رییغت  یپایپ  ياهرـصع  رد  موادم  روط  هب  نیمزرـس  نیا  ياهزرم  ) (4)  ( .دندرک نییعت  ار  نآ 

.دش یم  بوسحم  ماش  نیمزرس 

1248 ص :

ص22. 1379ه ش ، مهدزناپ ، پاچ  یسانشاتیگ ، هسسوم  نارهت ، يرایتخب ، دیعس  یسانشاتیگ ، لماک  سلطا  - . 1
رتفد تاراـشتنا  زکرم  هراوز ، یلگ  اـضرمالغ  ناـهج ،) نیـشن  ناملـسم  یحاون  اـهروشک و  یلاـمجا  تخانـش   ) مالـسا نیمزرـس  - . 2

ص 116. 1372ه ش ، مق ، یمالسا ، تاغیلبت 
ص13. 1368ه ش ، مود ، پاچ  نارهت ، ریبکریما ، یقارع ، یئادف  اضرمالغ  همجرت  ناتک ، يرنه  للملا ، نیب  قوقح  نیطسلف و  - . 3

ص462. ج1 ، 1369ه ش ، مود ، پاچ  سیو ، رشن  نارهت ، ییاباب ، یلع  اضرمالغ  یسایس ، مولع  گنهرف  - . 4
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.دننک یم  تبحص  یبرع  هب  هدوب و  یماس  داژن  زا  بلغا  هک  دنهد  یم  لیکـشت  ناناملـسم  ار  نیطـسلف  ینویلیم  تیعمج 5/6  تیرثکا 
میلشروا سدق و  هب  هک  رهش  نیا  .دشاب  یم  سدقم  یناکم  دوهی  تیحیسم و  مالـسا ، رظن  زا  هک  تسا  سدقملا  تیب  نیطـسلف ، زکرم 

.تسا هتفرگ  رارق  طسوتم  تاعافترا  يور  رب  هنارتیدـم  قرـش  يرتمولیک  ندرا و 80  دور  برغ  يرتـمولیک  رد 55  تسا  روهـشم  مه 
)(1)(

نیا زا  دندش  هداد  ریـس  یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  دـنوادخ ، تردـق  هب  هکنآ  زا  سپ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
.دندومن زاغآ  ار  دوخ  جارعم )  ) ینامسآ رفس  دجسم 

سامح یمالسا  تمواقم  شبنج  . 1

رودص اب  يدالیم  لاس 1987 رد  دوش ، یم  بوسحم  نیطـسلف  شبنج  نیرت  مهم  نونکا  مه  هک  ساـمح »  » یمالـسا تمواـقم  شبنج 
.دراد رصم  ) (3) « ( نیملسملا ناوخا   » رد هشیر  سامح  يژولوئدیا  ) (2)  ( .دش يراذگ  هیاپ  نیسای » دمحا  خیش   » يربهر هب  يا  هینایب 

1249 ص :

ص 122. هراوز ، یلگ  اضرمالغ  مالسا ، نیمزرس  - . 1
ص163. ناتسمز 1387ه ش ، مود ، پاچ  نارهت ، لاهدرا ، ریفس  جات ، افص  دیجم  لاغشا ، زا  سپ  نیطسلف  تمواقم  - . 2

سـسؤم انبلا » نسح   » .دنک یم  فیـصوت  اه  هنیمز  همه  رد  یحالـصا  شبنج  کی  ار  دوخ  هک  تسا  یهورگ  نیملـسملا  ناوخا  - . 3
هک دش  رشتنم  ایند  مامت  رد  عیرـس  ردقنآ  یمالـسا  شبنج  نیا  ياه  هشیدنا  .تسا  يدالیم  لاس 1928  رد  رصم  رد  نیملـسملا  ناوخا 

ناوخا ياه  هشیدنا  فادها و  زا  ماهلا  اب  رگید  ياه  هراق  رد  یمالـساریغ  یمالـسا و  یبرع ، ياهروشک  رد  هورگ  رضاح 72  لاح  رد 
.دنناد یم  نآ  هب  هتسباو  ار  دوخ  نیملسملا 
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شالت زین  نیطسلف و  ییاهر  يزوریپ و  هار  ناونع  هب  مالسا  بتکم  نتفرگ  شیپ  رد  یمالسا و  هغبص  اهنامزاس  رگید  اب  نآ  زیامت  هجو 
.تسا نیطسلف  رد  یمالسا  تموکح  ییاپرب  نیطسلف و  يدازآ  یگچراپکی ، هملک و  تدحو  داجیا  تهج  رد 

مزع و تماهـش ، ورین ، نآ ، موهفم  تسا و  مالـسا »  » و تمواقم » «، » تکرح  » تسخن فورح  زا  هتفرگرب  يراصتخا و  ساـمح »  » هژاو
)(1)  ( .درک تیدوجوم  مالعا  امسر  خیرات 14/12/1987  رد  شبنج  نیا  .دشاب  یم  تعاجش  هدارا و 

يارب داهج ، قیرط  زا  نآ  يدازآ  هک  دش  یقلت  یمالسا  هفوقوم  نیمز  کی  نیطسلف  دش ، رـشتنم  توا 1988  رد  هک  سامح  قاثیم  رد 
)(2)  ( .تسا ینیع  بجاو  کی  ناملسم  ره 

سامح راعش 

1250 ص :

هرامش 72. تفرعم ، همان  لصف  ینیسح ، میهاربا  دیس  یمالسا ، ياهتلود  نیطسلف و  هضافتنا  مزینویهص ، - . 1
ص 63. ،1387ه ش ، لوا پاچ  باتک ، ناتسوب  مق ، یمرک ، هللادبع  هدنیآ ، زادنا  مشچ  سامح و  يزوریپ 2006  - . 2
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نوناق نآرق  ام و  نید  مالـسا  ام ، فدـه  دـنوادخ  : » دـنا هتـشارفا  رب  نیملـسملا  ناوخا  هورگ  هک  تسا  يراعـش  ناـمه  ساـمح  راـعش 
)(1) « ( .تسام يوزرآ  نیرتالاو  ادخ  هار  رد  گرم  ام و  هار  داهج  ام ، ربهر  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تسام ،

، یمالـسا تمواقم  شبنج  .تسا  هدـش  هداهن  ناناملـسم  هدـنیآ  لسن  يارب  تمایق  زور  ات  هک  دـناد  یم  ینیمزرـس  ار  نیطـسلف  سامح 
)(2)  ( .تسا مالسا  رب  ینتبم  زین  شا  یگدنز  هویش  رادافو و  هللا »  » هب اهنت  هک  تسا  يزیامتم  ینیطسلف  شبنج 

یهافر ياهتیلاعف 

.دـهد یم  هئارا  هک  تسا  یعاـمتجا  تامدـخ  یهاـفر و  تامادـقا  نیطـسلف ، رد  ساـمح  ترهـش  نسح  تیفورعم و  لـیالد  هـلمج  زا 
یم اهنآ  هلمج  زا  هک  هداد  ماجنا  یماظن  یتح  یـسایس و  یعامتجا ، هدرتسگ  تامادـقا  لاس 1987 ، رد  دوخ  سیـسأت  ودب  زا  سامح 
میتی سرادم و  نیمأت  یهافر ، یشزومآ و  ياه  همانرب  يارجا  یعامتجا ، تامدخ  هکبش  طسب  اهناتسرامیب ، سرادم و  تخاس  هب  ناوت 

)(3)  ( .درک هراشا  یشزرو  ياهناکم  ارقف و  ماعطا  ياهناکم  یتشادهب ، ياهکینیلک  دجاسم ، اه و  هناخ 

یماظن تیلاعف 

1251 ص :

انلیبس داهجلا  انمیعز ، ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  انروتسد ، نآرقلا  اننید ، مالسالا  انتیاغ ، هللا  : » دوب نیا  نیملـسملا  ناوخا  راعـش  - . 1
«. انیناَُما یَمسَا  هللا  لیبس  یف  توملا  و 

.24/10/1386 سراف ، يرازگربخ  سامح ، یخیرات  هنیشیپ  - . 2

.24/10/1386 سراف ، يرازگربخ  سامح ، یخیرات  هنیشیپ  - . 3
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.دوش یم  بوسحم  یتسینویهص  هژورپ  اب  هلباقم  ییورایور و  رد  سامح  شبنج  يدربهار  ياهرازبا  زا  یکی  یماظن ، تیلاعف 

نیداینب يراکهار  .دراد و  تیمها  رایسب  نیطسلف  ییاهر  يزاسدازآ و  يارب  یبرع ، یمالـسا –  عماج  حرط  دوبن  هب  هجوت  اب  رازبا  نیا 
.دیآ یم  باسح  هب  لیئارسا  هناحوبذم  ياهشالت  زا  يریگولج  يارب 

.تفرگ لکش  ماسق » نیدلازع  دیهش  ياهنادرگ   » مان هب  سامح  شبنج  یماظن  هخاش  هک  تسا  اتسار  نیمه  رد 

عورش هم 1989  سرام و  رد  یتسینویهص  زابرس  ود  نتفرگ  تراسا  هب  نامز  زا  ینعی  80 ؛ ههد رخاوا  زا  اهنادرگ  نیا  یتازرابم  تیلاعف 
.دش

هطساو هب  یلو  تسا ؛ كدنا  دنراد ، رایتخا  رد  یتسینویهص  نمشد  اب  هلباقم  تهج  رد  ماسق  نازرابم  هک  ییاهحالـس  هعومجم  هچرگ 
هک کناتدض  کشوم  هب  یبایتسد  تسا و  تفرشیپ  لاحرد  زور  هب  زور  اهنادرگ  نیا  یماظن  تازیهجت  نانآ ، يزور  هنابش  ياهـشالت 

)(1)  ( .دشاب یم  اهشالت  نیا  رب  یلیلد  تسا  مرگولیک  زا 35  رت  مک  نآ  هرجفنم  داوم  مجح 

لیئارسا سامح و 
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رد سامح  شبنج  دیقف  ربهر  نیسای ، دمحا  خیـش  .تسا  یتسینویهـص  دض  ینیطـسلف  ياهنامزاس  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  نامزاس  نیا 
رگا : » تفگ تخانش »؟ دیهاوخ  تیمسر  هب  ار  لیئارسا  ایآ  : » هک شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ( 30/4/1989 « ) راهنلا  » همانزور اب  هبحاصم 
یمن یقاب  نامیارب  نیطسلف  رد  یقح  رگید  تروص  نیا  رد  و  دش ، دهاوخ  یقلت  هتفای  نایاپ  هلئـسم  میـسانشب ، تیمـسر  هب  ار  لیئارـسا 

« .دنام

.درک لصف  لح و  ناوت  یمن  یسایس  ياهشور  اب  ار  نیطسلف  لکشم  هک  دوب  دقتعم  نیسای  خیش  نینچمه 

سامح تیعقوم  تاباختنا 2006 و 

تسد هب  ار  ناملراپ  ياهیـسرک  تیرثکا  تسناوت  سامح  تاباختنا  نیا  رد  دش و  رازگرب  لاس 2006  رد  نیطسلف  یناملراپ  تاباختنا 
ملـسم قوقح  رب  يراـشفاپ  یتالیکـشت ، ماجـسنا  ساـمح ، یمالـسا  ناـمتفگ  هب  ناوت  یم  يزوریپ  نیا  لـئالد  نیرت  مهم  زا  هک  دروآ 

)(1)  ( .درک هراشا  یتاغیلبت  ياهرازبا  زا  يرثکادح  يرادرب  هرهب  تاباختنا و  رد  سامح  راداوه  نانز  لاعف  روضح  اهینیطسلف ،

ناریا تیناقح  تابثا  سامح  يزوریپ 

1253 ص :

ات 100. صص 96  هدنیآ ، زادنا  مشچ  سامح و  يزوریپ 2006  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1314 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1253_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناریا اکیرمآ  هژیو  هب  برغ  ات  هدش  ثعاب  نیطـسلف  تمواقم  ياهورین  سامح و  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يونعم  يدام و  تیامح 
رد سامح  یسایس  تیعورشم  بسک  یلو  دنک ؛ مهتم  هنایمرواخ  حلص  دنور  رد  لالخا  یللملا و  نیب  مسیرورت  زا  يراد  بناج  هب  ار 

دعاوـق هب  هک  تسا  یناـهاوخ  يدازآ  نیطـسلف و  تـلم  يوـس  زا  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  روـشک  عـضاوم  دـییأت  نیطـسلف ، هـنحص 
.دنتسه دنبیاپ  يرالاس  مدرم  یسارکومد و 

ربارب رد  یگداتـسیا  يارب  دربهار  نیرتـهب  تمواـقم  درک  تباـث  یللملا ، نیب  هنحـص  رد  ناریا  تیناـقح  تاـبثا  رب  هوـالع  يزوریپ  نیا 
)(1)  ( .تسا نارگ  لاغشا 

سامح يزوریپ  هب  فلتخم  ياهشنکاو 

زا هدـنامزاب  و  سابع » دومحم   » رادـفرط نامزاس  ناونع  هب  حـتف  تسکـش  سامح و  شبنج  زا  مدرم  تیاـمح  يزوریپ و  نیا  لاـبند  هب 
دیاب هینه » لیعامـسا   » يربهر هب  سامح  تلود  هک  دـندرک  دـیدهت  يداصتقا ، ياهمیرحت  لامعا  اب  اکیرمآ  اپورا و  تافرع ،»  » نارود
عطق نیطـسلف  هب  ار  دوخ  يرالد  درایلیم  دـنچ  يداـصتقا  ياـهکمک  تروص  نیا  ریغ  رد  .دسانـشب  تیمـسر  هب  ار  یتسینویهـص  میژر 
اهنآ اب  هلباقم  هب  تخانش ، دهاوخن  تیمسر  هب  ار  یتسینویهـص  میژر  زگره  هک  لصا  نیا  رب  يراشفاپ  اب  سامح  تلود  .درک  دنهاوخ 

نیطـسلف و مدرم  راتـشک  هب  دـندوبر و  ار  ساـمح  وضع  نیدـنچ  اهتـسینویهص  ییوراـیور  نیا  رد  هک  تخادرپ  یتسینویهـص  میژر  و 
هیلع اهتـسینویهص  راشف  تفرگ ، ناگورگ  هب  ار  یلیئارـسا  زابرـس  کی  سامح  هکنآ  زا  سپ  ماـگنه  نیا  رد  .دـنداد  همادا  نآ  ناربهر 

فادها زارگید  یکی  هک  دندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  هزغ »  » عافد یب  مدرم  هنایـشحو ، يا  هلمح  رد  ماجنارـس  تفرگ و  الاب  سامح 
یلو دوب ؛ سامح  یمدرم  تلود  هزغ ، رد  دوخ  فلاخم  نیرتدـنمتردق  نیرت و  مهم  يدوباـن  ندـناشک و  هیـشاح  هب  اهیلیئارـسا  نیگنن 

ندـش هتخانـش  تیمـسر  هب  ناوـت  یم  نآ  ياهدرواتـسد  نیرت  مهم  زا  هک  تشگ  لـئان  ییاـهیزوریپ  هب  هناـناج  عاـفد  نیا  رد  ساـمح 
.درک هراشا  سامح  تردق  سفن و  هب  دامتعا  شیازفا  نیطسلف ، مدرم  نیب  رد  سامح  تیبوبحم  یللملا ، نیب  عماجم  طسوت  سامح 

1254 ص :
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.تسا زوریپ  یطیارش  ره  رد  تمواقم  دننادب  همه  ات  درک  ادیپ  نانبل  هزور   33 گنج اب  يرایسب  ياهتهابش  هزور   22 گنج

نیطسلف یمالسا  داهج  شبنج  . 2

یمالـسا شبنج  نیمود  تسا ، ینیطـسلف  هورگ  نیرت  گرزب  نونکا  مه  هک  سامح »  » یمالـسا تمواـقم  شبنج  زا  سپ  شبنج ، نیا 
زیزعلادبع «، » یقاقش یحتف   » ینعی رـصم ؛ رد  ینیطـسلف  يوجـشناد  هس  طسوت  ههد 1970  رخاوا  رد  هک  دوـش  یم  بوـسحم  نیطـسلف 

.دش لیکشت  رصم  یمالسا  داهج  زا  یشخب  ناونع  هب  یسوم » ریشب   » و هدوع »

تالمح يداهشتسا ، تایلمع  ماجنا  یتبرـض و  ياه  هورگ  یکیرچ و  ياهگنج  اب  هک  دراد  مان  سدق » ياهناهورگ   » نآ یماظن  هخاش 
هلمح یلصا  للع  زا  یکی  .دندناسر  تکاله  هب  ار  یتسینویهص  نایماظن  زا  رفن  اهدص  دندروآرد و  ارجا  هب  لیئارـسا  هیلع  ار  يرایـسب 

.تسا هدوب  ماسق  ياهنادرگ  سدق و  ياهنادرگ  یماظن  تایلمع  نیمه  ربماسد 2008  رد  هزغ  هب  لیئارسا 

، سامح ياهکشوم  هارمه  هب  هک  هدوب  شبنج  نیا  یماظن  تایلمع  نیرت  مهم  زا  زین  یلیئارسا  ياهکرهش  هب  سدق  ياهکـشوم  کیلش 
)(1)  ( .دندوب هدروآ  هوتس  هب  ار  یتسینویهص  میژر  نارس 
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یتـح .دوـش  یم  متخ  اـج  ناـمه  هب  دریگ و  یم  همـشچرس  ینید  نکاـما  دجـسم و  زا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  دـننامه  شبنج ، نـیا 
هزات یقنور  دجاسم ، ناس ، نیدب  .دنهد  یم  ناماس  اه  هاگشناد  ِدجسم  زا  ار  دوخ  یتسینویهـص  دض  ياهتکرح  یبالقنا ، نایوجـشناد 

تـسور نیا  زا  دنا و  هدش  لیدبت  یلیئارـسا  دض  ياهتفلاخم  زکرم  هب  دجاسمو  هتـشگ  نوزفا  دـجاسم  رد  نارازگزامن  عامتجا  هتفای و 
)(1)  ( .دنا هتفگ  زین  دجاسم » بالقنا   » ار هضافتنا  هک 

یمالسا داهج  فادها 

رد یساسا  عجرم  ناونع  هب  ار  مالسا  تعیرش  تسا و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالـسا  هب  داقتعا  شبنج ، نیا  مهم  لوصا  زا 
: دنک یم  شالت  ریز  فادها  هب  ندیشخب  ققحت  ياتسار  رد  هک  دناد  یم  ییورایور  جیسب و  يارب  اه  همانرب  نیودت 

؛ نیطسلف نیمزرسرد  یمالسا  تموکح  يرارقرب  یتسینویهص و  تیدوجوم  يدوبان  نیطسلف و  لماک  يدازآ 

1256 ص :
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؛ یسایس یماظن و  هزرابم  يارب  نانآ  يزاس  هدامآ  نیطسلف و  مدرم  بذج 

رد تکراشم  دروم  رد  دوخ  یخیرات  شقن  نتفرگ  هدـهع  هب  تهج  رد  تما  نیا  کیرحت  یمالـسا و  تما  يرادـیب  تهج  رد  شـالت 
؛ رگلاغشا میژر  اب  زاس  تشونرس  داهج 

يدازآ یمالسا و  ياهـشبنج  اب  طباور  میکحت  نیطـسلف و  هیـضق  دروم  رد  یمالـسا  ياهتیلاعف  هب  ندیـشخب  ماجـسنا  تهج  رد  شالت 
؛ ناهج طاقن  یمامت  رد  تسود  شخب 

)(1)  ( .فلتخم قطانم  یمامت  رد  نآ  كاپ  میلاعت  غیلبت  یمالسا و  بادآ  تعیرش و  دیاقع و  هب  توعد 

یجراخ یلخاد و  تاطابترا 

ار اهنیا  كرتشم ، نمـشد  روشک و  ياهتیعقاو  یبهذم و  تاداقتعا  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  دحتم  سامح  اب  ار  دوخ  داهج ، شبنج 
.تالیکشت ندش  یکی  هن  دناد ؛ یم  لمع  هزرابم و  رد  سامح  اب  ار  شدوخ  یلصا  مهم و  داحتا  .دنک  یم  کیدزن  مه  هب 

یمالسا يروهمج  رمع  لوط  رد  دناد و  یم  اکیرمآ  مسینویهص و  لباقم  رد  بارعا  دوخ و  کیژتارتسا  کیرش  ار  ناریا  شبنج ، نیا 
)(2)  ( .تسا هتشاد  یبتکم  هناتسود و  طباور  روشک  نیا  اب  هراومه 

1257 ص :

ص152. جات ، افص  دیجم  لاغشا ، زا  سپ  نیطسلف  تمواقم  - . 1
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ناریا بالقنا  هب  تبسن  یمالسا  داهج  شبنج  عضاوم  هاگدید و 

زا هبناـج  همه  روط  هب  دیـشخب و  ماکحتـسا  ار  دوـخ  طـباور  ناریا  اـب  همه  زا  شیب  هقطنم ، ناملـسم  ياـهروشک  ناـیم  رد  شبنج  نیا 
)(1)  ( .تسا رادروخرب  ناریا  تلود  يونعم  يدام و  ياهتیامح  زا  یمالسا  داهج  .تفریذپ  ریثأت  ناریا  یمالسا  بالقنا 

: دسیون یم  ورمعوبا » دایز   » هک ییاج  ات  هدوب  تبثم  یمالسا ، بالقنا  هب  تبسن  یمالسا  داهج  شبنج  ناربهر  ياه  هاگدید  عضاوم و 
یحتف رتکد  دیهش  يراکمه  اب  هدوع و  میرکلادبع  خیش  يربهر  هب  نیطسلف  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  دنزرف  ناونع  هب  یمالسا  داهج  »
یقاقش یحتف  دش و  سیسأت  داهج  یماظن  ياه  هخاش  ربهر  ناونع  هب  دوب  نادنز  لیئارـسا  ياهلاچ  هایـس  رد  لاس 1988  ات  هک  یقاقش 

داهج دوخ و  کیژولوئدـیا  یـسایس و  تارظن  یمالـسا » نیزگیاج  لح و  هار  ینیمخ  ، » ناونع تحت  یباتک  فیلأت  اب  لاس 1979  رد 
)(2) « ( .دومن نایب  ار  یمالسا 

رد نیا  .دیآ  یم  رامـش  هب  ریگارف  یبالقنا  لوحت  کی  زاغآرـس  ناریا ، بالقنا  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  یمالـسا  داهج  شبنج  ناربهر 
هک يدوجو  اب  .دراد  توافت  یمالـسا  داهج  شبنج  هاگدـید  اـب  ناریا  بـالقنا  هب  تبـسن  نیملـسملا  ناوخا  هاگدـید  هک  تسا  یلاـح 

يریگ عضوم  نیا  جیردت  هب  قارع  ناریا و  گنج  عورش  زا  سپ  اما  هدوب ؛ تبثم  بالقنا  يزوریپ  يادتبا  رد  نیملـسملا  ناوخا  عضوم 
.تسا هدیدرگ  نوگرگد 

1258 ص :

1382ه ش، لوا ، پاچ  نارهت ، ون ، نازاس  هشیدنا  یمیهاربا ، الم  هللا  تزع  رتکد  اهشبنج ، اهتیصخش و  نیطسلف ؛ رصاعم  گنهرف  - . 1
ص152.

ص 78. 1371ه ش ، ریفس ، رشن  نارهت ، ابص ، يداه  همجرت  رمعوبا ، دایز  نیطسلف ، رد  یمالسا  ياهشبنج  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1319 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1258_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1258_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب بالقنا  اب  ینلع  تروص  هب  دـندوبن  رداق  ادـتبا  ناریا  بالقنا  فلاخم  ياهمیژر  یخرب  هک  دـندقتعم  یمالـسا  داهج  شبنج  ناوریپ 
قارع ناریا و  نایم  گنج  هکنیا  ات  دنتساخرب ، بالقنا  دییأت  هب  رهاظ  هب  هکنیا  ای  دندرک  رایتخا  توکس  رطاخ  نیدب  دنزیخرب و  هلباقم 
ندرا میژر  هک  دـننک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  داهجلا  ناوریپ  .دـش  زاغآ  ناریا  بالقنا  دـض  رب  کیرحت  یتاغیلبت و  مجاهت  داد و  يور 

شعضوم دهاوخب  نیطسلف  یلاغشا  ياهنیمزرس  نیملـسملا  ناوخا  زا  ات  دروآ  دراو  روشک  نیا  نیملـسملا  ناوخا  هب  یناوارف  ياهراشف 
نماد ینس  هعیـش و  تافالتخا  عوضوم  هب  نیملـسملا  ناوخا  هک  دننک  یم  هفاضا  داهجلا ، ناوریپ  .دهد  رییغت  ناریا  بالقنا  لابق  رد  ار 

)(1)  ( .دریگ رارق  ناریا  یمالسا  بالقنا  دض  رب  هنامصخ  عضاوم  ذاختا  يارب  يزیواتسد  هلئسم  نیا  ات  هدز 

هتـشون هب  .تسا  هدوب  ماهلا  رکف و  عبنم  ادـتبا  نامه  زا  یمالـسا  داهج  شبنج  يارب  یلمع  يروئت و  ياـه  هنیمز  رد  یمالـسا  بـالقنا 
ناریا یمالـسا  بالقنا  ربهر  شخب و  ماهلا  لبمـس و  طـقف  هن  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماـما  داـهجلا ، ناراذـگ  ناـینب  رظن  زا  یقاقـش  یحتف 

)(2)  ( .دراد ار  تاصخشم  نیا  اج  همه  رد  هکلب  تسا ،

1259 ص :

ص 224. ، 1371 یللملا ، نیب  تاراشتنا  نارهت :، یقاقش ، یحتف  میهاربا  رصاعم ، یمالسا  حرط  هضافتنا و  - . 1
، هرهاـق یمالـسالا ، راـتخملا  هلجم  یقاقـش ، یحتف  رتکد  لیدـبلا ، یمالـسالا و  لـلملا  ینیمخلا  زا : لـقن  هب   5/3/1371 ناـهیک ، - . 2

.م 1979
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یلعف تیعضو  یسررب 

نیا يارب  ساـبع  تساـیر  تسین و  ینوناـق  ینیطـسلف  نادرگدوخ  تالیکـشت  هک  تسا  دـقتعم  ساـمح  نوـچمه  زین  یمالـسا  داـهج 
.دوش هدیچرب  تالیکشت  نیا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  درادن و  ینوناق  هبنج  تالیکشت 

يارب یهار  چیه  تسا  دـقتعم  سامح  دـننام  دـنک و  یم  موکحم  ار  رگلاغـشا  میژر  اب  بارعا  شزاس  هنوگره  یمالـسا  داهج  شبنج 
)(1)  ( .درادن دوجو  لیئارسا  يدوبان  زج  نیطسلف  هلئسم  لصف  لح و 

( حتف  ) نیطسلف ینهیم  شخب  يدازآ  شبنج  . 3

نیرت مهم  زا  یکی  ینیطسلفلا » ینطولا  ریرحتلا  هکرح   » همجرت هک  نیطـسلف » ینهیم  شخب  يدازآ  شبنج   » لماک مان  اب  حتف » شبنج  »
يدازآ فده  اب  داهجوبا ) « ) ریزولا لیلخ   » و تافرع » رـسای   » طسوت لاس 1959  رد  هک  تسا  ینیطسلف  یماظن  یـسایس و  ياهنامزاس 

)(2)  ( .دش يراذگ  ناینب  یکیرچ  تازرابم  قیرط  زا  لیئارسا  رگلاغشا  میژر  هرطیس  زا  نیطسلف 

هناحلسم هزرابم  حتف و 

1260 ص :

.19459 هرامش ، 9/06/1388، ناهیک همانزور  زورما ، ات  هتشذگ  زا  ینیطسلف  ياه  هورگ  بازحا و  - . 1
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لاس 1967 زا  لبق  ات  حتف  یماظن  تایلمع  لک  دادعت  درک و  عورش  لاس 1965  رد  یمسر  روط  هب  ار  دوخ  هناحلسم  هزرابم  نیلوا  حتف 
)(1)  ( .دوب تایلمع  زا 60  رت  شیب  یمک 

یبرع ياهتموکح  تسکش  زا  سپ  اریز  دوش ؛ یم  بوسحم  حتف  شبنج  عیرس  دشر  ییافوکش و  هلحرم  گنج 1967 ، زا  سپ  هلحرم 
هار دیدرگ و  بلس  اهتموکح  نیا  هب  تبسن  برع  نیطسلف و  تلم  هدوت  دامتعا  دندوب  هدنام  یقاب  نیطـسلف  رد  هک  ییاهورین  يدوبان  و 

یمدرم تیبوـبحم  زا  اـهبرع  موـمع  نیطـسلف و  تلم  نیب  رد  حـتف  بیترت  نیدـب  .درک  زاـب  نیطـسلف  رد  حـتف  یئادـف  تاـیلمع  يارب  ار 
.داد لیکشت  ار  نیطسلف  مایق  یلصا  هرهم  حتف  نامز  نامه  زا  .تشگ  رادروخرب 

ار دوخ  يرادیاپ  تمواقم ، نازرابم  هکنآ  زا  سپ  اریز  تسا ؛ حتف  خـیرات  رد  یندـنامدایب  هثداح  سرام 1968  رد 21  همارکلا »  » دربن
مهارف شبنج  نیا  هب  نتـسویپ  يارب  تلم  موجه  هنیمز  دنتخاس ، دراو  نمـشد  زواجتم  ياهورین  هب  ار  ینیگنـس  تراسخ  دنداد و  ناشن 

.دیدرگ

1261 ص :

ص 27. جات ، افص  دیجم  لاغشا ، زا  سپ  نیطسلف  تمواقم  - . 1
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ماجنا ار  تایلمع  هب 2000  کیدزن  لاس 1969  رد  شبنج  نیا  .دـش  یم  بوسحم  نآ  ییـالط  هرود  ندرا  رد  ياهلاس 1968 1970 
دوبن و يرکذ  لباق  هرود  ناـنبل  یلخاد  گـنج  عورـش  زا  شیپ  ياـهلاس 1970 1975 و  هژیو  هب  ياـهلاس 1970 1982  نینچمه  .داد 

)(1)  ( .دیسر تایلمع  هب 360  لاس 1978  رد  اهتایلمع  دادعت 

هب ویوآ  لـت  رد  سرام 1975  رد 6  يوفاس  تایلمع  لاثم  روط  هب  .داد  ماجنا  داتفه  ههد  رد  ار  یئادـف  گرزب  تاـیلمع  نیدـنچ  حـتف 
يدالیم 38 سرام 1987  رد 11  زین  ناودـع  لامک  تاـیلمع  ) . (2)  ( دیماجنا تسینویهـص  یماظن  ریغ  زابرس و 50  ندش 50  هتشک 

.تشاذگ ياج  رب  اهتسینویهص  نیب  رد  یمخز  هتشک و 82 

یلعف تیعضو  یسررب 

1262 ص :

ص 207. ج2 ، 1984م ، هنیطسلفلا ، هعوسوملا  هئیه  قشمد ، هینیطسلفلا ، هعوسوملا  - . 1
ص 527 528. ج 2 ، هینیطسلفلا ، هعوسوملا  - . 2

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1323 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1262_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1262_2
http://www.ghaemiyeh.com


تالیکـشت تسایر  سابع  .دـش  ناـمزاس  نیا  يربهر  تمـس  رد  وا  نیـشناج  ساـبعدومحم  لاـس 2004 ، رد  تاــفرع  گرم  زا  سپ 
.تفرگ هدهع  هب  زین  ار  نیطسلف  نادرگدوخ 

ادیپ همادا  نانچمه  دـنور  نیا  لاس 2006 ، تاباختنا  رد  سامح  يزوریپ  اب  تفای و  تعرـس  تاـفرع ، گرم  زا  سپ  حـتف  یلوزن  ریس 
هدش دودحم  ندرا  دور  يرتخاب  هنارک  هب  طقف  نامز  نآ  زا  حـتف ، تردـق  دـنار و  نوریب  هزغ  زا  لاس 2007  رد  ار  حـتف  سامح  .درک 

.تسا

هب تاباختنا ، رد  لیلد  نیمه  هب  دنتسناد ؛ یم  ینیطسلف  ياهنیمزرس  رب  مکاح  یمظن  یب  داسف و  لوئسم  ار  حتف  ناینیطسلف ، زا  يرایـسب 
.دندادن يأر  شبنج  نیا 

تیانج لامعا  رد  یتسینویهـص  میژر  تسدمه  هک  یناسک  تسا  دقتعم  دـناد و  یم  ینوناقریغ  ار  وا  هنیباک  سابع و  دومحم  سامح ،
تالیکـشت یتینما  ياهورین  سابع و  لـیلد  نیمه  هب  دنـشاب ؛ نیطـسلف  مدرم  یعقاو  هدـنیامن  دـنناوت  یمن  دنتـسه ، نیطـسلف  تلم  هیلع 

.دنتسه سامح  شبنج  نارادفرط  ندرک  ینادنز  يریگتسد و  لاح  رد  امئاد  نادرگدوخ 

ياـضعا بوکرـس  رد  ار  دوخ  هفیظو  یتسینویهـص  میژر  هک  هتفر  شیپ  اـجنآ  اـت  ساـبع  يربهر  هب  نیطـسلف  نادرگدوخ  تالیکـشت 
.تسا هدرپس  نیطسلف  راتخاس  نیا  هب  سامح 

1263 ص :
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هنارک لرتنک  سابع  دومحم  نادرگدوخ و  تالیکـشت  هک  ینامز  ات  هک  هدرک  مالعا  یتسینویهـص  میژر  اـب  یتسدـمه  رد  زین  اـکیرمآ 
.دشاب سامح  هزغ و  هب  اه  هجوت  مامت  دیاب  تسا و  تحار  هقطنم  نیا  زا  ام  لایخ  دنراد ، هدهعرب  ار  يرتخاب 

ندرک ینادنز  هجنکـش و  تشادزاب ، زا  تسد  نادرگ ، دوخ  تالیکـشت  هک  ینامز  ات  هک  هدرک  مالعا  سامح  شبنج  تروص  ره  رد 
)(1)  ( .درادن دوجو  شبنج  نیا  اب  یگنهامه  يراکمه و  هنوگ  چیه  درادنرب  سامح  ياضعا 

نیطسلف ياهشبنج  رب  یمالسا  بالقنا  ریثأت 

هتساوخ نیرت  مهم  هنومن و  نیرتهب  تروص  هب  تفرگ ، لکش  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  یمالسا ، يروهمج  ماظن 
بالقنا شقن  اب  هطبار  رد  یمالـسا  داهج  شبنج  ربهر  هک  ییاج  ات  تسا ؛ هدـمآ  رد  ینیطـسلف  ناملـسم  نازرابم  زا  يرایـسب  یـسایس 

: دیوگ یم  نیطسلف  مدرم  تازرابم  رب  نآ  ریثأت  ناریا و 

دیما دزیگنارب و  ار  اهنآ  تاساسحا  دروآ و  ناجیه  هب  ار  نیطـسلف  تلم  تسناوتن  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  بالقنا  هزادنا  هب  زیچ  چیه  »
.دنتسه تسکش  لباق  زین  لیئارسا  اکیرمآ و  هک  میتفایرد  میدمآ و  دوخ  هب  ام  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  .دنک  هدنز  ناشیاهلد  رد  ار 

یمالـسا و بـالقنا  نیطـسلف ، رد  نامدـهاجم  تلم  ور  نیا  زا  مـینک و  هزجعم  میناوـت  یم  مالـسا  نـید  زا  ماـهلا  اـب  هـک  میدـیمهف  اـم 
)(2) « ( .دنناد یم  مالسا  خیرات  دیواج  ناربهر  زا  ار  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  دنرگن و  یم  ریدقت  هدید  هب  ار  یمالسا  يروهمج 

1264 ص :

.19459 هرامش ، 9/06/1388 ، ، ناهیک همانزور  زورما ، ات  هتشذگ  زا  ینیطسلف  ياه  هورگ  بازحا و  - . 1
ص1. ورمعوبا ، دایز  نیطسلف ، رد  یمالسا  ياهشبنج  - . 2
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یمالـسا تمواقم  هدنپت  بلق  روشک  نیا  دش و  لقتنم  ناریا  هب  برع  ناهج  زا  لیئارـسا  اب  هزرابم  نوناک  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  اب 
اب هللا ) همحر  ) ماما دـندوب ، هدراذـگ  نیمز  هب  هنادرمناوجان  یبرع ، ياهروشک  نئاخ  نارـس  هک  يا  هزرابم  مچرپ  دـش و  لیئارـسا  هیلع 

دـش و زاغآ  ینیون  تکرح  دـعب  هب  نامز  نیا  زا  .دندیـشخب  یمالـسا  تیوه  نیطـسلف  تلم  تازرابم  هب  دـنتفرگ و  تسد  هب  تماـهش 
یمالـسا تمواقم  يرتسب  نینچ  رد  .تفای  شیازفا  هزغ  یلاغـشا  راون  يرتخاب و  هنارک  رد  دجاسم  دادعت  .دندیورگ  مالـسا  هب  ناناوج 

دربن رب  دیکأت  ای  دـننآ ، ياه  هورگ  نیرت  مهم  زا  سامح  نیطـسلف و  هللا  بزح  یمالـسا ، داهج  هک  یمالـسا  تمواقم  تفرگ و  لکش 
)(1)  ( .دنا هداد  رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار  یسایس  مسینویهص  اب  هزرابم  هناحلسم ،

يزوریپ نیزاغآ  ياهزور  رد  ینیطـسلف  هیاپ  دنلب  تاماقم  شریذپ  هب  ناوت  یم  ینیطـسلف  نازرابم  زا  ناریا  یتیامح  تامادقا  هلمج  زا 
مالعا ناریا ، رد  فاس  هدـنیامن  هب  ) (2) « ( ریفس  » بقل ياطعا  نیطـسلف ، ترافـس  هب  لیئارـسا  يرگ  لوسنک  لیدبت  یمالـسا ، بالقنا 

، هناتـسود ناسنا  یلام و  ياهکمک  هئارا  بالقنا ، ریبک  ربهر  فرط  زا  سدق  یناهج  زور  ناونع  هب  ناضمر  كرابم  هام  هعمج  نیرخآ 
قودنص سیسأت  هنایمرواخ و  حلص  شزاس و  ياهحرط  اب  تفلاخم  نیطسلف ، شبنج  زا  یسایس  کیتاملپید و  ياهینابیتشپ  اهتیامح و 

.درک هراشا  نیطسلف  مدرم  زا  تیامح 

1265 ص :

ش23. س 17 ، تثعب ، نیطسلف ، تلم  تازرابم  دنور  رب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ریثأت  - . 1
.تسا هتفرگ  بقل  نیطسلف  هرابرد  ناریا  يادص  رس و  رپ  یسایس  مادقا  نیتسخن  فاس ، هدنیامن  هب  ریفس »  » ناونع ياطعا  - . 2
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گنج رد  فاس  تیامح  .دراد  رارق  لیئارسا  تیدوجوم  لابق  رد  نانآ  عضاوم  هیاپ  رب  ینیطسلف ، ياهتکرح  اه و  هورگ  اب  ناریا  طباور 
مدع ای  طباور و  عطق  هب  رجنم  هاگ  چیه  دیماجنا ، فاس  ناریا و  طباور  شهاک  هب  هچ  رگا  نیقفانم ، نامزاس  قارع و  میژر  زا  یلیمحت 
تسد لیئارسا  نتسناد  عورشمان  عضوم  زا  فاس  هک  یماگنه  زا  اما  دشن ؛ نیطسلف  مدرم  یمـسر  هدنیامن  اهنت  ناونع  هب  فاس  شریذپ 

هدنیامن اهنت  ناونع  هب  ار  نامزاس  نآ  ناریا ، رگید  درک ، فذح  نیطسلف  یلم  روشنم  زا  ار  لیئارسا  هناحلـسم  هزرابم  راعـش  تشادرب و 
زا تسا ، هتفرگ  لکـش  لیئارـسا  تیدوجوم  در  هیاپ  رب  هک  هضافتنا ، شوج  دوخ  مایق  ربارب ، رد  و  دسانـش ، یمن  تیمـسر  هب  نیطـسلف 

نابیتشپ یماح و  اهنت  ار  یمالـسا  ناریا  نایناهج ، هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدوب  ناریا  مدرم  تلود و  ربهر ، تیامح  دروم  زاـغآ  ناـمه 
)(1)  ( .دنناد یم  نآ  نیتسار 

1266 ص :

ص 19. نیطسلف ، شخبیدازآ  نامزاس  اب  یمالسا  يروهمج  طباور  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1327 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1266_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسا اب  دوهی  ینمشد  لماوع 

هراشا

هب اـیند  زا  تمـسق  ره  رد  هک  ییاـجات  تسا ؛ ناناملـسم  هب  تبـسن  دوـهی  تیناـسنا  زا  رود  هب  هنامـصخ و  راـتفر  دـهاش  زورما  ياـیند 
.درک هدهاشم  حوضو  هب  ار  اهنآ  ياپدر  ناوت  یم  دوش ، یم  هتشاد  اور  یملظ  ناناملسم 

لقن تساـهلاس  هک  تسا  نیطـسلف  مولظم  ناناملـسم  هب  تبـسن  تسینویهـص  ناـیدوهی  متـس  ملظ و  تاـیانج ، نیا  نیرتزراـب  زا  یکی 
يارب بالقنا ، يزوریپ  يادتبا  نامه  زا  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ناریا  یمالـسا  بالقنا  راذـگ  ناینب  تسا و  يربخ  یـسایس و  لفاحم 

زور  » ناونع هب  ار  لاس  ره  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  هعمج  رما ، نیا  ندشن  هدرپس  یشومارف  هب  مزینویهص و  هیلع  ناناملسم  یگتسبمه 
.دندومرف حرطم  سدق »

کی زا  ار  هلئسم  نیا  هدرک و  ساسح  يا  هلحرم  دراو  ار  هقطنم  تالوحت  اهتسینویهص  تیناسنا  زا  رود  هب  ینیدریغ و  تامادقا  نونکا 
نایدوهی زا  یخرب  تسا و  ادـج  دوهی  زا  مسینویهـص  هچ  رگا  تسا ؛ هتخاس  لدـبم  یللملا  نیب  یناـهج و  ینارحب  هب  يا  هقطنم  نارحب 

یم لمع  هنافـصنم  ناناملـسم  مالـسا و  اب  هک  دـنا  هدوب  ینونک ، نارود  رد  هچ  ملـسو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـمز  رد  هچ  فصنم ؛
.تسا هدوبن  ریذپ  ناکما  ناش  ییادج  هدش و  هتخیمآ  مه  اب  ود  نیا  يدایز  دراوم  رد  یلو  دندرک ؛
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ردـق نیا  هک  تسا  هتـشذگ  هچ  موق  ود  نیا  نایم  رگم  دـنراد ؟ ینمـشد  ناناملـسم  اب  دوهی  موق  ارچ  هک : تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح 
؟ تسیچ مالسا  اب  دوهی  توادع  ۀشیر  ینمشد و  لیلد  تیاهن ، رد  و  تسا ؟ دوهی  بضغ  دروم  مالسا 

لیلحت و دروم  نآرق  هاگدـید  زا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  اـب  دوهی  دروخرب  لـیالد  هک  تسا  هدـش  یعـس  راتـشون  نیا  رد 
دعب یلو  دندوب ؛ زاجح  رد  يربمایپ  روهظ  رظتنم  يدامتم  ياهلاس  هکنآ  دوجو  اب  موق  نیا  هنوگچ  هک  دوش  نایب  دریگ و  رارق  یـسررب 

هلباقم مالـسا  شرتسگ  اب  ناوارف ، ياهینکـشراک  اب  دنتخادرپ و  ناشیا  اب  ینمـشد  تفلاخم و  هب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زا 
؟ دنک یم  یفرعم  ناناملـسم ، هب  تبـسن  مدرم  نیرت  نمـشد  و  ناکرـشم ، فیدر  مه  ار  اهنآ  نآرق ، رد  دنوادخ  هک  ییاج  ات  دـندرک ،

)(1)(
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طوقس لماع  تداسح ؛

قداص ماما  هک  ییاج  ات  دروآ ، رامش  هب  یتسودایند  ياه  هبعـش  زا  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  يزیرگ  نید  ياه  هشیر  زا  یکی  تداسح 
یخرب ادابم  ) (1) ) ؛ دَسَْحلا ُُهلْصَا  َْرفُْکلا  َّنِاَف  ًاضَْعب  ْمُکُضَْعب  َدُسْحَی  ْنَا  ْمُکاَِّیا  َو  : » تسا هدومرف  هتـسناد و  رفک  ۀشیر  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

« .تسا تداسح  رفک  ۀشیر  اریز  دنک ؛ يدوسح  يرگید  هب  تبسن  امش  زا 

رد ار  دوخ  ةدـنیآ  یعامتجا  تدایـس  اهنآ  هک  دوب  يربمایپ  روهظ  راظتنا  رد  دوهی ، ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  زا  لبق 
؛ دـش میهاوخ  زوریپ  امـش  رب  متاخ  يربمایپ  لوبق  اب  ام  کیدزن  ةدـنیآ  رد  هک  دـنتفگ  یم  رافک  هب  ور  نیا  زا  دـننک ؛ حرطم  يو  ۀـیاس 
؛ دنتخادرپ ییوج  هناهب  هب  دندرک و  عانتما  ترـضح  نآ  توعد  شریذـپ  زا  دـش ، ثوعبم  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیمه  یلو 

َیلَع َنوُِحتْفَتْـسَی  ُْلبَق  نِم  ْاُونَاک  ْمُهَعَم َو  اَمِّل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِدنِع  ْنِّم  ٌباَتِک  ْمُهَءاَج  اََّمل  َو  : ) دـیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  هچنانچ 
اهنآ يارب  یباتک  دـنوادخ ، فرط  زا  هک  یماـگنه  و  ) » (2) ) ؛) نیِرِفَْکلا َیلَع  ِهَّللا  ُهَنْعَلَف  ِِهب  ْاوُرَفَک  ْاوـُفَرَع  اَّم  مُهَءاَـج  اَّمَلَف  ْاوُرَفَک  َنـیِذَّلا 

رب نآ ، کمک  اب  هک   ] دنداد یم  نارفاک  رب  يزوریپ  دیون  دوخ  هب  نیا ، زا  شیپ  و  دنتشاد ، دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دمآ 
رفاک وا  هب  دـمآ ، اهنآ  دزن  دـندوب  هتخانـش  لبق  زا  هک  ار  يربمایپ  و ] باتک ، نیا   ] هک یماـگنه  همه ]، نیا  اـب  .دـندرگ  زوریپ  نانمـشد 

!« داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  .دندش 

روهظ رظتنم  تاروت ، ياهتراشب  ساسا  رب  اهنآ  هک  دـنک  یم  حرطم  ار  دوهی  ياهیتسرپاوه  اهتجاجل و  زا  رگید  يا  هنحـص  هیآ  نیا  رد 
نآ دنتـسناد  یم  اهنآ  هک  دوب  نیا  هنیدم  رد  اهنآ  تماقا  لیالد  زا  یکی  دنداد و  یم  يزوریپ  دـیون  رگیدـمه  هب  یّتح  دـندوب و  ربمایپ 
هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  روهظ  زا  دعب  یلو  دندوب ؛ هدـیزگ  انکـس  اجنآ  رد  شیپ  زا  ببـس  نیمه  هب  تسا و  ربمایپ  ترجه  ّلحم  رهش ،

)(3)  ( .دندیزرو رفک  دنتفای ، دوب  تاروت  رد  هچنآ  اب  قفاوم  ار  يو  ياه  هناشن  هکنآ  اب  ملسو ،  هیلع 
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نِم ُهَّللا  َلَِّزُنی  نَأ  اًیَْغب  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  ْاوُرُفْکَی  نَأ  ْمُهَسُفنَأ  ِِهب  ْاْوََرتْشا  اَمَْسِئب  : ) دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  دوهی  رفک  تلع  يدعب ، ۀیآ  رد  و 
ار دوخ  يدب ، ياهب  لباقم  رد  اهنآ  یلو  ) » (1) ) ؛) نیِهُّم ٌباَذَع  َنیِِرفاَْکِلل  ٍبَضَغ َو  َیلَع  ٍبَضَِغب  وُءاَبَف  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَم  َیلَع  ِِهلْـضَف 
زا سک  ره  رب  شیوخ ، لضف  هب  دنوادخ  ارچ  دندوب ، ضرتعم  .دندش و  رفاک  دوب ، هداتـسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  اوران ، هب  هک  دـنتخورف 

يارب .دـندش و  راتفرگ  ادـخ ] يوس  زا   ] یمـشخ زا  دـعب  یمـشخ  هب  ور  نیا  زا  دـنک !؟ یم  لزان  ار  دوخ  تاـیآ  دـهاوخب ، شناگدـنب 
« .تسا هدننکراوخ  یتازاجم  نارفاک 

: مینک یم  هراشا  هنومن  ود  هب  ام  هک  دراد  دوجو  زین  ییاهشرازگ  هنیمز  نیا  رد 
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عنم ماش  هب  رفس  ۀمادا  زا  ار  بلاطوبا  تخانش ، یکدوک  رد  ار  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یحیـسم ، بهار  اریحب ،»  » یتقو .فلا 
وا هب  دـشاب و  لیئارـسا  ینب  زا  دوـعوم  ربماـیپ  دـهاوخ  یم  دوـهی  تـسا و  برع  وا  نوـچ  راد ! رذـحرب  دوـهی  زا  ار  وا  : » تـفگ درک و 

)(1) « ( .دنک یم  تداسح 

هطـساو هب  : » دـنتفگ یم  جرزخ »  » و سوا »  » هب مالـسا  زا  شیپ  دوهی ، هک  دـنا  هدروآ  سابع » نبا   » زا لـقن  هب  نارـسفم  ناـخروم و  .ب 
نب ذاعم  « » .دـندرک راکنا  ار  دوخ  نخـس  ترـضح ، نآ  ندـش  ثوعبم  زا  سپ  اما  درک ؛ میهاوخ  هبلغ  امـش  رب  دوعوم  ای  متاـخ  ربماـیپ 

دمحم میدوب ، كرـشم  ام  هک  ینامز  رد  امـش  دوخ  نوچ  دیروآ ! مالـسا  دـینک و  هشیپ  اوقت  : » دـنتفگ نانآ  هب  ءارب » نب  رـشب   » و لبج »
« .دش دیهاوخ  زوریپ  ام  رب  وا  هطـساو  هب  دش و  دـهاوخ  ثوعبم  هک  دـیتفگ  یم  دـیدرک و  یم  فصو  ام  يارب  ار  ملـسو  هیلع  هللا  یلص 

هتخانش ام  يارب  هک  يزیچ  تسین و  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  میتفگ ، یم  نخس  وا  زا  هک  یسک  : » تفگ يدوهی  مکشم » نب  مالس  »
)(2) « ( .دش لزان  هرقب  هروس  هیآ 89  اجنیا  رد  .تسا  هدرواین  دشاب ، هدش 
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دوهی یتسرپداژن 

رگیدکی زا  هاگ  چیه  خیرات  لوط  رد  یتسرپ » داژن   » و دوهی »  » هک يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یم  هدرمش  دوهی  میلاعت  نیرت  مهم  زا  یتسرپ  داژن 
.دنا هتشاد  یقیمع  دنویپ  رگیدکی  اب  هکلب  هدوبن ؛ ادج 

نییآ یتح  هک  ییاـج  اـت  تسا ، هدـنکفا  هیاـس  يرتچ  دـننام  اـهنآ  دـیاقع  ریاـس  رب  دـنناد ، یم  رترب  داژن  ار  دوخ  هک  دوهی  ةدـیقع  نیا 
يارب دریذپب ، ار  نییآ  نیا  دهاوخب  دوهی  داژن  ریغ  زا  یسک  رگا  دنا و  هتخاس  روصحم  دوخ  داژن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
نیمه .دنا  هتسناد  شیوخ  يراصحنا  نییآ  ار  دوهی  نییآ  دنرادن و  هتشادن و  یغیلبت  رگید ، للم  نایم  رد  اذل  و  تسین ؛ ینتفریذپ  نانآ 

لئاق يزایتما  دوخ  داژن  يارب  هک  ار  یناسک  ایند  مدرم  اریز  دـنوش ؛ روفنم  للم  ریاس  راظنا  رد  هک  تسا  هدـش  ببـس  اهنآ  صاخ  عضو 
.تسا كرش  زا  يا  هبعـش  یتسرپ ، داژن  نوچ  دنک ؛ یم  هزرابم  ًادیدش  نآ  اب  مالـسا  هک  مینیب  یم  ام  .دنرادن و  تسود  زگره  دنـشاب ،

)(1)(

ِنوُد نِم  ِهَِّلل  ُءاَِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  نِإ  ْاوُداَه  َنیِذَّلا  اُّهیَأَی  ُْلق  : ) دشاب یم  هیآ  نیا  دنک ، یم  دـییأت  ار  اهنآ  یتسرپداژن  هک  یتایآ  هلمج  زا 
، مدرم ریاس  هن  دـیئادخ  ناتـسود  امـش  طقف ]  ] هک دـینک  یم  نامگ  رگا  نایدوهی ! يا  : » وگب « ؛) نِیقِداَص ُْمتنُک  نِإ  َتْوْملا  ْاُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا 

)(2) [!« ( دیسرب ناتبوبحم  ياقل  هب  ات   ] دییوگ یم  تسار  رگا  دینک  گرم  يوزرآ  سپ 

1272 ص :
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، دنداد میب  ادخ  تازاجم  زا  ار  اهنآ  دـندرک و  توعد  مالـسا  نید  هب  ار  نایدوهی  زا  یعمج  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
رب رگا  هک  .میتسه  وا  ناتسود  ادخ و  نادنزرف  ام  نکم ؛ دیدهت  ار  ام  : » دنتفگ ملسو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  دیدهت  نیا  ربارب  رد  نانآ 

)(1) !« ( دنیشن یم  ورف  مشخ  نیا  يدوز  هب  ینعی  دراد ؛ دوخ  دنزرف  هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  یمشخ  دننامه  دنک ، مشخ  ام 

رد هک  تسا  یناونع  هدیزگرب » موق   » .تسا هدش  هراشا  موق  نیا  يرترب  ياعدا  یتسرپداژن و  هب  دوهی  عبانم  میرک و  نآرق  زا  یتایآ  رد 
: دنا هدش  میسقت  یلیئارـسا  ریغ  یلیئارـسا و  شخب  ود  هب  ناهج  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دروخ ، یم  مشچ  هب  ناوارف  دوملت »  » و تاروت » »

ینب  ) لیئارسی هک : تسا  هدمآ  دوملت  رد  تسا و  یساسا  يا  هلوقم  دوهی  نییآ  رد  دنتسه ، يا  هدیزگرب  موق  هکنیا  هب  نایدوهی  داقتعا  »
)(2) « ( .درادن ار  داوم  رگید  اب  نتخیمآ  ناکما  نوتیز  نوچ  دراد ؛ تهابش  نوتیز  ۀناد  هب  لیئارسا )

اهنآ یـسررب  دـقن و  هب  نآ  زا  ییاـه  هنومن  رکذ  اـب  نآرق  رد  هک  ییاـج  اـت  تسا ، هدرک  رولبت  ناـنآ  ياـهراتفر  رد  دوـهی  ةدـیقع  نیا 
یم هدرک ، هراشا  دـنا  هتـشاد  اهنآ  هک  یموهوم  تازاـیتما  ساـسا و  یب  ياـهاعدا  زا  یکی  هب  هدـئام  ةروس  رد  هلمجزا  تسا ؛ هتخادرپ 

« .میتسه وا  ّصاخ ]  ] ناتسود ادخ و  نادنزرف  ام ، دنتفگ : يراصن  دوهی و  « ؛) هَئاَّبِحَا ِهللا َو  ُءاَْنبَا  ُنَْحن  يَراَصَّنلا  ُدوُهَْیلا َو  َِتلاَق  َو  : ) دیوگ
هراشا نانآ  ياهاعدا  هنوگ  نیا  هب  اهراب  رگید  تایآ  رد  هکلب  دـندش ؛ لئاق  دوخ  يارب  اهنآ  هک  تسین  یموهوم  زایتما  اـهنت  نیا  ) (3)(
تشهب دوش و  یمن  تشهب  لخاد  یسک  نانآ  زا  ریغ   » هکنیا ةرابرد  ار  اهنآ  ياعدا  هرقب  هروس  هیآ 111  رد  لاثم : روط  هب  تسا ؛ هدش 

هکنیا رب  ینبم  ار  دوهی  ياـعدا  هروـس  نیمه  ۀـیآ 80  رد  و  ) (4)  ( دـیامن یم  لاـطبا  هدرک و  ناـیب  تسا » يراـصن  دوهی و  صوصخم 
یم هدافتسا  ثحب  دروم  تایآ  زا  ) (5)  ( .دنک یم  شنزرس  ار  اهنآ  هدومن و  رکذ  دسر » یمن  نانآ  هب  يدودعم  مایا  زج  خزود  شتآ  »

هدوب و دوهی  رد  نامز  نآ  زا  تسا -  هدش  ناوارف  ياهیتخبدـب  ۀمـشچرس  ایند  رد  زین  هزورما  هک  دوهی -  يداژن  ضیعبت  حور  هک  دوش 
، عقاو رد  تسا و  مکاح  اهنآ  رب  هیحور  نآ  نانچمه  هنافـسأتم  .دنتـسه  هدوب و  لیاق  یموهوم  تازایتما  لیئارـسا  ینب  داژن  يارب  ناـنآ 

.تسا یتسرپ  داژن  حور  نیمه  زا  زین  لیئارسا  بصاغ  روشک  شیادیپ 
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یم اهنآ  کمک  هب  زین  ترخآ  رد  يداژن  تازایتما  نیا   » هک دـندقتعم  هکلب  دنتـسه ؛ لیاق  يرترب  دوخ  يارب  ایند  نیا  رد  طقف  هن  اـهنآ 
ار اهنآ  طلغ ، ياهرادـنپ  نیمه  دـید و  دـنهاوخ  یفیفخ  تدـم و  هاتوک  تازاجم  اهنت  رگید ، دارفا  فالخرب  ناـشناراکهنگ  دـباتش و 

)(1) « ( .تسا هدرک  اهیزور  هیس  اهیتخبدب و  تایانج ، عاونا  ةدولآ 

یمن اهنآ  ۀلیبق  موق و  زا  هک  دنک  تیعبت  يربمایپ  زا  ، دش دهاوخن  رضاح  زگره  رورغ ، رسارس  اعدا و  همه  نیا  اب  یموق  هک  تسا  ملسم 
.دشاب

1274 ص :

ص 324 و 325. ج 1 ، هنومن ،  ریسفت  - . 1
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یبلطایند يزودنا و  لام 

یهار ره  لام  ندروآ  تسد  هب  يارب  اهنآ  .تسا  هدشن  هدید  دوهی  موق  نوچمه  يزودنا  لام  یتسرپ و  لوپ  رد  یتلم  رـشب ، خیرات  رد 
ریغ عورشم و  ياههار  مامت  دوصقم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  .دشاب  فلاخم  یناسنا  تیثیح  فرـش و  اب  هچرگ  دنریگ ؛ یم  شیپ  ار 

میرم نب  یـسیع  ترـضح  هک  ییاج  ات  دنا  هتخادرپ  لام  يروآ  عمج  هب  صاخ  زآ  صرح و  اب  شتـسرپ ، دح  ات  هدومیپ و  ار  عورـشم 
)(1) « ( .دیتسرپن ار  لوپ  ادخ و  زا  دنترابع  هک  راگدورپ  ود  ُلاَْملا ؛ ُهللاَا َو  ْنیَّبَر ، اوُُدبْعَت  َال  : » دومرف اهنآ  هب  مالسلا  هیلع 

هتـشادن و ناـمیا  رگید  يزیچ  هب  يداـم  یگدـنز  رهاـظ  زج  هب  هک  تسناد  نید  نـیا  ناوریپ  يداـم  رکفت  ناوـت  یم  ار  رما  نـیا  تـلع 
« .تسین داعم  هب  دقتعم  دوهی  : » دیوگ یم  يرهطم  دیهـش  لیلد  نیمه  هب  .درادن  یموهفم  اهنآ  رظن  زا  رگید ، يارـس  دیواج  یناگدـنز 

ایند یگدنز  هب  رـصحنم  ار  رفیک  شاداپ و  تسین و  دـقتعم  گرم  زا  سپ  ناهج  هب  دوهی  : » هک تسا  دـقتعم  زین  تنارود » لیو  ) » (2)(
)(3) « ( .دناد یم 
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ندنام و هدـنز  رب  نامدرم  نیرت  صیرح  نایدوهی  هک : دـیامرف  یم  دـناد و  یم  ایند  مدرم  نیرت  ارگایند  نیرت و  صیرح  ار  نانآ  نآرق 
نانچنآ دنا ؛ هتسب  لد  صیرح و  دشاب -  تسپ  دنچ  ره  يویند -  یگدنز  عون  ره  هب  نانآ  .دنتـسه  ینالوط  يرمع  زا  ندش  رادروخرب 

یتح ایند ، یگدنز  هب  دوهی  قایتشا  هک  نانچنآ  دنتـسه ؛ هلاس  رازه  ینالوط  رمع  ناهاوخ  دوهی ، درف  درف  هک  دنا  هتـسب  لد  ایند  نیا  هب 
رد ) . (1)  ( تسا گرم  زا  سرت  ایند و  یناگدنز  رب  نانآ  دـیدش  صرح  رگنایامن  دوهی ، شنم  شور و  تسا و  رت  نوزف  ناکرـشم  زا 

ُرَّمَُعی َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوَی  ْاوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِمَو  ٍهاَیَح  یَلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتلَو  : ) دیامرف یم  دراد و  هراشا  نیماضم  نیا  هب  هرقب  ةروس 
زا رت  صیرح  یتـح  مدرم - نیرت  صیرح  ار  اـهنآ  و  « ؛) َنُولَمْعَی اَِـمب  ٌریَِـصب  ُهّللاَو  َرَّمَُعی  نَأ  ِباَذَْـعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  اَـمَو  ٍهَنَـس  َفـْلَأ 

یلاح رد  دوش ! هداد  وا  هب  رمع  لاس  رازه  دراد  وزرآ  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اجنآ ] ات   ] تفای یهاوخ  ایند ]، نیا   ] یگدـنز رب  ناکرـشم -
)(2) « ( .تسانیب اهنآ  لامعا  هب  دنوادخ  .تشاد و  دهاوخن  زاب  یهلا ]  ] رفیک زا  ار  وا  ینالوط ، رمع  نیا  هک 

زین نشور  لیالد  اب  دوش و  یم  اهنآ  دوبعم  نیرت  گرزب  تورث  دنا ، هتـسب  لد  ایند  نیا  هب  یهورگ  رگا  هک  دوش  یم  نشور  یتسار  هب 
تفلاخم يربمایپ  ره  اب  هک  دوش  یم  ثعاب  اهنآ  یتاذ  تلـصخ  نیا  درک و  دـنهاوخ  تفلاخم  نید  غیلبت  اـب  دـش و  دـنهاوخن  تیادـه 

هانگ ره  أشنم  یتسود  ایند  مالسا  نییآ  رد  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ  رتدیدش  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  تفلاخم  نیا  دنزرو و 
ُّبُح ٍهَِئیطَخ  ِّلُک  ُْسأَر  : » دـیامرف یم  یتسودایند  دـمآ  یپ  ةرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هچناـنچ  تسا ؛ هدـش  هدرمـش  ییاـطخ  و 

اب فلتخم  ياه  هناهب  اب  دوب ، هدیـسر  یناوارف  ياهتورث  هب  نامز  نآ  رد  هک  دوهی  و  ) (3) « ( .تسا ییاطخ  ره  أشنم  یتسودایند  اَّینُّدلا ؛
.تخادرپ یم  تفلاخم  هب  ملسو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

1276 ص :
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شحوت تواسق و 

لیدـبت ینلع  ياهتفلاخم  ینمـشد و  هب  يداع  تفلاخم  دوش  یم  ثعاب  هک  تساهنآ  بلق  تواسق  نایدوهی ، زراب  ياـهیگژیو  زا  یکی 
یهارمگ ۀناشن  یشومارف ، ادخ  بلق و  تواسق  نآرق ، قطنم  رد  .دوش  یم  اهیریگرد  اهگنج و  زا  يرایسب  لماع  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛

یتخس تواسق و  راچد  ناشبلق  هک  یناسک  .دشاب  یم  اهبلق  رب  یهلا  رون  شبات  قح و  شریذپ  عنام  هدش و  فیصوت  راکـشآ  تخس و 
ِهَیِـساَْقلِّل ٌْلیَو  : ) هدـمآ هنوگ  نیا  رمز  هروس  هیآ 22  رد  هچناـنچ  ) (1) ) ؛ دنرب یم  رـس  هب  يراکـشآ  دـیدش و  یهارمگ  رد  دـشاب ، یم 
یهارمگ رد  اـهنآ  دـنراد ! ادـخ  رکذ  ربارب  رد  تخـس  ییاـهبلق  هـک  ناـنآ  رب  ياو  « ؛) نـِیبُّم ٍلاَلـَـض  ِیف  َکـَئلْوُأ  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِّم  ْمُُهبوـُُلق 

!« دنتسه يراکشآ 

دنناـم دوهی  مییوگب : دـیاب  مینک ، هصـالخ  هملک  دـنچ  رد  ار  دوهی  تافـص  میهاوخب  اـم  رگا  : » دـیوگ یم  يوسنارف  نوبول » واتـسوگ  »
نیرت تسپ  نوچمه  هک  ارچ  دـنا ؛ هدوب  هرهب  یب  یناسنا  تافـص  زا  هشیمه  هدـش و  رهـش  دراو  لگنج  زا  هزاـت  هک  دنتـسه  ییاـهناسنا 

.دننک یم  یگدنز  نیمز  يور  مدرم 

1277 ص :
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یم تموکح  دوخ  ياـهروشک  رب  اـهنآ  هک  یناـمز  رد  یّتـح  دـنا ، هدوـب  تریغ  یب  كافـس و  یـشحو ، یمدرم  لیئارـسا  ینب  هشیمه 
تالایخ یتشم  هب  دندمآ ، یم  رد  ياپ  زا  نوچ  هدش و  گنج  دراو  اورپ  یب  دنا و  هتـشادن  رب  تسد  دوخ  یکافـس  زا  مه  زاب  دـندرک ،

)(1) « ( .تشاذگ ناوت  یمن  یقرف  چیه  تاناویح  دوهی و  نایم  هکنآ ، هصالخ  .دندرب  یم  هانپ  ساسا  یب  یناسنا و  ریغ 

ياهیرگ نایـصع  اهییوج و  هناهب  اـهتجاجل ، ۀـجیتن  رد  لیئارـسا  ینب  ياـهبلق  هک : دـنک  یم  رکذ  هنوگ  نیا  ار  دوهی  یگژیو  نیا  نآرق 
نیا هک  دـش  ناوتان  یهلا  تاـیآ  فراـعم و  كرد  زا  دـییارگ و  یتخـس  هب  ناوارف ، ياـه  هزجعم  تاـیآ و  تفاـیرد  مغر  یلع  ناـنآ ،
َیِهَف َکـِلاَذ  ِدـَْعب  نِّم  مُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  : ) دـیامرف یم  هک  هاـگ  نآ  دـش ، رت  تخـس  نآ  زا  گنـس و  دـننامه  يریذـپانذوفن  یتـخس و 

ْنِم ُِطبَهی  اََمل  اْهنِم  َّنِإ  ُءاَْـملا َو  ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اََـمل  اَْـهنِم  َّنِإ  ُراَْـهنَْألا َو  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اََـمل  ِهَراَـجْحلا  َنِم  َّنِإ  ًهَوْسَق َو  ُّدَـشَأ  ْوَأ  ِهَراَـجْحلَاک 
هراپ هک  ارچ  رت ! تخس  ای  گنس ، نوچمه  دش  تخس  هعقاو  نیا  زا  دعب  امش  ياهلد  سپس  « ؛) نُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَم  ِهَّللا َو  ِهَیْـشَخ 

دـنک و یم  شوارت  نآ  زا  بآ  و  دراد ، یمرب  فاکـش  اهنآ  زا  يا  هراپ  دوش و  یم  يراج  اـهرهن  نآ  زا  و  دفاکـش ، یم  اهگنـس  زا  يا 
شناد و ملع و  همـشچرس  هن  و  دـپت ، یم  ادـخ  فوخ  زا  هن  امـش ، ياهلد  اما   ] دـتفا یم  ریز  هب  هوک ] زارف  زا   ] ادـخ فوخ  زا  يا  هراـپ 

)(2) « ( .تسین لفاغ  امش  لامعا  زا  دنوادخ  و  تسا ]! یناسنا  فطاوع 

ياهراتـشک هب  ناوـت  یم  لاـثم  يارب  تسا ؛ هدرک  نشور  دوـخ  نورق  راـصعا و  ماـمت  رد  خـیرات  ار  اـهنآ  یلدگنـس  بـلق و  تواـسق 
.درک هراشا  رگید  يرایسب  و  سارد » تیب   » و ) (3) « ( نیسای رید   » ياهاتسور و  اناق ،»  » تیانج ینیطسلف ، نانز  ناکدوک و  ۀنایشحو 

1278 ص :

ص58. ،1950م ، هرهاق لداع ، همجرت  یلوالا ، تاراضحلا  خیرات  یف  دوهیلا  - . 1
.74 هرقب /  - . 2

، رادراب نانز  مکـش  ندرک  هراپ  اهنآ و  ندیـشک  شتآ  هب  زور و  کی  رد  هلماح  نز  ندـناشک 25  فص  هب  طقف  تیانج  نیا  رد  - . 3
.تسا یفاک  اعدم  تابثا  يارب  ناشناردپ  مشچ  لباقم  رد  نانآ  ندرک  هعطق  هعطق  نانآ و  لافطا  ندروآ  نوریب 
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یمن کیبل  تسا ، تمحر  نید  هک  مالـسا  ینعی  قح ؛ يادـن  هب  اـهنت  هن  تواـسق ، همه  نیا  اـب  یموق  هک  دوش  یم  صخـشم  اـجنیا  رد 
.دنک یم  تفلاخم  نآ  اب  هکلب  دیوگ ؛

1279 ص :
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يرگمتس ۀیحور 

اهنآ دهد  یم  ناشن  دوهی  يارجام  رپ  خیرات  هک  يروط  هب  تساهنآ ؛ یشکرس  يرگمتس و  ۀیحور  دوهی ، تایـصوصخ  زا  رگید  یکی 
یمرب اهنآ  تیامح  هب  هک  ار  ینادـهاجم  هدوب ، روسج  هداعلا  قوف  قح ، نایدانم  ناربماـیپ و  نتـشک  رد  یهلا ، تاـیآ  راـکنا  رب  هوـالع 

)(1)  ( .دندنارذگ یم  ریشمش  مد  زا  دنتساخ 

ءاشحف و زا  ار  اهنآ  هکنآ  رطاخ  هب  طقف  هک  دندوب  مالـسلا  هیلع  اّیرکز  ییحی و  دندیـسر ، لتق  هب  اهنآ  تسد  هب  هک  یناربمایپ  هلمج  زا 
.دنناسرب لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نیشناج  نوراه ، دنتساوخ  یم  هچنانچ  دندش ؛ لتق  قحتسم  دندرک ، یم  عنم  تارکنم 

.دندرک بصن  راد  ياه  هبوچ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يارب  و 

اُوبَّذَک َو ًاقیرَف  ْمُهُسُْفنَا  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُهَئآج  امَّلُک  ًالُـسُر  ْمِهَیِلا  اْنلَـسْرَا  َلیئارْـسا َو  ینب  َقاثیم  انْذَخَا  ْدََقل  : ) تسا هدمآ  نآرق ، رد 
فالخ رب  یمکح  يربمایپ  نامز  ره  یلو ] ، ] میداتـسرف اهنآ  يوس  هب  ینالوسر  میتفرگ و  ناـمیپ  لیئارـسا  ینب  زا  اـم  « ؛) َنُوُلتقی ًاـقیرَف 

)(2) « ( .دنتشک یم  ار  يا  هدع  دندرک و  یم  بیذکت  ار  يا  هدع  دروآ ، یم  اهنآ  هاوخلد  اهسوه و 

1280 ص :

ص 479. ج2 ، هنومن ، ریسفت  - . 1
.70  / هدئام - . 2
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ینب هتـسناد ، هیجوت  لباق  ریغ  قحان و  یلمع  ار  یهلا  ناربمایپ  نتـشک  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 21  رد  نینچمه  و 
دـص و ربمایپ و  هس  لـهچ و  لـتق  تهج  هب  لیئارـسا ، ینب  هب  تسا و  هدومن  یفرعم  ناـنآ  ناـیماح  یهلا و  ناربماـیپ  لـتاق  ار  لیئارـسا 
ِهَّللا َو ِتاَـیِآب  َنوُرُفْکَی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  و  ) (1)  ( دـهد یم  كاندرد  باذـع  ةدـعو  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  هدزاود 

یم رفک  ادخ  تایآ  هب  تبسن  هک  یناسک  « ؛) مِیلَأ ٍباَذَِعب  مُهْرِّشَبَف  ِساَّنلا  َنِم  ِطْسِْقلِاب  َنوُُرمْأَی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقَی  َو    ّ ٍقَح ْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَی 
[ یهلا  ] كاندرد رفیک  هب  دنناسر ، یم  لتق  هب  دننک  یم  تلادـع  هب  رما  هک  ار  یمدرم  زین ]  ] و دنـشک ، یم  قحانب  ار  ناربمایپ  دـنزرو و 

!« هد تراشب 

یهلا و ماکحا  هب  تبـسن  هاگ  چیه  دسر ، یم  رظن  هب  تحار  ناشیارب  ردقنآ  یهلا  ناربمایپ  نتـشک  هک  شکرـس  ۀیحور  نیا  اب  يدارفا 
همه تسا و  یگدنب  تدابع و  نید  هک  مالـسا -  اب  هک  تسا  یلماع  دوخ  تلـصخ ، نیمه  دوب و  دنهاوخن  عضاخ  دنوادخ  یهن  رما و 

.دنزرو تفلاخم  دنک -  یم  توعد  دنوادخ  هب  تبسن  عضاوت  ینتورف و  هب  ار 

1281 ص :

ص368 و 369. ،ج2 ، امنهار ریسفت  - . 1
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هجیتن

ناوت یم  ار  یلماوع  مالـسا ، هژیو  هب  يرادـنید ، اب  دوهی  ینمـشد  يارب  دـش ، ماجنا  هک  يا  یـسررب  هدـش و  حرطم  ثحابم  هب  هجوت  اب 
یلص ربمایپ  هب  تبسن  صئاصخ  نیا  دشاب و  یم  دوهی  موق  زا  یـصاخ  ياهیگژیو  صیاصخ و  زا  هتفرگرب  مادک  ره  هک  درک  یم  رکذ 

تداسح زا : دنترابع  دش ، هتخادرپ  اهنآ  هب  هلاقم  نیا  رد  هک  یلماوع  .تسا  هتفرگ  یـصاخ  تدش  مالـسا  نیبم  نید  ملـسو و  هیلع  هللا 
.يرگمتس ۀیحور  و  شحوت ، بلق و  تواسق  یبلط ، ایند  يزودنا و  لام  یتسرپ ، داژن  ملسو ؛  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن 

1282 ص :
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یتسینویهص تاغیلبت  لوصا  ینابم و 

هراشا

شالت ناهج  رب  طلـست  فدـه  هب  یغیلبت  یگنهرف و  يداصتقا ، یماظن ، یـسایس ، ياههار  زا  یناهج  مسینویهـص  هک  تسا  ینامز  رید 
.تسا نآ  صوصخم  ياهدرگش  اه و  هویش  اب  تاغیلبت  زا  هدافتسا  ناهج ، رب  هرطیس  ياههار  زا  یکی  .دنک  یم 

لوپ و هب  ندیـسر  قشع  هب  ...و  یتاغیلبت ، زیر  همانرب  نادرگراک ، دـنمرنه ، هدنـسیون ، نارنخـس ، زا  یمیظع  هاپـس  اب  مسینویهـص  زورما 
هعماج ياهلومرف  هناسانـش و  ناور  ياهدرگـش  اب  دـنیرفآ و  یم  ار  يرـشب  خـیرات  ياه  هعجاـف  نیرت  گرزب  ینارذگـشوخ ، تورث و 

یم يوسنارف  رعاش  هدنسیون و  رتلو ،»  » .دنک یم  شالت  تیرشب  ناهذا  بیرخت  يارب  ...و  اهرانیمس  اهـسنارفنک و  يرازگرب  هناسانش و 
یط تعامج  نیا  .دـنیآ  یم  رامـش  هب  لیلذ  يدارفا  راـبتعا و  یب  یـشحو و  يا  هفیاـط  راوخنوخ و  قفاـنم و  یموق  ناـیدوهی  : » دـیوگ

ناـمه دنیـشن ؛ یمن  ورف  زگره  رگید  ياـهتلم  هب  تبـسن  ناـشیا  هنیک  شتآ  .دـندروآ  درگ  دوخ  رد  ار  عمط  یتـشز و  زارد ، راـگزور 
هتـسد .دوش  یم  نانآ  تورث  دایدزا  بجوم  ناشـشالت  جـنر و  یتخب و  هریت  دـننک و  یم  لمحت  شیوخ  رانک  رد  ار  نانآ  هک  ییاهتلم 

زا يا  هتسد  زورما  و  ) (1) « ( .دنک ینمشد  يزوت و  هنیک  رگید  ياهتلم  هب  تبسن  صاخ ، ياه  هویش  هب  دناوت  یم  نایدوهی  زا  یکچوک 
.دننک یم  افیا  ار  یشقن  نینچ  اهتسینویهص  ینعی  نایدوهی ؛

یسک ره  يارب  یگنهرف  یغیلبت و  دعب  رد  ًاصوصخم  شدوجو ، داعبا  همه  رد  راکم  ناطیـش  راّدغ و  نمـشد  نیا  تخانـش  لیلد  نیدب 
یم ساسحا  خیرات  هعماج و  دوخ و  هب  تبـسن  یتیلوئـسم  لقادح  دراد و  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  هب  يداقتعا  نامیا و  نیرتمک  هک 

ناغلبم نآ ، اب  هلباقم  ياهراکهار  مسینویهـص و  تاغیلبت  ياهرازبا  اه و  هویـش  لوصا ، ینابم ، تخانـش  .تسا  يرورـض  مزال و  دنک ،
.درک دهاوخ  يرای  نید  میرح  زا  عافد  یگنهرف و  هلباقم  يارب  ار  ناناملسم  همه  ینید و 

1283 ص :

هب ص 95 و 6 ، ه ش ،  . ه ، 1384 مق ، لوا ، پاچ  یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  باتک ، ناتـسوب  نایمیرک ، دمحا  مسینویهـص ، دوهی و  - . 1
ص 63 و64. تارح ، یلع  دمحم  ریرقت  ملاعلا ، بوعش  رظن  یف  هیدوهیلا  دوهیلا و  فی ، ینراک  فیل  زا  لقن 

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1344 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1283_1
http://www.ghaemiyeh.com


.میزادرپ یم  یتسینویهص  تاغیلبت  لوصا  ینابم و  زا  یخرب  یلامجا  یسررب  هب  هاتوک  هتشون  نیا  رد 

1284 ص :
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ینابم لوصا و  فیرعت 

اب طبترم  مولع  رد  نآ  يارب  یناوارف  فیراعت  نونکات  حالطصا  رد  و  ) (1)  ( هدمآ ساسا  ناینب و  هدولاش ، داینب ، يانعم  هب  تغل  رد  انبم 
)(2)  ( .تسا هدش  نایب  غیلبت 

ناهج زا  تسا  ترابع  غیلبت  ینابم  : » درک فیرعت  نینچ  ار  غیلبت  یناـبم  ناوت  یم  اـنبم »  » يوغل ياـنعم  دوجوم و  فیراـعت  هب  هجوت  اـب 
هب الومعم  و  اهتـسین ، اهتـسه و  نایب  زا  دـنترابع  ینابم  عقاو  رد  .ناسنا » ناـهج و  هراـبرد  بتکم  ره  ناوریپ  یـساسا  ياـهرواب  ینیب و 

ناسنا «، » دراد دوجو  تمایق  «، » تسه ادـخ   » هک میراد  داقتعا  مالـسا  يداقتعا  ینابم  رد  هکنیا  لـثم  .دـنوش  یم  ناـیب  يربخ  تروص 
...و دراد » رایتخا  هدارا و 

)(4)  ( .تسا هتفر  راـک  هب  نوگاـنوگ  یناـعم  رد  فلتخم  موـلع  رد  و  ) (3)  ( .تسا يزیچ  ره  هشیر  خـیب و  ینعم  هب  تـغل  رد  لـصا » »
یم غیلبت  ینابم  رب  ینتبم  هتفرگرب و  هک  غیلبت  ياهدیابن  اهدیاب و  زا  دنترابع  غیلبت  لوصا  : » درک فیرعت  نینچ  ناوت  یم  ار  غیلبت  لوصا 

لـصا نیا  هب  یمالـسا  تاغیلبت  رد  تسا ، هداد  تمعن  وا  هب  دـنوادخ  تسادـخ و  قولخم  ناسنا  هک  اـنبم  نیا  ساـسا  رب  ـالثم  .دنـشاب »
.داد قوس  وا  تمعن  رکش  دنوادخ و  یگدنب  هب  ار  اهناسنا  دیاب  هک  میوش  یم  دنبیاپ 

1285 ص :

پاچ نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  يدیهـش ، رفعجدیـس  رتکد  نیعم و  دمحم  رتکد  رظن  ریز  ادخهد ، ربکا  یلع  ادخهد ، همان  تغل  - . 1
.ینبم تغل  ج 12 ، 1373ه ش ، نارهت ، لوا ،

، مود پاچ  هاگشناد ، هزوح و  هاگـشهوژپ  هداز ، ینیـسح  یلعدیـس  ینید ، ياهـشزومآ  رب  دیکأت  اب  شزومآ  رب  یـشرگن  .ر ك : - . 2
ص 26. 1384ه ش ، مق ،

.لصا هژاو  ج 2 ، ادخهد ، همان  تغل  - . 3
، یمالسا تیبرت  هب  هرابود  یهاگن  ص 25 ؛ هداز ، ینیسح  یلعدیس  ینید ، ياهـشزومآ  رب  دیکأت  اب  شزومآ  رب  یـشرگن  .ر ك : - . 4

ص 64. 1374ه ش ، نارهت ، موس ، پاچ  هسردم ، تاراشتنا  يرقاب ، ورسخ 
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لوصا و نیا  زا  یـضعب  هک  حیـضوت  نیا  اب  مینک ، یم  حرطم  ار  مسینویهـص  یتاغیلبت  لوصا  ینابم و  زا  یخرب  فیراعت ، نیا  اـب  لاـح 
.تسا نانآ  یسایس  یهورگ و  ياهدیابن  اهدیاب و  اهرواب و  یخرب ، دراد و  اهتسینویهص  ندوب  يدوهی  رد  هشیر  ینابم 

1286 ص :
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مسینویهص تاغیلبت  ینابم 

يداژن يرترب  . 1

ياوزنا یلـصا  لماع  يداژن و  تابّـصعت  نیریز  گنـس  ناهج ، للم  رگید  زا  شیوخ  ندوب  زاتمم  هب  اهتـسینویهص  ینید  خـسار  داقتعا 
رگید زا  ناشیا  يرترب  دوهی و  موق  زاتمم  تفاب  هب  تبسن  یناوارف  تادیکأت  ) (1) « ( دوملت  » تاروت و رد  .تسا  نامدرم  رگید  زا  ناشیا 

ادج رگید  ياهموق  زا  ار  امـش  هک  متـسه  امـش  يادـخ  دـنوادخ  نم  : » میناوخ یم  نایوال » رفـس   » رد الثم  .تسا  هتفرگ  تروص  ماوقا 
)(2) « ( .ما هدرک 

موق نایم  : » تسا هدمآ  لکتورپ 15  رد  الثم  .دروخ  یم  مشچ  هب  نانآ  ياهلکتورپ  ياج  ياـج  رد  دوهی  موق  يداژن  يرترب  هب  داـقتعا 
موق هک  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  دراد و  دوـجو  اـهییاناوت  اهدادعتـسا و  ظاـحل  زا  یهجوـت  لـباق  ياـهتوافت  ناـیدوهی  ریغ  اـم و 

)(3) « ( .ددرگ زیامتم  نایدوهی  ریغ  زا  دشاب و  رادروخرب  تیناسنا  نازیم  نیرتالاب  زا  ام  هدیزگرب 

1287 ص :

يارب ینید  تاروتـسد  دوملت  رد  .دوـش  یم  قـالطا  درادرب  رد  ار  دوـهی  ماـکحا  ثیداـحا و  هک  گرزب  رایـسب  یباـتک  هب  دوـْملَت  - . 1
زا باتک  نیا  ییوگدب  تلع  هب  نایحیـسم  .تسا  هدـمآ  فلتخم  ماوقا  ناگرزب  ای  دوهی  نایاوشیپ  زا  يدـهاوش  اهناتـساد و  یگدـنز و 

.دنا هدوب  فلاخم  نآ  اب  هراومه  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  ترضح 
هلمج 24. لصف 20 ، نایوال ، رفس  تاروت ، - . 2

ص 106. ه ش ،  . 1382 ه نارهت ، حبص ، باتک  روپ ، نسحم  مارهب  رتکد  همجرت : ناهج ، ریخست  يارب  دوهی  ناربهر  ياهلکتورپ  - . 3
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تروص هب  یتاناویح  اـم  يارب  دـنوادخ  لـیلد  نیمه  هب  میتسه ، اـم  دـنوادخ  هدـیزگرب  تلم  : » تسا هدـمآ  دوملت  باـتک  رد  نینچمه 
نایاپراچ و دـننام  روعـش  یب  تاناویح  یکی  دراد ، زاـین  ناویح  عون  ود  هب  دوهی  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ هدـیرفآ  ناـسنا 

يراوس حالطـصا  هب  اـهنآ  همه  زا  میناوتب  هکنآ  يارب  .ناـیئادوب  ناناملـسم و  نایحیـسم ، دـننام  روعـش  اـب  هقطاـن و  تاـناویح  يرگید 
ارزو و ناهاشداپ و  جاودزا  هب  ار  دوخ  يابیز  ياهرتخد  دیاب  ام  لیلد  نیمه  هب  تسا ، هتخاس  قرفتم  ناهج  رد  ار  ام  دنوادخ  میریگب ،

)(1) « ( .میشاب هتشاد  طلست  ناهج  ياهتموکح  رب  اهنآ  هلیسو  هب  ات  میروآرد  دوهی  هتسجرب  ياهتیصخش 

: تسا هدمآ  نایدوهی  دوملت  رد  نینچمه 

1288 ص :

ص 128 و ه ش ،  . ه  1381 مق ، لوا ، پاچ  ناگدازآ ، یـسردم ، يداهدیـس  يزاریـش ، ینیـسح  دمحمدیـس  دوهی ، هچیزاب  ایند  - . 1
.دوملت زا  لقن  هب  ، 129
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و تسا ، شردـپ  ءزج  دـنزرف  هک  ناـنچمه  تسا ، دـنوادخ  ءزج  دوـهی  حاورا  اریز  تـسا ؛ لـضفا  نارگید  حاورا  زا  دوـهی ، حاورا  »- 
هفطن لـثم  يدوهی ، ریغ  هفطن  تسا ؛ تاـناویح  حاورا  دـننام  یناطیـش و  نارگید  حاورا  اریز  تسا ؛ رتزیزع  ادـخ  دزن  دوهی ، ياـهحور 

.تسا تاناویح  هیقب 

.دیامرف یم  رما  يدوهی  ریغ  زا  نتفرگ  ابر  هب  ار  امش  دنوادخ  اریز  درادن ؛ یعنام  ابر ، هلیسو  هب  نارگید  لاوما  ندوبر  - 

.اهنآ لاوما  هب  دسر  هچ  تسا ، دوهی  کلم  نارگید ، یگدنز  تایح و  - 

.دنشاب هدرک  هرخسم  ار  وا  ًاّرس  هکنیا  طرش  هب  درادن ، لاکشا  دنتسین ، يدوهی  هک  یناسک  رافک و  رب  ندرک  مالس  - 

.تسین ییوشانز  ار  تاناویح  دنتسه و  تاناویح  لثم  رافک  اریز  درادن ، یعنام  يدوهیریغ  سومان  هب  ندرک  يّدعت  - 

1289 ص :
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)(1) « ( .تسا هدرک  قلخ  یناسنا  تاناویح  ام ، يارب  اذل  مییام و  دنوادخ  هدیزگرب  ّتلم  - 

رکفت زج  يرکفت  زین  دوخ  دـنا ، هدرک  ییاـهییامن  مولظم  هراـب  نیا  رد  دـنناد و  یم  مسیزاـن »  » هدـیا یناـبرق  ار  دوخ  هک  اهتـسینویهص 
.دنشاب یم  اهناسنا  مامت  رب  دوهی  موق  يرترب  هب  دقتعم  درادن و  مسیزان 

نتشک و قح  دوهی  هک  دنتسه  ییامن  ناسنا  ياهناویح  دوهی ، لباقم  رد  اهناسنا  مامت  مسینویهص  داقتعا  ربانب  دیدرگ ، هظحالم  هکنانچ 
نآ دهاش  مسینویهص  ناداّلج  تسد  هب  ینیطسلف  ياهرهش  اهاتسور و  هنامحریب  ياهراتـشک  رد  هک  هنوگ  نامه  دراد ، ار  اهنآ  يدوبان 

.میا هدوب 

ناکما دنشاب ، زاتمم  هدیزگرب و  ود  ره  ّتلم  ود  هکنیا  : » تفگ دش ، هدیسرپ  نایدوهی  اب  وا  ینمـشد  تلع  هرابرد  رلتیه »  » زا هک  ینامز 
)(2) « ( .میتسه ادخ  هبخن  تلم  ییاهنت  هب  ام  .تسین  ریذپ 

1290 ص :

، ش.ه  1383 مق ، لوا ، پاچ  هلسلس ، تاراشتنا  يرواد ، قداص  يزاریش ، ینیسح  دمحمدیـس  دوهی ، اب  حلـص  هجیتن  مالـسا  نایاپ  - . 1
.101 ص 94 .

ص 120. دوهی ، یموق  ياهتلصخ  - . 2
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رد نامیگدنکارپ  میتسه و  دنوادخ  هدیزگرب  نایدوهی  ام  : » تسا هدـمآ  ناهج  ریخـست  يارب  دوهی  ناربهر  لکتورپ 11  زا  یتمسق  رد 
)(1) « ( .تسوا تایانع  زا  ناهج  رسارس 

.دـنوش یلوتـسم  هقطنم  نآ  مدرم  رب  ات  دـننک  شالت  اج  نامه  رد  دنتـسه ، هک  ناهج  زا  هطقن  ره  رد  هک  تسا  نیا  مسینویهـص  روظنم 
.تسا هدمآ  رب  هلیح  نیا  سپ  زا  بوخ  هک  قحلا  هداد و  سپ  ار  دوخ  شیامزآ  هنیمز  نیا  رد  مسینویهص 

دـنوش و هریچ  مدرم  رب  داصتقا ، ضبن  نتفرگ  تسد  رد  اب  دـنا  هدرک  یعـس  تسا ، هدـش  زاب  دوهی  ياپ  هک  اـجک  ره  اـیند ، رـسارس  رد 
هک دـننک  یم  دـیکأت  دوخ  هدرتـسگ  هوبنا و  تاـغیلبت  قیرط  زا  اهتـسینویهص  .دـننارب  مکح  اـهنآ  لاـم  ناـج و  رب  قـیرط  نیا  زا  سپس 

تیارد و غوبن و  لوـصحم  نیطـسلف ، ینعی  نیمزرـس ؛ نیرت  بوـلطم  ناـهج و  هطقن  نیرت  ساـسح  رد  يدوـهی  تلود  کـی  سیـسأت 
.تسا نایدوهی  یتاذ  ياهدادعتسا 

تاغیلبت یلـصا  ياهروحم  زا  یکی  ریخا ، نرق  مین  یط  دنرترب ، اهداژن  رگید  زا  یکیتنژ  ظاحل  هب  نایدوهی  هک  مسینویهـص  ياعدا  نیا 
)(2)  ( .تسا هتفرگ  رارق  ناهج  رسارس  رد  مسینویهص 

1291 ص :

ص 82. ناهج ، ریخست  يارب  دوهی  ناربهر  ياهلکتورپ  - . 1
ص 53. مسینویهص ، دوهی و  - . 2
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دوهی رد  تاجن  هار  ندوب  يراصحنا  . 2

نینچ زین  نایحیسم  هتبلا  .دشاب  يدوهی  ناسنا  هک  تسا  نیا  يراگتسر  تاجن و  یهلا و  تیاده  هار  اهنت  نایدوهی ، تاداقتعا  ساسا  رب 
تعیرش و هک  دراد  یم  مالعا  هدیشک و  نآ  رب  نالطب  طخ  حرطم و  ار  باتک  لها  ياعدا  نیا  میرک  نآرق  .دنراد  هتـشاد و  ار  ییاعدا 

نایدا فارحنا و  هار  ناورهر  و  تقیقح ، قح و  زا  هدنام  رود  نایحیسم  نایدوهی و  تسا و  ناسنا  تداعـس  هار  میهاربا  يدیحوت  نیئآ 
: دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .دیسر  دنهاوخن  ییاج  هب  هدش  فیرحت 

دیشاب یحیسم  ای  يدوهی  دنتفگو  ) » (1) ) ؛) نیِکِرْشُْملا َنِم  َناَک  اَم  ًافِینَح َو  َمیِهاَْربِإ  َهَِّلم  َْلب  ُْلق  ْاوُدَتْهَت  يَراَصَن  ْوَأ  اًدوُه  ْاُونوُک  ْاُولاَق  (َو 
« .دوبن ناکرشم  زا  وا  و  تسا ] تیاده  بجوم   ] تسرپاتکی میهاربا  تلم  هکلب  وگب : .دیبای  تیاده  ات 

ار يرهاظ  نیوانع  یماسا و  اهنآ ، رد  تداعس  هار  ندوب  يراصحنا  دروم  رد  فلتخم  نایدا  ياعدا  حرط  زا  سپ  میرک  نآرق  نینچمه 
: دیامرف یم  هتسناد و  حلاص  لمع  تمایق و  زور  ادخ و  هب  نامیا  ار  فده  هب  هدیسر  تداعس و  كالم  هدرمش و  لطاب 

1292 ص :

.135 هرقب / - . 1
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َال ْمِهِّبَر َو  َدـنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  اًِـحلاَص  َلِـمَع  ِرِخَْـالا َو  ِمْوَْـیلا  ِهَّللاـِب َو  َنَماَء  ْنَم  َنیِئبَّصلا  يَرَـصَّنلا َو  ْاوُداَـه َو  َنیِذَّلا  ْاوـُنَماَء َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
دـندیورگ و دوهی  نییآ  هب  هک  یناسک  دـنا و  هدروآ  نامیا  مالـسا ] ربماـیپ  هب   ] هک یناـسک  ) » (1) ) ؛) نُونَزْحَی ْمُه  اـَل  ْمهیَلَع َو  ٌفْوَـخ 

دزن ناشـشاداپ  دـنهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  و  دـنروآ ، ناـمیا  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  هاـگ  ره  ییحی ) ناوریپ  ناـئباص =(  يراـصن و 
« .تسین اهنآ  يارب  یهودنا  سرت و  هنوگ  چیه  تسا و  ملسم  ناشراگدرورپ 

.دنراگتسر روجأم و  دنا ، هدرک  لمع  نید  نامرف  فیاظو و  قبط  رب  دوخ ، نامز  رصع و  رد  هک  یهلا  نایدا  ناوریپ  زا  مادک  ره  ینعی 

ایند همه  تیکلام  . 3

1293 ص :

.62 هرقب / - . 1
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وا .تسا  نارچیر »  » ماخاخ نانخـس  اعدم  نیا  دهاش  .رگید  نامدرم  لام  هن  تسا و  نانآ  زا  ایند  مامت  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  نایدوهی 
ناردپ : » دیوگ یم  نینچ  هدرک  داریا  اذوهی » نب  نومیس   » ربق رانک  رد  عارب و  رهـش  رد  يدالیم  لاس 1869  رد  هک  دوخ  ینارنخس  رد 

هداد و لیکشت  ار  یسنارفنک  نرق  ره  يادتبا  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  نونکا  دنداد و  یم  لیکشت  ناکم  نیا  رد  یـسنارفنک  لاس  ره  ام 
هب دـنوادخ  هک  یناهج  تردـق  يارب  اذوهی »  » گنج زا  نرق  هدـجیه  نونکا  .مینک  يزیر  همانرب  یناهج  تردـق  نتفرگ  تسد  هب  يارب 

هدید و دوخ  مشچ  هب  يرایـسب  ياهتراسج  تناها و  تدم  نیا  رد  دوهی  هکنیا  دوجو  اب  درذگ ، یم  تسا  هداد  هدعو  ) (1) « ( ماهاربا »
تـسا تهج  نیا  هب  میا  هدش  هدنکارپ  ایند  رد  اهیدوهی  ام  رگا  .تسا و  هدشن  میلـست  لاح  هب  ات  یلو  هدش ، ماع  لتق  زین  هبترم  نیدـنچ 
تردق رب  درذـگ ، یم  هک  زور  ره  هتـشادرب و  ناهج  هّلق  يوس  هب  یگرزب  ياهماگ  دوهی  ّتلم  کنیا  .تسا  دوهی  نآ  زا  ًامامت  ایند  هک 

)(2) « ( .دوش یم  هدوزفا  ام  ذوفن  ییاناوت و  و 

ناهج دنوادخ  الط ، . 4

1294 ص :

.تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دوصقم  - . 1
ص 40. دوهی ، هچیزاب  ایند  - . 2
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يدنوادخ نامه  .میتسه  کلام  ار  الط  ینعی  نامز  نیا  دنوادخ  ام  : » دیوگ یم  دوخ  ینارنخـس  زا  يرگید  شخب  رد  نارچیر  ماخاخ 
هدمآرد ناهج  مدرم  مامت  دنوادخ  تروص  هب  نونکا  میدرک ، شتـسرپ  ار  نآ  ام  دمآرد و  يا  هلاسوگ  تروص  هب  نوراه  طسوت  هک 

یلماک طلـست  ناهج  رب  هدـناشوپ و  لـمع  هماـج  ماـهاربا  ياـه  هدـعو  هب  مینیبب ، دوخ  تسد  هب  ار  ناـهج  ياـهالط  هک  یناـمز  .تسا 
)(1) « ( .تفای میهاوخ 

راگدرورپ قلاخ و  يادخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  يزورما  فرحنم  ياهتسینویهص  نایدوهی و  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  نانخس  نیا  زا 
.دنیاس یم  هدجس  رب  رس  رالد  الط و  هلبق  يوس  هب  عقاو  رد  دنیایند و  رانید  مهرد و  الط و  هشیدنا  رد  دنشیدنیب ، ناهج 

1295 ص :

ص 41. دوهی ، هچیزاب  ایند  - . 1
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مسینویهص تاغیلبت  لوصا 

تاغیلبت رد  ار  ییاهدیابن  اهدیاب و  دراد ، ناسنا  ناهج و  هب  تبسن  هک  یـشرگن  ساسا  رب  دوخ و  يداقتعا  ینابم  ساسا  رب  مسینویهص 
: تسا ریز  حرش  هب  یغیلبت  لوصا  نیا  زا  یخرب  دنک ، یم  لامعا  شیوخ 

يزورفا گنج  ینکفا و  هقرفت  . 1

نیب دـیاب  ناـنآ  رظن  زا  .تـسا  مسینویهـص  یغیلبت  ملـسم  لوـصا  زا  یکی  اـهروشک ، نـیب  يزیرنوـخ  گـنج و  داـجیا  ینکفا و  هـقرفت 
.دورب نیب  زا  ناشیاهتردق  ات  دناشک  فالتخا  گنج و  هب  ار  نانآ  درک و  داجیا  هقرفت  اهروشک 

و فلتخم ، قطانم  رد  يدوهی  ریغ  ياهتلود  فیعضت  ددص  رد  شیوخ ، یناهج  تموکح  هنیمز  ندرک  مهارف  يارب  یتسینویهص  میژر 
.دشاب یم  اهنآ  رد  شیوخ  ياه  هرهم  ندرک  نیزگیاج 

1296 ص :
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.دنناروش یم  ناشیاهتلود  هیلع  ار  اهتلم  دنناشفا و  یم  اهتلود  اهتلم و  نیب  ار  قافن  رذب  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  اهتسینویهص 

مدرم همه  لد  رد  ار  دوخ  موق  هقلطم  تموکح  رارقتـسا  يوزرآ  هکنآ  يارب  : » تسا هدـمآ  دوهی  ناربـهر  لکتورپ 10  زا  یتمـسق  رد 
)(1) « ( .مینک هریت  ناشیاهتلود  اب  ار  مدرم  هطبار  هک  تسا  مزال  مینک ، داجیا  ناهج 

ءارآ هب  هتـسباو  یـسارکومد و  تموکح  ) ( (2) ، ( دنتـسه یهاشداپ  يدادبتـسا و  تموکح  ناهاوخ  ناشدوخ  هکنآ  اـب  اهتـسینویهص 
ناتــساب و ناـنوی  گـنهرف  هـب  تسینویهــص  نارکفنــشور  ناراذـگناینب و  شیارگ  هدـمع  تـلع  دـیاش  .دـننک  یم  غـیلبت  ار  یموـمع 

نیرت یـساسا  رد  نانآ  ذوفن  ناـکما  ندـیدرگ  مهارف  رـالاس ، ادـخ  ياـهتموکح  اـی  يروتاـتکید و  ربارب  رد  یبزح  دـنچ  یـسارکومد 
.دشاب ییاهماظن  نینچ  تحت  هعماج  يربهر  ياهمرها 

: دریگ یم  تروص  لاناک  ود  زا  ًاتدمع  هنیمز  نیا  رد  مسینویهص  ذوفن 

1297 ص :

ص 77. ناهج ، ریخست  يارب  دوهی  ناربهر  ياهلکتورپ  - . 1
ماجنا تلود  هب  تبـسن  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  هفیظو  هک  دنلوئـسم  ناهج  رـسارس  رد  مدرم  ماـمت  مه ، ناـم  یهاـشنهاش  ماـظن  رد  - . 2

« .دنهد
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؛ یهورگ ياه  هناسر  یتاقیقحت و  یملع و  عماجم  یمومع ، راکفا  هدنزاس  تاسّسؤم  . 1

.یتموکح ياهناگرا  بازحا و  . 2

هب نادیم  زا  يدوبان و  هب  نانآ  ات  دننک  داجیا  هقرفت  اهروشک  یتموکح  نارازگراک  نیب  دـننک  یم  شالت  اهتـسینویهص  رگید  يوس  زا 
راکرـس تسا  نانآ  رظنّدم  هک  یتلود  شخرچ ، کی  رد  دیآ و  مهارف  ییاهتلود  نینچ  طوقـس  هنیمز  دننک و  رکف  رگیدمه  ندرک  رد 

.دنریگ تسد  هب  ار  عاضوا  لرتنک  اهنآ  دیآ و 

.دشاب یم  راوج  مه  ياهروشک  اصوصخم  اهروشک ، نیب  تافالتخا  داجیا  مسینویهص ، ياهراک  رگید  زا 

: تسا هدمآ  نانآ  نانخس  زا  یتمسق  رد 

)(1) « ( .میزادنا یم  رگیدمه  ناج  هب  ار  اهتلود  یلام ، تادهعت  داجیا  يداصتقا و  یسایس ، ياهشور  لامعا  اب  »

یکریز اـب  هک  دوب  ناـشدوخ  هدرورپ  تسد  لاّـمع  طـسوت  ناـنبل  رد  يریرح » قیفر   » رورت یمالـسا ، ياـهروشک  رد  نآ  زراـب  هنوـمن 
هب هک  دننک ، رو  هلعش  ار  هیروس  نانبل و  نیب  گنج  شتآ  هلیـسو  نیدبو  دنزادنا  هیروس  ندرگ  هب  ار  رورت  نیا  دندرک  شالت  یـصاخ 

.دنام ماکان  هئطوت  نیا  ناناملسم ، تقد  اب  یهلا و  فطل 

1298 ص :

ص 55 و 56. ناهج ، ریخست  يارب  دوهی  ناربهر  ياهلکتورپ  - . 1
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میناوتب هک  میشاب  دادعتسا  ياراد  دیاب  مینک  یم  دروخرب  یفلاخم  هب  هک  یعقوم  ره  رد  : » هک دنا  هدرک  مالعا  تحارص  اب  اهتسینویهص 
)(1) « ( .مینک داجیا  راوجمه  ياهروشک  هتشاد و  تفلاخم  دصق  ام  اب  هک  يروشک  نیب  ار  گنج 

روشک ناگیاسمه  یتح  هک  میـشاب  يوق  ردـق  نآ  دـیاب  ام  دـنک ، تفلاخم  ام  اب  دـهاوخب  يروشک  رگا  : » هک دـنا  هدرک  حیرـصت  زین  و 
ار اهنآ  دیاب  ام  هاگ  نآ  دنوش ، دحتم  ام  هیلع  یگمه  فلاخم  روشک  هارمه  زین  ناگیاسمه  رگا  .مینک  گنج  هب  دیدهت  زین  ار  فلاخم 

)(2) « ( .مینک دیدهت  یناهج  گنج  کی  هب 

نید هب  يدنبیاپ  مدع  . 2

یبهذمال و هعاشا  هار  زا  ایند  ندروآ  تسد  هب  تسا ، نآ  لابند  هب  ًاتقیقح  هک  هچنآ  درادـن و  دـنوادخ  هب  يداقتعا  الوصا  مسینویهص 
.دنک یم  هدافتسا  رازبا  کی  ناونع  هب  زین  نید  زا  دنک ، اضتقا  تعفنم  رگا  اما  تسا ؛ ینید  یب 

1299 ص :

ص 12. مسینویهص ، عورشمان  دنزرف  مزینومک  - . 1
ص 56. ناهج ، ریخست  يارب  دوهی  ناربهر  ياهلکتورپ  - . 2
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: تسا هدمآ  دوهی  ناربهر  لکتورپ 4  رد 

یمومع هافر  هب  دـشاب ، نایز  یب  هعماج  يارب  هتـشاد و  يدـنویپ  يربارب  یتسود و  ناسنا  اـب  دـشاب ، ینتبم  یتسرپادـخ  رب  يدازآ  رگا  »
ار ادخ  هب  داقتعا  مه  يدازآ و  هب  مارتحا  مه  هک  تسا  مزال  ام  رب  دنک ، ادـیپ  دوخ  يارب  ییاج  مه  داصتقا  رد  دزاسن و  دراو  يا  همطل 

بجوم ادـخ  هب  داقتعا  رگا  اما  میزاس ؛ تاداقتعا  هنوگ  نیا  نیزگیاـج  ار  يداـم  ياـهزاین  میربب و  نیب  زا  يدوهی  ریغ  مدرم  ناـیم  رد 
او میلـست  هب  ار  مدرم  یناحور ، نادرم  ییامنهار  اب  میزادرپب و  نید  غیلبت  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  مینک ، تموکح  مدرم  رب  ام  هک  دوش 

)(1) « ( .میراد

: دسیون یم  مزینویهص » لیئارسا و  هدنورپ   » باتک رد  يدوراگ » هژور  »

1300 ص :

ص 42. ناهج ، ریخست  يارب  دوهی  ناربهر  ياهلکتورپ  - . 1
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کی ناونع  هب  ار  تیدوهی  هک  ینایدوهی  هیلع  یتح  تسا و  كاکش  ادخ  هب  تبسن  ًاقلطم  حلطـصم ، مسینویهـص  راذگ  ناینب  لزتره ، »
)(1) « ( .دنک یم  هزرابم  دننک ، یم  فیرعت  بهذم 

شیپ زا  فادها  هب  ندیسر  زج  يزیچ  هب  یناهج  مسینویهـص  تسا و  راوتـسا  هلیحو  غورد  روز ، رب  مسینویهـص  یـسایس  ياههاگدید 
ناتـسدریز ناگدرب و  ناونع  هب  اهناسنا  مامت  رب  دوهی  تیلقا  يدادبتـسا  تموکح  ییاپرب  ناهج و  لک  رب  هطلـس  نامه  هک  هدـش  نییعت 

.دشیدنا یمن  تسا ،

.دـنزیهرپب نانآ  زا  هک  داد  یم  رادـشه  شیوخ  تلود  هب  رگ ، هلیح  ناراکهزب  هب  ناـیدوهی  فیـصوت  اـب  هیـسور  روتارپما  ریبک ،» رطپ  »
)(2)(

مروآ درگ  ار  تسرپ  تب  یتح  ناملـسم و  ياهتلم  نیرت  هتـسیاش  شیوخ ، تموکح ] ورملق   ] دزن رد  هک  ملیام  : » تفگ یم  نینچ  يو 
تـسا لاحم  دوهی ، موق  نایم  رد  اما  تفای ، ناوت  یم  قفانم  زاب و  گنرین  زادرپ و  غورد  نانآ  نایم  رد  تردـن  هب  اریز  ار ؛ نایدوهی  اـت 

)(3) « ( .دشابن قافن  غورد و  لها  هک  تفای  ار  یبوخ  ناسنا  ناوتب  هک 

1301 ص :

، لوا پاچ  نارهت ، داشرا ، ترازو  تاراشتنا  یمکح ، نیرسن  رتکد  يدوراگ ، هژور  یسایس ، مزینویهـص  لیئارـسا و  هدنورپ  . 25 - . 1
ص 6. ه ش ،  . 1364 ه

ص 78. ج 1 ، يرهاطلا ، يدمت  مهتلود ، دوهیلا و  - . 2
ص 59. تارح ، یلعدمحم  ینراک ، فیل  - . 3
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موق ربهر  يرطف  دادعتسا  اب  مأوت  روز  نیا  رگا  ًاصوصخم  دوش ، قفوم  تسایس  رد  دناوت  یم  روز  طقف  : » دنیوگ یم  دوخ  اهتسینویهص 
تخت جات و  دنهاوخن  هک  ییاهتموکح  رد  دـیاب  هک  تسا  يا  هدـعاق  ریوزت  بیرف و  تسا و  یملـسم  لصا  تنوشخ  تدـش و  .دـشاب 

)(1) « ( .دوش تیاعر  دنراپسب  يرگید  تسد  هب  ار  دوخ 

هیاپ نیا  رب  مسینویهـص  تیبرت  ساسا  دوش و  یم  هدرمـش  زین  مومذم  هکلب  درادن ، یهاگیاج  اهنت  هن  یتسینویهـص  تسایـس  رد  قالخا 
تیوقت اهنآ  رد  ار  یگدنرد  ییوج و  ماقتنا  سح  هدرک و  رود  یناسنا  يوخ  قالخا و  زا  رت  شیب  هچ  ره  ار  اهناسنا  هک  تسا  راوتـسا 

.درک هدافتسا  اهنآ  زا  ناوتب  عقوم  هب  ات  دنیامن 

یـسایس تموکح  دوش ، هرادا  قالخا  هلیـسو  هب  دـهاوخب  هک  یتموکح  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  اهتـسینویهص  لوق  زا  نلبمال » ژرژ  »
ییورود بیرف و  هلیح و  رکم و  هب  دیاب  دنک  تموکح  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .داد  دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  هرخالاب  تسین و 

)(2) « ( .دوش لسوتم 

1302 ص :

ص 27. دوهی ، یفخم  نامزاس  رارسا  - . 1
ص 22 و 23. دوهی ، یفخم  نامزاس  رارسا  - . 2
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هب ندیسر  يارب  مسینویهـص  .درادن  روز  لامعا  زج  ییانعم  قح  هژاو  و  تسین ، شیب  یمهوت  یـسایس  يدازآ  مسینویهـص  سوماق  رد 
: تسا هدمآ  اهنآ  ياهلکتورپ  زا  یتمسق  رد  .تسا  هتفرگ  يزاب  هب  ار  اه  هژاو  یتح  دوخ  دیلپ  فادها 

یسایس يدازآ  تسا ، روز  اب  قح  .دریگ  یمن  دوخ  هب  تینیع  هبنج  هجو  چیه  هب  هک  تسا  ینهذ  يا  هژاو  قح  روز ، لامعا  ینعی  قح  »
)(1) « ( .درادن دوجو  الوصا  تسا و  یمهوت  طقف 

زا اریز  هدب ؛ نم  هب  مهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  ره  دوش : یم  ریبعت  نینچ  نیا  قح  ام  یـسایس  ماظن  رد  : » دنیوگ یم  تحارـص  اب  نینچمه 
تالکـشم راچد  مسیلاربیل  لامعا  ببـس  هب  ناـهج  یـسایس  ياهتردـق  .تسیک  نآ  زا  قح  منک  تباـث  هک  تسین  يزاـین  .مرت  يوق  وت 

رد دـیاب  ام  .میـشاب  دوخ  هدـنیآ  تموکح  يزیر  یپ  رکف  هب  تالکـشم  هنوگ  نیا  زا  غراـف  هک  تسا  نیا  اـم  هفیظو  .دنتـسه  يدـیدش 
)(2) « ( .اه هلیسو  هب  ات  میشاب  هتشاد  هجوت  اهفده  هب  رت  شیب  تایقالخا و  هب  ات  مینک  رکف  تایرورض  هب  رت  شیب  دوخ  ياهحرط 

هک تسا  دقتعم  دناد و  یمن  دوخ  فادها  ياتـسار  رد  ار  نید  هب  يدنبیاپ  هنوگ  چـیه  مسینویهـص  تسادـیپ ، قوف  ترابع  زا  هکنانچ 
.دوب دنبیاپ  نید  تیونعم و  قالخا و  هب  دیابن 
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: میروآ یم  لیذ  رد  ار  ینامسآ  باتک  نید و  هب  دوهی  مسینویهص و  يدنبیاپ  مدع  زا  يرگید  ياه  هنومن 

صیاصخ هلمج  زا  هدومن و  میلعت  دوخ  ناوریپ  هب  مسینویهص  هک  تسا  يدراوم  زا  نتـشاد ، یناویح  يوخ  يدّالج و  یمحر و  یب  . 1
تیبرت محر  یب  درـسنوخ و  دارفا  ام  بتکم  رد  : » هک دـنا  هدرک  مالعا  تسینویهـص  ناربهر  .دروآ  یم  باـسح  هب  تسینویهـص  کـی 

یمن رظن  رد  ار  عامتجا  عفن  هجو  چـیه  هبو  هدوب  ام  زا  عافد  رکف  هب  طقف  هتـشادن و  صاخـشا  هب  یهجوت  تقو  چـیه  هک  دـش  دـنهاوخ 
)(1) « ( .دنریگ

فارحنا لافغا و  يارب  مسینویهص  یناطیـش  ياه  همانرب  هلمج  زا  بذاک ، ياهیمرگرـس  زین  ءاشحف و  يراب ، دنب و  یب  داسف ، جیورت  . 2
هار اهنت  ریوزت ) بیرف و  تنوشخ ، تدـش ، روز ،  ) شور نیا  : » هک دـنا  هدرک  نایب  دوخ  ناـنآ  .تسا  يرـشب  عماوج  ندـنام  ربخ  یب  و 

ریوزت و رکم و  هنوگ  چیه  ماجنا  داسف و  هنوگ  چیه  دیلوت  زا  یتسیابن  ام  تهج  نیمه  زا  تسایند و  تمعن  زان و  فدـه و  هب  ندیـسر 
هک دشاب  مزال  تردق  هب  ندیـسر  يارب  رگا  تسایـس  ملاع  رد  .میـشاب  هتـشاد  ساره  دیامن  کیدزن  فدـه  يوس  هب  ار  ام  هک  تنایخ 

)(2) « ( .تسین زیاج  يدیدرت  درک ، بحاصت  مه  ار  نارگید  لام 

نیا ...و ، رگیدـکی  جارخا  سفن و  لتق  يزیرنوخ و  هلمج  زا  دوهی و  موق  ياـهیراک  فـالخ  زا  يرادـقم  لـقن  زا  سپ  میرک  نآرق  . 3
لیم و قباطم  هک   ] باتک زا  یشخب  هب  امش  ایآ  ) » (3) ) ؛) ٍضْعَِبب َنوُرُفْکَت  ِباَتِْکلا َو  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ   ) هک دزاس  یم  حرطم  ار  شسرپ 

»؟ دینک یم  ریفکت  ار  نآ  زا  رگید  شخب  دیراد و  نامیا  تسا ] ناتعفانم 
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شیوخ یناسفن  ياهـشهاوخ  ياتـسار  رد  نآ  زا  هدافتـسا  ینامـسآ و  باتک  زا  دوهی  موق  يرازبا  هدافتـسا  رگناـشن  ینآرق  راـتفگ  نیا 
.تسا

هب هزات  ار و  رگید  ینامـسآ  ياهباتک  هن  دـنراد و  لوبق  ار  ناشدوخ  باتک  اـهنت  دوهی  موق  هک  دـیآ  یم  رب  نآرق  تاـیآ  عومجم  زا  . 4
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  الثم  .دننک  یمن  لمع  زین  دوخ  ینامسآ  باتک 

َءاَِیبنَأ َنُوُلتْقَت  َِملَف  ُْلق  ْمُهَعَم  اَمِّل  اًقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُه  ُهَءاَرَو َو  اَِمب  َنوُرُفْکَی  اَْنیَلَع َو  َلِزنُأ  اَِمب  ُنِمُْؤن  ْاُولاَق  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَِمب  ْاُونِماَء  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإ  (َو 
هب دـنیوگ  یم  دـیروآ ، نامیا  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  هب  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  هک  یماـگنه  ) » (1) ) ؛) نِینِمْؤُّم ُمتنُک  نِإ  ُلـْبَق  نِم  ِهَّللا 

وگب .تساهنآ  باتک  هدننک  قیدصت  قح و  هک  یلاح  رد  دنزرو  یم  رفک  نآ  ریغ  هب  میروآ و  یم  نامیا  هدش  لزان  نامدوخ  رب  هچنآ 
»؟ دیتشاد نامیا  رگا  دیتشک ، یم  رتشیپ  ار  ادخ  ناربمایپ  ارچ  سپ 

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  رازآ  تیذا و  دننک ، یمن  ارجا  ار  تاروت  تاروتـسد  نایدوهی  دهد  یم  ناشن  هک  يرگید  قیداصم  زا  . 5
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  ارجام  نیا  میرک  نآرق  .تسا  راوگرزب  نآ  تایح  نامز  رد 
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موق هب  یـسوم  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  و  ) » (1) ) ؛) مُْکَیلِإ ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْدَـق  ینَنوُذُْؤت َو  َِمل  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق  ْذإ  (َو 
« .متسه امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  دیناد  یم  هک  یلاح  رد  دینک  یم  تیذا  ارم  ارچ  نم ! موق  يا  تفگ : دوخ 

ینعی اـنعَطَا ؛) انعِمَـس َو  : ) دـنیوگ یم  یهلا  ياـیبنا  ياهروتـسد  دـنوادخ و  ماـکحا  لـباقم  رد  ینییآو  نید  ره  زا  نینمؤم  ـالومعم  . 6
ینامرفان میدینـش و  دنتفگ : ) » (2) ) ؛) انیَـصَع انعِمَـس َو  اُولاـق  : ) دـیامرف یم  دوهی  موق  هراـبرد  نآرق  یلو  میدرک ، تعاـطا  میدـینش و 
ياهنامرف هب  تبـسن  موق  نیا  يدـنبیاپ  مدـع  زا  تیاکح  تسا و  هدـمآ  هرقب  هروس  زا  یفلتخم  تایآ  رد  یناـمرفان  نیا  هنومن  .میدرک »

)(3)  ( .دراد یهلا 

تسا دقتعم  سکع  رب  هکلب  تسین ، تیونعم  قالخاو و  نید  هب  يدنبیاپ  هب  دقتعم  مسینویهص  هک  تسادیپ  تشذگ ، هچنآ  عومجم  زا 
.دوب دنبیاپ  يروما  نینچ  هب  دیابن  هک 
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نارگید يارب  یمظن  یب  . 3

دوبان تهج  یمالسا  ياهروشک  صوصخلا  یلع  رگید و  ياهروشک  عاضوا  ندز  مهرب  يارب  مسینویهص  ناربهر  هک  يروما  هلمج  زا 
مدرم نایم  رد  یهورگ  ماجسنا  طابضنا و  مظن و  نتخیر  مه  هب  یمظن و  یب  داجیا  دنا ، هتفرگ  رظن  رد  نانآ  یـسایس  ياهماظن  نتخاس 

ناربهر ياهلکتورپ  زا  یشخب  رد  .درک  داجیا  یمظن  یب  نایدوهی  ریغ  نیب  رد  دیاب  هک  دنرواب  نیا  رب  اهتسینویهص  .تسا  اهروشک  نآ 
: تسا هدمآ  دوهی 

دراو يا  همطل  نامدوخ  یهورگ  ياـهتیلاعف  هب  هکنآ  نودـب  ار  ناـیدوهی  ریغ  یکارتشا  ياـهتیلاعف  يرثؤم  روط  هب  میناوتب  هکنآ  يارب  »
ياهماظن دراو  ار  يّداوم  بلاطم و  دـیاب  ام  .مینک  میقع  نیتسخن  لحارم  نامه  رد  ار  یهورگ  يراکمه  دـیاب  میزاـس ، بیرخت  دوش ،

اما دروآ ، دوجو  هب  یمهرب  مهرد و  عاضوا  دریگب و  نانآ  یشزومآ  ياهمتسیس  زا  ار  ماجسنا  مظن و  هک  مینک  نایدوهیریغ  یـشزومآ 
او ینامرفان  هب  ار  نازومآ  شناد  و  دنروآ ، یم  راب  هب  یمظن  یب  هک  ار  یبلاطم  داوم و  مامت  میدیـسر ، تردق  هب  نامدوخ  هک  یماگنه 

)(1) « ( .مینک فذح  یهاگشناد  سورد  زا  دنراد ، یم 
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رطف دیع  هناتسآ  رد 

یعامتجا يدرف و  تالوحت  رد  نآ  شقن  رطف و  دیع 

ترطف هب  تشگزاب  زور 

راد هزور  ناناملسم  اریز  تسا ، هدش  نیعم  ترطف  هب  تشگزاب  نشج  رطف و  دیع  ناونع  هب  لاوش  هام  زور  نیلوا  یمالـسا  گنهرف  رد 
هتشامگ و تمه  شیوخ  ناج  حور و  هیفصت  هب  ناهانگ  زا  رافغتـساو  لاعتم  دنوادخ  اب  یپ  رد  یپ  ياهطابترا  اب  ناضمر  هام  لوط  رد 

.دـندرگ یمرب  دوخ  یعقاو  ترطف  هب  هدومن و  كاپ  ار  دوخ  تساهنآ ، ترطف  فالخ  رب  هک  ینطاب  يرهاظ و  ياه  یگدولآ  ماـمت  زا 
هللا لبق  نمل  دیع  وه  امنا  : » دیامرف یم  دیع  زور  هب  هراشا  اب  درگن و  یم  رطف  دـیع  هب  هیواز  نیمه  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

هدوتـس ار  وا  زامن  هتفریذپ و  ار  شا  هزور  ادخ  هک  تسا  یـسک  دیع  نیا  ) (1) ) ؛ دیع وهف  هللا  یصعی  موی ال  لکو  همایق  رکـشو  همایص 
« .تسا دیع  زور  نآ  دوشن ، ینامرفان  ادخ  هک  زور  ره  تسا و 

ترطف هب  تشگزاب  زور  رطف  دیع  .تسا  دیع  زور  نیطایـش ، رب  هبلغ  زور  اهیدیلپ و  اهیتشز و  زا  نتفرگ  هلـصاف  هانگ و  كرت  زور  یلب 
« تعیبط ترطف و   » يانعم هب  رطف »  » تشگزاب و يانعم  هب  دـیع »  » هک ارچ  دـیمهف ، مه  رطف » دـیع   » تغل زا  ناوت  یم  ار  اـنعم  نیا  تسا ،

.تسا
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یعقاو تیـصخش  تقیقح ، رد  هتفای و  تسد  نطاـب  يافـص  هب  دـنوادخ  یناـمهم  تفایـض و  هاـم  کـی  رثا  رد  زور  نیا  رد  ناناملـسم 
اهتیصعم ناهانگ و  عاونا  هب  تلفغ  ینادان و  لهج و  ياهرابغ  رثا  رد  لاس  لوط  رد  ناسنا  كاپ  ترطف  يرآ ، دنا ، هتفایزاب  ار  شیوخ 

هاـم ندیـسر  ارف  اـب  اـما  .ددرگ  یم  یـشومارف  ادـخ  یـشومارفدوخ و  راـچد  هجیتن  رد  دوش و  یم  رود  دوخ  تقیقح  زا  هدـش و  ـالتبم 
یم هک  دـبای ، یم  تسد  نیون  یگدـنز  کی  هب  شیوخ  ياهـشالت  هام و  نآ  يونعم  ياضف  وترپ  رد  ناملـسم  ناسنا  ناضمر ، كرابم 

.دیمان نتشیوخ  هب  تشگزاب  ار  نآ  ناوت 

دیع بش  رد  ناراد  هزور  مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  راتفگ  قبط  هک  ارچ  دوش ، یم  دلوتم  ون  زا  ناملسم  کی  ییوگ  رطف ، دیع  زور  رد 
نآ .دـنا  هدومن  تفایرد  تسا  یگزیکاپ  یکاـپ و  هک  ار  دوخ  شاداـپ  نیرتمک  دـنا و  هدـش  كاـپ  اهیدـیلپ  اـهیگدولآ و  ماـمت  زا  رطف 

َناَضَمَر ِرْهَـش  ْنِم  ٍمْوَی  ِرِخآ  ِیف  ٌکَلَم  ْمُهَیِداَُنی  ْنَأ  ِتاَِمئاَّصلا  َنیِِمئاَّصِلل َو  اَم  یَنْدَأ  َنَأ  ِهَّللا  َداَبِع  اوُمَلْعا  َو  : » دیامرف یم  نینچ  ترـضح 
هک دینادب  ادـخ ! ناگدـنب  يا  ) (1) ) ؛ َنوُِفنْأَتْـسَت اَمِیف  َنُونوُکَت  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  َفَلَـس  اَـم  ْمَُکل  َرِفُغ  ْدَـقَف  ِهَّللا  َداَـبِع  اوُرِْـشبَأ 
یم ادن  اهنآ  هب  ناضمر  كرابم  ام  رخآ  زور  رد  يا  هتـشرف  هک  تسا  نیا  تسا ، راد  هزور  نانز  نادرم و  يارب  هک  يزیچ  نیرتکچوک 

هنوگچ نیا  زا  دعب  هک  دیرگنب  سپ  دیزرمآ ، ار  امش  هتـشذگ  ناهانگ  مامت  لاعتم ] دنوادخ   ] هک داب  ناتتراشب  ادخ ! ناگدنب  يا  دهد :
« .درک دیهاوخ  لمع 

نانآ هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدـش  هداد  رارق  نامیا  لها  دـیع  لاوش  هام  لوا  زور  هکنیا  : » دـسیون یم  هللا ») همحر  ) دـیفم خیـش  »
هدیشک و هدرپ  نانآ  ياهبیع  رب  هدیشخب و  ار  ناشناهانگ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  زا  دنلاحـشوخ و  ناضمر  هام  رد  ناشلامعا  یلوبق  يارب 

رثا رد  نینمؤم  هکنیا  زا  درک و  دـهاوخ  اطع  ناراد  هزور  يارب  يرایـسب  ياهباوث  هک  تسا  هدیـسر  دـنوادخ  فرط  زا  تراـشب  هدژم و 
زور نیا  رد  .دـنراد  طاشن  رورـس و  تلاح  دـنا ، هدـش  کیدزن  یهلا  برق  هب  هلحرم  دـنچ  ناضمر  كرابم  هام  زور  بش و  ياهـشالت 

ندیـشوپ و زیمت  ابیز و  سابل  ندرک و  لامعتـسا  شوخ  يوب  ندز و  رطع  دشاب ، یم  ناهانگ  زا  یکاپ  تمالع  نیا  هدش و  نیعم  لسغ 
)(2)  ( .تسا تمکح  يور  زا  رورس و  يداش و  تمالع  شا  همه  ندناوخ  زامن  نامسآ  ریز  نتفر و  ارحص  هب 

1309 ص :

ص 100. قودص ، خیش  یلاما  - . 1
ص 30. هعیشلا ، راسم  - . 2
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رطف دیع  رد  ناراد  هزور  بتارم 

لابقتسا اما  دننک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  ینورد  تذل  يداش و  یعون  رطف  دیعس  دیع  ندیسر  ارف  اب  ناناملـسم  کت  کت  دیدرت  نودب 
اب گرزب و  دـیع  نیا  هب  دوـخ  ناـمیا  تفرعم و  هب  تبـسن  یـسک  ره  اریز  .تـسین  يواـسم  تخاوـنکی و  رطف  دـیع  زور  زا  ناناملـسم 

تلاخد دارفا  هزیگنا  شرگن و  رد  يرگید  لـماوع  ناـمیا و  بتارم  اـه ، تینهذ  اـه ، هنیمز  .دریگ  یم  هرهب  نآ  زا  درگن و  یم  تمظع 
.دراد

یم دراو  رطف  دیعـس  دـیع  هب  هـک  ار  یناراد  هزور  ) (1) ( ( هللا همحر  «) يزیربت یکلم  اـقآ  داوج  ازریم   » لـصاو فراـع  تهج  نیمه  هب 
نییاپ دروم  رد  ناشیا  .دـهد  یم  حیـضوت  تمظع  اب  زور  نیا  هب  تبـسنار  نانآ  شرگن  عون  دـنک و  یم  میـسقت  هورگ  جـنپ  هب  دـنوش ،

فلکت تمحز و  اب  دنا و  هتخانشن  ار  هزور  تقیقح  ناراد  هزور  زا  یهورگ  : » دسیون یم  رطف  دیع  زا  ناگدننک  لابقتـسا  بتارم  نیرت 
یم دـنوادخ  راد  تنم  ار  دوخ  دنرامـش و  یم  تعاط  یعون  ار  نیا  دـننک و  یم  يراددوخ  تالطبم  ریاـس  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا 

هتخادرپ و نارگید  رازآ  هب  مانـشد ، ارتـفا و  ناـتهب و  تـبیغ و  غورد و  اـب  هدرکن و  تـبقارم  دوـخ  حراوـج  ءاـضعا و  زا  ناـنآ  .دـنناد 
هب نظ  نسح  يارب  دـیع  زور  رد  ناشروضح  هکنیا  رگم  دـنرادن ، یتلزنم  نایملاع  يادـخ  دزن  رد  دـننک و  یم  ردـه  ار  دوخ  تامحز 

« .دننک شزرمآ  بلط  هدومن و  رافغتسا  ناهانگ  زا  رطف  دیع  زور  رد  دوخ  هاگزامن  رد  دشاب و  گرزب  يادخ  تیانع 

جنر هلالج ، لج  يادخ  يادن  تذل  هک  دناد  یم  یفراع  ناراد  هزور  نآ  زا  ار  رطف  دـیع  زا  ناگدـننک  لابقتـسا  هبترم  نیرت  یلاع  يو 
رد هدومن ، زاوشیپ  ار  نآ  ) (2)  ( رکس دجو و  اب  هکلب  رکش  قوش و  اب  هدرب و  نانآ  دای  زا  ار  يراد  هدنز  بش  یگنـشت و  یگنـسرگ و 

.دنا هتفگ  کیبل  بابرالا  بر  يادن  هب  ناج  قمع  زا  هداد و  جرخ  هب  تیدج  ریخ ، يوس  هب  يورشیپ  كولس و  ریس و  تعرس 

1310 ص :

یتیبرت بتکم  رد  .تفاتش  قح  راید  هب  لاس 1343ق  رد  دوب ، مق  هیملع  هزوح  رد  يا  هتسجرب  نافرع  قالخا و  داتـسا  هک  ناشیا  - . 1
یـشعرم هللا  تیآ  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  زا  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـندش  تیبرت  یناوارف  ناگرزب  هنازرف  فراع  نیا 

ماقم دروم  رد  .درب  مان  يزیربت  یچلاش  هللا  دبع  ازریم  یموصعم و  یلع  الم  دنوخآ  يزیربت ، بئات  لیعامسا  خیـش  هرـس ، سدق  یفجن 
زا سپ  هک  هاگ  نآ  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  مینادـب  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  نافرع  لماک  داتـسا  نیا  هبذـج  یناـفرع و 

رازم هب  تصرف  نیلوا  رد  دش ، دراو  مق  رهـش  هب  هدرک و  تعجارم  ناریا  هب  سیراپ  زا  راختفا  تزع و  جوا  رد  دیعبت ، ینالوط  هرودکی 
عضاوت هناشن  هب  هاگ  نآ  تسشن ، نآ  رانک  رد  هدش و  رضاح  يزیربت  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  جاح  شداتسا  ربق  رانک  رد  هتفر و  ناخیش 

گنـس رابغ  دوخ  همامع  هشوگ  اب  .تشاد  هارمه  لامتـسد  هشیمه  هکنآ  اب  .درک و  زاب  ار  دوخ  همامع  کـنحلا  تحت  یـسانش ، قح  و 
.تخادرپ نآرق  توالت  هحتاف و  تئارق  هب  سپس  دودز و  ار  فراع  داتسا 

هطـساوب نآ  تسا و  حور  طاسبنا  بجوم  هک  یناسفن  تیفیک  عون  کی  زا  تسا  ترابع  تسا و  ینافرع  حالطـصا  کـی  رکـس ، - . 2
ياوق رب  لاـح  نآ  رد  وا  .دوـش  یم  ضراـع  يو  رب  دـسرب ، هجرد  نیرخآ  هب  کـلاس  تبحم  قـشع و  هاـگره  هک  تسا  يرورـس  هبلغ 

توهبم و ار  کلاس  فراع  تلاح ، نیا  دیآ و  یم  دیدپ  تریح  رکـس و  تهب و  تلاح  ددرگ و  یم  هریچ  شیوخ  یناسفن  یناویح و 
.دریگ ماـقم  اـنف  رد  کـلاس  هک  تسا  نآ  یقیقح  رکـس  هک  تـسا  هدـمآ  رهاـطاباب  تاـملک  حرـش  رد  .دـنک  یم  نادرگرـس  ریحتم و 
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(. ص 300 یلقع ، مولع  گنهرف  )
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رد قدص  هاگـشیپ  رد  دـیامن و  یم  کیدزن  برق  ماقم  هب  ار  اهنآ  دریذـپ و  یم  لوبق  نسح  هب  هورگ  نیا  زا  ار  لامعا  لاعتم  دـنوادخ 
رد يرآ ، ) (1)  ( .دـناسر یم  یندا » وا   » ماـقم هب  دـناشچ و  یم  اـهنآ  هب  یفوا » ماـج   » زا دـناشن و  یم  ءایفـصا  ءاـیلوا و  اـب  دوخ  راوج 

: دنراد اوجن  نینچ  قح  ترضح  اب  یهلا  ءایلوا  رطف  دیع  هاگرحس  رد  تقیقح 

وت لامج  تقیقح  هب  ناقشاع  دیع  يا 

----

وت لاصو  زا  مدسر  ییدیع  هظحل  ره 

----

نم دیع  لاوش و  هرغ  ناسک  دیع 

----

وت لامج  منیبب  هک  دوب  یتعاس  نآ 

----

ناونع هب  هرطف  تاکز  تخادرپ  هب  ناوت  یم  رطف  دـیع  یعاـمتجا  يداـصتقا و  داـعبا  دروم  رد  یعاـمتجا  يداـصتقا و  تالکـشم  لـح 
رد هکنیا  رب  نوزفا  .دومن  هراشا  یمالـسا  هعماج  رد  یعامتجا  تالکـشم  لح  يداصتقا و  هعـسوت  ییادزرقف ، يارب  دنمـشزرا  یلماـع 

هیحور يایحا  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  روظنم  مالـسا  رد  هرطف  تاـکز  يارب  زین  يرگید  فرـصم  دراوم  ءارقف ، هب  کـمک  راـنک 
ناراکهدب ضرق  ناوت  یم  هرطف  تاکز  زا  .دشاب  یم  ناناملـسم  یگنهرف  ینامرد و  یتشادهب ، عضو  هب  یگدیـسر  نواعت ، يرایمه و 

اههار و اهلپ و  هسردم ، دجـسم ، نتخاس  رد  .دومن  تخادرپ  دـنا ، هدـشن  راکهدـب  فالخ  تیـصعم و  هار  رد  هک  ار  يدارفا  یقیقح و 
.درک هدافتسا  یمدرم  هجدوب  نیا  زا  ناوت  یم  زین  ناناملسم  ياهزاین  ریاس  ندرک  فرطرب  اهناتسرامیب و 

ضرعم رد  هک  ار  یناسک  دومن و  تیوقت  ار  نامیالا  فیعـض  ناناملـسم  تاداقتعا  ینید و  ياهرواب  ناوت  یم  هجدوب  نیا  اـب  نینچمه 
.درک يرای  دنراد  رارق  نانمشد  ياه  هسوسو  تاهبش و 

1311 ص :

ص 334. تابقارملا ، زا  هتفرگرب  - . 1
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رد هک  ناضمر  هام  ياهاعد  زا  یـشخب  هب  تقیقح  رد  دوش ، یم  ماجنا  هرطف  تاکز  تخادرپ  اـب  هک  دراوم  نیا  هب  لـمع  اـب  ناناملـسم 
اب هک  هرطف  تاکز  تخادرپ  اهنیا ، زا  هتشذگ  .دنناشوپ  یم  لمع  هماج  رطف  دیع  زور  رد  دندرک ، یم  همزمز  زامن  زا  دعب  هامکی  تدم 

.تسا تایونعم  هب  ندیسر  يارب  تایدام  زا  يریگ  هرهب  یعون  دوش ، یم  ماجنا  لاعتم  دنوادخ  هب  برقت  تدابع و  تین 

تاقلعت زا  ییادـج  بجوم  تاکز  نداد  هک  ارچ  دـشاب ، یم  هرطف  تاکز  تخادرپ  هب  لوکوم  هزور  لوبق  هک  دـنا  هتفگ  تهج  نیدـب 
ره زا  تسلا »   » يرطف دـهع  هب  تشگزاب  شیوخ و  یهلا  ترطف  ماود  يارب  نمؤم  ناسنا  تسا و  یناـسفن  يویند و  ياـهاوه  يداـم و 

.دـهن ماگ  دـنوادخ  يوس  هب  لاب  کبـس  ات  دـنکرب  دوخ  ياپ  زا  ار  تایدام  ریجنز  دـشاب و  دازآ  اهر و  دـیاب  دراد ، قلعت  گـنر  هچنآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچمه 

« .دیسرب دصقم ] هب   ] ات دیشاب  لابکبس  ) (1) ) ؛ اوقحلت اوففخت  »

1312 ص :

هبطخ 21. هغالبلا ، جهن  - . 1
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َمْـسا َرَکَذ  یَّکَزَت َو  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : ) دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسین  راگزاس  رایـسب  تاقلعت  يراب و  نارگ  اب  قح  لاصو  هب  ندیـسر 
هدومن و دای  ار  شراگدرورپ  مان  هکنآ  دومن و  هیکزت  ار  دوخ  تاکز ]، تخادرپ  اب   ] هک یسک  دش  راگتسر  انامه  ) » (1) ) ؛) یَّلَصَف ِهِّبَر 

« .دناوخ زامن  سپس 

ملـسو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هراومه  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  .دـشاب  یم  هرطف  تاکز  رطف و  دـیع  هیآ ، نیا  قیداصم  زا  یکی 
)(2)  ( .دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  درک و  یم  میسقت  ار  هرطف  یلصم  هب  نتفر  زا  لبق  رطف  دیع  ياهزور 

1313 ص :

/14 و 15. یلعا - . 1
.یلعا هروس  هیآ 14  لیذ  نازیملا ، ریسفت  - . 2
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یمالسا رئاعش  میظعت 

راک نیا  دراد ، گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  ) » (1) ) ؛) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
« .تساهلد ياوقت  هناشن 

یلامعا هلمج  زا  سیدقت  دیمحت و  لیلهت و  ریبکت و  راعـش  .دـشاب  یم  رطف  دیعـس  دـیع  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  یهلا  رئاعـش  میظعت 
.دشخب یم  یصاخ  هولج  دیع  زور  هب  هک  تسا 

ياهراعـش نایب  اههار  نآ  زا  یکی  هک  دناسرب ، نایناهج  شوگ  هب  ار  دیحوت  شخبتایح  يادن  فلتخم  ياههار  زا  دـیاب  ناملـسم  کی 
تنیز ریبکت  راعش ]  ] اب ار  دوخ  ياهدیع  ) (2) ) ؛ ریبکتلاب مکدایعا  اونیز  : » دیامرف یم  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .تسا  یبهذم 

اب ار  نابرق  رطف و  ياهدـیع  ) (3) ) ؛ سیدقتلاو دیمحتلاو  ریبکتلاو  لیلهتلاب  نیدیعلا  اونیز  : » دیامرف یم  يرگید  ثیدـح  رد  و  .دـیهد »
« .دیهد تنیز  هللا  ناحبس  هللادمحلا و  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  ياهراعش ال 

هب ندیـسر  ات  دـمآ و  یم  نوریب  لزنم  زا  رطف  دـیع  زور  رد  ترـضح  نآ  .درک  یم  نینچ  زین  دوخ  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نیا اسر  يادص  اب  نآ  زا  دعب  لبق و  اه و  هبطخ  نایم  رد  یتح  داد و  یم  رـس  ربکا » هللا   » و هللا » الا  هلا  ال   » راعـش دنلب ، يادص  اب  الـصم 

میظعت و ریبکت ، : » دیامرف یم  رطف  دیع  زور  رد  دایز  ياهریبکت  تلع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  .دومن  یم  رارکت  ار  تاملک 
)(4) « ( .دشاب یم  نایناهج  راگدرورپ  ياهتمعن  اهتیاده و  زا  رکشت  یعون  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تشادگرزب 
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ناناملسم تدحو  تیوقت 

نتفرگ رارق  رطف و  دیع  زور  ییامهدرگ  رد  نانآ  .دشاب  نیرفآ  شقن  ناناملـسم  یلدمه  دنویپ و  رد  دناوت  یم  رطف  دـیع  زور  عامتجا 
یتسود هب  لیدبت  اه  هنیک  اهضغب و  ییامهدرگ  نیا  رد  .دنوش  یم  هاگآ  رگیدمه  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  تارظن ، زا  مه ، رانک  رد 

.دننک یم  رگیدمه  هب  يرتشیب  یکیدزن  داحتا و  ساسحا  دحاو  فص  کی  رد  نانمؤم  دوش و  یم  یلدمه  و 

ناشیک مه  اب  يو  طابترا  رگ  تیاکح  رگید  يوس  زا  دراد و  شیوخ  يادـخ  اب  ناسنا  يونعم  دـنویپ  زا  تیاـکح  ییوس  زا  رطف  دـیع 
.تسا دوخ 

یم دناد و  یم  رگیدکی  هب  تبسن  ناناملسم  يرایمه  عامتجا و  يداش و  نشج و  زور  ار  رطف  دیع  زور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
)(1) ) ؛ ًادَـشَتُْحم ًاـعَمْجَم َو  َکـِتَِّلم  ِلـْهَِأل  َو  ًاروُرُـس ، ًادـیِع َو  َنِینِمْؤُْـمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  اـَنِرِْطف  ِمْوَـی  ِیف  َکـَْیلِإ  ُبوـُتَن  اَّنِإ  َمُهَّللا  : » دـیامرف

تلم لـها  يارب  يداـش و  دـیع و  زور  ناـمیا  لـها  يارب  ار  نآ  هک  ناـمرطف  دـیع  زور  رد  میدرگ  یمرب  وت  يوـس  هب  اـم  اراـگدرورپ !
« .يداد رارق  يرایمه  عامتجا و  زور  تدوخ 
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ُمْوَی َلِعُج  اَمَّنِإ  : » دـیامرف یم  هعماج  یعامتجا  يداصتقا و  يونعم ، تالوحت  رد  رطف  دـیع  شقن  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
َمْوَی ٍدـیِع َو  َمْوَی  ُنوُکَیَف  ْمِْهیَلَع  َّنَم  اَـم  یَلَع  ُهَنوُدِّجَُمیَف  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َنوُزُْربَی  ِهِیف َو  َنوُعِمَتْجَی  ًاـعَمَتُْجم  َنیِِملْـسُْمِلل  َنوُکَِیل  َدـیِْعلا  ِرْطِْفلا 

ِهَنَّسلا ِروُهُـش  َلَّوَأ  َّنَِأل  ُبْرُّشلا  ُلْکَْألا َو  ِهِیف  ُّلِحَی  ِهَنَّسلا  َنِم  ٍمْوَی  ُلَّوَأ  ُهَّنَأـِل  ٍعُّرَـضَت َو  َمْوَی  ٍهَبْغَر َو  َمْوَی  ٍهاَـکَز َو  َمْوَی  ٍرِْطف َو  َمْوَی  ٍعاَِـمتْجا َو 
دیع رطف ، زور  ) (1) ) ؛ ُهَنوُسِّدَُقی ِهِیف َو  ُهَنوُدَـمْحَی  ٌعَمْجَم  َِکلَذ  ِیف  ْمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َّبَحَأَف  َناَضَمَر  ُرْهَـش  ِّقَْحلا  ِلْهَأ  َدـْنِع 
نیا سپ  .دننک  میظعت  شیاهتمعن  رطاخ  هب  ار  وا  دننک و  روهظ  دـنوادخ  يارب  دـنیآ و  مه  درگ  زور  نیا  رد  ناناملـسم  ات  هدـش  ررقم 

هک دراد  تسود  گرزب  دـنوادخ  سپ  .تسا  ...و  عرـضت  زور  تـبغر و  زور  تاـکز ، زور  رطف ، زور  عاـمتجا ، زور  دـیع ، زور  زور ،
« .دنرادب سدقم  هدرک و  شیاتس  ار  وا  نآ ، رد  هتشاد و  یعامتجا  يزور  نینچ  رد  ناناملسم 
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یسایس ياهتکرح  رطف و  دیع 

دروم نیا  رد  .دنا  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  زین  یسایس  ناربهر  هک  هدوب  نیرفآ  لوحت  مهم و  نانچنآ  رطف  دیع  زور  عامتجا  خیرات ، لوط  رد 
نب نامیلـس   » هب يو  .درب  ماـن  هیما » ینب   » تفـالخ هاگتـسد  هیلع  رب  يو  شروش  و  یناـسارخ » ملـسموبا   » یـسایس تکرح  زا  ناوـت  یم 

.دزادرپب نایوما  هیلع  رب  هبطخ  داریا  رطف و  دیع  زامن  هماقا  هب  داد  روتسد  ریثک »

رد لاس 129 ق  رد  نانآ  بیترت  نیا  هب  .درک  مالعا  رطف  دـیع  زامن  هبطخ  رد  ار  يوما  تنطلـس  هیلع  رب  شروش  بالقنا و  زین  نامیلس 
ار هیما  ینب  هلـسلس  یهاتوک  تدـم  رد  و  ) (1)  ( دـندرک مالعا  ار  دوخ  مایق  هتـساخ و  اپ  هب  رهنلا » ءاروام   » ياهرهـش رد  رطف  دـیع  زور 

.دنتخاس ضرقنم 
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دیع زامن  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تکرح 

.دراد مالسا  خیرات  رد  یصاخ  تیمها  دیع  زامن  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یـسایس  یعامتجا و  يونعم ، تکرح  نایم  نیا  رد 
ناملـسم عماوج  رد  حـلاص  ناربهر  نید و  ناگرزب  مالـسلا و  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  رگا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نادـیواج  هساـمح  نیا 

.تشاد ناناملسم  يارب  يرابرپ  جیاتن  هچ  دننک ، يرادرب  هرهب  نابرق  رطف و  دیع  ياهزامن  زا  دنتسناوت  یم  دنتفای و  یم  تصرف 

هب هجوت  نینچمه  مالسا و  ناهج  یسایس  يونعم و  تالوحت  رد  نآ  شقن  تکرح و  نیا  تمظع  اب  یمارگ  ناگدنناوخ  ییانشآ  يارب 
: میناوخ یم  ار  هعقاو  نآ  زا  يا  هصالخ  نابرق  رطف و  دیع  مسارم  يارجا  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هریس 

يارجا يارب  ات  تساوخ  ترضح  نآ  زا  دایز  رارصا  اب  نومأم  .دیسر  ارف  دیع  مالسلا ،  هیلع  اضر  ترـضح  يدهعتیالو  نایرج  زا  دعب  »
هک ار  یطورـش  دومرف : نومأم »  » هداتـسرف هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دناوخب  هبطخ  دیع  زامن  هماقا  نمـض  دـبای و  روضح  دـیع  مسارم 

نومأم مشاـب .] فاـعم  روما  هنوگ  نیا  زا  نم  هک  دوب  نیا  رب  اـنب   ] .یناد یم  تدوخ  دوب ، يدـهعتیالو  رما  نتفریذـپ  رد  وت  نم و  ناـیم 
.دنسانشب ار  امش  تلیضف  دبای و  شمارآ  مدرم  لد  لمع  نیا  اب  مهاوخ  یم  نم  هک : داد  ماغیپ 
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يراشفاپ رثا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هکنآ  ات  تشاد  همادا  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  عانتما  نومأم و  يوس  زا  اهماغیپ 
ملـسو و هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ناـنچمه  نم  يراد ، یمن  فاـعم  رگا  يراد و  فاـعم  رما  نیا  زا  ارم  مراد  تسود  دوـمرف : هـفیلخ 
اـیب و نوریب  يراد  تسود  هک  روط  ره  تفگ : نومأـم  .دـمآ  مهاوـخ  دـندمآ ، یم  نوریب  دـیع  زاـمن  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

هیلع اضر  ترضح  ینوکـسم  لزنم  لباقم  رد  دوز  حبـص  مدرم  مامت  نارادرـس و  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .ناسرب  ماجنا  هب  ار  دیع  مسارم 
هیلع اضر  ترـضح  دوجو  زا  يریگ  هرهب  مسارم و  رد  تکرـش  يارب  هناقاتـشم  ورم  مدرم  ربخ  نیا  راشتنا  اـب  .دـنیامن  عاـمتجا  مالـسلا 
هیهت هبنپ  زا  هک  ار  يدیفـس  همامع  دومن و  لسغ  مالـسلا  هیلع  ماما  درک ، عولط  دیـشروخ  هک  یماگنه  .دندرک  هدامآ  ار  دوخ  مالـسلا 

ناوریپ و همه  هب  دز و  رمک  هب  ار  نماد  .تخادنا  هناش  ود  نایم  ار  رگید  رس  هنیس و  يور  ار  نآ  رس  کی  تشاذگ و  رـس  رب  دوب  هدش 
یلاح رد  ترـضح  نآ  .دمآ  نوریب  لزنم  زا  تفرگ و  تسد  هب  يراد  ناکیپ  ياصع  هاگ  نآ  .دـننک  نانچ  داد  روتـسد  شنارادتـسود 
هدرک نینچ  زین  نانآ  هک  شیوخ  کیدزن  نارای  نامالغ و  هارمه  هب  دوب ، هدز  رمک  هب  ار  شیاهسابل  ریاس  نهاریپ و  دوب و  هنهرب  اپ  هک 

.دندرک تکرح  الصم  يوس  هب  لزنم  زا  لکش  نیمه  هب  دندوب ،

تبالص و اب  نانچ  نآ  اهریبکت  نیا  تفگ ، ریبکت  راهچ  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  لزنم ، زا  جورخ  عقوم 
مدرم ریاس  نایماظن و  نارادرس و  .دنتسه  زاوآ  مه  شترضح  ياون  اب  راوید  رد و  نامسآ و  ییوگ  هک  دش  یم  ادا  یـصاخ  تیناحور 

نآ هب  ار  شنارای  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماـما  هک  یماـگنه  دـندوب ، هدیـشک  فص  لزنم  نوریب  رد  ماـمت  یگتـسارآ  یگداـمآ و  اـب  هک 
.دندادرس ریبکت  دایرف  وا  اب  گنهامه  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  يوریپ  هب  دندرک  هدهاشم  تروص 
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رد هزرل  هب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  قاتـشم  درم  نز و  نارازه  هلان  هیرگ و  زا  نآ  لاـبند  هب  داد و  رـس  ریبکت  داـیرف  هچراـپکی  ورم  رهش 
رانک هدروآ و  رد  ار  دوخ  ياهـشفک  دندش و  هدایپ  دوخ  ياه  بکرم  زا  دندید  لاح  نآ  اب  ار  ترـضح  هک  یماگنه  نارادرـس  دـمآ ،

داتسیا یم  راب  کی  مدق  هد  ره  تفر و  یم  هار  هدایپ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  .دنداتفا  هار  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  هب  دنتـشاذگ و 
.تفگ یم  ریبکت  هس  و 

هچراپکی ورم  رهـش  تسا ، هتـشگ  زاوآ  مه  وا  اب  هوک  نیمز و  نامـسآ و  هک  میدرک  یم  لایخ  ام  لاح  نیا  رد  دیوگ : یم  مداخ  رـسای 
عضو نیا  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما ]  ] رگا تفگ : نومأم  هب  عاضوا  نیا  هدهاشم  اب  نیتسایرلاوذ » لهـس  نب  لضف  ، » دوب نویـش  هیرگ و 
رتهب نم  رظن  هب  دنچیپ ]، مه  رد  ار  تموکح  راموط  هراشا  کی  اب  تسا  نکمم  و   ] دـش دـنهاوخ  وا  بوذـجم  مدرم  دـسرب ، الـصم  هب 

.ددرگرب ات  یهاوخب  وا  زا  هک  تسا 

مه مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .ددرگرب  هار  هنایم  زا  ات  دومن  تساوخ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زاو  داتـسرف  ار  یـسک  ًاروف  مه  نومأم 
)(1) « ( .درک تعجارم  لزنم  هب  هدش ، بکرم  راوس  دیبلط و  ار  دوخ  ياهشفک 
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یم ناشن  نومأم  یناطیش  ياهتسایس  تسکش  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یـشیدنارود  ریبدت و  هکنیا  زا  هتـشذگ  تیاور  نیا 
.دنک یم  نایب  ار  دیع  یعقاو  زامن  کی  تیفیک  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  ةریس  رد  دیع  هوکشاب  مسارم  يارجا  یگنوگچ  دهد ،
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ناضمر هام  ماکحا 

هزور ماکحا  زا  یخرب 

هزور تین 

ار هزور  هک  يراک  برغم  ات  حبـص  ناذا  زا  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  دنک  دصق  ناسنا  هک  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  هزور  تین  رد  . 1
)(1)  ( .تسین مزال  بلق  زا  ندنارذگ  ای  نابز  رب  تین  ندرک  يراج  دهدن و  ماجنا  دنک  یم  لطاب 

.دیامنب ار  هام  همه  تین  هام  لوا  بش  هک  تسا  رتهب  دنک و  تین  نآ  يادرف  هزور  يارب  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  دناوت  یم  ناسنا  . 2
)(2)(

.دـشاب باوخ  ار  زور  ماـمت  هچ  رگا  تسا ؛ حیحـص  هتـشاد ، ار  هزور  ّتین  باوـخ  زا  لـبق  رگا  تسا ، هدـیباوخ  هک  یـصخش  هزور  . 3
)(3)(

)(4)  ( .تسا لطاب  شا  هزور  ددرگرب ، نتفرگ  هزور  ّتین  زا  ناضمر  هام  هزور  لثم  ینیعم  بجاو  هزور  رد  رگا  . 4

1322 ص :

م 1550. ص914 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  ص278 ؛ ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 1
م 1551. ص915 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 2

ج1، هلیـسولا ، ریرحت  لـصف 10 ؛ موصلا ، بوـجو  طئارـش  یف  ج2 ، یقثوـلا ، هورع  م 1559 ؛ ج1 ، عـجارم ، لـئاسملا  حیـضوت  - . 3
ص535.

م 1570. ص924 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 4
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: دوش تاعارم  دیاب  هزور  ّتین  رد  هک  يروما 

.دروآ اجب  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ار  هزور  ینعی  صالخا ؛ تبرق و  دصق  . 1

.دتفین ریخأت  رهظ  زا  هزور  تین  بجاو ، هزور  رد  . 2

.دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  زا  ندومن  يراددوخ  رب  میمصت  . 3

.تسا هرافک  ای  اضق  هزور  هک  دنک  نیعم  ًالثم  دنک ؛ نیعم  ار  هزور  تین  دیاب  ناضمر  هام  هزور  ریغ  رد  . 4

)(1)  ( .ددرگن رب  هزور  ّتین  زا  زور  نیب  رد  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  رارمتسا  دیاب  ناضمر  هام  هزور  دننام  نیعم  بجاو  هزور  رد  تین  . 5

1323 ص :

ص18. هداز ، حالف  هزور ، ماکحا  ص278 ؛ ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 1
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رامیب دارفا  هزور  ماکحا 

)(1)  ( .تسین بجاو  وا  رب  هزور  هنرگو  دراد  ررض  شیارب  هزور  هک  دشابن  یضیرم  دیاب  راد  هزور  . 1

ياـهکالم زا  یکی  دـیلقت  عجارم  ياوتف  قبط  هک  یلاـح  رد  تسین ؛ بجاو  هزور  يراـمیب  ره  رب  هک  دـننک  یم  رکف  مدرم  زا  یخرب  . 2
دریگب هزور  هچنانچ  دشاب ، تسردنت  ملاس و  صخش ، هک  یتروص  رد  نیاربانب  .ندوب  رامیب  هن  تسا  هزور  نتشاد  ررض  هزور  نتفرگن 

ررـض وا  يارب  نتفرگ  هزور  یلو  دـشاب ، رامیب  یـصخش  رگا  رگید  يوس  زا  .دریگب  هزور  دـیابن  دـشاب ، هتـشاد  ررـض  وا  يارب  هزور  و 
)(2)  ( .دریگب هزور  دیاب  دشاب ، هتشادن 

)(3)  ( .دریگب هزور  دیاب  دراد ، ررض  دیوگب  رتکد  هچ  رگا  درادن ، ررض  وا  يارب  هزور  دناد  یم  هک  یسک  . 3

1324 ص :

م 1728. ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 1
م 1. ص293 ، ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 2
م 1743. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 3
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)(1)  ( .دریگب هزور  دیاب  درادن ، ررض  فوخ  راد  هزور  رگا  . 4

هب نانیمطا  زا  یهاگ  هک  تسا  فلکم  دوخ  صیخشت  نتشاد  ررض  كالم  تسین و  بجاو  هزور  دشاب ، ییالقع  ررـض  فوخ  رگا  . 5
)(2)  ( .صخش دوخ  هبرجت  زا  یهاگ  هباشم و  ياهرامیب  هبرجت  زا  یهاگ  دیآ و  یم  تسد  هب  صصختم  لوق 

؟ تسیچ ما  هفیظو  مناوخب ، سرد  مناوت  یمن  دوش و  یم  تسس  مندب  تّدش  هب  مریگ  یم  هزور  هک  یماگنه  لاؤس :

يوقم ياذـغ  زا  رحـس  دـیناوت  یم  .دـیروخب  ار  هزور  نآ  رطاخ  هب  دـیناوت  یمن  تسا و  هزور  همزال  ابیرقت  یتسـس  فعـض و  باوج :
)(3)  ( .دینک هدافتسا 

مه ناضمر  هام  زا  دعب  دریگب و  هزور  ناضمر  هام  رد  دناوت  یمن  هینب  فعض  هطساو  هب  تسا و  هدیسر  غولب  ّدح  هب  هک  يرتخد  لاؤس :
؟ تسیچ شمکح  دنک ، اضق  رگید  لاس  ات  دناوت  یمن 

هک ماعط  ّدـم  کی  دـیاب  دـعب  ناضمر  ات  هزور  ره  ریخأت  يارب  دریگب و  تسناوت  تقو  ره  .تسه  وا  هدـهع  رب  اه  هزور  ياضق  باوج :
)(4)  ( .دشاب روذعم  ریخأت  رد  هکنآ  رگم  دهدب ، ریقف  هب  تسا  مرگ )  750  ) ریس هد  ابیرقت 

1325 ص :

س 748 و 754. ص157 ، تائاتفتسالا ، هبوجا  يا ، هنماخ  هللا  هیآ  - . 1
ص373. س 138 ، يربهر ، مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  ، اهخساپ اهشسرپ و  - . 2
ص139. س 138 ، يربهر ، مظعم  ماقم  یگدنیامن  داهن  ، اهخساپ اهشسرپ و  - . 3

س88. ص333 ، ج1 ، ماما ، تائاتفتسا  - . 4
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، درک لـمحت  ار  نآ  دوش  یمن  ًـالومعم  هک  تسا  يردـق  هب  وا  فعـض  رگا  یلو  دروخب ، ار  هزور  فعـض  يارب  دـناوت  یمن  ناـسنا  . 6
)(1)  ( .درادن لاکشا  هزور  ندروخ 

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  هزور  لاح  رد  نوخ  راشف  صرق  ندروخ  ایآ  لاؤس :

یم لطاب  هزور  نآ  ندروخ  اب  یلو  درادن ، لاکـشا  دـشاب  يرورـض  نوخ  راشف  نامرد  يارب  ناضمر  هام  رد  نآ  ندروخ  رگا  باوج :
)(2)  ( .دوش

یم هتشاذگ  ندب  لخاد  رد  هک  ینغور ) ياهفایش   ) دراد دوجو  نانز  ياهیرامیب  زا  یضعب  هجلاعم  يارب  یـصوصخم  ياهوراد  لاؤس :
؟ دوش یم  هزور  نالطب  بجوم  نآ  زا  هدافتسا  ایآ  .دوش 

)(3)  ( .دناسر یمن  ررض  هزور  هب  اهوراد  نآ  زا  هدافتسا  باوج :

؟ دوش یم  هزور  لاطبا  بجوم  راد  هزور  ندب  هب  نوخ  قیرزت  ایآ  لاؤس :

1326 ص :

م1583. ص930 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 1
س768. ص160 ، يا ، هنماخ  هّللا  تیآ  تائاتفتسالا ، هبوجا  - . 2

س766. ص160 ، نامه ، - . 3
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)(1)  ( .تسا نآ  ياضق  هزور و  نآ  مامتا  رد  طایتحا  باوج :

؟ دوش یم  رامیب  هزور  لاطبا  ثعاب  هدعم ، دنوس  قیرط  زا  هدعم  يوشتسش  ایآ  لاؤس :

)(2)  ( .دنک اضق  ار  هزور  دیاب  تروص  نیا  رد  ترورض و  لاح  رد  رگم  تسین ، زیاج  باوج :

، دروخن يرحس  دشن و  رادیب  رحس  اوهس  رگا  .دراد  ررض  وا  يارب  نتفرگ  هزور  دروخن ، اذغ  رحـس  رگا  هک  دناد  یم  یـصخش  لاؤس :
؟ تسا بجاو  وا  رب  هزور  نتفرگ  ایآ 

.دیامنب راطفا  دش ، یجرح  هزور  همادا  هکنآ  ای  دمآ و  شیپ  ضرم  فوخ  رگا  هزور  ءانثا  رد  یلو  تسا ، بجاو  هزور  نتفرگ  باوج :
)(3)(

دم کی  زور  ره  يارب  دـیاب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کیدزن  شا  لمح  عضو  هک  ینز  . 7
.دهدب ریقف  هب  مدنگ  ریس  ینعی 10  ماعط 

ریقف هب  ماعط  ّدـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شدوخ  يارب  هزور  رگا  زین  و 
)(4)  ( .دهدب

1327 ص :

س424. ص148 ، ج2 ، مراکم ، هللا  هیآ  تائاتفتسا ، - . 1

س423. ص148 ، ج2 ، مراکم ، هللا  هیآ  تائاتفتسا ، - . 2
س50. ص320 ، ج1 ، ماما ، تائاتفتسا  - . 3

م 1728. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 4
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، هتشاد ررض  شیارب  هزور  دمهفب  برغم  زا  دعب  دریگب و  هزور  رگا  درادن ، ررض  وا  يارب  هزور  هک  تسا  نیا  شا  هدیقع  هک  یسک  . 8
)(1)  ( .دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب 

مامت ار  زور  نآ  هزور  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیآ ، شوه  هب  زور  نیب  رد  دوش و  شوه  یب  دنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا  . 9
)(2)  ( .دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  درکن  مامت  رگا  دیامن و 

یلو تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دشاب  نیعم  بجاو  هزور  هک  یتروص  رد  هدوب ، شوه  یب  زور  رسارس  رد  هک  یسک  تجهب : هّللا  تیآ 
)(3)  ( .دریگب زین  ار  نآ  ياضق  هدرک و  مامت  ار  زور  نآ  هزور  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیآ ، شوه  هب  رهظ  زا  لبق  رگا 

)(4)  ( .دروآ اجب  مه  ار  نآ  ياضق  دنک و  مامت  ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  مراکم : هّللا  تیآ 

1328 ص :

س 417. ج1 ، ماما ، تائاتفتسا  م 417 ؛ عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 1
م 1558. ص918 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 2
م 1558. ص918 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 3
م 1558. ص918 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 4
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دوش یمن  لطاب  هزور  هک  يدراوم 

.دماشایب ای  دروخب  يزیچ  اوهس  . 1

)(1)  ( .دوش یم  لامعتسا  اود  ياجب  هک  یلوپمآ  قیرزت  . 2

دوش و یم  قیرزت  گر  رد  هک  یلوپمآ  ره  يذغم و  ای  يوقم و  لوپمآ  زا  راد  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  يا : هنماخ  هّللا  تیآ 
هب ندرک  سح  یب  يارب  هک  ییاهلوپمآ  زین  دوش و  یم  قیرزت  هلضع  رد  هک  ییوراد  ياهلوپمآ  نکل  دنک ، يراددوخ  اهمرس  عاونا  زین 

)(2)  ( .درادن یعنام  دور  یم  راک 

ندرک رِـس  يارب  هک  ییاهلوپمآ  دـننام  یعـضوم  تاقیرزت  رگم  دراد ، لاکـشا  راد  هزور  يارب  تاقیرزت  عاونا  مامت  مراـکم : هّللا  تیآ 
)(3)  ( .دننز یم  وضع 

)(4)  ( .درادن لاکشا  تسا  هجلاعم  يارب  هک  ییاهفایش  لامعتسا  * 

1329 ص :

م 1576. ص927 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 1
س 767. ص160 ، يا ، هنماخ  هّللا  تیآ  تائاتفتسالا ، هبوجا  - . 2

س 427. ص148 ، ج2 ، دیدج ، تائاتفتسا  - . 3
م 1645. ص956 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 4
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)(1)  ( .دشاب هدش  عمج  ناهد  رد  نآ  دننام  یشرت و  ندرک  لایخ  تهج  هب  ول  و  ناهد ؛ بآ  ندرب  ورف  . 3

)(2)  ( .دشاب هدیسرن  ناهد  ياضف  هب  رگا  هنیس ، رس و  طالخا  ندرب  ورف  . 4

.دشاب یم  خ )  ) جرخم قلح ، ناهد و  ياضف  زرم  هک  تسا  ینتفگ  * 

)(3)  ( .دسرب قلح  هب  اقافتا  هچ  رگا  دسر ، یمن  قلح  هب  ًالومعم  هک  یتروص  رد  اذغ  ندیوج  ندیشچ و  . 5

)(4)  ( .دوش يریگولج  ناهد  بآ  ندرب  ورف  زا  دیاب  یلو  درادن ، لاکشا  هزور  لاح  رد  نادند  ریمخ  اب  ندرک  كاوسم  . 6

.دوش هداد  ورف  دوش و  ناهد  دراو  هکنآ  رگم  بلژر ، مرک ، وپماش ، زا  هدافتسا  . 7

)(5)  ( .دسر یم  قلح  هب  هک  دنادن  رگا  ینیب ، رد  اود  نتخیر  . 8

1330 ص :

م 1579. ص918 ، ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 1
س ج1 ، مراکم ، هللا  هیآ  دیدج ، تائاتفتسا  م 1580 ؛ ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  م7 ؛ كاسمالا ، بجی  امیف  هلیسولا ، ریرحت  - . 2

.288
م 17. موصلا ، باتک  ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  م 1582 ؛ ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 3

س11. ص 307 ، ج1 ، ماما ، تائاتفتسا  - . 4
س 427. ج2 ، مراکم ، هّللا  تیآ  دیدج ، تائاتفتسا  م1657 ؛ عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 5
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)(1)  ( .تسا هورکم  دسرب  قلح  هب  نآ  هزم  هک  یتروص  رد  ندیشک ، همرس  مشچ و  هب  نتخیر  اود  . 9

)(2)  ( .درادن لاکشا  میشاب ، هتشاد  کش  ای  دسرن  قلح  هب  نآ  هزم  رگا  مراکم : هّللا  تیآ 

)(3)  ( .درادن یعنام  چیه  ندز  رطع  تسا و  هورکم  دشاب  هتشاد  شوخ  يوب  هک  یهایگ  ره  ندییوب  . 10

)(4)  ( .تسا حیحص  شا  هزور  دسرب ، شیولگ  هب  نوخ  هتساوخان  دراد و  يزیر  نوخ  شنادند  هک  يراد  هزور  . 11

)(5)  ( .تسین هزور  لطبم  یکشزپ  نادند  لیاسو  دننام  هزور  ماگنه  هب  ناهد  رد  یکاروخریغ  لیاسو  ندرب  . 12

)(6)  ( .تسین لطبم  دور ، ورف  ناهد  ياضف  هب  ندیسر  زا  لبق  رگا  ولگ  كرچ  تاحّشرت  . 13

)(7)  ( .درادن لاکشا  دسر  یم  قلح  هب  راخب  زاگ و  تروص  هب  هک  یّسفنت  هار  ندرک  زاب  يارب  نیلوتند  يرپسا  زا  هدافتسا  . 14

1331 ص :

م 1750. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 1
س427. ص148 ، ج2 ، دیدج ، تائاتفتسا  - . 2

م 1. ص288 ، ج1 ، هلیسولا ، ریرحت  ص961 ؛ ج1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 3
س759. ص 158 ، تائاتفتسالا ، هبوجا  س136 ؛ ج9 ، اههاگشناد ، رد  يربهر  داهن  هدیزگرب ، ياهخساپ  شسرپ و  - . 4

ص87. ص284 ، ج1 ، مراکم ، هّللا  تیآ  دیدج ، تائاتفتسا  س 9 ؛ ص306 ، ج1 ، ماما ، تائاتفتسا  - . 5
س286. ص87 ، ج1 ، مراکم ، هّللا  تیآ  دیدج ، تائاتفتسا  ص307 ؛ ج1 ، ماما ، تائاتفتسا  - . 6

تائاتفتسا س550 و س552 ؛ ص149 ، ج1 ، لضاف ، هّللا  تیآ  لـئاسملا ، عماـج  و 6 ؛ س 7  ص306 ، ج1 ، ماـما ، تائاتفتـسا  - . 7
س 285. ص87 ، ج1 ، مراکم ، هّللا  تیآ  دیدج ،
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ای دـشابن  نکمم  نآ  نودـب  نتفرگ  هزور  هک  یتروص  رد  دراد و  لاکـشا  سفن  یگنت  يارب  يرپـسا  زا  هدافتـسا  يا : هنماـخ  هّللا  تیآ 
ار هزور  نکمم  تروص  رد  دـهدن و  ماجنا  يرگید  لطبم  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  دوش ؛ هدافتـسا  نآ  زا  تسا  زیاج  دراد ، تقـشم 

)(1)  ( .دیامن اضق 

)(2)  ( .تسین هزور  نالطب  بجوم  تسوپ  راد  نیماتیو  دامپ  زا  هدافتسا  . 15

)(3)  ( .تسین هزور  لطبم  درادن و  لاکشا  نآ  ندیعلب  تسا و  تراهط  هب  موکحم  دوش ، کلهتسم  ناهد  بآ  رد  هثل  نوخ  رگا  . 16

نآ هارمه  تسا  هزور  لطبم  هک  يزیچ  هکنیا  نودب  يرادربسکع  يارب  هدـعم  رد  یپوکـسودنآ  هاگتـسد  ندرک  دراو  ایآ  لاؤس : . 17
؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  دوش  هدعم  لخاد 

)(4)  ( .تسین لطبم  باوج :

1332 ص :

ص159. س762 ، يا ، هنماخ  هّللا  تیآ  تائاتفتسالا ، هبوجا  - . 1
س440. ص 164 ، ج2 ، لضاف ، هّللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  - . 2

ص159. س 763 ، ج 2 ، لئاسملا ، عماج  - . 3
س553. ص150 ، ج1 ، لضاف ، هّللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  - . 4
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)(1)  ( .تسین لطاب  دهدن  ماجنا  هک  یتروص  رد  دهد ، ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ار  يزیچ  دنک  ّتین  راد  هزور  رگا  . 18

؟ دراد هرافک  اضق و  دوش و  یم  هزور  لطبم  ندروخ  هزور  راطفا و  دصق  ایآ  لاؤس :

ياضق طقف  تسا و  لطاب  وا  هزور  دشابن ، هزور  هک  دـنک  تین  رگا  یلو  دوش  یمن  هزور  نالطب  بجوم  ندروخ  راطفا و  تین  باوج :
)(2)  ( .درادن هرافک  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  زور  نآ 

)(3)  ( .درادن یلاکشا  ناهد  رد  نادند  ریمخ  ای  اهاذغ  زا  یضعب  يوب  معط و  ندنام  یقاب  . 19

1333 ص :

م 1570. عجارم ، لئاسملا  حیضوت  - . 1
س 537. ص147 ، ج1 ، لضاف ، هّللا  تیآ  لئاسملا ، عماج  - . 2

س421. ص147 ، ج2 ، مراکم ، هّللا  تیآ  دیدج ، تائاتفتسا  - . 3
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ناوناب هزور  ماکحا 

هراشا

رما هب  ناوناب  يارب  ناضمر  هام  رد  زین  رگید  رایسب  يرامـش  نانیا و  .دنتـسه  غّلبم  ناوناب  زا  دوخ  ناغّلبم ، هلجم  ناگدنناوخ  زا  يرامش 
ود نآ ، زا  شیپ  میوش و  انشآ  رت  شیب  ناوناب » هزور  ماکحا   » اب هک  دیآ  یم  رورض  ور ، نیا  زا  .دنزادرپ  یم  هزور  ماکحا  نایب  غیلبت و 

: میشاب هتشاد  رطاخ  هب  ار  هتکن 

ینزملق نیا  زا  یلـصا  فدـه  اریز  دـنا ، هدـش  هدـیزگرب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  تارظن  اواتف و  قبط  راتـشون  نیا  ماکحا  . 1
، دننک يوریپ  شیوخ  دیلقت  عجرم  زا  دـیاب  ماکحا  نیا  نابطاخم  زا  کی  ره  ور ، نیدـب  .رگید  يزیچ  هن  تسا و  هدوب  یـسانش  ماکحا 

نکمم ای  دـنا و  هدـنام  یقاب  هللا ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  زا  دـیلقت  رب  زونه  یهلا  ماکحا  رد  نادـلقم  زا  یناوارف  رامـش  دـنچ  ره 
.دشاب هتشاد  یناسمه  هللا ) همحر  ) لحار ماما  ياواتف  زا  يرامش  اب  ناشدیلقت  عجرم  ياواتف  تسا 

؛ دوش هتـسارآ  ملق  هماخ  هب  نانآ  يالتبا  دروم  لئاسم  ناوناب و  هزور  مهم  ماـکحا  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  شـشوک  هتـشاگن ، نیا  رد  . 2
« ...دیآ رظن  رد  هچ  دتفا و  لوبق  هچ  ات   » اما

1334 ص :
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هزور بوجو  طیارش 

: دوش یم  بجاو  ناسنا  رب  ریز  طیارش  اب  هزور 

؛ ندوب غلاب  .فلا 

؛ ندوب لقاع  .ب 

؛ ندوبن رفاسم  .ج 

؛ هزور ندوبن  رضم  .د 

)(1)  ( .سافن ضیح و  زا  نز  ندوب  كاپ  ه . 

1335 ص :

هلئسم 1 و 2. ، 294 ص 293 . ج 1 ، هلیسولاریرحت ، - . 1
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غولب لیاوا  رد  نتفرگن  هزور 

اب و  مرادـن ، ار  نتفرگ  هزور  ییاناوت  هکنیا  رب  ینبم  مرداـم  دـیکأت  هیـصوت و  هب  دـعب ) هب  یگلاـس   9  ) فیلکت لوا  ياـهلاس  رد  لاؤس :
لاح رد  ما و  هتفرگن  هزور  ار  یلاس  دنچ  هن ، ای  مریگب  هزور  مناوت  یم  ایآ  هک  مهد  صیخـشت  متـسناوت  یمن  زین  مدوخ  هکنیا  هب  هجوت 
نم رب  مه  هرافک  ایآ  هک  مناد  یمن  اـیناث  و  مناد ، یمن  ار  هدـش  توف  ياـه  هزور  دادـعت  هتـشذگ ، نآ  زا  يداـیز  تدـم  نوچ  رـضاح 

؟ هن ای  تسا  بجاو 

بجاو هلئـسم  ضرف  رد  هرافک  دییامن و  اضق  دیاب  دیا ، هتفرگن  هزور  غولب  زا  دعب  دیراد  نیقی  هک  يرادقم  هب  یلاعت -  همـساب  خـساپ :
)(1)  ( .تسین

1336 ص :

لاؤس 76. ص 328 ، ج 1 ، تآاتفتسا ، - . 1
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هزور نتفرگن  هب  نتشادن  نیقی 

هتفگ هب  ار  لوا  لاس  هس  اما  ما ، هدرک  نتفرگ  هزور  هب  عورـش  یگلاـس  زا 9  مالسا  عرـش  مکح  هب  هک  هلاس  متسه 17  يرتخد  لاؤس :
رد مشاـب ، هدروخ  يزیچ  هک  مرادـن  داـی  هب  مدوخ  یلو  ما ، هدرک  یم  لـطاب  ییاـهزیچ  ندروخ  اـب  ار  دوخ  ياـه  هزور  نم  مرهاوـخ ،

هیکزت زیزع  ربهر  امـش  ییاـمنهار  اـب  مراودـیما  .ما  هدرک  یم  راـطفا  ار  دوخ  ياـه  هزور  نم  هک  دروخ  یم  مسق  مرهاوخ  هک  یتروص 
.منک نطاب  سفن و 

)(1)  ( .تسین امش  رب  يزیچ  دیا ، هدرک  راطفا  ای  دیا  هتفرگن  هزور  هک  تسین  ناتدای  رگا  یلاعت -  همساب  خساپ :

1337 ص :

لاؤس 90. ص 333 ، ج 1 ، تائاتفتسا ، - . 1
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هزور نتشادن  اضق  يرامیب و  رارمتسا 

روط هب  متسه و  التبم  يرامیب  هب  زین  نونکات  ما و  هدش  التبم  مسیتامر  يرامیب  هب  یگلاس  نس 5  زا  هک  متسه  هلاس  يرتخد 27  لاؤس :
هک یگلاس  نس 9  زا  ریقح  نیا  .متسه  التبم  زین  باصعا  يرامیب  هب  نمض  رد  مشاب ، یم  کشزپ  رظن  تحت  مروخ و  یم  وراد  رمتسم 

دیاب نم  اـیآ  .مریگب  هزور  يراـمیب  تلع  هب  ما  هتـسناوتن  مراد  لاـس  هک 27  نونک  اـت  دوش  یم  بجاو  نارتـخد  رب  ناـضمر  هاـم  هزور 
؟ مهدب دیاب  یک  هب  رادقم و  هچ  زیچ و  هچ  هک  دییامرفب  باوج ، ندوب  تبثم  تروص  رد  مهدب ؟ ما  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  هرافک 

دیاب زور  ره  يارب  یلو  .تسا  طقاس  اضق  دراد ، رارمتـسا  يرامیب  هدـش و  توف  هزور  يراـمیب ، تلع  هب  رگا  یلاـعت -  همـساب  خـساپ :
)(1)  ( .دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی 

1338 ص :

لاؤس 45. ص 318 ، ج 1 ، تائاتفتس ، - . 1
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مشچ فعض  هزور و 

ررض منامشچ  يارب  هک  مسرت  یم  یلو  مریگب ، هزور  هک  مراد  تسود  یلیخ  و  هرمن 8 )  ) دشاب یم  فیعض  یلیخ  نم  نامشچ  لاؤس :
؟ مهد ماجنا  هعلاطم  ینتفاب و  یطایخ ، لیبق  زا  يرگید  فیرظ  ياهراک  مناوت  یم  ایآ  و  مریگب ؟ هزور  دیاب  ایآ  .دشاب  هتشاد 

مشچ هب  هک  يرگید  ياهراک  نینچمه  و  تسین ، زیاج  نتفرگ  هزور  مشچ ، يارب  ررض  سرت  فوخ و  ضرف  اب  یلاعت -  همساب  خساپ :
)(1)  ( .دشاب هتشاد  ررض 

1339 ص :

لاؤس 44. ص 317 ، ج 1 ، تائاتفتس ، - . 1
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ینامسج فعض  هزور و 

ات مه  كرابم  هام  زا  دعب  و  دریگب ، هزور  كرابم  هام  دناوت  یمن  هینب  فعض  هطـساو  هب  تسا ، هدیـسر  غولب  دح  هب  هک  يرتخد  لاؤس :
؟ تسیچ شمکح  دنک  اضق  دناوت  یمن  رگید  لاس 

کی دیاب  دعب  ناضمر  ات  زور  ره  ریخات  يارب  .دریگب و  تسناوت  تقو  ره  تسه ، وا  هدـهع  رب  اه  هزور  ياضق  یلاعت -  همـساب  خـساپ :
.تسین وا  رب  يزیچ  دش ، ریخات  رگا  نآ  زا  سپ  دشاب و  روذعم  ریخات  رد  هکنآ  رگم  دهدب ، ریقف  هب  تسا  ریـس  هد  ابیرقت  هک  ماعط  دـم 

)(1)(

1340 ص :

لاؤس 88. ص 333 ، ج 1 ، تائاتفتسا ، - . 1
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تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  یناوناب 

: زا دنترابع  تسین  بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  یناوناب  زا  یخرب 

رادراب نز  .فلا 

، ماعط دـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  .تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کیدزن  وا  ندـییاز  هک  ینز 
طایتحا رب  انب  .تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شدوخ  يارب  هزور  رگا  زین  .دهدب و  ریقف  هب  اهنیا  دـننام  وج و  ای  مدـنگ  ینعی 

)(1)  ( .دیامن اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  تروص  ود  ره  رد  دهدب و  ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  بجاو 

هدریش نز  .ب 

1341 ص :

هلئسم 1728. لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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هک يا  هچب  يارب  هزور  رگا  دهد ، ریـش  ترجا  یب  ای  دـشاب  وا  هیاد  ای  هچب  ردام  هچ  تسا ، مک  وا  ریـش  دـهد و  یم  ریـش  هچب  هک  ینز 
ریقف هب  اهنیا  دـننام  وج و  ای  مدـنگ  ینعی  ماـعط ، دـم  کـی  زور  ره  يارب  دـیاب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  دـهد  یم  ریش 

هب ماعط  دـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  .تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شدوخ  يارب  رگا  زین  .دـهدب و 
ریـش ار  هچب  ترجا  یب  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  رگا  یلو  .دـیامن  اضق  دـیاب  هتفرگن ، هک  ار  ییاه  هزور  تروص  ود  ره  رد  دـهدب و  ریقف 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگب ، ترجا  دهدب  ار  وا  ترجا  هک  رگید  سک  زا  ای  هچب  ردام  ای  ردپ  زا  هچب  نداد  ریش  يارب  ای  دهد ،
)(1)  ( .دریگب هزور  دهدب و  وا  هب  ار  هچب 

ریپ نز  .ج 

1342 ص :

هلئسم 1729. لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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دیاب مود  تروص  رد  یلو  .تسین  بجو  وا  رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  ای  دریگب ، هزور  دناوت  یمن  يریپ  هطـساو  هب  هک  یـسک  . 1
)(1)  ( .دهدب ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  تسا  ریس  هد  ابیرقت  هک  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب 

ییاه هزور  ياضق  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دریگب ، هزور  دناوتب  ناضمر  هام  زا  دعب  رگا  هتفرگن ، هزور  يریپ  هطـساو  هب  هک  یـسک  . 2
)(2)  ( .دروآ اج  هب  هتفرگن  هک  ار 

1343 ص :

هلئسم 1725. لئاسملا ، حیضوت  - . 1

هلئسم 1726. لئاسملا ، حیضوت  - . 2
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رادراب نانز  هزور 

؟ درادن يررض  وا  لمح  يارب  تسا و  بجاو  هزور  لوا ، ياه  هام  صوصخ  هب  یگلماح  تدم  رد  هلماح  نز  رب  ایآ  لاؤس :

)(1)  ( .دشاب هتشاد  ررض  لمح  ای  وا  دوخ  يارب  رگم  تسا ، بجاو  وا  رب  هزور  یلاعت -  همساب  خساپ :

1344 ص :

لاؤس 68. ص 326 ، ج 1 ، تائاتفتسا ، - . 1
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رادراب نانز  هزور  ياضق 

دروم رد  شفیلکت  .دریگب  هزور  دـناوت  یمن  ناضمر  هاـم  رد  و  دـهد ، یم  ریـش  هچب  اـی  تسا و  هلماـح  اـی  هک  تساهتدـم  ینز  لاؤس :
؟ تسا هنوگچ  هزور  ياضق 

)(1)  ( .تسین طقاس  اضق  بوجو  خساپ :

1345 ص :

لاؤس 87. ص 332 ، ج 1 ، تائاتفتسا ، - . 1
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هدریش نز  هزور  ياضق 

رتکد روتـسد  تلع  هب  یگلماـح  ياـهزور  ما و  هدروخ  ار  میاـه  هزور  رت  شیب  یناداـن ، تلع  هب  غولب  لوا  نینـس  رد  بناـجنیا  لاؤس :
نکمم هک  اجنآ  ات  هتبلا  .مریگب  ار  اهنآ  همه  مناوت  یمن  متسه و  هلاس  نونکا 50  .متفرگن  هام  کی  یسورع  لوا  لاس  متفرگن و  هزور 
؟ دوش ادا  منید  ات  منک  هچ  دییامرفب  .مهدب  ار  شلوپ  ای  ماعط  مناوت  یمن  ار  رفن  زور 60  ره  يارب  یفرط  زا  .مریگ  یم  هزور  تسا 

هچب رگا  نز  یلو  .تسا  بجاو  مه  هرافک  اضق  رب  هوالع  دـیا ، هتفرگن  ار  اه  هزور  دـمع  ملع و  يور  زا  رگا  یلاـعت -  همـساب  خـساپ :
و ) (1) ، ( درادـن هرافک  دـنک و  اضق  ار  اه  هزور  طقف  دـنک و  راطفا  دـناوت  یم  دراد ، ررـض  شا  هچب  ای  وا  يارب  هزور  دـهد و  یم  ریش 

)(2)  ( .دنک یمن  تیافک  هرافک  ياج  هب  لوپ  نداد 

1346 ص :

، ندادریـش رطاخ  هب  هک  ینز  صوصخم  هرافک  هچ  رگا  دزادرپب ، تسا  هتفرگن  هزور  ادمع  هکار  یـسک  هرافک  تسین  مزال  ینعی  - . 1
.تسا هدش  نایب  دوخ  لحم  رد  تسا ، هتفرگن  ار  دوخ  هزور 

لاؤس 79. ص 329 ، ج 1 ، تائاتفتسا ، - . 2
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ءاسفن ضئاح و  نز 

ینز هچنانچ  نیاربانب  .دنیبب  زور  زا  یئزج  رد  طقف  ار  سافن  ای  یگدعاق  نوخ  هچ  رگا  تسین ، بجاو  ءاسفن  ضئاح و  نز  رب  هزور  . 1
بجاو وا  رب  هزور  دنوش ، عطق  وا  زا  اهنوخ  نیا  حبـص  ناذا  زا  دعب  يا  هظحل  ای  و  دنیبب ، ار  اهنوخ  نیا  باتفآ  بورغ  زا  لبق  يا  هظحل 

)(1)  ( .دوب دهاوخن  حیحص  شا  هزور  تسین و 

ار ییاه  هزور  تسین  مزال  دریمب ، ناضمر  ندـش  مامت  زا  شیپ  و  دریگن ، ار  ناضمر  هزور  سافن  ای  ضیح  ای  ضرم  هطـساو  هب  رگا  . 2
)(2)  ( .تسا بحتسم  هچ  رگا  دننک ، اضق  وا  يارب  هتفرگن  هک 

هب اهزور  نآ  رد  هک  ار  يا  هزور  زامن و  دیاب  تسا ، هدوبن  ضیح  دمهفب  دعب  دنکن ، تدابع  دـهد و  رارق  ضیح  ار  زور  دـنچ  رگا  - 3
نآ هچنانچ  هدوب ، ضیح  هک  دـمهفب  دـعب  دـنک ، تدابع  تسین  ضیح  هکنیا  نامگ  هب  ار  زور  دـنچ  رگا  .دـیامن و  اضق  هدرواـین ، اـج 

)(3)  ( .دیامن اضق  دیاب  هتفرگ  هزور  ار  اهزور 

1347 ص :

هلئسم 1. ص 293 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  هلئسم 1640 و  لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  - . 1
هلئسم 1702. لئاسملا ، حیضوت  - . 2

هلئسم 507. لئاسملا ، حیضوت  - . 3
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ییاهزور هچنانچ  دنیبب ، نوخ  هرابود  رگا  .دروآ و  اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  دنک و  لسغ  دیاب  دش ، كاپ  سافن  نوخ  زا  نز  یتقو  . 4
رگا .تسا و  سافن  نآ  ماـمت  دـشاب ، زور  زا 10  رت  مک  اـی  زور  مه 10  يور  هدوب ، كاپ  طسو  رد  هک  ییاـهزور  اـب  هدـید  نوخ  هک 

)(1)  ( .دیامن اضق  دیاب  دشاب  هتفرگ  هزور  هدوب ، كاپ  هک  ییاهزور 

بجاو هضاحتـسم  نز  رب  .دنروآ و  اج  هب  ار  نآ  ياضق  تسا  بجاو  دـنا ، هتفرگن  بجاو  هزور  سافن  ضیح و  مایا  رد  هک  یناوناب  . 5
)(2)  ( .دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دش ، توف  وا  زا  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  هزور  يادا  هک  تسا 

1348 ص :

هلئسم 515. لئاسملا ، حیضوت  - . 1
هلئسم 3. ص 229 ، ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  هلئسم 1 و  زا  لبق  ص 298 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 2
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هناهام تداع  زا  دعب  نوخ  هدهاشم 

تداع قبط  ناضمر  كرابم  هام  رد  .هدـش  یم  كاـپ  تدـم  نیا  زا  سپ  هدوب و  زور  لومعم 5  روط  هب  یمناخ  هناهام  تداـع  لاؤس :
هدـهاشم ینوخ  هکل  هراـبود  متفه  زور  رد  یلو  هتفرگ ، هزور  هدوب و  كاـپ  مشـش  زور  هدومن و  لـسغ  زور ، جـنپ  زا  سپ  یگـشیمه 

؟ تسا هنوگچ  مشش -  زور  صوصخ  هب  زور -  ود  نیا  رد  صخش  نیا  هزور  زامن و  تیعضو  .هدرک 

)(1)  ( .دراد ار  ضیح  مکح  زور  ود  ره  یتروص  نینچ  رد  یلاعت -  همساب  خساپ :

1349 ص :

ص 113. ج 1 ، يزاریش ، رازآ  یب  میرکلادبع  نیون ، هلاسر  - . 1
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صرق زا  هدافتسا 

؟ دریگب لماک  ار  هام  کی  هزور  دناوتب  ات  دنک  هدافتسا  لگر  دض  ياه  صرق  زا  دناوت  یم  ناضمر  هام  رد  نز  ایآ  لاؤس :

)(1)  ( .درادن لاکشا  دنزن ، جازم  هب  ررض  رگا  یلاعت -  همساب  خساپ :

1350 ص :

ص 113. ج 1 ، نیون ، هلاسر  - . 1
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ضیح نوخ  ندمآ  دنب 

ای تسا  حیحـص  ایآ  دروخن ، ار  شا  هزور  ات  هدرک  هدافتـسا  ضیح  يریگولج  صرق  زا  یلو  دوش ، یم  ضیح  الومعم  هک  ینز  لاؤس :
؟ ریخ

)(1)  ( .تسا حیحص  هزور  هدمآ ، دنب  ضیح  صرق ، ندروخ  اب  رگا  یلاعت -  همساب  خساپ :

1351 ص :

لاؤس 39. ص 316 ، ج 1 ، تائاتفتسا ، - . 1
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لوپمآ صرق و  اب  تداع  زا  يریگشیپ 

تداع مه  زاب  صرق  ندروخ  اب  یهاگ  .دنروخ  یم  صرق  هناهام  تداع  زا  يریگـشیپ  يارب  جح ) رفـس  رد   ) اهمناخ زا  یـضعب  لاؤس :
و دننک ، یم  ادیپ  ار  ضیح  زا  تراهط  مکح  ایآ  تروص  نیا  رد  .دـننک  یم  يریگولج  تداع  همادا  زا  لوپمآ  هلیـسو  هب  دـنوش و  یم 

؟ دنروآ اج  هب  زامن  فاوط  دنوش و  مارحلادجسم  دراو  دنناوت  یم  ایآ 

زا 3 رت  مک  و  تسا ، حیحـص  هزور  زاـمن و  تسین و  بترتم  ضیح  مکح  دـننیبن ، نوخ  یپ  رد  یپ  زور  رگا 3  یلاعت -  همـساب  خساپ :
)(1)  ( .دراد ار  هضاحتسا  مکح  زور 

1352 ص :

ص 112. ج 1 ، نیون ، هلاسر  - . 1
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هضاحتسم هزور 

شا هنازور  ياه  لسغ  يوقا  ربانب  هلیلق  هضاحتسمریغ  اما  .تسین  طرش  وضو  نآ ، تحص  رد  تسا و  حیحص  هلیلق  هضاحتسم  هزور  . 1
دریگ یم  هزور  شیادرف  هک  ار  یبش  لـسغ  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طاـیتحا  هریثـک  هضاحتـسم  رد  تسا و  طرـش  شا  هزور  تحـص  رد 

) . (1)  ( دهد ماجنا 

ياهزامن يارب  هک  ار  ییاهلـسغ  زور  رد  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دشاب ، یم  بجاو  وا  رب  لسغ  هک  يا  هضاحتـسم  نز  هزور  . 2
زور نآ  يادرف  دـهاوخ  یم  هک  یبش  ياشع  برغم و  زامن  لسغ  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  زین  .دـهد و  ماـجنا  تسا  بجاو  شزور 

، دیامن لسغ  حبص  ناذا  زا  شیپ  بش  زامن  ندناوخ  يارب  دنکن و  لسغ  اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  رگا  یلو  .دروآ  اج  هب  دریگب  هزور 
)(2)  ( .تسا حیحص  وا  هزور  دروآ ، اج  هب  تسا  بجاو  شزور  ياهزامن  يارب  هک  ار  ییاهلسغ  مه  زور  رد  و 

یلو .تسا  طرـش  دوش ، یم  ماجنا  زامن  يارب  زور  رد  هک  ییاهلـسغ  ماجنا  دـشاب ، حیحـص  هضاحتـسم  هزور  هکنیا  يارب  اوقا  رباـنب  . 3
حبص زامن  زا  شیپ  رگا  نیاربانب  .تسین  طرش  دوش ) یم  ماجنا  شبش  ياهزامن  يارب  هک  ییاهلـسغ  ینعی   ) هنازور ياهلـسغریغ  ماجنا 

لطاب وا  هزور  دنکن ، لسغ  هریثک و  ای  هطسوتم و  هضاحتـسا  دننام  دشاب ، لسغ  بجوم  هک  يروط  هب  دوش  هضاحتـسم  رـصع  رهظ و  ای 
دوش و یمن  لـطاب  شا  هزور  دـنکن ، لـسغ  بورغ  اـت  دوش و  هضاحتـسم  رـصع  رهظ و  زاـمن  زا  دـعب  رگا  هکنیا  فـالخ  رب  .دوش  یم 

لسغ حبص  زامن  ای  بش و  زامن  يارب  حبـص  هدیپس  زا  شیپ  رگا  .دهد و  ماجنا  ار  شلبق  بش  زامن  لسغ  هکنیا  هب  دوشن  كرت  طایتحا 
)(3)  ( .تسا حیحص  وا  هزور  اوقا  ربانب  دنک و  یم  تیافک  دنک ،

1353 ص :

هلئسم 6. ص 59 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 1
هلئسم 418. لئاسملا ، حیضوت  - . 2

هلئسم 6. ص 282 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 3
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)(1)  ( .تسا حیحص  وا  هزور  دنکن  لسغ  بورغ  ات  دوش و  هضاحتسم  رصع  زامن  زا  دعب  رگا  . 4

اج هب  هدش  هتفگ  لئاسملا ) حیضوت   ) هضاحتسا ماکحا  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  دوخ  ياهلسغ  تسا ، هضاحتـسا  لاح  رد  هک  ینز  رگا  . 5
)(2)  ( .تسا حیحص  وا  هزور  دروآ ،

نوـخ ندـمآ  نوریب  زا  دـناوت  یم  هک  يرادـقم  هب  تسا  هزور  هک  يزور  ماـمت  رد  هضاحتـسم  نز  هـک  تـسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  . 6
)(3)  ( .دنک يریگولج 

1354 ص :

هلئسم 419. لئاسملا ، حیضوت  - . 1
هلئسم 1643. لئاسملا ، حیضوت  - . 2

هلئسم 417. لئاسملا ، حیضوت  - . 3
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نآ ماکحا  هزور و  تالطبم 

: هلمج زا  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  زیچ  هن  . 1

.ندیماشآ ندروخ و  .فلا 

)(1)  ( .حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  رب  ندنام  یقاب  .ب 

ار هزور  دسرب ، قلح  هب  اقافتا  هچ  رگا  دسر ، یمن  قلح  هب  الومعم  هک  اهنیا  دننام  اذغ و  ندیـشچ  هدنرپ و  ای  هچب  يارب  اذغ  ندیوج  . 2
ار نآ  ياضق  دیاب  دوش و  یم  لطاب  شا  هزور  دور ، ورف  هچنانچ  دسر ، یم  قلح  هب  هک  دنادب  لوا  زا  ناسنا  رگا  یلو  .دـنک  یمن  لطاب 

)(2)  ( .تسا بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و 

هب هقیقد  هک 5  درک  یم  رادیب  ارم  یتقو  يرحـس  ندروخ  يارب  مردـپ  دوب ، هدـش  بجاو  نم  رب  هزور  هک  یگلاس  نس 9  رد  لاؤس : . 3
ات مدرک و  یم  ار  راک  نیمه  مه  نم  و   » .دیروخب اذغ  دیناوت  یم  تسا  هدـشن  مامت  ناذا  ات  : » تفگ یم  دوب و  هدـنام  یقاب  حبـص  ناذا 

؟ هن ای  دراد  اضق  اه  هزور  نیا  ایآ  .مدروخ  یم  اذغ  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » هملک

1355 ص :

هلئسم 1572. لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  - . 1
هلئسم 1582. لئاسملا ، حیضوت  - . 2
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)(1)  ( .دنرادن اضق  دیا ، هدروخ  رجف  عولط  زا  دعب  دیناد  یمن  رگا  یلاعت -  همساب  خساپ :

هزور دنکن  ممیت  ادمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دنکن ، لسغ  ادمع  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  . 4
)(2)  ( .تسا لطاب  شا 

شا هزور  دنامب ، یقاب  سافن  ضیح و  رب  حبـص  ناذا  ات  رگا  درادـن ،) ممیت  لسغ و  هلیـسو  ینعی   ) تسا نیروهطلا  دـقاف  هک  یـسک  . 5
)(3)  ( .تسا حیحص 

ای ناضمر  هام  هزور  دهاوخب  هچنانچ  دشاب ، هتـشادن  تقو  لسغ  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  . 6
هرافک و هزور  لثم  بجاو  هزور  ای  بحتـسم  هزور  دهاوخب  رگا  و  تسا ، حیحـص  شا  هزور  دیامن و  ممیت  دـیاب  دریگب ، ار  نآ  ياضق 

)(4)  ( .دنک ممیت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا ، حیحص  شا  هزور  مه  ممیت  نودب  هچ  رگا  دریگب ، يرذن  هزور 

ناذا زا  دعب  ای  دشاب ، هتـشادن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادک  چـیه  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  نز  رگا  . 7
ندوب حیحص  دشاب ، هتفرگ  ار  ناضمر  ياضق  تقو  تعـسو  رد  رگا  یلو  .تسا  حیحـص  وا  هزور  هدش ، كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دمهفب 

)(5)  ( .دراد لاکشا  نآ 

1356 ص :

لاؤس 34. ص 314 ، ج 1 ، تآاتفتسا ، - . 1
هلئسم 1637. لئاسملا ، حیضوت  - . 2

هلئسم 7. ص 283 ، ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  - . 3
هلئسم 1638. لئاسملا ، حیضوت  - . 4
هلئسم 1639. لئاسملا ، حیضوت  - . 5
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کیدزن هچ  رگا  دـنیبب ، سافن  اـی  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  اـی  دوش ، كاـپ  ساـفن  اـی  ضیح  نوخ  زا  حبـص  ناذا  زا  دـعب  نز  رگا   . 8
)(1)  ( .تسا لطاب  وا  هزور  دشاب ، برغم 

.تسا حیحـص  هتفرگ  هک  ییاه  هزور  دیایب ، شدای  زور  دنچ  ای  زور  کی  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  نز  رگا  . 9
)(2)(

یگنت رد  دـنکن و  لسغ  ناذا  ات  دـنک و  یهاتوک  ندرک  لسغ  رد  دوش و  كاـپ  ساـفن  اـی  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  . 10
هبترم هس  هچ  رگا  دوش ، هنانز  مامح ، هک  دشاب  رظتنم  الثم  دـنکن ، یهاتوک  هچنانچ  یلو  .تسا  لطاب  شا  هزور  دـنکن ، مه  ممیت  تقو 

)(3)  ( .تسا حیحص  وا  هزور  دنک  ممیت  هک  یتروص  رد  دنکن ، لسغ  ناذا  ات  دباوخب و 

1357 ص :

هلئسم 1640. لئاسملا ، حیضوت  - . 1
هلئسم 1641. نامه ، - . 2
هلئسم 1642. نامه ، - . 3
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هزور هرافک 

.تسین بجاو  وا  رب  هرافک  دوش ، ادیپ  وا  يارب  ضرم  ای  سافن  ای  ضیح  دننام  يرذـع  دـعب  دـنک و  لطاب  ار  دوخ  هزور  ادـمع  رگا  . 1
)(1)(

نآ نتفر  رد  هک  يرفـس  ای  سافن  ای  ضیح  لثم  يرذع  دریگب ، هزور  یپ  رد  یپ  دـیاب  هک  ییاهزور  نیب  رد  رگا  هزور ) هرافک  رد  . ) 2
فرطرب زا  دعب  ار  هیقب  هکلب  دریگب ، رـس  زا  ار  اه  هزور  تسین  بجاو  رذـع ، ندـش  فرطرب  زا  دـعب  دـیآ ، شیپ  وا  يارب  تسا  روبجم 

)(2)  ( .دروآ یم  اج  هب  رذع  ندش 

1358 ص :

هلئسم 1675. نامه ، - . 1

هلئسم 1664. نامه ، - . 2
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هرافک هزور 

ریقف هد  ای  دنک ، دازآ  هدنب  کی  دیاب  دنکب ، ار  دوخ  يوم  ای  دـیایب  نوخ  هک  يروط  هب  دـشارخب  دوخ  تروص  تیم  يازع  رد  نز  رگا 
نیا هب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیاین ، مه  نوخ  رگا  هکلب  دریگب ، هزور  زور  هس  دـیاب  دـناوتن  رگا  .دـناشوپب و  ار  اهنآ  ای  و  دـهد ، ماعط  ار 

)(1)  ( .دیامن لمع  روتسد 

1359 ص :

هلئسم 636. لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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هزور ياضق 

هلماح یهاگ  .هتفرگن  بترم  ار  شیاه  هزور  یلاس  چـیه  ناـضمر  كراـبم  هاـم  هدرک و  جاودزا  لاـس  تدـم 14  تسا  ییوناب  لاؤس :
مه یعناوم  تسا و  هدرواین  اـج  هب  ار  اـهنآ  ياـضق  هدوب ، مه  تمالـس  هک  ناـضمر  هاـم  ریغ  ماـیا  رد  ضیرم و  اـبیرقت  یهاـگ  هدوب و 

؟ دیامن اضق  دیاب  رادقم  هچ  هتفرگن ، هزور  ار  زور  دنچ  ناضمر  هام  لاس  دنچ  نیا  رد  دناد  یمن  هتشادن و 

)(1)  ( .تسین بجاو  نآ  زا  رت  شیب  دیامن و  اضق  دیاب  هدش ، اضق  دراد  نیقی  هک  ار  ییاه  هزور  یلاعت -  همساب  خساپ :

1360 ص :

لاؤس 67. ص 326 ، ج 1 ، تائاتفتسا ، - . 1
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ردام ردپ و  هزور  ياضق 

هن رسپ و  رب  هن  ردام  هزور  ياضق  .تسین و  بجاو  دشابن -  مه  رسپ  دنزرف  هچ  رگا  رتخد -  رب  رتگرزب و  رسپ  ریغ  رب  ردپ  هزور  ياضق 
)(1)  ( .دوب دهاوخن  بجاو  رتخد  رب 

1361 ص :

ص 756. ج 1 ، یقثولا ، هورعلا  هلئسم 1398 و 1712 و  لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  - . 1

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1423 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12172/AKS BARNAMEH/#content_note_1361_1
http://www.ghaemiyeh.com


مارح ياه  هزور 

اقلطم یبحتسم  هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  رهوش ، رگا  نینچمه  دورب و  نیب  زا  شرهوش  قح  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  هطـساو  هب  نز  رگا  . 1
)(1)  ( .دوش كرت  طایتحا  نیا  دیابن  دشاب ) هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  رهوش  قح  اب  تمحازم  هچ   ) دنک یهن 

زا ار  وا  یلو  دوشن ، نانآ  تیذا  بابـسا  رگا  هکلب  .تسین  زیاج  دوش ، دج  ای  ردام  ردـپ و  تیذا  بابـسا  رگا  دالوا  یبحتـسم  هزور  . 2
)(2)  ( .دریگن هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دننک ، عنم )  ) یبحتسم هزور  نتفرگ 

1362 ص :

ص 243. ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  ص 304 و  ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  هلئسم 1740 و  لئاسملا ، حیضوت  - . 1
هلئسم 1741. لئاسملا ، حیضوت  - . 2
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هزور رد  تاهورکم  تابحتسم و 

، دـنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زا  ناضمر  هام  رد  تسا  بحتـسم  دوش ، كاـپ  ساـفن  اـی  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب  رد  هک  ینز  . 1
)(1)  ( .دیامن يراددوخ 

دـسرب و قـلح  هب  نآ  يوـب  اـی  هزم  هک  یتروـص  رد  ندیـشک  همرـس  تسا : هلمج  نآ  زا  تـسا و  هورکم  راد  هزور  يارب  زیچ  دـنچ  . 2
)(2)  ( ....و بآ  رد  نز  نتسشن 

1363 ص :

هلئسم 1749. لئاسملا ، حیضوت  زا  هدافتسا  اب  - . 1
هلئسم 1657. لئاسملا ، حیضوت  - . 2
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هرطف تاکز 

روخ نان  رگا  و  تسا ، بجاو  سک  نآ  رب  شا  هرطف  دشاب ، رگید  سک  روخ  نان  هچنانچ  دـهد ، یمن  ار  وا  جراخم  شرهوش  هک  ینز 
)(1)  ( .دهدب ار  دوخ  هرطف  دیاب  دشابن ، ریقف  هک  یتروص  رد  تسین  رگید  سک 

1364 ص :

هلئسم 2008. لئاسملا ، حیضوت  - . 1
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هزور هرابرد  تائاتفسا 

يربهر مظعم  ماقم 

)(1) ) ؟ دوش یم  هچ  زور  نآ  هزور  فیلکت  تسا ، ناضمر  هام  لّوا  زورما  هک  دندرک  مالعا  رهظ  زا  شیپ  رگا 

رگا دنک و  اضق  ار  زور  نآ  زین  ًادعب  دریگب و  هزور  دنک و  هزور  تین  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هدـشن ، بکترم  ار  هزور  تالطبم  رگا 
یم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زا  برغم  ناذا  ات  دیاب  ناضمر ] هام  مارتحا  هب   ] یلو تسا ؛ لطاب  وا  هزور  هدـش ، بکترم  ار  اهنآ  زا  یکی 

.دنک اضق  ار  زور  نآ  ناضمر  هام  زا  دعب  هدومن و  يراددوخ  دنک ،

؟ دوش یم  تباث  لاوش  ای  ناضمر  هام  لّوا  ایآ  دنا ، هدید  ار  هام  لداع  رفن  ود  هک  دنهدب  تداهش  لداع  رفن  دنچ  رگا 

1365 ص :

.دیدج تائاتفتسا  شخب  يربهر ، مظعم  ماقم  تیاس  - . 1
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یفاک دننک ، لقن  هطـساو  اب  ار  هام  تیؤر  رگا  دـنا و  هدـید  ار  هام  هک  دـنهدب  تداهـش  ناسنا  يارب  ناشدوخ  لداع  رفن  ود  دـیاب  ریخ ،
.دوش ادیپ  لاله  تیؤر  هب  نانیمطا  نانآ ، هتفگ  زا  هکنآ  رگم  تسین ؛

؟ دنتسه یطاقن  هچ  قفا  مه  طاقن  دشاب و  یم  ینعم  هچ  هب  قفا  مه 

.دشاب ناسمه  رظن ، دروم  رهش  اب  تیؤر  ناکما  مدع  ای  ناکما  ظاحل  زا  هک  تسا  یناکم  قفا » مه   » زا دارم 

دوخ دیلقت  عجرم  رظن  هب  دـیاب  دـلقم  ره  ایآ  تسیچ ؟ فلکم  هفیظو  دـیآ ، شیپ  فالتخا  رطف ، دـیع  توبث  رد  دـیلقت  عجارم  نیب  رگا 
؟ دنک هعجارم 

هزور دیاب  دنک ، ادیپ  هام  تیؤر  هب  نانیمطا  دیلقت ، عجرم  رظن  مالعا  هتفگ و  زا  صخش  رگا  هکلب  درادن ؛ هار  دیلقت  هام ، لّوا  توبث  رد 
.دریگب هزور  ار  زور  نآ  دیاب  تشاد ، کش  رگا  دنک و  راطفا  ار  دوخ 

؟ تسا بجاو  وا  هب  نداد  رکذت  ایآ  دروخب ، يزیچ  یشومارف  رثا  رد  راد  هزور  صخش  رگا 
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.تسین بجاو  وا  هب  نداد  رکذت  ریخ ،

؟ تسیچ هزور  لاح  رد  دراد -  عانعن  معط  دیارولف و  هک  نادند -  خن  زا  هدافتسا  مکح 

.درادن لاکشا  دربن ، ورف  ار  ناهد  بآ  رگا 

؟ دنک ممیت  دنکن و  لسغ  ناذا ، کیدزن  ات  دناوت  یم  ایآ  دوش ، یم  رادیب  باوخ  زا  مالتحا  تلاح  اب  حبص ، ناذا  زا  شیپ  هک  یسک 

دنک و ممیت  حبـص ، ناذا  زا  شیپ  دیاب  تروص  نیا  رد  .تسا  هدرک  هانگ  دوش ، گنت  تقو  هک  ییاج  ات  دزادنا  ریخأت  هب  ار  لسغ  رگا 
.تسا حیحص  وا  هزور 

؟ درک ترفاسم  هزور  زا  رارف  يارب  ناضمر ، هام  رد  دوش  یم  ایآ 

موس تسیب و  زور  زا  لبق  ات  رما  نیا  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  دـشاب -  هزور  زا  رارف  ناونع  هب  دـنچ  ره  ناضمر -  هام  رد  ندرک  ترفاسم 
.تسا هورکم 

؟ دراد توافت  ضیرم  هراّفک  اب  هزور ، يدمع  راطفا  هراّفک  ایآ 
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ریقف تصش  زور  ره  يارب  دیاب  هزور ، يدمع  راطفا  هراّفک  رد  .فرـصم  رد  . 2 رادقم ، رد  . 1 دراد : توافت  مه  اـب  دروم  ود  رد  يرآ ،
همادا هدنیآ  ناضمر  ات  يرامیب  رگا  ضیرم ، هراّفک  رد  اما  .دریگب  هزور  هام  ود  ای  و  دهدب ) ماعط  ّدم  کی  مادک  ره  هب  ای   ) دنک ریس  ار 
دناوت یمن  دراد ، یسرتسد  ریقف  تصش  هب  رگا  يدمع ، راطفا  هراّفک  رد  .دهدب  ریقف  هب  ماعط  ّدم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  دشاب ، هتشاد 

.تسین مزال  رما  نیا  ضیرم  هراّفک  رد  یلو  دهدب ؛ ماعط  ّدم  کی  زا  رت  شیب  اهنآ  زا  مادک  ره  هب 

؟ درک فرص  نآ  دننام  جاودزا و  نشج  یگنهرف ، روما  رد  ناوت  یم  ار  هزور  هراّفک  ایآ 

.درک ماعطا  ار  ناریقف  نآ ، اب  دیاب  تسین و  زیاج  روما  نیا  رد  نآ  فرص  ریخ ،

؟ دنک رذن  هزور  دناوت  یم  ایآ  تسا ، راکهدب  ناضمر  هام  هزور  ياضق  هک  یسک 

.تسا حیحص  شرذن  دریگب  اضق  هزور  زا  دعب  ار  يرذن  هزور  هک  دشاب  هتشاد  دصق  رگا 

؟ دریگب هزور  دنک  رذن  دناوت  یم  ایآ  تسا ، رفس  رد  ناضمر  هام  رد  هک  یسک 

.تسین زیاج  ریخ ،
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يزاریش مراکم  یمظعلا  هّللا  تیآ 

؟ برغم ناذا  ای  تسا  باتفآ  بورغ  هب  قلعتم  موص ، راطفا 

.دینک ربص  برغم  ناذا  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  درک  راطفا  ناوت  یم  باتفآ  بورغ  اب 

؟ هناخ بحاص  ای  تسا  شدوخ  هدهع  هب  وا  هیرطف  دشاب ، يرگید  نامهیم  رطف  دیع  بش  راطفا  رد  اهنت  یسک  رگا 

.دشاب یم  شدوخ  هدهع  رب  شا  هیرطف 

؟ دوش یم  باسح  نانآ  نطو  لیصحت  لحم  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  دوخ  لیصحت  لحم  رد  نایوجشناد  هزور  زامن و 

.تسا لماک  نآ  رد  هزور  زامن و  تسا و  نطو  مکح  رد  رمتسم ، لیصحت  لحم 

زا دنک  اج  هب  اج  ار  يا  هلوسرم  هکنیا  يارب  تاقوا  یهاگ  تسا و  رهـش  رد  هدـننار  هک  یـسک  ایآ  دـنیوگ ؟ رفـسلا  مئاد  یـسک  هچ  هب 
؟ تسا هنوگچ  صخش  نیا  هزور  مکح  دوش  یم  جراخ  رهش 
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هتشاد دمآ  تفر و  یعرش  تفاسم  زا  جراخ  رد  زور  هس  يا  هتفه  لقادح  هام ) یلا 4  الثم 3   ) یتدم يارب  هک  تسا  یسک  رفسلا  مئاد 
.دیامن دمآ  تفر و  یعرش  تفاسم  زا  رت  شیب  زور  ره  هام  کی  ای  دشاب ،

؟ دوش یم  بوسحم  صخش  نطو  ردپ  نطو 

.دشاب هتشاد  رمتسم  تنوکس  لاس  کی  لثم  ینالوط  تدم  يارب  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  بوسحم  دنزرف  نطو  ردپ  نطو 

؟ دوش یم  هتفگ  یلمع  هچ  هب  حالطصا  رد  تسا و  ینعم  هچ  هب  ندرک  هلاما  دشاب ، یم  هزور  تالطبم  زا  یکی  ندرک  هلاما 

.دنمان یم  هیقنت  ای  هلاما  ار  نآ  دننک و  یم  ندب  دراو  دقعم  قیرط  زا  ار  یتاعیام  اهیرامیب  زا  یضعب  نامرد  يارب 

؟ دراد هراّفک  ایآ  دریگن  هزور  هلاس  رتخد 10  کی  هک  یتروص  رد 

.درادن يا  هراّفک  تشادن  نتفرگ  هزور  ییاناوت  رگا 
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( هللا همحر  ) تجهب یمظعلا  هّللا  تیآ 

ایآ دـشاب ، بحتـسم  هنرگو  بجاو  ياضق  دراد  اضق  رگا  هکنیا  ّتین  هب  دریگب ، هزور  رگا  هن  ای  دراد  اضق  هزور  دـناد  یمن  هک  یـسک 
؟ تسا حیحص  ندرک  ّتین  هنوگ  نیا 

.تسا حیحص  هلب ،

ّتین رهظ  زا  لبق  هرابود  دناوت  یم  ایآ  .تسا  هدروخن  يزیچ  یلو  هدش ؛ فرـصنم  دعب  هدرک و  هزور  دصق  ناضمر  هام  ریغ  هک  یـسک 
؟ دنک يراجیتسا  ای  ناضمر  هام  ياضق  هزور 

.درادن یعنام 

رگا دوش و  یم  لـطاب  شا  هزور  دـهد ، ورف  رگا  هک  یتروص  هب  دوش ، عمج  هنیـس  رـس و  طـالخا  راد  هزور  ناـهد  رد  زاـمن ، نیب  رگا 
؟ تسیچ شا  هفیظو  .دنک  عطق  ار  زامن  دیاب  دزیرب ، دهاوخب 

.تسا زیاج  رذع  ترورض و  يارب  زامن  عطق  دشابن ، نکمم  نآ  دننام  لامتسد و  هب  نآ  نتفرگ  رگا 
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؟ دراد لاکشا  هزور  يارب  دوش ، هتفرگ  تداع  يولج  صرق  اب  رگا  ایآ 

.ریخ

زا سپ  یلو  تسا ؛ هتفرگ  ار  شیاه  هزور  لسغ  زا  سپ  هدـش و  كاپ  یلبق  تداـع  قبط  هتـشاد و  هیددـع  هیتقو و  تداـع  یـسک  رگا 
دیاب زین  ار  لبق  زور  ود  ياه  هزور  هتـشاد و  ار  ضیح  مکح  اه  هکل  نیا  ایآ  تسا ، هدومن  هدهاشم  ار  ییاه  هکل  هرابود  زور  ود  یکی 

؟ دریگب هزور  زین  ار  اهزور  هیقب  دناوت  یم  دراد و  هضاحتسا  مکح  ای  دنک  اضق  هرابود 

.دنک اضق  هرابود  دیاب  مه  ار  زور  ود  نآ  ياه  هزور  دراد و  ار  ضیح  مکح  دشاب ، لماک  زور  هد  زا  لبق  رد  اه  هکل  نآ  رگا 

یمارگ ربمایپ  لوق  زا  ای  رگید  ماما  لوق  زا  تسا  تیب  لها  زا  یکی  هب  بوسنم  هک  ار  یتیاور  ًاوهـس  ای  ًادـمع  دـناوت  یم  راد  هزور  اـیآ 
؟ دنک لقن  ملسو  هیلع  هللا  یلص  مالسا 

.درادن یعنام 

1372 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1434 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ درک انش  بآ  ریز  دش و  رس  زا  یشخب  هب  بآ  ندیسر  عنام  انش  کنیع  ای  هالک  نتشاذگ  اب  ناوت  یم  ناضمر  هام  رد  ایآ 

.دنک یمن  لطاب  ار  هزور  رهظا  ربانب 

ماجنا دنُـس  قیرط  زا  تاعیام  اب  هدعم  يوشتـسش  ( ؟ دوش یم  رامیب  هزور  ندش  لطاب  ثعاب  هدعم ، دنُـس  قیرط  زا  هدعم  يوشتـسش  ایآ 
( .دوش یم  هدیشک  نوریب  هب  دنس  قیرط  زا  هدش  دراو  عیام  هرابود ، دریگ و  یم 

.تسا هدننک  لطاب 
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یناتسیس یمظعلا  هّللا  تیآ 

؟ تسیچ تسا  یعرش  تفاسم  زا  رت  شیب  هناخ  ات  اهنآ  لیصحت  لحم  هلصاف  هک  نازابرس  نایوجشناد و  رفس  مکح 

همه رد  هزور  زامن و  دنک ، ادیپ  همادا  هام  شـش  يارب  همانرب  نیا  دـشاب و  زور  هد  لقادـح  هام  رد  طسوتم  روطب  ترفاسم  نیا  هچنانچ 
.تسا مامت  اهرفس 

بنج هک  دنادب  دوش و  هجوتم  تدم  دنچ  زا  دعب  تسا و  بنج  هک  دنادن  یلو  دهد ؛ ماجنا  هزور  زامن و  دـشاب و  بنج  یـصخش  رگا 
؟ دشاب یم  هچ  فیلکت  هدوب 

.دنک اضق  تسا  هدروآ  اجب  ًالبق  هک  ییاهزامن  تسا و  حیحص  يو  ياه  هزور 

نکاس هک  مه  نم  يارب  دـسر ، یم  تابثا  هب  دوش و  یم  تیؤر  امـش  يارب  قارع  رد  هام  لولح  یتقو  متـسه  امـش  دـلقم  هک  نم  يارب 
؟ تسا لوبق  لباق  هام  لولح  متسه  نارهت 
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.تسا رت  مک  ای  هقیقد  هد  قفا ، ود  قرف  هک  اریز  تسا  نینچ  یلب 

ایآ و  اهروشک ؟ نآ  رد  ای  تسا  ناریا  رد  یعقاو  بش  ایآ  رگید ، ياهروشک  ناریا و  رد  ردق  ياهبش  خیرات  ندوبن  ناسکی  هب  هجوت  اب 
؟ ریخ ای  دراد  دوجو  هناگادج  ردق  بش  کی  نیمزرس  ره  يارب 

.دنک یم  دوخ  فیلکت  هب  لمع  کی  ره 

؟ دهدب هراّفک  دیاب  رادقم  هچ  دریگب ، هزور  دناوتن  نامیاز  تلع  هب  هک  ینز 

.دنک یم  ءاضق  طقف 
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( هللا همحر  ) ینارکنل لضاف  یمظعلا  هّللا  تیآ 

یمن تیافک  لسغ  يرحـس و  ندروخ  يارب  تدم  نیا  تسا و  بنج  هدـش و  رادـیب  حبـص  ناذا  هب  عبر  کی  ناضمر  هام  رد  یـصخش 
؟ تسیچ وا  هفیظو  دنک ،

يرحس دراد ، ررـض  فوخ  دریگب و  هزور  دناوت  یمن  يرحـس  نودب  رگا  یلو  .دنک  لسغ  دریگب ، هزور  يرحـس  نودب  دناوت  یم  رگا 
.دنک ممیت  ناذا  زا  لبق  دروخب و 

لحم ناذا  هب  ای  دنک  راطفا  ناریا  ناذا  اب  دیاب  رفاسم  نیا  ایآ  دـنک ، یم  ترفاسم  روشک  زا  جراخ  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـصخش 
؟ تسا هنوگچ  يو  زامن  دورو ؟

.دناوخب زامن  دنک و  راطفا  دیاب  دورو  لحم  ناذا  قبط 

؟ دوش یم  لوبق  ایآ  تسا ، رطف  دیع  ادرف  هک  دنک  یم  نفلت  يربتعم  صخش 

.دوش هداد  رثا  بیترت  دوشب ، نانیمطا  بجوم  رگا 
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يربهر مظعم  ماقم 

؟ تسیچ نآ  دودح  و  ریخ ؟ ای  دوش  یم  تباث  دوخ  هبدوخ  یبرغ  ياهروشک  يارب  ایآ  دوش  تیؤر  یقرش  ياهروشک  رد  هام  رگا 

دایز فالتخا  هظحالم  هب  یهاگ  نکیل  تسا ، یبرغ  دـلب  رد  یلوا  قیرط  هب  تیؤر  ناکما  اب  مزالم  ًابلاغ  هچرگ  یقرـش  دـلب  رد  تیؤر 
.تسا لاله  تیؤر  ناکما  رد  نیدلب ، نیب  همزالم  یّلک  رایعم  .تسا و  یفتنم  يا  همزالم  نینچ  ییایفارغج ، لوط  رد 

نآ لحم  قفا  اب  يدایز  توافت  ناشیگدـنز  لحم  قفا  هک  یناسک  يارب  دـنک  یم  رداص  هام  لوا  صوصخ  رد  دـهتجم  هک  یمکح  ایآ 
؟ دشاب یم  ارجالا  مزال  زین ، دراد  دهتجم 

رد هکلب  دـشاب ؛ یمن  يراس  تسین ، همزالم  دالب  نآ  رد  تیؤر  ناکما  وا و  دـلب  رد  لاله  تیؤر  نیب  هک  يدـالب  يارب  دـهتجم  مکح 
.دنیامن لمع  دالب  نامه  یعرش  مکاح  مکح  هب  دیاب  دالب  نآ 
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قیرط زا  لاله  تیؤر  هب  ناوت  یم  هنوگچ  يّوج  صاخ  طیارـش  ناتـسمز و  زییاپ و  لصف  اب  ناضمر  كرابم  هام  یناـمزمه  ماـگنه  رد 
؟ دراد دوجو  دیدج  مولع  قیرط  زا  رما  نیا  تابثا  هار  رس  رب  یعنام  یعرش  ظاحل  هب  ایآ  درک ؟ افتکا  حلسم  ریغ  مشچ 

رگا دیدج  مولع  قیرط  زا  هکنیا  امک  تسیفاک ، زین  حلـسم  مشچ  اب  تیؤر  هکلب  تسین ؛ حلـسمریغ  مشچ  اب  تیؤر  لاله ، توبث  طرش 
.تسیفاک دوش ، لصاح  نانیمطا 

؟ درک ریهطت  مه  ار  ناهد  لخاد  دیاب  ایآ  ناضمر  كرابم  هام  عقوم  دیایب  نوخ  اه  هثل  ناهد و  زا  رگا 

.تسین مزال  ناهد  لخاد  نتسش  دراد و  ار  مّرحم  رب  راطفا  مکح  دعلبب  ًادمع  هزور  لاح  رد  رگا  تسین و  زیاج  نآ  ندیعلب 

؟ دراد لاکشا  هزور  لاح  رد  نادند ، ریمخ  اب  ندرک  كاوسم  ایآ 
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.دوش يریگولج  تسا  بآ  نادند و  ریمخ  اب  هتشغآ  هک  ناهد  بآ  نتفر  ورف  زا  دیاب  یلو  درادن ؛ لاکشا 

هچ دورن  نییاـپ  بآ ، زا  يرادـقم  چـیه  هک  يروـطب  دزیرب  نوریب  هدـنادرگ و  ناـهد  رد  شطع  عـفر  دـصق  هـب  ار  بآ  راد  هزور  رگا 
؟ دراد یمکح 

.درادن لاکشا  لاؤس  ضرف  رد 

رـسپ فیلکت  .تسا  هدرکن  مه  یتیـصو  دروم  نیا  رد  هن و  ای  هدروآ  اج  هب  ار  اهنآ  مناد  یمن  هک  تشاد  اضق  هزور  لاـس  دـنچ  مردـپ 
؟ تسیچ هداوناخ  دشرا 

.دروآ اج  هب  ار  اهنآ  دیاب  تسا ، هتشاد  اضق  هزور  شردپ  هک  دراد  نیقی  رت  گرزب  رسپ  رگا 

؟ تسا مدقم  مادک  نداد  ماجنا  هتفر ، ایند  زا  هک  شردپ  هزور  مه  دراد و  اضق  هزور  شدوخ  مه  هک  یسک 

.درادن دوجو  ود  نآ  نیب  یبیترت  تسا ، بجاو  ود  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب 
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؟ تخادرپ هقفنلا  بجاو  هب  ناوت  یم  ار  هزور  هراّفک  ایآ 

.درادن لاکشا  نادنواشیوخ  هب  نآ  تخادرپ  یلو  داد ؛ هقفنلا  بجاو  هب  ناوت  یمن  ار  هزور  هراّفک 

؟ هن ای  دهدب  زین  هرافک  دیاب  ًادعب  دریگن  هزور  رگا  دراد  ررض  وا  يارب  هزور  دهد و  یم  ریش  هچب  هب  هک  ینز  ایآ 

ریقف هب  نآ ) دننام  ای  جـنرب و  ای  نان  ای  مدـنگ  مرگ  ًابیرقت 750   ) ماعط ّدم  کی  دنک ، یم  راطفا  ار  هزور  هک  يزور  ره  رادـقم  هب  دـیاب 
.دنک اضق  زین  ار  هزور  دزادرپب و 

نآ اب  ات  داد  ریقف  کی  هب  ار  نآ  لوپ  ای  داد ؟ اذـغ  هبترم  ریقف 60  کی  هب  دوش  یم  درک ، ماـعطا  ار  ریقف  دیاب 60  هک  يا  هرافک  رد  ایآ 
؟ دنک هّیهت  ماعط  دوخ  يارب 

.دزادرپب ماعط  ّدم  کی  زا  شیب  وا  هب  ای  دیامن  ریس  راب  کی  زا  شیب  ار  ریقف  کی  دناوت  یمن 
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يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ 

ار میاه  هزور  زا  يزور  دنچ  نآ  زا  لبق  یلو  ما ؛ هتفرگ  ار  میاه  هزور  یمامت  شیپ  لاس  زا 4  ابیرقت  مراد و  لاس  دودح 22  نآلا  هدنب 
؟ تسیچ نم  هفیظو  تسا ، هدوب  ردقچ  اهزور  نآ  دادعت  هک  مناد  یمن  ما و  هتفرگن  یلیالد  هب 

هکنیا رگم  تسا ؛ بجاو  زین  هراّـفک  هدوـب  يدـمع  نتفرگن  هزور  رگا  دـینک و  اـضق  دـیا  هتفرگن  هزور  دـیراد  نیقی  هک  رادـقم  ناـمه 
.دیا هدوب  هزور  لئاسم  هب  لهاج 

؟ هیقف یلو  زا  ای  درک  دیلقت  عجرم ، زا  دیاب  هام  لاله  تیور  دروم  رد 

زا دوش و  تباث  فلکم  يارب  دیاب  هک  تسا  عوضوم  صیخـشت  هکلب  دشاب ؛ هتـشاد  دیلقت  هب  زاین  ات  تسین  یعرـش  مکح  لاله ، تیؤر 
.دینک لمع  نآ  قبط  دیناوت  یم  دش  تباث  امش  يارب  یسکره  لوق 
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؟ دوش یم  هزور  لاطبا  بجوم  ندب  هب  نوخ  قیرزت  ایآ 

.تسا نآ  ياضق  هزور و  نآ  مامتا  طایتحا ،

ریغ هب  ار  نآ  مهاوخ  یم  هزور  يارب  یلو  ما ؛ هدرک  ادا  ار  زامن  .تسا  هدرک  اضق  هزور  زامن و  تیـصو  گرزب ) رـسپ  ) نم يارب  مردـپ 
؟ دزادرپب دیاب  یسک  هچ  ار  نآ  هنیزه  .میامن  راذگاو 

، هدوب بجاو  ياه  هزور  ياضق  رگا  و  هثرو ) ریاس  تیاضر  اب   ) دوش یم  هتخادرپ  ردـپ  لام  زا  اه  هنیزه  دـشاب  یطایتحا  اـه  هزور  رگا 
.دیزادرپب امش  دیاب  ار  نآ  هنیزه 

؟ دراد هراّفک  ایآ  دنک ، راطفا  رهظ  زا  شیپ  رگا  تسا ، هدنام  ناضمر  هام  هب  مه  زور  هس  دشاب و  یم  راکهدـب  هزور  زور  هس  یـصخش 
؟ دراد یمکح  هچ  دزادنیب ، ریخأت  رگید  لاس  ات  رگا  و 

دنک و رافغتـسا  دوخ  هانگ  زا  دهدب و  دیاب  ماعط  ّدـم  کی  زور ، کی  ره  يارب  ینعی  دراد ؛ ریخأت  هراّفک  هدرک ، راطفا  رهظ  زا  لبق  رگا 
.دهدب مه  ار  اضق  هزور  راطفا  هراّفک  دیاب  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  هدوب  رهظ  زا  دعب  رگا  دروآ و  اجب  ًادعب  ار  نآ  ياضق 
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؟ دنک یم  تیافک  مه  تشوگ  دوش ، یم  هتخادرپ  هزور  هراّفک  ناونع  هب  هک  ماعط ، ّدم  رد  ایآ 

.دراد لاکشا  یئاهنت  هب 

؟ تسا بجاو  گرزب  رسپ  رب  زین  ...و ) ارقف  هب  ماعط  هزور ، زا  معا   ) ردپ هزور  ياه  هرافک  ایآ 

.تسین بجاو 

؟ تسیک هدهع  هب  ما  هتفرگن  هک  ییاه  هزور  هرافک  مرادن ، يدمآرد  مدوخ  لهأتم و  متسه  یمناخ 

.دیزادرپ یم  دیتسناوت  نامز  ره  .تسا  ناتدوخ  هدهع  رب 

؟ دهد هرافک  هرابود  دیاب  دشاب  هدرکن  رگا  درک ؟ تین  دیاب  مه  هرافک  نداد  يارب  ایآ 

.دنک هداعا  دیاب  هدرکن  تین  رگا  .درک و  تین  دیاب  هلب 

؟ تسیچ شفیلکت  ددرگ  زاب  نطو  هب  رهظ  زا  لبق  یلو  دروخب ؛ ار  شا  هزور  هتفر  ترفاسم  هب  حبص  ناضمر  هام  رد  هک  یصخش  رگا 

.دهد یم  ماجنا  ار  شیاضق  كرابم  هام  زا  سپ  هدش و  اضق  زور  نآ  هزور 
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هام زا  دعب  درادن و  ار  ناضمر  كرابم  هام  رد  نتفرگ  هزور  ناوت  یمسج ، فعض  هطـساو  هب  یلو  تسا ؛ هدیـسر  غولب  ّنس  هب  يرتخد 
؟ تسیچ شمکح  دنک ، اضق  دناوت  یمن  دعب  لاس  ات  مه  ناضمر 

وا رب  اه  هزور  نیا  ياضق  .دـهدب و  ریقف  هب  نآ  دـننام  مدـنگ و  مرگ  لداعم 750  زور  ره  يارب  ینعی  دهدب ؛ ار  ماعط  ّدـم  هراّفک  دـیاب 
.تسین بجاو 

؟ دراد یمکح  هچ  ناضمر  كرابم  هام  رد  نادند  ندرک  رپ 

، دوش یم  نهد  لخاد  هک  ییوراد  ای  بآ  هچ  درب و  یم  راک  هب  هک  يداوم  هچ  دورن ؛ نییاپ  قلح  زا  يزیچ  دشاب  هتـشاد  هجوت  هچنانچ 
.درادن لاکشا 

؟ دراد ررض  هزور  يارب  دوش  یم  تسوپ  بذج  اهنآ  نیماتیو  هک  هنیماتیو  ياهمرک  فرصم  ایآ 

.درادن یعنام 
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؟ دراد یمکح  هچ  ناضمر  كرابم  هام  رد  يرپسا  يوراد  زا  هدافتسا 

.دنک یمن  لطاب  ار  هزور  دننز  یم  سفن  یگنت  يارب  هک  یئاهیرپسا 

؟ دنک یم  لطاب  ار  هزور  ناهد ، هدننک  وبشوخ  يرپسا  زا  هدافتسا  ایآ 

.درادن یعنام  دوش  یم  ناهد  دراو  اوه  تروص  هب  اهنت  هک  یتروص  رد 

؟ تسیچ هزور  لاح  رد  دوش ، يزیرنوخ  ثعاب  هک  نادند  هثل و  یحاّرج  لامعا  هنوگره  ای  نادند ، ندیشک  مکح 

.تسین لطاب  یلو  تسا ؛ هورکم 

؟ تسا لوبق  هدنب  هزور  ایآ  .مدناوخ  ار  رصعو  رهظ  زامن  هتبلا  مدیدن ؛ ینوخ  راطفا  عقوم  ات  رگید  مدید و  ینوخ  هکل  حبص ، لوا  رد 

.تسا حیحص  امش  هزور  دشاب ، هتشادن  رارمتسا  هک  یتروص  رد 

؟ تسا لطاب  وا  هزور  ایآ  هدش  ضیح  هک  دمهفب  برغم  ناذا  زا  لبق  هقیقد  ینز 5  رگا  دییامرفب  افطل 
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.تسا حیحص  وا  هزور  دشاب ، باتفآ  بورغ  زا  دعب  هاگره 

؟ دراد یمکح  هچ  هزور  لاح  رد  نوخ  يادها 

.دراد تهارک  نتفر ، مامح  نتفرگ و  نوخ  دننام  دوش ، یم  فعض  ثعاب  هک  ییاهراک  ماجنا 

؟ دنک هزور  ّتین  دیاب  تروص  هچ  رد  دوش ، بوخ  ناضمر  كرابم  هام  زور  يانثا  رد  رامیب  هاگره 

مه اضق  ًاـطایتحا  و  دـنک ، هزور  ّتین  دـیاب  دـشاب ، هدادـن  ماـجنا  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک  و  دوش ، بوخ  رهظ  زا  شیپ  رگا 
.دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  طقف  تسین ، بجاو  زور  نآ  هزور  دوش ، بوخ  رهظ  زا  دعب  رگا  یلو  دیامن ؛

ناذا زا  لبق  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبّنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هرمع ، ّجـح  مسارم  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
عبر کی  هّیماـما  ياـملع  رثکا  رظن  هب  یعقاو  برغم  ناذا  اـب  هک   ) برغم ناذا  عورـش  ضحم  هب  هدـش و  هدرتسگ  راـطفا  هرفـس  برغم ،
امن تشگنا  بجوم  راطفا  مدع  تروص  رد  و  دنیامن ، یم  راطفا  هب  توعد  زین  نارگید  زا  هدومن و  راطفا  هب  عورـش  همه  دراد ) هلـصاف 
یم هزاجا  ایآ  دسر ، یم  رظن  هب  برغم  زامن  رد  تکرـش  زا  رت  يرورـض  اجنیا  رد  یتارادم  هّیقت  دوش و  یم  هعیـش  نهو  ًاضعب  ندش و 

راطفا ًهّیقت  هتفای و  روضح  هک  نیا  ای  دنوشن ؟ رـضاح  دجاسم  رد  كرابم  هام  رد  برغم  ماگنه  دننامب و  اهلته  رد  نایعیـش  هک  دیئامرف 
؟ دنیامن

حیحص اهنآ  هزور  دننک و  راطفا  دنناوت  یم  دوش ، راطفا  رب  رارصا  اهنآ  هب  رگا  دنبای و  روضح  دجـسم  رد  برغم  زامن  يارب  تسا  رتهب 
.تسا
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یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ 

يراک ماجنا  يارب  رگا  .منام  یم  لاس  کی  ات  متسه و  نارهت  رد  ًالعف  تسا و  نارهت  رد  ملیصحت  لحم  یلو  متسین ؛ نارهت  نکاس  نم 
رگا هکنیا  مود  ریخ ؟ ای  مریگب  هزور  ار  زور  ناـمه  مناوت  یم  مدرگزاـب  نارهت  هب  هراـبود  بش  ناـمه  هتفر و  مق  رهـش  هب  رهظ  زا  دـعب 

؟ مریگب هزور  ار  زور  نامه  مناوت  یم  مدرگرب ، نارهت  هب  رهظ  زا  لبق  ات  موش و  دراو  اجنآ  هب  حبص  ناذا  مورب و  مق  هب  بش 

رد ای  مق  رد  هک  تسا  یضرف  رد  نیا  هتبلا  .دینکب  نارهت  هب  ندیسر  زا  دعب  ار  هزور  تین  مود  ضرف  رد  تسا و  زیاج  ضرف  ود  ره  رد 
.دیشاب هدشن  بکترم  يرطفم  هار ،

جرک هب  زور  فلتخم  ياهتعاس  رد  زور  شـش  یلا  جنپ  هتفه  ره  رتشیب ، ای  لاس  کی  تسیاب  یم  هدـش و  لوبق  جرک  هاگـشناد  رد  نم 
؟ تسا هنوگچ  نم  بحتسم  بجاو و  هزور  زامن و  فیلکت  .مدرگرب  مورب و 
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مامت مه  هتـسکش و  مه  ینعی  دـینک ؛ طایتحا  لوا  هام  رد  .تسا و  ماـمت  امـش  زاـمن  دوخ  ياـهترفاسم  ماـمت  رد  دـیتسه و  رفـسلا  ریثک 
.دیناوخب

؟ دراد یمکح  هچ  زور  ود  نیا  رد  وا  هزور  دسرب ، رهظ  ناذا  زا  لبق  دعب ، زور  دنک و  تکرح  رهظ  زا  دعب  را  هزور د  صخش  رگا 

تین اجنآ  هک  دسرب  دوخ  نطو  هب  رهظزا  لبق  هک  یتقو  ات  دنکن  هزور  تین  رفـس  رد  مود  زور  رد  .تسا و  حیحـص  لوا  زور  رد  هزور 
.دشاب هدشن  بکترم  يرطفم  رفس ، رد  هکنیا  طرش  هب  .دنکب  هزور 

هزور لماش  ایآ  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  هدـیدرگ  رکذ  هیلمع  هلاسر  رد  هک  سدـقم  ناکم  راهچ  رد  دـناوت  یم  رفاسم  هکنیا  هب  هجوت  اب 
؟ دریگب هزور  زور ، هد  دصق  نودب  هرونم  هنیدم  ای  همرکم و  هکم  رد  دناوت  یم  رفاسم  یترابع  هب  دوش ؟ یم  مه 

.دوش یمن  هزور  لماش 
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بنج هک  دنادب  دوش و  هجوتم  تدم  دنچ  زا  دعب  تسا و  بنج  هک  دنادن  یلو  دهد ؛ ماجنا  هزور  زامن و  دـشاب و  بنج  یـصخش  رگا 
؟ دشاب یم  هچ  فیلکت  هدوب 

.دنک اضق  تسا  هدروآ  اج  هب  لبق  هک  ییاهزامن  .تسا و  حیحص  يو  ياه  هزور 

مامحتـسا يارب  دـشاب ، هزور  لطبم  هک  یتروص  رد  ریخ ؟ ای  دـشاب  یم  هزور  لطبم  دوش  مامـشتسا  رگا  مامح  لخاد  بآ  تاراخب  ایآ 
؟ تسا هنوگچ  مکح  ظیلغ ، هم  دروم  رد  درک ؟ دیاب  هچ 

.تسا هزور  لطبم  ددرگ  فوج  دراو  دوش و  لیدبت  بآ  هب  هم  ای  ظیلغ  راخب  هک  یتروص  رد  هلب  تسین ؛ هزور  لطبم  نآ  قاشنتسا 

؟ دراد هرافک  ایآ  ددرگ و  یم  هزور  لاطبا  ثعاب  زور  لوط  رد  یبحتسم  هزور  ماگنه  هب  عامج  لمع  ایآ 

.درادن هرافک  دوش و  یم  لطاب  هزور 
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یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ 

وا ندرگ  هب  كرابم  هام  ياضق  هزور  هدادن و  ماجنا  ار  هزور  تالطبم  زور  لوط  رد  هدش و  رادیب  باوخ  زا  رهظ  زا  دعب  هک  یسک  ایآ 
؟ دیامنب هزور  تین  رهظ ، ناذا  زا  دعب  دناوت  یم  دشاب  یم 

.دشاب یمن  حیحص  بجاو  طایتحا  رب  انب  رصع  ات  رهظ  ناذا  زا  دعب  كرابم  هام  ياضق  هزور  تین  لاؤس ، ضورفم  رد 

؟ دهد ماعطا  هبترم  هس  ای  ود  هزادنا  هب  ریقف  کی  هب  ریقف  تصش  ماعطا  رد  هزور  هرافک  رد  دوش  یم  ایآ 

ای دنک ، ریس  رت  شیب  ای  هبترم  ود  ار  اهنآ  زا  رفن  کی  دناوت  یمن  دهدب ، ماعطا  ار  ریقف  تصـش  زور ، کی  هرافک  يارب  دیاب  هک  یـسک 
ریغص هچرگا   ) لایع اب  ار  ریقف  دناوت  یم  یلو  دنک ؛ باسح  هرافک  زا  ار  يدایز  دهدب و  ماعط  ّدم  کی  زا  رت  شیب  اهنآ  زا  مادک  ره  هب 
يارب ریغص  یلو  هب  ای  دیامن  ریـس  .دنک ) قدص  ًافرع  ماعطا  اهنآ  دروم  رد  هک  دنـشاب  يّدح  هب  ّنس  تهج  زا  هک  یتروص  رد  دنـشاب و 

.دهدب ّدم  کی  ریغص  نآ 

رتکد هتفگ  قبط  دـیاب  ایآ  تسیچ ؟ نآ  فیلکت  دـیامن ، عنم  هزور  زا  ار  وا  دراد و  ررـض  وا  يارب  هزور  دـیوگب  یـصخش  هب  رتکد  رگا 
؟ دنک لمع 
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قذاح رتکد  رگا  نینچمه  .دریگن و  هزور  هک  تسا  بجاو  دوش  لصاح  وا  يارب  ررـض  فوخ  اـی  ررـض  هب  ناـمگ  رتکد  هتفگ  زا  رگا 
نیا ریغ  رد  دریگب و  هزور  دیابن  مه  زاب  دشاب  هتـشادن  رتکد  ياطخ  هب  نانیمطا  صخـش  نیا  و  دشاب ، وا  قوثو  نانیمطا و  دروم  و  دوب ،

.تسا بجاو  وا  رب  هزور  تروص  ود 

هزور میناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  ررـض  نامیارب  هزور  هک  میـسرت  یم  ام  یلو  درادـن ؛ ررـض  امـش  يارب  نتفرگ  هزور  دـیوگب  رتکد  رگا 
؟ میریگب

.تسین زیاج  نتفرگ  هزور  دشاب  هتشاد  ییالقع  أشنم  سرت ، هک  یتروص  رد  روکذم  ضرف  رد 

؟ دیامن لوبق  ار  يراجیتسا  هزور  دناوت  یم  دراد  هدهع  هب  بجاو  هزور  هک  یسک  ایآ 

.درادن یعنام  روکذم  ضرف  رد  هلب ،

؟ دهدب ریقف  کی  هب  ار  نآ  هرافک  هیدف و  دناوت  یم  هتفرگن  ار  كرابم  هام  ياه  هزور  ضرم ، رثا  رد  هک  یسک  ایآ 

.دهدب ریقف  کی  هب  ار  زور  دنچ  هرافک  دناوت  یم  دهدب  ریقف  هب  ماعط  ّدم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  هک  یسک 
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يدورهاش ینیسح  دومحمدیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

؟ درک ربص  ناذا  رخآ  ات  دیاب  هکنیا  ای  دومن  راطفا  ناوت  یم  ربکا ) هللا   ) ناذا ندینش  ضحم  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد 

.تشاد تقو  لوخد  هب  نانیمطا  دیاب 

زامن ندناوخ  هزور و  يارب  كاسما  دروم  رد  كرابم  رظن  رجف ، عولط  هظحل  قیقد  صیخشت  ناکما  مدع  اهرهش و  هعـسوت  هب  هجوت  اب 
؟ تسیچ حبص 

دشن ادیپ  نانیمطا  رگا  یلو  دینک ؛ دامتعا  نآ  هب  دیناوت  یم  دیدرک  ادیپ  رجف  عولط  هب  نانیمطا  میوقت ، هلیـسو  هب  ای  ناذا  نتفگ  زا  رگا 
ریخأت دـیاب  ار  زامن  اما  دـیماشایب و  دـیروخب و  دـیا  هدرکن  رجف  عولط  هب  ناـنیمطا  اـی  نیقی  هک  یناـمز  اـت  تسا  زیاـج  هزور  هب  تبـسن 

.دینک رجف  عولط  هب  نیقی  هک  یتقو  ات  تخادنا 

؟ درک افتکا  ناوت  یم  يرحس  يارب  ندش  رادیب  دننام  تاراما  هب  ایآ  دنک ، تین  هنوگچ  دناد  یمن  هک  یسک  دروم  رد 
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.تسا وا  تین  ناضمر  هام  رد  ندرک  يراددوخ  نامه 

ریغ يوهـس و  ناـهد ، هب  بآ  ندـش  دراو  نیا  دور و  نییاـپ  وـلگ  زا  دوـش و  ناـهد  دراو  ینیب  هار  زا  بآ  ندرک  لـسغ  لاـح  رد  رگا 
؟ تسیچ صخش  نیا  هزور  مکح  دشاب ، يرایتخا 

.دوش یمن  لطاب  وا  هزور  لاؤس  ضرف  رد 

؟ دیامن هدافتسا  یسفنت  هاگتسد  زا  تسا  زیاج  ایآ  دریگب ، هزور  دهاوخ  یم  دشاب و  یم  سفن  یگنت  يرامیب  راچد  هک  یصخش 

.درادن لاکشا  دشابن  نآ  رد  يرگید  زیچ  اوه  زا  ریغ  رگا 

زا ینم  رایتخا  نودب  دتفیب و  مرحمان  هب  شمشچ  هکنیا  ای  دنک و  روطخ  زیگنا  توهـش  هنحـص  شرکف  رد  هاگآ  دوخان  راد  هزور  رگا 
؟ دراد هرافک  ایآ  نالطب  ضرف  رب  دوش ؟ یم  لطاب  شا  هزور  ایآ  دوش ، جراخ  وا 

.درادن مه  هرافک  دوش و  یمن  لطاب  وا  هزور 
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ار شرس  دهاوخ  یم  هزات  یلو  لسغ ؛ يارب  دوش  یم  مامح  دراو  اذل  دراد ؛ تقو  لسغ  يارب  هک  هتشاد  نیقی  ناضمر  هام  رد  یـصخش 
؟ دوش یم  هچ  وا  هزور  مکح  دوش ، یم  هتفگ  حبص  ناذا  هک  دهد  لسغ 

دـشاب گنت  تقو  رگا  دهد و  همادا  ار  لسغ  دیاب  دنکن  رجف  لوخد  هب  نیقی  ناذا  ندینـش  اب  هک  یتروص  رد  تسا و  حیحـص  وا  هزور 
.دیامن ممیت 

یم دشاب ، یم  وا  هچب  يارب  ررض  بجوم  ای  دراد  ررـض  وا  يارب  هزور  هک  يا  هلماح  هدریـش و  نز  نینچمه  ءاسفن و  ضئاح و  نز  ایآ 
؟ دننک رهاظت  ناضمر  كرابم  هام  رد  ندروخ  اذغ  هب  دنناوت 

.دشاب یم  هلاثما  نابایخ و  هچوک و  رد  رهاظت ، زا  روظنم  .دننک و  رهاظت  ندروخ  رد  دیابن  تسین  بجاو  نانآ  رب  هزور  هک  یناسک 

دم ایآ  دنک ، توف  كرابم  هام  تشذگ  زا  هام  هس  زا  دعب  دشاب و  هتفرگن  هزور  ار  ناضمر  كرابم  هام  يرامیب ، تلع  هب  یـصخش  رگا 
؟ دوش تخادرپ  وا  لام  زا  ات  تسا  هدش  بجاو  وا  رب  ماعط 
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وا رب  اضق  درم ، ًادعب  درکن و  اضق  دـنک و  اضق  تسناوت  دـش و  بوخ  رگا  و  تسین ، وا  رب  يزیچ  توف ، ات  دـشاب  رمتـسم  وا  ضرم  رگا 
.درک اضق  وا  فرطزا  دیاب  هدش و  بجاو 

هزور يارب  وا  هفیظو  دـنیب ، یم  ررـض  دروخن  رگا  دروخب و  وراد  ینیعم  تعاس  صاخ و  همانرب  قبط  دـیاب  راچان  هب  هک  تسا  يراـمیب 
؟ تسیچ

.دنک اضق  ار  هزور  دروخب و  اود  تسا  زیاج  تسا  زور  رد  اود  ندروخ  هب  رطضم  هچنانچ 

؟ دهدب هرافک  کی  نز  هرافک و  ود  دیاب  درم  ایآ  دوش ، یـضار  نز  عامج ، نیب  رد  دنک و  عامج  هب  روبجم  ار  دوخ  نز  راد  هزور  رگا 
؟ روطچ دشاب  هتشادن  یلام  نز  هک  یتروص  رد 

یـضار رگا  .تسین و  یـضار  تسا  مارح  ًاعرـش  نوچ  نکل  تسا ؛ لیام  عبط  هک  دنچ  ره  دـشابن  یـضار  رخآ  ات  نز  هک  تسا  نکمم 
.دهدب هرافک  نکمتلا  دنع  دیامن و  رافغتسا  دوبن  هرافک  زا  نکمتم  رگا  دهدب و  هرافک  دوخ  لام  زا  طوحالا  یلع  دیاب  دش 

ارچ تسین  راد  هزور  رگید  لوا  عامج  زا  سپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـیامن ، عامج  هعفد  دـنچ  ناضمر  هاـم  زور  کـی  رد  راد  هزور  رگا 
؟ دوش یم  بجاو  وا  رب  هرافک  کی  عامج  ره  يارب 
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.تسین راد  هزور  دعب  هبترم  رد  هک  دنچ  ره  دشاب ؛ ناضمر  رهش  مارتحا  تهج  تسا  نکمم  و  هدش ، تباث  صاخ  صن  هب 

وا رب  هزور  هرافک  ایآ  دـیایب ، شیپ  وا  يارب  ضرم  ای  سافن  ای  ضیح  لـثم  يرذـع  سپـس  دـنک ، لـطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  ینز  رگا 
؟ دوش یم  بجاو 

.درادن هرافک  دراد و  اضق 

؟ داد دقن  لوپ  ای  ...و ) دوخن  سدع ،  ) تابوبح مدنگ ، درآ  مدنگ و  دم  کی  ياج  هب  ناوت  یم  ایآ 

.دنک لوبق  شدوخ  هرافک  ناونع  هب  سپس  مدنگ و  دیرخ  رد  دنک  لیکو  ار  فرط  تسا  مزال  لوپرد ، یلو  درادن ؛ یلاکشا 

؟ دنریگب هزور  مه  قافتاب  زور  کی  رد  رفن  هس  تیم ، کی  يارب  تسا  زیاج  ایآ 

.تسا زیاج 
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عبانم تسرهف 

.يزیزع سابع  ینیمخ ،: ماما  تادابع  زامن و  زا  ناتساد   420

----

.يا هنماخ  هللا  هیآ  تائاتفتسالا ، هبوجا 

----

.یسربط یلع  نب  دمحا  جاجتحإلا ،

----

.يرتشوش هللا  رون  یضاق  قحلا ، قاقحا 

----

.یهگوم میحرلا  دبع  هداوناخ ، ماکحا 

----

.يدیحو دمحم  نارتخد ، ماکحا 

----

.صاصتخالا

----

.لوا دیهش  اثیدح ، نوعبرالا 

----

.یملید نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا ، داشرا 

----

.دیفم خیش  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا 
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----

.یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، دیفم ، خیش  داشرالا ،

----

.یفوک مساقلا  وبا  هثاغتسالا ،

----

.ریثا نبا  هباغلا ، ُدُسا 

----

.يراصنا لیعامسا  همجرت  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  رارسا 

----

.یلمآ يداوج  تادابع ، رارسا 

----
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.یلمآ يداوج  هللادبع  تدابع ، رارسا 

----

.يدوراگ هژور  لیئارسا ، تسایس  راذگ  ناینب  ياه  هروطسا 

----

.برغ نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا 

----

.نیب کین  هللارصن  برغ ، نادنمشناد  هاگدید  زا  مالسا 

----

.ینالقسعلا رجحلا  نبا  هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا 

----

.رجح نبا  هباصالا ،

----

.يرماع گنشوه  للملا ، نیب  طباور  لوصا 

----

.ینیلکلا بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا 

----

.يرایتخب دیعس  یسانشاتیگ ، لماک  سلطا 

----

.یملید نسح  نیدلا ، مالعا 

----
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.یلح سوواط  نب  دیس  هنسحلا ، لامعالاب  لابقالا 

----

.یسوط نسح  نب  دمحم  خیش  یلاما ،

----

.زامن رگنس  رد  ماما 

----

.يرونیدلا ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللادبع  دمحم  یبا  هسایسلا ، همامالا و 

----

.يزاریش هّللا  تیآ  نیموصعملا ، تاهّما 

----
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.یقاقش یحتف  میهاربا  رصاعم ، یمالسا  حرط  هضافتنا و 

----

.يدومحم رقابدمحم  خیش  قیقحت  يرذالبلا ، ییحی  نب  دمحا  فارشالا ، باسنا 

----

.يرهطم دیهش  لماک ، ناسنا 

----

.یمق سابع  خیش  هیهبلا ، راونا 

----

.يوالیس هعطاسلا ، راونالا 

----

.يوالیس هعطاسلا ، راونالا 

----

.داژن كاپ  اضر  دیس  ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلّوا 

----

.شخبناسحا قداص  نیقداصلا ، راثآ 

----

.يرهطم یضترم  نآرق ، اب  ییانشآ 

----

.یتیبرت ياه  هصق  رد  یحو  مالک  ياه  هزومآ 

----
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.یسلجم رقابدمحم  همالع  راونالاراحب ،

----

.ریثک نبا  هیاهنلاو ، هیادبلا 

----

.هللا همحر  ینیمخ  ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب 

----

(. هللا همحر  ) ینیمخ ماما  هریس  زا  ییاهتشادرب 

----

.یلماع بلاطلا ، هیغب 

----
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.یمعفک میهاربا  نیمالا ، دلب 

----

.يدعس ناتسوب 

----

.یقوراف داؤف  مالسلا ،  هیلع  یلع  توکس  لاس  جنپ  تسیب و 

----

.يرون نیسح  هغالبلا ، جهن  رد  لاملا  تیب 

----

.يرهطم یضترم  راتفگ ، تسیب 

----

.باتفآ ياپ  هب  اپ 

----

 . مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  باتک  یقرواپ 

----

.هزوح یتنرتنیا  هاگیاپ 

----

.يزاریش ینیسح  دمحمدیس  دوهی ، اب  حلص  هجیتن  مالسا  نایاپ 

----

.ناگدنسیون زا  یعمج  دیشروخ ، زا  يوترپ 

----
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.یناقلاط دومحم  دیس  نآرق ، زا  يوترپ 

----

.اههاگشناد رد  يربهر  داهن  هدیزگرب ، ياهخساپ  شسرپ و 

----

.ناهج ریخست  يارب  دوهی  ناربهر  ياهلکتورپ 

----

.يدوراگ هژور  یسایس ، مزینویهص  لیئارسا و  هدنورپ 

----

.میکح یقت  دمحم  دیس  ربمایپ ، مایپ 

----
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.یمرک هللادبع  هدنیآ ، زادنا  مشچ  سامح و  يزوریپ 2006 

----

.يربط ریرج  نب  دمحم  يربط ،) خیرات   ) كولملا ممالا و  خیرات 

----

.یطویس ءافلخلا ، خیرات 

----

.تنارد لیو  ندمت ، خیرات 

----

.يربطلا ریرج  نب  دمحم  يربطلا ، خیرات 

----

.بوقعی یبا  نب  دمحا  یبوقعیلا ، خیرات 

----

.یمیهرلا میلحلادبع  قارع ، رد  یمالسا  تکرح  خیرات 

----

.رکاسع نبا  قشمد ، خیرات 

----

.اپورا رکف  یقرتم  خیرات 

----

.یقرزا هّکم ، خیرات 

----
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.ریطخ رکاذ  نیسح  لوا ، نرق  مین  رد  تیالو  خیرات 

----

.یبوقعی خیراتلا ،

----

(. هللا همحر  ) ینیمخ ماما  هلیسولا ، ریرحت 

----

.یناّرح هبعش  نبا  لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت 

----

.يراهب دمحم  خیش  نیقتملا ، ةرکذت 

----
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.يزوج نبا  صاوخلا ، هرکذت 

----

.یعادلا هدع  همجرت 

----

.نآرق يوسنارف  همجرت 

----

، رکاسع نبا  قشمد ، خیرات  نم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت 

----

.یهللا تیآ  یقت  دمحمدیس  همجرت  يرفعج ، دمحم  نیسح  دیس  خیرات ، ریسم  رد  عیشت 

----

.يرئاح یئافص  یلع  ردق ، هروس  ریسفت 

----

.يرشخمز فاشک ، ریسفت 

----

.يزار حوتفلاوبا  ریسفت 

----

.یناشاک ضیف  یفاصلا ، ریسفت 

----

.ناققحم زا  یعمج  یناجنسفر و  یمشاه  ربکا  امنهار ، ریسفت 

----
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.يزار رخف  يربط ، ریسفت 

----

.یلذاش بطق  نب  دیس  نآرقلا ، لالض  یف  ریسفت 

----

.یبطرق ریسفت 

----

.یلمآ يداوج  هّللا  دبع  نآرق ،) رد  نآرق   ) میرک نآرق  یعوضوم  ریسفت 

----

.يزاریش مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت 

----
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.نیلقثلا رون  ریسفت 

----

.یتئارق نسحم  رون ، ریسفت 

----

.مق یشاّیع ، ریسفتلا ،

----

.نوبول واتسوگ  برعلا ،) هراضح   ) برع مالسا و  ندمت 

----

.رطاوخلا هیبنت 

----

.یناقمام هَّللادبع  لاقملا ، حیقنت 

----

.نایوال رفس  تاروت ،

----

.عجارم لئاسملا  حیضوت 

----

.یسوط نسح  نب  دمحم  ماکحالا ، بیذهت 

----

.یسوط خیش  بیذهتلا ،

----
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.قودص لامعالا ، باوث 

----

.يریعش دمحم  نب  دمحم  رابخالا ، عماج 

----

.لضاف هّللا  تیآ  لئاسملا ، عماج 

----

.نایرفعج لوسر  هعیش ، یناسنا  یخیرات و  يایفارغج 

----

.دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  رد  خیرات  ياه  هولج 

----

.رمعوبا دایز  نیطسلف ، رد  یمالسا  ياهشبنج 

----

.ءاطغلا فشاک  يوأملا ، هّنج 

----
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.تایاکحلا عماوج 

----

.؛ یفجن نسح  دمحم  مالسإلا ، عیارش  حرش  یف  مالکلا  رهاوج 

----

.يرهطم یضترم  داهج ،

----

.يزار دمحم  مدش ، هعیش  ارچ 

----

.ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ 

----

.رکاش لیعامسا  دیس  یقیسوم ، هرابرد  هتکن  لهچ 

----

.ةرهازلا مکحلا 

----

.یناهفصا میعن  وبا  ءایلوالا ، هیلح 

----

.نیطسلف تمواقم  هسامح 

----

.یشرقلا فیرش  رقاب  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نسحلا  مامالا  هایح 

----
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.يولهدناک هباحصلا ، هایح 

----

.یسلجم رقاب  دمحم  همالع  بولقلا ، هویح 

----

.لیخد یلع  دمحم  یلع  هجیدخ ،

----

.هعبرا لاصخ  باب  قودص ، لاصخ 

----

.قودص خیش  لاصخلا ،

----

.یطویس ، يربکلا صئاصخلا 

----

.یئاسن نینمؤملا ، ریما  صئاصخ 

----

.يدراهتشا يدمحم  ناتسود ، ناتساد 

----
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.يرهطم دیهش  ناتسار ، ناتساد 

----

.داشر ربکا  یلع  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  همانشناد 

----

.یطویسلا نیدلا  لالج  روثنملا ، ردلا 

----

.نایمیحر نسح  دمحم  باتفآ ، هیاس  رد 

----

.یبرغم نامعن  مالسالا ، مئاعد 

----

.يدنوار نیدلا  بطق  تاوعدلا ،

----

.يربط همامالا ، لئالد 

----

.میعن وبا  هّوبنلا ، لئالد 

----

.یناهبهب رقابدمحم  هبکاسلا ، هعمدلا 

----

.یسردم يداهدیس  يزاریش ، ینیسح  دمحمدیس  دوهی ، هچیزاب  ایند 

----
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.ۀعیشلا فیناصت  یلا  ۀعیرذلا 

----

.يزاریش رازآ  یب  میرکلادبع  نیون ، هلاسر 

----

.یناحبس رفعج  گرزب ، نادرم  يزوریپ  زمر 

----

.هداز یقاب  اضر  ناگرزب ، تیقفوم  زمر 

----

خروم 8/1/69. یمالسا ، يروهمج  همانزور 

----

.نایمیرک روصنم  تلاسر ، همانزور 

----
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.رویدک هلیمج  یمالسا ، بالقنا  ییورایور 

----

هرامش 72. رون ، نایهار  هشوت  هر 

----

.یتالحم هللا  حیبذ  هعیرشلا ، نیحایر 

----

.يربط نیدلا  بحم  هرضنلا ، ضایرلا 

----

.هنایم رواخ  رد  نارحب  ياه  هشیر 

----

.یتالحم یلوسر  مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  یناگدنز 

----

.ینیسحلا فورعم  مشاه  ماما ، هدزاود  یگدنز 

----

.يزاریش دمحمدیس  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  یگدنز 

----

.گنارتسمرآ نراک  ملسو ،  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  همانیگدنز 

----

.هجراخ روما  ترازو  دانسا  ناریا ، یلم  دانسا  نامزاس 

----
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.دیدج تائاتفتسا  شخب  يدورهاش ، ینیسح  دومحمدیس  یمظعلا  هللا  تیآ  تیاس 

----

.تائاتفتسا شخب  يزاریش ، مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  تیاس 

----

.یعرش تالاؤس  هب  خساپ  یناسارخ ، دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  تیاس 

----
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.تائاتفتسا شخب  تجهب ، یمظعلا  هّللا  تیآ  تیاس 

----

.اهباوج لاؤس و  شخب  یناتسیس ، یمظعلا  هّللا  تیآ  تیاس 

----

.تائاتفتسا شخب  ینارکنل ، لضاف  یمظعلا  هّللا  تیآ  تیاس 

----

.تائاتفتسا شخب  يزاریش ، مراکم  یمظعلا  هّللا  تیآ  تیاس 

----

.دیدج تائاتفتسا  شخب  يربهر ، مظعم  ماقم  تیاس 

----

.ناگدنسیون زا  یعمج  مرح ، ناگراتس 

----

.هراوز یلگ  اضرمالغ  ناهج ،) نیشن  ناملسم  یحاون  اهروشک و  یلامجا  تخانش   ) مالسا نیمزرس 

----

.یمق سابع  خیش  راثآلاو ، مکحلا  هنیدم  راحبلا و  هنیفس 

----

.ییابطابط نیسح  دمحم  یبنلا ، ننس 

----

.يودهم گنشوه  اضرلادبع  يولهپ ، نارود  رد  ناریا  یجراخ  تسایس 

----
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.یبهذ ءالبنلا ، مالعا  ریس 

----
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.یبلح هّیبلحلا ، هریسلا 

----

.ماشه نبا  هّیوبنلا ، هریسلا 

----

.نالحد ینیذ  هیوبنلا ، هریسلا 

----

.ثراحلا رافغلادبع  نب  دومحم  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  هریس 

----

.يرهطم یضترم  مالسلا ،  هیلع  همئا  هریس 

----

.ناگنازرف يامیس 

----

.یسودرف همانهاش 

----

.يرئاحلا يدهم  خیش  یبوط ، هرجش 

----

.یناقرز هیندللا ، بهاوملا  حرش 

----

.ینامز میرک  يونعم ، يونثم  عماج  حرش 

----
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(. هللا همحر  ) ینیمخ ماما  ثیدح ، لهچ  حرش 

----

.یناکسحلا مکاح  لیزنتلا ، دهاوش 

----

.ناگدنسیون زا  یعمج  لد ، هفیحص 

----

.ملسم حیحص 

----

.مظعألا یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا 

----

.يراخب حیحصلا ،

----

.هیداجس هفیحص 

----

(. هللا همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  رون ، هفیحص 

----

.نیسای لآ  یضار  خیش  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  حلص 

----
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.ینالقسع رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص 

----

.ینیسح میهاربا  دیس  یمالسا ، ياهتلود  نیطسلف و  هضافتنا  مزینویهص ،

----

.يرابدور ءاول  همجرت  يرسیملا ، باهولادبع  مسینویهص ،

----

.شنم يداه  لضفلاوبا  رون ، تفایض 

----

.يرهزلا يرصبلا  هللادبع  وبأ  عینم  نب  دعس  نب  دمحم  يربکلا ، تاقبطلا 

----

.یّلحدهف نبدمحا  یعادلاهدع ،

----

.تروپ نوید  ناج  نآرق ، ملسو و  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع 

----

.یئاسحا روهمج  یبا  نبا  یلائللا ، یلاوع 

----

.قودص خیش  اضرلا ، رابخا  نویع 

----

.یفقث لاله  نب  میهاربا  تاراغلا ،

----
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.ینیما همالع  ریدغلا ،

----

.يدمآ دحاولا  دبع  مکحلا ، ررغ 

----

.ینیوزق ءارهزلا ، همطاف 

----

.رجح نبا  يرابلا ، حتف 

----
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.يدنک یفوک  مثعا  یلع  نب  دمحا  دمحم  وبا  حوتفلا ،

----

.یقطقط نبا  هیمالسالا ، لودلا  هیناطلسلا و  بادآ  یف  يرخفلا 

----

.ینیوج نیطمسلا ، دئارف 

----

.شوروخ یهللادبع  نیسح  یجراخ ، ناسانش  مالسا  گنهرف 

----

.یشخباقآ یلع  یسایس ، گنهرف 

----

.یشخب اقآ  یلع  یسایس ، مولع  گنهرف 

----

.اهشبنج اهتیصخش و  نیطسلف ؛ رصاعم  گنهرف 

----

.هثالثلا رهشالا  لئاضف 

----

.دشار یلعنیسح  هدش ، شومارف  ياهتلیضف 

----

 . مالسلا هیلع  اضر  ماما  هرگنک  مالسلا ،  هیلع  اضرلا  هقف 

----
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.قودصلا خیشلا  هیقفلا ،

----

.ناریا یمالسا  بالقنا  هضافتنا و  نیطسلف ،

----

.ناتک يرنه  للملا ، نیب  قوقح  نیطسلف و 

----

.یمق سابع  خیش  هیوضرلا ، دئاوف 

----

.لاجرلا سوماق 

----
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.رنهاب دیهش  نایئاپورا ، رظن  رد  نآرق 

----

.يزاریش مراکم  رصان  ربمایپ ، نیرخآ  نآرق و 

----

.داژن یمشاه  ینامسآ ، رگید  ياهباتک  نآرق و 

----

.يریمح دانسإلا ، برق 

----

.ینباکنت ءاملعلا ، صصق 

----

.یغالب نیدلا  ردص  نآرق ، صصق  گنهرف  اب  نآرق  صصق 

----

.ینیلکلا بوقعی  نب  دمحم  رفعج  وبا  یفاکلا ،

----

.يدنه یقتم  لامعلا ، لزنک 

----

.یمق هیولوق  نبا  تارایزلا ، لماک 

----

.ریثا نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا 

----
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.یمق ثدحم  رشبلا ، دّیس  هریس  یف  رصبلا  لحک 

----

.یلبرالا یسیع  نب  یلع  همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک 

----

.یّلح همالع  نیقیلا ، فشک 

----

.یمق زازخ  دّمحم  نب  یلع  رثألا ، هیافک 

----

.یعفاش یجنگ  بلاطلا ، هیافک 

----
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.راگزاس اضرمالغ  يدمحا ، نیچلگ 

----

.يدعس ناتسلگ 

----

.فئاوطلا فئاطل 

----

.ادخهد ربکا  یلع  ادخهد ، همان  تغل 

----

.تارح یلعدمحم  ینراک ، فیل 

----

.یخلب دمحم  نیدلا  لالج  يونثم ،

----

.یلحلا امن  نبا  نازحالا ، ریثم 

----

هرامش 93. مالسا ، رادساپ  هلجم 

----

.45 هرامش هزوح ، هلجم 

----

.476 هرامش شورس ، هلجم 

----
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.36 هرامش رثوک ، گنهرف  هلجم 

----

.یسربط نسح  نب  لضف  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم 

----

.یمثیه دئاوزلا ، عمجم 

----

.يرهطم یضترم  دیهش  راثآ ، هعومجم 

----

.مارو نیسحلا  یبا  ماّرو ، هعومجم 

----

.یناشاک ضیف  ءاضیبلا ، هجحم 

----

.میهاربا نب  نامیلس  تند و  يا  ادخ ، ربمایپ  ملسو  هیلع  هللا  یلص  دمحم 

----

.یناهفصا يوناب  نآرق ، ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم 

----
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.میدق پاچ  زجاعملا ، هنیدم 

----

.يزیربت یکلم  داوج  ازریم  تابقارملا ،

----

.لوقعلا تآرم 

----

.يدوعسم نیسحلا  نب  یلع  بهذلا ، جورم 

----

.دیفم خیش  هعیشلا ، ّراسم 

----

.یسربط يرون  نیسح  لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم 

----

.يروباسینلا مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا 

----

.روپ فیرش  اضر  یمالسا ، بالقنا  دجسم و 

----

.لبنح دمحا  دنسم 

----

.یناخریما اضر  دراد ، یلخد  هچ  ام  هب  نیطسلف  نانبل و  هلئسم 

----
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.يراوزبسلا نیسحلا  نب  نسح  بولقلا ، حیباصم 

----

.یسوط خیش  دجهتملا ، حابصم 

----

.یمعفک یلماع  یلع  نب  میهاربا  یمعفکلل ، حابصملا 

----

.يرونید هبیتق  نبا  فراعملا ،

----

.لفون قزارلادبع  میرک ، نآرق  رد  دادعا  هزجعم 

----

.یناربط دمحا  نب  نامیلس  ریبکلا ، مجعم 

----

1413 ص :

ناضمر رد  www.Ghaemiyeh.comغیلبت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1492 

http://www.ghaemiyeh.com


.یقارن دمحا  الم  ةداعسلا ، جارعم 

----

.یمق سابع  خیش  نانجلا ، جیتافم 

----

.یناهفصا بغار  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم 

----

.یناهبصإلا جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم 

----

.جات افص  دیجم  لاغشا ، زا  سپ  نیطسلف  تمواقم 

----

.مّرقملا قازرلادبع  مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم 

----

.یمزراوخ مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم 

----

.مرقم مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم 

----

.ینادمه يراهب  دمحم  خیش  نیقتملا ، هرکذت  همدقم 

----

.يرهطم یضترم  یمالسا ، ینیب  ناهج  رب  يا  همدقم 

----
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.دیفملا خیشلا  هعنقملا ،

----

.یسربطلا نسحلا  نب  لضف  قالخالا ، مراکم 

----

.راثآلا مراکم 

----

.يرتستلا یشعرم  هللا  رون  دیس  قحلا ، قاقحا  تاقحلم 

----

.قودص خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم 

----

.هرخآلا لزانم 

----
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.بوشآ رهش  نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقانم 

----

.يدوبهب رقاب  دمحم  قیقحت : یلزاغم ، نبا  بقانم ،

----

.یمزراوخلا یکملا  دمحم  نب  دمحا  نب  قفوملا  بقانم ،

----

.یناسارخ مشاه  دمحم  خیراوتلا ، بختنم 

----

.يرهش ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  بختنم 

----

.دمحم نب  یلع  نب  نمحرلادبع  ممالا ، كولملا و  خیرات  یف  مظتنملا 

----

.یمق سابع  خیش  لامآلا ، یهتنم 

----

.ینیکشم یلع  هیددعلا ، ظعاوم 

----

.يرون لیعامسا  دمحم  مالسا ، هاگدید  زا  انغ  یقیسوم و 

----

.سوواط نب  دیس  تاوعدلا ، جهم 

----
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.يرهش ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم 

----

.ییابطابط نیسح  دمحم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا 

----

.رهپس یقت  دمحم  ازریم  خیراوتلا ، خسان 

----

.یناغماد يودهم  دومحم  همجرت  دیفم ، خیش  لمج ، دربن 

----
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.خیاشم نیسح  دمحم  هغالبلا ، جهن  رد  یسایس  تارظن 

----

.يرقاب ورسخ  یمالسا ، تیبرت  هب  هرابود  یهاگن 

----

.هداز ینیسح  یلعدیس  ینید ، ياهشزومآ  رب  دیکأت  اب  شزومآ  رب  یشرگن 

----

.هداز ینیسح  یلعدیس  ینید ، ياهشزومآ  رب  دیکأت  اب  شزومآ  رب  یشرگن 

----

.یجنلبشلا راصبالا ، رون 

----

.بدألا نونف  یف  بابرإلا  هیاهن 

----

.یتشد دمحم  همجرت  هغالبلا ، جهن 

----

.هدنیاپ مساقلاوبا  هحاصفلا ، جهن 

----

.یلماع رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو 

----

.یبوبلم رقاب  دمحم  ثداوحلا ، عیاقولا و 

----
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.فنخم یبا  فطلا ، هعقو 

----

.یبیصخ يربکلا ، هیادهلا 

----

.یملید نیسح  هتکن ، کی  رازه و 

----

.یفنحلا يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  هدوملا ، عیبانی 

----

.لداع همجرت  یلوالا ، تاراضحلا  خیرات  یف  دوهیلا 

----

.يرهاطلا يدمت  مهتلود ، دوهیلا و 

----

.نایمیرک دمحا  مسینویهص ، دوهی و 

----

----
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1502زکرم  هحفص 1499 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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