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فلؤم 85همدقم 

85هراشا

نانآ هب  باوج  بدا و  لها  ضارتعا  - 188

اهنآ هب  باوج  ربخ و  لها  ضارتعا  - 289

اهنآ هب  باوج  ناراک و  هظفاحم  ضارتعا  - 390

90هراشا

يرصم لکیه  رتکد  يزرو  101ضرغ 

مالسالا رجف  يرصم و  نیما  104دمحا 

هعیشلا لصا  باتک  رد  نیما  دمحا  هب  ءاطغلا  فشاک  106باوج 

نآ تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  109خودرم 

دینک تواضق  115هنافصنم 

تسا تداع  قرخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رمع  122لوط 

وا تالاقم  باوج  هب  هراشا  وا و  تاهّرت  يورسک و  132دمحا 

باتک نیا  پاچ  تلع  هب  136يرظن 

تسا تعامج  تّنس و  ياملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  138رداصم و 

اهنآ باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغ  هب  140هراشا 

اهنآ باوج  يورسک و  ياه  ییوگ  طلغ  هب  152هراشا 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  هّماع  ياملع  160بتک 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  هب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  162راعشا 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  168رابخا 

نّنست لها  قرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوجو  هب  176رابخا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  هراشا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رد  یبیجع  191ثیدح 

نآ باوج  مالسا و  سّدقم  نید  هب  يورسک  195تالمح 

رفس 207زاغآ 

هرظانم 210سلجم 

« لوا هسلج  »213
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213هراشا

بجر 1345» هعمج 23  هلیل   » لّوا 215هسلج 

یگداوناخ تبسن  218نییعت 

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  باب  رد  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  220لاؤس و 

دنربمغیپ ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  227لیالد 

دومرف یم  ادا  قیرفت  عمج و  هب  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  239ربمغیپ 

دباع دمحم  ریما  دیس  ناریا  هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  260تلع 

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  261تکرح 

غارچ هاش  دمحا  ریما  263دیس 

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  264گنج و 

غارچ هاش  دسج  ندش  265ادیپ 

نیسح نیدلا  ءالع  266دیس 

باجم میهاربا  دیس  ناشیا  دنزرف  دباع و  دمحم  ریما  268دیس 

هیما ینب  لامعا  269عیاجف 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  269هعقاو 

ییحی بانج  272تداهش 

مالّسلا هیلع  یلع  ربق  273شیادیپ 

مالّسلا هیلع  یلع  نفدم  رد  275فالتخا 

باجم میهاربا  278نادنزرف 

نارهت رد  يزاریش  280تاداس 

خیرات 284هّدام ي 

هارث باط  يزاریش  نیظعاولا  فرشا  ياقآ  موحرم  284تافو 

« مود هسلج  »290

290هراشا

بجر 1345» هبنش 24  هلیل   » مود 292هسلج 

هعیش بهذم  رب  ندومن  293لاکشا 
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نیفلاخم ياه  یشارت  لاکشا  هب  296خساپ 

عیشت تقیقح  هعیش و  297يانعم 

عیشت ماقم  حیرشت  رد  رابخا  300تایآ و 

رامع دادقم و  رذوبا و  ناملس و  312ماقم 

هدنبادخ هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  315تلع 

اه لوغم  هرود ي  رد  عیشت  321روهظ 

هاضقلا یضاق  اب  یلح  همالع  321هرظانم ي 

درب نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  326مالسا 

دشاب یم  يداژن  تارخافت  يور  اه  گنج  داسف و  329مامت 

ءابس نب  هللادبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  331دیاقع 

نآ باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  341لاکشا 

دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كرابم  مان  س »  » هکنیا و  سی »  » يانعم 342رد 

دندمحم لآ  نیسای  لآ  زا  343دارم 

تسا بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  348تاولص 

« موس هسلج  »359

359هراشا

بجر 1345» هبنشکی 25  هلیل   » موس 361هسلج 

361هراشا

هیدیز 362دیاقع 

هیناسیک 364دیاقع 

هیحاّدق 366دیاقع 

تالغ 367دیاقع 

هیرشع انثا  هیماما  هعیش  368دیاقع 

تفرعم ربخ  هب  عجار  372لاکشا 

لاکشا زا  373باوج 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  375رابخا 
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نّنست لها  زا  یلاعت  هللا  ْهیؤر  379رابخا 

یلاعت هللا  ْهیؤر  مدع  رب  رابخا  385لیالد و 

نیحیحص تافارخ  هب  387هراشا 

توملا کلم  تروص  هب  یسوم  ندز  390یلیس 

تسا تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  398فاصنا 

هعیش هب  نداد  كرش  403تبسن 

كرش ماسقا  نایب  406رد 

406هراشا

یلج 406كرش 

تاذ رد  407كرش 

407هراشا

يراصن 407دیاقع 

تافص رد  408كرش 

لاعفا رد  409كرش 

تدابع رد  410كرش 

410هراشا

رذن باب  413رد 

یفخ 417كرش 

بابسا رد  419كرش 

تسین كرشم  یهار  چیه  زا  419هعیش 

نامیلس دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  421ندروآ 

دنا قح  ضیف  طیاسو  دمحم  425لآ 

نیلقث 427ثیدح 

تسا تداعس  بجوم  بّصعت ، زا  یلاخ  رظن  428تقد 

دنا هدومن  ربخ  لقن  لاّعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  432يراخب و 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسر  هب  تناها  کحضم و  439ربخ 
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نیلقث ثیدح  دانسا  442رد 

هنیفس 448ثیدح 

لّسوت 459ياعد 

هعامج نبا  ياوتف  هب  لّوا  دیهش  462تداهش 

ادیص یضاق  تیاعس  هب  یناث  دیهش  466تداهش 

فصنم مدرم  بلج  تهج  کین  468راتفگ 

نایناریا اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  469هراشا 

نایعیش تراغ  لتق و  هب  ننست  لها  ياملع  ياواتف  ناریا و  هب  هویخ  ناخ  470تازواجت 

ناسارخ هب  کبزا  ناخ  هللادبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتق و  هب  نّنست  لها  ياملع  472ياواتف 

ناتسناغفا نایعیش  اب  هنغافا  يارما  472راتفر 

ناخ هللا  ناما  ریما  زا  474ریدقت 

ثلاث دیهش  475تداهش 

نآ زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  476مادقا 

ترایز بادآ  478رد 

زامن زا  دعب  ياعد  ترایز و  479زامن 

تسین كرش  همئا  بابق  هناتسآ  482ندیسوب 

فسوی ترضح  ناردارب  ندومن  هدجس  نداتفا و  كاخ  484هب 

مسج يانف  زا  دعب  حور  486ياقب 

نآ باوج  حور و  ياقب  هب  487لاکشا 

میکح طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هّدام و  لها  488روهظ 

اپورا یهلا  ياملع  489لاوقا 

نآ باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  492عافد 

دیزی دادترا  رفک و  رب  494لیالد 

دیلپ دیزی  نعل  رب  نّنست  لها  ياملع  501زاوج 

دیزی تعیب  نتسکش  مرج  هب  هنیدم  لها  ماع  504لتق 

مانمگ 509زابرس 
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دنتسه هدنز  قح و  هار  يادهش  دمحم  511لآ 

« مراهچ هسلج  »515

515هراشا

بجر 1345» هبنشود 26  هلیل   » مراهچ 517هسلج 

دیدومن تقیقح  فشک  هداهن  ام  رب  517تّنم 

تماما فارطا  رد  518ثحب 

تقیقح فشک  نّنست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  519ثحب 

تسین هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  521یلیلد 

فاصنا اب  يالقع  لّمأت  لباق  تسا  یبیجع  522رما 

هفینحوبا هب  نّنست  لها  ياملع  ناماما و  526در 

تسا هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  531تماما 

تسا هماع  تّوبن  زا  رتالاب  تماما  535ماقم 

ءایبنا بتارم  فالتخا  537رد 

هّصاخ تّوبن  539هصیصخ ي 

تلزنم ثیدح  هب  یلع  يارب  زا  تّوبن  ماقم  تابثا  رب  543لیالد 

هّماع قرط  زا  تلزنم  ثیدح  544دانسا 

يدمآ لاح  551حرش 

باّطخلا نب  رمع  زا  تلزنم  ثیدح  553دنس 

تعامج بهذم  رد  دحاو  ربخ  555مکح 

مالّسلا هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  560تابثا 

دوب ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  566یلع 

مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  ِرد  رگم  دش  هتسب  دجسم  هب  اه  هناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رما  571هب 

دوخ ترازو  يارب  یلع  زا  ربمغیپ  586ياضاقت 

« مجنپ هسلج  »594

594هراشا

بجر 1345» هبنش 27  هس  هلیل   » مجنپ 596هسلج 
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دنک یم  مومع  هدافا  تلزنم  596هملک 

هدش دراو  كوبت  زا  ریغ  هدّدعتم  تاعفد  رد  تلزنم  600ثیدح 

ندیتسرپ هلاسوگ  هب  ار  لیئارسا  ینب  يرماس  نداد  بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  607هفیلخ 

مالّسلا هیلع  نوراه  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  609تقباطم 

تفالخ هب  ار  یلع × ربمغیپ ’ ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  611ثیدح 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  هب  هحّرصم ي  620ثیداحا 

دمآ ادص  هب  مه  زاب  634خیش 

دومن لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین ، هباحص  لضف  رکنم  634يدحا 

تسا لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  636لقن 

نآ تّمذم  هریرهوبا و  لاح  640حرش 

دشاب یمن  ادج  نآرق  قح و  زا  640یلع 

نیفلاخم لباقم  رد  نایعیش  646تیمولظم 

نایعیش هب  یّنس  ياملع  ياه  تمهت  غورد و  ياه  647تبسن 

نایعیش هب  هبر  دبع  نبا  ياه  647تمهت 

مزح نبا  ياه  652تمهت 

هّیمیت نبا  ياه  653تمهت 

یناتسرهش ياهیراک  660طلغ 

نآ تالاح  هریرهوبا و  تّمذم  رد  662رابخا 

نیملسم راتشک  ملظ و  رد  هاطرا  نب  رسب  اب  هریرهوبا  664تکرش 

وا هب  رمع  ندز  هنایزات  هریرهوبا و  ندوب  669دودرم 

؟ هن ای  تسه  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  میضار ، رکب  یبا  زا  نم  هدومرف  ادخ  هک  یلوعجم  ثیدح  باوج  676رد 

اهنآ ّدر  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  677رابخا 

دنا تشهب  لها  ناریپ  دّیس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  يربخ  685در 

تشهب لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  ثیدح  689رد 

دندوب ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبا  هک  يربخ  باوج  694در 

تسا ملاع  نانز  نیرتهب  695همطاف 
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تیبلا لها  ّبح  بوجو  هب  یعفاش  707رارقا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم  مالّسلا  هیلع  709یلع 

يوشم ریط  714ثیدح 

تقیقح 722نایب 

دندّمحم لآ  رکذ  725لها 

نآ باوج  هعبرا و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رد  هیآ  726لقن 

نآ باوج  راغ و  هیآ  هب  731لالدتسا 

لاثما 735دهاوش و 

تقیقح 738زاربا 

ءاروعاب نب  739معلب 

دباع 740ياصیصرب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنیکس  742لوزن 

زکرم 746هرابرد 
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دلج 1 رواشیپ  ياه  بش 

باتک تاصخشم 

.1350  - 1276 دمحم ، نیظعاولا ، ناطلس  هسانشرس : 

Soltanolvaezin,Mohammad

یناهج عمجم  شرافـس ] هب  [ ؛  یتیارد اضرلادبع  ققحم  يزاریـش ؛  نیظعاولا  ناطلـس  فلوم  رواشیپ / ياهبـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.یسانش هعیش 

 - 1395 بیذهتلاراد ،  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

 : 5-2-96815-600-978 3 .ج 2 978-600-96815-1-8 ؛ :  .ج 978-600-96815-0-1 ؛  : 1 .ج کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رضاح  باتک  تشاددای : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

Shi'ah -- Controversial literature عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  تنس --  لها  عوضوم : 

Sunnites -- Apologetic works عوضوم : 

اه هیعافد  هیماما --  هعیش  عوضوم : 

Imamite Shia'h -- Apologetic works  : * عوضوم

 - 1352 اضرلادبع ، یتیارد ، هدوزفا :  هسانش 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  هدوزفا :  هسانش 

The World Center for Shite Studies هدوزفا :  هسانش 

BP228/س8ش2 1394 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 

4403531 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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بلاطم تسرهف 

نایراصنا 15 نیسح  داتسا  همدقم 

یسانش 19 هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

ققحم 21 همدقم 

تماما 25 تفالخ و  نوماریپ  یتالاؤس 

ماکحا 42 نوماریپ  یتالاؤس 

فلؤم 57 لاح  حرش  زا  يرصتخم 

قیقحت 59 شور 

فلؤم 65 همدقم 

نانآ 68 هب  باوج  بدا و  لها  ضارتعا  - 1

اهنآ 69 هب  باوج  ربخ و  لها  ضارتعا  - 2

اهنآ 70 هب  باوج  ناراک و  هظفاحم  ضارتعا  - 3

يرصم 81 لکیه  رتکد  يزرو  ضرغ 

مالسالا 84 رجف  يرصم و  نیما  دمحا 

هعیشلا 86 لصا  باتک  رد  نیما  دمحا  هب  ءاطغلا  فشاک  باوج 

نآ 89 تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  خودرم 

دینک 95 تواضق  هنافصنم 

تسا 102 تداع  قرخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رمع  لوط 
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وا 112 تالاقم  باوج  هب  هراشا  وا و  تاهّرت  يورسک و  دمحا 

باتک 116 نیا  پاچ  تلع  هب  يرظن 

تسا 118 تعامج  ّتنس و  ياملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  رداصم و 

اهنآ 120 باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغ  هب  هراشا 

اهنآ 132 باوج  يورسک و  ياه  ییوگ  طلغ  هب  هراشا 

تراهط 140 تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  هّماع  ياملع  بتک 

مالّسلا 142 هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  هب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  راعشا 

مالّسلا 146 هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  رابخا 

نّنست 154 لها  قرط  زا  يدهم  ترضح  دوجو  هب  رابخا 

يدهم 167 ترضح  هب  هراشا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رد  یبیجع  ثیدح 

نآ 171 باوج  مالسا و  سّدقم  نید  هب  يورسک  تالمح 

رفس 183 زاغآ 

هرظانم 186 سلجم 

189 لوا .» هسلج  »

191 بجر 1345 » هعمج 23  هلیل   » لّوا هسلج 

یگداوناخ 194 تبسن  نییعت 

هلآو 196 هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  باب  رد  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  لاؤس و 

دنربمغیپ 201 ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  لیالد 

دومرف 210 یم  ادا  قیرفت  عمج و  هب  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  ربمغیپ 

دباع 228 دمحم  ریما  دیس  ناریا  هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  تلع 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ناخ 229 غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  تکرح 

غارچ 231 هاش  دمحا  ریما  دیس 

غارچ 232 هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  گنج و 

غارچ 233 هاش  دسج  ندش  ادیپ 

نیسح 234 نیدلا  ءالع  دیس 

باجم 236 میهاربا  دیس  ناشیا  دنزرف  دباع و  دمحم  ریما  دیس 

هیما 237 ینب  لامعا  عیاجف 

مالّسلا 237 هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  هعقاو 

ییحی 240 بانج  تداهش 

مالّسلا 241 هیلع  یلع  ربق  شیادیپ 

مالّسلا 243 هیلع  یلع  نفدم  رد  فالتخا 

باجم 246 میهاربا  نادنزرف 

نارهت 248 رد  يزاریش  تاداس 

خیرات 252 هّدام ي 

هارث 252 باط  يزاریش  نیظعاولا  فرشا  ياقآ  موحرم  تافو 

257 مود .» هسلج  »

259 بجر 1345 » هبنش 24  هلیل   » مود هسلج 

هعیش 260 بهذم  رب  ندومن  لاکشا 

نیفلاخم 263 ياه  یشارت  لاکشا  هب  خساپ 

عیشت 264 تقیقح  هعیش و  يانعم 
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عیشت 267 ماقم  حیرشت  رد  رابخا  تایآ و 

رامع 279 دادقم و  رذوبا و  ناملس و  ماقم 

هدنبادخ 282 هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  تلع 

اه 288 لوغم  هرود ي  رد  عیشت  روهظ 

هاضقلا 288 یضاق  اب  یلح  همالع  هرظانم ي 

درب 292 نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  مالسا 

دشاب 295 یم  يداژن  تارخافت  يور  اه  گنج  داسف و  مامت 

ءابس 297 نب  هللادبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  دیاقع 

نآ 307 باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  لاکشا 

دشاب 308 یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كرابم  مان  س »  » هکنیا و  سی »  » يانعم رد 

دندمحم 309 لآ  نیسای  لآ  زا  دارم 

تسا 313 بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  تاولص 

321 موس .» هسلج  »

323 بجر 1345 » هبنشکی 25  هلیل   » موس هسلج 

هیدیز 324 دیاقع 

هیناسیک 326 دیاقع 

هیحاّدق 328 دیاقع 

تالغ 329 دیاقع 

هیرشع 330 انثا  هیماما  هعیش  دیاقع 

تفرعم 334 ربخ  هب  عجار  لاکشا 
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لاکشا 335 زا  باوج 

ملسم 337 يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  رابخا 

نّنست 341 لها  زا  یلاعت  هللا  ْهیؤر  رابخا 

یلاعت 347 هللا  ْهیؤر  مدع  رب  رابخا  لیالد و 

نیحیحص 349 تافارخ  هب  هراشا 

توملا 352 کلم  تروص  هب  یسوم  ندز  یلیس 

تسا 358 تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  فاصنا 

هعیش 363 هب  نداد  كرش  تبسن 

كرش 366 ماسقا  نایب  رد 

یلج 366 كرش 

تاذ 367 رد  كرش 

�يراصن 367 دیاقع 

تافص 368 رد  كرش 

لاعفا 369 رد  كرش 

تدابع 370 رد  كرش 

رذن 373 باب  رد 

یفخ 376 كرش 

بابسا 378 رد  كرش 

تسین 378 كرشم  یهار  چیه  زا  هعیش 

نامیلس 380 دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  ندروآ 
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دنا 384 قح  ضیف  طیاسو  دمحم  لآ 

نیلقث 386 ثیدح 

تسا 387 تداعس  بجوم  بّصعت ، زا  یلاخ  رظن  تقد 

دنا 391 هدومن  ربخ  لقن  لاّعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  يراخب و 

ملسم 396 يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسر  هب  تناها  کحضم و  ربخ 

نیلقث 399 ثیدح  دانسا  رد 

هنیفس 404 ثیدح 

لّسوت 414 ياعد 

هعامج 417 نبا  ياوتف  هب  لّوا  دیهش  تداهش 

ادیص 420 یضاق  تیاعس  هب  یناث  دیهش  تداهش 

فصنم 422 مدرم  بلج  تهج  کین  راتفگ 

نایناریا 423 اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  هراشا 

نایعیش 424 تراغ  لتق و  هب  ننست  لها  ياملع  ياواتف  ناریا و  هب  هویخ  ناخ  تازواجت 

ناسارخ 426 هب  کبزا  ناخ  هللادبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتق و  هب  نّنست  لها  ياملع  ياواتف 

ناتسناغفا 427 نایعیش  اب  هنغافا  يارما  راتفر 

ناخ 428 هللا  ناما  ریما  زا  ریدقت 

ثلاث 429 دیهش  تداهش 

نآ 430 زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  مادقا 

ترایز 432 بادآ  رد 
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زامن 433 زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

تسین 436 كرش  همئا  بابق  هناتسآ  ندیسوب 

فسوی 438 ترضح  ناردارب  ندومن  هدجس  نداتفا و  كاخ  هب 

مسج 440 يانف  زا  دعب  حور  ياقب 

نآ 442 باوج  حور و  ياقب  هب  لاکشا 

میکح 442 طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هّدام و  لها  روهظ 

اپورا 443 یهلا  ياملع  لاوقا 

نآ 447 باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  عافد 

دیزی 448 دادترا  رفک و  رب  لیالد 

دیلپ 453 دیزی  نعل  رب  نّنست  لها  ياملع  زاوج 

دیزی 456 تعیب  نتسکش  مرج  هب  هنیدم  لها  ماع  لتق 

مانمگ 461 زابرس 

دنتسه 463 هدنز  قح و  هار  يادهش  دمحم  لآ 

468 مراهچ .» هسلج  »

470 بجر 1345 » هبنشود 26  هلیل   » مراهچ هسلج 

دیدومن 470 تقیقح  فشک  هداهن  ام  رب  ّتنم 

تماما 471 فارطا  رد  ثحب 

تقیقح 472 فشک  نّنست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  ثحب 

تسین 474 هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  یلیلد 

فاصنا 475 اب  يالقع  لّمأت  لباق  تسا  یبیجع  رما 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هفینحوبا 479 هب  نّنست  لها  ياملع  ناماما و  در 

تسا 484 هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  تماما 

تسا 488 هماع  تّوبن  زا  رتالاب  تماما  ماقم 

ءایبنا 490 بتارم  فالتخا  رد 

هّصاخ 492 تّوبن  هصیصخ ي 

تلزنم 496 ثیدح  هب  یلع  يارب  زا  تّوبن  ماقم  تابثا  رب  لیالد 

هّماع 497 قرط  زا  تلزنم  ثیدح  دانسا 

يدمآ 504 لاح  حرش 

باّطخلا 506 نب  رمع  زا  تلزنم  ثیدح  دنس 

تعامج 508 بهذم  رد  دحاو  ربخ  مکح 

مالّسلا 513 هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  تابثا 

دوب 519 ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  یلع 

مالّسلا 524 هیلع  یلع  هناخ  ِرد  رگم  دش  هتسب  دجسم  هب  اه  هناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رما  هب 

دوخ 538 ترازو  يارب  یلع  زا  ربمغیپ  ياضاقت 

546 مجنپ .» هسلج  »

548 بجر 1345 » هبنش 27  هس  هلیل   » مجنپ هسلج 

دنک 548 یم  مومع  هدافا  تلزنم  هملک 

هدش 552 دراو  كوبت  زا  ریغ  هدّدعتم  تاعفد  رد  تلزنم  ثیدح 

ندیتسرپ 558 هلاسوگ  هب  ار  لیئارسا  ینب  يرماس  نداد  بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  هفیلخ 
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مالّسلا 559 هیلع  نوراه  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  تقباطم 

تفالخ 562 هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  ثیدح 

مالّسلا 570 هیلع  یلع  تفالخ  هب  هحّرصم ي  ثیداحا 

دمآ 583 ادص  هب  مه  زاب  خیش 

دومن 584 لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین ، هباحص  لضف  رکنم  يدحا 

تسا 585 لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  لقن 

نآ 589 تّمذم  هریرهوبا و  لاح  حرش 

دشاب 590 یمن  ادج  نآرق  قح و  زا  یلع 

نیفلاخم 596 لباقم  رد  نایعیش  تیمولظم 

نایعیش 596 هب  یّنس  ياملع  ياه  تمهت  غورد و  ياه  تبسن 

نایعیش 597 هب  هبر  دبع  نبا  ياه  تمهت 

مزح 600 نبا  ياه  تمهت 

هّیمیت 601 نبا  ياه  تمهت 

یناتسرهش 608 ياهیراک  طلغ 

نآ 610 تالاح  هریرهوبا و  تّمذم  رد  رابخا 

نیملسم 612 راتشک  ملظ و  رد  ْهاطرا  نب  رسب  اب  هریرهوبا  تکرش 

وا 616 هب  رمع  ندز  هنایزات  هریرهوبا و  ندوب  دودرم 

623 هن ؟ ای  تسه  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  میضار ، رکب  یبا  زا  نم  هدومرف  ادخ  هک  یلوعجم  ثیدح  باوج  رد 

اهنآ 624 ّدر  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  رابخا 
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دنا 630 تشهب  لها  ناریپ  دّیس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  يربخ  در 

تشهب 634 لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  ثیدح  رد 

دندوب 639 ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبا  هک  يربخ  باوج  در 

تسا 640 ملاع  نانز  نیرتهب  همطاف 

تیبلا 649 لها  ّبح  بوجو  هب  یعفاش  رارقا 

هلآو 651 هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم  مالّسلا  هیلع  یلع 

يوشم 656 ریط  ثیدح 

تقیقح 663 نایب 

دندّمحم 666 لآ  رکذ  لها 

نآ 667 باوج  هعبرا و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رد  هیآ  لقن 

نآ 672 باوج  راغ و  هیآ  هب  لالدتسا 

لاثما 677 دهاوش و 

تقیقح 679 زاربا 

ءاروعاب 680 نب  معلب 

دباع 681 ياصیصرب 

هلآو 683 هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنیکس  لوزن 
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نایراصنا نیسح  داتسا  همدقم 

نیعملا وه 

ات ناسارخ  نادیم  یعرف  ياه  نابایخ  زا  یکی  هک  هداز  رل  نابایخ  میگدنز  لحم  رد  مدنارذگ ، یم  ار  ییادتبا  مشش  سالک  هک  یمایا 
، هیبـجر هیمطاـف ، رفـص ، مرحم و  یتبـسانم : ره  هب  نمؤم  مدرم  تاـعامج و  همئا  هقطنم و  ياـملع  دوـجو  تکرب  زا  دوـب ، ماـیق  نادـیم 
رد ناهرب  ربکا  یلع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  مهـس  هک  دش ، یم  لیکـشت  یبهذم  فلتخم  سلاجم  ناضمر  كرابم  هام  هینابعش و 

خیش جاح  روهشم  بیطخ  نوچ  یمان  هب  يابطخ  نانارنخـس و  زا  شا  یبهذم  سلاجم  رد  هقطنم  نآ  رد  دوب ، رتشیب  همه  زا  هنیمز  نیا 
هصح یلع  ازریم  جاح  يدورهاش ، يورغ  اضر  دیس  جاح  یعیفش ، لیعامسا  دیـس  جاح  ماوق ، يدهم  دیـس  جاح  یفـسلف ، یقت  دمحم 

نینچمه لمع و  ملع و  رد  يا  هژیو  هاگیاج  زا  هک  يزاریش  نیظعاولا  ناطلس  یناسارخ و  ققحم  جاح  يا ،

ناطلـس ياه  هباطخ  ینارنخـس و  صوصخب  ءابطخ  نانارنخـس و  نیا  بذـج  نم  دـش ، یم  هدافتـسا  دوب  رادروخرب  لـحم  مدرم  ناـیم 
هیفطق هیلک  تیالو  بحاص  نانمؤم  ریما  هژیو  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نوماریپ  شیاه  ینارنخـس  ثحب و  رثکا  هک  نیظعاولا 

.درک راپسهر  مق  هیملع  هزوح  هب  ارم  یهلا  تمحر  تسد  هک  ینامز  ات  مدرک ، ادیپ  یفطاع  يدنویپ  وا  اب  مدش و  دوب  یهلا 

هیرگ مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناگتسباو  ناگرزب و  زا  هک  مردام  ردپ و  ترایز  يارب  هعمج  هبنـش و  جنپ  ياهزور  لیـصحت  مایا  رد 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  بان  ناگدننک 
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اب ما  ییانـشآ  هقباس  اب  دوب ، نیـشن  هناـخ  یبلق  يراـمیب  رثا  رب  نیظعاولا  ناطلـس  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  مدـمآ و  یم  نارهت  هب  دـندوب 
نیریش ثحابم  زا  متفر و  یم  شتدایع  هب  رهظ  هدزاود  ات  حبص  هن  تعاس  زا  وا  دوخ  هزاجا  هب  هبنشجنپ  شیاهربنم  شیاه و  ینارنخس 

ارم راوگرزبدوجو  نآ  هک  ییاج  ات  دش ، یتفلا  سنا و  هب  لیدبت  رگیدـکی  هب  رفن  ود  ام  نیفرط  سنا  مدـش ، یم  دـنم  هرهب  شراب  رپ  و 
دشر رد  وا  راک  نیا  داتسرف و  یم  شغیلبت  مایا  ياهربنم  ای  سلاجم  هب  دوخ  ياج  هب  متـشادن  ار  مزال  یگتخپ  ینارنخـس  رد  زونه  هک 

.تشاذگ هداعلا  قوف  رثا  یبهذم  ياه  ینارنخس  رد  ما  ییایوگ  ندش  زاب  نم و 

رد تشاد  يراشفاپ  املع  مارتحا  تشاد و  ساپ  هب  دوب  یقالخا  عبطلا و  عینم  هداـعلا  قوف  لیـصا و  تمارک ، اـب  تبالـص ، اـب  يدرم  وا 
لباق لوپ  یهاگ  دـندوب  هتخانـش  وا  اب  سنا  رد  ارم  هک  لحم  راجت  املع و  زا  دودـعم  يدارفا  دوب ، وا  اب  نیریـش  یناـبز  بـالط  قیوشت 

شلکوت هیکت و  تفریذپن ، ار  یلوپ  چیه  راب  کی  شرمع  نایاپ  ات  منک ، میدقت  ترضح  نآ  هب  هک  دنتـشاذگ  یم  مرایتخا  رد  یهجوت 
، درک فیرعت  میارب  راـب  کـی  شدوخ  ار  رهـش  نآ  ۀبـش  هد  لدتـسم  ثحاـبم  رواـشیپ و  هب  شرفـس  ناتـساد  دوب ، بیجع  دـنوادخ  هب 
هک وا  ياه  باتک  هیقب  شتشذگرد  زا  شیپ  ات  متشاد  دیما  تسا ، نیریش  لسع  نوچ  ما  هقئاذ  رد  زونه  شرفس  ندرک  وگزاب  ینیریش 

زاـب شتداـیع  زا  شگرم  تاـظحل  اـت  دیـشوپن  ققحت  ساـبل  دـنام و  ملد  رد  دـیما  نیا  یلو  دوش  پاـچ  دـش  یم  دـلج  لـهچ  زا  شیب 
ترـضح راوج  رد  درک و  زاورپ  توکلم  هب  شدـنلب  حور  ًاتیاهن  دوب و  هارمه  موادـم  رکذ  اب  هک  مدوب  شتـشذگرد  دـهاش  مداتـسیان ،

.تفرگ مارآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  هنایشآ  مق  رهش  رد  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم 
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يوزرآ یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  مرتحم  تسایر  يراصنا  موحرم  .تسا  هدـنز  رواشیپ ) ياهبـش   ) شـشزرا اـب  باـتک  اـب  هراومه 
، دـیدن ار  نآ  پاچ  دوب و  هتفاتـش  یقاب  راید  هب  يراصنا  مالـسالا  تجح  یلو  دـش  پاچ  باتک  تشاد  عمجم  رد  ار  باتک  نیا  پاچ 

باتک نیا  هک  منک  یم  ریدقت  رایسب  شناراکردنا  تسد  یسانش و  هعیش  یناهج  عمجم  زا  دوب  دهاوخ  مه  وا  بیصن  شا  هرهب  املـسم 
.مراد قح  ترضح  زا  ناوضر  صاخ و  تمحر  تساوخرد  شفلؤم  يارب  دندرک ، هضرع  یمالسا  هعماج  هب  ار  اهبنارگ  شزرا و  اب 

8/8/1395

نایراصنا نیسح 
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یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم  همدقم 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

« قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  »

مالّسلا مهیلع  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

دهد یمروتسد  شرافس و  رمالا  یلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  شمرکا  ربمایپ  دوخ و  زا  تعاطا  هب  ار  نینموم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
وربماـیپ زا  دـینک و  تعاـطا  ادـخ  زا  ناـمیا !  لـها  يا  ْمُْکنِم ﴾ ِْرمـْألا  ِیلُوا  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطأ  َهللا َو  اوُعیطأ  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیأ  اـی   : ﴿ هک

لاؤس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفیرـش  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  هیآ 59 ) ءاسنلا  هروس   ) .دـینک تعاطا  ناتدوخ  رما  ناـبحاص 
نیملسملا همئا  ءافلخ و  هک  نیا  لاح  نیملسملا » همئا  یئافلخ و  مه  : » دندومرف ترضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رمالا  یلوا  زا  دارم  دش ،

زا دعب  تفالخ  تماما و  ثحبم  هک  ییاج  ات  دش  نیملسم  نیب  فالتخا  دروم  دنشاب  دیاب  یناسک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب 
ار نارگـشهوژپ  ناققحم و  یباختنا  ای  تسا  یباصتنا  یهلا و  رما  کی  تماـما  هکنیا  ثحب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر 

.هدرک لوغشم  دوخ  هب 

ینیـشناج تماما و  هلأسم  یـسررب  هب  هنیمز  نیا  رد  شیوخ  ناوت  دـح  رد  یملق  بحاص  ره  ار و  نارگـشهوژپ  ملق  خـیرات  لوط  رد  و 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  تفالخ  ینیـشناج و  رد  یتاثحابم  ییاه و  هرظانم  نیینچمه  هتخادرپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب 

زا یکی  نیب  هک  تسارضاح  باتک  نیا  هلمج  زا  هتفرگ  تروص  ناناملسم  ياملع  نیب  هلآو 
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میرک و نآرق  تاـیآ  هب  نآ  رد  هک  هتفرگ  تروص  ریمـشک  تنـس  لـها  ياـملع  يزاریـش و  نیظعاولا  ناطلـس  موـحرم  هعیـش  ياـملع 
.تسا هدش  لالدتسا  هدش ، رکذ  ننست  لها  فورعم  بتک  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا 

.دشاب هدننک  تیاده  هدنریگ و  تسد  هار و  هدنهد  ناشن  دریگ و  رارق  مدرم  مومع  هجوت  قیقحت و  دروم  باتک  نیا  هکنیا  دیما  هب 

هک میراذگ  ساپـس  ار  دـنوادخ  مینک و  یم  رکـشت  لامک  دـندومرف  تمحز  لبقت  راک  نیا  ماجنا  رد  هک  عمجم  ناراکمهزا  نایاپ  رد 
.تسا هدناسر  يرای  وج  تقیقح  نافلؤم  تمه  رذگهر  زا  هراومه  ار  ینید  فراعم 

.هتاضافا تماد  هلظ و  هللا  مادا  ارجا ، مالسالا  نع  هللا  هازج  مهلاثما ، هللا  رثک 

نینمؤملا انناوخا  عیمج  یلع  مکیلع و  مالسلاو 

نامیپ تیآ 

یسانش هعیش  یناهج  عمجم  ریدم 
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ققحم همدقم 

نیا رـساترس  رد  هک  یمهم  هتکن  نکل  مسیونب ، يا  همدـقم  متـشادن  انب  تسا ، هتـشون  شباتک  رب  فلؤم  هک  یلـصفم  همدـقم  دوجو  اب 
.موش روآدای  راصتخا  هب  ار  یتاکن  عوضوم  نآ  هرابرد ي  ات  تشاد  نیا  رب  ارم  هدشن ، هتخادرپ  نآ  هب  باتک 

عیشت .تسا  هعیش  بهذم  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیتسار  تنس  نآرق و  زا  هتـساخرب  بهذم  اهنت  یمالـسا  بهاذم  نایم  رد 
ور نیا  زا  .تسا  هدـشن  روج  نامکاح  اه و  تموکح  میلـست  هدومنن و  شزاس  دادبتـسا  ملظ و  اب  یتیعـضو  چـیه  رد  نامز و  چـیه  رد 

.دندرکن یهاتوک  بهذم  نیا  رب  ندز  هبرض  يارب  شالت  هنوگره  زا  يدادبتسا  ياه  تموکح  هدوب و  نانمشد  مجاهت  دروم  هراومه 

مولظملل وامـصخ  ملاظلل  انوک  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نینـسح  هب  شتیـصو  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  هب  کسمت  اب  هعیش 
راعـش ار  نامولظم  زا  تیامح  هدوب و  زیتس  رد  دادبتـسا  رهاظم  همه  اـب  هراومه  دیـشاب » ناـمولظم  رواـی  ناـملاظ و  نمـشد   » (1) ؛» انوع

.تسا هداد  رارق  شیوخ 

رد ار  دوخ  شالت  مامت  هکلب  دروخ ، یمن  مشچ  هب  دبتـسم  ياه  تموکح  ناگـشیپ و  ملظ  اب  هزرابم  زا  يرثا  اهنت  هن  ءافلخ  بتکم  رد 
دوخ ناوریپ  هب  دنا ، هداد  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  هک  یثیداحا  اب  هدرب و  راک  هب  روج  ياه  تموکح  دادبتسا  هیجوت 

اقلا
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نانآ اریز  دـشاب ؛ هدولآ  متـس  ملظ و  هب  ناـشنماد  ناـنآ  هچرگا  تسا ؛ هعماـج  ناـمکاح  زا  يرادرب  ناـمرف  تلم  هفیظو  هک  دـننک  یم 
(1) .تسا دوخ  ياهراک  لوئسم  زین  تلم  شیوخ و  ياهراک  لوئسم 

شرتسگ زا  هدوب و  هعیـش  بهذـم  اب  هزرابم  لاحرد  دوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  اب  اه ، تموکح  هراومه  دـش ، نایب  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
بهذم نداد  هولج  رّصقم  موکحم و  دنا ، هدرک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ییاه  شور  زا  یکی  .دنا  هدرک  يریگولج  نآ  زیتس  ملظ  گنهرف 

.تسا عیشت 

دیاـب هشیمه  هجیتـن  رد  دـیامیپ ؛ یمن  ار  باوـص  هار  درادـن  قباـطت  ناناملـسم  تیرثـکا  اـب  نوـچ  هک  دـندرک  یفرعم  يروـط  ار  هعیش 
مومع درکلمع  تاداقتعا و  هب  داقتنا  يرگ و  شـسرپ  تصرف  یعیبط  روط  هب  هلئـسم  نیا  .دـشاب  دوخ  لامعا  تاداقتعا و  يوگخـساپ 

یگشیمه عافد  اما  دنشاب ؛ مجاهم  رگزاغآ و  هشیمه  دیاب  نایعیش  مییوگ  یمن  ام  هچرگ  .تسا  هدرک  بلـس  نایعیـش  زا  ار  ننـست  لها 
.دوب دهاوخن  بهذم  نیا  عفن  هب 

نیا هب  هک  یئاه  غورد  اه و  تمهت  رب  هوالع  هدـش و  هتخانـش  مهتم  نایعیـش  هراومه  نونکات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دـعب 
یبهذم ناناملـسم ، ریاس  رظن  رد  ار  بهذم  نیا  یفنم ، يزاسّوج  تاهبـش و  تالاؤس و  زا  یهوبنا  حرط  اب  دنهد ، یم  تبـسن  بهذـم 

.دنا هدرک  یفرعم  مالسا  اب  هناگیب  لطاب و 

اب هک  یتافالتخا  همه  دوجو  اب  دـنرادن و  اهنآ  زا  يوریپ  رب  حیحـص ، ثیدـح  نآرق و  زا  یلیلد  هکنیا  دوجو  اـب  ننـست  بهذـم  راـهچ 
یمسر بهاذم  ءزج  دنراد ، رگیدکی 
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مامت هک  تسا  یبهذم  نامه  يوبن ، حیحـص  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هب  کسمت  اب  هک  هعیـش  بهذم  اما  دـنا ؛ هدـش  هتخانـش  یمالـسا 
.دوش یمن  دادملق  یمالسا  یمسر  بهذم  دننک ، يوریپ  نآ  زا  دیاب  ناناملسم 

یلیلد هنوگ  چـیه  هب  زاین  بهذـم  نیا  تیناّقح  تابثا  دوش ، راکـشآ  دـنا  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هک  ییاه  تمهت  اه و  غورد  اـهنت  رگا 
.درادن

ننست لها  تاداقتعا  درکلمع و  رب  دنا ، هدرک  حرطم  هعیـش  دض  رب  تاهبـش  لاؤس و  ناونع  هب  ننـست  لها  هچنآ  زا  یمین  نونکات  رگا 
.میدهاش زورما  هک  دوب  نآ  زا  ریغ  هجیتن  دش ، یم  حرطم 

بهذم رب  هک  يا  ههبش  ره  لباقمرد  تفرگ  یم  تروص  ینس  هعیش و  نیب  هک  یثحابم  تارظانم و  تاسلج و  یملع و  عماجم  رد  رگا 
.دوبن هنوگ  نیا  زورما  هعیش  عضو  دش ، یم  حرطم  ننست  بهذم  رب  مه  ههبش  لاؤس و  کی  دش  یم  دراو  عیشت 

لامعا تاداقتعا و  هب  یمک  دیدرگب ، یئاور  ینآرق و  لیلد  لابند  نایعیـش  تاداقتعا  لامعا و  يارب  هکنآ  زا  لبق  ننـست ! لها  ناردارب 
ره رد  هک  امـش  تسا ؟ هدـش  دـییأت  يوبن  حیحـص  ثیداحا  ای  نآرق  تایآ  اب  امـش  لامعا  تاداـقتعا و  زا  نازیم  هچ  دـینک ؛ رکف  دوخ 

؟ دیروایب لیلد  نآرق  تایآ  زا  ناتلامعا  تاداقتعا و  رب  دیناوت  یم  دوخ  ایآ  دنروایب ، لیلد  نآرق  زا  دیاب  نایعیـش  دیتسه  یعّدـم  یثحب 
دوـخ ییاور  بتک  هب  دـینک ، لالدتـسا  نیفرط  لوـبق  دروـم  ثیداـحا  بتک و  هب  هکنآ  ياـج  هب  یملع  تاـثحابم  تارظاـنم و  رد  ارچ 

ثیداحا اب  امش  لامعا  تاداقتعا و  زا  نازیم  هچ  دیناد ؟ یم  دیا ، هدرک  لقن  دوخ  هچنآ  ره  ار  دوخ  تیناّقح  رب  لیلد  هتسج و  کسمت 
؟ تسا تابثا  لباق  ینس  هعیش و  لوبق  دروم 

نایعیش لامعا  تاداقتعا و  زا  يرایسب  هک  دینادب  تسا  بوخ  ننست ! لها  ناردارب 
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دنیبب هدومن و  مکاح  ار  دوخ  نادـجو  فصنم ، لقاع  ره  تسا  یـضتقم  لیلد  نیمه  هب  .درک  تابثا  ننـست  لـها  عباـنم  زا  ناوت  یم  ار 
نیا رد  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تسین ؟ قح  هب  ایآ  تسا ، تابثا  لباق  نیفلاخم  كرادـم  زا  شلاـمعا  تاداـقتعا و  رثکا  هک  یبهذـم 

یباوج لابند  هب  تالاؤس  نیا  رد  تقد  اب  نّنـست  لها  ِفصنم  نارکفنـشور  اـت  دوش ، هتخادرپ  لاؤس  دـنچ  حرط  هب  هاـتوک ، همدـقم ي 
زا هتفایرد  ار  تقیقح  هدیدرگ -  ناهنپ  لهج  بّصعت و  رتسکاخ  ریز  هک  كاپ -  ياه  ترطف  هلیـسو  نیا  هب  دیاش  ات  دندرگب ، یقطنم 

.دننک يوریپ  نآ 

زین ار  دوخ  ياملع  دـننک و  یـسررب  دانع ، بّصعت و  هنوگره  زا  یلاخ  تقد و  اب  ار  تالاؤس  نیا  مراد  اـضاقت  نّنـست  لـها  ناردارب  زا 
نایوج قح  همه  رب  هدش و  جراخ  بصعت  لهج و  باقن  ریز  زا  تقیقح  يابیز  هرهچ ي  دـنوادخ ، دـیما  هب  ات  دـنهد  رارق  لاؤس  دروم 

.دنک يرگ  هولج 
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تماما تفالخ و  نوماریپ  یتالاؤس 

: لّوا لاؤس 

دییوگ یم  ارچ  تسا ، بوخ  رگا  هن ؟ اـی  تسا  یبوخ  راـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هفیلخ  نییعت  اـیآ  نّنـست ! لـها  ناردارب 
ار دوخ  زا  دـعب  هفیلخ ي  رمع  رکبوبا و  ارچ  تسا ، دـب  رگا  درکن ؟ نییعت  ار  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ ي  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

؟ دندرک نییعت 

: دینک لمع  دوخ  ترطف  نادجو و  مکح  هب  دینک و  رکف  بّصعت  هنوگره  زا  رود  هب  ًاقیقد و  لاؤس  نیا  هب  نّنست ! لها  ناردارب 

؟ تسا رتشیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  نیخیـش  كرد  مهف و  دیوگب  هک  تسا  هدرک  ار  نیا  رّوصت  یتح  یناملـسم  چیه  ایآ 
؟ دیناد یم  رتالاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ار  نیخیش  كرد  لقع و  هفیلخ ، نییعت  هلئسم  رد  ارچ  الک !! اشاح و 

دوخ يارب  درکن و  كرد  ار  دوخ  يارب  نیـشناج  نییعت  تیمها  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هللااـب -  ذوعن  دـینک -  یم  اـعدا  ارچ 
نیخیـش رگم  دننک ؟ نییعت  هفیلخ  دوخ  ات  درک  اهر  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دینک  یم  رکف  ارچ  دومنن ؟ نییعت  هفیلخ 

یمالسا تحلصم 

طیارـش ایآ  دنامب ؟ ربهر  نودـب  نانآ  زا  دـعب  یمالـسا  تما  دنتـساوخن  هک  دـندیمهف  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رتهب  ار 
؟ نیخیش نامز  طیارش  ای  دوب  رت  ساسح  نیملسم  مالسا و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نامز 

، تشاذگ مدرم  هدهع  هب  ار  نآ  نییعت  درکن و  نیعم  مدرم  ییاوشیپ  يارب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـییوگ  یم  امش 
یم مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هرابرد  هرقب  هروس ي  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  تنـس  باتک و  اب  فلاخم  هیرظن  نیا  هک  یلاح  رد 

: دیامرف
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(1) ﴾. ًاماَمِإ ِساّنِلل  َُکلِعاَج  ّینِإ  ﴿

« .مینک یم  نیعم  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ناونع  هب  ار  وت  ام  »

: دیامرف یم  مالّسلا  هیلعدواد  ترضح  هرابرد  نینچمه 

(2) ﴾. ّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  مُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاَْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواَد  اَی  ﴿

«. شاب قح  هب  مکاح  مدرم  نایم  رد  سپ  میداد  رارق  نیمز  يور  هفیلخ  ار  وت  ام  دواد ! يا  »

: دیامن نیعم  ار  وا  زا  دعب  نیشناج  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

(3) ﴾. ِیلْهَأ ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو  ﴿

: دیامرف یم  لیئارسا  ینب  اب  هطبار  رد  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(4) ﴾. اَنِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًهِّمئَأ  ْمُْهنِم  اَْنلَعَجَو  ﴿

« .میدومن باختنا  اوشیپ  ربهر و  ناونع  هب  ار  يدارفا  لیئارسا  ینب  تلم  نایم  زا  »

، هدش هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  تایآ  نیا  مامت  رد  تسا و  نییعت  بصن و  يانعم  هب  هک  لعج »  » هملک هب  هجوت  تایآ و  نیا  رد  تقد  اب 
.دـشاب یمن  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسد  هب  هکلب  تسین  مدرم  تسد  هب  اـهنت  هن  هفیلخ  باـختنا  نییعت و  هک  دوش  یم  نشور 

.دوش ماجنا  دنوادخ  طسوت  دیاب  اهنت  مکاح  نییعت 

(5)« ْهیاهنلا ْهیادبلا و   » رد ریثک  نبا 

لوسر هک  دنک  یم  لقن  يرهز  زا  یثیدح 

26 ص :

.124 هرقب : - 1
.26 ص : - 2
.29 هط : - 3

.24 هدجس : - 4
هسفن هللا  لوسر  ضرع  یف  لصف  ، 3/171 ریثک ، نبا  ْهیاهنلاو ، ْهیادبلا  - 5

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_26_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_26_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_26_5
http://www.ghaemiyeh.com


نب رماع  ینب  دـننام ؛ لیابق  گرزب  ياـه  تیـصخش  زا  یخرب  دومرف ، یم  توعد  مالـسا  هب  ار  برع  لـیابق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
ترضح دیسر ؟ دهاوخ  ام  هب  وت  ینیشناج  تسایر و  ایآ  دریگب ، الاب  وت  راک  مینک و  يرای  ار  وت  ام  رگا  دنتفگ : ترـضح  هب  ْهعـصعص 

يو .درک  دـهاوخ  باـختنا  دـهاوخب  ار  سک  ره  تسادـخ و  تسد  هب  هکلب  تسین  نم  تسد  هب  يربـهر  نییعت  دـندومرف : باوج  رد 
.دسرب رگید  دارفا  هب  تسایر  بصنم  وت ، يزوریپ  زا  سپ  مینک و  وت  فادها  يادف  ار  دوخ  میتسین  رضاح  ام  تفگ :

.داتفا قافتا  زین  هعیبر  نب  بعک  نب  ریشق  اب  هیضق  نیا  هباشم  نینچمه 

هب زاین  نامز  ره  زا  شیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینامز  دوش  یم  نشور  هباشم ، تانایرج  ناـیرج و  ود  نیا  رد  تقد  اـب 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  مه  مالـسا و  يارب  مه  دـندرک ، یم  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  لیابق  نیا  رگا  تشاد و  عفادـم  روای و 

باختنا دـندومرف : اهنآ  داهنـشیپ  در  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـما  دـمآ ؛ یم  باـسح  هب  يریگ  مشچ  تیوقت  یمرگ و  تشپ  هلآو 
.مرادن رما  نیا  رد  يرایتخا  نم  تسادخ و  تسد  رد  نیشناج 

باحصا زا  یکی  دندش  یم  جراخ  هنیدم  زا  زور  دنچ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یتقو  دیناد  یم  ایآ  ننـست ! لها  ناردارب 
.دندومرف یم  نیعم  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار 

(1) .دراد هراشا  رما  نیا  هب  زین  یبطرق  هک  نانچمه 

هب ار  موتکم  ما  نبا  یناوارف  ياه  گنج  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دسیون : یم  رجح  نبا 

27 ص :

.هرقب هروس  هیآ 30  لیذ  یبطرق 1/268 ، نارقلا ، ماکحال  عماجلا  - 1
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(1) .درک یم  نیعم  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ناونع 

رارق هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  هبابلابأ  عاقنیق  ینب  هوزغ  قیوسلا و  ْهوزغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دسیون : یم  زین  يدوعسم 
(2) .داد

طـسوت ییاـج  هک  ناـمز  ره  درک و  یم  نییعت  نیـشناج  دوـخ  يارب  دـش  یم  جراـخ  هنیدـم  زا  هاـگره  هک  يربماـیپ  تسا  نکمم  اـیآ 
ربهر نودب  ار  یمالسا  تما  دور ، یم  ترخآ  یگشیمه  رفس  هب  هک  لاح  داتسرف ، یم  اجنآ  هب  يا  هدنیامن  دیدرگ ، یم  حتف  ناناملسم 

؟ دنک اهر 

مدرم هدـهع  هب  ار  نیـشناج  باختنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـیراد  غارـس  دروم  کی  هباشم ، دراوم  هدـش و  داـی  دراوم  رد  اـیآ 
؟ دشاب هدرک  تروشم  دوخ  نیشناج  دروم  رد  ناناملسم  اب  دروم  کی  رد  ای  دشاب ، هتشاذگ 

: مود لاؤس 

؟ دوش نییعت  دیاب  هنوگچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نیشناج  هک  دیا  هدیسرپ  دوخ  ياملع  زا  لاح  هب  ات  ایآ  نّنست ! لها  ناردارب 
؟ اروش رظن  ای  یلبق و  هفیلخ  نییعت  ای  تسا  مهم  مدرم  يأر  تعیب و  ایآ 

، دشاب مدرم  تیرثکا  يأر  یمومع و  تعیب  هفیلخ ، نییعت  رد  رایعم  كالم و  رگا 

28 ص :

دوـبعملا نوـع  رد  يداـبآ  میظع  نینچمه  .موـتکم  مأ  نب  رمع  لاـح  حرـش  هرامـش 5780 ، همجرت  ، 4/495 رجح ، نـبا  ْهباـصالا ، - 1
باتک ح 22860 ، ، 8/268 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  یلوی و  ریرضلا  یف  باب  ْهرامإلاو ، ءیفلاو  جارخلا  باتک  ح 2929 ، ، 8/106

.دنراد هراشا  موتکم  ما  نبا  ینیشناج  هب  مامالا ، بادآ  یف  باب 5 ، ْهالصلا ،
.يرجه مود  لاس  ثداوح  ، 410  - 2/408 يدوعسم ، فارشالا ، هیبنتلا و  - 2
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رظن اب  نامثع  رکبوبا و  نییعت  اب  رمع  دـندشن ؛ هفیلخ  مدرم ، يأر  تعیب و  اب  مادـک  چـیه  اریز  تسا ؛ عورـشمان  نامثع  رمع و  تفـالخ 
مشاه و ینب  مومع  هکلب  تسا ، هدوبن  تیرثکا  يأر  یمومع و  تعیب  عامجا و  اب  مه  رکبوبا  تفالخ  هچرگ  .دندیسر  تفالخ  هب  اروش 

هدوب فلاخم  رکبوبا  تفالخ  اب  رگید ، يا  هدع  هنیدم و  جراخ  زا  یهورگ  ناملس و  دادقم و  رذوبا و  سابع و  ریبز و  نینمؤملاریما و 
.دنا

(1) مزح نبا 

: دسیون یم 

«. هباحصلا نم  هترضحب  نمو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هنع  جرخی  عامجا  لک  یلع  هللا  هنعلو  »

.دنشابن عامجا  نآ  رد  هباحص  زا  وا  نایفارطا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یعامجا  ره  رب  ادخ  تنعل 

(2) يراخب هکنانچمه  .تسا  هدوب  نآ  لاثما  عمط و  ای  دیدهت و  سرت و  رثا  رب  ای  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  مه  یناسک 

رکبوبا اـب  مدرم  تعیب  ندوب  شزرا  یب  رب  هاوگ  نیرتهب  دنـس  نیا  دـنک و  یم  هراـشا  رکبوبا  يارب  نتفرگ  تعیب  يارب  مدرم  دـیدهت  هب 
: دسیون یم  دنک ، یم  لقن  ار  هفیقس  نایرج  هک  ینامز  هشیاع  زا  لقن  هب  يراخب  .تسا 

«. سانلا رمع  فّوخ  دقل  »

.دیناسرت درک و  دیدهت  ار  مدرم  رمع 

.دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  زا  متفه  سلجم  رد  لصفم  روط  هب  ثحب  نیا 
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؛ تسا لطاب  نامثع  رکبوبا و  تفالخ  دوش ، یم  صخـشم  یلبق  هفیلخ  نییعت  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هفیلخ  دـییوگب  رگا 
، دینادب اروش  رظن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نیـشناج  بصن  رد  رایعم  رگا  .دندش  هفیلخ  اروش  رظن  اب  نامثعو  تعیب  اب  رکبوبا  اریز 

.دندشن هفیلخ  اروش  رظن  اب  مادک  چیه  اریز  درادن ؛ تیعورشم  نیخیش  تفالخ 

صخشم يرایعم  طرش و  چیه  نودب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینیشناج  نوچمه  یمهم  رما  دوش  یم  ایآ  نّنست ! لها  ناردارب 
؟ دوش تسد  هب  تسد  فلتخم  ياه  هقیلس  اب  اهنت  و 

؟ دوش صخشم  ...اب  یهاگ  اروش و  اب  یهاگ  نییعت ، اب  یهاگ  تعیب ، اب  یهاگ  یمهم ، هلئسم ي  نینچ  هک  دنک  یم  رواب  لقع  ایآ 

دعب دیهاوخ  یم  هک  لاح  دیا ، هدرک  سیسأت  ار  نآ  ادتبا  زا  ناوارف  ياه  یتخـس  اب  هک  دیـشاب  گرزب  يا  هناخراک  بحاص  امـش  رگا 
دمآ هک  یطیارـش  ره  اب  سک  ره  ایآ  دـینک ؟ یمن  حرطم  ار  یطرـش  چـیه  ایآ  دـینک  نییعت  لـماع  ریدـم  هناـخراک ، نیا  يارب  دوخ  زا 

حرطم یطیارـش  هناخراک  کی  تیریدـم  يارب  هک  لاح  .دـنک  یمن  لمع  نینچ  لقاع  ریدـم  کی  ًاـعطق  دـیریذپ ؟ یم  ار  وا  تیریدـم 
نایم صخـشم  يرایعم  نودـب  هک  تسا  رتمک  مه  هناخراک  کی  تیریدـم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ینیـشناج  اـیآ  تسا ،

؟ دشاب شدرگ  رد  رفن  دنچ 

: موس لاؤس 

هراشا

دنک نیهوت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  دیا  هتفرگ  ارف  بوخ  نونکات  هچنآ  نّنـست ! لها  ناردارب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  هب  هدننک  نیهوت  مکح  یتقو  هک  دیا  هدیـسرپ  دوخ  ياملع  زا  لاح  هب  ات  ایآ  اما  تسیچ ، شمکح 

!؟ دوب دهاوخ  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صخش  هب  نیهوت  مکح  تسا ، قافن  مک  تسد 

30 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


اجنآ ایآ  دیا ؟ هدناوخ  تقد  هب  دیناد  یم  بتک  نیرت  حیحـص  نآرق  زا  دعب  هک  ار  يراخب  حیحـص  لاح  هب  ات  ایآ  نّنـست ! لها  ناردارب 
؟ دیا هدناوخ  دنک  یم  لقن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتسب  رانک  راب  فسأت  نایرج  يراخب  هک 

.دیشیدنیب نآ  فارطا  رد  تقد  هب  دنا  هتشاذگن  دنا ، هدناوخ  رگا  ای  دنا ، هدناوخن  امش  يارب  ار  نایرج  نآ  ای  نامگ  یب 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  سابع  نبا  زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب 

هارمگ زگره  هک  مسیوـنب  يزیچ  اـت  دـیروایب  مـلق  تاود و  دوـمرف : تـفرگ ، تدـش  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  يراـمیب  هـک  یناـمز 
.تسا سب  ار  ام  نآرق  دیوگ .) یم  نایذه   ) هدرک هبلغ  وا  رب  درد  تفگ : باطخلا  نب  رمع   (1) .دیوشن

.دنک تیصو  ربمایپ  دیراذگب  دنتفگ  یم  یضعب  دش  فالتخا  باحصا  نیب  سپس 

دیور نوریب  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ماگنه  نیا  رد  .دش  دنلب  ادص  رـس و  دندرک و  یم  رارکت  ار  رمع  مالک  مه  يا  هدـع 
.تسین راوازس  نم  دزن  عازن  هک 

چیه ياج  ناقتا  تحـص و  تهج  زا  اذل  تسا  هدـش  لقن  مه  يراخب  حیحـص  رد  رگید  عبانم  رب  هوالع  ثیدـح  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
هچنآ .دـشاب  یم  يا  هعقاو  نینچ  عوقو  رگناشن  حیحـص و  الماک  دنـس  تهج  زا  ثیدـح  نیا  رگید  ترابع  هب  .تسین  يدـیدرت  هنوگ 

.دوش یم  نشور  تالاؤس  زا  يرایسب  خساپ  نآرد  تقد  اب  هک  تسا  ثیدح  ياوتحم  تلالد و  دوش  هتخادرپ  نآ  هب  دیاب 

هباحص زا  یضعب  لباقت  دوش  یم  هدافتسا  ثیدح  نیا  نتم  زا  راکشآ  روط  هب  هچنآ 
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لوسر مارتحا  دح  هچ  ات  ننست  لها  ناردارب  هک  دوش  یم  تیوقت  لاؤس  نیا  یعیبط  روط  هب  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رماوا  اب  تسا  زیاج  ننـست ، لـها  یناـبم  قبط  رب  اـیآ  دـنناد ؟ یم  مزـال  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

ربمایپ رماوا  هب  لمع  زا  رت  مهم  یبلطم  ننـست  لها  ایآ  دراد ؟ دوجو  نآ  ریغ  هباحـص و  نیب  یتوافت  هلأسم  نیا  رد  ایآ  دوش و  تفلاخم 
هکلب درک  تفلاخم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رماوا  اب  اهنت  هن  نآ ، لیلد  هب  ناوت  یم  هک  دنلئاق  ار  ترـضح  نآ  مارتحا  ظفح  و 
رتالاب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مارتحا  نأش و  ننـست  لها  بهذـم  رد  ایآ  و  دوشگ ؟ ترـضح  نآ  مانـشد  هب  نابز  تراسج  لامک  اب 

نآ هباحـص ي  ای  هدش  عضو  ناناملـسم  همه  يارب  ترـضح ، نآ  مارتحا  ظفح  ربمایپ و  رماوا  زا  تیعبت  مکح  ایآ  و  هباحـص ؟ ای  تسا 
؟ دنجراخ مکح  نیا  زا  ترضح 

هب لصفم  روط  هب  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  حرطم  یفصنم  ناملـسم  ره  يارب  ثیدح  نیا  نتم  رد  تقد  اب  هک  تسا  یتالاؤس  اهنیا 
.دوش هتخادرپ  نآ 

روآدای ار  یتاکن  هطبار  نیا  رد  .تسا  ثیدـح  نیا  ياوتحم  تلالد و  یلامجا  یـسررب  میتسه  نآ  نییبت  ماقم  رد  اج  نیا  رد  اـم  هچنآ 
: میوش یم 

ربمایپ هب  ار  مالک  نآ  هچرگ  تسا ، لطاب  شزرا و  یب  دـشاب  فلاـخم  نآرق  اـب  هک  یمـالک  ره  دـنفرتعم ، ناناملـسم  ماـمت  لوا : هتکن 
.دنهد تبسن 

نآرق تایآ  اب  مود  هفیلخ ي  ًاصوصخم  باحـصا و  هک  ییاه  تفلاـخم  لوا : تسا : یـسررب  لـباق  تهج  ود  زا  ناـیرج  نیا  ياوتحم 
.تشاد اور  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ماقم  هب  تبسن  مود  هفیلخ ي  صخش  هک  ینیهوت  مود : .دندرک 

: دندرک تفلاخم  نآرق  تایآ  زا  هیآ  هس  اب  لقادح  هباحص  هک  دوش  یم  راکشآ  نایرج  نیا  رد  تقد  اب  لوا : تهج 
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تهج ملق  تاود و  ندرک  رـضاح  رب  ینبم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روتـسد  اب  وا  ناهارمه  مود و  هفیلخ  تفلاـخم  اـیآ  لوا :
هیآ رشح  هروس ي  رد  دنوادخ  هک  تسین  هفیرش  هیآ  نیا  اب  تفلاخم  دهد ، تاجن  یهارمگ  زا  ار  ناناملسم  دبا  ات  هک  یتیصو  نتشون 

: دیامرف یم   7

(1) ﴾. اوُهَتناَف ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسّرلا  ُمُکاَتآ  اَم  ﴿

«. دینک بانتجا  ترضح  نآ  یهاون  زا  تعاطا و  ربمایپ  رماوا  زا  »

اب فلاخم  دومرف ، جارخا  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يّدح  ات  ربمایپ ، رتسب  رانک  هباحـص  عازن  ادصو و  رـس  ایآ  مود :
: دیامرف یم  هیآ 2  تارجح  هروس  رد  دنوادخ  هک  تسین  هفیرش  هیآ  نیا 

ُْمتنَأَو َال ْمُُکلاَمْعَأ  َطَبْحَت  نَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهْجَت  َالَو  ِّیبّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفْرَت  اُونَمآ َال  َنیِّذلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿
(2) ﴾. َنوُرُعْشَت

نخس دنلب  رگید  یضعب  اب  امش  زا  یضعب  هک  نانچمه  دینکن و  ربمایپ  يادص  زا  رتدنلب  ار  ناتیادص  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دوش هابت  ناتیاه  هدرک  دینادب  هکنآ  یب  ادابم  دییوگم  نخسدنلب  يادص  هب  وا  اب  دییوگ  یم 

، درادـن يرابتعا  ربمایپ  نانخـس  هکنیا  زا  هیانک  تسا  سب  ار  ام  نآرق  هدرک ، هبلغ  ربمایپ  رب  درد  تفگ : هک  مود  هفیلخ  مالک  ایآ  موس :
: دیامرف یم  هیآ 3 و 4  مجن  هروس  رد  دنوادخ  هک  تسین  نآرق  هیآ  نیا  اب  فلاخم 

(3) ﴾. یَحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا *  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  ﴿
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«. تسا یحو  دیوگ  یم  هچنآ  هکلب  دیوگ  یمن  نخس  سوه  يور  زا  ربمایپ  »

هدروآ ظفل  نیا  هب  شحیحـص  رد  يراخب  تسا : هدـش  لقن  ترابع  دـنچ  هب  هتـشاد  اور  ربماـیپ  رب  مود  هفیلخ  هک  ینیهوت  مود : تهج 
: تسا

«. انبسح هللا  باتک  اندنعو  عجولا  هبلغ  یبنلا  نا  رمع  لاق  »

(1) شحیحص رد  ملسم 

: تسا هدروآ  زین  ظفل  نیا  هب  هدرک ، لقن  يراخب  هچنآ  رب  هوالع 

«. رجهی هللا  لوسر  نا  »

(2)« نیملاعلا رس   » رد یلازغ 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا 

«. رجهیل هناف  لجرلا  اوعد  »

رثا رب  ار  ربمایپ  مالک  يرابتعا  یب  تالمج  نیا  اب  مود  هفیلخ  هک  تسا  نیا  درک  هدافتسا  ناوت  یم  هچنآ  هدش  لقن  تارابع  عومجم  زا 
نداد تبسن  هک  تسین  یکش  .تسا  هداد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  نایذه  تبـسن  يریبعت ، هب  تسا و  هتـشاد  مالعا  يرامیب 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  خماش  ماقم  هب  دسر  هچ  تسا ؛ حیبق  يداع ، دارفا  هب  زیمآ  نیهوت  تاملک  نیا 

یتقو ارچ  دراد ؟ یمکح  هچ  دراد ، اور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ینیهوت  نینچ  هک  یـسک  دینک ، رکف  بوخ  نّنـست ! لها  ناردارب 
دروم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  یماـگنه  یلو  دـینک ، یم  رداـص  مکح  دـیوش و  یم  هتفـشآرب  دوش ، یم  نیهوت  اـفلخ  هب 

؟ تسا ربمایپ  زا  رتشیب  افلخ  مارتحا  ایآ  دینک ؟ یم  توکس  دریگ  یم  رارق  نیهوت 

رثکا هک  دینادب  دیا ، هدرکن  هعجارم  دوخ  یهقف  یثیدح و  بتک  هب  نونکات  رگا 
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.ْهفالخلا بیترت  یف  ْهعبارلا  ْهلاقملا  یف  باب  ص21 ، یلازغ ، نیملاعلا ، رس  - 2
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ار وا  مک  تسد  ای  دنناد و  یم  لتقلا  بجاو  رفاک و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  هدننک  نیهوت  نّنست  لها  ياهقف  ناثّدحم و 
.دننک یم  یفرعم  قفانم 

؟ دیوگ یم  غورد  يراخب  ای  تسا ، هدرک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  ینیهوت  نینچ  باطخلا  نبرمع  ایآ  دییوگب  لاح 

نیمه رد  تسا و  هدمآ  نّنـست  لها  رگید  ناوارف  عبانم  رد  هکلب  نیحیحـص ، رد  اهنت  هن  هک  تسا  نشور  يا  هزادنا  هب  نایرج  نیا  هتبلا 
.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  لصفم  روط  هب  باتک 

: دوش یم  یسررب  تهج  ود  زین  هتکن  نیا  رد  مود : هتکن 

یلصربمایپ تاملک  هللااب -  ذوعن  دییوگب -  هدرک  دانتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتسب  رانکرد  مود  هفیلخ  تاملک  هب  رگا  لوا : تهج 
رد يرامیب  تلاح  نیمه  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیمه  هک  دـیتسه  یعدـم  روطچ  تسین ، تجح  يرامیب  لاـح  رد  هلآو  هیلع  هللا 

.دیناد یم  وا  تفالخ  تیعورـشم  رب  لیلد  زین  ار  نیا  داتـسرف و  دجـسم  هب  تعامج  ماما  ناونع  هب  ار  رکبوبا  دوخ ، رمع  رخآ  ياهزور 
رکبوبا يارب  هدومن و  دانتـسا  یگتخاس  ثیدـح  نیا  هب  هنوگچ  هدرک ، اعدا  مود  هفیلخ  هک  ناـنچمه  تسین ، تجح  راـمیب  مـالک  رگا 

هللا یلصربمایپ  مالک  اج  نیا  رد  ارچ  دوش  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالک  يرابتعا  یب  ثعاب  درد  هبلغ  رگا  دیشارت ؟ یم  تلیـضف 
؟ دیناد یم  ربتعم  ار  هلآو  هیلع 

روضح مه  باـطخلا  نبرمع  تساوخ و  ذـغاک  ملق و  شتوم  ضرم  رد  زین  رکبوبا  هک  تسا  لـمأت  لـباق  مه  ناـیرج  نیا  مود : تهج 
رکبوبا تیـصو  غیلبت  ماقم  رد  هکلب  تسا ! سب  ار  ام  نآرق  هدرک ، هبلغ  وا  رب  درد  تفگن  دـشن و  رکبوبا  تیـصو  زا  عناـم  اـما  تشاد ،

.دمآرب

35 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


نبرمع ارچ  هک  دیـشیدنیب  تجاـجل  بّصعت و  هنوـگره  زا  رود  هب  دـینک و  یـسررب  ار  ناـیرج  ود  نیا  تقد  هـب  نّنـست ! لـها  ناردارب 
تیصو هب  تبـسن  یلو  درک ، يریگولج  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رمع  ینایاپ  تاظحل  رد  باطخلا 

؟ دننک لمع  نآ  هب  هک  درک  یم  مزلم  ار  مدرم  هکلب  دومنن !؟ یضارتعا  هنوگ  چیه  رکبوبا 

هللا یلص  مرکا  لوسر  تیصو  عنام  رمع  مه  زاب  دومن  یم  شرافـس  درک ، تیـصو  رکبوبا  هچنآ  هب  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  مانـشد  هب  ناـبز  دـمآ و  مشخ  هب  رمع  هک  دوـب  هچ  ترـضح  نآ  تیـصو  رگم  دـش ؟ یم  هلآو  هیلع 

: مینک هراشا  تیصو  ود  ره  ياوتحم  هب  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  دوشگ !؟

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیصو 

تیصو نومضم  هک  دنک  یم  لقن  یثیدح  خیرات ، بحاص  رهاط  یبا  نب  دمحا  زا  لقن  هب   (1)« هغالبلا جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا 
.ددرگ یم  نشور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

اب رهاط  یبا  نب  دمحا  ار  ثیدح  نیا  دـسیون : یم  ثیدـح  ياهتنا  رد  نکل  هدرکن ، رکذ  ار  ثیدـح  نیا  لماک  دنـس  دـیدحلا  یبا  نبا 
.تسا هدرک  لقن  لماک  دنس 

: هک تسا  نیا  تسا  هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هچنآ  هصالخ ي 

هک درک  حرطم  ار  لاؤس  نیا  دیـسرپ  نم  زا  هک  یتالاؤس  زا  دعب  مدـش ، دراو  وا  رب  يزور  رمع  تفالخ  لوا  رد  دـیوگ : یم  سابع  نبا 
: دـیوگ یم  سابع  نبا  تسا ؟ هداد  رارق  نیملـسم  هفیلخ  ار  وا  ربمایپ  هک  دـنک  یم  نامگ  زونه  اـیآ  دـنک ؟ یم  هچ  یلع  تیومع  رـسپ 

ياعدا هب  تبسن  نم  نیا ، رب  هوالع  يرآ و  متفگ 

36 ص :

.هتریسو رمع  مالک  نم  تکن  هبطخ 223 ، ، 12/20 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جهن  حرش  - 1
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ضرم رد  یتح  تشاد  رظن  یلع  تفالخ  هب  تبسن  ربمایپ  تفگ : رمع  .دیوگ  یم  تسار  یلع  تفگ : وا  مدیـسرپ  سابع  مردپ  زا  یلع 
.مدش عنام  مالسا  ظفح  يزوسلد و  تهج  هب  نم  یلو  دنک  حیرصت  یلع  مسا  هب  تساوخ  شتوف 

«. ...مالسالا یلع  هطیحو  اقافشا  کلاذ  نم  تعنمف  همسإب  حّرصی  نأ  دارأ  دقلو  »

: رکبوبا تیصو 

(1) يربط

(2) ریثا نبا  و 

(3) ریثک نبا  و 

(4) نودلخ نبا  و 

: مینک یم  لقن  يربط  زا  ار  نایرج  نیا  ام  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  رکبوبا  تیصو  نایرج  نارگید  و 

: دسیون یم  ثراح  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  لقن  هب  يربط 

نب رکبوبا  تیـصو  هماندهع و  نیا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  سیونب  تفگ  وا  هب  دـیبلط و  ار  نامثع  شتوم  ضرم  رد  رکبوبا 
نب رمع  امش  يارب  مدیزگرب  تفالخ  هب  دعب  اما  تشون : نامثع  .دش  شوهیب  رکبوبا  سپس  دعب ؛ اما  نیملسم ، يوس  هب  تسا  هفاحق  یبا 

هچنآ نامثع  .يا  هتـشون  هچنآ  ناوخب  تفگ : نامثع  هب  دـمآ و  شوه  هب  رکبوبا  سپـس  .متفاین  امـش  يارب  ار  وا  زا  رتهب  ار و  باـطخلا 
میاین و شوه  هب  نم  رگا  هک  يدیـسرت  تفگ : ناـمثع  هب  سپـس  درک  دـییات  ار  هتـشون  نآ  تفگ و  ریبکت  رکبوبا  .دـناوخ  دوب  هتـشون 

.دهد ریخ  يازج  ار  وت  ادخ  تفگ  رکبوبا  .یلب  تفگ : نامثع  دننک ؟ فالتخا  مدرم  منکن  نیعم  ار  هفیلخ 

37 ص :

.يرجه لاس 13  ثداوح  ، 2/618 يربط ، خیرات  - 1
.رمع هفالختسا  رکذ  يرجه ، لاس 13  ثداوح  ، 426  - 2/425 ریثا ، نبا  لماکلا ، - 2

.رمع ْهفالخ  يرجه ، لاس 13  ثداوح  ، 7/22 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 3
.رمع ْهفالخ  ، 2/85 نودلخ ، نبا  خیرات  - 4
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: تفگ هک  دنک  یم  لقن  سیق  نب  لیعامسا  زا  رگید  یثیدح  نمض  رد  سپس 

دینک تعاطا  دیونـشب و  مدرم ! يا  دیوگ : یم  تسا و  يا  هتـشون  شتـسد  رد  تسا و  هتـسشن  یهورگ  اب  هک  مدید  ار  باطخ  نب  رمع 
دوب و رمع  هارمه  زین  رکبوبا  مالغ  دیدش » : » دیوگ یم  لیعامـسا  .ما  هتفاین  ار  رمع  زا  رتهب  تسا  هتفگ  وا  ار ؛ ادخ  لوسر  هفیلخ  راتفگ 

.تشاد هارمه  ار  دوب  هدش  رمع  تفالخ  هب  حیرصت  هک  يا  هتشون 

اریز تسا ؟ هدوبن  تسایر  بح  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  زا  رمع  تعنامم  اـیآ  تیـصو ، ود  ره  نتم  هب  هجوت  اـب 
رب هوالع  رکبوبا  نامز  رد  روطچ  میرادـن ، ربمایپ  تیـصو  شرافـس و  هب  يزاـین  و  تسا » یفاـک  ار  اـم  ادـخ  باـتک   » رمع لوق  هب  رگا 

؟ میدش دنمزاین  مه  رکبوبا  تیصو  هب  ادخ  باتک 

نینچ یناملسم  تسا  دیعب  هک  دناد -  یم  ربمایپ  زا  رتربتعم  ار  رکبوبا  نانخس  هللااب -  اذوعن  ای -  دشاب ، دقتعم  بلطم  نیا  هب  هک  یـسک 
لیلد نیمه  هب  تسا و  هدوب  تردق  بسک  تهج  هب  سفن و  ياوه  يور  زا  رمع  راک  نیا  هک  دیوگب  دیاب  ای  و  دشاب -  هتشاد  يداقتعا 

ترابع هب  دندرگن ؛ هارمگ  وا  زا  دعب  ناناملـسم  ات  دـیامنب  یتیـصو  رمع ، رخآ  تاظحل  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هتـشاذگن 
هفیلخ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنا ، هدش  هدیـشک  یهارمگ  هب  ناناملـسم  زا  يدایز  هدع  هداتفا و  هقرفت  ناناملـسم  نیب  زورما  رگا  رگید 
ربمایپ ریبعت  هب  هک  یمهم  تیـصو  مه  نآ  .دـش  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  عناـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رمع  رخآ  ياـهزور  رد  مود 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا 

«. يدعب اولضت  نل  ًاباتک  مکل  بتکأ  »

! دیوشن هارمگ  زگره  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يزیچ 

38 ص :
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لوسر ینیـشناج  تقایل  ایآ  دـنک  ینیهوت  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ماقم  هب  هک  یـسک  نّنـست ! لها  ناردارب  موس : هتکن 
ربمایپ رتسب  رانک  رکبوبا  رگم  ...دـنک .  نیهوت  ربماـیپ  هب  هک  یـسک  مکح  دـییوگ  یمن  امـش  رگم  دراد ؟ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

ریطخ ماـقم  يراذـگاو  رد  هک  یـسک  اـیآ  درک ؟ بصن  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  ارچ  هدینـشن ؟ ار  رمع  نیهوت  رگم  هدوـبن ؟
هللا لوسر  هب  تبـسن  بدا  مارتحا و  هک  ار -  بصنم  نیا  طرـش  نیرت  يرورـض  یتح  هدرک و  يراـگنا  لهـس  یمالـسا ، تما  يربـهر 
اورپ یب  هتشادن و  هاگن  ار  ربمایپ  مارتحا  هک  دنک  یم  نیعم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یـسک  دنک و  یمن  تاعارم  تسا -  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ایآ هرخالاب  و  دراد ؟ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینیشناج  تیحالص  دوخ  یصخش  نینچ  ایآ  دنک ، یم  تناها  ترضح  نآ  هب 
هزاجا دنا -  هدرک  رداص  یصخش  نینچ  يارب  نّنست  لها  ناگرزب  هک  یمکح  هب  هجوت  اب  هلآو -  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هدننک  نیهوت 

!؟ دنک نییعت  نیشناج  دوخ  زا  دعب  يارب  دراد 

: موس لاؤس 

: دومرف ترضح  هک  دینک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح  امش  نّنست ! لها  ناردارب 

«. متیدتها متیدتقا  مهّیأب  موجنلاک  یباحصأ  لثم  »

.دیوش یم  تیاده  دینک  يوریپ  مادک  ره  زا  دنا ، ناگراتس  دننامه  نم  باحصا 

قفانم ار  وا  تفگ و  ازـسان  هعتلب ) یبا  نب  بطاح   ) ردب لها  یباحـص  زا  یکی  هب  باطخ  نب  رمع  هک  دـنا  هتفگ  امـش  هب  لاح  هب  ات  ایآ 
؟(1) دیمان

39 ص :

.ْهعتلب یبا  نب  بطاح  ْهصقو  ردبلا  لها  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 2494 ، ص1941 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 1
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هب تسا و  راتفک  يانعم  هب  لثعن  هدناوخ ! یم  لثعن »  » ار وا  هدرک و  یم  نیهوت  نامثع  هب  هشیاع  نینمؤملا  ّما  هک  دیا  هدینش  نونکات  ایآ 
؟(1) دش یم  هتفگ  زین  يدوهی  يدرم 

تشز و تاملک  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  رد  یهاگ  یتح  ربمایپ  باحـصا  هک  دـنا  هتفگ  امـش  هب  لاح  هب  اـت  اـیآ 
؟ دنداد یم  تبسن  رگیدکی  هب  یکیکر 

.تسا هدش  هراشا  لصفم  روط  هب  دندرک ، یم  رگیدکی  هب  هباحص  هک  ییاه  نیهوت  هب  باتک  نیمه  رد 

رفک و مکح  هدش ، برطضم  دوش  یم  هباحص  هب  تبسن  ینیهوت  هک  یماگنه  ارچ  دش -  لقن  هچنآ  هب  هجوت  اب  نّنـست - ! لها  ناردارب 
؟ دینک یم  رداص  لتق 

؟ تسا تیاده  ثعاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هباحص  زا  يوریپ  هک  دیدرک  لقن  ثیدح  ناتدوخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

هب یتشز  تاملک  هک  ار -  نامثع  یتح  هشیاع و  نینمؤملا  ّما  باـطخلا و  نبرمع  دـینک  یم  تأرج  اـیآ  تسا ، رفک  هباحـص  ّبس  رگا 
نآ هب  لصفم  روط  هب  باتک  نیمه  رد  ام  دراد و  مرـش  نآ  رارکت  زا  ناـبز  هک  هتفگ  یم  ردـقلا  لـیلج  یباحـص  نآ  رـسای ، نب  راـمع 

؟ دینک موکحم  مکح  نیا  هب  میا -  هدرک  هراشا 

: مراهچ لاؤس 

ای رکبوبا  نییعت  تفالخ ، هلأسم  رد  ربمایپ  رظن  فده و  رگا  نّنست ! لها  ناردارب 

40 ص :

.نامثع مدب  ّنبلطأل  هللاو  ْهشئاع  لوق  لاس 36 ، ثداوح  ص477 ، ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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هب دـیز  نب  ْهماسا  یهدـنامرف  تحت  دوب ) هداد  ار  شتلحر  ندـش  کیدزن  ربخ  ًـالبق  هک   ) شتلحر يراـمیب  رد  ار  ناـنآ  ارچ  دوب ، رمع 
؟(1) دومرف مازعا  ههبج 

.دوش باختنا  درف  نیرت  عاجـش  نیرتریدم و  نیرتاناوت ، دـیاب  رکـشل  یهدـنامرف  يارب  لقع ، مکح  هب  هک  تسا  نشور  زین  بلطم  نیا 
رکشل یهدنامرف  يارب  قیال  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ناناملسم ، هاپـس  رد  نیخیـش  روضح  مغر  هب  ارچ  هک  دینک  تقد 

؟ درک باختنا  یهدنامرف  هب  دوبن  شیب  یناوجون  هک  ار  دیز  نب  ْهماسا  هکلب  تسنادن ،

؟ دنراد تسا ، رتالاب  رایسب  یماقم  هک  ارربمایپ  ینیشناج  تقایل  هنوگچ  دناد ، یمن  هاپس  یهدنامرف  قیال  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  یناسک 

: دیامرف یم  هک  دنتسه  هیآ  نیا  قادصم  نیخیش  دییوگ  یم  امش  نّنست ! لها  ناردارب 

(2) ﴾. ِضْرَْألا ِیف  ْمُهّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِّذلا  ُهللا  َدَعَو  ﴿

«. دناسرب نیمز  رد  تفالخ  هب  ار  حلاص  لمع  ياراد  نامیا و  اب  دارفا  هداد  هدعو  دنوادخ  »

یم نوریب  رهش  زا  هماسا  رکشل  هارمه  دندرک و  یم  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  روتـسد  هب  رمع  رکبوبا و  رگا  هک  دیناد  یم  بوخ 
؟ دش یهلا  هدعو  يارجا  هنیمز  ربمایپ  نامرف  زا  یچیپرس  هنوگچ  نیاربانب  دش ، یم  هفیلخ  يرگید  صخش  ًاعطق  دنتفر ،

41 ص :

.دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  متفه  سلجم  رد  دنا ، هدوب  ْهماسا  هاپس  رد  مه  نیخیش  هکنیا  رب  ینبم  دادخر  نیا  كرادم  - 1
.55 رون : - 2
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ماکحا نوماریپ  یتالاؤس 

: لوا لاؤس 

، دشابن ناسنا  كاشوپ  كاروخ و  هکنآ  طرش  هب  دیور  یم  نیمز  زا  هچنآ  ره  نیمز و  رب  هدجس  ياج  هب  هک  امش  نّنست ! لها  ناردارب 
يزیچ هچ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیا  هدیـسرپ  ناـتیاملع  زا  اـیآ  دـینک ، یم  هدجـس  نآ  لاـثما  تکوـم و  شرف و  رب 

، افلخ ربمایپ و  نامز  رد  رگم  دندرک ؟ یم  هدجـس  دـینک  یم  هدجـس  زورما  امـش  هچنآ  رب  رمع  رکبوبا و  ایآ  تسا ؟ هدرک  یم  هدـجس 
؟ تسا هدوب  يزورما  ياه  تکوم  اه و  شرف 

خیرات هب  هعجارم  اب  درک ؟ یم  هدجـس  يزیچ  هچ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیا  هدوب  نیا  يوجو  تسج  رد  نونکات  ایآ 
ییاه شرف  ریصح و  تیاهن  ای  هدوب ، گنس  ای  كاخ  زا  ربمایپ  دجسم  نیمز  دومرف و  یم  هدجس  نیمز  رب  ربمایپ  هک  ددرگ  یم  راکشآ 

.تسا هدش  یم  تسرد  ناتخرد  زا  هک 

: دیوگ یم  سنا  هک  دیا  هدینشن  ار  ثیدح  نیا  رگم 

(1) «. اهیلع دجسیو  هرمخلا  یلع  یلصی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  »

.درک یم  هدجس  نآ  رب  هرمخ و  مان  هب  تشاد  يریصح  هعطق  ربمایپ 

: دیوگ یم  رباج  هک  دیا  هدینشن  ار  ثیدح  نیا  رگم 

یتح یّفک  یف  یصَحلا  نم  هضبق  ذخآف  رهظلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عم  یّلُصا  تنک  »

42 ص :

حیحـص .رمع  نبا  نع  رمع  نب  عفاـن  ثیداـحا  ، 12/292 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  هشئاـع ، دنـسم  ، 6/111 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  - 1
: تلاق هنومیم  نع  تسا : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیمه  هرمخلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا  باـتک  ح 368 ، ، 1/231 يراخب ،

.هرمُخلا یلع  یّلصی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ناک 
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(1) «. ّرحلا هدش  نم  تدجس  اذإ  یتهبجب  اهعضَاو  دْربَت 

نآ رب  سپـس  دوش و  کنخ  ات  متـشاد  یم  رب  نیمز  زا  نش  هزیر و  گنـس  یتشم  سپ  .مدـناوخ  یم  تعامج  هب  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زاـمن 
.مدرک یم  هدجس 

تسرد هچ  زا  رهم  رگم  دیوش ؟ یم  كانبضغ  دنراذگ  یم  رهم  ندناوخ  زامن  يارب  نایعیـش  دینیب  یم  یتقو  ارچ  نّنـست ! لها  ناردارب 
؟ تسا هدمآ  رد  تروص  نیا  هب  هدش و  کشخ  سپس  دنا ، هدرک  لگ  ار  كاخ  هک  تسا  نیا  زج  تسا ؟ هدش 

دناوخب زامن  دـهاوخ  یم  هک  سک  ره  دوش  یم  رگم  زورما  ياه  یگدـنز  رد  تسا ؟ لضفا  كاخ  رب  هدجـس  دـییوگ  یمن  امـش  رگم 
رد ار  اهزامن  دیناد  یم  فظوم  ار  دوخ  هک  امـش  تسا  بجعت  ياج  دناوخب ؟ زامن  نآ  رب  دزیرب و  شرف  يور  هتـشادرب ، كاخ  یتشم 
زین كاخ  رب  هدجس  هک  یلاح  رد  دینک ، هدجس  كاخ  رب  دیتسین  رـضاح  ارچ  تسا ، لضفا  تقو  جنپ  دییوگ  یم  دیناوخب و  تقو  جنپ 

!؟ تسا لضفا 

ره رب  هدجس  رگا  .دنا  كرشم  هدیتسرپ و  تب ، دننامه  ار  رهم  سپ  دننک ، یم  هدجس  رهم  رب  نوچ  هک  دینز  یم  تمهت  نایعیش  هب  ارچ 
! دیکرشم دیتسرپ و  یم  ار  شرف  دینک  یم  هدجس  نآ  لاثما  شرف و  هب  هک  امش  سپ  تسا ، نآ  شتسرپ  هلزنم ي  هب  زیچ 

؟ دینک یم  نید  رد  لخاد  هناضرغم  ای  هتسنادن  تسین ، نید  رد  هچنآ  ارچ  دیراذگ ؟ یم  تعدب  ادخ  نید  رد  ارچ  نّنست ! لها  ناردارب 
ار دوخربمایپ  دینک و  یم  یناملسم  ياعدا  امش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیناد ؟ یمن  ار  راذگ  تعدب  تازاجم  رگم 

43 ص :

.دوجسلا یف  ْههبجلا  نع  فشکلا  باب  ْهالصلا ، باتک  ، 2/105 یقهیب ، يربکلا ، ننس  - 1
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؟ دیناد یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّتنس  وریپ  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دیناد ؟ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم 
داوم زا  هک  ییاـه  تکوـم  اـه و  شرف  يور  رب  نیخیـش  یتـح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  تسا  تبث  خـیرات  ياـجک  رد 

اب امـش  دنیآ ، مشخ  هب  امـش  لمع  زا  نایعیـش  هکنآ  ياج  هب  دنا ؟ هدرک  یم  هدجـس  تسا ، هدـش  هتفاب  نآ  دـننام  یتفن و  یکیتسالپ و 
.دندرک یم  هدجس  كاخ  رب  مه  هباحـص  ربمایپ و  .دننک  یم  هدجـس  تسا  كاخ  نامه  هک  رهم  رب  نایعیـش  دینک ؟ یم  دروخرب  نانآ 

دینک یم  تیعبت  یسک  هچ  تنس  زا  نّنست ، لها  تعامج  امش  اما  دنک ، یم  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  هب  هعیش  سپ 
هدروآ اجک  زا  تسین  مولعم  دینک و  یم  نیقلت  اج  همه  زا  ربخ  یب  مدرم  مومع  هب  هچنآ  رد  ارچ  دینک ؟ یم  هدجس  دیتفای  هچره  رب  هک 

؟ دینک یمن  رکف  دیا ،

یم ار  امـش  ياه  لالدتـسا  صّحفت ، قیقحت و  نودـب  نّنـست  لها  مامت  مالـسا ، ردـص  دـننام  مه  نارود  نیا  رد  دـینک  یم  نامگ  اـیآ 
یقطنم لوقعم و  لیلد  نآ  يارب  دیاب  دنک  اعدا  ار  یبلطم  یسک  رگا  تسا  تاطابترا  رصع  هک  نامز  نیا  رد  دیناد  یمن  رگم  دنریذپ ؟

تسا یلصا  نیا  .دشاب  یمن  يرگید  نید  ره  ای  مالـسا  نّنـست و  ای  عیـشت  هب  رـصحنم  نیا  تسین و  ینتفریذپ  شفرح  هنرگو  دنک  هئارا 
دوخ دیاب  دیراد  يدصق  نینچ  رگا  ای  دیشاب ، مالـسا  يوگ  نخـس  دینک و  رظن  راهظا  دیابن  ای  دینادب  سپ  .تسا  موسرم  القع  نیب  هک 

.دییامرفن قطنم  یب  مالک  هداد ، قیبطت  ییالقع  موسرم و  لصا  نیا  اب  ار 

: مود لاؤس 

دوخ هک  امش  درک ؟ عادبا  یسک  هچ  ار  ناضمر  كرابم  هام  رد  حیوارت »  » زامن نیا  هک  دیا  هدرک  رکف  نونکات  ایآ  ننست ! لها  ناردارب 
یلص مرکا  لوسر  هک  دیناد  یم  ایآ  دینک  یم  تیعبت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنس  زا  هک  دینک  یم  اعدا  دیناد و  یم  ینـس  ار 

ار يزامن  نینچ  هلآو  هیلع  هللا 

44 ص :
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زا یناگرزب  هک  نانچمه  دوب ؛ رمع  درک  يراذگ  هیاپ  ار  زامن  نیا  هک  یـسک  لوا  هک  دیناد  یم  ایآ  تسا ؟ هدناوخ  یمن  لکـش  نیا  هب 
: لیبق زا  ننست  لها 

(1)، يربط

(3)، ریثا نبا   (2)، ربلا دبع  نبا 

(4)، ریثک نبا 

(5) یطویس

.دنراد فارتعا  رما  نیا  هب  نارگید  و 

: دیوگ یم  يراقلا  دبع  نب  نمحرلادبع  هک  دیا  هدناوخ   (6) يراخب حیحص »  » رد ار  ثیدح  نیا  نونکات  ایآ 

یم زاـمن  قرفتم  هناگادـج و  تروـص  هب  هک  مدـید  ار  مدرم  متفر و  دجـسم  هب  باـطخ  نب  رمع  اـب  ناـضمر  هاـم  ياهبـش  زا  یکی  رد 
رارق نانآ  ماما  ار  بعک  نب  یبا  درک و  عمج  ار  مدرم  اذل  تسا ، رتهب  دنناوخب  تعامج  تروص  هب  ار  زامن  رگا  تفگ  رمع  .دـندناوخ 
تسا یتعدب  بوخ  تفگ : رمع  دنناوخ  یم  تعامج  هب  ار  زامن  هک  مدید  ار  مدرم  متفر  دجـسم  هب  رمعاب  هک  رگید  یبش  سپـس  .داد 

.نیا

« حیحص  » رد ار  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ هدناوخ  خزود  لها  هارمگ و  ار  راذگ  تعدب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیناد  یمن  رگم 
(7) ملسم

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیا  هدناوخن 

«. هلالض هعدب  لک  »

.تسا یهارمگ  یتعدب  ره 

45 ص :

.يرجه لاس 23  ثداوح  ، 3/277 يربط ، خیرات  - 1
.باطخلا نب  رمع  لاح  حرش  هرامش 1878 ، همجرت  ، 3/1145 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسالا ، - 2

.عدب تغل  لیذ  ، 1/107 ریثا ، نبا  ْهیاهنلا ، - 3
.دارکالاو یعجشالا  سیق  نب  ْهملس  ربخ  يرجه ، لاس 23  ثداوح  ، 7/150 ریثک ، نبا  ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 4

.هتفالخ یف  رمع ، خیرات  ص131 ، یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  - 5
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.ناضمر ماق  نم  لضف  باب  حیوارتلا ، ْهالص  باتک  ح 265 ، ، 3/100 يراخب ، حیحص  - 6
.هبطخلاو ْهالصلا  فیفخت  باب  ْهعمجلا ، باتک  ح 867 ، ، 2/592 ملسم ، حیحص  - 7
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: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیا  هدناوخن   (1) یئاسن ننس »  » رد ار  ثیدح  نیا  ایآ 

«. رانلا یف  هلالض  لکو  هلالض  هعدب  لک  »

.تسا شتآ  رد  یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدب  ره 

: موس لاؤس 

یم يراخب  ماما  هک  دیناد  یم  ایآ  دـیا ؟ هدینـش  يراخب  ماما  زا  ار  روآ  هدـنخ  بیجع و  ياوتف  نیا  لاح  هب  ات  ایآ  ننـست ! لها  ناردارب 
مه اب  دـنناوت  یمن  دـنوش و  یم  مرحم  مه  اب  هدـش و  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  دـنروخب ، ریـش  زب  ای  واگ  کی  زا  دازون  ود  رگا  دـیوگ :

؟ دننک جاودزا 

(2): دسیون یم  دوش  یمن  تیمورحم  ببس  ندروخ  ریش  هنوگ  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  نایب  ار  دوخ  رظن  هکنآ  زا  دعب  یسخرس  ماما 

«. اراخب نم  هجارخا  ببس  تناک  هلأسملا  هذهو  همرحلا  تبثت  لوقی : خیراتلا  بحاص  يراخبلا  لیعامسا  نب  دمحم  ناکو  »

نیمه رطاخ  هب  اذل  .دوش  یم  لصاح  تیمرحم  ندروخ  ریـش  نیا  هلیـسو  هب  دـیوگ : یم  خـیرات  بحاص  يراخب  لیعامـسا  نب  دـمحم 
.دندرک نوریب  يراخب  زا  ار  وا  يوتف 

: مراهچ لاؤس 

فیدر رد  ار  نز  بتکم ، نیا  رد  هـک  اـجنآ  اـت  درادـن  یمارتـحا  شزرا و  نز  ننـست ، بـتکم  رد  دـیناد  یم  اـیآ  ننـست ! لـها  ناوناـب 
؟ دنا هداد  رارق  رتش  غالا و  گس و  نوچمه  یتاناویح 

46 ص :

.هظعوملا دنع  بضغلا  باب  ملعلا ، باتک  ح 5892 ، ، 3/450 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 1
.لحفلا نبل  ریسفت  باب  عاضرلا ، باتک  ، 30/297 یسخرس ، طوسبملا ، - 2
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: دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  هریرهوبا  زا  ملسم 

(1) «. بلکلاو رامحلاو  هأرملا  هالصلا ، عطقی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  »

.دنک یم  لطاب  ار  زامن  گس  غالا و  نز و  روبع 

یم هشئاـع  .تسا  هتفرگ  رارق  ناـنآ  دـیدش  ضارتـعا  دروـم  هک  دراد  یفاـنت  نز  تمارک  اـب  نیگنـس و  يردـق  هب  تاریبـعت  نـیا  هـتبلا 
(2): دیوگ

«. ...رامحلاو بلکلا  هلزنمب  انومتلعج  »

.دیا هداد  رارق  غالا  گس و  فیدر  رد  ار  نانز  ام 

ار يرتشیب  تالاؤس  دنتسه  لیام  هک  یناسک  .دنهد  خساپ  نآ  هب  ننست  لها  تعامج  دیاب  هک  تسا  یتالاؤس  زا  يرصتخم  هنومن  اهنیا 
یعـس باتک  ود  نیا  رد  ام  .دنیامن  هعجارم  توکـس »!؟ ارچ   » و باوج » کی  زا  غیرد   » باتک ود  هب  دـننادب  ننـست  لها  هب  ضارتعارد 

.مییامن توعد  ییوگ  خساپ  هب  ار  ننست  لها  تعامج  باتک ، لصا  زا  يریوصت  هئارا  ننست و  لها  ربتعم  بتک  هب  دانتسا  اب  میا  هدرک 

، هدش دنتـسم  بلاطم  دیدج  يا  هویـش  هب  نوچ  دننک  یم  دراو  ننـست  بتکم  رب  ار  ینوگانوگ  تاهبـش  هکنآ  رب  هوالع  باتک  ود  نیا 
رظن دروم  باتک  رد  ار  بلطم  نالف  هک  دنک  اعدا  دـناوت  یمن  یـسک  دنتـسه و  رادروخرب  یـصاخ  رابتعا  ماکحتـسا و  توق و  زا  اذـل 

.میا هدومن  زاین  یب  نوگانوگ  بتک  هب  هعجارم  زا  ار  وا  میا و  هتشاذگ  هدنناوخ  نامشچ  لباقم  ار  باتک  لصا  ام  هکنیا  هچ  متفاین 

: مینک هراشا  یتاکن  هب  رواشیپ  ياهبش  باتک  هرابرد ي  تسا  بسانم  همادا  رد 

47 ص :

.یلصملا رتسی  ام  ردق  باب  ْهالصلا ، باتک  ح 266 ، ، 1/366 ملسم ، حیحص  - 1
.هشئاع دنسم  ، 6/125 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 2
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دیدـجت تبون  لهچ  زا  شیب  نونکات  هدوب و  رادروخرب  یـصاخ  تیبوبحم  زا  دوخ  عون  رد  هک  تسا  ییاه  باتک  زا  یکی  باتک ، نیا 
.تسا هدش  پاچ 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هتفرگ  همشچرس  ینوگانوگ  لماوع  زا  رثا  نیا  تیقفوم 

نامه هب  هراومه  درذـگ و  یم  نآ  فیلأت  زا  لاس  هاـجنپ  زا  شیب  هکنیا  دوجو  اـب  رثا -  نیا  تیقفوم  رد  لـماع  نیرت  مهم  نیلوا و  - 1
.تسا رثا  نیا  شراگن  رد  فلؤم  صالخا  تسا -  هدش  پاچ  دیدجت  هیلوا  لکش 

زا .دـنک و  یم  بذـج  دوخ  هب  ار  يا  هدـنناوخ  ره  بلاطم ، نایب  تیفیک  دّدـعت و  عّونت و  لیلد  هب  هک  تسا  یـشور  هرظانم ، شور  - 2
.تسا رادروخرب  یصاخ  تیباذج  زا  هدش ، فیلأت  یسراف  نابز  هب  هکنیا  رت  مهم  هدیدرگ و  میظنت  شور  نیا  هب  باتک  نیا  هک  اجنآ 

هداد رارق  قفوم  بتک  فیدر  رد  ار  باـتک  نیا  رگید ، يوس  زا  هدـش  یـسررب  تاـعوضوم  ترثک  وس و  کـی  زا  عباـنم  تیعماـج  - 3
.تسا

اب دانتـسا  دروم  عبانم  ندوبن  ناوخمه  دـنک ، یمدودـحم  ار  دنمـشزرا  رثا  نیا  زا  هدافتـسا  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  همه  نیا  اـب 
يرایسب رد  دور  یم  هدش  دانتـسا  نآ  هب  باتک  نیا  رد  هک  یعبنم  یپ  رد  یتقو  ققحم  هدنناوخ و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، دوجوم  بتک 

: دریگ یم  تروص  لیلد  ود  هب  ندوبن  گنهامه  نیا  .دبای  یمن  هدش  دای  عبنم  رد  ار  رظن  دروم  بلطم  دراوم ، زا 

هب اهراب  نآ ، رد  دانتـسا  دروم  عبانم  تدـم ، نیا  رد  هدـیدرگ و  فیلأت  لبق  لاـس  هاـجنپ  دودـح  رـضاح  باـتک  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 1
هدش پاچ  دیدجت  نوگانوگ  ياه  تروص 

48 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن رد  تسا ، توافتم  پاچ  رظن  زا  هتـشاد ، یـسرتسد  نآ  هب  فلؤم  هک  یعباـنم  اـب  تساـم  سرتسد  رد  زورما  هک  یعباـنم  تسا و 
دروم بلطم  دنک و  یم  هعجارم  هدرک  هراشا  نآ  هب  فلؤم  هاگ  هک  يا  هحفـص  دلج و  رظن  زا  هدرک  دانتـسا  اهنآ  هب  فلؤم  هک  یعبانم 

.تسین دنتسم  رظن  دروم  بلطم  هک  دنک  یم  نامگ  دبای ، یمن  ار  دانتسا 

تاقیقحت هنوگ  نیا  زا  هدافتـسا  ندشدودحم  ثعاب  دوش و  یم  هدید  یتساک  نیا  دیدج  میدـق و  تاقیقحت  زا  يرایـسب  رد  هنافـسأتم 
.تسا هدیدرگ 

يا هنوگ  هب  تسا ؛ دوخ  عبانم  رد  فیرحت  لیدبت و  دنا ، لوغشم  نآ  هب  تساه  تدم  نّنـست  لها  زا  یـضعب  هک  ییاهراک  زا  یکی  - 2
زا یخرب  هک  تسا  هدش  ثعاب  نیا  دـننک و  نامتک  ار  قیاقح  زا  یـضعب  دـنهاوخ  یم  بلاطم ، زا  یـضعب  ییاج  هباج  ای  فذـح  اب  هک 

.دوشن ادیپ  تسا ، سرتسد  رد  زورما  هک  یبتک  رد  هدرک ، لقن  نّنست  لها  بتک  زا  فلؤم  هک  یبلاطم 

نیا یملع  شزرا  رب  ینونک ، ياه  پاچ  اب  نآ  قیبطت  نآ و  عبانم  جارختـسا  باتک و  نیا  ندرک  دنتـسم  اب  میتفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا 
.دندرگ دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوتب  زین  صاوخ  مدرم ، مومع  رب  هوالع  ات  مییازفیب ، رثا 

: مینک هراشا  مهم  هتکن  ود  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

عوقو دنک ، یم  میسرت  فلؤم  هک  يا  هرظانم  نینچ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  حرطم  باتک  نیا  لصا  هرابرد ي  یهاگ  هچنآ  لوا : هتکن 
: مییوگ یم  باوج  رد  تسا ؛ فلؤم  دوخ  هتخادرپ  هتخاس و  نیا ، هتشادن و  یجراخ 

زا يا  هخـسن  هک  نانچمه  دندوجوم ؛ اهویـشرآ  رد  زورما  دندناسر ، یم  پاچ  هب  ار  هرظانم  نیا  نامز ، نآ  رد  هک  یتالجم  مامت  ًالوا :
هک فجن » ّرُد   » هلجم لوا  هحفص ي 

49 ص :
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.تسا هدـش  هداد  ناشن  پاچ  نیرخآ  رد  نینچمه  باتک و  نیا  هیلوا  ياـه  پاـچ  رد  دـنک ، یم  تیاـکح  يا  هرظاـنم  نینچ  عوقو  زا 
ندید هرظانم  ناکم  زا  رادـلاسر ، دجـسم  یکیدزن  رد  اه  يدـنه  هلحم  هب  هعجارم  رواشیپ و  رهـش  هب  رفـس  اب  ناوت  یم  هکنیا  رب  هوالع 
ًاریخا ناگرزب  زا  یـضعب  تسا و  دوجوم  نانچمه  هدرک  یم  هرظانم  هتـسشن و  یم  اجنآ  رد  نیظعاولا  ناطلـس  هک  یناکم  یتح  درک و 

.دنا هدرک  ندید  ناکم  نآ  زا 

هب بتک ، هنوگ  نیا  رابتعا  اریز  دسر ؛ یمن  یبیـسآ  باتک  نیا  رابتعا  هب  مه  زاب  دشاب ، هدـشن  عقاو  يا  هرظانم  نینچ  هک  ضرف  رب  ًایناث :
.تسا نآ  رد  هدش  حرطم  ياه  لالدتسا  عبانم و 

یخرب دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  دننک ، یم  حرطم  باتک  نیا  هرابرد ي  نّنست  لها  ناضرغمزا  یضعب  هک  يرگید  ضارتعا  مود : هتکن 
.دنتسه عیشت  هب  مهتم  اهنآ  نافلؤم  هکلب  تسین ، نّنست  لها  اب  طبترم  نآ  رد  دانتسا  دروم  عبانم  زا 

: مییوگ یم  ضارتعا  نیا  باوج  رد 

ای هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تیب  لـها  زا  یتلیـضف  ناـشناگرزب  زا  کـی  ره  هک  تسا  هدـش  مسر  نّنـست  لـها  ناـیم  رد  ًـالوا ،
ياج رد  دـنچ  ره  دوش ؛ یم  ندوب  یـضفار  عیـشت و  هب  مهتم  دـنک ، لقن  دـشاب  عیـشت  عفن  هب  هک  ار  یبلطم  یتح  ای  افلخ و  زا  ینعاـطم 

.دننک یم  دانتسا  ملاع  نامه  هتفگ  هب  رگید 

: دسیون یم  كاحضلا  نب  زیزعلادبع  نب  میهاربا  لاح  حرش  رد  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا 

یلعب وأ  نامثعب  أدـبن  لاق : مث  رمع ، مث  رکب  یبأ  لـئاضف  یلمأـف  لـئاضفلا ، جرخأـف  ثیدـحتلل  دـعق  هنا  میعن  وبأ  مث  خیـشلا  وبأ  هرکذ  »
اوکرتف یضفار  اذه  اولاقف :

50 ص :
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(1) هثیدح .»

سپس رکبوبا و  لئاضف  ادتبا  .درک  زاغآ  لئاضف  زا  .دیوگب  ثیدح  دش  رارق  زیزعلادبع  نب  میهاربا  هک  دنا  هدروآ  میعن  وبا  خیشلا و  وبا 
هدـناوخ یـضفار  ار  وا  لیلد  نیا  هب  .یلع  لئاضف  ای  منک  عورـش  نامثع  لئاضف  زا  مناد  یمن  تفگ : هاگ  نآ  .درک  لقن  ار  رمع  لئاضف 

.دندرک اهر  ار  شثیدح 

: دسیون یم  رکفت  نیا  شهوکن  رد  رجح  نبا  سپس 

میدقت یلع  رثکألا  ناک  ناو  رخآلا  یلع  امهدحا  لیـضفت  یف  فقوتلا  ینعأ  هّنـسلا  لهأ  نم  هعامج  بهذـم  اذـه  ّناف  .نّیب  ملظ  اذـه  »
«. همیزخ نبا  يروثلا و  نایفس  مهنم  نامثع ، یلع  ًاّیلع  نومّدقی  هّنسلا  لهأ  نم  هعامج  ناک  لب  نامثع ،

ار نامثع  رتشیب  یلو  يرگید ، رب  ار  یکی  نداد  يرترب  ینعی  تسا ؛ نّنـست  لـها  زا  یهورگ  هویـش  راـک  نیا  .تسا  راکـشآ  یملظ  نیا 
.دننانآ زا  ْهمیزخ  نبا  يروث و  نایفس  هک  دنناد  یم  مدقم  نامثع  رب  ار  یلع  مه  نّنست  لها  زا  یهورگ  هچرگ  دنهد ؛ یم  حیجرت 

، یناعنص قازرلادبع  يروباشین ، مکاح  یئاسن ، بیعـش  نبدمحا  دننامه : نّنـست ، لها  زا  یناگرزب  لاح  حرـش  هب  هعجارم  اب  ور  نیا  زا 
يزودنق میهاربا  نب  نامیلـس  دـیدحلا ، یبا  نبا  يربط ، ریرج  نبدـمحم  قاحـسا ، نبا  هبیـش ، یبا  نب  نامثع  ینیدـم ، هللادـبع  يدـقاو ،

نارگید یمزراوخ و  دـمحا  نب  قفوم  یعفاـش ، یلزاـغم  نبا  ینیومح ، دـمحم  نب  میهاربا  یعفاـش ، یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  یفنح ،
هنوگچ هک  دوش  یم  راکشآ 

51 ص :

.ینیدملا كاحض  نب  زیزعلادبع  نب  میهاربا  لاح  حرش  هرامش 218 ، همجرت  ، 1/113 ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل  - 1
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رد هدومن ، عیـشت  هب  مهتم  یقیاقح  نایب  لیلد  هب  ار  دوخ  ناگرزب  زا  یـضعب  دـنراد ، عیـشت  بهذـم  اـب  هک  يداـنع  ببـس  هب  دنرـضاح 
.دننادب رابتعا  یب  ار  اهنآ  مالک  تیاهن 

: مینک هراشا  یتاکن  هب  عوضوم  نیا  هرابرد ي  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

(1): دسیون یم  يوون  هک  نانچ  دنا ، هدرک  نایب  ار  یطیارش  يوار  کی  قیثوت  يارب  نّنست  لها  نویلاجر  لوا :

بابـسأ نم  ًامیلـس  ًالقاع  ًاغلاب  ًاملـسم  نوکی  نأـب  ًاـطباض  ًالدـع  نوکی  نأ  هیف  طرتشی  هنا  هقفلاو  ثیدـحلا  هّمئأ  نم  ریهاـمجلا  عمجأ  »
«. ...ًاظفاح ًاظّقیتم  هءورملا  مراوخو  قسفلا 

، غلاب ناملـسم ، نینچمه  .دشاب  يوق  هظفاح  ياراد  لداع و  دیاب  ثیدـح  يوار  هک  دـنراد  عامجا  ثیدـح  هقف و  رد  ناماگـشیپ  رتشیب 
.دشاب نابهاگن  انیب و  يدرمناوج ، هدنرب  نیب  زا  قسف و  تابجوم  زا  نمیا  لقاع و 

.تسا هدرک  هراشا  طیارش  نیمه  هب   (2) شا همدقم  رد  حالص  نبا  زین  و 

نانچ درادن ، یـشقن  وا  ياه  هتفگ  يرابتعا  یب  ای  رابتعا  رد  يوار  تاداقتعا  بهذم و  هک  دوش  یم  مولعم  دـش ، لقن  هچنآ  هب  هجوت  اب 
(3): دسیون یم  ینالقسع  رجح  نبا  هک 

« .هّرضی ءادالاو ال  ذخالا  تبث  ناک  اذإ  هنا  انمّدق  دقف  عّیشتلا ، امأو  »

.درک لقن  ثیدح  وا  زا  ناوت  یم  درادن و  يداریا  دشاب ، هتشاد  هئارا  طبض و  تردق  رگا  هک  میتفگ  ًالبق  عیشت ، اما 

52 ص :

عون 23. ص197 ، یطویس ، يوارلا ، بیردت  - 1
عون 23. ص104 ، حالص ، نبا  همدقم  - 2

لصف 9. ص400 ، ینالقسع ، رجح  نبا  يراسلا ، يده  - 3
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تلادع تقاثو و  مهم  هکلب  درادن ، یـشقن  وا  نخـس  نالطب  تحـص و  رد  يوار  هدـیقع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رجح  نبا  مالک  نیا  زا 
.تسوا

: دوش یم  قالطا  هورگ  هس  هب  هعیش  نّنست ، لها  حالطصا  رد  مود :

مّدـقم نامثع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  رب  ار  ترـضح  نآ  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رادتـسود  هک  یناـسک  . 1
.دنیوگ یم  هعیش  اهنآ  هب  دنرادب ،

: دسیون یم  يراسلا  يده  رد  رجح  نبا 

(1)« .هباحصلا یلع  همیدقتو  ّیلع  هّبحم  عّیشتلاو  »

.هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  رب  وا  نتشاد  مّدقم  مالّسلا و  هیلع  یلع  نتشاد  تسود  ینعی  عیشت 

(2): دسیون یم  بیذهتلا » بیذهت   » رد و 

«. نامثع یلع  ّیلع  لیضفت  داقتعا  وه  نیمّدقتملا  فرع  یف  عّیشتلاف  »

.تسا هدوب  نامثع  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  تلیضف  رب  داقتعا  ناگتشذگ ، نایم  رد  ندوب  هعیش 

یخرب هب  دنناد و  یم  رترب  لضفا و  قیالخ  همه  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یناسک  . 2
ياملع لاح ، نیا  اب  .دـنا  هدـیمان  عیـشت  رد  نایلاغ  ار  هورگ  نیا  دـننز ؛ یم  نعط  ...و  هیواـعم  ریبز ، هحلط ، ناـمثع ، دـننام  هباحـص ، زا 

.دنناد یمن  اهنآ  يرابتعا  یب  رب  لیلد  ار  اهنآ  هدیقع  هتفریذپ ، ار  هتسد  نیا  تایاور  حاحص ، نابحاص  لاجر و 

: دسیون یم  رجح  نبا 

53 ص :

لصف 9. ص459 ، نامه ، - 1
.بلغت نب  نابأ  لاح  حرش  هرامش 145 ، همجرت  ، 1/58 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 2
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الف ًادهتجم  ًاقداص  ًانید  ًاعرو  کلذ  دقتعم  ناک  اذإو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعب  قلخلا  لضفأ  ًاّیلع  ّنا  مهـضعب  دـقتعا  اّمبرو  »
(1)« .اذهب هتیاور  درت 

، رادـنید اسراپ ، دراد ، ار  داـقتعا  نیا  هک  یـسک  رگا  .تسا  قلخ  نیرترب  ربماـیپ ، زا  سپ  یلع  هک  دـندقتعم  ناـیلاغ  زا  یخرب  اـسب  هچ 
.دوش یمن  هدرمش  دودرم  شتیاور  داقتعا ، نیا  هطساو  هب  دشاب ، دهتجم  وگتسار و 

: دسیون یم  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ 

ّدر ولف  .قدصلاو  عرولاو  نیدـلا  عم  مهیعباتو  نیعباتلا  یف  ریثک  اذـهف  .فرحت  ّولغ و ال  الب  عّیـشتلاکو  .عّیـشتلا  ّولغک  يرغـص  هعدـبف  »
(2) هنّیب .» هدسفم  هذهو  هیوبنلا  راثآ  نم  هلمج  بهذل  ءالؤه  ثیدح 

رادـنید و هکنیا  اب  ناعبات  ناعبات  ناعبات و  رد  داقتعا  نیا  .تسا  فیرحت  ولغ و  یب  هعیـش  اـی  نایعیـش و  ولغ  دـننامه  کـچوک  تعدـب 
دوبان هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  راثآ  زا  يا  هعومجمدوشن  لوبق  هورگ  نیا  ثیدـح  رگا  .تسا  دایز  دنتـسه ، وگتـسار  اـسراپ و 

.تسا نشور  يداسف  نیا  دوش و  یم 

: دنک یم  یفرعم  ار  هورگ  نیا  دعب  رطس  دنچ  رد  سپس 

ضّرعتو ًاـّیلع  براـح  نمم  هفئاـطو  هیواـعمو  هحلطو  ریبزلاو  ناـمثع  یف  مّلکت  نم  وـه  مهفرعو  فلـسلا  ناـمز  یف  یلاـغلا  یعیـشلاف  »
(3) «. مهّبسل

نخـس دندیگنج  یلع  اب  هک  یهورگ  هیواعم و  هحلط و  ریبز و  نامثع و  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  ناگتـشذگ ، فرع  رد  یلاغ  هعیش 
مانشد نانآ  هب  هتفگ ،

54 ص :

.نامه - 1
.بلغت نب  نابا  لاح  حرش  هرامش 2 ، همجرت  ، 1/118 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2

.نامه - 3
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.دهد یم 

: دسیون یم  بلغت  نب  نابا  لاح  حرش  رد  لماکلا  رد  يدع  نبا 

بهذـم هبهذـم  ناک  نإو  تایاورلا  یف  قدـصلا  لهأ  نم  وهو  هقث  هنع  يور  اذإ  همیقتـسم  اهتّماع  هثیداحأ  خـسنو و  ثیداـحأ  ناـّبأل  »
ناک ّهنا  هب  دیری  رهاجم  بهذملا  مومذـم  يدعـسلا  لوقو  ثیدـح  هئام  نم  ًابیرق  وأ  ًاوحن  يور  دـقو  هفوکلا  یف  فورعم  وهو  هعیـشلا 

(1)« .هب سأب  حلاص ال  هیاورلا  یف  وهو  هیاورلا  یف  ًافعض  هب  دری  مل  عّیشتلا  یف  ولغی 

بهذـم یعیـش  هچرگ  تسا ؛ قداص  ییوگ  ثیدـح  رد  وا  .تسا  تسرد  شثیداحا  عومجم  هک  دراد  ییاه  هتـشون  ثیداحا و  ناـبا ،
هعیش رد  وا  هک  تسا  نیا  شدارم  هتـسناد ، بهذملا  مومذم  ار  وا  هک  يدعـس  هتفگ  تسا و  هدرک  تیاور  ثیدح  دص  دودح  تسا و 

.تسا راکتسرد  لاکشا و  یب  ثیدح  لقن  رد  وا  دزاس و  یمن  دراو  نابا  تیاور  رب  یفعض  هتفگ  نیا  یلو  هدرک ، یم  ولغ  شندوب 

یبیـسآ شمالک  رابتعا  هب  وا  هدیقع  بهذم و  تسا و  ربتعم  یبهذم -  هدیقع و  ره  اب  يوار -  نخـس  هک  دوش  یم  نشور  ناس  نیدـب 
.دناسر یمن 

لقن نوگانوگ  بهاذم  اب  ینایوار  زا  ملـسم  يراخب و  حیحـص  هژیو  هب  نّنـست  لها  حاحـص  هک  تسا  یناوارف  تایاور  بلطم ، دـهاش 
.دنا هدومن 

اهنآ هک  یلاح  رد  دنا ، هدرک  لقن  ثیدح  اهنآ  زا  نیحیحـص  هک  درب  یم  مان  رفن  تصـش  دودـح  زا   (2)« يراسلا يده   » رد رجح  نبا 
، هعیش دننامه  ییاه  بهذم  ياراد 

55 ص :

.بلغت نب  نابا  لاح  حرش  ، 1/390 يدع ، نبا  لماکلا ، - 1
لصف 9. ص459 ، ینالقسع ، رجح  نبا  يراسلا ، يده  - 2
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.دنتسه ...و  هیمهج  یضابا ، یبصان ، هیردق ، جراوخ ،

.دنیوگ یضفار  دنرادب ، مدقم  رمع  رکبوبا و  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یناسک  - 3

: دسیون یم  يراسلا  يده  رد  رجح  نبا 

(1) «. یضفار هیلع  قلطیو  هعّیشت  یف  لاغ  وهف  رمع ، رکب و  یبأ  یلع  مالّسلا ) هیلع  یلع   ) همّدق نمف  »

.دوش یم  هتفگ  یضفار  وا  هب  تسا و  عیشت  رد  هدننک  ولغ  درادب  مّدقم  رمع  رکبوبا و  رب  ار  یلع  هک  یسک 

ناگرزب رظن  رد  هنرگو  تسا  موس  هورگ  نیمه  دـنناد ، یمن  ربتعم  ار  نانآ  راتفگ  نّنـست  لها  هک  یهورگ  اهنت  هورگ ، هس  نیا  نایم  زا 
.تسا دانتسا  لباق  ناشیا  نخس  ربتعم و  لوا  هورگ  ود  نّنست ، لها 

دنتسه یناسک  ءزج  هکلب  دنتسین ، موس  هورگ  زا  تسا  هدرک  دانتسا  اهنآ  بتک  هب  نیظعاولا  ناطلـس  هاگ  هک  یناسک  تسا  حضاو  رپ  و 
.دنا هتـسیرگن  عیاقو  زا  یخرب  هب  فاصنا  هدـید  اب  هتـشاد و  ياج  نانآ  لد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  تبحم  كدـنا  هک 

.دنرادن داقتعا  هعیش  بهذم  لوصا  لقادح  هب  هکنیا  هچ  تسین ؛ اهنآ  ندوب  یّنس  رد  یکش  نیاربانب 

مئامـض ثحب ، ره  مامتا  زا  دـعب  یقرواـپ ، رد  اـم  دـننکن ، لوبق  ار  فلؤم  طـسوت  دانتـسا  دروم  عباـنم  زا  یخرب  هک  یتروص  رد  ًاـیناث :
باتک نیا  عومجم  رد  مئامـض  اسب  هچ  هک  میا  هدرک  يروآدرگ  ثحب  دروم  بلطم  تاـبثا  رد  نّنـست  لـها  بتک  ریاـس  زا  ار  یناوارف 

.تسا هدرک  دانتسا  نآ  هب  فلؤم  هک  دشاب  یعبانم  زا  رتشیب 

56 ص :

.نامه - 1
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زا شیب  هب  هـبترم  رب 2000  نوزفا  باـتک  نیا  رـساترس  رد  نیظعاولا  ناطلـس  هک  میوـش  روآداـی  ار  هتکن  نیا  تسا  هتـسیاش  اـجنیا  رد 
بتک رگید  زا  رادقم ، نیا  زا  شیب  روبزم ، عبانم  زا  دودح 90 % جارختسا  رب  هوالع  ام  هک  تسا  هدرک  دانتسا  نّنست  لها  زا  باتک  210

.میا هدوزفا  نآ  هب  ننست  لها 

فلؤم لاح  حرش  زا  يرصتخم 

: مینک یم  نایب  ار  فلؤم  یگدنز  زا  يرصتخم  قیقحت ، شور  هب  نتخادرپ  زا  لبق 

یملاع يزاریـش ، نیظعاولا  ناطلـس  هب  فورعم  دـمحم  دیـس  جاح  نیظعاولاو ، ءالـضفلا ، ناطلـس  نیملکتملا  ءابطخلا و  دیـس  موحرم 
.تسا مق  هیملع  هزوح  نازورف  ياه  لعشم  هدنشخرد و  ناگراتس  هلمج  زا  لماع ، یظعاو  لماک و 

رد يرمق  لاس 1314  مارحلا  ْهدعقلا  يذ  هام  رد  دشاب ، یم  هاش  ربکا  هب  فورعم  نیظعاولا ) فرشا   ) ربکا یلع  دیس  موحرم  دنزرف  يو 
لاس 1326 رد  دیناسر و  مامتا  هب  نارهت  رانماپ  هسردم  رد  ار  هیلوا  تامدـقم  تیلوفط ، نارود  ندـنارذگ  زا  سپ  .دـش  دـلوتم  نارهت 

موحرم دزن  ار  حوطـس  تالیـصحت  تشاد ، فقوت  اجنآ  هک  لاس  ود  تدـم  رد  .دـش  تایلاع  تابتع  مزاع  شراوگرزب  ردـپ  اـب  يرمق 
.تشگزاب هاشنامرک  هب  ردپ  هارمه  دناسر و  نایاپ  هب  یناتسرهش  يدنرم و 

هضافا و فیاظو و  ماجنا  لامک و  ملع و  لیمکت  يارب  .دـیدرگ  لوغـشم  یمالـسا  فراعم  رـشن  هب  ظعو  نایب و  نف  زا  هدافتـسا  اب  يو 
زا يرایسب  فیاوط  اب  هدومن و  ناتـسودنه  رـصم و  ندرا ، نیطـسلف ، هیروس ، قارع ، ياهروشک  هب  يرایـسب  ياه  ترفاسم  هضافتـسا ،

هرظانم ود  اهنآ  نیرت  مهم  هک  هداد  ماجنا  یبهذـم  ینید و  تارظانم  اه ، ینایداق  اه و  یئاهب  لیبق  زا  نید ، زا  نافرحنم  دونه و  دوهی و 
لاس رد  هک  تسا  یطوسبم 

57 ص :
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: تسا هتفرگ  تروص  ناتسودنه  رد  يرمق   1345

رد هدیدرگ و  رازگرب  دنه ، دئاق  میعز و  يدناگ ، روضح  رد  دنه  ناتسرپ  تب  همهارب و  نادنمـشناد و  اب  یلهد ، رد  هک  يا  هرظانم  . 1
نامز نآ  دـیارج  رد  هک  نانچ  هدـیماجنا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیمتاخ  مالـسا و  سدـقم  نید  تیناقح  تاـبثا  هب  ناـیاپ 

.تسا هدش  جرد 

دنه باجنپ  رواشیپ  رهـش  رد  نّنـست  لها  هعیـش و  ناـگرزب  لاـجر و  زا  رفن  تسیوددودـح  روضح  اـب  هک  یگرزب  هرظاـنم  سلجم  . 2
تشه زا  زواجتم  بش  ره  هدش ، یم  ماجنا  مالسلادبع  خیش  دیشر و  دمحم  ظفاح  نّنـست ، لها  گرزب  ملاع  ود  اب  ینونک ) ناتـسکاپ  )

.دیماجنا یم  لوط  هب  تعاس 

نایاپ رد  .دـندرک  یم  رـشتنم  دوخ  تالجم  دـیارج و  رد  هتـشون ، ار  نیفرط  يوگ  تفگ و  گرزب  هلجم  همانزور و  راهچ  ناراگنربخ 
نامه .دـندرک  رایتخا  ار  هیرفعج  هقح  بهذـم  سلجم ، نامه  رد  رواـشیپ  فارـشا  فانـصا و  ناـناگرزاب و  زا  رفن  شـش  مهد ، بش 

يا هدـع  ياه  ینکارپ  ههبـش  هب  خـساپ  رد  عاـمتجا و  زاـین  لـیلد  هب  يرمق  لاس 1375  رد  راـب  نیتسخن  لاـس ، یـس  زا  سپ  تارظاـنم 
زین نآ  زا  سپ  دـیدرگ و  رـشتنم  یگرزب  باتک  تروص  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  اب  هرواشم  يرگنزاـب و  اـب  ضرغم ،

.تسا هدوب  نایوج  قح  نازورف  لعشم  هراومه  دوش و  یم  رشتنم  هک  تساه  لاس 

یتح هک  يا  هنوگ  هب  دش ، نیـشن  هناخ  یلک  هب  عنم و  ربنم  زا  یبلق  تلاسک  تلع  هب  رمع  ینایاپ  لاس  هد  رد  نیظعاولا  ناطلـس  موحرم 
لیلجت اـب  ناـشیا  رکیپ  هاـگ  نآ  تـفگ ؛ عادو  ار  یناـف  راد  نارهت  رد  يرمق  نابعـش 1391  هام  رد  هکنیا  اـت  .دوبن  مه  تکرح  ربرداـق 

تیآ فرط  زا  هک  يدنمهوکش  عییشت  زا  دعب  دیدرگ و  لقتنم  مق  هب  ناوارف 
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.داب ورهر  رپ  شهار  داش و  شحور  .دش  هدرپس  كاخ  هب  نیسح  وبا  هربقم  رد  دش ، ماجنا  یفجن  یشعرم  هللا 

: زا دنا  ترابع  هدیسر  پاچ  هب  ناشیا  تافیلأت  زا  هچنآ 

اب هارمه  یبرع  ياه  نابز  هب  باتک  نیا  نینچمه  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  تبون  لهچ  زا  شیب  نونکاـت  هک  رواـشیپ  ياهبـش  باـتک  . 1
یناتسکاپ یصخش  هک  یسیلگنا -  مجرتم  تسادیپ ، نئارق  زا  هک  نانچ  هتبلا  .تسا  هدش  همجرت  یـسیلگنا  ودرا و  رـصتخم و  یقیقحت 
.تسا هدرک  همجرت  هعیش  تادقتعم  فالخ  رب  هنوراو و  ار  باتک  بلاطم  یخرب  هدرکن و  يراد  تناما  همجرت  رد  هدوب -  لصالا 

نیمه زاین ، تروص  رد  هللاءاشنا  هک  تسامـش  يور  شیپ  هک  تسا  یقیقحت  تافاضا ، اب  هارمه  لصفم  ًاتبـسن  قیقحت  نیلوا  نامگ  یب 
.دش دهاوخ  همجرت  لماک  روط  هب  هدش  دای  نابز  هس  هب  قیقحت 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  اهراب  زین  باتک  نیا  .یناطلس  هلاقم  دص  . 2

.تسا هدیدرگ  رشتنم  نآ  لوا  دلج  همجرت و  یبرع  هب  قیقحت  زا  سپ  ًاریخا  هدش و  پاچ  اهراب  زین  باتک  نیا  .ناراگتسر  هورگ  . 3

قیقحت شور 

: دشاب یم  رکذ  لباق  ریز  تاکن  رضاح  باتک  قیقحت  رد  دش ، دای  هچنآ  هب  هجوت  اب 

: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  مینک  جارختسا  میتسناوتن  ار  باتک  نیا  رد  هدش  رکذ  عبانم  مامت  یلیالد  هب  . 1

هب یسرتسد  ای  هتشگ و  دوقفم  نآ  لصا  ای  هدرک ، دانتسا  اهنآ  هب  فلؤم  هک  یبتک  زا  یخرب  میدرک ، وجو  تسج  ام  هک  اجنآ  ات  فلا )
نانچمه .تسا و  راوشد  رایسب  نآ 
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دانتسا دامتعا و  اب  ای  هتـشاد ، یـسرتسد  اهنآ  هب  هک  هدوب  نآ  لیلد  هب  هردان ، بتک  نیا  هب  فلؤم  دانتـسا  ایآ  هک  تسا  لوهجم  ام  يارب 
هب اـم  یلو  دوبن ، هرداـن  بتک  وزج  رظن  دروم  باـتک  دراوـم ، زا  یخرب  رد  هتبلا  .تسا  هدرک  داـی  باـیمک  بتک  نیا  زا  رگید  بتک  هب 

.میدرکن ادیپ  یسرتسد  اهنآ 

وا زا  ار  یبلطم  نآ و  لاثما  يروباشین و  ظفاح ، مکاـح ، دـننام : هدرک  رکذ  ار  یفلؤم  راعتـسم  ماـن  نیظعاولا  ناطلـس  يدراوم  رد  ب )
مادـک ره  دارفا  نآ  هکنیا  دوجو  اب  تسا و  رفن  دـنچ  نایم  كرتشم  مان  نیا  هک  میتفایرد  ناوارف  ياهوجو  تسج  اب  .تسا  هدرک  لـقن 

.تسا هدوب  باتک  مادک  فلؤم و  مادک  ناشیا  دارم  هک  میبای  رد  میتسناوتن  تیاهن  رد  دنتشاد ، يددعتم  تافیلأت 

یخرب جارختسا  رد  قیفوت  مدع  هداد ، خر  نّنست  لها  بتک  رد  هک  یناوارف  تافیرحت  هب  هجوت  اب  زین  دروم و  ود  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
.دیامن یم  یقطنم  عبانم 

، دوش یم  هدید  تاحفـص  تادلجم و  دادعت  رظن  زا  نوگانوگ  ياه  پاچ  رد  هک  یتارییغت  اب  هک  هدش  جارختـسا  يا  هنوگ  هب  عبانم  . 2
باب هب  هحفص ، دلج و  رکذ  رب  هوالع  ساسا  نیا  رب  .تسا  یسرتسد  لباق  یتحار  هب  رظن  دروم  بلطم 

.تسا هدش  هراشا  زین  باتک  لصف  و 

: ریز دراوم  رد  زج  هب  میا ، هدروآ  یقرواپ  رد  ار  رظن  دروم  ترابع  ای  ثیدح  لماک  نتم  . 3

.دشاب هدروآ  نتم  رد  حیحص  روط  هب  یبرع ، نابز  هب  ار  دانتسا  دروم  ترابع  ای  ثیدح  لماک  نتم  نیظعاولا  ناطلس  هک  ییاج  فلا )

نآ رارکت  زا  نیشیپ ، دروم  هب  عاجرا  اب  هک  دشاب  هدش  رکذ  یقرواپ  رد  لماک  روط  هب  ًالبق  رظن  دروم  ترابع  ای  ثیدح  هک  ییاج  ب )
.میا هدرک  يراددوخ 
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.میا هدرک  هدنسب  سردآ  رکذ  هب  دومن ، یمن  يرورض  نتم  لماک  رکذ  هکنآ  لیلد  هب  كدنا  يدراوم  رد  ج )

هچنآ اب  میتفای  ام  هچنآ  هدرک و  لـقن  یـسراف  ار  نآ  تاراـبع  زا  یخرب  اـی  یـسراف  ًـالماک  ار  یثیدـح  اـی  نتم  فلؤم ، هک  يدراوم  . 4
هب سپـس  میا ، هدروآ  ار  رظن  دروم  ترابع  ای  ثیدـح  لماک  نتم  ادـتبا  یقرواپ  رد  دـشاب ، هتـشاد  یگنهامه  ًالماک  هدرک  لقن  فلؤم 

، سردآ هبادتبا  هدوب ، توافتم  تسا  هدرک  لقن  نیظعاولا  ناطلـس  هچنآ  اب  هدش  جارختـسا  نتم  رگا  یلو  میا ، هدرک  هراشا  نآ  سردآ 
.میا هدرک  هراشا  نآ  لماک  نتم  هب  سپس 

رد نیظعاولا  ناطلـس  هدیدرگ ، نیودـت  مه  لکـش  نامه  هب  ًابیرقت  هدـش و  یم  نایب  يا  هرظانم  لکـش  هب  ثحابم  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 5
نآ روکذم ، بتک  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  هدرک  نایب  لیـصفت  حرـش و  یفاضا و  تاحیـضوت  اب  ار  تارابع  ثیداحا و  يددـعتم  دراوم 

.دوش یم  تابثا  ثحب  دروم  بلطم  تایلک  هدش ، رکذ  عبانم  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اب  هکلب  دوش ، یمن  هدید  لیصفت  حرش و 

رد هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدـح  کی  ناونع  هب  مه و  رانک  رد  ار  نوگانوگ  ثیداـحا  زا  یفلتخم  ياـه  شخب  فلؤم ، يدراوم  رد  . 6
میتسناوتن مه  ییاهاج  رد  هتبلا  .میا  هدرک  هراشا  نآ  قیقد  عبنم  هب  یقرواپ  رد  هدرک و  دنتـسم  ار  ترابع  زا  تمـسق  ره  يدراوم  نینچ 

هب ار  دوخ  مالک  فلؤم  اجنآ  رد  هکنیا  ای  تسا و  یباتک  ترابع  زا  یتمسق  ای  تسا ، ثیدح  زا  یـشخب  هدش  لقن  ترابع  هک  میبایرد 
.تسا هدرک  داریا  یبرع  نابز 

یکی هب  طوبرم  هدش  لقن  ترابع  هک  دیدرگ  مولعم  بتک  نآ  هب  هعجارم  اب  هک  دنک  یم  لقن  رفن  دنچ  زا  ار  یثیدـح  فلؤم  یهاگ  . 7
یقرواپ رد  مه  دراوم  نیا  هب  ناکما  دـح  ات  هک  دـنا  هدرک  هراشا  ثیدـح  نآ  هب  ظفل  رد  ناوارف  فالتخا  اـب  هیقب  تسا و  بتک  نآ  زا 

.میا هدرک  هراشا 
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یبرع ترابع  زا  دعب  نتم و  رد  ار  اهنآ  ام  هک  تشاد  رارق  یقرواپ  رد  یبرع  تارابع  زا  یضعب  تایآ و  همجرت  لبق ، ياه  پاچ  رد  . 8
.میا هداد  رارق  زتنارپ  لخاد 

هبنج ي هک  يا  هتکن  ره  ای  هنکما و  زا  یضعب  هرابرد ي  حیضوت  ای  تاغل  یناعم  نایب  زا  معا  هدش ، رکذ  یقرواپ  رد  هک  یتاحیضوت  . 9
.تسا فلؤم  هب  طوبرم  دراد ، یحیضوت 

.دوبن ام  سرتسد  رد  قیقحت  نامز  رد  يراخب  اسراپ  هجاوخ  زا  باطخلا ، لصف  ینادمه و  یلع  دیس  ریم  زا  یبرقلا ،» ْهدوم   » باتک . 10
.میا هدرک  هدافتسا  تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  باتک  ود  نیا  هک  يزودنق  ْهّدوملا » عیبانی   » باتک زا  ور  نیا  زا 

نیا یبلعث  زا  يذمرت  زا  دـمحا  دنـسم  زا  ْهّدوملا » عیبانی   » رد يزودـنق  دـنک : یم  دانتـسا  هنوگ  نیا  نیظعاولا  ناطلـس  يدراوم  رد  . 11
.میا هدرک  هدنسب  لّوا  عبنم  جارختسا  هب  يدراوم  نینچ  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  ثیدح 

رد هک  هدـش  هیهت  يریوصت  میا ، هدوزفا  نآ  هب  اـم  هچنآ  ماـمت  تسا و  هدـش  دانتـسا  اـهنآ  هب  باـتک  نیا  رد  هک  یعباـنم  ماـمت  زا  . 12
.دناسر میهاوخ  پاچ  هب  باتک  نیا  دانسا  ناونع  هب  هناگادج  ار  نآ  زاین  تروص 

شیاریو اب  اذـل  .دوش  یم  لکـشم  راچد  يدراوم  رد  هدـنناوخ  تسا  يراتفگ  هویـش  هب  ًاـبیرقت  باـتک  فیلأـت  شور  هک  اـجنآ  زا  . 13
.میا هدومن  باتک  نتم  ندش  رت  ناور  رد  یعس  یبدا ،

ار نآ  دومن  یم  مزال  ترابع  ندـش  رت  ناور  يارب  يا  هملک  ندـش  هفاضا  ییاج  رگا  میا و  هدرکن  داـجیا  يرییغت  باـتک  نتم  رد  هتبلا 
.میا هداد  رارق  بالق  ود  نایم  رد 

تسا هدنام  یقاب  يدراوم  نانچمه  تفرگ ، تروص  هعومجم  نیا  لیمکت  رد  هک  یشالت  همه  دوجو  اب  هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا 
عبنم جارختسا  یلیالد  هب  هک 
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پاچ رد  باتک  نیا  ات  هدومن  يرای  ار  ام  دندومن  جارختـسا  ار  يدیدج  دراوم  رگا  میراد  اضاقت  ناگدنناوخزا  نیاربانب  تسا ؛ هدـشن 
.ددرگ لیمکت  دعب  ياه 

تجح موحرم  زا  نینچمه  .میامن  ینادردق  دندوب  بناجنیا  قوشم  هراومه  هک  نادیس  رفعج  دیس  هللا  تیآ  زا  تسا  راوازـس  نایاپ  رد 
.میامن یم  ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  دنوادخ  زا  هدرک و  يدای  دندومن  هئارا  ار  یتامدخ  هک  نایسدقم  یقن  یلع  نیملسملاو  مالسالا 

يدـهم يدـیز ، ردـیح  طبـس  يوـسوم ، اـضر  دیـس  يوـسوم ، داوـج  دیـس  مالـسالا  جـجح  مارگ  باـبحا  زا  تسا  هتـسیاش  نـینچمه 
هک هداز  نیسح  لالج  یتمارک و  نیسح  یظفاح ، یفطصم  دیس  هدنراگن ، نیـسح  ینارهت ، راک  چگ  دیجم  یمراص ، یلع  يدارمداش ،

.میامن رکشت  دندومن  يرای  ار  ارم  تاجیرخت  رد  یعطقم  رد  مادک  ره 

تاحالـصا و ینیچفورح  رد  هک  یظعاو  داوج  دّـمحم  ياقآ  باـنج  ینیچفورح و  رد  هک  يوسوم  هرهاـط  مناـخ  راکرـس  زا  نینچمه 
.میامن یم  رکشت  زین  دندومن  يراکمه  ییاهن  تافاضا 

نیا دوخ ، هدنزاس  تارظن  اهداهنـشیپ و  اب  هتـسیرگن و  ضامغا  هدـید  هب  ار  قّقحم  ياطخ  هنوگره  مراد  اضاقت  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا 
.دنیامن يرای  ار  بناج 

ار مالّـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص  یلاحـشوخ  تابجوم  هتفرگ ، رارق  يدهملا  نسحلا  نب  تجح  لوبق  دروم  تامحز  نیا  هک  تسا  دـیما 
.دروآ مهارف 

نابعش 1427  15

یتیارد اضرلادبع 
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فلؤم همدقم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیلّوألا دّیـس  هلوسر  یلع  مالـسلاو  هالـصلاو  دحأ  ًاوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  يّذلا  دمـصلا  درفلا  دحألا  دـحاولا  دـمحلا هللا 
امّیس نیرهاطلا  نیبّیطلا  هتیب  لهأ  یلع  هللادبع و  نب  دّمحم  مساقلا  یبأ  رهاّزلا  ملعلاو  رهاطلا  رهطلا  نیلسرملاو  ءایبنألا  متاخ  نیرخآلاو 
ّقحلا نیب  قراـفلا  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  هتّمأ  یف  صوـصنملا  هتفیلخو  هعرـش  یلع  هنیمأو  هملع  ثراوو  هّیـصوو  هّمع  نبا 

.بصاّونلاو جراوخلا  نم  مهتقیرط  نع  نیبّکنتملاو  مهئادعأ  یلع  هللا  هنعلو  لطابلاو 

، رادرک راتفگ و  ثیح  زا  هدوب و  یگداس  وریپ  هتـسویپ  مدـش ، عامتجا  دراو  هک  یمایا  نامه  زا  لاـعتم ، راـگدرورپ  فطل  لـضف و  هب 
.مدوب رانکرب  یهاوخدوخ  بجُع و  زا  متشادن و  ییامندوخ 

هداس ترطف  عبط و  مکح  هب  یلو  دوب ، مهارف  نآ  رد  مّعنت  بابـسا  نیعت و  لیاسو  عون  همه  هک  دوب  يا  هناخ  رد  میامن  وشن و  هکنآ  اب 
روفن و مدوب -  فقاو  ًالماک  نآ  تافآ  هب  هک  ییارآدوخ -  ترهـش و  بلط  زا  نازیرگ و  لّمجت  زا  نادرگ و  يور  شّیعت  زا  دوخ  ي 

[. مدوب  ] ضرعُم

هقالع مارک و  نادنمـشناد  ءالـضف و  ماخف و  ياـهقف  مـالعا و  ياـملع  ِرباـکا  عجارم و  زا  یعمج  رارـصا  رما و  هب  هک  زین  عقوم  نیا  رد 
یم يرطف  یگداس  یعیبط و  لصا  نامه  ياضتقم  هب  تفرگ ، رارق  رظن  حـمطم  باتک ، نیا  پاچ  تقو ، ياـضتقا  تناـید و  هب  نادـنم 

هیاریپ ره  زا  یلاخ  همدقم و  هچابید و  نودب  تطاسب و  اب  ار  رضاح  باتک  متساوخ 
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هک یمیهاربا  نشلگ  دیمحلادبع  رتکد  ياقآ  زیزع  دنمشناد  هّصاخ  ناتسود ، زا  یضعب  رارـصا  دیدحالـص و  هب  نکل  مناسر ، پاچ  هب 
هدومن قیاقح  فشک  همّدقم  نیا  رد  هک  مسیونب  باتک  نیا  رب  يا  همّدقم  رصتخم  مدش  مّمـصم  دنـشاب ، یم  گنهرف  دیتاسا  رخافم  زا 

نیفلاخم تاهبـش  تاداریا و  زا  ضعب  هب  هدومن و  رکذ  ار  نآ  پاچ  تلع  هداد و  باتک  تاعوضوم  زا  یـضعب  رد  یلماـک  حیـضوت  و 
.دوش هراشا  ًارصتخم 

ام ناینیـشیپ  هک  نانچ  مه  مریگ -  رارق  تمالم  ياهریت  جامآ  تالمح و  دروم  فرط ، ره  زا  باتک  نیا  پاچ  اب  تسا  نکمم  نوچ  و 
هب هک  مفقاو   (1) یماش یباتع  فورعم  دنمـشناد  بیدا  لوق  رب  یبوخ  هب  هک  كاب  هچ  نکل  دـنا -  هدـیدرگ  تالمح  عون  نیا  راتفرگ 

: هتفگ تسرد  تقیقح 

لیلقو يوهلا  ریغب  مکحو  لدعلا  نیعب  هیف  رظن  نم  دنع  ّالإ  نسلألل  فرشتساو  موصخلل  فدهتسا  دقف  ًاباتک  عضو  وأ  ًارعش  ضرق  نم  »
«. مهام

هدید هب  هک  یناسک  نآ  رگم  دریگ ، رارق  اهنآ  دنت  ياهنابز  نانمشد و  هدننز  ياهریت  فده  دسیونب  یباتک  ای  دیوگب  يرعـش  سک  ره 
.دنا مک  رایسب  صاخشا  لیبق  نیا  دنیامنب و  مکح  سوه  يوه و  نودب  دنرگنب و  فاصنا  لدع و 

لهج تملظ  هدرپ ي  هک  مه  یناگدنـسیون  ملق و  بابرا  دنریگ  یم  رارق  تالمح  دروم  نایب  قطن و  لها  هک  روط  نامه  تسا  یهیدب 
اهنآ ياوها  ضارغا و  فالخ  هک  یناسک  ینعی  یـضاران ؛ نامدرم  هلمح ي  زا  دنیامن ، یم  راکـشآ  ار  قیاقح  هدیرد و  ار  بّصعت  [و ]

هتفگ ياضتقم  هب  یلو  دوب ، دنهاوخن  ناما  رد  تسا ، هدش  ییاسرف  ملق 
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: زاریش لجا  خیش 

هدازآ تسا  يا  هداتفا  يدعس 

هداتفا گنج  هب  دیاین  سک 

اب دشاب  تکازن  قطنم و  لقع و  ملع و  اب  مأوت  يا  هلمح  رگا  نکیل  .تسین  هشقانم  گنج و  رس  رگ  هزیتس  رگشاخرپ و  نامدرم  اب  ار  ام 
 - دنک یمن  هلمح  ًافاصنا  یقطنم  قیاقح  اب  هلباقم  تاثحابم و  رد  فصنم  ملاع  هک  دنچ  ره  میریذپ -  یم  لد  ناج و  اب  رطاخ و  بیط 

(1) یعاد دنیامن ، هلباقم  لاجنج  وه و  اب  دشاب و  نایم  رد  اجیب  تاضارتعا  ارتفا و  تمهت و  ازسان و  شحف و  ياپ  رگا  و 

همیرک ي: هیآ ي  مکح  هبو  هدوب  رانک  رب  هلداجم  زا 

(2) ﴾. ًامَالَس اُولاَق  َنُولِهاَْجلا  ُمُهَبَطاَخ  اَذِإَو  ًانْوَه  ِضرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِّذلا  ِنمْحّرلا  ُداَبِعَو  ﴿

باطخ اهنآ  هب  لهاج ، مدرم  هاگره  دنور و  ینتورف  عضاوت و  هب  هر  نیمز  يور  رد  هک  دنتسه  یناسک  نامحر  يادخ  صاخ  ناگدنب 
.میامن یم  راتفر  دنیوگ ، خساپ  ینابز  نیریش  سفن و  تمالس  اب  دننک ، یباتع  و 

: یسراپ بیدا  دیارُس  شوخ  هچ 

میوگ سک  ره  خلت  باوج  هک  اشاح 

میوگ سکاو  سک و  زا  مونش  دب  کی 

سک دیوگ  مدب  هک  نم  دب  تسین  نیا 

میوگ سک  ِدب  هک  نم  دب  تسا  نیا 

، دونع دوسح و  نامدرم  ياه  ییوج  بیع  زا  هتشذگ  منک ، ینیب  شیپ  مناوت  یم  نونکا  هچنآ 

67 ص :

نآ يانعم  درب و  یم  مان  ظفل  نیا  اب  دوخ  زا  باتک  رد  تسا و  ناـشیا  عضاوت  تهج  هب  مرتحم  هدنـسیون  فرط  زا  هملک  نیا  ناـیب  - 1
( ققحم  ) .دشاب یم  وگاعد 

.63 ناقرف : - 2

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
http://www.ghaemiyeh.com


: مریگ رارق  تمالم  ياهریت  جامآ  داریا و  ضارتعا و  دروم  تسا  نکمم  تهج  هس  زا 

نانآ هب  باوج  بدا و  لها  ضارتعا  - 1

زا باتک  نیا  ارچ  هک  دومن  دـنهاوخ  باتک  نیا  هیلاـع  یناـعم  تاراـبع و  رهاوظ  هب  بدا  لـها  ءالـضف و  هک  تسا  یـضارتعا  تسخن 
.دشاب یم  رانکرب  هیفاق  عجس و  یملع و  یفسلف و  دنلب  یناعم  یبدا و  رکب  نیماضم 

هک هّرذ  نآ  عقاو ، يور  زا  هکلب  هتـشادن  ییامندوخ  دصق  هاگ  چیه  رمع  مامت  رد  یعاد  هک  مداد  رّکذت  ًالبق  الوا  میوگ : یم  خساپ  رد 
.متسه نم  دیان  باسح  رد 

اهنآ يارب  دنک و  تبحـص  ءالـضف  ثحب  سرد و  سلاجم  رد  ًامـسر  دیاب  ای  هدنـسیون  هدـنیوگ و  هک  تسا  نیا  یعاد  هدـیقع ي  ًایناث 
رایـسب ياه  باتک  هفـسلف  ملع و  لها  الـضف و  تاعوضوم ، لـیبق  نیا  رد  تسا  یهیدـب  .طـسوتم  هقبط ي  مومع و  يارب  اـی  دـسیونب ،

رجه و یلإ  رمتلا  لـماحک   » تسا ندرب  ناـمرک  هب  هریز  صاوـخ ، هقبط ي  ءالـضف و  يارب  اـهنآ  ریظن  ریرحت  رارکت و  هـک  دـنا  هتـشون 
نتـشون نتفگ و  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  هعماـج  تیرثـکا  هشیمه  هک  طـسوتم  هقبط  موـمع و  يارب  یلو  لاـضّنلا ،» یلإ  هدوـسم  یعاد 

.دنوش ادا  هداس  ینایب  اب  هیلاع  بلاطم  یتسیاب  تساهنآ و  رمع  عییضت  بجوم  هدیاف و  یب  طلغ و  یّلک  هب  یفسلف  یملع و  بلاطم 

یبلاج باتک  هیملع  هیرکف و  هوق ي  راکتبا  اب  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  هک  تسا  هدوبن  نآ  راـک ، نیا  هب  مادـقا  رد  یعاد  هزیگنا ي  ًاـثلاث 
تبث تالجم  دـیارج و  رتافد و  رد  دـش و  ادا  هداس  نابز  اب  يا  هیلاع  بلاطم  زاب و  تارظانم ، باب  نوچ  هکلب  مهدـب ، هعماـج  لـیوحت 
بیرف هدومن و  قح  هب  تواضق  هنافصنم  ات  درذگب ، یمارگ  نانطومه  هصاخ  نیملـسم ، رظن  زا  هک  دیدرگ  دوجوم  یـضتقم  دوب ، هدش 

.دنروخن ار  ناگدنبیرف 
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بابرا هداد و  خر  نّنـست  ياملع  زا  نت  دـنچ  یعاد و  نیب  هک  تسا  ییاهوگو  تفگ  تارـضاحم و  نامه  باـتک ، نیا  ساـسا  نیا  رب 
همانزور  ) دوخ یگتفه  هیموی و  ياه  همان  رد  طبض و  هرظانم ، سلجم  رد  رـضاح  سیوندنت  نیربُخم  هلیـسو  هب  دنه  تالجم  دیارج و 
تالجم دـیارج و  يور  زا  هک  ار  اهوگو  تفگ  نانخـس و  نامه  باتک ، نیا  یط  رد  یعاد  دـنا و  هدرک  سکعنم  اه ) همان  هتفه  اـه و 
هدیدرگ لدب  در و  ام  نیب  هک  یتالمج  ضعب  رد  طقف  .مناسر  یم  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  هب  لیدعت  حرج و  نودـب  هدومن ، خاسنتـسا 

زومرم يدایا  نارگیزاب و  تسد  هب  هناهب  هکنآ  يارب  تقو ، ياـضتقم  هب  هدـش -  هداد  باوج  ناـهرب  لـیلد و  قطنم و  هبرح  اـب  ول  و  - 
زین دوب  مزال  هک  يا  هزات  بلاطم  رابخا و  تارابع  كرادـم و  دانـسا و  لقن  رد  يراددوخ و  هعومجم  نیا  رد  اهنآ  لقن  زا  دوشن ، هداد 

.ما هداد  رارق  فاصنا  ملع و  لها  راکفا  ضرعم  رد  رت  طوسبم  هدومن و  يرتشیب  رظن  دیدجت  لاح ، ياضتقا  هب 

رظن فرـص  یبدا  تاداقتنا  يریگ و  هدرُخ  زا  دنرگنب و  باتک  نیا  هب  حالـصا  هداس و  رظن  اب  بدا ، لضف و  ملع و  لها  هک  مراودـیما 
يوناث تداع  نایسن ، وهس و  هکنآ  هچ  دنشاب ؛ حالصا  ماقم  رد  هدومرف و  نیع  ضمغ  دنروخرب  یهابتـشا  وهـس و  هب  هچنانچ  دنیامن و 

.تسین اّربم  يدحا  شزغل  نیا  زا  مارک ، يایصوا  ماظع و  يایبنا  هسّدقم  تاوذ  زا  ریغ  تسا و  رشب 

اهنآ هب  باوج  ربخ و  لها  ضارتعا  - 2

رازه یط  رد  هک  تسا  ییاه  نامه  هکلب  تسین ، يا  هزات  بلطم  باتک ، نیا  رد  هک  دنیامنب  ربخ  لها  تسا  نکمم  هک  تسا  یضارتعا 
.تسا دوجوم  ءاملع  بتک  رد  هدیدرگ و  رارکت  تاّرک  هب  تسا و  هدش  هتشون  هتفگ و  لاس  دصیس  و 
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يراکتبا ددرگ و  ضوع  نامز  رییغت  اب  هک  تسین  یفسلف  یـضایر و  ثحابم  یملع و  تایـضرف  ینید ، تاعوضوم  میوگ : یم  باوج 
هرهب دوخ  فلـس  زا  یفلخ  ره  هتبلا  تسین و  یندش  ضوع  خیرات ، عیاقو  هلوقنم و  ثیداحا  هدراو و  رابخا  دـیجم و  نآرق  .دوش  داجیا 

.دراد یم  رب 

ملع و بابرا  تاقیقحت  هدراو و  عیاقو  هلوقنم و  ثیداـحا  راـبخا و  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  زا  ما  هتـشادرب  هرهب  مراد و  هچنآ  مه  یعاد 
.مدومن زاربا  عقوم  هب  طبض و  دوخ  هظفاح ي  رد  هک  هدوب  شناد 

اهنآ هب  باوج  ناراک و  هظفاحم  ضارتعا  - 3

هراشا

هلیـسو ي هب  تسین  راوازـس  هک  دنیامنب  یمالـسا  داحتا  بلاط  نیب  رهاظ  راک  هظفاحم  هداس ي  دارفا  تسا  نکمم  هک  تسا  یـضارتعا 
هرخالاب دیامن و  تاساسحا  کیرحت  تسا  نکمم  بتک  لیبق  نیا  دوش و  تاساسحا  کیرحت  ملق ، قطن و 

.ددرگ یگتسدود  هملک و  قیرفت  بجوم 

یتالمح هتـشون و  یتالمج  بدا ، قطنم و  ملع و  زا  جراـخ  هتفرگ و  تسد  هب  ملق  ادـتبا  رگا  .میناد  زین  اـم  اوقت » نییآ   » تسا یهیدـب 
هک دندقتعم  هک  یصاخشا  نآ  ینعی   ) نیبرهاظ ناراک  هظفاحم  رظن  اب  ًاصخـش  یلو  تسین ؛ راوازـس  ًاعطق  مینزب ، ییاه  تمهت  هدومن و 

لباقم رد  دوشن و  یقطنم  یملع و  تاثحابم  عون  چـیه  هک  ییاج  ات  دـیدرگ ، نّنـست  لها  شجنر  دایدزا  بجوم  دـیابن  قیاقح  رکذ  اب 
تداهش هب  اریز  مناد ؛ یم  عیشت  ملاع  نایز  هب  ًالماک  ار  شور  نیا  متـسین و  قفاوم  دوشن ) هداد  باوج  چیه  مه  اه  تناها  اه و  تمهت 

چیه تیاعر  نودب  اهنآ  زا  ضعب  فرط  زا  هدیدرگ ، يراک  هظفاحم  یـشوپ و  هدرپ  توکـس و  ام  فرط  زا  ردق  ره  هدش  هدید  خـیرات 
لوصا زا  یلصا 
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هعماج ي هدش و  ام  هب  ًالمع  ًاناسل و  ًاملق و  تناها ، تمهت و  اب  مأوت  يدیدش  تالمح  هتسویپ  نیدت ، نّدمت و  بدا و  شناد و  ملع و 
.دنا هداد  رارق  دوخ  زات  تخات و  دروم  ار  مالّسلا  هیلع  تراهط  تیب  لها  ناوریپ  هعیش 

اب اهنآ  عرـش  لقع و  فالخ  لامعا  مامت  هب  میا و  هدـش  دراو  یتسود  ّتبحم و  رد  زا  دـنچ  ره  هک  هدـمآ  قّقحم  تباث و  هبرجت  هار  زا 
دنا هداد  ام  تاسّدـقم  هب  اهنآ  ناگدنـسیون  ضعب  هک  ار  ییاه  تمهت  اهریفکت و  اه و  شحف  مامت  میا و  هتـسیرگن  ضاـمغا  هدـید ي 

دندروآ تسد  هب  یتقو  هک  عقوم  ره  دنا و  هدش  رت  يرج  هکلب  هدشن ، ادیپ  رییغت  يا  هّرذ  اهنآ  راتفر  شور و  رد  میا ، هدرک  رظن  فرص 
.دنا هدومن  یفرعم  رفاک  كرشم و  ماوع ، هقبط ي  هب  هداد و  رارق  دیدش  تالمح  دروم  ار  ام  هدز و  ار  دوخ  ياه  شین 

، دنوشن باوج  نداد  هب  رـضاح  دنیامنب و  ار  یتسود  بناج  تکازن و  تیاعر  یـصاخشا  هچنانچ  تامّدقم ، نیا  مامت  اب  تسا  یهیدـب 
.دنا هدومن  روصق  يراد  هفیظو  دودح  رد  ًاعطق 

(1) ریتاسد هینآرق و  تایآ  قبط  هکلب  مشاب ، نیملسم  نیبامیف  داّحتا  فلاخم  یعاد  دور  رّوصت  هک  تسا  نیا  هن 

نوچ متـسه ، ینعم  نیا  رادـفرط  ًاّدـج  هرهاـط ، ترتـع  زا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیلاـع ي 
ینعم و نیا  تیاعر  یلو  تسا ، نیملسم  تاقبط  مومع  داّحتا  رد  نایمالسا  تیلم  تیموق و  تدایس و  تداعس و 
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ناونع هب  ام  هکنآ  هن  دوش ، تیاعر  فرط  ود  ره  زا  هک  تسا  رمث  رمثم  نسحتـسم و  یتقو  داّحتا  یتسود و  هظحـالم  تکازن و  ظـفح 
رب هتـساخرب و  يدارفا  اهنآ  نایم  زا  هتـسویپ  سکع ، رب  مییامن ؛ رایتخا  توکـس  هدومن و  نیع  ضمغ  قافن ، زا  يرود  داحتا و  تیاعر 

.دوش یم  مامت  ام  ررض  هب  ًاعطق  اه  نیع  ضمغ  توکس و  نینچ  .دنیامن  ییاسرف  ملق  ام  فالخ 

دنموزرآ مالـسا و  قرف  نیب  طباور  میکحت  ناهاوخ  نّنـست و  لها  ناردارب  اـب  تیمیمـص  یتسود و  ظـفح  بلاـط  یعاد  عطق ، روط  هب 
لها ناردارب  هکنآ  طرش  هب  یلو  مناد ، یم  تیعضو  نیا  لوصح  رد  ار  نایمالسا  مالسا و  حالص  متسه و  نانآ  اب  لماک  مهافت  نسح 

و دننادب ، داحتا  یگناگی و  یتسود و  نیا  بلاط  لوصا و  نیا  هب  دنبیاپ  ار  دوخ  مه  اهنآ  نارادمامز  نیدـئاق و  ءامعز ، ءاملع ، نّنـست ،
.تسین ماود  لباق  یفرط  کی  نیع  ضمغ  تشذگ و  یفرط و  کی  تیاعر  هفرط و  کی  یتسود  ّالا 

یب رس  ود  زا  ینابرهم  یب  شوخ  هچ 

(1) یب رس  درد  ینابرهم  رس  کی  هک 

، ریخا راودا  نیا  رد  ًاـصوصخم  راودا ، زا  يا  هرود  ره  رد  هک  تسا  هدوب  اـم  بناـج  زا  نآ  تیاـعر  هفرط و  کـی  شور  بیترت و  نیا 
، تالاقم اه و  باتک  نتشون  هب  هدومن  راداو  دنا ، هدومن  یفرعم  یّنـس  مان  هب  ار  دوخ  هک  يزیچ  همه  یب  حیقو و  ناگدنـسیون  زا  ضعب 

یّطخت همه  نیا  اب  هکنآ  بجع  .دنهد و  ناشن  سکع  رب  الماک  ربخ  یب  ماوع  هب  ار  رما  دنیامنب و  ام  یبهذم  تاسّدـقم  هب  اه  تراسج 
هعماج ي زا  يدارفا  ای  يدرف  رگا  دننادب و  قح  يذ  ار  دوخ  زاب  اه ، تمهت  اه و  تناها  یشاّحف و  و 
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هک اه  تمهت  تشز و  تاملک  نارازه  هداد و  رارق  تـالمح  دروم  ار  وا  دـیآ ، رب  دوخ  هقح  قوقح  زا  عاـفد  باوج و  ماـقم  رد  هعیش 
.طالتخالا یعلا  لوا  تسا ؛ تناها  تمهت و  شحف و  زجاع ، هبرح  نوچ  .دننزب  نانآ  هب  تساهنآ ، هنیرید ي  تاداع 

تـالمح و زا  عنم  ار  اـهنآ  هدوـمنن و  اـه  ملق  نآ  زا  يریگوـلج  مه  اـهنآ  گرزب  ياـملع  هکنآ  همه  زا  رتروآ ] تفگـش  و   ] بجعا و 
رایتخا توکـس  دـیهد و  یم  ار  اهنآ  باوج  ارچ  هک  دـنیامن  یم  ام  زا  هلگ  سکع  رب  دـنیامن ، یمن  اه  تمهت  اه و  شحف  اه و  تناها 

.دینک یمن 

.دنیامنب ار  ینعم  نیا  تیاعر  مه  اهنآ  هک  مییامن  یم  نیع  ضمغ  توکس و  ام  یمادام 

هب تراسج  ماقم  رد  هک  ار  مهریغ  هللا و  راج  یـسوم  اه ، یلع  درُک  اه ، تباث  دمحم  اه ، یمیـصق  اهنیما ، دمحا  لاثما  میدـید  ام  یتقو 
، هریغ دادـغب و  قشمد و  یملع  زکارم  ریاس  رـصم و  رهزالا  عماج  زا  نّنـست  لها  گرزب  ياـملع  دـندمآ ، رب  هعیـش  یبهذـم  تاسّدـقم 
، تیمیمص لامک  اب  مه  ام  دندومن ، يریگولج  دراد -  ار  هقرتحم  داوم  مکح  هک  اهنآ -  تالاقم  بتک و  رشن  زا  درط و  ار  اهنآ  ًامـسر 
ات داد  میهاوخ  یگرزب  هیداحتا  لیکـشت  هقالع ، راهظا  اـب  هداد و  راـشف  هنامیمـص  ار  ناشتـسد  هدیـشک و  اـهنآ  يوس  هب  داـحتا  تسد 

.میروآ تسد  هب  ار  هتفر  تسد  زا  تداعس  تدایس و 

یتیمیمـص داحتا و  نینچ  دنراذگ  یمن  دنناوخ و  یم  یّنـس  ار  دوخ  هک  دـنا  نیب  رد  یکاب  یب  ناگدنـسیون  زومرم و  يدایا  ًاعطق  یلو 
.دنراک یم  نیملسم  بولق  رد  ار  تیئود  قافن و  مخت  دوخ ، هتسکش ي  ياه  ملق  شین  اب  هتسویپ  دوش و  لیکشت 

ار اه  تمهت  میونـشب و  ار  اهریفکت  اه و  شحف  ام  هتـسویپ  هک  دننک  یم  لوبق  اهراک  هظفاحم  دور و  یم  راب  نیا  ریز  ءالقُع  لوقع  ایآ 
؟ مییاینرب باوج  ماقم  رد  میریذپب و 
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تاساسحا کیرحت  دنیوگ  یم  هک  یمرتحم  نایاقآ 

هتـسکش ياه  ملق  نآ  دننیبب  ات  دنیامن  یمن  امن  یّنـس  ناگدنـسیون  زا  ضعب  تالمح  تالاقم و  اه و  باتک  هب  يرظن  ایآ  دومن ، دـیابن 
؟ دنیامن یم  هعیش  نادنمشناد  ءاملع و  هک  ییاه  عافد  هن  دیامن ، یم  تاساسحا  کیرحت  هک  تسا 

تانایب و زا  راچان  هّقح ، قوقح  زا  عافد  باوج و  ماـقم  رد  ماـمت  دوش ، هدـید  هعیـش  ياـملع  زا  یتـالاقم  بتک و  هریخا  راودا  رد  رگا 
.داد یسیوندنت  هب  دیاب  ار  سیوندنت  ياه  ملق  باوج  دنا ؛ هدوب  يدنت  تالمج 

.دنورب اه  تمهت  اه و  شحف  راب  ریز  هک  دور  راک  هب  نیع  ضمغ  توکس و  هزادنا  نآ  ات  دیامن  یمن  لوبق  یلقع  يذ  چیه  لقع  ًاعطق 

هدهع رب  ار  مالسا  سّدقم  میرح  زا  عافد  هباطخ و  ظعو و  گرزب  هفیظو  مدیدرگ و  تاغیلبت  نیشن  دنسم  هک  يزور  زا  یعاد  هچنانچ 
یناوهش لایما  یفارخ و  تاداع  اب  گنج  متـسناد  یم  نیقی  هب  هک  نوچ  مدومن ؛ يداعا  زا  يا  هلمح  عون  ره  هدامآ ي  ار  دوخ  متفرگ ،

.تسا لکشم  رایسب  رشب 

جک و مما  دنتـساوخ  هک  تیمدآ  نأشلا  میظع  نایامنهار  گرزب و  نایداه  هچنانچ  دـیامن ، یم  ینمـشد  داجیا  تاداع ، اب  گنج  ًاعطق 
دنتفرگ و رارق  هنالهاج  تخس و  تالمح  دروم  هتسویپ  دنراد ، زاب  یناویح  ياه  طیرفت  طارفا و  زا  دنناوخب و  تسار  هار  هب  ار  جوعم 

.دندومنن هقیاضم  اهنآ  هب  تبسن  یتفلاخم  عون  چیه  زا 

یم ناریح  وحم و  ار  القع  لوقع  هک  یبیجع  تالمح  زا  تسا  رپ  لصا  نیمه  يور  مارک ، يایـصوا  ایبنا و  یناگدنز  تایح و  خـیرات 
.دندومنن يراددوخ  اوران  ياه  تمهت  حیبق و  تشز و  لمع  عون  چیه  زا  اهنآ  تخسرس  نیفلاخم  هک  دیامن 
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هتـشاد و ار  اوران  ياه  تبـسن  دـیدش و  تالمح  راظتنا  یتسیاب  ًاعطق  میتسه  اهنآ  هقیرط ي  وریپ  ایبنا و  نمرخ  نیچ  هشوخ  هک  مه  اـم 
.ددرگ ام  بیصن  لماک  دزم  رجا و  و  میوش ]  ] روشحم دوخ  یلاوم  اب  ات  میشاب ، رباص  اه  تمهت  دیادش و  لباقم  رد 

ياه تبـسن  اه و  تمهت  فدـه  ار  یعاد  ، یجراخ یلخاد و  يداعا  هزادـنا  ره  هک  هداد  ار  دوخ  ناحتما  مه  نونکات  یلاعت  هللا  دـمحب 
هفلتخم لئاسو  هب  و  دـشاب -  هتفرگ  رارق  اوراـن  ياـه  تمهت  تـالمح و  دروم  یعاد  دـننام  یـسک  رتمک  دـیاش  و  دـنداد -  رارق  اـجیب 

تماقتـسا مدیدرگ و  مه  رت  مدق  تباث  هکلب  مدماین ، رب  دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  نوگانوگ  تالمح  لباقم  رد  اهنت  هن  دندومن ، مدـیدهت 
مکحلا متفگ : یم  و  دوب ]  ] یعاد نیعلا  بصن  نید ، ناگرزب  یلاوم و  تالاح  خیرات  راتفر و  هیور و  هتـسویپ  دش و  رتشیب  ما  هدیقع  رب 

.هللا

مرذگن قح  نامرف  مکح و  زا  نم 

مرس زا  مصخ  غیت  درذگب  رگا 

مارتـحا و رب  هدوـمن و  مظفح  اـجیب  ياـه  تبـسن  اوراـن و  ياـه  تمهت  همه  نیا  اـب  لاـح  هب  اـت  هک  ار  لاـعتم  يادـخ  میاـمن  یم  رکش 
دهاوخن تقیقح  قح و  وحم  هب  رداق  يرـشب  هاگ  چیه  هل .» هللا  ناک  ناک هللا  نم   » هک دـنک  تباث  نید  یب  مدرم  هب  ات  هدوزفا ، متیبوبحم 

.دوب

ناتهب غورد و  نادنچ  نادوهی  نآ  دنتفگ 

يراوح میرم و  رب  میرم ، نب  یسیع  رب 

نتفگ غورد  ناوتن  نم  رب  هک  متسیک  نم 

يراهچ هد  هام  هن  مباتفآ ، صرق  هن 

یسوم هب  انز  هللااب -  ذوعن  تبـسن -  لیبقزا  دندز ؛ مارک  يایـصوا  ماظع و  يایبنا  هب  هک  اوران  ياه  تبـسن  اجیب و  ياه  تمهت  همه  نآ 
ندناوخ وگغورد  باّذک و  رگوداج و  رحاس و  و  مالّـسلااهیلع ) یـسیع  هموصعم  هدـجام ي  هدـلاو ي   ) نارمع تنب  میرم  هللا و  میلک 

ادیپ هار  یلزلزت  ناشتماقتسا  مدق و  تابث  رد  هکنآ  زا  هتشذگ  اهنآ ، همه ي 
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تباث دوخ  دیقع ه ي  رب  هکلب  هدومنن ، رارف  ریفکت  تمهت و  شحف و  نادیم  زا  هک  دـیدرگ  اهنآ  ناوریپ  ام  يارب  یتربع  سرد  دومنن و 
.میشاب رت  يوق  هزرابم  نادیم  رد  و 

دننام دـنیامن ؛ هعماج  روفنم  ار  اهنآ  دـنربب و  نایم  زا  ار  اهنآ  کـین  ماـن  اـه ، تمهت  عاونا  هب  دنتـسناوتن  نید  يداـعا  میدـید  هکنآ  هچ 
اب و ]  ] دومن ّثبـشت  یتشز  لـمع  ره  هب  درک ، اهتیدـج  هچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  كراـبم  ماـن  ندومن  وحم  يارب  هک  هیواـهلا  هیلع  هیواـعم 

ترضح نآ  هب  هریغ  نامثع و  لتق  رد  تلاخد  هنیدم و  رد  هنتف  داجیا  یبلط و  هاج  ًْهالصلا و  كرات  تبـسن  لیبق  زا  اوران ؛ ياه  تمهت 
، بارحم ربنم و  رد  لاس  داتشه  تدم  هک  دومن  راداو  راوگرزب  نآ  رب  ّبس  نعل و  هب  ار  مدرم  هماع  نداد ،

! تسا بصاون  جراوخ و  عابتا  لمع  دروم  افخ ، رد  لاحلا  یلا  المرب و  ینلع و 

مان دـنتفر و  نایم  زا  ناـشدوخ  داد ؛ سکعرب  هجیتن  دـندومن  ترـضح  نآ  كراـبم  ماـن  وحم  يارب  شـشوک  یعـس و  اـه  يوما  هچنآ 
.تسا نیمه  لطاب  قح و  هناشن ي  .دنام  ناهج  خیرات  رد  ناشگنن 

«. هلود قحللو  نالوج  لطابللو  »

.رارقرب تباث و  تلود  قح ، يارب  تسا و  ینالوج  لطاب  يارب 

لاحلا هک  يا  هقالع  ترثک  اب  دـنوش  یم  ریحتم  دـنا ، هدـید  ار  ماش  قشمد و  هک  یناسک  .تسین  يرثا  ملاع  رد  مه  اـهنآ  روبق  زا  یتح 
یلع و هیلاع  روبق  یلو  دشاب  یمن  يرثا  ًاصوصخ  دیزی  هیواعم و  ًامومع و  هیما  ینب  روبق  زا  کلذ  عم  دـنراد ، هیواعم  هب  ماش  یلاها  مه 
یماع و فراع و  رازم  ادیوه و  رهاظ و  راهنلا ، هعبار  یف  سمشلاک  دالب ، رانک  هشوگ و  ره  رد  مالّـسلا  هیلعراوگرزب  نآ  داجما  دالوا 

يرثا شربق  زا  درب ، راک  هب  يزوردنچ  ار  رادتقا  اب  تفالخ  نآ  هیواعم  هک  ماش  دوخ  رد  یتح  .دشاب  یم  تیعر  هاش و 
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نّذؤم لالب  یتح  مهریغ  رایط و  رفعج  هللادبع  همطاف و  هنیکـس و  مشاه و  ترـضح  هسّدـقم  راونا  هب  مشاه  ینب  ناتـسربق  یلو  تسین ،
، يرغـص هقیدـص  مشاه ، ینب  هلیقع ي  مان  هب  یهاگراب  هبق و  تمظع و  اب  ربق  رب  هوالع  .دـشاب  یم  هدنـشخرد  نشور و  هداوناـخ ، نآ 

مان هب  تسا  یفیرظ  کچوک  ربق  يوما ، دجـسم  بنج  تسا ، -  مومع  رازم  هک  ماـش -  یخـسرف  کـی  رد  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز 
(1) هیقر یّتس 

نفد ناکم  نامه  رد  هتفر و  ایند  زا  ماش  هبارخ ي  رد  يریـسا  عقوم  دنیوگ  هک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  دنبلد  دنزرف 
هللا لوسر  نت  هراپ  نآ  حوتفرپ  حور  زا  هدومن و  ربق  بحاص  هب  یتدارا  راهظا  درذگ ، یم  اجنآ  زا  هک  هعیـش  یّنـس و  ره  و ]  ] هدـیدرگ

(2) .دنیامن یم  روبع  هدومن  دادمتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

رایـشوه هتفرگ  دنپ  اهنآ  دب  کین و  مان  روبق و  ندید  زا  دندرگ و  هّبنتم  خـیرات  ندـناوخ  زا  هکنآ  ضوع  ماوقا ، نامه  عابتا  مه  زورما 
جراوخ و يایاقب  دننام  و ]  ] دننک یم  زاب  دارفا  دوخ و  يور  هب  ار  تمهت  باب  هتـسویپ  دنرادرب ، تسد  دوخ  تشز  لامعا  زا  دندرگ و 

.دنا لمع  لوغشم  هتسویپ  تسرپ  هناگیب  زومرم  يدایا  نآ  بصاون ،

لاثما و  دودرم )  ) خودرم دننام  دـنیامن ؛ یم  مالّـسلا  هیلع  هرهاط  ترتع  زا  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  هب  هلمح  یهاگ 
لها ترتع و  هقیرط  جّورم  هللا  لوسرل  ًاعبت  ارچ  هک  هدومن  هعیش  نیغّلبم  املع و  هب  هلمح  یهاگ  .هریغ  اه و  یقشمد  اه و  يرـصم  زا  وا 

زا وا ؛ لاح  ياضتقم  هب  دـنهدب  تبـسن  .دـنناوتب  هچره  سک  ره  هب  نوگانوگ ، ياه  تمهت  عاونا  هب  ار  اهنآ  دنـشاب و  یم  تلاسر  تیب 
نیملسم قوقح  رد  یتناما  یب  لام و  عمج  لیبق 
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.دنیوگ یم  یّتس  یتدیس ، ظفل  ياج  هب  هک  تسا  هنوگ  نیا  ماش  لها  هجهل  - 1
( ققحم  ) .تسا هدش  هدوزفا  رایسب  نآ  تمظع  رب  زین  رضاح  نامز  رد  و  - 2
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نیبدب اهنآ  هب  تسـس و  ار  هعماج  دامتعا  هدیقع و  ات  دنیامن ، یم  مهّتم  نوهوم و  قالخا ، رد  یتفع  یب  نید و  رد  يدـیق  یب  یهاگ  و 
تـسا ماوع  ندومن  نادرگرـس  ناریح و  هک  دوخ  هجیتن  هب  هاگ  نآ  ددرگ ، جراخ  اه  لد  زا  ناشتّبحم  هتفر و  ناشمالک  زا  رثاات  دنیامن 
رثاالب ءایـصوا  ءایبنا و  هب  ياه  تمهت  هک  يروط  نامه  هکنآ  زا  لفاغ  دـنیامن ، هدامآ  ناگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هنیمز  و ]  ] دـندرگ قفوم 
نمرخ نیچ  هشوخ  هک  نیغّلبم  ظاّعو و  املع و  هب  ياه  تمهت  مه  زورما  دـش ، رتدایز  هعماـج  رد  زور  هب  زور  اـهنآ  تیبوبحم  دـنام و 

« هل هللا  ناک  ناک هللا  نم   » دنمهفب نانمشد  ات  دنراد ، اج  رتشیب  مدرم  ياه  لد  رد  زور  هب  زور  هدوب ]  ] رثاالب دنتـسه ، هسّدقم  تاوذ  نآ 
: دیامرف هبوت )  ) هروس 9 هیآ 32  رد  لاعتم  يادخ  .تسوا ) اب  ادخ  دشاب  ادخ  اب  هک  یسک  )

(1) ﴾. َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ُهَرُون  ِّمُتی  نَأ  ّالِإ  ُهللا  َیبْأَیَو  ْمِهِهاَْوفَِأب  ِهللا  َرُون  اُوئِفُْطی  نَأ  َنوُدیُِری  ﴿

هب وا ) تینادحو  رب  ّهلاد  تّجح  نید و  ملع و  هدنـشخرد ي  غارچ  نآ  هک   ) ار يادخ  رون  دـنناشن  ورف  هک  دـنهاوخ  یم  نید  نانمـشد 
یمن دننک و  شوماخ  دنیامن ) يراج  اه  نابز  رب  هک  اه  بیذکت  اه و  تمهت  هب  ینعی   ) دوخ ياهنهد  اب  هنالهاج و  راتفگ  هریت و  سفن 

.دشاب مالسا  نیبم  نید  نانمشد  نارفاک و  عبط  هورکم  هچرگ  ار ، دوخ  نشور  نید  دنادرگ  مامت  هکنآ  رگم  لاعتم  يادخ  دهاوخ 

دزورف رب  دزیا  هک  ار  یغارچ 

دزوسب ششیر  دنک  فپ  هلبا  رگ 

دونع هیام و  یب  نامدرم  هنیرید ي  تداع  هک  تمهت  شحف و  مالک ، هصالخ ي 
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تـشذگ لّمحت و  لباق  دـشاب ، یعون  اه  تمهت  رگا  یلو  تسا  ضامغا  وفع و  تشذـگ و  لّمحت و  لباق  دـشاب ، یـصخش  رگا  تسا 
.درادن یلیلد  زجع  زج  تسا و  ینعم  یب  اجنیا  رد  توکس  .تسین 

گنج تسین  حالـص  دنیوگب  دندنبب و  ار  یکی  تسد  هاگ  نآ  دـنریگ ، رارق  مه  لباقم  رد  دربن  مه  رفن  ود  هک  دـنام  یم  نآ  لثم  ًانیع 
یم هچره  هک  دـنراذگب  زاب  ار  رگید ]  ] فرط تسد  یلو  ددرگن ، تیئود  قاـفن و  داـجیا  اـت  اـمنب ]،  ] توکـس لـمحت و  ربص و  ینک ،
هتبلا ددرگ و  ناربخ  یب  یهارمگ  ثعاب  زجع ، توبث  رب  هوالع  دوش ، توکـس  رگا  صاخـشا  لیبق  نیا  لباقم  رد  ًاعطق  .دنکب  دـهاوخ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  هکنآ  يارب  تسا ، گرزب  مرج  یتوکس  نینچ 

(1) «. هللا هنعل  هیلعف  متک  اذإو  هملع  رهظی  نأ  ملاعللف  عدبلا  ترهظ  اذإ  »

تنعل سپ  دـیامن  يراددوخ  نامتک و  رگا  دـیامن و  رهاظ  اه  تعدـب  عفد  رد  ار  دوخ  ملع  هک  تسا  ملاع  رب  اه ، تعدـب  روهظ  ناـمز 
.داب وا  رب  ادخ 

تخس هجهللا و  حیرص  یلیخ  دیاب  فالخ  رب  یمومع ، روما  رد  یلو  دشاب ، تشذگ  اب  لمحت و  اب  دیاب  ناسنا  یصخش ، روما  رد  هتبلا 
.دشاب جمس  و 

مایق دنتفرن ، دیزی  هیواعم و  لاثما  راب  ریز  هک  مراد  دوخ  دادجا  زا  ار  لمع  سرد  نیا 
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، هملع ملاـعلا  رهظیلف  یتّمأ  یف  عدـبلا  ترهظ  اذإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هعفری  یّمعلا  روهمج  نب  دـمحم  نع  - » 1
يدنه یقتم  .سیئاقملاو  يأرلاو  عدبلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ح2 ، ، 1/54 ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  هللا .» هنعل  هیلعف  لعفی  مل  نمف 

رخآ نعلو  عدبلا  ترهظ  اذإ  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  باب 2 ، ح 903 ، ، 1/178 لامعلا ، زنک  رد  نّنـست  لها  ياملع  زا 
(.« ذاعم نع  رکاسع  نبا   ) دّمحم یلع  هللا  لزنأ  ام  متاکک  ذئموی  ملعلا  متاک  نإف  هرشنیلف  ملع  هدنع  ناک  نمف  اهلوأ  همألا  هذه 
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«. راعلا بوکر  نم  ریخ  توملا  : » دندومرف دندومن و  ینوناق  یب  ملظ و  لباقم  رد  تمواقم  و 

اب ًاـعطق  دـشابن ، نیب  رد  یعناـم  هک  یتقو  ًاـصوصخ  دـیامنن ، دوخ  قح  زا  عاـفد  دـشاب و  عاـفد  هب  رداـق  هک  یمولظم  ره  تسا  یهیدـب 
.دوب دهاوخ  ملاظ  رای  کمک  دوخ ، توکس 

لبق لاس  یـس  رد  نّنـست  لها  ناردارب  امـش و  نیب  هک  یبلاطم  تشاداو  هچ  هک  مریگ  رارق  یـضعب  لاؤس  دروم  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
؟ دیا هدومن  مادقا  نآ  رشن  هب  لاحلا  هتفرگ ، رارق  ثحب  دروم 

ییامندوخ ترهـش و  تافآ  هب  هدوبن و  ییامندوخ  ترهـش و  بلاط  یعاد  هک  مدرک  ضرع  ًالبق  هچنآ  هب  رظن  اجب ؛ تسا  يداریا  هتبلا 
رکف هب  ًادـبا  ما و  هتـشون  هـفلتخم  نوـنف  رد  باـتک  دـلج  زا 30  هداـیز  نونکاـت  دـنا -  هدـید  همه  مه  ـالمع  هچناـنچ  مفقاو -  ًـالماک 

: هدیدرگ باتک  نیا  پاچ  عبط و  رد  یعاد  كّرحم  یتاهج  ًاریخا  یلو  ما ، هدوبنرهاظت 

، دـندراذگ دازآ  ار  نارگید  دنتـسب و  مکحم  ار  ام  ناهد  تسد و  هک  هلاس  تسیب  ترتف  هرود ي  ًاصوصخم  هریخا  راودا  نیا  رد  ًـالوا 
گس دنتسب و  ار  گنس  زاریش ، يوگنخـس  لوق  هب  و  دوب ]  ] حوتفم بهذم  نید و  ّدض  عماجم  عاونا  دودسم و  ینید  تاغیلبت  سلاجم 

دندـید یلاخ  ار  نادـیم  نوچ  .دـندراذگ  ار  نالوج  يانب  نارگیزاب ، ناـسل  نادـسفم و  راـکتنایخ  ياـه  ملق  فارطا ، زا  دـندوشگ ، ار 
: يرآ دنتشون ؛ دنتسناوت  هچره  دنتفگ و  دنتساوخ  هچره 

دوش ناهنپ  وچ  هدنشخرد  رهم 

دوش نادیم  رگیزاب  هرپ  بش 

هب ًاّدج  يزومرم  يدایا  هنافسأتم  هدمآ ) باسح  هب  زورما  یمالـسا  شناد  ياهرهـش  یملع و  زکارم  زا  یکی  هک   ) رـصم رد  ًاصوصخم 
، ًاتابثا ًایفن و  دنتخادرپ  راک 
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رد ار  يرفعج  دّـحوم  ناردارب  هدومن و  هبتـشم  ناربخ  یب  ماوع و  رب  ار  رما  تالاقم ، بتک و  رـشن  هلیـسو  هب  دـندومن و  اه  ییامندوخ 
.دندومن یفرعم  یلاغ  رفاک و  كرشم و  یلبنح  یعفاش و  یکلام و  یفنح و  ناردارب  رظن 

یم ملق  ملع و  لها  نوچ  مدروآ -  باسح  هب  زومرم  يدایا  ءزج  ار  اهنآ  میامن و  یـضار  ار  دوخ  مناوت  یمن  هک  اهنآ  زا  یـضعب  یلو 
بّدؤم رایسب  فلس ، نع  ًافلخ  تداع ، يور  مشاب -  یم  سونأم  دنم و  هقالع  اهنآ  یملع  تالجم  بتک و  ریسافت و  هب  یعاد  دنشاب و 

دننام رادـخاش ، ياه  غورد  اوران و  ياه  تمهت  رب  لمتـشم  ییاه  باـتک  ـالمرب ، ینلع و  هدـش  جراـخ  بدا  زا  یهاـگ  هفاّـفل و  رد  و 
.دننز یم  هدز و  عیشت  ملاع  هب  ییاه  شین  هداد و  رشن  ْهعیشلاو » ْهنسلا  »

تـشذگ زا  دـعب  ددرگن و  كاپ  زگره  هک  دـندراذگ  تافیلأت  رد  دوخ  يارب  یخیرات  ياه  هّکل  نانچ  اـهنآ  زا  ضعب  سکع ، رب  یلو 
.دنسانشب یخیرات  عیاقو  زا  عالطا  یب  ای  ضرغُم  نامدرم  ار  اهنآ  فرط ، یب  نادنمشناد  اه ، نرق  اه و  لاس 

يرصم لکیه  رتکد  يزرو  ضرغ 

نتـشون ردار  دوخ  یعالطا  یب  ای  ینار  ضرغ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تایح  باتک  ّفلؤم  لکیه ، نیـسحدمحم  رتکد  دـننام 
! هدومن رهاظ  باتک  نآ 

مد ات  تدالو  نیح  زا  دـیاب  دـسیون  یم  ار  یـسایس  ای  یناـحور  لاـجر  زا  يدرف  یناگدـنز  هک  یـسک  تسا  مسر  هدـعاقلا  یلع  نوچ 
یم ضرغم  ای  عالطا و  یب  ای  ار  هدنـسیون  دـشاب  خـیرات  نآ  رد  یناصقن  رگا  الا  دـیامن و  طبـض  ار  وا  یناگدـنز  عیاـقو  ماـمت  گرم ،

.دیامن ضرغ  لامعا  خیرات  نتشون  رد  هک  تسا  نآ  خّروم  يارب  صقن  نیرت  گرزب  دنناوخ و 
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تـسا يرجه  مهد  لاس  مارحلا  ْهجحیذ  مهدجیه  نآ  هدوب و  یمهم  زور  کی  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناگدنز  خیرات  رد 
تیعمج رازه  داتفه  هدوبن -  هاگلزنم  هک  مخ -  ریدـغ  مان  هب  یگرزب  يارحـص  رد  هتـشگرب و  عادولا ) ْهّجح   ) هکم رفـس  زا  ربمغیپ  هک 

تسیب دصکی و  نارگید ، هرکذت و  رد  يزوج  نبا  طبس  ریـسفت و  رد  یبلعث  ماما  دننام  هماع ، ياملع  رباکا  زا  ضعب  هدیقع  هب  ای  جاح 
مدرم اب  ینامیپ  دهع و  هدـناوخ ، يا  هبطخ  هتفر ، ربنم  زامن  زا  دـعب  يرهظ  تقو  هتـشاد ، هاگن  زور  هس  ارحـص  نآ  رد  ار  تیعمج  رازه 

هللا لوسر  یناگدـنز  یخیرات  ّمهم  ياهزور  زا  زور  هس  نآ  هدومن و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اـب  تعیب  هب  رما  ار  تّما  هتـسب و 
.تسا هدوب 

رکذ ار  گرزب  زور  نآ  یخیرات  عیاقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یناگدنز  خیرات  باتک  رد  لکیه  رتکد  ياقآ  ارچ  مناد  یمن 
! هدومن وحم  مود  پاچ  رد  هدومن و  لقن  لوا  پاچ  رد  یضعب  لوق  هب  ای  هدومنن 

ًامومع و یّنـس  گرزب  ياملع  هکنآ  يارب  دنا ؛ هدومرف  فالخ  ًاعطق  هدوبن ، يزور  وچمه  هللا  لوسر  یناگدنز  خیرات  رد  دـنیوگب  رگا 
.دنا هدومن  طبض  تبث و  دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدوب ، رتالاب  لکیه  رتکد  ياقآ  زا  بتارم  هب  اهنآ  یملع  بتارم  هک  یناسک 

هب دـینک  هعجارم  هماـع  ياـملع  رباـکا  بتک  زا  یخیراـت ) ّمهم  زور  نیا  ، ) ریدـغ ثیدـح  دانـسا  هب  ندرب  یپ  تقیقح و  فـشک  يارب 
ًاعطق .دـنا  هتـشونن  ناشیا  ارچ  سپ  .تسا  هدوب  مه  مهم  رایـسب  هتـشاد و  دوجو  يزور  نینچ  دـینادب  ات  باتک ، نیمه  متـشه ] سلجم  ]

زا عالطا  یب  هزادنا  نیا  دسر ، یم  گنهرف  ترازو  يداتسا و  ماقم  هب  هک  یسک  اریز  دنا ؛ هدوب  خیرات  زا  عالطا  یب  میوگب  مناوت  یمن 
اب دندومن  لایخ  دـنتفرگ و  رارق  تداع  ریثأت  تحت  هدـیدرگ و  يزرو  ضرغ  ًامتح  سپ  .مالـسا  خـیرات  مه  نآ  دوب ؛ دـهاوخن  خـیرات 

ناشیا هکنآ  لاح  دور و  یم  نایم  زا  قح  ناشیا  لاثما  ای  ناشیا  نتشونن 
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.دورب نایم  زا  قح  تسا  لاحم  الا  دندومن و  عیاض  ار  دوخ 

باتفآ يودع  کشاّفخ  تسین 

باجح رد  دمآ  شیوخ  يودع  وا 

، دنتـسناوتن دـننک ، شوماخ  ار  غارچ  نیا  دنتـساوخ  اهنآ  عابتا  بصاون و  جراوخ و  اه و  يوما  هک  تسا  زواجتم  لاس  دصیـس  رازه و 
.دیدرگ دهاوخن  اهنآ  بیصن  يا  هجیتن  ترخآ  ایند و  رد  تحاضف  زج  ًاعطق  .دنراد  یتردق  نینچ  اهنآ  لاثما  لکیه و  ياقآ  هنوگچ 

: دیوگ هک  سیردا ) نب  دمحم   ) یعفاش ماما  لوق  هب 

یم ناـهنپ  ار  وا  لـیاضف  هنیک  ضغب و  يور  زا  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تـالاح  زا  تسا  بجعت  »
رپ نمـشد  تسود و  زا  اه  باتک  مامت  کلذ  عم  دـنراد ، یمن  راهظا  ار  قیاقح  يداـعا ، زا  سرت  هیقت و  هار  زا  وا  ناتـسود  و ]  ] دـنراد

« .ترضح نآ  بقانم  لیاضفزا و  تسا 

ربا میخـض  هدرپ ي  ریز  يزور  دـنچ  مه  رگا  هک  باـتفآ  دـننام  دـنام ؛ یمن  هدرپ  ریز  هاـگ  چـیه  تقیقح  قح و  دوش  یم  موـلعم  سپ 
.تشگ دهاوخ  رهاظ  تبقاع  دنامب ،

یلیخ رگا  دسیونب و  هنافرط  یب  دیاب  تفرگ  تسد  هب  هک  ملق  دشاب ، هک  هدیقع  ره  ياراد  سک و  ره  هدنسیون ، خّروم و  تسا  یهیدب 
یـضعب هچنانچ  دـنک -  رهاظ  ار  دوخ  تفلاخم  دـهدب و  یقرواپ  دـشاب ، یم  یخیرات  دـمآ  شیپ  زا  یـضاران  ینابـصع و  تقاط و  یب 

.دنک یفرعم  ضرغم  ار  دوخ  هدومن و  لقن  كرت  یّلک  هب  هکنآ  هن  دندومن - 

دننام دسیونب ؛ دیابن  ًاقالخا  هک  ار  یگداوناخ  یلخاد  روما  یتح  ترـضح ، نآ  یناگدـنز  تایئزج  هک  تسا  فّسأت  یـسب  ياج  ًاعقاو 
رفن نارازه  روضح  رد  هک  یّمهم  هعقاو ي  نینچ  کـی  یلو  تسا ، هتـشون  هدومن ، يراـمیب  رتـسب  رد  هشیاـع  اـب  هک  یحازم  یخوـش و 

.دانعلاو بصعّتلا  نم  هللااب  ذوعن  هدومن ! كرت  هتفای  عوقو  تروص 
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هتفر و رتدـنت  اهنآ  زا  ضعب  یلو  دنـشاب ، یم  رایـسب  دـنا  هدرک  ییاسرف  ملق  تداع ، ریثأت  تحت  هک  ناگدنـسیون  لیبق  نیا  زا  هصالخ ،
تیب لها  مالسا و  اب  و  هدرک ]  ] روتـسم ار  قیاقح  هدروآ و  اه  هراپ  قرو  يور  تقیقح  قح و  فالخ  رب  ار  دوخ  هتـسکش ي  ياه  ملق 

.دنا هتساخرب  گنج  هب  ربمغیپ 

باتک تداع  يور  زا  رکفت و  نودب  دنسرب  یبدا  یملع و  تاهج  رد  يداتسا  ماقم  هب  هک  يدنمشناد  دارفا  تسا  ّرثأت  یسب  ياج  ًاعقاو 
دروآ بجعت  هب  ار  يا  هدننیب  ره  و  تسا ]  ] ارتفا فرـص  تقیقح و  زا  یلاخ  یلک  هب  هک  دنیامن  جرد  نآ  رد  یبلاطم  دنـسیونب و  ییاه 

!؟ هداد رارق  مومع  سرتسد  رد  ار  دوخ  يزرو  ضرغ  ای  یعالطا  یب  دنس  يدنمشناد ، درم  هنوگچ  هک 

مالسالا رجف  يرصم و  نیما  دمحا 

، هدیسر ام  تسد  هب  مالسالا  یحض  مالسالا و  رجف  مان  هب  وا  تافیلأت  زا  باتک  ود  هک  يرصم  فورعم  هدنسیون ي  نیما ، دمحا  دننام 
: دیوگ یم  ًاحیرص  همدقم  نآ  رخآ  رد  هتشون و  نآ  رب  نیسح  هط  رتکد  هک  يا  همدقم  اب 

!« میهد رارق  مومع  ضرعم  رد  هدومن ، دّرجم  ار  قیاقح  ات  میدحتم  مه  اب  نیما  دمحا  نم و  هک  میوگ  یم  فوخ  سرت و  نودب  »

زا رت  يوق  امش  ناردارب  لاح ، هب  ات  لبق  لاس  رازه  زا  هک  دیا  هتفرگن  تربع  خیرات  زا  هدرک و  هابتـشا  تفگ : نیـسح  هط  ياقآ  هب  دیاب 
: دیامرف یم  نآرق  رد  هکنآ  يارب  دننک ؛ شوماخ  ار  تیالو  رون  دنتسناوتن  یلو ]  ] دندومن داحتا  اهامش 
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(1) ﴾. َنوُِرفاَْکلا َهِرَک  َْولَو  ِهِرُون  ِّمتُم  ُهللاَو  ﴿

زا اریز  ددرگ ؛ یمن  يراج  یفصنم  علطم  دنمشناد  درم  یّنس و  نیدتم  ملاع  کی  ملق  زا  زگره  هدش ، هتشون  باتک  نیا  رد  هک  یبلاطم 
رهاظ و دنا  هدز  عیـشت  ملاع  هب  هک  ییاه  تمهت  دـنا و  هتـشون  بصاون  جراوخ و  اه  نرق  هک  يدـیاقع  نیع  باتک ، نیا  قاروا  يالبال 

.تسا راکشآ  زراب و  هدنسیون  ینار  ضرغ  ای  للم  دیاقع  زا  یعالطا  یب  ًالماک  دشاب و  یم  ادیوه 

ار بلاطم  ضعب  دـیدج  پاچ  رد  هدـمآ ، دراو  فلؤم  هب  هک  ییاـهراشف  هدـش و  هداد  هک  ییاـه  باوج  هطـساو ي  هب  ما  هدینـش  یلو 
ًالقع و مناد  یم  ردـق  نیمه  یلو  میامنب  نآ  یگنوگچ  رد  تواـضق  مناوت  یمن  ما  هدـیدن  ار  يوناـث  پاـچ  نوچ  .دـنا  هدومن  فذـح 

هدوب تقیقح  زا  یلاخ  میتشون  ًالبق  هچنآ  دنـسیونب  ًاحیرـص  دیاب  هکلب  تسین ، مات  دیفم  اهنت  اه ، تمهت  ندرک  فذح  ًانید  هکلب  ًاقطنم 
.تسا

یسراپ ناناوج  ضعب  هب  رگا  نآ  یـسراف  همجرت  زا  هک  ییاه  تراسخ  ناربج  ندرک ، فذح  یبرع  باتک  رد  تّحـص ، ضرف  رب  ًایناث 
.دیامن یمن  هدمآ ، دراو  درخ  یب  ربخ  یب  نابز 

زغم یب  ناگدنسیون  لیبق  نیا  هدنبیرف ي  تاملک  ریثأت  تحت  رگا  هک  یناناوج  هتـسد  نآ  يرادیب  يارب  میدش  راچان  ام  لیلد  نیمه  هب 
.مییامن قیاقح  فشک  باتک  نیا  رشن  اب  دنا ، هتفرگ  رارق 
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هعیشلا لصا  باتک  رد  نیما  دمحا  هب  ءاطغلا  فشاک  باوج 

مدومن هعلاطم  ار  باتک  نآ  یتقو  هناتخبشوخ 

لآ نیسح  دمحم  خیش  اقآ  ترضح  ْهعیرـشلا  رـصان  ْهعیـشلا و  رخف  دهاجم ، هللا  تیآ  فیلأت  اهلوصاو  ْهعیـشلا  لصا  سّدقم  باتک  هک 
(1) ءاطغلا فشاک 

.دوب هدش  رشتنم  وا  باوج  رد  فرشا  فجن  زا  هتاکرب  تماد 

لها هب  دشاب و  هتشاد  لزنم  رد  ار  باتک  نآ  زا  دلج  کی  تسا  مزال  هعیش  درف  ره  رب  هداس و  نیتم و  یلاع و  رایسب  تسا  یباتک  قحلا 
.دنروخن ار  نارگیزاب  بیرف  هدش ، انشآ  دوخ  بهذم  تقیقح  هب  ات  دزومایب ، دوخ  تیب 

هدافتسا يارب  هک  یناورسخ  ازریم  اضر  یلعرابت  الاو  هدازهاش  رـصاعم ، دنمـشناد  لضاف  هب  دیامرف  تیانع  لماک  قیفوت  لاعتم  دنوادخ 
.نآ ياه  هیاپ  هعیش و  ياه  هشیر  مان  هب  دنا  هدومن  همجرت  یسراپ  هب  اه  نابز  یسراف 

یمیصق هللا  دبع  یندالا و  قرش  عوبر  یف  ْهلوجلا  رد  تباث  دمحم  نوچ  قشمد ، رصم و  رد  يرگید  ناگدنسیون  نیما ، دمحا  رب  هوالع 
دمحم خیـش  یـضر و  فیرـش  رد  ینـالیگ  دیـس  دـمحم  اـنلاعفا و  اـنلاوقا و  رد  یلعدرُک  دـمحم  ْهینثولاو و  مالـسالا  نیب  عارّـصلا  رد 

یف ْهعیشولا  رد  هللا  راج  یسوم  ْهیمالسالا و  ممالا  خیرات  تارضاحم  رد  يرضخ 
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زا دعب  مارحلا 1373  ْهدعقلا  يذ  مهدجیه  هبنشود  حبص  هنافـسأتم  دندمآ ، ناریا  كاخ  رد  دنرک  هب  اوه  بآ و  رییغت  تهج  هتـشذگ ،

ّملأتم و كانفـسا  هعیاض  نیا  زا  نایعیـش ، صوصخلاب  نیملـسم  هعماج ي  هتفگ ، عادو  ار  یناـف  راد  یبلق ، هتکـس  هب  حبـص  زاـمن  يادا 
و]  ] لمح فرشا  فجن  هب  قارع ، ناریا و  نیتلود  تامارتحا  یّلم و  یمومع  عییشت  اب  هرس  سدق  موحرم  نآ  هزانج ي  .دندیدرگ  ّرثأتم 

( فلؤم  ) .دیدرگ نفد  مالسلا  يداو  رد  یصوصخم  هربقم ي  رد 
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ار نایعیـش  بولق  دـئارج ، تالجم و  تالاقم و  اه و  باـتک  نتـشون  هب  نارگید  ناـمثعلا و  رد  نیـسح  هط  رتکد  ْهعیـشلادیاقع و  دـقن 
.دنیامن یم  داجیا  اه  ترودک  هعیش ) یّنس و   ) ناملسم ناردارب  نیب  رامش ، یب  ياه  تناها  رایسب و  ياه  تمهت  هب  راد و  هحیرج 

یـسراپ هب  ار  بتک  لیبق  نیا  هدوبن ، ای  هدوب  فقاو  نآ  ياهررـض  هب  ینعی  هتـسنادن ، ای  هتـسناد  مه ، یناریا  يالـضف  زا  يا  هّدع  ابجع !
بهذم نید و  هیلاع  ینابم  هب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  عیشت  مالسا و  يدابم  زا  ربخ  یب  ناملسم  رهاظ  ناناوج  سرتسد  رد  هدومن و  همجرت 

.دنا هدومن  كوکشم 

کنیع هتـسب و  ار  فاصنا  هدـید ي  اهنآ  هکنآ  هچ  هدـشن ؛ هدامآ  اهنآ  لاثما  نیما و  دـمحا  اه و  يرـصم  رـصم و  يارب  ام  باـتک  نیا 
.دنرگن یم  ار  قیاقح  دانع ، بّصعت و  رظن  اب  هدز و  ینیبدب 

: دیامرف یم  لیئارسا ) ینب   ) هروس 17 هیآ ي 82  رد  لاعتم  دنوادخ 

(1) ﴾. ًاراَسَخ ّالِإ  َنیِِملاّظلا  ُدیِزَی  َالَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌهَمْحَرَو  ٌءاَفِش  َوُه  اَم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلّزَُننَو  ﴿

«. دوزفا دهاوخن  يزیچ  نایز  زج  هب  ار  ناملاظ  نکل  و  تسا ، نامیا  لها  يارب  یهلا  تمحر  لد و  يافش  میتسرف ، نآرق  زا  هچنآ  ام  «و 

هچ دنروخ ؛ یم  ار  ناگدنبیرف  بیرف  هک  دشاب  یم  نابز  یـسراپ  ربخ  یب  ناردارب  سران و  ناناوج  يرادیب  يارب  باتک  نیا  رـشن  سپ 
هدیقع ي هب  هدرپ ، سپ  رد  یلو  هعیش ، تروص  هب  اهنآ  ناگدننادرگ  هک  هداتفا  راک  هب  نارهت  نیمه  رد  ییاه  هاگتسد  هکنآ 
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هب هدنبیرف  ياهراتفگ  قطن و  اب  هدساف ، تایرشن  رب  هوالع  هک  دنـشاب  یم  اه  يوما  نارادفرط  جراوخ و  يایاقب  بصاون و  اه و  یباهو 
.دنیامن یم  لزلزتم  فرحنم و  ار  ربخ  یب  ناناوج  مالسا ، داحتا  زا  يرادفرط  مان 

رد یعاد  دـنداد ، یم  ناشن  هن ] ] وراو ار  بلاطم  بآ و  ار  بارـس  اجک  ره  نوچ  .دـمآ  یم  یعاد  يارب  ّبترم  تایرـشن ، نآ  زا  یکی  )
هدیقع هیور و  لیم و  فالخ  رب  لمع  نیا  نوچ  .دننک  رـشتنم  دوخ  هیرـشن  رد  ار  باوج  دندش  یم  راچان  اهنآ  مدـمآ و  یم  رب  باوج 
يراک هابتـشا  هک  ار  دوخ  هیور ي  دننامب و  نوصم  یعاد  ياه  باوج  زا  ات  دنداتـسرفن ، یعاد  میارب  تایرـشن  نآ  زا  اهدعب  .دوب  اهنآ 

(. دنیامن یلمع  دشاب ، ناربخ  یب  رب 

هناقیقد ار  باتک  نیا  دانع ، بّصعت و  نودـب  و ]  ] فاصنا هدـید ي  اب  یفرط ، یب  لامک  اب  ربخ ، یب  ناـناوج  نآ  تسا  مزـال  ور  نیا  زا 
اهنآ هک  دنمهفب  دنداد و  راشتنا  قح  مان  هب  یلیطابا  هتفر ، یـضاق  اهنت  لخاد ، جراخ و  رد  صاخـشا  لیبق  نآ  دننادب  ات  دنیامن ، هعلاطم 

ای میقتسم  دنتسه  ینانید  یب  هکلب  دنیامن ، یم  ییاه  تیلاعف  ام  تیلم  تیموق و  ساسا  ندیشاپ  مه  زا  يارب  هک  دنتسه  يزومرم  يدایا 
مجنپ نوتـس  ساّسح  دارفا  اه ، يزورما  لوق  هب  هک  اهنآ  یـسوساج  ياههاگتـسد  اـب  طـبترم  ناـگناگیب و  هدـناشن  تسد  میقتـسمریغ ،

.دشاب یم  یناریا  بیجن  ّتلم  فیرش و  ناناوج  نیب  رد  فالتخا  قافن و  دیلوت  تکلمم ، نیا  رد  اهنآ  هفیظو  هک  دنا  ناگناگیب 

یبوخ هب  ّتلم  هللادمحب  هک   ) تیناحور سّدقم  سابل  رد  یتح  .دـنا  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  فلتخم  ياه  سابل  رد  صاخـشا  لیبق  نیا 
رهوگ ندوبر  يارب  هدراذگ ، رس  هب  همامع  هک  يدزد  ای  هتفر  شیم  دلج  هب  هک  یگرگ  دننام  دنسانش ؛) یم  ار  اهنآ 
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.دننک یم  ییامندوخ  مدرم  نامیا  ياهبنارگ 

دندز و یم  عیـشت  مالـسا و  هشیر  رب  هشیت  ، مالـسا داحتا  زا  يرادـفرط  مان  هب  سّدـقم ، سابل  نیا  اب  يرایـسب  ریخا  نرق  مین  رد  هچنانچ 
تعافـش و هللا و  لوسر  جارعم  تعجر و  راـکنا  یهاـگ  هداد ، رـشن  هعماـج  رد  نید  يزوسلد  تروص  هب  ار  جراوـخ  بصاوـن و  مارم 

هـسّدقم تاـماقم  هب  تناـها  هدومن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تراـهط  ترتـع و  تیب  لـها  هللا و  ءاـیلوا  روـبق  تراـیز  يرادازع و 
.دنا هداد  رارق  دوخ  راک  رادم  ًاتیم ، ًایح و  ار  شناد  ملع و  لها  تیناحور و 

نآ تاهرت  داحتا و  يادن  یناتسدرک و  خودرم 

يرادفرط مان  هب  ًارهاظ  يدنچ  ياه  باتک  رشن  هب  هک  ّتنس  باتک و  زا  ربخ  یب  یّنس و  رهاظ  یناتسدرک  دودرم )  ) خودرم خیش  دننام 
ناناملـسم نیب  ار  قاـفن  هقرفت و  مخت  هدز و  ار  دوخ  ياـه  شین  اـه -  يوما  بصاون و  جراوـخ و  يرادـفرط  هب  ینعم  رد  و  مالـسا - 

.هدومن رهاظ  ار  دوخ  فیخس  هدیقع ي  فیثک و  نطاب  هدیشاپ و 

، ناگناگیب هک  رویرهـش 1320  زا  دعب  یلو ] ، ] هدـش يریگولج  وا  تایلمع  عاعـش  زا  تقو ، ناطلـس  فرط  زا  لبق ، تموکح  هرود  رد 
یلمع اهنآ  عفن  هب  ار  دوخ  تایرـشن  ًاّدج  و ]  ] دش زاب  اهرگیزاب  لاب  رپ و  دـندومن ، لاغـشا  قح  نودـب  ار  هعیـش  یمالـسا  تکلمم  نیا 

طقف هن  باتک ، نیا  رـشن  زا  هک  روفاـک -  یگنز  ماـن  دـنهن  سکع  رب  هک  تسا -  داـحتا  يادـن  باـتک  وا  تایرـشن  هلمج  زا  دـندومن ؛
درط دوخ  زا  ار  وا  تالجم ، رد  تالاقم  رشن  هب  ّرثأتم و  ار  نّنست  لها  ياملع  رباکا  هکلب  هدومن ، ّملأتم  ینابصع و  ار  نایعیش  هعماج ي 
یلع نینمؤملاریما  سّدقم  ماقم  هب  تبـسن  اه  يرـصم  زا  یـضعب  هچنآ  زا  رتالاب  ياه  تراسج  اهتناها و  باتک ، نیا  رد  اریز  دـندومن ؛

هتسکش ملق  ریز  هب  دندومن ، مالّسلا  هیلع 
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هلیـسو ي هب  ترـضح  نآ  سّدقم  ماقم  هب  تفرعم  نامه  هن  .هدومن  دیدجت  ار  اه  يوما  بصاون و  جراوخ و  دیاقع  هدروآ و  رد  دوخ 
.هدوب اه  يوما  يّدج  رادفرط  ترضح و  نآ  تخسرس  نمشد  تسا  تباث  هکلب  هتشادن ، رابخا  تنس و  باتک و 

نیقیرف و ]  ] دـنز یم  نیملـسم  یگناگی  داـحتا و  زا  مد  فرط ، یب  يزوسلد  مدآ  دـننام  هناـبیرف  ماوع  تاـملک  اـب  باـتک ، نآ  لوا  رد 
هب توعد  دوخ ، يربهر  هب  تحیصن و  ار  یّنس ) هعیش و  )

شتوعد دوصقم و  فده و  هک  دمهف  یم  دیامن ، یم  هعلاطم  ار  باتک  هناقیقد  یمدآ  یتقو  .دیامن  یم  نّنست  عیشت و  هدیقع ي  كرت 
: دیوگ هک  برع  رعاش  رعش  زا  لفاغ  دشاب ، یم  نایفس  یبا  نب  ْهیواعم  وا  يالوم  كاپان  تاین  زا  يوریپ  اه و  يوما  بصاون و  هب 

ًالیلد هل  بارغلا  نکی  نمو 

بالکلا فیج  یلع  هب  ّرمی 

« .هدرم ياه  گس  رس  رب  ار  وا  درب  یم  دشاب ، وا  يامنهار  لیلد و  غالک  هک  ار  سک  ره  »

راب دص  تسا  رازیب  هقرخ  ناز  ادخ 

ینیتسآ رد  شدشاب  تب  دص  هک 

: دیوگ يرگید 

موق لیلد  بارغلا  ناک  اذإ 

نیکلاهلا لیبس  مهیدهیس 

« .یتسین تکاله و  هار  هب  دیامن  تیاده  ار  اهنآ  تسا  دوز  دشاب ، یموق  يامنهار  لیلد و  غالک  هک  ینامز  »

هدـیقع ي اب  نابابرا و  روتـسد  هب  هدیـشاپ و  قافن  مخت  دوخ  هتـسکش ي  ملق  شین  هب  هک  یتلاح  رد  دـنز ، یم  داحتا  زا  مَد  شباتک  رد 
، تراسج هجرد  یهتنماب  هئربت و  ار  هیواهلا  هیلع  هیواعم  رّصقم و  لحارم ، عیمج  رد  ار  نینمؤملاریما  انالوم  دوخ ، تباث 
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! هدومن دراو  ترضح  نآ  سدق  تحاس  هب  زیمآ  تناها  تاملک 

ناوریپ زا  يوما و  ًاعطق  هکلب  دشاب  یمن  یّنس  زگره  فّرحم ، مان  نیا  بحاص  هک  مدیمهف  مدناوخ ، ار  وا  ياه  باتک  هک  يزور  نیلوا 
يارب هک  تسا  ینید  یب  ای  .هدمآ و  رد  سابل  نیا  هب  نّنست  لها  ناردارب  ندومن  راد  هکل  يارب  هک  دشاب  یم  بصاون  جراوخ و  دیاقع 

؛ دوش یم  یحیبـق  تشز و  لـمع  ره  بکترم  دـشاب -  رگید  زیچ  اـی  ترهـش  ماـقم و  هاـج و  هک  دوخ -  دـصقم  فدـه و  هب  ندیـسر 
هب هک  لبق  لاـس  لـهچ  زا  دنتـسه و  هدوب و  وا  تـالاح  دـهاش  یبوخ  هب  اـهنآ  مرتحم  ياـملع  ًاـصوصخم  ناتـسدرک ، یلاـها  هچناـنچ 

مرتحم نامدرم  صوصخ  هب  ناریا ، برغ  یلاها  مامت  هجوت  دروم  وا  تایلمع  هدومن ، مایق  هراچیب  ّتلم  نیا  گنج  هب  رالاس  يرادـفرط 
.دشاب یم  ناتسدرک  جدننس و 

رهاظ ار  دوخ  موئشم  دیاقع  داحتا ، يرادفرط  هدرپ ي  ریز  هدیدرگ و  مالسا  داحتا  رادفرط  کنیا  وج ، هنتف  مدآ  کی  هک  تسا  بجع 
هیلع نینمؤملاریما  انالوم  باتک ، روطـس  لالخ  رد  هتخات و  هرهاط  ترتع  زا  اهنآ  تمظع  اب  یلاوم  كاپ و  دّـحوم  نایعیـش  هبو  هدومن 

.تسا هدومن  یفرعم  كرشم  ار  نایعیش  كاّفس و  قیالان و  ار  مالّسلا 

دنوادخ هک  مالّسلا -  هیلع  نینمؤملاریما  سدق  تحاس  هب  تبـسن  ددرگ  یمن  رـضاح  يرای ) راهچ   ) ناشدوخ لوق  هب  یّنـس  چیه  ّالا  و 
ار راوگرزب  نآ  هلهابم ، هیآ ي  رد  هدش و  رکذ  ًاحورشم  باتک  نیمه  متشه ] سلجم   ] رد هچنانچ  هداتسرف ، وا  نأش  رد  ار ]  ] ریهطت هیآ 
 - هدومرف اّربم  هزیکاپ و  كاپ و  اـیاطخ  صیاـقن و  ساـجرا و  عیمج  زا  هدومن و  یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن  هلزنم  هب 

(. تسا هدش  هداد  مالک  طسب  باب  نیا  رد  ًاحورشم  باتک  نیمه  متفه ] سلجم  رد   ] هچنانچ  ) دنک يریگ  هدرُخ  دزاتب و 
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ترضح نآ  هب  صقن  اطخ و  وهـس و  هدزیـس  ریما » تّالزم  قلازم و  هدمع   » رتیت تحت  رد   (1)« داحتا يادن   » هحفص 23 رد  هک  اجنآ  ات 
تـسد بابـسا  هیواهلا و  هیلع  هیواعم  وا ، يالوم  تاـیلعج  تایرـشن و  زا  هک  تسا  ییاـه  تمهت  کـفا و  اـهنآ  ماـمت  هک  هداد  تبـسن 

.دشاب یم  هدوب و  اهنآ  يایاقب  بصاون و  جراوخ و 

هدروآ روطـس  نیا  رد  ًارابجا  ار  وا  فّرحم  مان  هک  مرثأتم  مه  یلیخ  دوش و  هدرب  وا  مان  هک  هدوبن  انتعا  لـباق  دودرم ، خیـش  نیا  هچرگ 
یمن ار  اهنآ  مامت  لقن  لاجم  رـصتخم ، هِزیجو ي  نیا  هک  دراد  یقطنم  حـضاو و  ياه  باوج  وا  باـتک  زا  هملک  ره  تسا  یهیدـب  .ما 
هراشا طقف  نآ  تاهج  زا  ضعب  هب  هتفر ، باوخ  هدروخ ي  بیرف  ناـناوج  زا  ضعب  ندـش  نشور  يرادـیب و  يارب  مراـچان  یلو  دـهد 

: میامن

« .تسا هدوبن  روکذم  یّنس  ای  هعیش  زا  یمسا  لوسر ، ترضح  نامز  رد  : » دیوگ باتک  هحفص 3  رد 

طلغ هب  ندرب  یپ  يارب  مرتحم  ناگدنناوخ  تسا  بوخ  هتفر ، طلغ  هعیش  هب  عجار  یلو  هتشون ، هک  دشاب  روط  نآ  دیاش  یّنـس  هب  عجار 
سلجم  ] هب دنیامن  هعجارم  وا  ياه  يراک 

.تسا هدوب  زادرپ  غورد  باّذک و  هیواعم ، شیالوم  دننام  هزادنا ، هچ  ات  دودرم  خیش  هک  دنوش  نشور  ات  باتک  نیمه  مود ]

: دیوگ یم  هحفص  نامه  رد  ًاضیا 

هداد باتک  نیمه  موس ] مود و  سلجم   ] رد وا  ياه  ییوگ  هوای  تاـهّرت و  باوج  .هدوب » يدوهی  ءابـس  نبا  عیـشت  ساـسا  سـسؤم  «و 
.تسا هدش 
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: دیوگ هحفص 5  رد  و 

هداد مود ] سلجم  رد   ] شباوج .دومن » ادـیپ  تیمـسر  ناریا  رد  عیـشت  بهذـم  لیعامـسا ، هاـش  تنطلـس  هرود  يرجه ، مهد  نرق  رد  »
.هدش

وا اب  تبغر  تیاهن  اب  راصنا  رجاهم و  تهج  نیا  هب  هدوب ، تفالخ  ماقم  هب  قیلا  عروا و  نسا و  رکبوبا  : » دیوگ هحفـص  نامه  رد  زین  و 
« .دندرک تعیب 

.تسا هدش  هداد  مهد ] سلجم   ] و متفه ] سلجم   ] رد رکب  یبا  ندوب  نسا  باوج  ًالوا :

.دومرف دیهاوخ  هعلاطم  مهن ] سلجم   ] رد ار  رکب  یبا  ندوب  قیلا  عروا و  باوج  ًایناث :

ات مجنپ ،] سلجم   ] هب دوش  هعجارم  صن  لـیلد و  ندـش  نشور  يارب  .هدوـبن » دوـجومریما  تفـالخ  رب  یلیلد  : » دـیوگ هحفـص 6  رد  و 
.ددرگ حضاو  تقیقح 

رما يارجا  تهج  ذغاک ، ملق و  ندروآ  زا  ندش  عنام  تیصو و  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رمع ، ندومن  عنم  هحفـص  نامه  رد  و 
.دیامن یم  هدراب  تالیوأت  لباقم ، رد  یلو  هدومن ، فارتعا  ار  تیصو 

ار ریدغ  تمظع  اب  ثیدح  هحفص 7 ، رد  .باتک  نیمه  متـشه ] سلجم   ] هب دوش  هعجارم  تسا  مزال  تقیقح ، لصا  هب  ندرب  یپ  يارب 
ناگدـنناوخ تسا  مزال  رایـسب  .دـهد  یم  هولج  کچوک  هداس و  رایـسب  ار  بلطم  هدومن و  راکنا  تماما  تفـالخرب و  لـیلد  ناونع  هب 

باّذـک و رب  نعل  دـنیامن و  هدـهاشم  راکـشآ  حـضاو و  ار  بلطم  تمظع  ات  باـتک ، نیمه  متـشه ] سلجم   ] هب دـننک  هعجارم  مرتحم 
.دنیامنب وگغورد 

: دیوگ هحفص 8  رد 

مامت هدـناوخ ، تّمااب  ار  زامن  ترـضح  نآ  رما  هب  توم  ضرم  رد  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  راغ  راـی  سنوم و  رکبوبا  نوچ  »
وا اب  مامت  تبغر  لیم و  اب  قافتالاب  تّما 
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« .دندرک تعیب 

يراختفا ملاع  تبحاصم  رد  یلهاج  ره  هکنآ  هچ  دـشاب -  يراختفا  تسا  نکمم  رکب  یبا  يارب  هزور  دـنچ  تبحاصم  فقوت و  ًـالوا :
هب داهـشتسا  راغ و  هیآ  باوج  هکنآ  رب  هوالع  .دوب  دهاوخن  تفالخ  توبث  رب  لیلد  زگره  تبحاصم ، ترفاسم و  نینچ  یلو  دراد ، - 

.میا هداد  مجنپ ] سلجم   ] رد ار  نآ 

.دوب دهاوخن  تفالخ  رما  رد  مدقت  قح  لیلد  توبث -  ضرف  هب  تما -  اب  رکب  یبا  ندناوخ  زامن 

قح تیناقح و  رب  لیلد  توبث ، ضرف  رب  و ]  ] تسین تباث  عطق  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  رکب  یبا  زامن  تباـین  ًاـیناث :
.دوب دهاوخن  لئاضفلاوبا )  ) صوصنم هفیلخ  رب  مّدقت 

حاتتفا لیبق  زا  اهراک  زا  يرایـسب  رد  هاگره  دراد ، تباث  دـهعیلو  هک  یهاشداپ  رگا  .میروآ  یلثم  ناهذا  بیرقت  يارب  تسا  بوخ  هچ 
، هاشداپ گرم  زا  سپ  ایآ  دتسرفب ، دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  ناگتـسب  زا  يدرف  ، هریغ اه و  نشج  رد  تکرـش  ای  اه  لابقتـسا  ای  هنکما 
هب دناوخب ، ناطلس  ار  دوخ  رانک و  رب  راک  زا  ار  تباث  دهعیلو  هدومن و  تنطلس  تباین  يوعد  رادفرط  يا  هّدع  اب  دناوت  یم  هدنیامن  نآ 

هاشداپ اب  يا  هزور  دنچ  ترفاسم  رد  ای  هدومن و  تکرـش  لابقتـسا  ای  نشج و  ای  رما  نالف  رد  هاشداپ  یگدنیامن  هب  يزور  هکنآ  لیلد 
.دشاب یم  یفنم  ءالقعلا  دنع  باوج  ًاعطق  تسا ؟ هدوب 

دتسرفب و تباین  هب  ار  دوخ  باحـصا  زا  يدرف  ددرگ و  رامیب  يدهتجم  هیقف و  رگا  هک  منک  ضرع  بلطم  هب  رت  کیدزن  يرگید  لثم 
كاسمتسا هب  تعامج  زامن  بیان  نآ  هیقف ، دهتجم و  نآ  تافو  زا  سپ  ایآ  دروآ ، ياج  هب  مدرم  اب  ار  تعامج  زامن 
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دّرمت رگا  دنیامن و  دیلقت  نم  زا  دنروبجم  نیملـسم  دـیوگب  هدومن ، یفرعم  دـهتجم  هیقف  نآ  نیـشناج  ار  دوخ  دـناوت  یم  زامن ، تباین 
؟! دنا جراخ  مالسا  هقبر ي  زا  دنیامن 

نطاب رهاظ و  رب  یملع  هطاحا ي  هک  تسا  یماـقم  نیا  تسا و  دوجوم  دـهعیلو  نوچ  دـنیوگب  و  دـنیامن -  تفلاـخم  یتعاـمج  رگا  و 
زامن یتعکر  دنچ  ضحم  هب  طقف  هدیدنسپ ، قالخا  هدیمح و  تافص  عیمج  ندوب  دجاو  رب  هوالع  تسا ، مزال  نآ  رد  تعیرش  عرش و 

شحف و اب  دنربب ، اهنآ  هناخ  رد  رب  شتآ  دیامن -  یمن  تهاقف  داجیا  ندوب ، دهتجم  هار  قیفر  ترفاسم  رد  زور  دنچ  ای  ندناوخ  تباین 
كرشم و دنیامنن ، لوبق  رگا  هیقف و  دهتجم و  ینیشناج  هب  دندرگ  میلست  هک  دنیامن  روبجم  دنروایب و  دنـشکب و  ار  اهنآ  تناها ، دب و 

! دوب دنهاوخ  یضفار  رفاک و 

؟ دهاوخ یمن  نید  دعاوق  ماکحا و  رب  یلالدتسا  هطاحا  شناد و  ملع و  دهتجم ، هیقف و  ینیـشناج  ایآ  .دییامن  تواضق  هنالقاع  نایاقآ 
[ يا هنوگ  هب  ، ] ددرگ یم  تباث  دـشاب ، یبوخ  مدآ  مه  هزادـنا  ره  وگ ، هلئـسم  کی  يارب  تهاقف  تعامج ، زامن  تباین  ضحم  هب  اـیآ 

!؟ دنیامنب وا  زا  دیلقت  دنشاب  راد  هفیظو  مدرم  هک 

هچ دوب ؛ دـهاوخن  نیملـسم  تماما  تفالخ و  تابثا  رب  لیلد  توبث ، ضرف  رب  تّما ، اب  رکب  یبا  ندـناوخ  زامن  عوضوم  تسا  نینچمه 
.دهاوخ یم  تاهجلا  عیمج  نم  تیلضفا  تیملعا و  تمصع و  یلج ، ّصن  رب  هوالع  تفالخ ، توبث  هکنآ 

دینک تواضق  هنافصنم 

یم يربارب  دیهد -  فاصنا  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  ندناوخ -  تّما  اب  زامن  یتعکر  دنچ  ای  ندوب ، ربمغیپ  اب  ترفاسم  رد  یبش  دـنچ  ایآ 
هیلج و صوصن  همه  نآ  اب  دنک 
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ثیدـح ْهنیدـملا و  ثیدـح  ْهلزنملا و  ثیدـح  دـننام : رگید ؛ رایـسب  ثیداحا  رادـلا و  ثیدـح  لـیبق  زا  تـالامک ، لـیاضف و  هیفخ و 
یلع کی  ره  هک  هماع  ياملع  رباکا  تایاور  ربانب  هیآ -  دصیس  لوزن  هرخالاب  و ]  ] هلهابم ْهیالولا و  تایآ  ریدغلا و  ثیدح  ْهاخاوملا و 

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نیقتملا ، ماما  انالوم  نأش  رد  تسا -  جردنم  باتک  نتم  رد  هدح 

مرکا لوسر  هک  یـسک  نآ  ای  تسا ، تفالخ  ماقم  هب  یلوا  هدـناوخ ، مدرم  اب  تعامج  زامن  یتعکر  دـنچ  ضرفلاب  هک  یـسک  نآ  ایآ 
اب ًاحیرـصو  تعامج -  زامن  هب  تباین  هن  هداد -  رارق  دوخ  هفیلخ ي  ار  وا  ًامـسر  هدـید و  تفالخ  ماقم  قیال  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هلمج زا  هک  دومن  تباث  ترضح  نآ  يارب  تّوبن  ماقم  يانثتسا  هب  ار  ینوراه  لزانم  عیمج  یـسوم » نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ   » نایب
.راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  مداد ؛ حرش  ًالّصفم  باتک  نیمه  مراهچ ] سلجم  رد   ] هچنانچ دشاب ، یم  هللا  لوسر  تفالخ  ماقم  نامه 

.دیرب یپ  تّما  مامت  تیعبت  عامجا و  يانعم  هب  ات  دییامن ، هعلاطم  متفه ] سلجم  رد   ] ار تّما  مامت  تیعبت  عامجا و  زا  باوج  ًاثلاث :

، دییامن هعلاطم  متفه ] سلجم  رد  ، ] دندومن تعیب  تبغر  لیم و  هب  تّما  مامت  هتـشون ، هک  ار  وا  رادخاش  غورد  بذـک و  باوج  ًاعبار :
.دیسانشب ار  رگیزاب  يرتفم  و ]  ] باّذک ات 

: تسا هتشون  هحفص 9  رد 

« .دندش دعاقتم  عناق و  رکب  یبا  مکح  هب  كدف  عوضوم  رد  مالّسلااهیلع  همطاف  یلع و  »

.دیوش رادیب  نشور و  ات  باتک ، نیمه  متشه ] سلجم   ] هب دییامن  هعجارم  بلطم ، تقیقح  لصا و  هب  ندرب  یپ  يارب 

هک دنک  یم  رکب  یبا  تلیضف  رد  ّتلخ  ثیدح  هب  هراشا  هحفص  نامه  رد  زین  و 
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.مداد یم  رارق  دوخ  لیلخ  ار  رکبوبا  مریگب ، دوخ  يارب  یلیلخ  دوب  انب  ادخ  زا  ریغ  نم  رگا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

لها ياملع  رباکا  زا  لیدـعت  حرج و  بابرا  بتک  هب  دومن  یم  هعجارم  لوا  دوب ، قیقحت  لامک و  لضف و  لـها  رگا  دودرم ، خیـش  نیا 
هّماع ياملع  رباکا  نیققحم  دزن  ثیدح  نیا  دشابن و  دودرم  اهنآ  دوخ  دزن  رد  لقاال  هک  دومن  یم  یثیدح  هب  داهشتسا  هاگ  نآ  نّنست ،

(1) لادتعالا نازیم  رد  یبهذ  همالع  هچنانچ  تسا ، ضحم  بذک  تالوعجم و  هلمج ي  زا 

.تسا ضحم  بذک  لعج و  ثیدح ، نیا  دیوگ : دیوس  نب  ًْهعزق  نوراه و  نب  رامع  لاح  همجرت  لیذ 

.تسا تبث  ّتنس  ياملع  رباکا  بتک  رد  هک  دندومن  لعج  رایسب  رکب  یبا  تلیضف  رد  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  نویرکب 

« .دریگب ار  دوخ  قح  درکن  مایق  ارچ  دوب ، تفالخ  رما  رد  قح  يذ  یلع  رگا  : » دیوگ هحفص 10  رد 

.دییامن هعلاطم  مهن ] سلجم   ] رد ار  شباوج 

حوضو يارب  دوب  قح  دوبن ، باّذک  زاب ، هّقح  خیـش  نیا  رگا  .دنراد  ام  يدردمه  هب  رارقا  هعیـش  ریـصب  ياملع  : » دیوگ هحفص 13  رد 
مامت رد  نامراتفگ  نمض  باتک ، نتم  رد  ام  هچنانچ  دومن ، یم  هراشا  ناشرارقا  لحم  ءاملع و  نآ  یماسا  هب  بلطم 
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نیئراق رظن  هب  هک  میا  هدیدرگ  ضّرعتم  اهنآ  باتک  یناشن و  لحم و  نییعت  اب  نّنست  لها  ياملع  رباکا  زا  نت ]  ] اههد لاوقا  هب  بش ، هد 
« .دسر یم  مرتحم 

رّصقم ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هئربت و  ار  هیواعم  هک  دنک  یم  هماقا  یکحـضم  لیالد  هیواعم ، زا  يرادفرط  هب  هحفص 20  ات  هحفص 18  زا 
ینب مامت  هکلب  هیواعم ، يّدج  ناهاوخاوه  زا  یبصان و  يوما و  دودرم ، نیا  هک  تسا  یمکحم  لیالد  ًامامت  تانایب  نآ  و  دـهد ، ناشن 

.دشاب یم  مهعم -  هللا  هرشح  هیما - 

: دیوگ نیمکح  نییعت  نیّفص و  عیاقو  لقن  زا  دعب  هحفص 18  رخآ  رد  هک  اجنآ  ات 

جاجل و يور  زا  همه  ریما  تاراهظا  تسا و  یهاوخ  داد  لدـع و  ياضاقت  رب  ینبم  رـسارس  هیواعم  تاراهظا  هک  دـندید  ریما ، نیعبات  »
« .دشاب یم  یهاوخدوخ  دانع و 

دجـسم هب  تعیب  يارب  دندیـشک و  ار  ترـضح  نآ  ربج ، روز و  هب  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تناها  دـیامن  یم  راکنا  هحفص 21  رد 
زا دـعب  هک ]  ] تسا دوـجوم  متفه ] سلجم   ] رد شباوـج  ار و  وا  نینج  طقـس  مالّـسلااهیلع و  همطاـف  یب  یب  هب  تامدـص  زین  دـندرب و 

.دوش یم  راکشآ  تقیقح  هعلاطم ،

.هدش هداد  موس ] سلجم  رد   ] شباوج .دناد  یم  یتسرپ  تب  رفک و  كرش و  ار  هرهاط  ترتع  زا  همئا  هب  لسوت  هحفص 22  رد 

« .هدومرفن رومأم  تنعل  هب  ار  ادخ  لوسر  ملاع ، دنوادخ  : » دیوگ هحفص 23  رد 

نعل دروم  ار  یماوقا  ًاحیرـص  هک  هدیدن  نآرق  رد  ار  نعل  تایآ  همه  نیا  هدوب و  هناگیب  مهدـیجم  نآرق  اب  زومرم ، درم  نیا  هکنیا  لثم 
.هدناوخ نوعلم  ار  تّما  زا  یهورگ  هک  هدیدرگ  لقن  باتک  نیمه  رد  هک  يرابخا  رب  هوالع  هداد ، رارق 

سلجم  ] هب راّکم  لایح  درم  نیا  لاح  هب  ندرب  یپ  بلطم و  ندش  نشور  يارب 
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.دیروآ تسد  هب  ار  بلطم  تقیقح  ات  دییامن ، هعجارم  مشش ]

یم هک  هدـیمان  هدـش  هدرک  تنعل  تحارـص  لامک  اـب  ار  هیما  ینب  هک  هدـیدن  ار  لیئارـسا ) ینب   ) هروس 17 هیآ 60  كدرم  نیا  اـیوگ 
: دیامرف

(2) يزار رخف  ماما  هچنانچ  دنتـسه ، هیما  ینب  نآرق ، رد  هدش  هدرک  تنعل  تخرد  زا  دارم  هک   (1)  ...﴾ ِنآْرُْقلا ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجّشلاَو  ﴿

.تسا هدومن  لقن  دوخ  ریسفت  رد  مه 

: دیامرف بازحا )  ) هروس 33 هیآ 57  رد  زین  و 

(. (3)﴾ ًانیِهّم ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِهَرِخْآلاَو  اَْینّدلا  ِیف  ُهللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهللا  َنوُذُْؤی  َنیِّذلا  ّنِإ  ﴿

زا و  هدرک -  نعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  اـهنآ  ادـخ  دـننک  یم  تیذا  رازآ و  تفلاـخم -  نایـصع و  هب  ار -  لوـسر  ادـخ و  هـک  ناـنآ  »
«. تسا هتخاس  ایهم  يراوخ  تلذ و  اب  یباذع  نانآ  يارب  و  هدومرف -  رود  دوخ  تمحر 

: دیامرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يرایسب  رابخا  رد  هاگ  نآ 

تیذا ار  اهنآ  هک  یـسک  هدومن ، تیذا  ار  ادخ  دنک  تیذا  ارم  هک  یـسک  هدومن و  تیذا  ارم  دیامن  تیذا  ار  همطاف  یلع و  هک  یـسک  »
«. دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن 

ای ًاناسل  ای  ًالمع  مالّسلااهیلع  همطاف  یلع و  هب  ناگدننک  تیذا  هداد ، ترـضح  نآ  هک  یحیـضوت  نیا  هب  رابخا  رد  تحارـص  رب  هوالع 
اه و يوما  هیواعمدننام و  ًاملق - 
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«. صاعلا یبأ  نب  مکحلا 
.57 بازحا : - 3
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نوعلم هفیرش و  هیآ  نیا  لومشم  اهنآ -  لاثما  دودرم و  خودرم  يورسک و  نوچ  و ]  ] هللا نئاعل  مهیلع  بصاون  جراوخ و  زا  اهنآ  عابتا 
.دنشاب یم  ربمغیپ  ادخ و 

هب دـییامن  هعجارم  تسا  مزـال  نایفـس  یبا  نب  ْهیواـعم  نوعلم ، نب  نوعلم  نعل  رب  يرتـشیب  لـیالد  هب  ندرب  یپ  تقیقح و  فشک  يارب 
.دیسانشب ار  ربمغیپ  ادخ و  نانمشد  تلفغ و  باوخ  زا  دیوش  رادیب  نشور و  ات  مهن ] سلجم  ]

نعل تایآ  دشاب و  یم  هناگیب  یلک  هب  دیجم  نآرق  زا  كدرم  نیا  میوگ  یم  مه  زاب  .تسین » زیاج  نعل  یـصاع  قساف  رب  : » دیوگ زین  و 
.تسا هتشادن  نید  قیاقح  رد  رظن  تقد  هدیدن و  اهنآ  هرابرد  ار 

يور هغیلب ، تاقیقحت  رابخا و  تایآ و  لقن  اب  ّـالا  دـهد و  یمن  اـم  هب  ار  لّـصفم  طـسب  حرـش و  لاـجم  یـسیون ، همدـقم  هک  منک  هچ 
رفاک یـصاع  ره  قساف و  ره  میناد  یم  مه  ام  هک  میاـمن  یم  يا  هراـشا  بلطم  ندـش  نشور  يارب  یلو  مدومن ، یم  هایـس  ار  هدنـسیون 

هس رب  نیملاظ  هک  تسا  مّلسم  هکنآ  يارب  دشاب ؛ یم  نوعلم  ملاظ ، ره  ملاظ و  یصاع ، ره  هکنآ  هچ  دوش ؛ یم  نوعلم  یلو  دوش ، یمن 
هب دنداد -  رارق  الع  ّلج و  وا  سدقا  تاذ  يارب  کیرـش  هدومن و  ادخ  هب  ملظ  هک  دنا  نیکرـشم  رافک و  لّوا : هقبط  دنـشاب : یم  هقبط 

.هدش هراشا  باتک  نیمه  موس ] سلجم   ] رد نیکرشم  كرش و  عوضوم 

.دنشاب یمن  ریغ  هب  يّدعتم  یلو  دنیامن ، یم  ییاه  تیصعم  هک  دنا  سفن  هب  نیملاظ  مود : هقبط ي 

هچ دنا ، نوعلم  یلو  دنتـسین ، رفاک  ًارهاظ  ولو  دنا  ضّرعتم  مدرم  سومان  لام و  ناج و  هب  هک  دنتـسه  یناراک  تیـصعم  میـس : هقبط ي 
تایآ رد  ًاحیرص  هکنآ 
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: دیامرف یم  دوه )  ) هروس 11 هیآ 18  رد  هلمج  زا  هک  دنا  هدناوخ  نوعلم  ار  اهنآ  هینآرق ،

.(1)﴾ َنیِِملاّظلا یَلَع  ِهللا  ُهَنَْعل  َالَأ  ﴿

« .تسا ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  دینادب و  »

: دیوگ هدومن و  ار  مالّسلا  هیلعدمحم  لآ  يدهم  ترضح  دوجو  راکنا  هحفص 26  رد  و 

لدع زا  رپ  ار  ایند  و ]  ] دیآ یم  نوریب  بادرس  نامه  زا  مه  دعب  هدیدرگ و  ناهنپ  هرماس  بآ  هلاچ ي  رد  یکدوک  رد  دنیوگ  نایعیش  »
»!؟ دنک یم  داد  و 

دهد ناشن  ار  یباتک  تسناوت -  دهاوخن  زگره  و  هتسناوتن -  هتشون و  ار  یحضاو  غورد  نینچ  هک  هدیـشکن  تلاجخ  دودرم  خیـش  نیا 
.دوش یم  رهاظ  اجنآ  زا  تسا و  ناهنپ  بآ  هلاچ ي  رد  يدهم  ترضح  هک  دشاب  هدش  لقن  يربخ  نینچ  اجنآ  رد  هک 

دینش یسابع  دمتعم  هفیلخ  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  تافو  زا  دعب  هک  دنا  هتـشون  خیرات  ربخ و  بابرا  هکنآ  لاح  و 
رب مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هزانج  لباقم  زا  ّمع » ای  رّخأت   » باطخ اب  ار ) باّذک   ) رفعج دمآ و  نوریب  نوردـنا  زا  یکدوک  هک 
بآ ار  لزنم  بادرـس  دـندید  دـنتفر ، یتقو  داد ، ترـضح  نآ  راضحا  هب  رما  يروف  درازگ ؛ زامن  راوگرزب  نآ  رب  دوخ  و  دومن ]  ] رانک

داد رما  دـنداد ، ربخ  هفیلخ  هب  دـنورب ، بآ  رد  دنتـسناوتن  نوچ  .تسا  زاـمن  لوغـشم  يدـهم  ترـضح  بادرـس ، رخآ  رد  هتفرگ و  ارف 
اذلف .تسین  بادرـس  رد  ترـضح  دندید  .دندش  ندرک  بارخ  لوغـشم  یتقو  .دنیامن  بارخ  ترـضح  نآ  رـس  رب  ار  بادرـس  فقس 

بادرس هب  دش  فورعم 
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.دوش رهاظ  اجنآ  زا  هدیدرگ و  ناهنپ  بادرس  رد  هکنآ  هن  دیدرگ ، ترضح  نآ  تبیغ  ّلحم  بادرس ، نآ  ینعی  تبیغ ؛

ار ملاع  دوش و  یم  رگ  هولج  همّظعم  هکم  زا  ترضح  نآ  روهظ ، نامز  هک  دشاب  یم  هّماع  ياملع  رباکا  هیماما و  هعیـش  یعامجا  هکلب 
.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ 

تسا و تبث  نیقیرف  بتک  رد  هکلب  درادـن ، هعیـش  هب  صاـصتخا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  دوجو  هب  هدـیقع 
هب ندومن  ادـتقا  زامن  رد  نامزلا و  رخآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  هب  نّنـست ، لها  ياـملع  زا  نارگید  هیعفاـش و  روهمج 

.دنا فرتعم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

باـتک نیمه  مهد ] سلجم   ] هب همدـقم و  نیمه  رخآ  تاحفـص  هب  دودرم ، خیـش  تـالاح  هب  لـماک  ییاسانـش  بلطم و  حوضو  يارب 
.دوش هعجارم 

تسا تداع  قرخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رمع  لوط 

: دیوگ هداد  رارق  رخسمت  دروم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هحفص  نامه  رد  زین  و 

!« دوب دهاوخن  هتخاس  وا  زا  يراک  تسین و  تکرح  هب  رداق  هلاس  تسیود  رازه و  ماما  »

، اناوت رداق  يادخ  تسا و  تداع  قرخ  ءزج  تعیبط و  رداون  زا  روما  لیبق  نیا  هک  دناد  یمن  درادن و  هدیقع  ادخ  تردق  هب  خیـش  نیا 
مه ار  اهنآ  ياوق  دـیامن و  یم  باختنا  تعیبط -  هدام و  بابرا  رب  ًاّدر  لیوط -  ياهرمع  عون  نیا  هب  رـشب  نایم  زا  ًاردان  ار  دارفا  ضعب 
رب هدنز  دهاش  لماک و  هنومن ي  دیامرف و  مامت  وا -  لاثما  خودرم و  نوچ  لدروک -  نانمشد  رب  ار  تّجح  ات  دراد ، یم  ظوفحم  ًایوق 

هروـس 29 هیآ 14  رد  هـک  دـشاب  یم  مالـسلا -  هـیلع  هـلآ و  اـنیبن و  یلع  ءاـیبنالا  خیـش  حوـن -  ترـضح  دـیجم ، نآرق  زا  ینعم  نـیا 
: دیامرف یم  ًاحیرص  توبکنع ) )
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.(1)﴾ ًاماَع َنیِسْمَخ  ّالِإ  ٍهَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  َیلِإ  ًاحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلَو  ﴿

هب توعد  ار  قلخ  و  درک -  گـنرد  مدرم  ناـیم  لاـس  هاـجنپ  دـصهن و  وا  .میداتـسرف  شموق  تلاـسر  هب  ار  حون  اـم  قیقحت  هب  اـنامه  »
«. دومن یتسرپادخ 

ًاعطق هدوب و  لاس  هاجنپ  دـصهن و  حون ، ترـضح  نافوط  زا  لـبق  توعد  تّدـم  دـیآ ، یم  مولعم  هفیرـش  هیآ ي  زا  تحارـص  هب  هچنآ 
رد روما  تیـشمت  تهج  مه  رگید  لاس  دص  راهچ  تایاور  لقن  هب  مه  نافوط  زا  دعب  دیدرگ و  ثوعبم  هک  تشاد  زواجتم  لاس  لهچ 

(2) يربط لیبق  زا  هماع  ياملع  رباکا  هچنانچ  دنتشون ، -  ار  وا  رمع  لاس  هاجنپ  دصهن و  رازه و  یعمج  و  دومن -  یناگدنز  تما 

(3) یبلعث و 

(4) يرشخمز هللا  راج  و 

(5) يزار رخف  ماما  و 

.دشاب یم  یهلا  يایاطع  زا  تعیبط و  قوفام  رامعا ، عون  نیا  دنیوگ  هیآ  نیا  لیذ 

راهچ رازه و  ربمغیپ  هک  یمسق  نامه  .هدوب  هتخاس  يراک  وا  زا  هنوگچ  هلاس -  دصهن  رازه و  ای  هلاس -  دصراهچ  رازه و  ربمغیپ  سپ 
دمحا لاثما  اهنآ -  نیعبات  بصاون و  جراوخ و  اه و  يوما  مشچ  يروک  زا  هدوب ، هراک  همه  هلاـس -  دـصهن  رازه و  اـی  هلاـس -  دـص 

رب وا  زا  راک  همه  مه ، هلاس  تسیود  رازه و  ماما  اه -  خودرم  اه و  نیما 

103 ص :
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( ققحم . ) ص165 ج 20 ، يربط ، ریسفت  - 2

( ققحم . ) ص165 ج 5 ، یبلعث ، ریسفت  - 3
( ققحم . ) ص200 ج 3 ، فاشک ، ریسفت  - 4

مّهنأل مهنیبو ، اننیب  عازن  ...مهلوق ال  فالخ  یلع  ّلدـت  هیآلاو  هنـس  نیرـشعو  هئام  یلع  دـیزی  یناسنالا ال  رمعلا  ءاّبطألا  ضعب  لاق  - » 5
، ریبکلا ریسفت  ...یهلإ .» ءاطع  وه  لب  َایعیبط  سیل  رمعلا  اذه  لوقن : نحنو  هنس  نیرشعو  هئام  نم  رثکأ  نوکی  یعیبطلا ال  رمعلا  نولوقی 

.توبکنع هروس  هیآ 14  لیذ  ، 25/42 يزار ، رخف 
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خودرم اه و  نیما  دمحا  لاثما  زا  ماقتنا  دیایب و  يزور  ات  هدومرف ، يرادهگن  ار  وا  هیوق ي  ياوق  اناوت  رداق  يادخ  هکنآ  هچ  دیآ ؛ یم 
.دریگب اه 

، هزیجو رـصتخم  نیا  رد  هک  تسهاـه  ینتفگ  یلیخ  منک ، اـهر  ار  ملق  رگا  ـالا  دـشاب و  یمن  تمحازم  لاـجم  نیا  زا  شیب  تسا ، سب 
عیشت قح  بهذم  مالسا و  تقیقح  رد  يرثا  تسین و  رکذ  لباق  خیش  نیا  راتفگ  الا  مدوب و  راچان  مه  رادقم  نیا  .تسین  نایب  یضتقم 

: هدورس ماقم  بسانم  شوخ  هچ  .درادن 

دیاز رهگ  وزک  ایرد  بآ 

دیالاین یگس  ناهد  هب 

نآ لاثما  دودرم و  خیـش  نیا  دننک ، شومارف  ار  ادـخ  رون  تایلزه ، نتـشون  اب  دنتـسناوت  ناشّرف  ّرک و  نآ  اب  نآ  لاثما  هیمیت و  نبا  رگا 
! دنناوت یم  مه 

ناتسدرک فارطا  زا  ًاصوصخم  یّنس ، گرزب  ياملع  زا  مدید  ییاه  همان  ینید  تالجم  دیارج و  رد  یتقو  مدیدرگ  تقوشوخ  ردقچ 
یجراخ و هکلب  تسین ، یّنـس  دودرم )  ) خودرم هک  دـندومن  مالعا  ًامـسر  دـندومن و  رّفنت  راـجزنا و  راـهظا  كاـب ، یب  درم  نیا  زا  هک 

.تسا تسرپ  هناگیب 

1914  ) لوا گنج  زا  دعب  هکنآ  نّنـست  لها  ياملع  ام  گرزب  ناردارب  راتفگ  تّحـص  كدرم و  نیا  یتسرپ  هناگیب  رب  لیالد  هلمج  زا 
دندومن یم  راداو  ار  يدارفا  نیقفتم  يدالیم )  1918 - 

ادخ زا  كدرم  نیمه  هلمج ، زا  هک  ددرگ  لعتـشم  قافن  شتآ  هلعـش  ات  دنیامن ، تناها  رگیدکی  نیـسّدقم  هب  قافتا ، داحتا و  مان  هب  ات 
.هدوب ربخ  یب 

منتغم ار  عقوم  دیاب  دنا  هداد  یتسدمه  یتسود و  تسد  ام  هب  مه  نیقفتم  هک  ماگنه  نیا  رد  : » دیوگ باتک  رخآ  هحفص  رد  ور  نیا  زا 
هب ینعی  دنراذگ ؛» ارجا  عقوم  هب  دوخ  کلامم  رد  ار  یگناگی  تدحو و  نامرف  مالسا ، نیطالس  هدرمش ،
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! دندرگ دحتم  مه  اب  یگمه  ناناملسم  رافک ،)  ) نیقفتم يرادفرط 

هب هملک ، تدـحو  داحتا و  مان  هب  دـنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یتسرپ  هناگیب  یهاوخدوخ و  لماک  هنومن ي  صاخـشا ، لیبق  نیا  هصالخ 
ناگناگیب و هرمعتسم ي  ار  ناناملـسم  دننادرگ و  نوخ  زیربل  ار  اه  لد  هدیزرو ، اه  تراسج  هدومن و  تناها  بهذم  نید و  تاسّدقم 

.دنهد رارق  اهنآ  تسدمه 

نینمؤملاریما سّدقم  ماقم  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  مه  نّنـست  لها  ناردارب  یملع  زکارم  ریاس  رهزالا و  عماج  رکفنـشور  ياملع  رگا 
هاج ّبح  تسایر و  هب  صیرح  بلطایند و  راکاطخ و  وگغورد و  ار  راوگرزب  نآ  هدیزرو و  اه  تراسج  هدومن و  تناها  مالّسلا  هیلع 
اهنآ هدومن و  اه  تناها  ربمغیپ  كاپ  ترتع  تراهط و  تیب  لها  ناوریپ  هعیش و  تمظع  اب  هعماج  هب  دنیامن و  یم  یفرعم  يزیرنوخ  و 

دنزادنیب و ییادج  نیملسم  ریاس  اب  هعیش  ناناملسم  نویلیم  دص  نیب  دنهاوخ  یم  دنناوخ و  یم  یلاغ  رفاک و  كرـشم و  یـضفار و  ار 
نیملـسم داحتا  همدـقم ي  دـنیوجب ، يرازیب  هدومن و  رّفنت  راهظا  ًانلع  دـنیامن ، ایهم  تیمالـسا  ملاـع  رد  ناـگناگیب  هبلغ  يارب  ار  هنیمز 

رارقرب ییادـج  نیا  ات  ّالا  .دـننک و  یمن  راداو  هیباوج  تالاقم  اه و  باتک  رـشن  اه و  باوج  تمحز  هب  ار  ام  لاثما  ددرگ و  یم  مهارف 
زور ییادج  هرفح ي  دنیامن ، یم  یفرعم  ماوع  هب  یـسایس  بزح  ار  عیـشت  قح  بهذم  دنراک و  رد  زومرم  يدایا  نارگیزاب و  تسا و 

.دوش یم  رتدایز  هرفح  نیا  تعسو  قمع و  تالاقم ، بتک و  رشن  هب  هتسویپ  ددرگ و  یم  رت  عیسو  رت و  قیمع  زور  هب 

دازآ نیملـسم  دـجاسم  رد  لفاون  ضیارف و  يادا  رد  ناملـسم  نایعیـش  یلو  دـندوب ، هضیرف  يادا  هب  دازآ  ربمغیپ  دجـسم  رد  يراـصن 
.دنتسین
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یم داحلا  رفک و  رظن  هعیـش ، هعماـج  هب  نّنـست  لـها  ناردارب  مومع  هک  تسا  تقیقح  ریغ  رب  تاـقیرزت  تاـکیرحت و  نیمه  ببـس  هب 
یم دوخ  هاگ  هلبق  هب  هدومن ، لاـحر  ّدـش  جـح )  ) بجاو هضیرف ي  يادا  تهج  رود ، ياـههار  زا  دّـحوم  نایعیـش  هک  یناـمز  .دـنیامن 

(، اه يدوعـس   ) اه يزاـجح  ناـبایب ، ناـبایخ و  نزرب و  يوک و  ره  رد  دـنریگ و  یم  رارق  نّنـست  لـها  ناردارب  تـالمح  دروم  دـنور ،
هبتشم اهنآ  رب  ار  رما  ضرغم ، ضغبم  ناگدنسیون  ملع و  لها  سابل  هب  سّبلم  دارفا  لیبق  نیا  هک  اه -  یّنس  مامت  هرخالاب  اه و  يرـصم 

ار اهنآ  دنرگن و  یم  توادع  هنیک و  رظن  اب  تراهط  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  بهذم و  هعیش  دّحوم  كاپ  ناناملـسم  هب  دنا -  هدومن 
! نوکرشم متنا  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  هتسویپ  دنناوخ و  یم  كرشم 

نید رد  لمع  دیاقع و  رد  راّفک  مامت  هب  دندرک ، یم  حتف  ار  رفک  دالب  هک  ینامز  مالسا ، ردص  نیملسم  تسا  فسأت  یسب  ياج  ًاعقاو 
.دندش یمن  مه  اهنآ  تناها  هب  رضاح  هکلب  دندومن ، یمن  مالسا  هقیرط  زا  يوریپ  هب  روبجم  ار  اهنآ  دنداد و  یم  يدازآ  دوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دجـسم  دراو  هرظاـنم  يارب  نارجن  ياراـصن  یتقو  دـنا  هتـشون  هلهاـبم  هعقو ي  رد  نیخروم  ءاـملع و  یتـح 
نآ لهاج  دماج  ناناملسم  زا  يا  هدع  .دندش  دوخ  تدابع  لوغشم  هتفر ، دجـسم  هشوگ ي  هب  دیـسر ، ناشتدابع  زامن و  عقوم  دندش ،
اهنآ لمع  عنام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنیامن ، تعنامم  يریگولج و  اهنآ  لمع  زا  دنتساوخ  ام -  نامز  لاّهج  دننام  نامز - 

نآ باحـصا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  روضح  رد  ور  نیا  زا  .دـنروآ  ياج  هب  ار  دوخ  تدابع  هنادازآ  دـیراذگب  دومرف : هدـیدرگ 
.دندرازگ تیحیسم  تدابع  تینارصن و  زامن  مالسا ، گرزب  دجسم  رد  ترضح 

، ملاع لها  هب  تساوخ  ینابرهم -  تقفاوم و  لمع -  نیا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
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هنافـسأتم یلو  تسا ، قطنم  ناهرب و  لـیلد و  نید  هکلب  تسین ، هارکا  ربج و  نید  مالـسا  سّدـقم  نید  هک  دـنامهفب  ار  يدازآ  ياـنعم 
: دیامرف یم  ءاسن )  ) هروس 4 هیآ 94  رد  هک  دیجم  نآرق  حیرص  ّصن  فالخ  رب  زورما 

(1) ﴾. ًانِمُْؤم َتَْسل  َمَالّسلا  ُمُْکَیلِإ  یَْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َالَو  ﴿

« .دیتسین نمؤم  امش  دییوگن  اهنآ  هب  دیهدن و  رفک  تبسن  دنک ، مالسا  راهظا  هک  سک  نآ  هب  »

لها ناردارب  ناشدوخ -  يافلخ  یتح  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هریـس  فالخ  رب  دینک و  لالح  دوخ  رب  ار  شناج  لام و  ات 
.دنیامن یم  ءاضغب  رفک و  راتفر  ناناملسم ، اب  دوخ  بّصعتم  دماج  ياملع  ضعب  ياوغا  هب  نّنست 

دباعم رد  دنراد ، مه  اب  عورف  لوصا و  رد  هک  یتافالتخا  همه  اب  يدیز ، یعفاش و  یلبنح ، یکلام ، یفنح ، ناناملسم  زا  يدرف  ره  اریز 
لها ترتع و  زا  يوریپ  مرج  هب  هک  يرفعج  نایعیش  رگم  دنشارت ، یمن  اهنآ  يارب  یتمحازم  دنراد و  لمع  يدازآ  ناناملـسم  یمومع 
نامه  ) هرّونم هنیدـم  همّظعم و  هکم  میدومن -  تباث  باـتک  نتم  رد  هک  ترـضح  نآ  رمـالا  بسح  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب 

 - ارچ هک  دننز  یم  ار  اهنآ  نارزیخ  بوچ  هنایزات و  اب  دـندوب ) دازآ  دوخ  نید  هب  لمع  هدـیقع و  راهظا  رد  يراصن  دوهی و  هک  ییاج 
یلصادخ لوسر  ادخ و  بوبحم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربق  ای  دنیامن و  یم  كاپ  كاخ  رب  هدجـس  دیجم -  نآرق  مکح  هب 

! دنیامن یم  اهنآ  رب  مالس  دنسوب و  یم  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا 
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هب لّسوت  دندیـسوب و  یم  ار  هفینحوبا  رداقلادبع و  خیـش  ربق  هدـمآ  رود  زا  ياه  یّنـس  مدـید  مّظعم  دادـغب و  رد  مدوخ  هک  یتلاح  رد 
یـشاک هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  ربق  يور  شیپ  رد  هرّونم  هنیدم  رد  .درک  یمن  عنم  ار  اهنآ  يدـحا  دنتـسج و  یم  اهنآ 

یم هک  نایعیـش  یلو  دـنک ، یمن  تعناـمم  مرح  ياـه  هطرـش  زا  يدـحا  دندیـسوب ، یم  لـیئربج  لوزن  ّلـحم  ناونع  هب  ار  راوید  ياـه 
! دنناوخ یم  ناشکرشم  دنیامن و  یم  ناشرجزو  دننز  یم  ار  اهنآ  دنسوبب ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  حیرض  دنهاوخ 

دشاب و یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تراهط  تیب  لها  ترتع و  ناوریپ  كاپ و  دّحوم  نایعیش  يارب  طقف  اه  یتخس  راشف و  نیا 
.تسین هارکا  رابجا و  هب  نید  راک  ِنیّدلا ﴾ ِیف  َهاَرْکِإ  َال  ﴿ ؛ : دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  ًاحیرص  هکنآ  لاح 

دوخ گرزب  هابتشا  هب  رایـسب ، تایبرجت  اب  یلو  هتفر ، یتایلمع  نینچ  یپ  رد  رکف ، یب  نایاقآ  نیا  هک  تسا  لاس  دصیـس  رازه و  ًابیرقت 
نمؤم چـیه  نتـشک ، لتق و  هکلب  تمهت ، ازـسان و  شحف و  نارزیخ و  بوچ  هناـیزات و  برـض  هب  هک  دـنا  هدـیدرگن  هّبنتم  هدربن و  یپ 

.دراد یمن  رب  دوخ  تباث  هدیقع ي  زا  تسد  يدّحوم ،

تخـس راشف و  مه  رافک  هب  یتح  هک  هدومرف  روتـسد  یهلا  نأشلا  میظع  دـئاق  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا  متاخ  مرکا  لوسر  اذـلف 
مرن اهنآ  ياه  لد  قطنم ، ناهرب و  ندید  رثا  رد  ات  دییامن ، راتفر  اهنآ  اب  ناحیر  حور و  ینابرهم و  تفطالم و  اب  هکلب  دـییامنن ، يریگ 

.دنوش کیدزن  امش  هب  ددرگ و 

رظن لها  دیص  درک  ناوت  قلخ  نسح  هب 

ار اناد  غرم  دنریگن  هناد  ماد و  هب 

ياهلد رد  تایلمع ، نیا  زا  ًاعطق  هکلب  ددرگن ، لصاح  يا  هجیتن  رطاخ  ّرثأت  زج  اـه ، يریگتخـس  تاـیلمع و  عون  نیا  زا  تسا  یهیدـب 
یگدیجنر و رتشیب  نایعیش 
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.ددرگ لصاح  ییادج  داجیا و  یگتفرگ 

.دیآ یم  راب  رّدکت  ًاعطق  دشابن  تبحم  یتقو  یلو  دروآ ،» تبحم  تبحم ، : » دنا هتفگ  میدق  زا 

هچنانچ دـنیوجن -  يرازیب  اهنآ  تالاقم  تایلمع و  زا  دـنریگن و  ار  دـسفم  ناگدنـسیون  ضعب  ولج  رهزألا ، عماج  گرزب  ياملع  رگا 
اب ادـخان  باوج   » فورعم لثم  ياضتقم  هب  دـنراچان  نایعیـش  دنتـسج ،-  يرازیب  یناتـسدرک  دودرم )  ) خودرم زا  یناریا  یّنـس  ياملع 

.دنهدب ار  اهنآ  تالئاطال  بیذاکا و  اه و  تمهت  باوج  دوخ ، تباث  هّقح ي  قوقح  زا  عافد  يارب  ایرد » رد  تسا  پوت  ادخان 

یمالسا هفلتخم ي  بهاذم  زا  ضرغ  یب  فصنم  لدکاپ  نادنمـشناد  ءالـضف و  زا  یعمج  تسا  يدنچ  دوش  یم  هدینـش  هناتخبـشوخ 
و ْهّیمالـسالا » بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد   » مان هب  دنا  هداد  یعمجم  لیکـشت  هریغ ) يدیز و  يرفعج ، یلبنح ، یعفاش ، ، یکلام یفنح ، )
هک مالـسإلا » ْهلاـسر   » ماـن هب  دـنهد  یم  رـشن  يا  هناـهام  ياـه  هّلجم  رگیدـکی و  هـب  تـسا  بهاذـم  قیاـقح  ندناسانـش  اـهنآ  فدـه 

قفوم تیعمج  نیا  تسا  دیما  .دـنهد  یم  رـشن  هلجم  نآ  رد  تالاقم  هلیـسو  هب  ار  دوخ  بهذـم  یناعم  هفلتخم ، بهاذـم  ناگدنـسیون 
.دنیامن یلمع  ار  دوخ  دصقم  فده و  ات  دندرگ 

هب هعیـش ، ياملع  هّفلؤم  بتک  قبط  ار  اه  يرفعج  ام  دیاقع  تقیقح  هکنآ  رگم  میرادن ، راظتنا  بیرقتلا  راد  زا  یتدعاسم  کمک و  ام 
.دنرگنن اه  يرفعج  هب  توادع  هنیک و  رفک و  كرش و  رظن  هب  ات  دنناسرب ، یعفاش  یلبنح و  یکلام و  یفنح و  یّنس  ناردارب 

يرفعج نایعیش  هک  دیامن  یلمع  ار  بتک  رشن  يدازآ  دناوتب  بیرقتلا  راد  رگا 
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هک ینانچمه  دنیامنرشتنم -  هنادازآ  نّنست  لها  یمالسا  دالب  رد  ار  هیرفعج  هّقح  دیاقع  هّفلؤم ي  بتک  گرزب ، ياملع  تدایق  تحت 
نایم زا  اهوگو  تفگ  مامت  رورم ، هب  دراد -  رارق  مومع  سرتسد  رد  و  تسا ]  ] دازآ هعیش  ياه  هناخباتک  رد  نّنـست  لها  ياملع  بتک 

.تفرگ دهاوخ  ار  اهنآ  ياج  داحتا  تقیقح و  دور و  یم 

بولق فیلأت  بیرقت و  يارب  يدـنلب  ياه  مدـق  ام  راظتنا  زا  شیب  میناوخ ، یم  یهاـگ  مالـسالا » ْهلاـسر   » رد میونـش و  یم  هچنآ  رباـنب 
.تسا هدش  هتشادرب 

بیرقتلا و راد  سیسأت  نامز  زا  دندومن ، یم  لقن  بیرقتلا  راد  يرفعج  هعیش  وضع  یمق ، یقت  دمحم  ياقآ  دنمـشناد ، لضاف  هچنانچ 
مینک و یم  اعد  هتسویپ  مه  ام  هدیدرگن ، پاچ  هتـشذگ  عضو  هب  یباتک  نآ ، ضرغ  یب  دنمـشناد  ياضعا  هداعلا ي  قوف  ياه  تیدج 

.درادب ظوفحم  زومرم  يدایا  رارشا و  دنزگ  زا  ار  تیعمج  نیا  هک  میناهاوخ  لاعتم  دنوادخ  زا 

، دنا ناگناگیب  تسد  رگیزاب  ای  دنراد  تنیط  ثبخ  هک  یـصاخشا  دـیآ  یمن  مرواب  مدرک  ضرع  یمق  ياقآ  بانج  هب  عقوم  نامه  رد 
وکین دـب  لـصا  اـی : .تسا  گرم  گرگ  هبوت  دـیوگ : یم  هک  فورعم  تسا  یلثم  هکنآ  هچ  دـنرادرب ، تسد  دوـخ  لاـمعا  زا  دـنناوتب 

.تسا دب  شداینب  هک  نوچ  ددرگن ،

فالخرب هتشذگ  وحن  هب  یملق  رگید  هک  دندیدرگ  لّبقتم  بیرقتلا  راد  هاگتسد  رد  نیما  دمحا  رتکد  هک  دنداد  نانیمطا  ناشیا  بانج 
یلوط یلو  میدنام ، هدـنیآ  راظتنا  هب  هدومن ، رایتخا  توکـس  یمق  ياقآ  ماقم  ظفح  نانیمطا و  اب  مه  ام  دـنربن ، راک  هب  تقیقح  قح و 

.دش یلمع  ام  ینیب  شیپ  هک  دیشکن 

رجف باتک  بحاص  فورعم  يرصم  نیما  دمحا  رتکد  نامه  زا  مه  زاب  هنافسأتم 
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اب فرـشا  فجن  هیملعلا  ْهسردم  رد  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح  دهاجم  هللا  تیآ  ترـضح  روضح  رد  هک  مالـسالا 
مالـسالا یحـض  مان  هب  مود  دلج  رد  مرفغتـسم و  مدان و  هتفر و  اطخ  نیا  متـشادن ، رـضاح  هعیـش  بتک  رداصم  زا  نوچ  هکنیا  هب  رذع 
يدـهملا مان  هب  یباتک  تسویپ و  روهظ  هب  يا  هزات  تیاـنج  هتفاـی -  شراـگن  هعیـشلا  لـصا  همدـقم  رد  هچناـنچ  .میاـمن -  یم  ناربج 

رخآ رطس  رد  هک  دیدرگ  رشتنم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نایعیش ، ام  مهدزاود  ماما  دّمحم  لآ  يدهم  ترضح  دوجو  ّدر  رد  ْهیودهملاو 
! لطابلا لاطباو  ّقحلا  قاقحا  یلا  انقّفوی  نا  لأسن  هللا  نم  هک و  هدومن  مالک  متخ  ترابع  نیا  اب  باتک ، نآ  همدقم 

تاروتـسد رماوا و  تیعبت  تهج  ای  ًاـترطف  هکلب  دـنرادن ، يا  هدارا  دوخ  زا  صاخـشا  لـیبق  نیا  هدوب ، حیحـص  اـم  رظن  هک  دـش  مولعم 
، ییادج هقرفت و  گنس  اب  هتساخرب و  نیملسم  گنج  هب  دوخ  هتسکش  ملق  اب  هبترم  کی  حابص  دنچ  ره  هک  دنراد  هفیظو  دوخ ، یلاوم 

بحاص روضح  رد  حـضتفم و  اوسر و  شناد  ملع و  لها  دزن  ار  دوخ  هدومن و  راد  هحیرج  ار  دّـحوم  نایعیـش  زا  رفن  اه  نویلیم  بولق 
.دنا هتفر  ترضح  نآ  ترتع  گنج  هب  هک  دنزاس  لعفنم  لجخ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تعیرش 

، دّمحم لآ  يدهم  نسحلا  نب  دـمحم  مظعالا ، هللا  یلو  ترـضح  سّدـقم  دوجو  فارطا  رد  تسا  لاس  رازه  زا  زواجتم  هکنآ  لاح  و 
هدومن و تاهبـش  داجیا  اهنآ  لاثما  رجح و  نبا  هیمیت و  نبا  دننام  وازا ، رتالاب  رتهب و  هکلب  اه ، نیما  دمحا  لاثما  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع 

ثیداحا قبط  رتاوت  وحن  هب  هک  ار  ترـضح  نآ  دوجو  توبث  هدش و  هداد  مالعا  ياملع  نیققحم  فرط  زا  یفاک  یفاش و  ياه  باوج 
راکشآ حضاو و  نید  ترورض  هب  هعیش ، تایاور  زا  هتشذگ  نّنست ، لها  ياملع  قرط  زا  هربتعم 
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قح زور  هب  زور  اهنآ  تاهبـش  داجیا  دونع و  دوسح  نامدرم  تفلاخم  ببـس  هب  هک  تسا  راـگدرورپ  زا  یفطل  دوخ  مه  نیا  .دـندومن 
: برع بیدا  لوق  هب  .ددرگ  رتراکشآ 

هلیضف رشن  هللا  دارأ  ذإو 

(1) دوسح ناسل  اهل  حاتا  تیوط 

«. دوعلا بیط  حاف  ام  رانلا  ولو ال  : » تسا برع  يابدا  لثم  رد  و 

نیب داحتا  داجیا  دانع و  بّصعت و  زا  ندوب  رود  قیاقح و  فشک  اـهنآ  شـشوک  یعـس و  هک  یتیعمج  درف و  ره  اـی  عمجم و  نآ  زین  و 
.دیامرف دوخ  تادییأت  هب  دیؤم  رادیاپ و  یقاب و  دشاب ، یم  نیملسم 

، رگید بتک  ضعب  مالـسالا و  رجف  همجرت  هک  تسا  یناناوج  ضعب  ندرک  رادـیب  رواشیپ ) ياهبـش   ) باتک نیا  رـشن  زا  مه  اـم  ضرغ 
.تسا هدومن  ددرم  كوکشم و  ار  اهنآ 

وا تالاقم  باوج  هب  هراشا  وا و  تاهّرت  يورسک و  دمحا 

يورـسک دـمحا  تشاد ، فـالتخا  دـیلوت  تیرومأـم  ناریا  زکرم  رد  ناـگناگیب  عفن  هب  هک  كاـنرطخ  زوـمرم  يداـیا  نآ  هلمج ي  زا 
.دومن شدوخ -  لایخ  هب  تّوبن  یگتخیگنارب -  يوعد  دراذگ و  رتالاب  شنارقا  همه ي  زا  ار  مدق  هک  دوب  يزیربت 

زور رد  هک  دوخ  عابتا  هب  داد  روتسد  هک  دوب  يزوس  باتک  دیع  زور  سیسأت  وا  هنانونجم  عدب  زا  یکی  هک  دراذگ  رایسب  ياه  تعدب 
، دنروآ تسد  هب  ینآرق  روس  هیعدا و  بتک  یتح  یبدا  ینافرع و  یملع ، باتک  هچنآ  دنتسه ، اجک  ره  نیعم ،
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فشک ص540 ؛ ج 2 ، یطویـس ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالادوعلا  فرع  بیط  فرعی  ناک  ام  ترواـج  اـمیف  راـنلا  لاعتـشا  ـال  ولو  - 1
( ققحم . ) ص86 ج 1 ، نایعالا ، تایفو  ص360 ؛ ج 1 ، ءافخلا ،
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یم هداد  ماجنا  یصوصخم  تافیرشت  اب  هنانونجم  لمع  نیا  هلاس  همه  .دنراذگن و  یقاب  يزیچ  وا  دوخ  ياه  باتک  زا  ریغ  دننازوسب و 
: هتشون نینچ  دوخ  هاگداد  باتک  هحفص 23  رد  هچنانچ  دش ؛

یم دـنتخادنا و  یم  هار  يرگیچوه  هتفرگ ، زیواتـسد  ار  اهنیا  دـننام  تاوعدـلا و  عماج  نانجلا و  حـیتافم  ندـینازوس  مه  هتـسد  کی  »
هیآ ناگدننک ، هارمگ  نازومآدب و  رتشیب  هک  دنناد  یمن  نانادان  دیا ، هدینازوس  امـش  هدوب و  یم  نآرق  زا  ییاه  هروس  اهنیا  رد  دنتفگ :

.میـشوپ مشچ  اهنآ  ندینازوس  زا  اهنآ  ساپ  هب  ام  هک  تسا  یندـشن  نیا  و  دـنا ؛ هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  نآرق  ياه  هروس  اه و 
« تفرگ ناـنآ  تسد  زا  ار  نآرق  تسه ، هک  یهار  ره  زا  دـیاب  دـیدرگ  ناگدـننک  هارمگ  نازومآدـب و  زیواتـسد  هک  یناـمز  ره  نآرق 

.دشاب نآ  ندینادرگ  دوبان  اب  هچرگ 

 - تسا ینآرق  هروس ي  هدـفه  رب  لمتـشم  هک  نانجلا -  حـیتافم  باتک  ندـینازوس  هب  فارتعا  زا  سپ  باتک  ناـمه  هحفص 24  رد  و 
: هتشون نینچ 

« .دینازوس میهاوخ  مه  زاب  میا ، هدینازوسار  اهنآ  هک  میا  هدرک  کین  رایسب  ام  »

راـختفا و فراـعم و  ساـسا  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  هدوب  وا  یتسرپ  هناـگیب  یناداـن و  نونج و  فّرعم  نیرتهب  وا  روتـسد  لـمع و  نیا 
ساسا بتک و  ندـنازوس  هب  تلم  موق و  ره  هقیرط ي  ندومن  در  هک  نوچ  تسا ؛ هداد  یم  انف  داـب  رب  ار  ناـیناریا  تیموق  تیمالـسا و 

بتک و ندینازوس  اب  هن  درب ، راک  هب  قطنم  ملع و  لقع و  ناهرب و  هبرح ي  اب  دـیاب  ار  يا  هدـیقع  ره  نالطب  هکلب  تسین ، اهنآ  فراعم 
.دندومنن يا  هنانونجم  لمع  نینچ  هب  مادقا  قح ، نایعاد  زا  کی  چیه  هچنانچ  اهنآ ، فراعم 

ناریا یخیرات  هناخباتک  ندز  شتآ  هب  رما  یتسم  لاح  رد  ینودقم  ردنکسا  طقف 
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باطخلا نب  رمع  مود  هفیلخ  رما  هب  صاع  نب  ورمع  مر و  فورعم  هناـخباتک ي  اـه  يوسنارف  .داد و  سیلوپـسرپ )  ) دیـشمج تخت  رد 
یمهم هداعلا  قوف  هناخباتک  اه  لوغم  هدوب و  اه  یمور  بتک  بلاغ  رصم و  نانوی و  بتک  مامت  رب  لمتشم  هک  ار  هیردنکـسا  هناخباتک 

رهش رد  هک  ار 

، لامعا نیا  اب  صاخـشا  نیا  و  دـیدرگ ! دوبان  تسین و  ای  لزلزتم و  ایند  خـیرات  تهج ، نیمه  هب  دـندینازوس و  هدوب  هواس  بنج  هوآ ،
.دندراذگ یقاب  دوخ  خیرات  رب  یهایس  هکل ي 

.دومن تباث  ار  دوخ  نونج  روتسد ، نیا  هب  هک  يزیربت  يورسک  رگم  دادن  يا  هنانونجم  روتسد  نینچ  يدحا  رگید  و 

زا ریغ  : » تفگ هک  دنا ، هدوب  لاحلا  مولعم  يرامعتـسا  هاگتـسد  کی  زا  هدنریگ  روتـسد  درگاش و  ود  ره  هک  باب ، دمحم  یلع  دـننام 
«! دومن هجوت  دیابن  یباتک  چیه  هب  نایب ، باتک 

ًالماک وا  هعوبطم ي  قاروا  روطـس و  يالبال  زا  هچنانچ  شاّـحف -  قالخادـب و  وخدـنت و  رایـسب  قـالخا ، ثیح  زا  درم  نیا  هوـالع  هب 
.دومن یم  راتفر  بدا  زا  جراخ  هناحیقو و  رایسب  يدرف ، ره  اب  هرظانم ي  رد  هقرف و  موق و  ره  اب  هلباقم ي  رد  تسا -  راکشآ  حضاو و 

تبسن اهنآ  هب  اه  غورد  اه و  شحف  اه و  تمهت  نارازه  تشون و  یم  يرگ  هعیـش  درک و  یم  نایعیـش  هب  هلمح  دوخ  بتک  رد  یهاگ 
! داد یم 

تراسج هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرهاط  ترتع  موصعم و  ناماما  ربمغیپ و  كاپ  رتخد  هب  دراذگ و  یم  رتالاب  ار  مدـق  یهاگ 
ایح و یب  جراوخ  يایاقب  زا  اـی  بّصعتم و  یماـع  یّنـس  وا  دـندرک  یم  لاـیخ  وا  تـالاقم  اـه و  باـتک  ناگدـنناوخ  هک  دومن  یم  اـه 

.تسا بصاون 
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فرشا فجن  زا  مالسا  ياملع  ینید و  رئاعش  مامت  هب  هلمح  هدیدرگ ، تیمتاخ  رکنم  هدش و  دراو  مالسا  سّدقم  نید  نوماریپ  رد  دعب 
زیمآ هرخـسم  ياه  تناها  اب  ار  داعم  ات  تماما  تّوبن و  دیحوت و  زا  ار  مالـسا  سّدـقم  نید  ینابم  مامت  هدومن و  رـصم  رهزالا  عماج  ات 

! هتسناد دورطم  هدرک و  نایب 

نیا هدـنیآ  لاجر  هک  ار -  اج  همه  زا  ربخ  یب  ناـناوج  هک  هدوب  ینید  بـالقنا  دـیلوت  ...یکاـیرت  دـساف  درم  نیا  تیرومأـم  هصـالخ 
سّدـقم نید  نیتم  ساسا  مکحم و  هیاپ  هدرک و  یلاباال  نیبدـب و  بهذـم ، نید و  لها  هب  دوخ  ياه  يزادرپ  غورد  اب  دـنا -  تکلمم 

.دزاس لزلزتم  ار  مالسا 

.دوب هدش  هیهت  ناگناگیب  يارب  تسدربز ، يرگیزاب  وچمه  رتمک  خیرات ، راودا  رد  قحلا 

تمهت هتفاب ، ییاه  غورد  هتخیر ، مه  هب  ار  ناوج  ریپ و  مّدقتم ، دّدجتم و  یّنس ، هعیـش و  یفوص ، یخیـش و  .دومن  اپرب  یبیجع  بالقنا 
.دوب ناگناگیب  یبلطرامعتسا  هبلغ و  فالتخا و  داجیا  يارب  یلباق  زاس  هنیمز  هصالخ  هدز و  همه  هب  ییاه 

تکلمم نیا  رد  اهنآ  ریغ  اه و  ینایداق  اه ، یئاهب  اه ، یلزا  اه ، یباب  اه ، يدوهی  زا  يرایـسب  زومرم  يداـیا  ناـگناگیب  ریخا ، نورق  رد 
، زومرم درم  نیا  هک  دومن  قیدصت  دیاب  یلو  دندید ، هیهت  ّتلم  تلود و  نیب  ّتلم و  دارفا  نیب  فالتخا  ماظن و  رد  لالتخا  دیلوت  يارب 
هب ناگناگیب ، عفن  هب  يریذپان  ناربج  ياهررض  ،(1) دوب هدربن  نایم  زا  ار  وا  قح ، ماقتنا  تسد  رگا  هدوب و  اـهنآ  همه  زا  رت  كاـنرطخ 

.دیناسر یم  ّتلم  تلود و  كاخ و  بآ و  نیا 
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.میناسرب ناتضرع  هب  ار  باتک  نیا  رشن  تلع  میزادرپب و  بلطم  لصا  هب  مینک و  هاتوک  نخس  لصاحلا ،

باتک نیا  پاچ  تلع  هب  يرظن 

ام ناـناوج  تسد  رد  همجرت و  ییاـپورا  يرـصم و  هّرـضم  ياـه  باـتک  زا  یـضعب  فرط ، کـی  زا  هک  ترتـف  لاـس  تسیب  تدـم  رد 
ًاصوصخم مالسا ، سّدقم  نید  هب  بلقنم و  ار  ام  ربخ  یب  ناناوج  ضعب  يورسک ، هدنبیرف  ياه  باتک  رگید ، فرط  زا  دش و  هدراذگ 

ادیپ ناناملـسم  رد  یگرزب  یگتـسددنچ  دمآ ، تسد  هب  ءوس  تاغیلبت  نیا  زا  هک  یگرزب  هجیتن ي  .دومن  نیبدب  هعیـش  هّقح  بهذم  هب 
زا یضعب  دنتسب ، عیشت  ملاع  هب  نارگید  زا  شیب  يزیربت  يورسک  يرصم و  نیما  دمحا  هک  ییاه  غورد  اه و  تمهت  صوصخلاب  دش ،

! دندومن لزلزتم  دندومیپ ، یم  ار  یهار  ًادیلقت  ربخ و  یب  یلک  هب  هعیش  بهذم  يدابم  زا  هک  ار  هعیش  دماخ  ناناوج 

تمهت اه و  غورد  تشز و  لامعا  يرگیزاب و  هنحـص ي  نیا  رظاـن  مریگب و  مارآ  متـسناوت  یمن  مدوب و  تحاراـن  تهج  ود  زا  یعاد 
.مدرگ اجیب  ياه 

: تسا دراو  ثیدح  رد  هک  دش  رکذ  ًالبق  هکنآ  تهج  زا  یکی 

(1) «. هللا هنعل  هیلعف  متک  اذإو  هملع  رهظی  نأ  ملاعللف  عدبلا  ترهظ  اذإ  »

تنعل سپ  دـیامن ، يراددوخ  نامتک و  رگا  و  دـیامن ، رهاظ  اه  تعدـب  عفد  رد  ار  دوخ  ملع  هک  تسا  ملاع  رب  اه  تعدـب  روهظ  نامز 
.داب وا  رب  ادخ 

116 ص :

، مالّسلا هیلعاضرلا  رابخا  نویع  نامیالا »...  رون  بلـس  لعفی  مل  نإف  هملع  رهظی  نا  ملاعلا  یلعف  عدبلا  ترهظ  اذإ  نیقداصلا :‘ نع  - » 1
( ققحم . ) ص64 یسوط ، خیش  ْهبیغلا ، ج 2 ، باب 10 ، ص103 ، ج 2 ، قودص ، خیش 
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، میامنن عیشت  میرح  زا  عافد  دوخ  عسو  ردق  هب  و  میامن ، یّقلت  يدرسنوخ  اب  ار  راتفر  تاکرح و  نیا  میامن و  توکس  رگا  مدید  یعاد 
.دش مهاوخ  عقاو  لاعتم  يادخ  تنعل  دروم 

ات هتبلا  .دومن  یم  هزرابم  هب  کیرحت  تخادگ و  یم  ار  منورد  تدایس ، شوج  تیمشاه و  تریغ  هک  دوب  تدایـس  ماقم  یناث ، تهج 
هقبط .مدیـشوک  اهنآ  لـیطابا  عفر  رد  دـیاقع و  تیبثت  تاهبـش و  ّلـح  رد  مهم  سلاـجم  گرزب و  رباـنم  رد  متـشاد ، هفیظو  هک  اـجنآ 
لاجر نوچ  مراد ، صاخ  رظن  اهنآ  هب  مه  یعاد  هکنیا  امک  دـنراد - ، کین  رظن  یعاد  هب  هک  ار  رکفنـشور  هدرک ي  لیـصحت  ناناوج 
هجوت نارگیزاب  ياه  يرگیزاب  بهذـم و  نید و  قیاـقح  هب  هتخاـس و  هّبنتم  ار  اـهنآ  هّجوتم و  گرزب  تارطخ  هب  دـنا -  تکلمم  هیتآ 

چوپ ساسا  ناهرب ، قطنم و  هبرح  اب  مسیونب و  اهنآ  ياه  يزادرپ  غورد  لیطابا و  ّدر  رب  یباتک  ًالقتـسم  متـشاد  لـیم  یلیخ  یلو  هداد ،
.میامن انشآ  قیاقح ، هب  هاگآ و  ار  مدرم  هراپ و  ار  نارگیزاب  هدرپ  منز و  مه  رب  ار  اهنآ 

، هداد تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  هک  يروط  هب  مدینارذگ ، اه  ناتـسرامیب  رد  ار  یلاس  کی  مدیدرگ و  يّدتمم  تلاسک  راتفرگ  هنافـسأتم 
هن هک  یمـسق  هب  دنداد ، لماک  تحارتسا  روتـسد  مه  توریب  نارهت و  مهم  ياهرتکد  .دوب  هدنامن  یعاد  رد  یگرزب  رما  نینچ  ییاناوت 

! منک ادیپ  ّملأتو  ّرثأت  هن  میامن و  رکف  هن  مسیونب و  هن  مناوخب و 

یب دونع  صاخشا  نیا  هچنآ  هک  مدش  هجوتم  هتکن  نیا  هب  يرامیب  رتسب  نایم  دوب -  هدومن  متحاران  هک  رایـسب  رکف  نایاپ  رد  يزور - 
هـصالخ تسا  نکمم  دـنا ، هدومن  تالالخا  هدز و  اه  تمهت  هتـشون و  هیرفعج  هقح ي  بهذـم  فارطا  رد  ربخ  یب  ادـخ  زا  فاـصنا 

تالجم دیارج و  يور  زا  هک  ام  رواشیپ  تارظانم  باتک  رد  اهنآ  باوج 
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، دش مارآ  مبلق  يردق  .مدومن  قیمع  هعلاطم ي  ار  باتک  نیا  يرامیب  رتسب  نامه  رد  اذل  .دـشاب  دوجوم  مدوب  هدومن  خاسنتـسا  يدـنه 
نارگید یناتسدرک و  دودرم )  ) خودرم يزیربت و  يورسک  يرصم و  نیما  دمحا  هک  يرایـسب  تالاکـشا  تاهبـش و  رتشیب  مدید  نوچ 
دوجوم باـتک  نیا  رد  هدـش ، هداد  هک  ییاـه  باوج  هتفرگ و  رارق  اـم  ثحب  دروم  تارظاـنم  تاـسلج  نآ  رد  دـنا ، هدومن  نایعیـش  هب 

.تسا

لـضاف ناتـسود  دـیلقت و  عجارم  مالعا و  ياملع  رباکا  تساوخرد  هّلک » كرتی  هّلک ال  كردـی  ام ال   » ياضتقم هب  هک  مدـید  نآ  رتهب 
.دشاب هدش  هداد  اهنآ  هب  رصتخم  ولو  یباوج  هک  میامن  یلمع  دندومن ، یم  باتک  نیا  پاچ  هب  رما  اه  تدم  هک  ار  ترارحاب  دنمشناد 

، باتک نیا  رـشن  زا  یلـصا  فده  مدرگ و  باتک  نیا  رـشن  هب  قفوم  ات  دومرف ، تیانع  دوبهب  یعاد  هب  هک  ار  يدـنوادخ  رکـش  نارازه 
ار ناگدـنبیرف  بیرف  اـت  عیـشت ، هّقح ي  بهذـم  تقیقح  هب  تسا  تکلمم  نـیا  ریمـض  نـشور  رکفلا  رّوـنم  ناـناوج  نتخاـس  هّجوـتم 

.دنروخن

تسا تعامج  تّنس و  ياملع  رباکا  زا  باتک  نیا  دانسا  رداصم و 

لوبق دروم  هدش و  لقن  هعیـش  ياملع  زا  هک  يربخ  دنچ  يانثتـسا  هب  رخآ ، هب  ات  لوا  قرو  زا  هک  تسا  نآ  باتک  نیا  يایازم  زا  یکی 
يداهـشتسا ًادبا  دییامن -  یم  هدـهاشم  باتک  لصا  هیلوا  تاحفـص  رد  هچنانچ  اهنآ -  ام و  نیبامیف  یلبق  دادرارق  ربانب  هدوب ، مه  اهنآ 

زا تسا ، دوجوم  باتک  نیا  رد  هک  یلیالد  مامت  ینعی  ما ؛ هداد  ناـشدوخ  ياـملع  ناـبز  زا  ار  اـهنآ  باوج  مدومنن و  هعیـش  راـبخا  هب 
.دشاب یم  اهنآ  دوخ  لوبق  دروم  هک  هدش  جارختسا  نّنست  لها  گرزب  ياملع  هربتعم  بتک 
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هک دنـسیون  یم  دـنیوگ و  یم  هک  تسا  نآ  دـنرب ، یم  راک  هب  ناربخ  یب  نداد  بیرف  يارب  هک  نارگیزاب  ياهراکهاش  زا  یکی  نوچ 
باتک نیا  هک  یلقاع  فصنم  ره  اذل  تسا !» نایعیش  دوخ  هتخاس ي  هدش ، لقن  يرـشع  ینثا  ناماما  عیـشت و  عوضوم  رد  رابخا  هچنآ  »
نّنـست ياملع  رباکا  هربتعم  بتک  زا  رابخا  نیا  مامت  هک  دـمهف  یم  درب و  یم  نانآ  ياـه  يزادرپ  غورد  هب  یپ  دـناوخب ، هناـفرط  یب  ار 

.دشاب یم  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هدیسر و  ام  هب  مه 

هب ام  یلو  دـنیامن ، یم  هدراب  تالیوأت  دـنا ، هتفرگ  رارق  تداع  ریثأت  تحت  نوچ  هحیرـص ، هحیحـص و  رابخا  لقن  زا  دـعب  اهنآ  یهتنم 
.مییامن یم  نسحا  باختنا  هداد ، رارق  لمع  دروم  لقع  هوق ي  هب  ینآرق ، هفیرش  تایآ  اب  تقباطم  زا  دعب  هدومن ، هّجوت  رابخا  لصا 

قیقد يردق  هکنآ  زا  سپ  یلو  دـنوش ، ینابـصع  باتک  نیا  ندـید  زا  ادـتبا  رد  نّنـست  لها  مومع  هکلب  ءالـضف  ءاملع و  تسا  نکمم 
ار بتک  رداصم  یتقو  اریز  درب ؛ دـنهاوخ  یپ  ام  یـضرغ  یب  هب  دـنیامن ، هعلاطم  فاصنا  رظن  اب  تداع و  زا  یلاخ  هناـفرط  یب  دـنوش و 

.میا هتشونن  دنا ، هتشون  اهنآ  ياملع  هچنآ  رب  دئاز  باتک  نیا  رد  ام  هک  دنمهف  یم  دندمآ ، رب  تقباطم  ماقم  رد  دندید و 

.دشاب یم  اهنآ  هربتعم  بتک  زا  هلوقنم  هعومجم  هّماع و  نادنمشناد  ءاملع و  ناسل  باتک ، نیا  تفگ  ناوت  یم 

هک دـننادب  فاـصنا  اـب  ضرغ  یب  ناگدـنناوخ  اـت  هدومن ، قیاـقح  فشک  راـبخالا  نیب  قیبـطت  اـب  هدومن و  لـقن  ار  اـهنآ  ياـه  هتـشون 
اهنآ نایعیش  تراهط و  تیب  لها  هب  يزرو  هنیک  ضرغ و  يور  زا  دنسیون ، یم  هچنآ  فاصنا  یب  زومرم  ناگدنسیون 
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.دشاب یم 

اهنآ باوج  نیما و  دمحا  يراک  طلغ  هب  هراشا 

ملع هب  عجار  ناشدوخ  ياملع  هربتعم  بتک  رد  هک  يراـبخا  رد  مالـسالا  رجف  هحفص 322  باب 6  زا  لوا  لصف  رد  نیما  دـمحا  ًالثم 
ینولـس  » يادن و  .تسا » نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نم  « ؛» اهباب ّیلعو  ملعلا  هنیدم  انأ   » ثیدح دننام  ، هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع 

نّمم ملعأ  ّینإف  هللا  باتک  نع  ینولـس   » مالک ترـضح و  نآ  نداد  .دیباین » ارم  هکنیا  زا  لبق  نم  زا  دـینک  لاؤس  « ؛» ینودـقفت نأ  لبق 
رد هدیدرگ و  لزان  سک  هچ  يارب  مرتاناد  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  ادـخ ، باتک  زا  نم  زا  دـینک  لاؤس  « ؛» تلزن ءیـش  ّيأ  یفو  تلزن 

.دناد یم  یهاو  هعیش و  تالوعجم  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  وگ  تفگ و  اهنیا  لاثما  و  .هدش » لزان  زیچ  هچ 

یم لقن  مفقاو ،» نآرق  مامت  ریـسفت  رب  : » دـیوگ یم  هک  ار  لاحلا  لوهجم  يربرب  مالغ  همرکع  لوق  دـعب  هحفـص  رد  هکنآ  بجع  یلو 
.دیامن یمن  در  دنک و 

.ترطف ثبخ  جاجل و  دانع و  ای  ثیدح ، هیارد و  ملع  زا  یعالطا  یب  بّصعت و  نیع  رگم  تسین  نیا 

 - هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هباحـص  زا  كاپ  درم  نیمود  هک  يرافغ  رذ  یبا  هب  عجار  هحفص 131   2 باب زا  لوا  لصف  رد 
تبسن هدوب ، -  راکزیهرپ  یقتم و  درم  ربمغیپ و  باحصا  نیرت  كاپ  زا  رذ  یبا  هک  دنک  یم  قیدصت  شلاقم  رخآ  رد  مه  وا  دوخ  هک 

هللادبع عابتا  ار  وا  دنز و  یم  كاپ  درم  نآ  هب  اوران  ياه  تمهت  دهد و  یم  (1) یکارتشا هدیقع 
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هک تسا  هدیـسر  رایـسب  نّنـست  لها  ياملع  رباکا  بتک  رد  هلوقنم  هربتعم ي  ثیداحا  رد  هکنآ  لاـح  و  دـناوخ ! یم  يدوهی  ءابـس  نب 
(1)« .تسا يرافغ  رذ  یبا  اهنآ  زا  یکی  هک  مرادب  تسود  ار  رفن  راهچ  هدومن  رما  ارم  ادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(2)« هقرحم قعاوص   » رد یکم  رجح  نبا  لیبق : زا  یّنس  ياملع  رباکا  هچنانچ 

لقن نارگید  »(5)و  باعیتسا  » رد ربلا  دبع  نبا  »(4) و  ْهدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  »(3) و  دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  و 
.تسا هدیدرگ  رکذ  باتک  نیمه  مشش ] سلجم   ] رد دنا و  هدومن 

تیعبت هب  مهتم  ار  وا  هک  هداد  رارق  هریغ  يربط و  نیما و  دـمحا  ضوغبم  ار  كاپ  دّـحوم  نمؤم  نآ  يرافغ و  رذ  یبا  هک  یمرُج  اـهنت 
هیلع یلع  عبات  ترضح ، نآ  رما  هب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رما  عیطم  هک  تسا  نآ  دنناوخب ، یکارتشا  نیعل و  ءابس  نبا 

تفالخ هب  ار  مدرم  تاماش ، رد  دیعبت  عقوم  هدیدرگ و  فکتعم  ترضح  نآ  لزنم  رد  هدومن و  یچیپرـس  رکب  یبا  تعیب  زا  مالّـسلا و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هچنآ  هتـسناد و  یم  قح  فالخ  رب  ار  نارگید  تفالخ  هدناوخ و  یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  و 

مالّسلا هیلع  یلع  هرابرد 
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.دیناسر یم  مدرم  هب  دوب ، هدینش 

تسا یهیدب  .دنهد  رارق  تمهت  ياهریت  دروم  ار  وا  هک  دیدرگ  ناوارف  هنیک ي  ضغب و  ببـس  یباحـص ، گرزب  درم  نآ  لمع  نیمه 
.دننادب نیعل  ءابس  نبا  عبات  یکدزم و  یکارتشا  ار  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  هک  تسا  بّصعت  دانع و  لهج و  راثآ  زا  هک 

ادخ رما  هب  ترضح  نآ  هقیرط ي  وریپ  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يالولا  صلاخ  هعیـش ي  عبات و  رذ  یبا  دنـسیون  یمن  ابجع !
«! هدوب یکارتشا  نیعل و  ءابس  نب  هللادبع  عبات  : » دنسیون یم  تحاقو  لامک  اب  هدوب ، وا  لوسر  و 

، هدومن زاب  اهنآ  تاغیلبت  يارب  یهار  هداد و  نید  نانمـشد  تسد  هب  هناهب  هک  تسا  ناگدنـسیون  لـیبق  نیا  ياـه  تمهت  اـه و  هتـشون 
درخ یب  ربخ و  یب  ناناوج  بولق  بلج  يارب  اه  يرـصم  ًاـصوصخم  اـه ) یعویـش   ) برع ياـه  تسینومک  دوش  یم  هدینـش  هچناـنچ 

رذ یبا  هکنآ  لـیلد  هب  تسا ؛ یتسینومک  نید  مالـسا  نید  دنـسیون  یم  دـنیوگ و  یم  هتـسج ، دانتـسا  اـه  هتـشون  نیمه  هب  ناناملـسم ،
! هدومن یم  كارتشا  هب  رما  ار  مدرم  مالسا ، ربمغیپ  كاپ  باحصا  زا  يرافغ 

اوران و ياه  تمهت  نینچ  هک  ار  یملقو  تسد  دنکـشب  دـنوادخ  .داهن » انب  نیک  دـتف  عمـش  ناج  هب  شتآ  : » تفگ دـیاب  هک  تساجنیا 
، هداتفا نانمشد  تسد  هب  يا  هناهب  ات  دنهد ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  باحـصا  هب  بّصعت  يور  ار  غورد  ياه  تبـسن 

.دنهد رارق  دوخ  هلطاب  دیاقع  يارب  تاغیلبت  هلیسو 

عمج ار  اهلوپ  رگا  دـینک ؛ تاساوم  تدـعاسم و  ارقف  اب  تفگ : یم  نیلّومتم  اینغا و  هب  تاماش ، رد  رذ  یبا  نوچ  : » دنـسیون یم  ابجع !
زا سپ  دننک ، یم  غاد  ار  امش  يولهپ  تشپ و  تروص و  رس و  اهرز ، میس و  نیمه  اب  تمایق  زور  دییامن  يرادهگن  دینک و 
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«! دشاب یم  یکدزم  نییآ  هیبش  یکارتشا  هدیقع  نیا  تهج ، نیا 

هچره هدوب ، نمـشد  تسد  رد  ملق  تسا  یهیدـب  .هدوـمن  یم  یتاـنایب  هنوـگچ  باـنج  نآ  میناد  یمن  هدوـبن و  ناـمز  نآ  رد  اـم  ًـالوا 
رصع و هفیلخ ي  هدش  دیعبت  تایلمع  هتـساوخ  یمن  ًاعطق  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّودع  ادعا  ماش ، مکاح  و ]  ] هتـشون هتـساوخ 

.دهد هولج  یبوخ  هب  ار  یقیقح  كاپ  دّحوم  مالّسلا و  هیلع  یلع  رادفرط  تسود و 

همجرت نیع  مینیب  یم  مینک ، تواضق  میهاوخب  هداد ، رارق  تقد  دروم  هتـشون ، مالـسالارجف  بحاص  هک  ار  یتراـبع  نیمه  رگا ]  ] یلو
: دیامرف لاعتم  يادخ  هبوت )  ) هروس ي 9 هیآ 34 و 35  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  ي 

اَِهب يَوُْکتَف  َمّنَهَج  ِراَن  ِیف  اَْـهیَلَع  یَمُْحی  َمْوَی  ٍمِیلَأ *  ٍباَذَِـعب  ْمُهْرّـشَبَف  ِهللا  ِلـِیبَس  ِیف  اَـهَنوُقِفُنی  َـالَو  َهّضِْفلاَو  َبَهّذـلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذـّلاَو  ﴿

.(1)﴾ ْمُکِسُْفنَأل ُْمتْزَنَک  اَم  اَذه  ْمُهُروُهُظَو  ْمُُهبُونُجَو  ْمُهُهاَبِج 

نآ رد  كاندرد  یباذع  هب  ار  اهنآ  هد  تراشب  سپ  ادخ ، هار  رد  دننک  یمن  قافنا  ار و  هرقن  الط و  دـننک  یم  هریخذ  عمج و  هک  نانآ  »
اهولهپ و اه و  یناشیپ  هتخادـگ  ياه  هرقن  الط و  نآ  هب  دوش  هدرک  غاد  سپ  خزود ؛ شتآ  رد  دوش  هتخادـگ  هدرک و  مرگ  هک  يزور 

«. ناتدوخ يارب  دیدوب  هداهن  هریخذ  عمج و  هچنآ  تسا  نیا  دنیوگ -  و  ناشیا -  ياهتشپ 

نارگید »(2) و  بیغلا حیتافم   » ریسفت رد  يزاررخف  ماما  دننام  هّماع ، ياملع  رباکا  ًاصوصخم  هدیسر ، نیقیرف  ریسافت  رابخا و  رد  هچنآ 
لقن ار  هیضق  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ 
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فالتخا هیواعم  اب  نوچ  هدـناوخ ، یم  ار  هروکذـم  هیآ  نیمه  نیلّومتم  لـباقم  تاـماش  رد  يراـفغ  رذ  یبا  هک  تسا  نآ  دـنیامن ، یم 
يارب همان  تیاعس  اذل  .تفر  یمن  مه  وا  لیم  راب  ریز  دوب و  وا  تموکح  تسایس  لیم و  فالخ  رب  رذ  یبا  راتفگ  هدومن و  ادیپ  هدیقع 
باتک نیمه  مشـش ] سلجم   ] رد هک  یقیرط  هب  ار -  رذ  یبا  دش  رداص  نامثع  هیرما  اذلف  .داد  هولج  فالخ  رب  ار  رما  تشون و  نامثع 

یتح نیقیرف  نیرّـسفم  مومع  هک  بهو  نب  دیز  ربخ  رد  هچنانچ  دندومن ، دیعبت  هذبر  هب  اجنآ  زا  دـندروآ و  هنیدـم  هب  هدـش -  هتـشون 
هب توعد  هن  دومن ، تئارق  ار  تاکز  هیآ  ماش  لها  رب  رذ  یبا  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  هیـضق  نیا  هدومن ، لقن  مه  يزار  رخف  ماـما 

.هدـمآ دراو  ام  اهنآ و  هراـبرد  دومرف  یم  رذ  یبا  .تسا  باـتک  لـها  هراـبرد  هیآ  نیا  تفگ  یم  هیواـعم  یهتنم   - ، یکارتشا کلـسم 
.دیدرگ وا  گرم  هب  رجنم  هک  تخاس  یشوپاپ  وا  يارب  دش و  شحوتم  هدیجنر و  راتفگ  نیا  زا  هیواعم 

، هدـیقع نیا  فالخرب  هکلب  دـنا  هدادـن  هداد ، دّـحوم  كاـپ  درم  نآ  هب  نیما  دـمحا  هک  ار  یتبـسن  نینچ  هماـع  ياـملع  زا  کـی  چـیه 
يادا هلمج  زا  هک  هدومن  یم  مالـسا  ماکحا  يارجا  هب  رما  ار  مدرم  نآرق ، تایآ  تئارق  هطـساو ي  هب  رذ  یبا  هک  دـنا  هتـشون  یقیاقح 

 - دـیجم نآرق  تحارـص  قبط  تسا -  يدـمحم  هدـیقع ي  نیا  هک  دـننک  قیدـصت  فاصنا  ملع و  يور  زا  هکنآ  ضوع  .دوب  تاـکز 
نب هللادبع  هدروخ ي  بیرف  هدیقع و  تسـس  ار  يرافغ  رذ  یبا  دننام  لماک ، دّحوم  لجر  کی  هنالهاج ، بّصعت  ینار و  ضرغ  يور 

یکارتشا یکدزم و  ار  وا  ماوع ، هعماج  هب  دنهد و  یم  رارق  نوعلم  ءابس 
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.تسا هدومن  یم  تئارق  ماش  لها  رب  ار  هیآ  نیمه  طقف  رذ  یبا  دنا  هتشون  هّماع  ياملع  رباکا  زا  نارگید  هکنآ  لاح  دنیامن  یم  یفرعم 

درمریپ دوخ ، لباقم  رد  و  دشاب -  زور  نآ  هب  دقتعم  رگا  ددرگ -  لیکـشت  یهلا  لدـع  همکحم  هک  يزور  نآ  زا  نیما  دـمحا  رب  ياو 
هچ هدز  هک  یتمهت  نیا  زا  مناد  یمن  دنیبب ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بوبحم  صاخ و  باحـصا  زا  دّحوم  نمؤم  هلاس ي  دون 

.داد دهاوخ  باوج 

یم يریگ  هدرُخ  ربمغیپ  باحصا  زا  یضعب  رب  ارچ  هک  دنیامن  یم  هعیش  زا  داقتنا  یفرط  زا  صاخشا ، نیا  هک  تسا  بّجعت  ياج  ًاعقاو 
يداقتنا ای  نیهوت و  ربمغیپ  باحـصا  هب  دـیابن  هک  دنـشک  یم  ام  خر  هب  ار  موجنلاک » یباحـصأ   » ثیدـح دـننک و  یم  داقتنا  دـنیامن و 

دنهد یم  اهنآ  هب  كرش  رفک و  تبـسن  یتح  دنـسیون ، یم  دنیوگ و  یم  ربمغیپ  باحـصا  هب  دنهاوخ  یم  هچره  ناشدوخ  یلو  دومن ،
! دشاب هتشاد  دیابن  اهنآ  هب  باوج  قح  يدحا  [و ]

بتک رد  نّنـست  ياـملع  هچنآ  قباـطم  نایعیـش  یتـقو  ارچ  تسا ، زیاـج  داـقتنا  رگا  دـشاب و  دـب  دـیاب  اـج  همه  تسا ، دـب  ضیعبت  رگا 
زا دنتشون و  ناشدوخ  یتقو  یلو  دنناوخ ! یم  یـضفار  ار  اهنآ  دنوش و  یم  كرـشم  دنیامن ، یم  لقن  ای  دنـسیون  یم  دنا ، هتـشوندوخ 

تبـسن هدومن و  نیهوت  هکلب  دـننک ، یم  داقتنا  ناشدوخ -  هلوقنم ي  تایاور  ربانب  ترـضح -  نآ  بوبحم  ربمغیپ و  صاـخ  هباـحص 
! دشاب یم  اجب  حیحص و  دنهد ، یم  ینید  یب  كرش و 

.میرذگب میراذگب و  تسا ، رایسب  اهلد  درد 

زا دهد ؛ یم  نایعیش  هب  ییاوران  ياه  تبسن  اه و  تمهت  باب 7 ، مود  لصف  رد 
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اب يرـشع  انثا  يرفعج  هعیـش  دـیاقع  نیب  هکنآ  لاح  دـهد و  یم  تبـسن  دّـحوم  كاپ  نایعیـش  هب  ار  هللا  مهنعل  تالغ -  دـیاقع  هلمج 
تیب لـها  ناوریپ  كاـپ و  نایعیـش  هب  یعـالطا ، یب  اـی  ینار  ضرغ  اـی  بّصعت  يور  زا  زوـمرم  درم  نـیا  تـسا و  رایـسب  قرف  تـالغ 

.دنز یم  تمهت  تراهط 

، كاپ نایعیـش  دینادب  ات  باتک ، نیمه  موس ] مود و  سلجم   ] هب دوش  هعجارم  وا  ینار  ضرغ  هب  ندرب  یپ  بلطم و  ندش  نشور  يارب 
.دنشاب یم  كاپ  دّحوم  نمؤم  ناملسم و  هکلب  دنتسین ، یلاغ 

ثیدح هیآ و  زا  یّصن  لیلد و  چیه  هکنآ  لاح  دندیدرگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هب  لئاق  نایعیـش  : » هتـشون لصف  نامه  لیاوا  رد 
« .هتشادن رما  نیا  رب  تحارص 

.دییامن هعلاطم  تسا ، دوجوم  باتک  نیمه  مهن ] سلجم   ] رد زین  و  مجنپ ] سلجم   ] رد شباوج 

« .تسا هعیش  تایلعج  زا  یلع  تیاصو  هب  هدیقع  : » هتشون لصف  نامه  رد  زین  و 

.دیسانشب ار  يرتفم  رتکد  ات  دییامن  هعجارم  هدش ، هداد  باتک  نیمه  مهد ] متشه و  سلجم   ] رد شباوج 

يور کـلذ  عم  هدومن ، لـقن  لـصف  ناـمه  رد  ار  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  هباحـص ، رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  رد  هکنآ  اـب 
.تسا طلغ  فرح  نیا  هکنآ  لاح  دناوخ و  یم  لدـتعم  هعیـش  ار  دـیدحلا  یبا  نبا  دـیامن و  یم  راکنا  ار  نآ  دانع  ضرغ و  ای  بّصعت 

.درادن ینعم  لدتعم  هعیش  الا  دوب و  رت  بسانم  فصنم ، لدتعم و  یّنس  تفگ  یم  رگا 

تیلضفا لاعتم ، راگدرورپ  هوق  لوح و  هب  درادن و  دیدحلا  یبا  نبا  هب  صاصتخا  هباحص ، عیمج  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیلـضفا  هب  لوق 
ماظع يایبنا  رب  هکلب  هباحص ، رب  هن  ار  ترضح  نآ 
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.میا هدومن  حضاو  لمکا  متا و  وحن  هب  باتک  نیمه  مهد ] مهن و  متفه و  سلجم  رد  ]

یم دـنناد و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  زا  لضفا  ار  یلع  هک  دـنز  یم  نایعیـش  هب  يرگید  تمهت  لاقم ، ناـمه  رخآ  رد  و 
)؟(  تسا ناسکی  یلع  مسج  اب  هدرک و  یلع  رد  لولح  ادخ  دنیوگ 

.دنهد رارق  سوه  يوه و  هبعلم ي  ار  دوخ  نامیا  نید و  دنوش  یم  یضار  صاخشا  هنوگچ  هک  تسا  فسأت  یسب  ياج  ًاعقاو 

.اجک دّحوم  هدیقع ي  كاپ  نایعیش  اجک و  یهللا ) یلع   ) تالغ دیاقع 

ریاـس دـشاب ، دوجوم  هداد  تبـسن  دـیاقع  نیا  .باـتک  نآ  رد  هک  داد  هئارا  هیماـما  هعیـش ي  ياـملع  زا  باـتک  کـی  نیما  دـمحا  رگا 
ياـهراکمه يرـصم و  ياـملع  ناـمه  لـباقم  رد  سپ  دروآ -  دـهاوخن  زگره  و  درواـین -  رگا  تسا و  حیحـص  هـمه  وا  ياـهراتفگ 

و یهللا ) یلع   ) تالغ دـیاقع  هداد و  ناشن  هن ] ] وراو ار  رما  هتـشون و  اوراـن  ار  ییاـج  یب  بلاـطم  نینچ  هک  دوش  ریز  هب  رـس  شدوخ ،
.تسا هداد  تبسن  هدیقع  كاپ  نایعیش  هب  ار  اه  یلولح 

.ددرگ یم  رت  لصفم  باتک  لصا  زا  همدقم  هدش و  ینالوط  بلطم  مهدب ، باوج  وا  ياپ  رپ و  یب  تالمج  مامت  هب  مهاوخب  رگا 

مومع سرتسد  رد  پاچ و  ًارثکا  هک  هعیـش  ياملع  بتک  .تسا  ضحم  غورد  تمهت و  هداد ، هعیـش  دـیاقع  هب  تبـسن  هچنآ  هصـالخ ،
.دیسانشب ار  يرتفم  ضرغم  ات  دینک  هعلاطم  ار  دنا  هتفرگ  رارق 

يور زا  .دندرگ  یمن  بوسحم  هعیـش  ًادـبا  دنـشاب و  یم  تالغ  ءزج  ام  دزن  رد  دـنداحتا ، لولح و  هب  لئاق  هعیـش ، مان  هب  يا  هقرف  رگا 
ود نیا  یعالطا ، یب  ای  ضرغ 
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هعیـش گرزب  ياملع  هکنآ  لاح  دـنیامن و  یم  یفرعم  یماندـب  هب  ایند  رد  ار  هعیـش  هدومن و  طولخم  مه  هب  ار  زیاـمتم  ًـالماک  هقرف ي 
.دنا هتشون  اهنآ  ّدر  رب  اه  باتک 

هنالداع تواضق  دوخ  دنک و  تقباطم  نایعیـش  دیاقع  اب  ار  اهنآ  دیاقع  فصنم ، هدنـسیون ي  دیاب  دنناوخب ، هعیـش  ار  دوخ  تالغ  رگا 
مامت هدومن و  دیقنت  تیبثت و  فالخ ، رب  هکنآ  هن  دیامن ، بیذکت  ار  اهنآ  عیـشت  درادـن ، تقباطم  نیقیرف  دـیاقع  اب  دـید  یتقو  .دـیامن 

.دناوخب كرشم  یلاغ و  ار  كاپ  دّحوم  نایعیش 

؛ نارگید یّلح و  همالع ي  یسلجم و  قودص و  نیموحرم  لیبق  زا  دنا ؛ هتشون  دیاقع  رد  یلقتسم  باتک  کی  ره  هعیش  ياملع  زا  رابک 
.دیسانشب ار  يرتفُم  باّذک  ات  دییامن  هعلاطم  ناوضرلاو ، ْهمحرلا  مهیلع 

عبات یلاغ و  كرشم و  نایعیش ، دینادب  ات  دینک  هعجارم  میا ، هدومن  رکذ  ار  هعیـش  دیاقع  ام  ًارـصتخم  باتک ، نیمه  موس ] سلجم   ] رد
.دنتسین يدوهی  نوعلم  ءابس  نبا 

ياواتف و  یعفاش ) و ]  ] یلبنح یکلام ، یفنح ،  ) هعبرا بهاذم  دـیاقع  فالتخا  میدوب ، عالطا  یب  ای  ضرغُم و  فاصنا و  یب  مه  ام  رگا 
(1) و همّسجم ءزج  ار  اهیّنس  مامت  هدومن ، طولخم  عورف  لوصا و  رد  ار  اهنآ  ناماما  طبر  یب 

« لحن للم و   » رد مه  یناتسرهش  هک  ار  هیوشح  هلبانح و  هرعاشا و  همّسجم  دیاقع  الثم  میدروآ ؛ یم  رامـش  هب  نیکرـشم ، ناهارمگ و 
.دنتسه رفاک  كرشم و  ادخ و  تیؤر  تیمسج و  هب  لئاق  یگمه  اهیّنس  میتفگ  یم  میدرک و  یم  باسح  مومع  ياپ  هدومن ، لقن 
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هک تیؤر  مّسجت و  هب  هدیقع  اجک و  نّنـست  لها  مومع  دـیاقع  اریز  میدوب ؛ ضرغم  ًامتح  هتفگ و  فالخ  ًاعطق  میتفگ ، یم  نینچ  رگا 
.اجک دنا  لئاق  اهنآ  زا  یضعب 

مومع بهذـم  هب  یطبر  هدـیدرگ ، دـیاقع  رد  تافارخ  هب  لئاق  همـسجم ، هیروح  هیکراشم و  هیمارک ، یعمج  نّنـست  لها  نایم  رد  رگا 
.درادن نّنست  لها 

.دنادب رفاک  دساف و  ار  همه  دنیبب و  مشچ  کی  هب  ار  اهنآ  مامت  هک  دیامن  یمن  طولخم  ار  همه  فصنم ، هدنسیون ي 

تـسد هب  هدیـسر ، لبنح ) نب  دـمحا  یعفاش و  کلام و  و  هفینحوبا ،  ) نّنـست لها  هعبرا  همئا  زا  هک  يا  هردان  ياواتف  تسا  فاصنا  ایآ 
گـس تشوگ  ندوب  حابم  هب  مکح  لیبق  زا  میناوخب ؛ دساف  تعدب و  لها  ار  نّنـست  لها  هعماج  مامت  هدومن و  مه  هب  طولخم  هتفرگ و 

هلیـسو ي هب  مراحم  اب  هعقاوم  انز و  هب  ار  شرتخد  ردـپ  ندومن  حاکن  کشخ و  تساجن  هب  ندومن  هدجـس  ذـیبن و  اـب  نتفرگ  وضو  و 
ياواتف نآ  یمامت  لیصفت  حرش و  ماقم  رد  کنیا  هک  اهنآ ! ریغ  رفس و  رد  دراما  حاکن  دنناشوپب و  یلسانت  تلآ  رب  هک  يریرح  هچراپ 

.دش هراشا  دهاش  هنومن و  باب  نم  متسین ؛ اهنآ  ّدر  هدراو و 

تفگ یمن  دز و  یمن  نایعیش  هب  اه  تمهت  هحفص 134  هحفص 132 و  رد  دوبن ، راک  هطلغم  عالطا و  یب  ای  ضرغُم و  نیما  دمحا  رگا 
.دنناد یم  بجاو  ادخ  تعاطا  لثم  ار  ماما  تعاطا  تهج  نیمه  هب  هدش ، هعیش  بهذم  لخاد  یناریا  ياه  یتشدرز  یتسرپ  هاش  هک 

هاش زا  هیماما  هقح  هقیرط ي  رد  ماما  تعاطا  بوجو  هک  دـینادب  ات  دـیناوخب ، باتک  نیمه  مهد ] سلجم  رد   ] ار اه  تمهت  نیا  باوج 
ياملع هک  یثیداحا  و  دیجم ) نآرق   ) لاعتم يادخ  باتک  زا  هکلب  ، هدشن هتفرگ  وا -  لوق  هب  میدق -  نایناریا  یتسرپ 
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.هعیش ياملع  رباکا  دزن  هرتاوتم ي  تالوقنم  زا  هتشذگ  تسا ، هدیدرگ  ذخا  دنا ، هدومن  لقن  ناشدوخ  گرزب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  صوصن  راکنا  هحفص 318  رد 

«. هدومن راذگاو  تّما  يأر  هب  ار  رما  هدربن و  تفالخ  زا  یمان  هدومنن و  تفالخ  نییعت  ربمغیپ  »

.تسا هدش  هداد  باتک  نیمه  متشه ] مجنپ و  سلجم  رد   ] راکنا نیا  باوج  ًالوا 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  اجک  رد  هک  دـندومن  یم  نیعم  نّنـست  لها  ياملع  مامت  زا  نتفرگ  کمک  اب  نیما  دـمحا  ياقآ  دوب  بوخ  ًایناث 
.تسا هداد  يروتسد  نینچ  هدومن و  راذگاو  تّما  يأر  هب  ار  تفالخ  رما  هلآو  هیلع 

هک دـندومن  یم  رکذ  دنـس  کی  مه  نایاقآ  دوب  بوخ  میا ؛ هدومن  رکذ  باتک  لصا  رد  ار  دوخ  لیالد  تفـالخ و  ّصن  دانـسا  هک  اـم 
.دنیامن هفیلخ  نییعت  دندرگ و  عمج  ناشدوخ  هک  مدومن  راذگاو  تّما  يأر  هب  ار  تفالخ  رما  دشاب  هدومرف  ربمغیپ 

ال : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنیامن  یم  لقن  ار  نآ  یبات  بآ و  اب  هک  دـنراد  هلمج  کی  نّنـست  لها  نایاقآ  طـقف 
قح تابثا  تفالخ ، رد  تّما  عامجا  لیلد ، نیمه  هب  سپ  .دنیامن » یمن  یهارمگ  رب  عامتجا  نم  تما  « ؛ (1)« لالضلا یلع  یتّمأ  عمتجت 

.دیامن یم 

.ددرگ راکشآ  قح  ات  دییامرف ، هعلاطم  باتک  نیمه  متفه ] سلجم  رد   ] مه ار  اهنآ  چوپ  لیلد  نیا  عامجا و  زا  باوج 
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هکنیا زا  لبق  نم  زا  دینک  لاؤس  ( ؛» ینودقفت نأ  لبق  ینولس  : » هدومرف هک  دنا  هدرک  لعج  یلع  لوق  زا  نایعیش  دیوگ : هحفص 322  رد 
( .دیباین ارم 

يزرو ضرغ  هنوگچ  نیما  دمحا  دـینادب  ات  دـییامرف  هعلاطم  تسا ، دوجوم  باتک  نیمه  مهد ] سلجم  رد   ] ًالـصفم هلمج  نیا  باوج 
داتـسا زا  لمکا  ملعا و  بتارم  هب  هک  هّماع  ياملع  هکلب  دنا ، هدومنن  لعج  زگره  نایعیـش  هک  هتـسناد  یمن  هدوب و  عالطا  یب  ای  هدومن 

.دنا هدومن  لقن  دندوب ، نیما  دمحا 

«! دشاب یم  اهنآ  دیاقع  عدب  زا  نیا  دمآ و  دهاوخ  يرظتنم  ماما  دنیوگ  هیماما  نایعیش  : » دیوگ زین  و 

زا يرابخا  همدقم ، نیمه  رخآ  رد  نینچمه  باتک و  نیمه  مهد ] سلجم   ] هب دننک  هعجارم  عوضوم  نیا  هب  عجار  مرتحم  ناگدـنناوخ 
.دیسانشب ار  زاب  هطسفس  راک  هطلغم  ات  دینک  هعلاطم  میا ، هدومن  لقن  مارم  تابثا  رب  اهنآ  دیاقع  هماع و  ياملع 

ثحب فاصنا  یب  زومرم  نآ  بیجع  ياـه  تمهت  رادـخاش و  ياـه  غورد  فارطا  رد  نیا  زا  شیب  مینک و  هاـتوک  نخـس  تسا  بوخ 
.مییامنن

نآ هرهاط ي  ترتع  زا  ناماما  مرکا و  لوسر   ) دوخ نید  نایاوشیپ  تاروتـسد  قبط  نایعیـش  هک  دـنناد  یم  لد  كاپ  فصنم  ناـمدرم 
هب مالسا  تالغ و  سوجم و  يراصن و  دوهی و  دیاقع  نیب  دنرادار و  يدیحوت  كاپ  نید  نیرتهب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس  ترضح ،

.دنا هدومن  لوبق  تافارخ  زا  یلاخ  ار  مالسا  يدیحوت  كاپ  نید  هدومن ، نسحا  باختنا  دنراذگ و  یم  قرف  یبوخ 

: دیوگ هک  مییامن  یم  رکذ  هدورس  وکین  رایسب  هک  ار  نابز  یسراپ  بیدا  رعش  ماقم ، نیا  بسانم  مینک و  یم  متخ  اج  نیمه  ار  بلطم 
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تسوت هگنالوج  هن  غرمیس  هصرع ي  سگم  يا 

(1) يراد یم  ام  تمحز  يرب و  یم  دوخ  ضرع 

هک  ) اهُلب نیناجم و  راتفگ  هب  هک  تسا  مهرب  مهرد و  وا ، دوخ  دننام  ّتتشتم و  يردق  هب  يزیربت  يورـسک  ياهراتفگ  تاملک و  اما  و 
.دشاب باوج  هب  جاتحم  هک  یقطنم  لقاع  تاملک  هب  ات  تسا ، رت  هیبش  دنیوگ ) یم  الپ  ترپ و  یهاگ  دنهد و  یم  شحف  یهاگ 

اهنآ باوج  يورسک و  ياه  ییوگ  طلغ  هب  هراشا 

هراشا ًارصتخم  دنـسانشب ، ار  راک  هطلغم  ياهزاب  هطـسفس  یگناخ و  نادزد  دیاب  هک  فصنم  ریمـض  نشور  ناناوج  يرادیب  يارب  یلو 
.مییامن یم 

.دناد یم  يدوهی  ءابس  نب  هللادبع  زا  ار  هعیش  شیادیپ  بصاون -  جراوخ و  زا  ناگتشذگ  دننام  يرگ -  هعیش  مکی  راتفگ  رد 

.دیسانشب ار  شناد  ملع و  نرق  ناگدنهد  بیرف  نارگیزاب و  ات  دینک ، هعلاطم  باتک  نیمه  مود  سلجم  رد  ار  شباوج 

« .دندرب دجسم  هب  تعیب  يارب  روز  هب  ار  یلع  هک  تسا  هعیش  تایلعج  زا  : » دیوگ هحفص 5  رد 

هکلب تسین ، هعیـش  تایلعج  زا  عوضوم  نیا  هک  دننادب  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  تسا ، هدش  هداد  باتک  نیمه  متفه  سلجم  رد  شباوج 
.دندرب تعیب  يارب  ربج  روز و  هب  رما  ودب  رد  ار  ترضح  نآ  هک  دنا  هدومن  رارقا  هتشون و  مه  یّنس  ياملع  ناگرزب 

رد مهرب  مهرد و  تارّرکم  نوچ  هدومن -  رارکت  باتک  نامه  ياج  نیدنچ  رد 
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هب یهانگ  هک  تسا  یباوث  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسود  هکنآ  لیبق  زا  يرابخا  تسا  هعیش  تالوعجم  زا  هک  تسا -  رایسب  وا  ياه  باتک 
رب نتسیرگ  و  دناسر ، یمن  ررض  نآ 

.تسا تشهب  رد  لوخد  ثعاب  مالّسلا  هیلع  نیسح 

.تسا هدش  هداد  متفه ] سلجم  رد   ] هطلغم نیا  باوج 

همئا تمـصع  رب  لیالد  .دـییامن  یم  تباث  لیلد  هچ  هب  دـییوگ و  یم  اجک  زا  ار  ناماما  تمـصع  هک  هدومن  ضارتعا  مود ، راـتفگ  رد 
.هدیدرگ لقن  باتک  نیمه  مهد ] سلجم   ] رد ًارصتخم  هک  تسا  رایسب  نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالس  يده - 

[ متشه سلجم   ] رد شباوج  .تسا  هدومن  یتالاکشا  تماما  تفالخ و  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  بصن  مخ و  ریدغ  هب  عجار  هحفص 21  رد 
.ددرگ لاکشا  عفر  ات  دریگ ، رارق  هعلاطم  دروم  باتک  نیمه 

رب لیالد  هدوب !» مه  یـضار  هکلب  هدوبن ، گنتلد  دوخ  یگدنام  بقع  زا  هاگ  چیه  مالّـسلا  هیلع  یلع   » هک تسا  هتـشون  هحفص 23  رد 
مهن و سلجم   ] رد لصفم  زا  يرـصتخم  هب  .تسا  رایـسب  هدوب ، یـضاران  گنتلد و  ًالماک  ترـضح  نآ  هکنیا  تابثا  وا و  لوق  نـالطب 

.تسا هدش  هراشا  باتک  نیمه  مهد ]

!! نارگید دننام  هدوب  يرشب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دناسر  یم  دیجم  نآرق  هفیرش  هیآ  هب  داهشتسا  اب  هحفص 27  رد 

، هدومن هضاـفا  قلخ  ناگدـیزگرب  زا  ضعب  هب  ار  دوخ  بیغ  ملع  دـنوادخ  هکنیا  هب  ندرب  یپ  هطلغم و  نیا  باوـج  اّـمعم و  لـح  يارب 
.باتک نیمه  مهد ] سلجم   ] هب دوش  هعجارم 

«! تسا یتسرپ  تب  هّمئا  روبق  ترایز  دنا و  هراک  چیه  ناگدرم و  نارگید  دننام  ناماما  : » دیوگ هحفص 31 و 34  رد 

133 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


.دییامن هعلاطم  باتک  نیمه  موس ] سلجم  رد   ] ار شباوج 

«! دش هتشک  اذل ] ، ] دربب شیپ  زا  يراک  تسناوتن  تساخرب و  تفالخ  بلط  هب  یلع  نب  نیسح  : » تسا هتشون  هحفص 39  رد 

يارب هن  هدومن ، قح  هب  مایق  یلع ‘ نب  نیـسح  ملاع  يادهـش  رخفم  هک  دینادب  ات  دـیناوخب ، باتک  نیمه  متفه ] سلجم  رد   ] ار شباوج 
.هیرهاظ تسایر  تفالخ و  بلج 

.هدوبن یلیلد  یّصن و  یلع  تفالخ  رب  هک  دنک  یم  رارکت  شباتک  ياج  نیدنچ  رد 

مالّـسلا هیلع  یلع  هک  هدـش  هداد  متـشه ] مجنپ و  سلجم   ] رد هحیرـص  صوصن  لـیالد و  تاـبثا  رد  وا  ياـه  ییوگ  هدـنکارپ  باوج 
.تسا هدوب  صوصنم  هفیلخ 

همدـقم اب  و ]  ] دـهاوخ یم  هدـح  یلع  یباتک  دوخ  مهدـب ، باوج  وا  ياه  يزاب  هطـسفس  اـه و  ییوگ  هدـنکارپ  ماـمت  هب  مهاوخب  رگا 
.درادن یتبسانم  یسیون 

هدومن و اه  يزاب  هّقح  تسا ، هدز  هعیش  ياملع  نایعیش و  هب  هتـسسگ  راسفا  نآ  يرایـسب  ياه  تمهت  اه و  غورد  اهنیا ، همه  رب  هوالع 
هّقح هب  اه  سکع  نآ  يور  ار  هعیـش  بهذـم  هدومن و  پاچ  ییاه  سکع  اج ، همه  زا  ربخ  یب  سران  ناناوج  ماوع و  رظن  بلج  يارب 

.تسا هداد  ناشن  یفارخ  يزاب ،

ار وا  باوج  دنتـسناوتن  ناناملـسم  نیغّلبم  ءابطخ و  ءاملع و  نوچ  هک  دـنیوگ  یم  وا  ناگدروخ  بیرف  اـهزاب و  هطـسفس  هکنآ  بجع 
! دنتشک ار  وا  اذل  دنوش ، رضاح  دنتشادن  یملع  تردق  هرظانم ، سلجم  رد  دنهدب و 

هب موسوم  دوخ  همانزور ي  رد  یتالاقم  اه ، باتک  رب  هوالع  دوب ، هتخادـنا  هار  ییوهایه  هک  شتاـیح  ناـمز  رد  مراد  رطاـخ  هب  بوخ 
یگتخیگنارب يوعد  هدومن ، عمج  دوخ  رود  هب  ار  ربخ  یب  ناناوج  هلیسو  نآ  هب  داد و  یم  رشن  نامیپ »  » هلجمو مچرپ » »
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.دومن یم 

ود تولج ، ای  تولخ  دنک ، نیعم  دوخ  لیم  هب  ار  یّلحم  هک  مداد  ماغیپ  وا  يارب  هبترم  نیدـنچ  هدـیمهف  ناناوج  زا  رفن  دـنچ  هلیـسو  هب 
، هدش تالکشم  ّلح  الا  موش و  یم  میلست  نم  یتشاد ، دوخ  راتفگ  رب  یتبثم  لیالد  رگا  .مینک  تبحـص  و  میوش ]  ] وربور مه  اب  يرفن 

.دیوشن ناگناگیب  يارب  زاس  هنیمز  هدومنن و  هعماج  هقرفت ي  فالتخا و  هب  کمک  نیا  زا  شیب  هتشادرب ، نایم  زا  راقن 

هبتاکم هداد -  یم  ناگرزب  ءاـملع و  همه ي  هب  هک  دوب  یباوج  نیا  منک -  یمن  يروضح  هرظاـنم ي  هبحاـصم و  نم  داد : یم  باوج 
! مهدب باوج  ات  دیسیونب ، دینک و 

هلیـسو هب  هچ  ینلع و  دـیارج  هلیـسو  هب  هچ  نید ، نیغّلبم  ءاملع و  فرط  زا  هک  دنتـشادن  ربخ  مدرم  هک  تساـج  نیمه  گرزب  هابتـشا 
ریاس دهشم و  زاریش و  نارهت و  مق و  زا  صاخشا ،

ات دیسیونب  میامن ؛ یمن  يروضح  هرظانم  نم  داد : یم  باوج  يروضح ، هرظانم  يارب  دوش  رـضاح  هک  دش  یم  غالبا  ناشیا  هب  اهرهش 
هرظانم و رد  تسه ، رارف  هار  هبتاکم  رد  هک  يردق  هب  دـنناد  یم  مالک  ّنف  لها  نوچ  دوب ، تاثحابم  زا  رارف  دوخ  نیا  مهدـب و  باوج 

.تسین يروضح  هملاکم  هثحابم و 

ناشیا زاریـش و  ياملع  نیب  يدیدم  تدـم  ناهیک  همانزور  رد  ًاصوصخم  دـندش ، مه  هبتاکم  هب  رـضاح  ءاملع ، زا  يا  هدـع  کلذ  عم 
هب هتـسخ و  ناگدـنناوخ  مامت  هک  درب  راک  هب  یناعم  ظافلا و  تارّرکم  ییوگ و  هدـنکارپ  يردـق  هب  دـش و  یم  هداشگرـس  هبتاکم ي 

.دندوب نادنخ  وا  ياه  ییوگ  هدنکارپ 

هرظاـنم ي سلاـجم  لیکـشت  يارب  ررکم  ياـه  ماـغیپ  زا  دـعب  هک  مدوـب  یعاد  نـید ، نارازگتمدـخ  نـیغّلبم  نـیرت  کـچوک  زا  یکی 
تبقاع سأی ، باوج  ندینش  يروضح و 
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بیرف ناناوج  زا  يا  هدع  دش  ببس  نامه  هک  مهدب -  یباوج  رصتخم  وا  ياه  هطسفس  ضعب  هب  روکذم  نایاقآ  هلیـسو  هب  مدش  راچان 
، هدومن نشور  ار  هدروخ  بیرف  ناناوج  ًالثم  دندرب ؛ -  وا  ياه  يزاب  هّقح  هب  یپ  دنتـشگرب و  وا  زا  سلجملا  یف  هدش ، نشور  هدروخ 

هبوکداب ماوع  نامدرم  تاجتسد  زا  هک  ییاه  سکع  هلیسو ي  هب  ار  هعیش  بهذم  هک  تسا  نآ  امـش  ياه  يراک  طلغ  زا  یکی  متفگ 
نیا نیزاوم  يور  نایعیـش ، یبهذـم  دـیاقع  دـنک  نامگ  ربخ  یب  هدـننیب ي  ره  هک  دـیداد  ناشن  هنوراو  هدومن  پاچ  رگید  ياهاج  اـی 

ثحب اهنآ  ياملع  بتک  دانـسا و  يور  زا  دـیاب  یتّلم  موق و  ره  دـیاقع  رد  ًاقطنم  ًالقع و  هدـعاقلا ، یلع  هکنآ  لاح  .تساـه و  سکع 
ندز هراّدق  همق و  لفق و  ندز و  خیس  هب  هک  دیداد  ناشن  نایعیـش  دیلقت  عجارم  ءاهقف و  ءاملع و  بتک  زا  باتک  کی  امـش  رگا  .دومن 
هداد ناشن  هنوراو  ياه  سکع  هلیـسو ي  هب  يا و  هدرک  هطـسفس  يزاب و  هّقح  هک  ییاهزیچ  ریاس  هیبش و  نتخاس و  مساق  هلجح ي  و 

.مدرگ یم  میلست  نم  هدومن ، لقن  يربخ  تاعوضوم  نیا  رد  بهذم  نید و  نایاوشیپ  يده و  همئا ي  زا  دنشاب و  هداد  روتسد  يا ،

هیلمع ي لئاسر  هیهقف و  بتک  هدـیدرگ ، نیعم  ینیزاوم  ندـب ، نت و  ظفح  يارب  هیلمع  لئاسر  هیعرـش و  تاروتـسد  رد  هکنآ  لاح  و 
عمجم یسابع و  عماج  دننام : هیلمع ؛ ياه  هلاسر  عیارـش و  هعمل و  حرـش  لیبق : زا  دشاب ؛ یم  مومع  سرتسد  رد  هعیـش  ياهقف  ءاملع و 

مهرارسا هللا  سّدق  اهنآ -  ياه  همجرت  یناهفـصا و  هللا  تیآ  موحرم  ْهاجنلا  ْهلیـسو  يدزی و  هللا  تیآ  موحرم  یقثولا  ْهورع  لئاسرلا و 
ره زا  بجوا  هک  دنناسر  یم  ًاحیرـص  هدمآ و  رّرقم  یماکحا  هچ  ندب ، نت و  ظفح  يارب  هعیـش  بهذم  رد  دـینیبب  دـینک ، هعلاطم  ار  - 

ره تسا و  یمدآ  ندب  نت و  ظفح  یبجاو ،

136 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مارح  ددرگ ، ندب  نت و  ررض  بجوم  هک  یلمع 

یم طقاس  یهاگ  دراد ، يرفعج  هقف  رد  یلّـصفم  باوبا  هک  اـهنآ  ریغ  جـح و  هزور و  لـسغ و  وضو و  دـننام  هبجاو ، لاـمعا  رد  یتح 
هب ررـض  اهنآ  ندرک  لـمع  رد  دـنادب  ناملـسم  رگا  تسا ، تراـهط  همّدـقم ي  هک  هبحتـسم  هبجاو و  لاـسغا  وضو و  رد  ًـالثم  ددرگ ؛

، دناسر یم  ندب  ياضعا  زا  يوضع 

.ددرگ یم  طقاس  هدراو  طیارش  اب  دوش ، فوخ  ثعاب  هک  دهدب  هریغ  ناوختسا و  درد  لامتحا  ولو 

هک اهنآ  لاثما  تحارج و  ای  ءاضعا  مرو  ای  مشچ  درد  ای  ضرم  ببس  هب  تسا  بآ  لامعتسا  ررـض  فوخ  مّمیت ، زاوج  دراوم  زا  یکی 
.دوش ّملأتم  ای  رّرضتم  بآ ، لامعتسا  زا  دسرتب 

ندب نت و  ظفح  کلذ  عم  هدروآ ، نامیا  طیارـش  ءزج  ار  نآ  دهد و  یم  تفاظن  تراهط و  هب  يرفعج  سّدقم  بهذـم  هک  یتیمها  اب 
دننک ورف  ندب  نت و  هب  ینزوس  یتح  یعرـش  تهج  نودب  ًادمع  دهد  یمن  هزاجا  يرفعج  هقف  .تسا  هداد  رارق  يزیچ  ره  رب  مّدـقم  ار 

ای دنـشارخب و  تروص  ای  دننکب  وم  هدراو ، بئاصم  رد  دنهد  یمن  هزاجا  یتح  .دوش  رهاظ  نوخ  هک  دنریگب  یمـسق  ًادمع  ار  نخان  ای 
هراّفک هدومن و  رافغتـسا  دیاب  هدرک  هانگ  دنیامنب ، ار  لامعا  نیا  زا  کی  ره  رگا  دنیامن و  دوبک  ار  ندب  هک  یمـسق  هب  دـننزب ، ار  دوخ 

سّدقم نید  تمظع  هب  دوش ، هعجارم  تاراّفک  تاید و  باب  رد  هک  نانچ  .دنهدب 

مدرم ینید  سیماون  اب  دنهاوخ  یم  هک  ینارگیزاب  نازاب و  هطـسفس  رب  دـننک  یم  تنعل  هدرب و  یپ  يرفعج  هقح ي  بهذـم  مالـسا و 
عرش روتسد  فالخ  رب  یفارخ  یماع -  درم  هک  دنزادنیب  سکع  دنهد ! ناشن  هنوراو  هبتـشم و  ربخ  یب  نامدرم  رب  ار  رما  هدومن ، يزاب 

ار شندب  مامت  يرفعج -  هقح ي  بهذم  و 
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اهنیا دنیوگب  هدروآ و  رد  هیبش  هریغ ، هلجح و  رد  هدیـشوپ ، نانز  سابل  ینادرم  ای  هدز و  لفق  دراک و  هرادـق و  همق و  خـیم و  خـیس و 
! تسا يرفعج  بهذم  روتسد 

یب نامدرم  هک  نداد  رارق  بهذم  نالطب  لیالد  زا  ندروآ و  رد  يرفعج  بهذـم  باسح  هب  ار  لهاج  یفارخ و  یماع  نامدرم  لامعا 
تیانج دـنا ، هدومن  یتشز  لامعا  نینچ  هب  رما  هیلاع ، يدابم  نآ  فرط  زا  هعیـش  ياهقف  ءاملع و  ای  ناـماما و  ًاـعقاو  دـننک  ناـمگ  ربخ 

.تسا گرزب 

یبارخ و رب  لیلد  ار  لامعا  نآ  ناوت  یمن  و ]  ] درادن یساسا  يانبم  هک  تسا  يراج  یموق  دارفا  رد  یفارخ  تشز و  لامعا  زا  يرایسب 
هدـنیوگ و هدـیقع  داسف  يراک و  هطلغم  ياه  هطـسفس  يزاب و  هّقُح  رب  لیلد  اه ، نداد  ناشن  هنوراو  نیا  .داد  رارق  بهذـم  لصا  داسف 

.دشاب یم  هدنسیون 

نادـناخ هـب  هـک  تـسا  ییاـه  تراـسج  هدوـمن ، رکذ  يرگ  هعیـش  باـتک  رد  لاـیح ، رگیزاـب  درم  نـیا  رّرکم  هـک  یبلاـطم  هـلمج  زا 
، دنرادن نارگید  رب  یناحجر  هداوناخ  نیا  ًادبا  هتشون ، ًاحیرـص  هدیدرگ و  ضّرعتم  ًاصوصخ -  ًامومع و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

!؟ دنا هدش  لئاق  اهنآ  يارب  یماقم  ربمغیپ  ادخ و  اجک  میوش ! لئاق  اهنآ  يارب  یماقم  ای  هدراذگ  یمارتحا  اهنآ  هب  ات 

لامک اب  قداصلا ‘ دـمحم  نب  رفعج  قیاقح ، رارـسا  فشاک  قطان و  قح ، هب  ماما  سدـق  تحاـس  هب  تبـسن  شباـتک  ياـج  دـنچ  رد  و 
: یسراپ رعاش  دیارس  شوخ  هچ  هتشونن ؛ شناد  درخ و  ملق  اب  يرایشوه و  تقو  رد  ًاعطق  هک  هدومن  اه  تراسج  تحاقو 

درخ لها  دنناوخن  شگرزب 

درب یتشز  هب  ناگرزب  مان  هک 

تارظانم یلایل  رد  هلصفم  تانایب  نمض  رد  رّرکم  تالئاطال ، نیا  باوج  ًالوا :

138 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


، هدـیدرگ رکذ  هّماع  قرط  زا  هحیحـص  رابخا  دـیجم و  نآرق  تایآ  زا  هنقتم  لیالد  باتک ، نیا  قاروا  بلاغ  رد  هدـش و  هداد  رواـشیپ 
.تسا هدش  هراشا  هحیرص  رابخا  هفیرش و  تایآ  لیالد  هب  متفه ] موس و  سلجم   ] رد ًاصوصخم 

نیا هن  رگم  هدومن ، هبتـشم  ناربخ  یب  رب  ار  رما  ًادـمع  هدوبن ، دـقتعم  نوچ  هدـناوخ ، رگا  هدـناوخن و  نآرق  دایـش ، درم  نیا  ایوگ  ًایناث :
، هداد رارق  قلخ  زا  يافطـصم  لئاق و  یتازایتما  اهنآ  يارب  هدوتـس و  ار  لیلج  نادناخ  نیا  يرایـسب ، تایآ  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 

: دیامرف یم  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 33 و 34  رد  هچنانچ 

﴾. ٍضَْعب نِم  اَهُضَْعب  ًهّیّرُذ  َنیَِملاَْعلا *  یَلَع  َناَرْمِع  َلآَو  َمیِهاَْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یَفَطْصا  َهللا  ّنِإ  ﴿

یخرب لسن  زا  یخرب  دنتـسه  ینادنزرف  .نایناهج  رب  ار  نارمع  هداوناخ  میهاربا و  هداوناخ  حون و  مدآ و  هدیزگرب  ادخ  هک  یتسرد  هب  »
«. رگید

: دیامرف يروش )  ) هروس 42 هیآ 23  رد  و 

﴾. ًانْسُح اَهِیف  َُهل  ْدِّزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  نَمَو  َیبْرُْقلا  ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  ﴿

ره .دـیراد  روظنم  نادـنواشیوخ  ّقح  رد  ار  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخ  یمن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  ربمغیپ ) يا   ) وگب »
«. مییازفیب شا  ییوکین  رب  ام  دهد  ماجنا  وکین  راک  هک 

یلع و يالعا  یلاع  ماقم  يرترب و  تیالو و  هب  رارقا  ًاحیرـص  نّنـست  لها  هّماع و  ياـملع  رباـکا  هک  تسا  نیا  رد  نم  ّرثأـت  رتشیب  یلو 
! ار اهنآ  لیاضف  دیامن  راکنا  هداز ، یعیش  رهاظ  هب  فلخان  نیا  یلو  دنیامن ؛ یم  نیعمجا  مهیلعو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هرهاط  ترتع 
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لطاب نید  نانمشد ، رظن  بلج  يارب  كاّته  زومرم  درم  نیا  یلو  دنرب ، یم  ار  تراهط  تیب  لها  مان  مامت ، مارتحا  اب  یّنس  ياملع  مامت 
.هدرب ار  اهنآ  مان  تحاقو  اب  هدومن و  رهاظ  ار  دوخ  دساف 

تراهط تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  هّماع  ياملع  بتک 

هدوب فرتعم  راودا ، زا  يا  هرود  ره  رد   - بصاون جراوخ و  يا  هدع  يانثتسا  هب  نّنـست -  لها  ياملع  مومع  هک  دنناد  یم  عالطا  لها 
اهنآ رباکا  زا  يریثک  عمج  ًاصوصخم  تّما و  مامت  رب  اهنآ  مّدـقت  قح  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم  لآ  بقانم  لیاضف و  هب  دـنا 
ْهدوم  » مراد رضاح  دوخ  هناخباتک  رد  لاحلا  هدیسر و  یعاد  رظن  هب  هچنآ  دنا و  هتشون  اراختفا  تراهط  تیب  لها  مان  هب  یلقتسم  باتک 
ظفاح لوسرلا ،» لآ  ْهفرعم  یف  لوصولا  جارعم  « ؛ یفنح یخلب  نامیلس  خیش  ْهدوملا ؛» عیبانی  « ؛ ینادمه یعفاش  یلع  دیـس  ریم  یبرقلا ،»
ْهفشر « ؛ یعفاش هیقف  یلزاغم  نبا  تیبلا ،» لها  بقانم  « ؛ یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  تیبلا ،» لها  لئاضف  بقانم و  « ؛ يدنرز نیدلا  لامج 
فیلأت فارشالا ،» ّبحب  فاحتالا   » باتک يولع ؛ نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  فیلأت  يداهلا ،» یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا 

یف نیطمـسلا  دـئارف  « ؛ یطویـس نیدـلا  لالج  فیلأت  تیبلا ،» لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا  « ؛ ياوربش رماع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  خـیش 
؛) یئومح  ) ینیومح دمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیش  نیطبسلاو ،» ءارهزلاو  یضترملا  لئاضف 

ْهفرعم یف  ْهّمألا  صاوخ  ْهرکذت  « ؛ یکلام غابص  نب  نیدلا  رون  ْهمئالا ،» ْهفرعم  یف  ْهّمهملا  لوصف  « ؛ یعفاش مرحلا  ماما  یبقعلا ،» ریاخذ  »
«، لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  « ؛ یعفاـش یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  بلاـطلا ،» ْهیاـفک  « ؛ يزوج نبا  طبـس  فسوی  ْهمئـألا ،»

بطخا بقانم ،» « ؛ یعفاش هحلط  نب  دمحم 
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.دشاب یم  يروز  هنگنز  تجهب  لولهب  یضاق  ریهش ، خّروم  ققحم و  دمحم » لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  « ؛ مزراوخ ءابطخلا 

رایـسب ًاقرفتم  تراهط  تیب  لها  بقانم  لیاضف و  نّنـست ، لها  هّماع و  ياملع  گرزب  ریـسافت  هربتعم و  بتک  یمامت  رد  اهنیا  رب  هوالع 
.تسا هدش  تبث 

! دندنخ یم  وا  رب  اهینس  نایعیش ، زا  هتشذگ  دنک و  یم  هطلغم  تسناد  یم  هک  یلاح  رد  دیـشک  یمن  تلاجخ  يورـسک  ارچ  مناد  یمن 
هّبنتم دـنزادنا و  ریز  هب  تلجخ  رـس  ندـش  هتخیگنارب  ضوع  ار و  باـتک  نیا  دـنناوخب  وا  هدروخ ي  بیرف  نادـیرم  تسا  بوخ  سپ 

.دنسانشب اه -  يزورما  لوق  هب  ار -  متسیب  نرق  نارگیزاب  دندرگ و 

هنگنز يدنفا  تجهب  لولهب  دمحم  یضاق  فیلأت  یکرت  باتک  تساوخ  یم  ًالقا  تشادن ، يدایز  راک  رـس و  یبرع  ياه  باتک  اب  رگا 
یلوتانآ لوبمالـسا و  رد  نافرع  هقف و  هیلقن و  هیلقع و  مولع  رد  هیکرت و  ریخا  نرق  فورعم  ياملع  ءالـضف و  هّلجا ي  زا  هک  ار  يروز 

هدـیدرگ و همجرت  مه  یـسراف  هب  هک  دـناوخب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  خـیرات  رد  همکاحم  حیرـشت و   » مان هب  هدوب  روهـشم 
تـسا مزال  یّکاش  هعیـش  ره  رب  ًاعقاو  و  .تسا ) دوجوم  یعاد  هناخباتک  رد  مه  وا  یـسراف  یکرت و  لوا  پاچ   ) هدش ددعتم  ياه  پاچ

دـنیامنب و راک  هطلغم  نارگیزاب  رب  نیرفن  دنونـشب و  یّنـس  گرزب  ملاع  ناـیب  زا  ار  قیاـقح  هدرک و  يرادـیرخ  ار  سّدـقم  باـتک  نآ 
.مییامن یم  باتک  نآ  هعلاطم  هب  هیصوت  ار  ننست  لها  ربخ  یب  ناناوجو  رکفنشور  ناردارب  ًاصوصخم 

ياملع رباکا  زا  یـضعب  لاوقا  لقن  هب  هدومن ، تصرف  مانتغا  مه  اجنیا  رد  هدیدرگ ، جرد  باتک  نیمه  نتم  رد  هچنآ  رب  هوالع  مراچان 
دننادب مرتحم  ناگدنناوخ  ات  میامن ، هراشا  مالّسلا  هیلع  تراهط  تیب  لها  یلع و  نینمؤملاریما  لیاضف  رد  نّنست  لها 

141 ص :
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هب یلاّعج  تبـسن  هک  دـنا  هتفر  یـضاق  هب  اهنت  مهلاثما  یناتـسدرک و  دودرم )  ) خودرم يرـصم و  نیما  دـمحا  اـب  يزیربت  يورـسک  هک 
! دنا هداد  نایعیش 

یمن ربخ  لعج  هتفگن و  غورد  ًادـبا  دـنا ، نیقداص  هرهاط  ترتع  وریپ  دـنداعم و  أدـبم و  هب  دـقتعم  نوچ  نایعیـش  هک  دـنناد  یمن  اهنآ 
ادص مه  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  لیاضف  لقن  رد  ام  اب  تعامج ، ياملع  یمامت  اریز  دنرادن ؛ ربخ  لعج  هب  یجایتحا  هکنآ  هچ  دـنیامن ؛

، رّرکم هک  تسا  یعفاش  سیردا  نب  دمحم  دـشاب ، یم  اهنآ  هعبرا  همئا  نایاوشیپ و  زا  هک  نّنـست  لها  گرزب  ناماما  هلمج  زا  دنتـسه ؛
.تسا هدومن  مالّسلا  هیلع  تیبلا  لها  بقانم  لیاضف و  هب  فارتعا  رارقا و  ًارثن ، ًامظن و 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  هب  فارتعا  رد  یعفاش  ماما  راعشا 

یعفاش نیدلارون  دیس  يدوهمس  همالع  هچنانچ 

(1)« نیدقعلا رهاوج   » رد هدوب  يرجه  مهد  نرق  لیاوا  رد  زاجح  رصم و  ياملعلا  ملعا  هک 

هحفـص 5 رد  یکلام  نیدـلارون  زین  دـیامن و  یم  لقن  هدوب  یعفاش  ماـما  باحـصا  زا  هک  نامیلـس  نب  عیبر  زا  یقهیب  رکبوبا  ظـفاح  زا 
(2)« هّمهملا لوصف  »

(3)« هّدوملا عیبانی   » باب 62 لوا  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  هجاوخ  هدومن و  لقن  هتشون ، یعفاش  بقانم »  » رد هک  یقهیب  باتک  زا 

142 ص :

وأ هبقنم  عامـس  یلع  نوربصی  اسانأ ال  ّنإ  یعفاشلل  لیق  لاق : یعفاـشلا  باحـصأ  دـحأ  نامیلـس  نب  عبیرلا  نع  یقهیبلا  لـقن  دـقو  - » 1
رهاوج لوقی .»...  یعفاشلا  أشنأف  رخآ ، مالکب  نوذـخأیو  یـضفار ، اذـه  نولوقی : اهرکذـی  اّنم  ًادـحاو  اوأر  اذإـف  تیبلا ، لـهأل  هلیـضف 

باب 4. مسق 2 ، ، 2/110 يدوهمس ، نیدقعلا ،
.فلؤم همدقم  ، 1/110 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 2

و باب 22 . لوا ، طمـس  ح 98 ، ، 1/135 نیطمـسلا ، دئارف  رد  ینیومح  زین : و  باب 58 . ح 55 ، ، 2/373 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 3
.دنا هدرک  لقن  یعفاش  زا  ار  رعش  نیمه  باب 2 . ص232 ، راصبألا ، رون  رد  یجنلبش 
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زاًالقن هدوب ، زاجح  رـصم و  ياملع  ملعا  دوخ  نامز  رد  هک  هنیدـملا ) خـیرات  هدنـسیون  ، ) يدوهمـس نیدـلا  رون  نیدـقعلا » رهاوج   » زا
: تفگ هک  هدومن  رکذ  ًاحورشم  یقهیب 

نیما و دمحا  يورسک و  دننام  دنونـشب -  ار  تیبلا  لها  لیاضف  بقانم و  دنرادن  تقاط  ربص و  مدرم  هک  دنتفگ  یعفاش  ماما  هب  يزور 
یـضفار وا  دنیوگ  یم  یـضفار ؛» اذه  نولوقی  ، » دیامن یم  ار  تیبلا  لها  لیاضف  رکذ  ام  زا  یکی  هک  دننک  هدهاشم  رگا  و  ناشنارقا - 

: تفگ هتخاس ، راکشآ  ار  قیاقح  هدومن و  يراعشا  داشنا  سلجملا  یف  یعفاش  يروف  .تسا 

ًاّیلع اورکذ  سلجم  یف  اذإ 

هّیکّزلا همطافو  هیطبسو 

هاوس يرکذ  مهضعب  يرجأف 

هّیقلقلس ّهنا  نقیأف 

هینب وأ  ًاّیلع  اورکذ  اذإ 

هّیلعلا تایاورلاب  لغاشت 

اذه موق  ای  اوزواجت  لاقی 

هّیضفارلا ثیدح  نم  اذهف 

سانأ نم  نمیهملا  یلإ  تئرب 

هّیمطافلا ّبح  ضفرلا  نوری 

ّیبر هالص  لوسرلا  لآ  یلع 

هّیلهاجلا کلتل  هتنعلو 

: دیوگ هکنآ  راعشا  نیا  يانعم  هصالخ 

لآ رکذ  زا  ار  مدرم  هکنآ  يارب  نانمـشد  ضعب  دوش ، یم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  رکذ  یـسلجم  رد  هک  ینامز  »
تسا قلقلس  دوش ، یم  هداوناخ  نیا  رکذ  عنام  هک  سک  نآ  دینک  نیقی  سپ  .دنروآ  یم  نایم  هب  يرگید  رکذ  دننک ، فرـصنم  دمحم 

: دوـش یم  هتفگ  دوـشن و  وا  ياـه  هچب  یلع و  رکذ  هـک  دـننک  یم  لـقن  دـنلب  تاـیاور  اـهنآ  دوـش .) ضیح  شربد  زا  هـک  ینز  ینعی  )
.تساه یضفار  ثیدح  نیا  اریز  وا ؛) ياه  هچب  یلع و  رکذ  ینعی  ( ؛ رکذ نیا  زا  موق  يا  دیرذگب 
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لوـسر لآ  رب  .همطاـف  یتـسود  ار  ضفر  دـننیب  یم  هک  یمدرم  زا  ادـخ  يوـس  هب  متـسه -  یعفاـش  ماـما  هک  نم  میوـج -  یم  يرازیب 
« .دنناوخب یضفار  ار  دمحم  لآ  ناتسود  هک  تیلهاج  عون  نیا  رب  دنوادخ  تنعل  تسا و  نم  راگدرورپ  تاولص 

(1)« هّدوملا عیبانی   » باب 62 نمض  یفنح  یخلب  نامیلس  و 

رون یقهیب و  زا  ًـالقن  لاس 1290 ، پاچ  ،(2)« راصبالا رون   » هحفص 139 رد  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  و  لوبمالـسا ) پاچ   ) هحفص 355
(3)« هّمهملا لوصف   » هحفص 4 رد  یکلام  غاّبص  نبا  نیدلا 

(4)« لوصولا جارعم   » رد يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح  زین  و 

: تفگ یعفاش  هک  دنا  هتفگ  راعشا  نیا  زا  دعب 

ّالک ُتلق  َتضّفرت  اولاق 

يداقتعا الو  ینید  ضفرلا  ام 

ٍّکش ریغ  تّیلوت  نکل 

ٍداه ریخ  مامإ و  ریخ 

ًاضفر ّیصولا  ّبح  ناک  نإ 

دابعلا ضفرأ  یّننإف 

ماما و نیرتهب  کش ، نودب  مراد  یم  تسود  نکل  نم ، داقتعا  هن  نم و  نید  ضفر  تسین  ًادبا  متفگ : .يدش  یـضفار  دـنتفگ : نم  هب  »
.ار يداه  نیرتهب 

«. متسه مدرم  همه  زا  رت  یضفار  نم  هک  یتسرد  هب  سپ  تسا ، ترضح  نآ  نیرهاط  لآ  ربمغیپ و  یصو  یتسود  ضفر ، يانعم  رگا 

144 ص :

باب 62. ، 3/98 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1

باب 2. ص232 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 2
.فلؤم همدقم  ، 1/107 یکلام ، غاّبص  نبا  هّمهملا ، لوصف  - 3

باتک رد  ار  رعش  نیا  زین  و  .هقح -  یف  ْهدراولا  ثیداحألا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ماما  لاح  حرـش  ص38 ، يدنرز ، لوصولا ، جراعم  - 4
( ققحم  ) .تسا هدرک  رکذ  هحفص 111  نینمؤملاریما ، مامالا  بقانم  لیذ  نیطمسلا ، رردلا  مظن 
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(1)« ءابدألا مجعم   » مشش دلج  هحفص 387  رد  يومح  توقای 

(2)« قعاوص  » باب 9 زا  مود  لصف  نمض  هحفص 79  رد  یکم  رجح  نبا  و 

(3) شریبک ریسفت  متفه  دلج  هحفص 406  رد  يزار  رخف  ماما  و  لاس 1312 ) رصم ، پاچ  )

لصف ،(5)« نیسحلا لتقم   » هحفص 129 رد  مزراوخ  بیطخ  ﴾(4) و  َیبْرُْقلا ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  : ﴿ هفیرـش هیآ  لیذ 
هحفص رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  باب 2 و  نمض  لاس 1290 ) پاچ  ،) (6)« راصبالا رون   » هحفص 140 رد  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  13 و 

(7)« هّدوملا عیبانی   » باب 62 لوبمالسا ) پاچ   ) 356

: تفگ هدومن و  داشنا  یعفاش  ار  راعشا  نیا  هک  دنا  هدومن  لقن  هدوب ، یعفاش  باحصا  زا  یکی  هک  نامیلس  نب  عیبر  زا 

یّنم نم  بّصحُملاب  فق  ًابکار  ای 

ضهانلاو اهفیخ  نکاسب  فتهاو 

ینم یلإ  جیجحلا  ضاف  اذإ  ًارحس 

ضئافلا تارفلا  مطَتلُمک  ًاضیف 

دّمحم لآ  ّبح  ًاضفر  ناک  نإ 

ضفار ّینا  نالقثلا  دهشیلف 

: دیوگ هکنآ  راعشا  نیا  لصح  ام 

یم ینم  يوس  هب  جاجح  هک  رحـس  تقو  فیخ ، دجـسم  نینکاس  هب  ینم و  رازگیر  رد  تسیاب  همظعم  هکم  يوس  هب  هدنور  راوس  يا  »
دنهدب تداهش  سپ  تسا ، دمحم  لآ  یتسود  ضفر ، رگا  وگب : هدب و  ادن  المرب -  ینلع و  هیقت  نودب  دنیآ - 

145 ص :

.یعفاش سیردا  نب  دّمحم  لاح  حرش  هرامش 813 ، همجرت  ، 5/208 يومح ، توقای  ءابدالا ، مجعم  - 1
لصف 4. باب 9 ، ص133 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

.يروش هروس  هیآ 23  لیذ  ، 27/166 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 3
.23 يروش : - 4

لصف 13. ، 2/146 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 5
باب 2. ص232 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 6
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باب 62. ، 3/99 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 7
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« .متسه یضفار  یعفاش ) ماما   ) نم هک  سنا  نج و 

رکب یبا  دیس  و  فارـشالا » ّبحب  فاحتالا   » باتک هحفـص 29  رد  ياوربش  رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیـش  ردقلا  لیلج  همالع  زین  و 
،(1)« يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ْهفـشر   » باـب 4 زا  هحفـص 49  باـب 2 و  زا  هحفـص 31  رد  يولع  نیدلا  باهـش  نب 

(2)« لوسرلا لآ  ْهفرعم  یف  لوصولا  جارعم   » رد يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح  و  لاس 1303 ) رد  رصم  هیمالعا  هعبطم  پاچ  )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  یملید  خیشلاوبا  زا   (3)« هقرحم قعاوص   » رد بّصعتم  یکم  رجح  نبا  و 

«. رهط ریغ  یف  هّمأ  هب  تلمح  ؤرما  اّمإو  هیناز  دلو  اّمإو  قفانم  اّمإ  ثالث : يدحال  وهف  برعلاو ، راصنألا  نم  یترتع  ّقح  فرعی  مل  نم  »

دلو ای  تسا ، انزلا  دلو  ای  تسا ، قفانم  ای  دوب : دـهاوخ  زیچ  هس  زا  یکی  وا  سپ  برع ، راصنا و  زا  ارم  ترتع  قح  دسانـشن  هک  یـسک 
.تسا ضیح 

مالّسلا هیلع  تراهط  تیب  لها  ترتع و  لیاضف  رد  رابخا 

خزود و تشهب و  حاتفم  هرهاط ، ترتع  ضغب  ّبح و  اهیورـسک -  لاثما  لیلج -  نادناخ  نیا  ناهاوخدب  نانمـشد و  مشچ  يروک  زا 
قیدصت هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  رایـسب  رابخا  لقن  اب  نّنـست ، لها  هّماع و  ياملع  رباکا  هچنانچ  تسا  رفک  نامیا و  تمالع 

.دنا هدومن  ار  ینعم  نیا 

146 ص :

باب 4. صو 96 ، باب 2  ص71 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 1
.فلؤم همدقم  ص16 ، يدنرز ، لوصولا ، جراعم  - 2

دصقم 2. لصف 1 ، باب 11 ، ص173 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 3
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تّدوم هیآ  لیذ  دوخ  ریسفت  رد  تسا ، هّماع  ياملع  رباکا  زا  هدش و  هدرمـش  ثیدح  باحـصا  ماما  هک   (1) یبلعث دمحا  ماما  هلمج  زا 
، دشاب هتشاد  هدیقع  نیا  فالخ  سک  ره  تسا و  مالسا  ناکرا  نید و  لوصا  هلمج  زا  تراهط ، تیب  لها  تّدوم  ّتبحم و  هک  هدروآ 
زا دوخ  دانـسا  هب  یناهفـصا  دماح  نب  هللادبع  هک  تسا  يربخ  ینعم ، نیا  رب  لیلد  دـشاب و  یم  یبصان  جراخ و  مالـسا  نید  زا  رفاک و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور  یلجب  هللادبع  نب  ریرج 

دّمحم لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .هل  ًاروفغم  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .ًادیهش  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نم  »
توملا کلم  هرّشب  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .نامیالا  لمکتـسم  ًانمؤم  تام  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .ًابئات  تام 

یلع تام  نمو  الأ  .اهجوز  تیب  یلإ  سورعلا  ّفزت  امک  هّنجلا  یلإ  ّفزی  دّمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  الأ  .ریکنو  رکنم  ّمث  هّنجلاب ،
نمو الأ  .همحرلا  هکئالم  رازم  هربق  هللا  لعج  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام  نمو  ـالأ  .هّنجلا  یلإ  ناـباب  هربق  یف  هل  حـتف  دّـمحم  لآ  ّبح 
سیآ هینیع  نیب  ًابوتکم  همایقلا  موی  ءاج  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الأ  .هعامجلاو  هّنـسلا  یلع  تام  دّـمحم  لآ  ّبح  یلع  تام 

« .هّنجلا هحئار  ّمشی  مل  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الأ  .ًارفاک  تام  دّمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نمو  الأ  .هللا  همحر  نم 

یم لماک  نامیا  ياراد  هک  ینمؤم  هدش و  هدیزرمآ  هانگ و  زا  هدننک  هبوت  دیهش و  تسا  هدرم  دّمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یسک 
کلم ار  وا  دهد  یم  تراشب  دّمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یسک  هدیدرگ و  تمحر  دشاب و 

147 ص :

.يروش هروس  هیآ 23  لیذ  ، 8/314 یبلعث ، نایبلا ، فشکلا و  - 1
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هب دور  یم  سورع  هک  نانچمه  تشهب ، يوس  هب  دور  یم  دّمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یسک  تشهب و  هب  ریکن  رکنم و  توملا و 
رب دریمب  هک  یـسک  تشهب و  يوس  هب  رد  ود  وا  ربق  رد  دوش  یم  زاب  دّـمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یـسک  شرهوش و  هناـخ  يوس 

هدرم دّـمحم ، لآ  یتسود  رب  دریمب  هک  یـسک  تمحر و  هکئـالم ي  هاـگترایز  ار  وا  ربق  دـنوادخ  دـهد  یم  رارق  دّـمحم ، لآ  یتسود 
زا تسا  دیماان  تسا : هدش  هتـشون  وا  مشچ  ود  نیب  تمایق  زور  دّـمحم ، لآ  ینمـشد  رب  دریمب  هک  یـسک  تعامج و  ّتنـس و  رب  تسا 

یمن مامـشتسا  دّمحم ، لآ  ینمـشد  رب  دریمب  هک  یـسک  تسا و  هدرم  رفاک  دّـمحم ، لآ  ینمـشد  رب  دریمب  هک  یـسک  ادـخ و  تمحر 
.ار تشهب  يوب  دیامن 

(1)« يداهلا یبنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ْهفشر   » باب 4 زا  هحفص 45  رد  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  زین  و 

لیذ  (2) شریبک ریسفت  متفه  دلج  هحفـص 405  رد  يزار  رخف  ماما  یبلعث و  ریـسفت  زا  لاس 1303 ،) رد  رـصم  هیمالعا  هعبطم  پاچ  )
.دنا هدومن  لقن  ار  ربخ  نیمه  فاشک »  » بحاص زا  تّدوم  هیآ 

مرکا لوسر  هک  هدرک  تیاور  دنا -  نیرّسفم  ریهاشم  زا  هک  همرکع -  كاحض و  زا  ْهرصبت  هب  موسوم  دوخ  ریسفت  رد  زین  یکشاوک  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 

« .امهئانبأو نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ّیلع  یتبارق  یف  ینوظفحت  نأالإ  ًارجأ  هیلإ  مکوعدأ  ام  یلع  مکلئسأ  «ال 

هکنآ رگم  مهاوخ  یمن  يدزم  تقیقح  قح و  يوس  هب  امش  داشرا  يارب  زا  نم 

148 ص :

باب 4. ص90 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 1
.هثلاثلا ْهلأسملا  يروش ، هروس  هیآ 23  لیذ  ، 166  - 27/165 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 2
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همطاف و یلع و  اهنآ  ارم و  ناشیوخ  براقا و  دـییامن  مارتحا  نم  رطاخ  يارب  ینعی  نم ؛ ناشیوخ  براقا و  رد  ارم  ماقم  دـییامن  ظـفح 
زا  (2)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مود  تّدوم  رد  یعفاـش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  (1)و  .دنـشاب یم  ود  ره  نآ  هیرذ  دـالوا و  نیـسح و  نسح و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

« .هّنجلا یف  مهّلک  ًادغ  انلاثمأ  انّوبحمف  نوقزرت ، انبو  نّوبحت  انبو  نومرکت  انب  ّناف  انب ، اوعفشتساو  یلاعت  هللا  یلإ  انتّبحمب  اولّسوت  »

هب دـیوش و  یم  مارکا  ام  هب  هک  یتسرد  هب  سپ  ام ؛ هب  دـییامن  تعافـش  بلط  یلاعت و  يادـخ  يوس  هب  اـم  یتسود  هب  دـییوجب  لّـسوت 
( تمایق ینعی   ) ادرف و ]  ] دنتـسه ام  لاثما  ام  ناتـسود  سپ  دـیوش  یم  هداد  يزور  ام  هلیـسو  هب  .دـیوش و  یم  هتـشاد  تسود  ام  هلیـسو 

.دنا تشهب  رد  ناشمامت 

149 ص :

همادا رد  هدرک و  نایب  ار  تیاور  نیا  هفیرـش ي  هیآ  لیذ  هحفص 7 ) ج 6   ) روثنملارد دوخ  ریسفت  باتک  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  - 1
یناربط ریبکلا  مجعم  باتک  رد  تیاور  نیا  زین  تسا و  هدرک  رکذ  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  هب  تبحم  تیمها  رد  يرایـسب  تاـیاور  نآ 

باتک رد  یبلعث  زین  و  هدش ، نایب  ثیدح 2641  یلع ، نب  نسحلا  رابخا  هیقب ي  مالّسلا ، هیلع  یلع  نب  نسح  دنسم  هحفص 47 ، دلج 3 
نیذـلا ءالؤه  کتبارق  نم  : » دوش یم  لاؤس  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هفیرـش  هیآ  لیذ  هحفص 310  دوخ ج 8 ، ریسفت 

هیآ لیذ  زین  .دـنک و  یم  رکذ  زین  ار  يرگید  تاـیاور  اـنعم  نیا  دـییأت  رد  و  اـمهانبا ») همطاـف و  یلع و  : ) لاـق مهتدوم ؟ اـنیلع  تبجو 
لیزنتلا دهاوش  باتک  رد  زین  تسا و  هدـش  دانتـسا  رگید  تایاور  تیاور و  نیا  هحفص 38 ) ج 8   ) هب بازحا ) هروـس  هیآ 33   ) ریهطت

( ققحم  ) .تسا هدش  رکذ  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  تلیضف  رد  يرایسب  تایاور  هحفص 215-189 ) ج 2   ) يروش هفیرش 23  هیآ  لیذ 
(. باب 56 ح 754 ، ، 2/266 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 2 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدومن  تیاور   (1) نادعم نب  دلاخ  زا  زین  و 

لـضفأ یّیـصو  تاّیّرذـلا و  لـضفأ  یتـّیّرذ  ّنأـب  ّکـش  هبلق  ّنلخدـی  ـالف  هللا  همحر  یف  حبـصیو  هللا  همحر  یف  یـشمی  نأ  ّبحأ  نم  »
« .ءایصوألا

هکنیا هب  یکش  شبلق  رد  دنکن  لخاد  سپ  ادخ ، تمحر  رد  دنک  حبـص  ادخ و  تمحر  رد  دنک  یـشم  هکنآ  دراد  تسود  هک  یـسک 
.دشاب یم  ءایصوا  نیرتهب  نم  یصو  دنتسه و  يرارذ  نیرتهب  نم  دالوا  هیرذ و 

(2) تیاور رباج  زا  زین  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن 

هفرعمب ّالإ  هلمع  ًادـبع  عفنی  هدـیب ال  دّـمحم  سفن  يذـّلاو  انعم  هّنجلا  لخد  انّدوی  وهو  هللا  یقتلا  نم  ّناـف  تیبلا ، لـهأ  اـنتّدوم  اومزلأ  »
« .انّقح

نآ هب  .دـنوش  یم  تشهب  لخاد  ام  اب  دـنرادب ، تسود  ار  ام  هک  اوقت  لها  هک  یتسرد  هب  سپ  تیب ؛ لها  اـم  یتسود  رد  دیـشاب  تباـث 
.ام یتسود  نتخانش  هب  رگم  دناسر ، یمن  عفن  يا  هدنب  هب  یلمع  چیه  تسوا  تردق  هضبق ي  رد  دمحم  ناج  هک  ییادخ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دومن  لقن  عوکا  نب  ْهملس  زا  یلعی  وبا  زا   (3) قعاوص مود  لصف  رد  یکم  يرصم  رجح  نبا  و 

« .فالتخالا نم  یتّمأل  نامأ  یتیب  لهأو  ءامسلا  لهأل  نامأ  موجنلا  »

150 ص :

(. باب 56 ح 758 ، ، 2/267 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 2 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
(. باب 56 ح 775 ، ، 2/272 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) نامه - 2

یلعی وبأ  جرخأ  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  رجح  نبا  لصف 2 . باب 11 ، ص187 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 3
«. یتّمأل نامأ  یتیب  لهأ  ءامسلا و  لهأل  نامأ  موجنلا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ّنأ  عوکألا  نب  هملس  نع 
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.فالتخا زا  نم  تما  يارب  دنا  ناما  نم  تیب  لها  اه و  نامسآ  لها  يارب  زا  دنا  ناما  ناگراتس 

هک تسا  هدیسر  نّنست  لها  هّماع و  قرط  زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دمحم  لآ  هرابرد  هک  تسا  ربخ  نارازه  زا  يا  هنومن  رابخا  نیا 
.درادن لقن  لاجم  نیا ، زا  شیب  یسیون ، همدقم  رد 

نامز ماما  دوجو  هب  داقتعا  رد  نایعیـش  هب  تیودـهملاو » يدـهملا   » باتک رد  ًاصوصخم  نیما  دـمحا  يورـسک و  تاضارتعا  هلمج  زا 
رد ار  ینعم  نیا  دشاب و  یم  راظنا  زا  بئاغ  هک  تسا 

نایعیـش ياه  هتخاس  تایلعج و  زا  هدیقع ، نیا  دنا  هتـشون  دنا و  هتخادـنا  هار  ییوهایه  هدرک و  رارکت  یبات  بآ و  اب  هرّرکم  تاحفص 
هب ار  بتک  رد  ریـس  هعلاطم و  تمحز  دنتـشادن و  ربخ  هکنآ  لاح  .ادیپان و  اهرظن  زا  مان و  يدهم  تسه  یماما  دـنیوگ : یم  هک  تسا 

دانع دندوب و  هدومن  روغ  هعیش -  بتک  زا  هتشذگ  نّنست -  ياملع  بتک  رد  طقف  رگا  الا  دندماین و  رب  قیقحت  ماقم  رد  دندادن و  دوخ 
هدومن تبیغ  هک  نامزلاو  رصعلا  ْهّجح  نسحلا  نب  دمحم  يدهم  ترـضح  دوجو  هب  داقتعا  دندیمهف  یم  دندومن ، یمن  اجیب  بّصعت  و 

هدیدرگ و تبث  زین  نّنست  لها  گرزب  ياملع  هربتعم  بتک  رد  هکلب  .دشاب  یمن  اهنت  نایعیـش  هب  صوصخم  هدیدرگ ، ناهنپ  راظنا  زا  و 
»(1) و نیدقعلا رهاوج   » رد يدوهمس  همالع  لیبق  زا  هّماع ، ياملع  رباکا 

151 ص :

يدهم ترضح  هرابرد ي  یفلتخم  ثیداحا  لقن  زا  سپ  يدوهمس  لصف 8 . مسق 2 ، دعب ، هب   2/190 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
«. دحاو ریغ  اهدرفأو  هریهش  هریثک  يدهملا  رمأ  یف  ثیداحألاو  : » دسیون یم  هحفص 199  رد 
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(1)« طسوا  » رد یناربط 

نالک هجاوخ  »(5) و  دـئارف  » رد ینیومح  »(4) و  ننـس  » رد هجام  نبا  »(3) و  ننـس  » رد دواد  یبا  »(2) و  دنـسم  » رد لبنح  نب  دمحا  و 
« يولعلا صئاصخ   » و ننس »  » رد ییاسن  ماما  »(7) و  قعاوص  » رد رجح  نبا  »(6) و  ْهّدوملا عیبانی   » رد یخلب 

152 ص :

: تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  عماج ، نب  قیزر  نب  دـمحم  ثیداحا  لیذ  ح 6536 ، 7/276 و 277 ، طسوالا ، مجعم  رد  یناربط  - 1
هسأر دنع  همطاف  اذاف  اهیف ، ضبق  یتلا  هتاکش  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تلخد  لاق : هیبأ  نع  یلالهلا  یلع  نب  یلع  نع  »

یشخأ تلاق : کیکبی ؟ يذلا  ام  همطاف  یتبیبح  لاقف : اهیلا  هفرط  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عفرف  اهتوص ، عفترا  یتح  تکبف  لاق :
هللا اناطعأ  مکل  تیب  لهأ  نحنو  ...كابأ  اهنم  راتخا  هعالطا  ضرألا  یلع  علطا  هللا  ّنأ  تملع  امأ  یتبیبح  ای  لاق : .كدعب  نم  هعیـضلا 
لهأ بابش  ادّیس  امهو  .نیسحلاو  نسحلا  كانبإ  امهو  هّمألا  هذه  اطبـس  اّنمو  ...اندعب  ًادحأ  یطعی  الو  انلبق  ًادحأ  طعی  مل  لاصخ  عبس 
ًاجره ایندـلا  تراص  اذإ  هّمألا  هذـه  ّيدـهم  امهنم  ّنإ  ّقحلاب  ینثعب  يذـّلاو  همطاف  ای  .امهنم  ریخ  ّقحلاب  ینثعب  يذـّلاو  اـمهوبأو  هّنجلا 

دنع هللا  ثعبیف  ریبکلا ، ّرقوی  ریغـص  الو  ریغـصلا  محری  ریبک  الف  ضعب ، یلع  مهـضعب  راغأو  لبـسلا  تعّطقتو  نتفلا  ترهاظتو  ًاـجرمو 
ألمی نامزلا  لوأ  یف  هب  تمق  امک  نامزلا  رخآ  یف  نیدـلاب  موقی  ًامدـه ، اهمدـهی  افلغ  ًابولقو  هلالـضلا  نوصح  حـتفی  نم  امهنم  کلذ 

«. ...ًاروج تئلم  امک  ًالدع  ایندلا 
هللا یـضر   ) یلع نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  لبنح  نب  دـمحا  بلاط ، یبا  نب  یلع  دنـسم  لبنح 1/84 ، نب  دمحا  دنـسم  - 2

«. هلیل یف  هللا  هحلصی  تیبلا ، لهأ  اّنم  ّيدهملا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هنع )
.تسا هدرک  لقن  ار  یفلتخم  ثیداحا  دواد  یبا  .يدهملا  باتک  ، 4290 ح 4279 -  ، 109  - 4/106 دواد ، یبأ  ننس  - 3

لقن ار  یفلتخم  ثیداحا  زین  هجام  نبا  .يدهملا  جورخ  باب  نتفلا ، باتک  ، 4088 ح 4082 -  ، 1368 هجام 2/1366 -  نبا  ننس  - 4
.تسا هدرک 

باب 61. طمس 2 ، ، 594 ح 561 -  ، 343  - 2/310 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 5
باب 73. ، 35 ح 1 -  ، 270  - 3/261 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 6

يدهم ترـضح  هرابرد  یثیداحا  لقن  زا  دعب  رجح  نبا  هیآ 12 . لصف 1 ، باب 11 ، ص167 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 7
هرثکب تضافتسا  رابخألا و  ترتاوت  دق  يرجآلا  نیسحلا  وبا  لاق  هدعب : لیقو  یسیع  لوزن  لبق  ّيدهملا  جورخ  ّنأ  رهظألا  : » دسیون یم 

تایـصوصخ هراـبرد  سپـس  ًالدـع .»...  ضرـألا  ـألمی  ّهناو  هتیب  لـهأ  نم  هناو  هجورخب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا  یلع  اـهتاور 
.دنک یم  نایب  ار  یتاکن  ترضح ،
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(1)« باطخلا لصف   » رد اسراپ  هجاوخ  و 

نب دمحم  و  تالـسلسم »  » رد يرذالب  ظفاح  و  ْهوبنلا » دـهاوش   » رد یماج  نیدـلا  رون  »(2) و  لوؤسلا بلاطم   » رد هحلط  نب  دـمحم  و 
ینادمه یلع  دیس  ریم  »(4) و  هّمهملا لوصف   » رد یکلام  غابص  نبا  »(3) و  نامزلا بحاص  رابخا  یف  نایبلا   » باـتک رد  یجنگ  فسوی 

رد یقهیب  و  بابحألا » ْهضور   » رد يزاریـش  نیدلا  لامج  و  هرئادلا » حرـش   » رد نیدـلا  حالـص  همالع  »(5) و  یبرقلا ْهّدوم   » رد یعفاش 
ْهیاده  » رد نیدلا  باهـش  ءاملعلا  کلم  و  برغملا » ءاقنع   » و تاحوتف »  » رد یبرع  نیدلا  یحم  خیـش  و  نامیالا » بعـش   » دوخ حیحص 

« ءادعسلا

(6)« هرکذت  » رد يزوج  نبا  طبس  و 

بیطخ نیدلا  دـیؤم  »(7)و  نیبغارلا فاعسا   » رد يرـصملا  نابـصلا  دمحم  خیـش  و  فراعملا » ْهّرد   » رد یماطـسب  نمحرلادبع  خیـش  و 
»(9) و ْهوکشم حرش  ْهاقرم   » رد یقنم  یلع  خیش  »(8) و  تیقاوی  » رد ینارعش  همالع  و  بقانم »  » رد یمزراوخ 

153 ص :

(. باب 65 ، 3/171 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  همجرت  يراخب ، اسراپ  هجاوخ  باطخلا ، لصف  - 1
باب 12. ، 321 ص311 -  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

.تسا هدومن  نایب  يدهم  ترضح  هرابرد  ار  یفلتخم  بلاطم  هدرک و  میظنت  باب  جنپ  تسیب و  رد  ار  باتک  نیا  یعفاش ، یجنگ  - 3
باب 12. ، 1136  - 2/1095 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 4

(. باب 56 ، 912 ح905 -  ، 318  - 2/314 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 10 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 5
.يدهملا ْهجحلا  رکذ  یف  لصف  باب 12 ، ، 326 ص325 -  يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6

دلو نم  هناو  يدـهملا  یلع  مالکلا  باب 2 ، ، 161 ص145 -  نابـصلا ، یلع  نب  دّـمحم  راصبألا ،) رون  شماهب   ) نیبغارلا فاعـسا  - 7
.ْهمطاف

ثحبم 65. ، 130  - 2/127 ینارعش ، باهولادبع  رهاوجلاو ، تیقاویلا  - 8
لصف 2. ْهعاسلا ، طارش  باب  ، 181  - 5/179 يراقلا ، دّمحم  ناطلس  نب  یلع  حیتافملا ، ْهاقرم  - 9
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هب عجار  يرایسب  رابخا  دهد -  یمن  ار  اهنآ  مامت  مان  نتشون  لاجم  رصتخم ، تاحفـص  نیا  هک  نّنـست -  لها  ياملع  رباکا  زا  نارگید 
(1) .دنا هدرک  باب  نیا  رد  یقیمع  تاقیقحت  اهنآ  زا  يرایسب  یتح  دنا و  هدومن  لقن  ترضح  نآ 

رد قبـس -  ام  یلع  ًادئاز  رکفنـشور -  ناناوج  ییانیب  تهج  هّماع  ياملع  رباکا  زا  یـسیون  همدقم  ياضتقا  هب  يربخ  دـنچ  هنومن  يارب 
دمحا هدنبیرف و  لایح  يزیربت  يورـسک  هکلب  تسین ، نایعیـش  ياه  هتخاس  تایلعج و  زا  هدـیقع  نیا  دـننادب  ات  مییامن ، یم  لقن  اجنیا 

.دنا هدومن  یم  هبتشم  ناربخ  یب  رب  ار  رما  دنا و  هدوب  راک  هطلغم  اهنآ  لاثما  دونع و  يرصم  نیما 

اجنیا رد  هدـش و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  عوضوم  رد  هدراو  رابخا  هب  یتاراشا  باتک ، نیمه  مهد ] سلجم   ] رد هکنآ  رب  هوالع 
.ددرگ تقیقح  فشک  ات  مینک  یم  رکذ  ار  رگید  رابخا  ضعب  مییامن و  یم  يرگید  نایب  مه 

نّنست لها  قرط  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوجو  هب  رابخا 

»(2) و ْهّدوملا عیبانی   » باب 73 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  نالک  هجاوخ  . 1

154 ص :

رکذ اب  یقرواپ  رد  دوش  هدروآ  ینادوس  نآ  طـسوت  يدـهی  بوخ  زا  لاؤس  باوج  رد  ننـست  لـها  ياـملع  رمتؤم  هماـن  اـجنیا  رد  - 1
.نآ سردآ 

كاّیإ هللا  همارکل  ّنا  همطاف  ای  لاـقف : تکبو ، همطاـف  هتتأـف  ضرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ  لاـق : يراـصنألا  بویأ  یبأ  نع  - » 2
مث ًالـسرم ، ًاّیبن  ینلعجف  مهنم  ینراتخاف  هعالطإ ، ضرألا  لهأ  یلإ  علطإ  یلاعت  هللا  ّنا  .َاملع  مهرثکأو  َاملـس  مهمدقأ  وه  نم  کجوز 
ریخ اّنمو  كوبأ  وهو  ءایبنألا  ریخ  اّنم  همطاف  ای  .ًاّیـصو  هذـختاو  كاّیإ  هجّوزأ  نأ  ّیلا  یحوأف  کلعب ، مهنم  راتخاف  هیناث ، هعالطا  علطا 
نبا رفعج  وهو  ءاش  ثیح  هّنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اّنمو  کیبأ ، ّمع  هزمح  وهو  ءادهـشلا  ریخ  اـّنمو  کـلعب ، وهو  ءایـصوألا 

هّمألا هذه  ّيدهم  اّنم  هدیب  یسفن  يّذلاو  كانبا ، امهو  نیـسحلاو ، نسحلا  هّنجلا  لهأ  بابـش  ادّیـسو  هّمألا  هذه  اطبـس  اّنمو  کیبأ ، ّمع 
باب 73. ح 33 ، ، 3/269 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  كدلو .» نم  وهو 
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(3)« طسوا  » رد یناربط  »(2) و  هقرحم قعاوص   » رد یکم  رجح  نبا  »(1) و  نیدقعلا رهاوج   » رد یعفاش  يدوهمس  همالع 

مرکا لوسر  توم  ضرم  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  تارابع -  ظافلا و  رد  یتوافت  رـصتخم  هب  لـاله -  نب  یلع  يراـصنا و  بویا  وبا  زا 
.درک یم  هیرگ  مالّسلااهیلع  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

« .ًاملع مهرثکأو  ًاملس  مهمدقأ  وه  نم  کجّوز  كاّیإ  هللا  همارکل  ّنا  »

ثیح زا  اهنآ  رتشیب  ًامالـسا و  تسا  مدرم  مدـقا  هک  یـسک  هب  ار  وت  درک  جـیوزت  هک  تسا  نآ  وت  هب  راگدرورپ  ياه  تمارک  هلمج  زا 
.شناد ملع و 

ار یلع  دومرف ، رگید  رظن  هاـگ  نآ  .لـسرم  ربمغیپ  دومن  راـیتخا  ارم  سپ  نیمز ، لـها  رب  دومرف  رظن  لاـعتم  دـنوادخ  دومرف : هاـگ  نآ 
.مدوخ یصو  ار  وا  مهد  رارق  وا و  هب  میامن  جیوزت  ار  وت  هک  دومن  یحو  نم  هب  سپ  .تیاصو  هب  دیزگرب 

ریخ اّنمو  کلعب  وهو  ءایصوألا  ریخ  اّنمو  كوبأ  وهو  ءایبنألا  ریخ  اّنم  همطاف  ای  »

155 ص :

یبأ نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  مود  شخب  يدوهمـس  لصف 8 . مسق 2 ، ، 2/196 يدوهمـس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
ءادهشلا ریخ  اندیهشو  كوبأ  وهو  ءایبنألا  ریخ  انّیبن  اهنع : هللا  یضر  همطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يراصنألا ، بّویأ 
نـسحلا هّمألا  هذـه  اطبـس  اّنمو  رفعج ، کیبأ  ّمع  نبا  وهو  ءاش  ثیح  هّنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اّنمو  هزمح ، کـیبأ  ّمع  وهو 

«. يدهملا اّنمو  كانبا ، امهو  نیسحلاو 
دننامه یناربط ، جیرخت  رب  دامتعا  اب  ار  ثیدـح  فلؤم  هیآ 12 . لصف 1 ، باب 11 ، ص165 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 2

.تسا هدرک  لقن  يدوهمس 
مجعم رد  یناربـط  هک  ار  یثیدـح  زا  یـشخب  .عماـج  نب  قیزر  نب  دـمحم  ثیداـحا  ح 6536 ، ، 7/276 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - 3

.میا هدروآ  لبق  تاحفص  رد  تسا  هدرک  لقن  طسوألا 
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هّمألا و هذه  اطبـس  اّنمو  کیبأ  ّمع  نبا  رفعج  وهو  ءاش  ثیح  هّنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اّنمو  کیبأ  ّمع  هزمح  وهو  ءادهـشلا 
« .كدلو نم  وهو  هّمألا  هذه  ّيدهم  اّنم  هدیب  یسفن  يّذلاو  كانبا  امهو  نیسحلاو  نسحلا  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس 

نیرتهب تسا  ام  زا  دـشاب و  یم  وت  رهوش  وا  ءایـصوا و  نیرتهب  تسام  زا  دـشاب و  یم  وت  ردـپ  وا  ءایبنا و  نیرتهب  تساـم  زا  همطاـف  اـی 
وا تشهب و  رد  اهنآ  هب  دنک  یم  زاورپ  هک  لاب  ود  تسوا  يارب  هک  یـسک  تسا  ام  زا  دـشاب و  یم  وت  ردـپ  يومع  هزمح  وا  ءادـهش و 

ياهرسپ اهنآ  نیسح و  نسح و  تشهب ، لها  ناناوج  دیس  ود  تما و  نیا  طبس  ود  تسا  ام  زا  دشاب و  یم  وت  ردپ  يومع  رـسپ  رفعج ،
.دشاب یم  وت  دالوا  زا  وا  تما و  نیا  يدهم  تسا  ام  زا  تسوا ، تردق  دی  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  .دنتسه  وت 

(1)« نیطمسلا دئارف   » رد ینیومح  مالسالا  خیش  . 2

لوسر هک  دنیامن  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  یعبر  نب  ْهیابع  زا   (2)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 77 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  و 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .مالّسلا هیلع  ّيدهملا  مئاقلا  مهرخآو  ّیلع  مهلّوأ  رشع  انثا  يدعب  یئایصوأ  ّناو  نیّیصولا  دّیس  ّیلعو  نیّیبنلا  دّیس  انأ  »

اهنآ رخآ  یلع و  اهنآ  لوا  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  دـعب  نم  يایـصوا  هک  یتسرد  هب  دـشاب و  یم  ءایـصوا  ياقآ  یلع  ءایبنا و  ياقآ  نم 
.دشاب یم  يدهم  مئاق 

156 ص :

نب هللادـبع  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ینیومح  باب 61 . طمس 2 ، ح 564 ، ، 2/313 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 1
رشع انثإ  يدعب  یئایصوأ  نإو  نییصولا  دّیس  بلاط  یبأ  نب  یلعو  نیلـسرملا  دیـس  انأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع 

«. مئاقلا مهرخآو  بلاط  یبأ  نب  یلع  مهلّوأ 
باب 77. ح 7 ، ، 3/291 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 2
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نیسح مدید  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  مدش  دراو  تفگ : هک  دننک  یم  لقن  یسراف  ناملس  زا  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  و  . 3
: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  شتروص  فرط  ود  هتسویپ  هتسشن و  ترضح  نآ  ياپ  رب 

يدهملا مهمئاق  مهعسات  هعـست  ججح  وبأ  هّجحلا  وخأ  هّجحلا  نب  هّجح  تنأو  مامالا  نب  مامالا  تنأو  دّیـسلا  وخأ  دّیـس  نب  دّیـس  تنأ  »
« .مالّسلا هیلع 

هک هناگ  هن  ياه  تجح  ردپ  تجح و  ردارب  و  تجح ، رسپ  تجح ، ییوت  ماما و  رسپ  ماما  ییوت  و  دیس ] ردارب  ، ] دیس رسپ  دیس  ییوت 
.دشاب یم  يدهم  مئاق  اهنآ  یمهن 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  ساـبع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا   (1)« دئارف  » رد ینیومح  مالـسالا  خیـش  زین  و  . 4
: دومرف

نب یـسیع  هللا  حور  لزنیف  ّيدهملا ، يدلو  مهرخآو  ّیلع  مهلّوأ  رـشع  انثالا  يدـعب  قلخلا  یلع  هللا  جـجح  یئایـصوأو و  یئافلخ  ّنإ  »
« .برغملاو قرشملا  هناطلس  غلبی  اّهبر و  رونب  ضرألا  قرشتو  ّيدهملا  فلخ  یّلصیف  میرم 

نم دـنزرف  اهنآ  رخآ  یلع و  اهنآ  لوا  دـنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  دـعب  قلخ  رب  ادـخ  ياـه  تجح  نم و  يایـصوا  ءاـفلخ و  هک  یتسرد  هب 
يدهم و بقع  درازگ  یم  زامن  سپ  هللا ، حور  میرم  نب  یسیع  ددرگ  یم  لزان  سپ  .تسا  يدهم 

157 ص :

قلخلا یلع  هللا  ججح  یئایصوأو و  یئافلخ  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نب  هللادبع  نع  ریبج  نب  دیعس  نع  - » 1
: لاق كدلو ؟ نمف  لیق : .بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لاق : كوخأ ؟ نمو  هللا  لوسر  ای  لیق : .يدلو  مهرخآ  یخأ و  مهلّوأ  رـشع ، انثإل  يدـعب 

هللا لّوطل  دحاو  موی  ّالإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ًاریـشب  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  .ًاملظو  ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطـسق  اهؤلمی  يّذلا  ّيدـهملا 
هناطلـس غلبیو  اّهبر  رونب  ضرألا  قرـشتو  هفلخ ، یّلـصیف  میرم  نب  یـسع  هللا  حور  لزنیف  ّيدهملا ، يدلو  هیف  جرخی  یتح  مویلا  کلذ 

باب 61. طمس 2 ، ح 562 ، ، 2/312 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  برغملاو .» قرشملا 
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.برغم قرشم و  هب  ار  وا  تنطلس  دناسر  یم  ادخ و  رون  هب  ار  نیمز  يدهم  نآ  دنک  یم  نشور 

(1) دنک یم  لقن  تّما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  زین  و  . 5

: دومرف ترضح  نآ  هک 

ًاریشب ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  ًاملظو  ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا  ألمی  يّذلا  ّيدهملا  رظتنملا  مئاقلا  هدلو  نمو  یّیصو  ًاّیلع  ّنإ  »
مئاقللو هللا  لوسر  ای  لاقف : هللادبع  نب  رباج  هیلإ  ماقف  .رمحألا  تیربکلا  نم  ّزعأل  هتبیغ  نامز  یف  هتمامإب  لوقلا  یلع  نیتباثلا  ّنا  ًاریذنو 

اذـه ّنإ  رباج ، ای  لاق : مث  . (2)﴾ َنیِِرفاَْکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ُهللا  َصّحَُمِیلَو   ﴿ ّیبرو يا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاق  هبیغ ؟ كدـلو  نم 
« .رفک ّلجوّزع  هللا  رمأ  یف  ّکشلا  ّناف  ّکشلاو ، كاّیإف  هللا ، ّرس  نم  ّرسو  هللا  رمأ  نم  رمأ 

رپ هک  نانچمه  داد ، لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  یم  رپ  هک  تسا  يدـهم  رظتنم  مئاق  وا  دـالوا  زا  تسا و  نم  یـصو  یلع  هک  یتسرد  هب 
ییادخ نآ  هب  .ملظ  روج و  زا ]  ] دشاب هدش 

نامز رد  ترـضح  نآ  تماما  هب  هدیقع  لوق و  رب  نیتباث  هک  یتسرد  هب  هدنهد ، میب  هدنهد و  تراشب  هدینادرگ  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک 
.رمحا تیربک  زا  دنرتزیزع  شتبیغ 

158 ص :

اهیلع یتفیلخ  یتّمأ و  مامإ  بلاط  یبأ  نب  یلع  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق : ساـبع  نبإ  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  - » 1
ّنا ًاریـشب  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  .ًاروج  ًاملظ و  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدع  ضرألا  هب  هللا  ألمی  يذـّلا  رظتنملا  مئاقلا  هدـلو  نمو  يدـعب  نم 

مئاقللو هللا  لوسر  ای  لاقف : يراصنالا  هللادـبع  نب  رباج  هیلإ  ماقف  .رمحألا  تیربکلا  نم  ّزعـأل  هتبیغ  ناـمز  یف  هب ]  ] لوقلا یلع  نیتباـثلا 
.هللا ّرـس  نم  ّرـسو  هللا  رمأ  نم  رمألا  اذه  ّنا  رباج  ای  .نیرفاکلا  قحمیو  اونمآ  نیذـلا  هب ]  ] هللا صّحمیل  ّیبرو  يا  لاق : هبیغ  كدـلو  نم 

طمس 2، ح 589 ، ، 2/335 ینیومح ، نیطمـسلا ، دـئارف  رفک .» هللا  رمأ  یف  ّکشلا  ّناف  هیف ، ّکشلاو  كاـّیإف  .هداـبع  نع  ّيوطم  هملع 
باب 61.

.141 نارمع : لآ  - 2
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نآ .نم  راگدرورپ  هب  مسق  يرآ ، دندومرف : تسا ؟ یتبیغ  امش  دنزرف  زا  مئاق  يارب  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  تساخرب و  اج  زا  رباج 
تیبولغم تقو  رد  ناهانگ  زا  ار  نانمؤم  ادـخ  دـنادرگ  هزیکاپ  كاپ و  ینعی : دـندومن ؛ تئارق  ار  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 141  هاگ 

.دندرگ بولغم  رگا  ار  نارفاک  دزاس  كاله  دنادرگ و  تسین  ناشیا و 

حلصا هچنآ  زا  نآ  ریغ  صیحمت و  داهشتسا و  تسا و  زیمت  تهج  هب  دشاب ، نانمؤم  رب  تلود  رگا  تبیغ ، نآ  رد  هکنآ  ینعم  صّخلم 
: دومرف نآ  زا  سپ  تسا  ناشیا  راثآ  وحم  قحم و  تهج  هب  تسا ، نارفاک  رب  رگا  ار و  ناشیا  رم  دشاب 

يادـخ رما  رد  کـش  هک  یتسرد  هب  کـش ؛ زا  زیهرپب  سپ  .ادـخ  ّرـس  زا  تسا  يّرـس  ادـخ و  رما  زا  تسا  يرما  تبیغ  نیا  رباـج ، يا 
.تسا رفک  ّلجوّزع 

هّماع ياملع  رباکا  زا  هک  اسراپ  دمحم  دیس  هجاوخ  باطخلا » لصف   » زا  (1) ْهدوملا » عیبانی   » باب 79 رد  یفنح  نالک  هجاوخ  زین  و  . 6
هدیدرگ ّدلوتم  هک  دشاب  یم  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمحم  وبا  تراهط ، تیب  لها  ناماما  زا  دیوگ : هک  دنک  یم  لقن  تسا 
.دیدرگ نفد  شردپ  يولهپ  رد  دومن و  یناگدنز  لاس  شش  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  لوألا و  عیبر  مشـش  هعمج ، زور  لاس 231 ، رد 

: هتشون هاگ  نآ 

دنع رـشع  انثالا  هّمئألا  متاخو  نامزلا  بحاصو  ّيدهملاو  هّجحلاو  مئاقلاب  یّمـسملا  رظتنملا  دّمحم  مساقلا  یبأ  ریغ  ًادلو  فلخی  ملو  »
نبا وهو  هوبأ  یّفوت  سجرن ، اهل  لاقی  دلو  ّمأ  هّمأ  نیتئامو ، نیسمخو  سمخ  هنس  نابعش  نم  فصنلا  هلیل  رظتنملا  دلوم  ناکو  هیمامالا 

« .نآلا یلإ  یفتخاف  نینس ، سمخ 

159 ص :

باب 79. باب 65 و 3/304 ، ، 3/171 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
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تّجح مئاق و  هب  هدش  هدیمان  رظتنم ، دمحم  مساقلاوبا  رگم  دنامن  يدنزرفمالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ینعی   ) ترـضح نآ  يارب 
جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین  رظتنم  ماما  نآ  دـلوم  هیماما و  دزن  هناگ  هدزاود  ناماما  متاخ  نامزلا و  بحاـص  يدـهم و  و 

یفخم و نآلا  یلا  هدوب و  هلاس  جنپ  شراوگرزب  ردپ  تافو  عقوم  رد  دنتفگ و  یم  سجرن  ار  وا  هک  دوب  دـلو  ّما  شردام  تسا و  هدوب 
.دشاب یم  ناهنپ 

: دیوگ مهدزای  ماما  يرکسع  ترضح  تالاح  حرش  زا  دعب   (1) هقرحم قعاوص  هحفص 127  رد  یکم  رجح  نبا  ظفاح  . 7

همکحلا اهیف  یلاعتو ) كرابت   ) هللا هاتأ  نکل  نینس ، سمخ  هیبأ  تافو  دنع  هرمعو  هّجحلا ) دّمحم  مساقلا  یبا   ) هدلو ریغ  فلخی  ملو  »
« .بهذ نیأ  فرعی  ملف  باغو  هنیدملاب  رتس  ّهنأل  رظتنملا ، مئاقلا  یّمسیو 

هدوب لاس  جنپ  شردـپ  تافو  تقورد  ترـضح  نآ  رمع  تّجح و  دـمحم  مساقلا  یبا  شدـنزرف  رگم  ترـضح  نآ  يارب  دـنامن  یقاب 
تبیغ ترـضح  نآ  هکنآ  يارب  رظتنم ؛ مئاق  هب  دـش  هدـیمان  دوب و  هداد  تمکح  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  تیلوفط ، نامه  رد  نکل  تسا ،

.تفر اجک  هب  دشن  هتخانش  دش و  ناهنپ  هدومن و 

لاوقا تسا  هدومن  لقن  يدهم و  ترضح  تالاح  هب  تسا  هداد  صاصتخا  ار  باب 86  ات  باب 71  زا   (2) یفنح یخلب  نامیلس  خیش  . 8
رهاوج  » رد يدوهمس  همالع ي  و  ْهّجحملا »  » باتک رد  نامیلس  نب  مشاه  لیبق  زا  ار  ناشدوخ  ياملع  رباکا 

160 ص :

لصف 3. ياهتنا  باب 11 ، ص208 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
.84 باب 71 -  ، 341  - 3/235 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2
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فاعسا  » رد يرصملا  ناّبصلا  دمحم  و  نیطمسلا » دئارف   » رد میهاربا  نب  دمحم  و  هغالبلا » جهن  حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا  و  نیدقعلا »
نبا و  ءایلوألا » ْهیلح   » رد میعن  وبا  و  هرئادـلا » حرـش   » رد يدفـص  نیدـلا  حالـص  و  لوؤسلا » بلاطم   » رد هحلط  نب  دـمحم  و  نیبغارلا »

ًاـصوصخم هباحـص و  زا  يرایـسب  زا  مهریغو  بقانم »  » رد یمزراوخ  و  نایبلا »  » باتک رد  یعفاش  یجنگ  و  هّمهملا » لوصف   » رد غاّبص 
: ناونع نیا  هب  دندید  شراوگرزب  ردپ  تایح  نامز  رد  ار  يدهم  ترضح  هک  یناسک  هب  هداد  صاصتخا  ار  باب 82 

هللا یـضر  هدلو  هدعب  نم  مامالا  ّنا  مهملعأو  هیلاوم  ّصاوخل  ّيدهملا  مئاقلا  هدلو  يرأ  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم  وبأ  مامالا  نایب  یف  »
« .امهنع

هک هدومن  میلعت  اهنآ  هب  شناتـسود و  صاوخ  هب  ار  يدـهم  مئاق  شدـنزرف  داد  ناشن  يرکـسعلا  نسح  دـمحم  وبا  ماما  هکنآ  نایب  رد 
.دشاب یم  يدهم  شدنزرف  وا  زا  دعب  ماما 

مالّسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شردپ  نامز  رد  ار  يدهم  ترـضح  هک  يرایـسب  عمج  زا  دنک  یم  لقن  ربخ  هدزاود  باب  نیا  رد  و 
.دندومن ترایز 

دنا و هتخاس  نایعیـش  ار  بئاغ  ماما  يدهم  دوجو  تسا : هتـشون  هک  دنـسانشب  ار  ناشلایح  هتخیگنارب ي  دنناوخب و  يورـسک  ناوریپ  ات 
نیّقثوم ءاملع و  رباکا  هک  تبیغ  بتک  اهدص  رب  هوالع  هدوب ! اجک  هدوب و  هنوگچ  هدیدن ، ار  وا  يدحا 

نید ناگدنبیرف و  نارگیزاب و  خودرم و  نیما و  دمحا  يورسک و  رب  دیونـشب و  یّنـس  ياملع  تانایب  زا  دنا ، هتـشون  هعیـش  نیثّدحم  و 
.دییامن تنعل  راک  هطلغم  نازاس 

يربک تبیغ  رد  هک  یناسک  زا  دنک  یم  لقن  ربخ  هدزای  باتک  نامه  باب 83  رد  و 

161 ص :
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: ناونع نیا  هب  دنا  هدیسر  ترضح  نآ  تمدخ 

« .يربکلا هتبیغ  دعب  مالّسلا  هیلع  ّيدهملا  نامزلا  بحاص  يأر  نم  نایب  یف  »

 - . لاس رازه  تدم  رد  ینعی  يربک -  تبیغ  زا  دعب  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  نامزلا  بحاص  دنا  هدید  هک  یناسک  نایب  رد 

باب 82 ًاصوصخم  ْهّدوملا ،» عیبانی   » باتک لصا  هب  تسا ، بلاط  سک  ره  .دش  رظن  فرص  راصتخا  ظفح  تهج  رابخا  نآ  لقن  زا  هک 
.دوش تقیقح  فشک  ات  دیامن ، هعجارم  و 83 

مه رظن  هدیقع و  راهظا  دهد ، یمن  ار  اهنآ  همه  لقن  لاجم  تاحفص ، قیض  هک  رایسب  رابخا  لقن  اب  هّماع  فصنم  ياملع  رثکا  هصالخ 
.دشاب یم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  دنموربدنزرف  دّمحم ، مساقلا  یبا  يدهم  ترضح  زا  دارم  هک  دنا  هدومن 

(1)« لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم   » رد یعفاش  هحلط  نب  دمحم  هچنانچ  . 9

: دیوگ ترضح  نآ  قح  رد 

« .ءارماسب هدلومو  يرکسعلا  دّمحم  یبأ  نبا  وه  »

.تسا هدوب  ءارماس  شدلوت  لحم  دشاب و  یم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحم  یبا  دنزرف  وا 

: تسا هتشون  هرئادلا » حرش   » رد يدفص  نیدلا  حالص  خیش  زین  و  . 10

« .مهنع هللا  یضر  ّيدهملا  مهرخآو  ّیلع  اندّیس  مهلّوأ  هّمئألا  نم  رشع  یناثلا  مامالا  وه  دوعوملا  يدهملا  ّنإ  »

162 ص :

دمحم لوؤسلا ، بلاطم  ...يأر .» نم  رّـسبف  هدلوم  اّمأف  رظتنملا ...  حلاصلا  فلخلا  هجحلا  ّيدهملا  صلاخلا ...  نسحلا  نب  دمحم  - » 1
باب 12. ص311 ، یعفاش ، هحلط  نب 
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مهنع هللا  یـضر  يدهم  ترـضح  اهنآ  رخآ  یلع و  اهنآ  لوا  هک  دشاب  یم  يا  همئا  زا  مهدزاود  ماما  وا  دوعوم  يدـهم  هک  یتسرد  هب 
.تسا

يدهم ترضح  هب  عجار  هّماع  ياملع  رباکا  لاوقا  لقن  زا  دعب  ، (1)« هدوملا عیبانی  باب 79« رخآ  رد  یفنح  یخلب  نالک  هجاوخ  و  . 11
: هدومن هدیقع  راهظا  نینچ  ترضح ، نآ  تدالو  مالّسلا و  هیلع 

یف نیتئام  نیسمخ و  سمخ و  هنس  نابعـش  نم  رـشع  سماخلا  هلیل  تناک  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  هدالو  ّنأ  تاقثلا  دنع  قَّقحملا  مولعملا  »
یف هکرابملا  هتجیازو  ناطرسلا  نم  نیرـشعلاو  هسماخلا  هجردلا  علاطلا  ناکو  سوقلا  یف  ناک  يّذلا  رغـصألا  نارقلا  دنع  ءاّرماس  هدلب 

« .ءاّرماس قفأ 

رد تسا  هدوب  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  مهدزناپ  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  تدالو  هکنیا  تاقث  دزن  تسا  قّقحم  مولعم و 
تـسا هدوب  سوق و  رد  تسا  يا  هنانچ  نآ  گرزب  نآرق  مراـهچ  وا  سوق و  رد  دـشاب  هک  يا  هناـنچ  نآ  کـچوک  نآرق  دزن  ءارماـس 

.تسا هدوب  ءارماس  قفأ  رد  وا  هکرابم  هجیاز ي  ناطرس و  زا  جنپ  تسیب و  هجرد  رد  وا  علاط 

(2)« نامزلا بحاص  رابخأ  یف  نایبلا   » باتک رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هیقف  هللادبع  وبا  و  . 12

: تسا هتشون  باب 20  رخآ  رد 

نآلا یلإ  هتبیغ  ذنم  قاب  دوجوم  ّیح  وهف  يرکسعلا ، نسحلا  دلو  ّيدهملا  ّنإ  »

163 ص :

باب 79. ، 3/306 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
هیلع يدهملا  نوک  یلع  هلالدـلا  یف  : » دـسیون یم  یجنگ  باب 25 ، ص148 ، یعفاش ، یجنگ  نامزلا ، بحاص  راـبخأ  یف  ناـیبلا  - 2

لاّجدـلا ءاقبو  یلاعت ، هللا  ءایلوأ  نم  رـضخو ، سایلإو  یـسیع  ءاقب  لیلدـب  هئاقب  یف  عانتمإ  ـالو  نـآلا  یلإ  هتبیغ  ذـم  ًاـیقاب  اـّیح  مالّـسلا 
«. ّيدهملا ءاقب  زاوج  اورکنأ  مث  هیلع  اوقفتا  دقو  هّنسلاو ، باتکلاب  مهؤاقب  تبث  دق  ءالؤهو  یلاعت  هللا  ءادعأ  نینوعلملا  سیلبإو 
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« .مالّسلا هیلع  سایلإو  رضخلاو  یسیع  ءاقب  لیلدب  هئاقب  یف  عانتما  الو 

هب وا  ياقب  درادن  یعانتما  نآلا و  یلا  وا  تبیغ  نامز ] زا   ] تسا یقاب  دوجوم و  هدـنز و  يرکـسع  نسح  دـنزرف  يدـهم  هک  یتسرد  هب 
.مالّسلا هیلع  سایلا  رضخ و  یسیع و  ياقب  لیلد 

نآ بـسن  هلـسلس ي  هـکنیا  زا  سپ   (1)« ْهمئألا ْهفرعم  یف  ْهّمـالا  ّصاوخ  ْهرکذـت   » هحفـص 204 رد  يزوـج  نبا  طبـس  فـسوی  و  . 13
: دیوگ هاگ  نآ  هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  ترضح 

« .هّمئألا رخآ  وهو  یلاتلاو  رظتنملا  مئاقلا  نامزلا  بحاص  هّجحلا  فلخلا  وهو  »

.مالّسلا هیلع  يدهم  تسوا  ناماما و  رخآ  تسوا  یلات و  رظتنم و  مئاق  نامزلا ، بحاص  تجح ، فلخ  تسوا  و 

هیلع ّيدهملا  وه  کلذـف  : » دـیوگ نینچ  ترـضح  نآ  روهظ  هب  عجار  نّنـست ) لها   ) ناشدوخ ياملع  قرط  زا  ربخ  دـنچ  لقن  زا  دـعب 
« .مالّسلا

ترـضح دوجو  تابثا  يرایـسب  لیالد  اب   (2)« لوسرلا لآ  بقاـنم  یف  لوؤسلا  بلاـطم   » باـب 12 رد  یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  و  . 14
: ناونع نیا  هب  دیامن  یم  ار  يدهم 

مظاکلا یـسوم  نب  اضرلا  ّیلع  نب  عناقلا  دّمحم  نب  لّکوتملا  ّیلع  نب  صلاخلا  نسحلا  نب  دّمحم  مساقلا  یبأ  یف  رـشع  یناثلا  بابلا  »
، بلاـط یبأ  نب  نینمؤـملاریمأ  یـضترملا  ّیلع  نب  ّیکزلا  نیـسحلا  نب  نیدـباعلا  نیز  ّیلع  نـب  رقاـبلا  دّـمحم  نـب  قداـصلا  رفعج  نـب 

« .مالّسلا مهیلعرظتنملا  حلاصلا  فلخلا  هّجحلا  ّيدهملا 

164 ص :

.يدهملا ْهّجحلا  رکذ  یف  لصف  باب 12 ، ص325 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
.دش هراشا  نآ  سردآ  هب  لبق  تاحفص  رد  - 2
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مارم تابثا  يارب  هک  سّدقم  دوجو  نآ  هیلاع ي  تاماقم  تابثا  ترـضح و  نآ  هحیدم  رد  يراعـشا  هب  ار  باب  نیا  دیامن  یم  ادـتبا  و 
: دوش یم  رکذ 

هللا هدّیأ  دق  هّجحلا  فلخلا  اذهف 

هایاجس هاتأو  ّقحلا  جنم  ای  اذه 

هاقرم دییأتلاب  ایلعلا  يرذ  یف  یلعأو 

هالحتف میظع  لضف  یلخ  هاتاو 

هانیور دق  ًالوق  هللا  لوسر  لاق  دقو 

هانعم كردأ  اذإ  لاق  امب  ملعلا  وذو 

هامسمب تئاج  ّيدهملا  یف  رابخألا  يری 

هامسو فصولاو  هبسنلاب  هادبأ  دقو 

هایحم قارشال  ینم  هلوق  یفکیو 

هارسمو هاسرم  ءارهزلا  هعضب  نمو 

هابشأو لاثمأ  هیتوا  ام  غلبی  نلو 

هافامب اونام  ام  ّيدهلا  وه  اولاق  نمف 

هلدا هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هروثأم  رابخا  عیمج  هک  دـیامن  یم  تباث  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لیالد  اب  قرو  کی  زا  شیب 
 - يذمرت ملسم و  يراخب و  حیحـص  یتح  نیقیرف  بتک -  رد  هدومن و  نایب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  عجار  هک  ار  یتامالع  و 

هفیلخ ي ، ) هللا یلع  دـمتعم  مایا  رد  هک  يرکـسع  ترـضح  حـلاص  فلخ  يدـهملا ، دّـمحم  اب  دراد  تقباـطم  ًـالماک  هدـیدرگ ، لـقن 
.هدیدرگ ناهنپ  يداعا  سرت  زا  ّدلوتم و  ءارماس  رد  یسابع )

ار هحیرص  هحیحـص  رابخا  راکنا  بّصعت ، تدش  زا  هک  دشاب  یم  هّماع  ياملع  نیبّصعتم  رباکا  زا  هک  ناهبزور  نب  لضف  یـضاق  زین  و 
هکنآ بجع  دراد و  هیرـشع  انثا  هیماما  هدیقع  رظن و  اب  تقفاوم  دّمحم  لآ  يدهم  رـصع ، یلو  ترـضح  عوضوم  رد  یلو  دـیامن ، یم 
لها بقانم  لیاضف و  رد  یتاملک  هتشون ) نایعیش  رب  ّدر  ینعی   ) هللا همحر  یّلح  همالع  قحلا » جهن   » رب ّدر  هک  لطابلا » لاطبا   » باتک رد 

یم ترـضح  نآ  روهظ  يدـهم و  ترـضح  هب  هراشا  هک  هدومن  ءاشنا  راهطا  همئا  حدـم  رد  يراعـشا  هلمج  زا  هک  دراد  تراـهط  تیب 
: دیوگ هک  مییامن  یم  رکذ  ماقم ، تبسانم  هب  هک  دیامن ،
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یبتجملا یفطصملا  یلع  مالس 

یضترملا دّیسلا  یلع  مالس 

همطاف انتدّیس  یلع  مالس 

ءاسنلا ریخ  هللا  اهراتخأ  نم 

165 ص :
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هسافنأ کسملا  نم  مالس 

اضرلا ّیعملألا  نسحلا  یلع 

نیسحلا یعروألا  یلع  مالس 

البرک همسج  يری  دیهش 

نیدباعلا دّیسلا  یلع  مالس 

یبتجملا ّیکزلا  نیسحلا  نب  ّیلع 

يدتهملا رقابلا  یلع  مالس 

يدتقملا قداصلا  یلع  مالس 

نحتمملا مظاکلا  یلع  مالس 

ّیقتلا مامإ  ایاجسلا  ّیضر 

نمتؤملا نماثلا  یلع  مالس 

ءایفصألا دّیس  اضرلا  ّیلع 

ّیقتلا ّیقّتملا  یلع  مالس 

یجترملا ّبیطلا  دّمحم 

ّیقنلا ّیعملألا  یلع  مالس 

يرولا يداه  مّرکملا  ّیلع 

ّيرکسعلا دّیسلا  یلع  مالس 

افصلا شیج  زهجی  ماما 

رظتنملا مئاقلا  یلع  مالس 

يدهلا رون  ّرغلا  مساقلا  یبأ 
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قساغ یف  سمشلاک  علطیس 

یفتنملا هفیس  نم  هیجنی 

هلدع نم  ضرألا  ألمی  يرت 

يوهلا لهأ  روج  تألم  امک 

هئابآ هیلع و  مالس 

ءامسلا مودت  ام  هراصنأو 

مان هب  اهنآ ، بترم  تاجرد  بتارم و  ندوتـس  رـشع و  انثا  همئا  هسّدقم  حاورا  هب  مالـس  زا  دـعب  هکنآ  ماقم  ياضتقم  هب  مالک  لصحام 
تسا و مساقلاوبا  شکرابم  هینک  هک  رظتنم  مئاق  تسوا  هک  دیامن  یم  رارقا  ترضح  نآ  رب  مالـس  زا  دعب  دسر  یم  هک  مهدزاود  ماما 

.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ؛ داد  لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  ددرگ و  رهاظ  علاط و  نابات  دیشروخ  دننام  هک  تسا  دوز 

يورـسک و ياه  يزاس  غورد  يراک و  هطلغم  يزاـب و  هطـسفس  هب  دـنهاوخب  هک  ریمـض  نشور  ناـناوج  يرادـیب  مارم و  تاـبثا  يارب 
رازه و رد  وا  تدالو  هجرف و  یلاعت  هللا  لّجع  رظتنم  يدهم  ترـضح  دوجو  هب  هدیقع  هک  دـننادب  دـنربب و  یپ  وا  لاثما  نیما و  دـمحا 

نیمهدزاود مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یلع ، دنزرف  نیمهدزای  يرکـسع و  ترـضح  دنمورب  دـنزرف  هکنیاو  لبق  لاس  تسیب  دـص و 
یمتخ ترضح  یصو 

166 ص :
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زا رادقم  نیمه  دنتسه ، ینعم  نیا  هب  دقتعم  هعیش  یّنس و  هکلب  تسین ، هعیـش  تایلعج  زا  وا  تبیغ  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تبترم 
رب ار  اهنآ  دـیاقع  راهظا  هّماع و  ياملع  رباکا  بتک  زا  هلوقنم  تاـیاور  ماـمت  مهاوخب  رگا  ـالا  تسا و  یفاـک  هنومن ، باـب  نم  راـبخا ،

.دش دهاوخ  گرزب  رایسب  یباتک  دوخ  میامن ، رکذ  مارم  تابثا 

يرون نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  نیثّدـحملا ،   ْ همالع فیلأت  راتـسألا » فشک   » باتک هب  دـننک  هعجارم  تسا  مزال  ناسل  لـها  يارب  و 
ناوضر ردص  نیدلا  ردص  دیس  موحرم  مالسالا  تجح  لیبن ، ملاع  لیلج و  دیس  ملق  هب  هک  يدهملا »  » باتک یسودقلا و  هرـس  سدق 

عیـشت ملاع  هب  یگرزب  تمدـخ  هدومن و  جارختـسا  هّماـع  ياـملع  رباـکا  بتک  زا  ًاـطوسبم  هک  دـشاب  یم  مق  ملعلا  راد  لـیزن  هیلع ، هللا 
.دندومرف

ْهالصلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم  بقانم  لیاضف و  رب  هوالع  هک  يا  هدیاف  رپ  ربخ  دمآ  مدای  هب  اجنیا  رد 
ات موش ، روآدای  ار  ثیدح  نآ  هصالخ ي  مدـید  یـضتقم  تسا و  هدـش  ترـضح  نآ  روهظ  يدـهم و  ترـضح  زا  يرکذ  مالـسلاو ،

ناگدنـسیون يور  ات  دنا ، هدومن  قیاقح  فشک  رابخا ، لقن  هب  هنوگچ  هعیـش ، یّنـس و  زا  ءاملع  رباکا  هک  دـننادب  مرتحم  ناگدـنناوخ 
.ددرگ هایس  دونع 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  هراشا  مالّسلا و  هیلع  یلع  لیاضف  رد  یبیجع  ثیدح 

نب ّقفوم  دیؤملا  وبا  زا   (1)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 75 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش 
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: تفگ هک  دیامن  یم  لقن  شردپ  زا  یلیل  یبا  نب  نامحرلادبعزا  شدوخ  دنس  هب  مزراوخ  ءابطخ  بطخا  دمحا ،

ار حتف  ترضح  نآ  تسد  هب  دنوادخ  داد و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  مَلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ربیخ  زور  رد 
: هک ترابع  نیا  هب  دیناسانش  مدرم  هب  ار  یلع  مخ  ریدغ  رد  دومن و  ناناملسم  بیصن 

هلزنمب یّنم  تنأو  لیزنتلا  یلع  تلتاـق  اـمک  لـیوأتلا  یلع  لـتاقت  تنأو  کـنم  اـنأو  یّنم  تنأ  هل  لاـقو  هنمؤمو  نمؤم  ّلـک  یلوم  ّهنإ  »
تنأو يدـعب  نم  مهیلع  هبتـشا  ام  نّیبت  تنأو  یقثولا  هورعلا  تنأو  کبراح  نمل  برحو  کملاس  نمل  ملـس  انأو  یـسوم  نم  نوراـه 
یتّنسب ذخآلا  تنأو   (1)﴾ ِرَبْکَْألا ّجَْحلا  َمْوَی  ِساّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهللا  َنِم   ﴿ هیف هللا  لزنأ  يّذلا  تنأو  يدـعب  هنمؤمو  نمؤم  ّلک  ّیلوو  مامإ 
همطافو نیـسحلاو  نسحلاو  تنأو  انأ  اهلخدـی  نم  لّوأو  هّنجلا  یف  یعم  تنأو  هنع  ضرألا  ّقشنا  نم  لّوأ  انأو  یتّلم  نع  عدـبلا  ّباذو 

اَم ْغَّلب  ُلوُسّرلا  اَهّیَأ  اَی   ﴿ یلاعت هلوق  کـلذو  هغیلبتب  هللا  ینرمأ  اـم  مهتغّلبو  ساـنلا  نیب  هب  تمقف  کلـضف ، ربخأ  نأ  ّیلإ  یحوأ  هللا  ّناو 
« .هیآلا رخآ  یلإ   (2)﴾ َّکبَر نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ 

وت وت و  زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع : هب  دومرف  هاـگ  نآ  .تسا  هنمؤم  نمؤم و  ره  رب  فرـصت  هب  یلوا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  یتـسرد  هب 
رد نم  یسوم و  زا  ینوراه  هلزنم ي  هب  نم  زا  وت  و  نآرق )  ) لیزنت رب  مدرک  گنج  نم  هک  نانچمه  نآرق )  ) لیوأت رب  ینک  یم  گنج 

ییوت تسا و  گنج  رد  وت  اب  هک  یسک  اب  مگنج  رد  دشاب و  تمالس  ملس و  رد  زا  وت  اب  هک  یسک  اب  متمالس  ملس و 
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نم زا  دعب  هنمؤم  نمؤم و  ره  یلو  ماما و  ییوت  نم و  زا  دعب  اهنآ  رب  دوش  یم  هبتـشم  هک  يزیچ  ره  هدـننک  نایب  ییوت  یقثولا و  ْهورع 
هب یلوا  يانعم  هب  یلوم  هملک  هک  دیامن  یم  حضاو  فاصنا  تریصب و  لها  يارب  هدیسر ، رابخا  زا  يرایسب  رد  هک  يدعب  هملک  نیا  - 

رگا دنا و  هدومن  نامگ  نّنست  لها  هک  رصان  ّبحم و  يانعم  هب  هن  تسا ، فرصت 

یلمع یتسیاب  ربمغیپ  تامم  تایح و  رد  وا  ترـصن  یلع و  یتسود  اریز  تشادـن ؛ ینعم  يدـعب  هلمج  دوب ، رـصان  ّبحم و  ياـنعم  هب 
رد هک  تسا  فّرـصت  هب  یلوا  يانعم  هب  یلوم  هملک  سپ  .دنیامن  يرای  دـنرادب و  تسود  ار  وا  ربمغیپ  زا  دـعب  طقف  هکنیا ]  ] هن دـشاب ،

هرابرد و  .تسا -  دجاو  یلع  ار  سدقم  ماقم  نیا  ترـضح ، نآ  تافو  زا  دعب  تسا و  فّرـصت  هب  یلوا  دوخ ، هللا  لوسر  تایح  نامز 
یلع ندرب  هب  تسا  هراشا  ربکا -  جح  زور  مدرم  يوس  هب  لوسر  ادخ و  زا  تسا  ییادن  ینعی  هبوت ) هروس 9  هیآ 3   ) هدیدرگ لزان  وت 

هدـننک فرطرب  نم و  ّتنـس  هب  هدـننک ي  لـمع  ییوت  و  هکم -  لـها  رب  ندومن  تئارق  ار و  تئارب  هروس ي  لوا  تاـیآ  مالّـسلا  هیلع 
تـشهب دراو  هک  یـسک  لّوا  تشهب و  رد  ینم  اب  وت  مدومن و  فرطرب  ار  اه  تعدب  هک  مدوب  یـسک  لّوا  نم  نم و  تّما  زا  اه  تعدـب 

نیب متـساخرب  سپ  .مهد  ربخ  ار  وت  ماقم  تلیـضف و  هک  دومن  یحو  دـنوادخ  میتسه و  همطاف  نیـسح و  نسح و  وت و  نم و  دوش  یم 
قح هدومرف ي  ینعم  تسا  نیا  .ار  وا  غیلبت  دوـب  هدوـمن  رما  نم  هب  دـنوادخ  هکار  هچنآ  اـهنآ  هب  مدـیناسر  و  ریدـغ -  زور  رد  مدرم - 

.هفیرش هیآ  رخآ  ات  ادخ  بناج  زا  وت  هب  هدیدرگ  لزان  هک  ار  يزیچ  مدرم  هب  ناسرب  مّرکم  لوسر  ربمغیپ و  يا  هک  یلاعت 

: دومرف هاگ  نآ 

کئلوأ یتوم ، دعب  ّالا  اهرهظی  نم ال  رودص  یف  یه  یتلا  نئاغضلا  ّقتإ  یلع  ای  »
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یتح یقبی  ملظلا  کلذ  ّناو  يدـعب  هنوملظی  مّهنأ  لیئربج  ینربخأ  لاقو : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یکب  ّمث  نونعاللا ، مهنعلیو  هللا  مهنعلی 
کلذو مهل  حداملا  رثکو  ًالیلذ  مهل  هراکلاو  ًالیلق  مهل  ءیناشلا  ناکو  مهتّبحم  یلع  هّمـألا  تعمتجاو  مهتملک  تلعو  مهمئاـق  ماـق  اذإ 
دمخیو مهب  ّقحلا  هللا  رهظی  موقب  يدـلو  نم  ّيدـهملا  مئاق  رهظی  کلذ  دـنعف  جرفلا ، نم  سأیلاو  دابعلا  فعـض  دالبلا و  تّریغت  نیح 

هئاضقو ال فلخی  ّقح ال  هللا  دـعو  ّناف  جرفلاب ، اورـشبإ  سانلا  رـشاعم  لاق : ّمث  ًافئاخ ، وأ  مهیلإ  ًابغار  سانلا  مهعبتیو  مهفایـسأب  لطابلا 
« .بیرق هللا  حتف  ّناو  ریبخلا  میکحلا  وهو  دری 

هک دنتـسه  یناسک  اهنآ  .نم  ندرم  زا  دـعب  رگم  ار  نآ  دـننک  یمن  رهاظ  تسا و  ناهنپ  اه  هنیـس  رد  هک  ییاـه  هنیک  زا  زیهرپب  یلع  اـی 
یم ملظ  اـهنآ  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  لـیئربج  هک  دومرف  ربمغیپ و  درک  هیرگ  سپ  .هدـننک  تنعل  ره  ادـخ و  ار  اـهنآ  دـنک  یم  تنعل 

دنیامن عامتجا  اهنآ و  نخـس  دوش  دنلب  دمحم و  لآ  مئاق  دیامن  مایق  هکنآ  ات  دنام ، یم  یقاب  ملظ  نیا  نم و  تیب  لها  یلع و  هب  دـننک 
ینامز رد  نآ  اهنآ و  ناگدننک  حدـم  دوش  دایز  دنـشاب و  لیلذ  اهنآ  هب  لیم  یب  دنـشاب و  مک  اهنآ  نمـشد  اهنآ و  یتسود  رب  نم  تّما 

.دنوش سویأم  روهظ  جرف  زا  دندرگ و  فیعض  مدرم  دیامن و  یم  ادیپ  رییغت  اهرهش  هک  دوب  دهاوخ 

هب ار و  قح  دّمحم ، لآ  هب  دنوادخ  دنک  یم  رهاظ  دیامن و  یم  مایق  نم و  نادـنزرف  زا  يدـهم  مئاق  ددرگ  یم  رهاظ  تقو  نآ  رد  سپ 
.ار اهنآ  دـنیامن  یم  تیعبت  سرت ، فوخ و  اب  هچ  لیم و  تبغر و  لامک  اـب  هچ  مدرم ، درب و  یم  ناـیم  زا  ار  لـطاب  اـهنآ  ياهریـشمش 

! مدرم هورگ  يا  دومرف : نآ  زا  سپ 

ياضق دوش  یمن  در  تسا و  قح  دنوادخ  هدعو  هک  یتسرد  هب  سپ  .جرف  هب  ار  امش  داب  تراشب 
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.تسا کیدزن  دنوادخ  حتف  هک  یتسرد  هب  .هاگآ  ياناد  میکح و  تسوا  وا و 

نیا مییامن و  یم  يدهم  ترـضح  روهظ  نیرکنم  و  دودرم )  ) خودرم يورـسک و  نیما و  دـمحا  حور  راثن  يربخ  بلطم ، همتاخ  يارب 
(1)« نیطمسلا دئارف   » رد ینیومح  مالسالا  خیش  هک  تسا  يربخ 

زا  (2)« ْهّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلـس  خیـش  نالک  هجاوخ  يراخب و  يذابالک  بوقعی  نب  میهاربا  یعفاـش ، هیقف  ثّدـحم  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

« .هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  یلع  لزنأ  امب  رفک  دقف  ّيدهملا  جورخ  رکنأ  نم  »

.هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  رب  هدیدرگ  لزان  هچنآ  هب  تسا  رفاک  ًاقّقحم  دشاب ، يدهم  ترضح  جورخ  رکنم  هک  یسک 

نآ باوج  مالسا و  سّدقم  نید  هب  يورسک  تالمح 

لـصا هب  يدیدش  تالمح  شتاّفلؤم  ریاس  رد  هکلب  هتـشاد ، عیـشت  ملاع  هب  یتالمح  طقف  زومرم  هناوید ي  درم  نیا  هک  دور  نامگ  هن 
هقیرط ي يورسک  و  تسا » دودرم  زورما  مالسا  نید  : » دسیون یم  هک  اجنآ  ات  دراد ، نآ  هسّدقم ي  نیناوق  مامت  مالسا و  سّدقم  نید 

.دناد یم  مزال  یتایح و  رما  ار  نآ  زا  يوریپ  هداهن و  مان  ینید » كاپ   » ار دوخ  هسوحنم ي 

نیا هک  دوش  یم  مولعم  دـندش ، ییاپورا  نیناوق  عبات  ای  دنتـسین  مالـسا  نید  نیناوق  هب  لماع  ناناملـسم ، زا  یعمج  نوچ  : » هتـشون ًالثم 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  نید 
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تداعس يارب  هدش و  هتخیگنارب  نم  هکنآ  هچ  دنریذپب ؛ ارم  ینید » كاپ  ، » دنراذگب ار  مالسا  مدرم  تسا  بجاو  دوش و  ضوع  دشاب ،
!؟» مدمآ تلم  نیا 

تیرومأم ینعی  درک ؛ یم  وهـس  ًادمع  دـیمهف و  یم  ای  دـیمهف -  یمن  دوب و  هدـیدنگ  یلاخ و  ردـق  نآ  زومرم  درم  نیا  هّلک ي  زغم و 
لیلد دننکن ، لمع  قذاح  بیبط  رتکد و  تاروتسد  هب  نارامیب  یضرَم و  رگا  هک  دیامن -  فالتخا  داجیا  هارمگ و  ار  مدرم  هک  تشاد 
هکلب دومن ؛ ضوع  ار  رتکد  بیبط و  دیاب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  هداتفا و  راک  زا  دساف و  بیبط ، تاروتـسد  هک  تسین  نآ  رب 

یپ رد  دندومن و  لمع  رگا  دـننک و  یلمع  ار  قذاح  بیبط  تاروتـسد  هک  دـنیامن  راداو  ار  نارامیب  یـضرم و  هفلتخم  لئاسو  هب  دـیاب 
.دنیامن ضوع  ار  بیبط  دیاب  هاگ  نآ  دنتفرگن ، هجیتن  دنتفر و  تاروتسد  مامت 

صقن رب  لیلد  دـندش ، ییاپورا  نوناق  وریپ  دـندراذگ و  ار  مالـسا  سّدـقم  نوناق  مدرم  رگا  هک  درک  یم  لایخ  لایح ، زومرم  درم  نیا 
.تسین روط  نیا  هکنآ  لاح  تسا و  مالسا  سّدقم  نوناق 

روتـسد صقن  رب  لیلد  ددرگ ، هیاسمه  نانز  تاروتـسد  وریپ  دـنکن و  یلمع  ار  گرزب  رتکد  قذاح و  بیبط  تاروتـسد  یـضیرم  رگا 
؟ تسا تاروتسد  نآ  ندوبن  یلمع  رتکد و 

دنیامن تبقارم  دیاب  ناتسرامیب  روما  يایلوا  اریز  روتسد ؛ لصا  هب  هن  ددرگ  یم  رب  روما  يایلوا  هب  صقن  نیا  هکلب  تسا ، نینچ  هن  ًاعطق 
هّجوتم دوخ  نارامیب  ّالا  ددرگ و  یلمع  دوخ  عقوم  هب  کی  ره  هریغ -  زیهرپ و  اذغ و  اود و  زا  رتکد -  تاروتـسد  هک  نارامیب  لاح  هب 

دوخ شیپ  ینادان  لهج و  يور  زا  دنتسین و  تاروتسد  هب 
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ناریح و هشیمه  اذلف  دوش ؛ عقاو  دـیفم  دـیاش  هکنآ  لایخ  هب  دـننکب ، يدـیدج  رتکد  هب  عوجر  دـیاب  يزور  دـنچ  ره  دـننک  یم  لایخ 
.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هدش ، اهدایش  راتفرگ  ًابلاغ  دنا و  نادرگرس 

مالسا نوناق  اب  زورما  یلو  دیامن ، يراد  تکلمم  دنک و  روما  حالـصا  تسناوت  یم  لبق  لاس  رازه  رد  مالـسا  نوناق  : » تسا هتـشون  وا 
«! دومن يراد  تکلمم  دوش  یمن 

، زاجح كاخ  هب  ندرک  رظن  تسا  هدیدنسپ  زومرم ، درم  نیا  يراک  هطلغم  يزاب و  هطسفس  نداد و  ناشن  هنوراو  ینادان و  تابثا  يارب 
ًادبا دنرایـسب ، وا  تکلمم  رد  اه  یجراخ  ، نداعم جارختـسا  يارب  دراد و  طابترا  هجراخ  کلامم  مامت  اب  هکنیا  اب  يدوعـس  تلود  هک 

نآ نایم  رد  تهج  نیمه  هب  .تسامرف  مکح  دیجم  نآرق  نوناق  زاجح ، تکلمم  رساترس  رد  هکلب  درادن و  ییاپورا  نیناوق  هب  یهّجوت 
رد یتـح  اـپورا  رد  هک  تسا  دوجوم  یهّجوت  لـباق  تینما  ناـنچ  يزورما ، نّدـمت  نوئـش  عیمج  زا  ناـیرع  هنهرب و  داوسیب و  ناـمدرم 

.درادن دوجو  مه  دنشاب ، یم  لمع  تحص  تلادع و  هب  فورعم  هک  سیئوس ، تکلمم 

يایند رد  هک  تسا  نآ  تسین ، یلمع  ایند  رد  هزورما  نآ ، تاروتـسد  مالـسا و  نوناق  دـناسر  یم  هک  یلیـالد  زا  یکی  : » تسا هتـشون 
« .تسا هدومن  قراس  دی  عطق  هب  مکح  مالسا ، نوناق  رد  هکنآ  لاح  دنرب و  یمن  ار  دزد  تسد  ینونک 

دنـسپ دروـم  هک  یلمع  ره  هـک  دـننک  یم  هدرک و  ناـمگ  طـلغ  دـّلقم ، رکف و  یب  مدرم  رازه  اهدـص  دـننام  تخبدـب ، هراـچیب ي  نآ 
.تسین نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  لقع  ملع و  دعاوق  يور  مامت  تفرگ ، رارق  اه  ییاپورا 

يزیچ نآ  زا  ررض  زج  هک  هتفرگ  رارق  لمع  دروم  اپورا  رد  نیناوق  زا  يرایسب 
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یم میهد ، رارق  تقد  دروم  تسا  بیجع  زومرم  درم  نیا  داهـشتسا  لـحم  هک  ار  دزد  قراـس و  مکح  نیمه  رگا  هلمج  زا  دـننیب ؛ یمن 
ناوارف يردـق  هب  گرزب  کچوک و  ياه  يدزد  هتـسبرب ، تخر  اـم  تکلمم  زا  تینما  دـنداد ، رییغت  ار  مکح  نیا  هک  یناـمز  زا  مینیب 

.دنرادن تینما  مدرم  راکشآ ، هیفُخ و  زور ، بش و  هک  هدش 

، باسح زور  زا  سرت  داعم و  أدبم و  هب  هّجوت  اب  يرشب  ره  هک  هدش  هتشادرب  مدرم  نایم  زا  تسا  يزیچ  ره  هیاپ  لصا و  هک  نامیا  ًالوا 
.دننزن يدزد  مدرم و  لام  هب  تنایخ  تشز و  لمع  هب  تسد 

نآ دنام ؛ دنهاوخن  نادـنز  رد  رتشیب  یهام  دـنچ  دـنتفرن ، رد  تازاجم  زا  باسح  قح و  نداد  هوشر و  هب  رگا  دـنا  نئمطم  اهدزد  ًایناث 
زا يرایـسب  هدـع ي  هکلب  دـنرب ، یمن  دّرجم  سبح  رد  هک  ار  اهدزد  نوچ  تسا ؛ راک  هسردـم ي  هلزنم  هب  اهنآ  يارب  هک  ینادـنز  مه 

یتقو هتخومآ  رگیدکی  هب  ار  يدزد  رارـسا  زومر و  هتـسشنن ، راکیب  سبح  تّدم  مامت  رد  دننک و  یم  یناگدنز  نلاس  کی  رد  اهدزد 
.دنتفا یم  ّتلم  ناج  هب  زاب  هدیدرگ ، يا  هدیزرو  دنمرنه و  دزد  دندش  صالخ  نادنز  زا 

ریاس هب  دننک ، یلمع  دنتـسناوتن  ناریا  رد  رگا  دـنور ؛ یم  دالب  ریاس  هب  دـننامب ، دـنناوتن  سیلپ  تبقارم  هطـساو  هب  نارهت ، رد  ضرف  رب 
مامت هک  دنرایـسب  یللملا  نیب  ياهدزد  هچنانچ  دنوش ؛ یم  اهتّلم  یتخبدب  ثعاب  دنهد و  یم  سابل  تروص و  رییغت  دنور ، یم  کلامم 

.دنزجاع اهنآ  نتفرگ  زا  دنتسه و  اهنآ  یپ  رد  زجاع و  اهنآ  تسد  زا  ایند  کلامم 

( هدئام  ) هروس ي 5 هیآ 38  مکح  هب  رگا  یلو 
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.(1)﴾ ِهللا َنِم  ًالاَکَن  اَبَسَک  اَِمب  ًءاَزَج  اَمُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِراّسلاَو  ُقِراّسلاَو  ﴿

ررقم ناـنآ  رب  ادـخ  هک  تسا  یتـبوقع  نیا  .دـیربب  تسا -  مدرم  لاـم  هب  تناـیخ  نآ  هک  ناـشلامعا -  رفیک  هـب  ار  نز  درم و  تـسد  »
« .هتشاد

.دش یم  رارقرب  یلام  تینما  قباس ، دننامدندیرب  یم  ار  دزد  تسد  دش و  یم  یلمع  دی  عطق 

: دراد هعماج  رد  وکین  رثا  ود  ًالقا  دزد  تسد  ندیرب 

ره هب  ولو  دنـسانش  یم  ار  وا  هدرک ، هاگن  وا  هدیرب ي  تسد  هب  دراد ، یناشن  نوچ  دورب  ایند  ياجک  ره  رد  تسد  یب  دزد  هکنآ  یکی 
هکلب دـنریگب ، رظن  تحت  ار  وا  هک  تسین  نابـساپ  سیلپ و  هب  یجایتحا  رگید  دـنیامن و  یم  باـنتجا  وا  زا  دـیآ ، رد  ساـبل  تروص و 

رد اج  همه  رد  وا  یعامتجا  یناگدـنز  تهج  نیمه  هب  .دـنیامن  یم  يرود  ًالماک  وا  زا  تسا و  مدرم  دارفا  رظن  تحت  شتایلمع  ماـمت 
.دتفا یم  رطخ 

یم عطق  ًامتح  ناشزیزع  تسد  دـنناد  یم  نوچ  دنـشاب ، هتـشاد  یتشز  لمع  نینچ  لایخ  يرگید  دارفا  رگا  هکنآ  دراد  هک  يرگید  رثا 
هب ًاعطق  ددرگ ، یم  يراج  اهنآ  هرابرد  مادعا  مکح  دریگ و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناشتایح  لمع ، رارکت  هبترم  ود  زا  دعب  دوش و 

تکلممرد هک  نانچ  دوش ، یم  لصاح  یعامتجا  تینما  هدـش و  تحار  مدرم  هجیتنلاب  دـنور ؛ یمن  ینیگنن  عینـش و  لمع  نینچ  لابند 
تـسد هک  هریغ  اکیرمآ و  اپورا و  کلامم  رـسارس  رد  یلو  درادن ، دوجو  ًادبا  يدزد  دوش -  یم  یلمع  مکح  نیا  زورما  هک  زاجح - 

.دراد جاور  رایسب  یملع  ریغ  یملع و  ياه  يدزد  دنرب ، یمن  ار  دزد 

لمع دنریگب و  هجیتن  ات  دنیامنب ، ارجا  دیاب  تسا و  یلمع  مالسا  ماکحا  سپ 
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.تسا یگراچیب  یتخبدب و  هیام ي  مالسا ، نیناوق  هب  ندرکن 

یبیع درادن  دوخ  تاذ  هب  مالسا 

تسام یناملسم  رد  تسه  هک  بیع  ره 

راک هب  رما  ار  مدرم  دیجم  نآرق  .دراد  نید  لصا  هب  یطبر  هچ  دندش ، لهاج  رورپ و  نت  لبنت و  رسدوخ ، نارامیب  دننام  ناناملسم  رگا 
.تسا مالسا  سّدقم  نید  هّمهم ي  تاروتسد  زا  یکی  لمع  یعس و  هدومن ، لّقعت  رّکفت و  ّربدت و  هب  رما  هدومن ،

هچنانچ دش ؛ دهاوخ  یلمع  دننکب ، مه  زورما  دش ، یم  یلمع  دندرک ، یم  نوناق  يارجا  هفلاس  هنمزا ي  رد  .دهاوخ  یم  يرجم  نوناق 
دننادب هک  نید  ناگدننک  هئطخت  يارب  تسا  یتّجح  دوخ  نیا  .دنریگ  یم  هجیتن  دنیامن و  یم  لمع  اه  يزاجح 

.دشاب یم  یلمع  دوش  ارجا  يا  هرود  ره  رد  ینید  نیناوق 

نوناق عضو  دـیابن  سفن  ياوه  يور  زا  دومن و  یلمع  دـیاب  ار  نوناق  سپ  نوناق ؛ يارب  مدرم  هن  تسا  مدرم  يارب  نوناق  تسا  یهیدـب 
يانعم تروص و  نطاب و  رهاظ و  هب  دـناوتب  هک  يراذـگنوناق  دوش و  عضو  نوناق  دـیاب  مدرم  نطاب  رهاـظ و  حالـص  يور  هکلب  دومن ،

، دنیامن ارجا  هدش  عضو  مدرم  حالـص  يور  هک  ار  یهلا  نیناوق  سپ  .دشاب  یمن  راگدرورپ  سدقا  تاذ  زج  دشاب  هتـشاد  هطاحا  مدرم 
رد هچنانچ  تسابر ، تمرح  ءارـش و  عیب و  تیلح  هیمالـسا ، هیعامتجا  هّمهم ي  ماکحا  زا  یکی  ًالثم  .دننیبب  ار  نآ  هحلاص ي  تارثا  ات 

: دیامرف یم  ًاحیرص  دیامن و  یم  حضاو  ار  ینعم  نیا  يدنچ  تایآ 

.(1)﴾ َابّرلا َمّرَحَو  َْعیَْبلا  َهللا  ّلَحَأ  ﴿

«. ار ابر  هدومن  مارح  ار و  عیب  دنوادخ  هدومن  لالح  »
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هدیدرگ مارح  دشاب ، یم  مدرم  هماع  یگراچیب  ببـس  دودعم و  دارفا  رد  اه  هیامرـس  زکرمت  ثعاب  دـیامن و  یم  یلبنت  داجیا  ابر  نوچ 
.تسا

ناناملسم دندومن ، داجیا  يوبر  ياه  هسسؤم  اه و  هاگنب  دنتـشاد و  لومعم  ار  يوبر  تالماعم  تیدام ، ینادان  لهج و  يایند  رگا  ایآ 
.دندومن اهنآ  زا  يوریپ  راد ، هیامرس  تسرپ  يوه  مدرم  هکنآ  لیلد  هب  دنیامن ؟ دیلقت  دیاب  هناروکروک  مه 

اه و تلود  .ددرگ  ابر  تیلح  یهلا و  مّلـسم  مکح  ندش  فرط  رب  ببـس  دـیاب  راد  هیامرـس  يّدام  نامدرم  زا  هتـسد  کی  تایلمع  ایآ 
(1) .ددرگ لصاح  هجیتن  ات  دنیامنب  لمع  اه  ّتلم 

لقن و لقع و  لوبق  دروم  هک  تسا  تارکـسم  عنم  یلکلا و  تابورـشم  تمرح  مکح  مالـسا ، رد  عامتجا  ظفاح  ماکحا  زا  یکی  ًـالثم 
لیم هدـیقع و  هب  دـندومن -  يوریپ  مه  نارتوهـش  ناناملـسم  هداد و  تارکـسم  يدازآ  هب  مکح  اپورا  نوچ  یلو  تسا ، شناد  بط و 

تمحز رد  ّتلم  تلود و  ددرگ و  دایز  هعماج  رد  قالخا  داسف  اـت  دورب ، ناـیم  زا  ینـالقع  مکح  نیا  لـصا  دـیاب  يورـسک -  ياـقآ 
.تسا یفنم  باوج  ءالقعلا  دنع  تسا  یهیدب  دنا -  هداتفا  هچنانچ  دنتفا -  ریذپان  ناربج 
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دنچ هک  موش  روآدای  ار  يدیدج  دـماشیپ  متـسناد  مزال  قوف  بلطم  تبـسانم  هب  میلوغـشم ، ار  باتک  مود  پاچ  هک  عقوم  نیا  رد  - 1
ایند دیارج  مامت  .دومن  تکلمم  نآ  هب  یترفاسم  ًامسر  اکیرمآ  روهمج  سیئر  توعد  تبسانم  هب  زاجح  هاشداپ  دوعس  کلم  لبق ، هام 

اب ینالوط  تدـم  رد  دـهد و  یم  ماو  امـش  هب  اکیرمآ  تلود  هک  درک  داهنـشیپ  اکیرمآ  روهمج  سیئر  هک  دـنتفگ  اهویدار  دنتـشون و 
مارح مالـسا  سّدـقم  نید  رد  يوبر  تـالماعم  نوچ  مروذـعم ؛ ماو  نیا  لوبق  زا  تفگ : دوعـس  کـلم  .دـیامن  یم  کلهتـسم  شدوس 

لمع و لباق  مالـسا  نیناوق  سپ  راصبألا ؛ یلوأ  ای  اوربتعاف  .دنداد  ماو  دوس  نودب  دـش  ببـس  زاجح  هاشداپ  راتفگ  لمع و  نیا  .تسا 
( فلؤم  ) .دشاب یم  ارجا 
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یپ دناوت  یمن  دشاب  مه  اناد  هزادنا  ره  هدیدرگ ، هدیدنگ  دساف و  شرـس  زغم  هدوب و  لمع  نیا  هب  داتعم  دوخ  هک  يا  هتخیگنا  رب  یلو 
.دربب شتاّرضم  هب 

فالخ رب  ینـالقع  دـعاوق  تسا  یهیدـب  .تسا  هدـیدرگ  رارقرب  هیلقع  دـعاوق  يور  هک  مالـسا  ماـکحا  عیمج  تسا  لـیبق  نیمه  زا  و 
راب ریز  دـنناوت  یمن  دـنربخ ، یب  نآ  راثآ  زا  دـننز و  یم  درخ  لقع و  زا  مد  هک  تفـص  ناویح  نامدرم  هتبلا  تسا و  یناسفن  ياـهاوه 

بابـسا درخ ، لقع و  دعاوق  يور  هک  ینوناق  هناگی  هکنآ  لاح  دنناد و  یمن  یلمع  ار  اهنآ  اذل  دنورب ؛ یهلا  ماکحا  ینالقع و  دـعاوق 
.سب تسا و  مالسا  سّدقم  نوناق  تسا ، رشب  تداعس 

نیناوق دـنتفرگ و  یمن  رارق  اهیبرغ  ریثأت  تحت  دـندیدرگ و  یمن  رهاوظ  وحم  روما  ياـیلوا  تشاد و  يرجم  مالـسا  ماـکحا  رگا  ًاـعطق 
دندـید یم  دـنداد ، یم  رارق  لمع  دروم  اج  همه  رد  ار  صاـصق  باـب  ًاـصوصخم  دـندومن ، یم  یلمع  لـعنلاب  لـعنلا  قباـط  ار  مالـسا 

: دیامرف یم  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 179  رد  هچنانچ  دش ، یم  رارقرب  یعامتجا  تایح  ییاضق و  تینما  هنوگچ 

.(1)﴾ ِباَْبلَْألا ِیلْوُأ  اَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکلَو  ﴿

«. تسامش تایح  يارب  صاصق  مکح  درخ ، لقع و  نابحاص  يا  »

، هدوبر ناگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  دـنداد ، رارق  لمع  دروم  ار  یمالـسا  هسّدـقم  نیناوق  روما ، يایلوا  ماـمت ، لاـس  دصتـشه  هچناـنچ 
قرز و وحم  داد و  رارق  دوخ  ذوفن  تحت  ار  اهنآ  اهیبرغ  نّدمت  هک  ینامز  زا  دوب و  اهنآ  نآ  زا  ناهج  لالقتسالاب  تدایس 
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.دنداد تسد  زا  ار  تداعس  تدایس و  دندیدرگ ، هدنبیرف  رهاظ  قرب 

تسوت مهف  ردق  هب  نم  متفگ  هچنآ 

تسرد مهف  ترسح  ردنا  مدرم 

مالسا یعامتجا  یلمع و  یملع و  ثحابم  دراو  منک و  اهر  ار  ملق  هچنانچ  مسرت  یم  مرذگب ، مراذگب و  تسا ، رایسب  فرح  اجنیا  رد 
هک مه  رادقم  نیمه  هب  .جراخ  یـسیون  همدقم  عضو  زا  ددرگ و  هدـح  یلع  باتک  ینالوط و  نودـلخ -  نبا  همدـقم  دـننام  مدرگ - ،

.مهاوخ یم  ترذعم  درخ  قوذ و  بابرا  زا  مدوب و  رایتخا  یب  راچان و  دش ، ینالوط 

رواب ار  یمالک  ره  دییامنن و  صاخشا  میلـست  دوز  ار  ناتدوخ  میامن  یم  هیـصوت  مزیزع  ناوج  نارهاوخ  ناردارب و  هب  همتاخ  رد  یلو 
ههبـش و دز و  یفرح  عیـشت  هّقح ي  بهذم  مالـسا و  سّدقم  نید  هب  عجار  سک  ره  .دیورن  ادص  لایخ  هب  ادص  ره  لابند  هب  دـینکن و 

نازاس نید  نارگیزاب و  .دیتفین  تلالض  هاچ  رد  ات  دینک  لاؤس  دنـشاب ، یم  كاپ  نیغّلبم  ءاملع و  هک  شلها  زا  دیورب  دومن ، یلاکـشا 
ناگناگیب رامحتسا  هکلب  رامعتسا ، رد  لزلزتم و  ار  امش  لالقتـسا  دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یـصاخشا  اهنآ  اریز  دنهدن ؛ بیرف  ار  امش 

ءاملع و بهذم و  نید و  هب  ار  امـش  دـنهد و  هولج  قح  تروص  هب  ار  یلیطابا  هدـنبیرف ، تالمج  اب  دـننک  یم  یعـس  اذـل  .دـننک  دراو 
زا ار  امـش  تافارخ ، زا  يریگولج  نید و  نایم  رد  حالـصا  مان  هب  دنزادنیب و  امـش  رد  هقرفت  گنـس  دنیامن ، نیبدب  نینیدـتم  نیغّلبم و 

تموکح و بابـسا  و ]  ] دنریگب تسا  رگیدکی  هب  ینیبدب  ییادج و  هقرفت و  هک  ار  دوخ  هجیتن ي  دـنیامن و  رود  بهذـم  نید و  لصا 
هب ار  نامداحتا  تسد  ودـنک  یم  عمج  دوخ  رود  هب  ّتلم  موق و  ره  زا  ار  ام  هک  يزیچ  هناگی  اریز  دـنیامن ؛ مهارف  ار  ناگناگیب  ییاـقآ 
بهذم و نید و  رد  حالصا  بهذم و  نید و  مان  هب  هار  نیمه  زا  دنهاوخ  یم  صاخشا  لیبق  نیا  .تسا  بهذم  نید و  دهد ، یم  مه 
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.دنیامن دراو  ناگراچیب  ندرگ  رب  ار  ناگناگیب  تسایس  ادج و  مه  زا  ار  ناناملسم  نیملسم ، داحتا  نید و  رد  حالصا 

تسه يور  مدآ  سیلبا  اسب  يا 

(1) تسد داد  دیابن  یتسد  ره  هب  سپ 

هتخادنا و یتخبدب  ماد  رد  هداد ، بیرف  ار  هعماج  ات  دنناشوپ ، یم  قح  سابل  دوخ  لیطابا  رب  هتسویپ  لیطابا ، بابرا  هک  دینادب  ردق  نآ 
هبرح ي اب  دیاب  رادیب  هدـیمهف و  نامدرم  .دـنراد  زاب  يدـبا  تدایـس  تداعـس و  زا  هتخاس و  هدامآ  لطاب  نارادمتـسایس  يارب  ار  هنیمز 

.دنهدب تاجن  یهارمگ  تلالض و  بالجنم  زا  ار  دوخ  هدومن و  هراپ  ار  لیطابا  هدرپ  قطنم ، ملع و  لقع و 

میوگ یم  وت  اب  تسا  غالب  طرش  هچنآ  نم 

لالم هاوخ  ریگ و  دنپ  منخس  زا  هاوخ  وت 

: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ماظن  زجعم  مالک  ياضتقم  هب  همتاخ  رد 

«. قلاخلا رکشی  مل  قولخملا  رکشی  مل  نم  »

.هدرواین ياج  هب  ار  قح  هنارکش  درواین  ياج  هب  ار  قولخم  ياه -  تبحم  هنارکش -  هک  یسک 

لها تلاسر و  نادـناخ  نیّبحم  نادنمـشناد و  ءالـضف و  ناتـسود و  نایاقآ  زا  هک  دوب  بجاو  ضرف و  لمع  ملع و  نیکـسم ، یعاد  رب 
ره هدومن و  دای  دـندومن  ینایاش  کمک  غیلب و  یعـس  تیالو )  ) باتک نیا  يدام  لـئاسو  هیهت ي  رد  هک  دوخ  یلاوم  تراـهط و  تیب 

نوچ هنافـسأتم  یلو  مشاب ، هدروآ  ياج  هب  ار  لمع  هنارکـش ي  ّلقا  ات  میامن ، انث  حدم و  دادعتـسا  تقایل و  لاح و  روخارف  هب  ار  کی 
، دندومن تساوخرد  یعاد  زا  ًاصوصخم  دندوبن و  ییامندوخ  هب  لیام  شیالآ و  یب  كاپ و  یصاخشا 
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ياضاقت اذلف  دندومن -  تیالو  بحاص  دنمجرا  ماقم  اب  هلماعم  هکنآ  هچ  دوشن -  هدرب  ناراوگرزب  نآ  مان  هک  دندومرف  رما  ًاّدج  هکلب 
هیلع هللا  تاولص  نینوکلا  یلوم  انالوم و  طسوت  قح  لالجلا  وذ  تاذ  زا  زج  ضوع ،

.دنتشادن

هب ینادواج  تداعـس  قیفوت  هک  میامن  یم  تلأسم  میلع  میرک  ياهتنا  الب  مرک  زا  هتـشادرب و  زاین  یب  قلاخ  هاگرد  هب  زاین  تسد  راچان 
رد دـیؤم و  ّقفوم و  دوخ  یلزا  تمارک  هتـسیاش و  تادـییأت  تاقیفوت و  هب  ایند  رد  ضوع  تکرب و  ریخ و  ياـطع  اـب  تیاـنع و  ناـنآ 

مادتـسم هیـضرم  هویـش ي  نیا  رب  رادیاپ و  یقاب و  دبالا  یلا  ار  ناشکین  مان  روشحم و  تراهط  تیب  لها  تلاسر و  نادـناخ  اب  ترخآ 
.دهد رارق  يورخا  يدبا  هیامرس ي  هریخذ و  لوبق و  نانآ  زا  ار  لمع  نیا  درادب و 

انیمآ لاق  ًادبع  هللا  محری 

يزاریشلا نیظعاولا  ناطلس  يوسوملا  دمحم  یناف  دبعلا  انأو 
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رفس زاغآ 

تایلاع تابتع  هب  فرشت  زا  سپ  مدومن ، یم  یط  ار  دوخ  رمع  ما  یـس  هلحرم  هک  یلاح  رد  يرمق  يرجه  لاس 1345  لوالا  عیبر  رد 
نسحلا وبا  انالوم  متشه  ماما  یـسوب  هبتع  مزاع  ناتـسودنه  قیرط  زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  روبق  ترایز  زا  تغارف  و 

(1) یچارک هب  دورو  زا  سپ  هدیدرگ ، ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  يدهلا  ْهمئا  هدالوا  هئابآ و  یلعو  هیلع  یسوم  نب  یلع  ترضح  اضرلا 

.دنداد رشن  هّمهم  دیارج  ار  یعاد  دورو  ربخ  راظتنا ، فالخ  رب  دوب -  ناتسودنه  يردنب  مهم  رهش  ود  هک  یئبمب -  و 

رابجا مکح  هب  .دندومن  بوص  نادب  توعد  ار  یعاد  هدـش  علطم  دـنه  دالب  یـصقا  زا  ینامیا  یمیمـص و  بابحا  یمیدـق و  ناتـسود 
اهرهـش ریاس  هتیوک و  روپل و  راهب و  دابآردـیح  ریمـشک و  توکلاس و  باـجنپ و  روهـال  هرگآ و  یلهد و  هب  هدومن ، تاوعد  تباـجا 

زا مهم  ياهرهـش  نیا  بلاغ  رد  مدش و  یم  عقاو  لابقتـسا  دروم  یّلم  هقباس ي  یب  تالیلجت  اب  مدـش  یم  دراو  هک  اجک  ره  رد  هتفر و 
.دش یم  زاب  تارظانم  باب  بهاذم ، نایدا و  ياملع  فرط 

هک دش  عقاو  دنه  یلم  ياوشیپ  يدناگ ، روضح  اب  یلهد  رهش  رد  همهارب  دونه و  ياملع  اب  هک  دوب  يا  هرظانم  مهم ، سلاجم  هلمج  زا 
متاخ ترضح  هصاخ ي  تاهجوت  لاعتم و  راگدرورپ  هوق ي  لوح و  هب  .دیدرگ  جرد  ًالصفم  دیارج  رد 
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.مدومن تباث  ار  هیرفعج  هقح ي  بهذم  مالسا و  سدقم  نید  تیناقح  دوب و  یعاد  اب  تیقفوم  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا 

همان ي مرتحم  ریدم  يوقن ، هاشیلع  تیانع  دیس  ریـشبلا  وبا  بانج  تسایر  هب  توکلایـس »  » رهـش هیرـشع  انثا  نمجنا  فرط  زا  هاگ  نآ 
.مدومن تکرح  بوص  نادب  هدش ، توعد  فجن » ّرد   » یگتفه

ناخ و مرکا  دمحم  رادلاسر  موحرم  دنزرف  رادلاسر  ناخ  رورس  دمحم  رادرس  بانج  یعاد  یمیمص  یمیدق  تسود  قافتا ، نسح  زا 
ياه 1339 و 40 لاس  رد  هک  دنشاب  یم  باجنپ  رد  ناتسودنه  شابلزق  نادناخ  یمان  نارادرـس  زا  هک  ناخ  لضفا  دمحم  لنلک  ردارب 

رهش رد  شابلزق  نادناخ  نمادکاپ  بصعتم  نینمؤم  مان و  اب  فیرش  نادرم  زا  دنتشاد و  تموکح  دادغب  نیمظاک و  البرک و  رد  يرمق 
یعاد زا  نایاش  لابقتـسا  هفلتخم ، تاقبط  زا  يرایـسب  تیعمج  اب  دندوب ، یلاها  مومع  مارتحا  دروم  هیلدـبع و  هرادا  سیئر  توکلایس ،

.مدیدرگ دراو  ناشیا  بانج  لزنم  رد  دندومن و 

زا متـشاد ، ناریا  تمـس  هب  تکرح  يارب  هک  يرارـصا  تیدـج و  اب  دـش ، رـشتنم  دـیارج  هلیـسو  هب  باجنپ  هب  یعاد  دورو  ربخ  نوچ 
يروهال يوضر  یلع  دیـس  ياقآ  بانج  مالـسالا  تجح  فرط  زا  ًاصوصخم  دیـسر ، یم  توعد  ياه  همان  هتـسویپ  فانکا  فارطا و 

یعاد دنشاب ، یم  روهال  نکاس  باجنپ  رد  هعیش  ياملع  رخافم  زا  هک  روهال  رهش  زا  لیزنتلا ،» عماول   » فورعم ریسفت  دلج  یس  رّـسفم 
.مدیدرگ یم  لئان  نینمؤم  ناوخا  ترایز  هب  هدوب و  تکرح  رد  هتسویپ  هک  درک  یم  راداوار 

هک رواشیپ -  هب  دنتسه ، ناتـسودنه  باجنپ  رد  هعیـش  مهم  لاجر  زا  هک  شابلزق  مرتحم  نادناخ  ناردارب  نینمؤم و  فرط  زا  هلمج  زا 
يّدح رس  مهم  رهش  نیرخآ 
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.مدش توعد  دشاب -  یم  ناتسناغفا  هب  باجنپ 

قوف تامارتحا  دورو و  زا  سپ  .مدرک  تکرح  بوص  نادـب  بجر  مهدراـهچ  رد  هتفریذـپ و  ناـخ  رورـس  دـمحم  باـنج  رارـصا  هب 
یلاها نوچ  یلو  متفرن ، ربنم  دـنه  دالب  زا  کی  چـیه  رد  متـسناد  یمن  لماک  ار  يدـنه  نابز  نوچ  دـندومن - ؛ ربنم  ياـضاقت  روصتلا 

، رادلاسر کیب  لداع  موحرم  هینیسح )  ) هراب ي ماما  رد  اهرـصع  هدومن ، تباجا  دنناد -  یم  یبوخ  هب  ار  یـسراف  نابز  ًامومع  رواشیپ 
.مدومن یم  هفیظو  يادا  هفلتخم  بهاذم  نایدا و  نابحاص  زا  ریثک  یعمج  روضح  اب  لیکشت و  یمهم  سلجم 

اهنآ اب  نخـس  يور  مدوب  ربنم  هک  تعاس  هس  تدـم  رد  اذـل  دنتـسه ، نّنـست  لها  ناردارب  زا  ناملـسم و  رواشیپ  یلاـها  تیرثکا  نوچ 
، دـندش یم  غیلبت  سلجم  رـضاح  هک  اـهنآ  ياـملع  نیمرتحم  اذـل  .مدومن  یم  تقو  فرـص  تقد و  رتـشیب  تماـما  تاـبثا  رد  و  دوب ] ]

.تشذگ یم  تاثحابم  هب  یتاعاس  لزنم و  رد  دندروآ  یم  فیرشت  یبش  دنچ  دندومن ؛ یصوصخ  سلجم  ياضاقت 

خیـش  » و دیـشر » دمحم  ظفاح   » مان هب  ناتلم  علـض  زا  لباک  ياملع  رباکا  زا  رفن  ود  هک  دـنداد  ربخ  مدـمآ ، دورف  ربنم  زا  هک  زور  کی 
یبش ره  رد  دندمآ و  یم  برغم  زامن  زا  دعب  یپ  رد  یپ  بش  هد  میداد ، تقو  .دندومن  تاقالم  ياضاقت  و  دندش ]  ] دراو مالسلا » دبع 

تاثحابم هب  نامتقو  میدوب -  لوغشم  رجف  عولط  نراقم  ات  اهبش  یضعب  و  دیشک -  یم  تعاس  تفه  شش و  هب  ًابلاغ  هک  دتمم  تاعاس 
ار عیشت  هقح ي  بهذم  ننست ، لها  مرتحم  فانـصا  نیکّالم و  لاجر و  زا  رفن  شـش  رخآ ، بش  نایاپ  رد  تشذگ و  یم  تارظانم  و 

.دندومن رایتخا 

تسیود بیرق  روضح  اب  هّمهم  تالجم  دیارج و  نیربخم  زا  رفن  راهچ  نوچ  و 

185 ص :
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یم رـشن  تالجم  دیارج و  رد  دـعب  زور  دنتـشون و  یم  ار  نیفرط  تالاقم  تارظانم و  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیمرتحم  لاجر  زا  رفن 
هب هک  تسا  تارظانم  تالاقم و  نآ  کنیا  هدومن ، تشاددای  ار  هنابـش  ياهراتفگ  تالاقم ، تالجم و  دیارج و  يور  زا  یعاد  دنداد ،

.رواشیپ ياهبش  هب  مدومن  موسوم  ار  باتک  نیا  اذلف  .دسر  یم  مرتحم  نیئراق  رظن 

راتفگ ییابیز  ظافلا و  هب  هجوت  يدـحا  هرظانم  عقوم  رد  هکنآ  هچ  دـنریگن ، یعاد  هب  هدرُخ  دـسر  یم  بدا  لـها  مرتحم  رظن  هب  هچنآ 
ناتمرتحم رظن  هب  هدش  هتـشون  هچنآ  نیع  هکلب  هدادن ، دیارج  تشونور  رد  يرییغت  تسا ؛ قیاقح  یناعم و  هب  هجوت  مامت  هکلب  درادـن ،

.دسر یم 

نیققحم و هّمهم ي  تانایب  هربتعم و  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  طبنتـسم  تسوگ ، تفگ و  ثحب و  دروم  تارظانم  نیا  رد  هچنآ  و 
.تسا هدوب  یبیغ  تاضافا  نید و  ياسؤر  گرزب و  نادنمشناد  نخس و  دیتاسا 

هار مدرب  دوخ  هب  هن  اقنع  لزنم  رس  هب  نم 

مدرک نامیلس  غرم  اب  هلحرم  نیا  عطق 

هرظانم سلجم 

مهم لاجر  زا  هک   (1) شابلزق ناخ  یلع  بوقعی  ازریم  ياقآ  بانج  لزنم ، تلود 

186 ص :

هـصاخ جوف  اهنآ  رـس و  خرـس  ینعی  تسا ؛ رـس  يانعم  هب  شاب » ، » خرـس ياـنعم  هب  لزق »  » دـشاب یم  هملک  ود  زا  تراـبع  شاـبلزق  - 1
دراذگ و اجنآ  رد  ار  اهنآ  زا  یعمج  ردان  تکرح ، عقوم  رد  دـندومن و  ناتـسناغفا  حـتف  راشفا  هاشردان  یهارمه  هب  هک  دـندوب  هیوفص 

ناخ هللا  بیبح  ریما  ناخ و  نامحرلادبع  ریما  تراما  نامز  رد  .دیدرگ  فورعم  رایسب  اهنآ  داژن  دندش و  نطوتم  اجنآ  رد  هقیقحلا  یف 
نآ رد  دنتفر و  ناتسودنه  هب  ارارف  شابلزق  مرتحم  نادناخ  دندومن ، نایعیش  زا  هک  یعمج  هتسد  ياهراتشک  رایـسب و  ياه  ملظ  رثا  رد 
یم دوجوم  باجنپ  رد  اصوصخم  دـنه  دالب  مامت  رد  اهنآ  زا  يریثک  تیعمج  لاحلا  یلا  ات  دـندومن ، لماک  ییاریذـپ  اـهنآ  زا  ناـماس 

( فلؤم  ) .دنتسه یترارح  اب  رویغ و  نامیا و  اب  نایعیش  يوق و  نادرم  رایسب  .دنشاب 
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، دوب دوجوم  لیاسو  عون  همه  رایـسب  تیعمج  ییاریذـپ  يارب  هوالع  هب  تشاد ، لماک  تعـسو  نوچ  دـندوب ، یعاد  ناـبزیم  رواـشیپ و 
لاـمک اـب  تـیعمج  هـمه  نآ  زا  و  دـیدرگ ]  ] رارقرب اـجنآ  رد  سلجم  بـش  هد  ماـمت  هـک  دـش ؛ هداد  رارق  هرظاـنم  سلجم  صوـصخم 

.دندومن نایاش  ییاریذپ  تیمیمص 

187 ص :
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« لوا هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

دنربمایپ دالوا  همطاف  نادنزرف  · 

نیتالص نیب  عمج  · 

ناریا هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  تلع  · 

ص:189
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بجر 1345» هعمج 23  هلیل   » لّوا هسلج 

(1) ظفاح ياقآ 

بش لوا  تاعاس  رد  هفلتخم ، تاقبط  زا  اهنآ  ناگرزب  املع و  زا  رگید  يا  هدع  یحلادبع و  دیس  مالـسلادبع و  خیـش  دیـشر و  دمحم 
یلیخ اهنآ  هچرگ  .میدومن  ییاریذـپ  مرتحم  نیدراو  زا  نادـنخ  شوخ و  يور  اـب  هتفرگ و  مرگ  اـهنآ  اـب  دـح  زا  هداـیز  .دـندش  دراو 

.مدومن یم  لمع  دوخ  یقالخا  هفیظو ي  هب  متشادن  هنالهاج  دانع  بّصعت و  یصوصخ و  رظن  یعاد  نوچ  یلو  دندوب ؛ لولم  هتفرگ و 
دیشر دمحم  ظفاح  بانج  ًامسر  تبحـص  فرط  .دش  عورـش  تارکاذم  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف نیمرتحم  زا  يریثک  عمجروضح  رد 

.دندش یم  تبحص  دراو  هزاجا  اب  نارگید  مه  یهاگ  و ]  ] دندوب

نیا رد  یلو  هدومن ، ریبـعت  تسا  ناتـسودنه  رد  تیناـحور  هموسرم ي  هّمهم ي  باـقلا  زا  هک  هبعک » هلبق   » ماـن هب  یعاد  زا  دـیارج  رد 
.مینک یم  ریبعت  ظفاح »  » هب دیشر  دمحم  ظفاح  بانج  زا  و  یعاد »  » هب دوخ  زا  هداد ، رییغت  ار  هملک  نیا  تشاددای ، تاحفص 

191 ص :

رازه دص  رب  یملع  هطاحا  هک  دنیوگ  ار  یـسک  ظفاح  هلمج  زا  تسا ؛ یتاقالطا  ثیدـح  لها  حالطـصا  رد  ظفاح  يانعم  يارب  زا  - 1
يرایسب تهج  نامه  هب  .دشاب  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  ظفاح  هک  دنیوگ  ار  یسک  ظفاح  رگید  دشاب و  هتشاد  ًادانسا  ًانتم و  ثیدح 

( فلؤم  ) .دنشاب یم  فورعم  قالطا  نیمه  هب  دنناوخ و  یم  ظفاح  ار  ینس  هعیش و  ياملع  زا 
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رایسب فالتخا  وگ و  تفگ و  ثحب و  سلاجم  امـش ، يربنم  تانایب  رواشیپ و  هب  امـش  ییامرف  فیرـشت  نامز  زا  بحاص ! هلبق  ظفاح :
هدمآ و رواشیپ  هب  تاهبش  عفر  يارب  هدومن ، قیرط  یط  هک  تسا  نیا  مییامن ، مایق  فالتخا  عفر  يارب  هک  تسا  مزال  ام  رب  نوچ  .هدش 

بشما .میدید  میدوب ، هدینش  هچنآ  زا  شیب  ار  امش  تانایب  رحـس  .میدوب  امـش  تانایب  تاملک و  عمتـسم  الماک  هراب  ماما  رد  ار  زورما 
دراو دیشاب  هتشاد  لیم  هچنانچ  .میدمآ  لیان  تاقالم  ضیف  هب  مه 

.مییامن یساسا  تبحص  امش  اب  يردق  میوش و  تبحص 

ار تداع  بّصعت و  هدـید ي  ًافطل  نایاقآ  هک  طرـش  کی  هب  یلو  مرـضاح ، ناتتاشیامرف  تاملک و  ياغـصا  يارب  لیم  لامک  اب  یعاد :
راـنک هب  ار  یموق  تابّـصعت  تـالداجم و  مینک ، تبحـص  تاهبـش  ّلـح  يارب  ردارب  ود  دـننام  قطنم  ملع و  فاـصنا و  رظن  اـب  هتـسب و 

.میراذگب

زا نیبامیف  تاملاکم  رد  هک  دوش ؛ عقاو  لوبق  دروم  هک  تسا  دـیما  مراد ، طرـش  کی  مه  هدـنب  .تساجب  رایـسب  امـش  شیامرف  ظفاح :
.مییامنن زواجت  هینآرق  لیالد 

باتک دـیجم  نآرق  هکنآ  يارب  .تسا  دودرم  ًـالقع  ًاـملع و  ینعی  دـشاب ؛ یمن  ءاـملع  ءـالقع و  لوبق  دروم  امـش  ياـضاقت  نیا  یعاد :
فارطا رد  میراچان  ام  تسا و  نیبم  نایب  هب  جاتحم  نآ  هیلاع  یناعم  هک  ، (1) رصتخم لمجم و  زجوم و  تسا  یسّدقم 

192 ص :

ربمایپ هک  نآ  هب  ملاع  رکذ و  لـها  هب  نآ  مهف  يارب  دـیاب  نآ  قیمع  قیاـقح  كرد  يارب  تسا و  رایـسب  نوطب و  ياراد  قیمع و  و  - 1
هدشن و نایب  نآرق  رد  اهزیچ  یضعب  مییوگب  هک  روط  نیا  .درک و  هعجارم  ترضح  نآ  یعقاو  نانیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

( ققحم  ) .تسا نآرق  زا  هتفرگرب  موصعم  ریرقت  لمع و  نایب و  هکلب  تسین  حیحص  دوش  نایب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  دیاب 
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.مییامن داهشتسا  هربتعم  ثیداحا  رابخا و  هب  دیجم  نآرق  تایّلک 

زا مییامن و  داهـشتسا  هیلع  عمُجم  ثیداحا  رابخا و  هب  مراد  اـضاقت  موزل  عقاوم  رد  یلو  نیتم ، تسا  یـشیامرف  تسا ، حیحـص  ظـفاح :
.مییامن يراددوخ  تینابصع  يدنت و  زا  میوشن  عقاو  نارگید  هبعلم ي  هکنآ  يارب  زین  مییامن و  بانتجا  ماوع  تاعومسم  تاملک و 

هب باستنا  تدایـس و  راختفا  هک  یعاد  لثم  ًاصوصخم  شناد  ملع و  لها  زا  .دـیدومرف  ییاجب  مـالک  رایـسب  .دوش  یم  تعاـطا  یعاد :
نسح یمامت  دجاو  هک  هلآو -  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مراوگرزب  ّدج  ّتنس  هریس و  فالخ  رب  هک  تسین  راوازس  مراد  ار  هللا  لوسر 

میظع قلخ  بحاص  وت  هک  یتسرد  هب  « ؛ (1)﴾ ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو   ﴿ هفیرش هیآ ي  هب  بطاخم  قالخا و 

: دیامرف یم  هک  مییامن  لمع  دیجم  نآرق  روتسد  فالخ  رب  و  هدوب -  .یشاب » یم 

.(2)﴾ ُنَسْحَأ َیِه  ِیّتلِاب  مُْهلِداَجَو  ِهَنَسَْحلا  ِهَظِعْوَْملاَو  ِهَمْکِْحلِاب  َّکبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ُعْدا  ﴿

وحن هب  قیرط  نیرتهب  اب  اهنآ  اـب  نک  هلداـجم  اـمن و  توعد  ادـخ  هار  هب  وکین  هظعوم ي  ناـهرب و  تمکح  هب  ار  قلخ  اـم ) لوسر  يا  »
«. نسحا

مولعم و مه  روط  نیمه  دـیدومن و  نایب  ناتراتفگ  نمـض  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ار  دوخ  باـستنا  نوچ  دیـشخبب ! ظـفاح :
بسن مینادب  هک  دییامرف  نایب  ار  دوخ  بسن  هرجـش ي  ام  ییانیب  دیزم  يارب  و ]  ] دیریذپب ار  هدنب  ياضاقت  تسا  نکمم  تسا ، روهـشم 

.دوش یم  یهتنم  ربمغیپ  هب  قیرط  هچ  زا  امش 

193 ص :

.4 ملق : - 1
.125 لحن : - 2
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یگداوناخ تبسن  نییعت 

یم یهتنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هب  مالّـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  ترـضح  ماـمه  ماـما  قـیرط  زا  اـم  نادـناخ  بسن  یعاد :
: قیرط نیدبدوش 

نب حلاص  نب  میهاربا  نب  ظعاولا  دـهتجملا  لیعامـسا  نب  نسح  نب  مولعلا ) رحب   ) مساق نب  نیظعاولا ) فرـشأ   ) ربکأ یلع  نب  دـمحم  »
دمحم نب  نسح  یلع  یبأ  نب  نیـسح  نیدلا ) لوبقم   ) نب یقت  دمحم  مساقلا  یبأ  نب  نادرملاب ) فورعملا   ) یلع نب  یمحم  یلع  یبأ 

یبأ نب  ّبیطلا ) یبأ   ) دـمحا نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  نایتفلا  یبأ  نب  میهاربا  نب  دـمحم  یبأ  نب  مشاـه  نب  قاحـسا  نب  هللا  حـتف  نب 
ماما نب  نیدباعلا  دمحم  ریما  نب  باجملاب ) فورعملا   ) ریرـضلا میهاربا  نب  نامرک ) لیزن   ) يرئاحلا دـمحم  رفعج  یبأ  نب  نسح  یلع 

( ءادهشلا دیس   ) نیـسحلا هللادبع  یبا  ماما  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  ماما  نب  رقابلا  دمحم  ماما  نب  قداصلا  رفعج  ماما  نب  مظاکلا  یـسوم 
(1)« مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  نب  فطلاب  دیهشلا 

هب بستنم  ار  دوخ  امـش  هک  یتلاح  رد  ههجو ؛ هللا  مّرک  یلع  نینمؤملاریما  هب  ددرگ  یم  یهتنم  دیدومن  نایب  هک  يا  هرجـش  نیا  ظفاح :
نآ دالوا  هن  دیناوخب  هللا  لوسر  يابرقا  زا  ار  دوخ  یتسیاب  یم  بسن  هلـسلس ي  نیا  اب  ًاقح  .دیدناوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.دشاب هللا  لوسر  لسن  هیرذ و  زا  هک  تسا  یسک  دالوا  اریز  ترضح ؛

هدلاو هک  دشاب  یم  مالّـسلااهیلع  همطاف  يربک  هقیدص ي  ءارهز  ترـضح  فرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ام  بسن  یعاد :
.تسا مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  هدجام ي  ي 

194 ص :

راد پاچ   ) .دوش هدروآ  هدمآ  یشعرم  هللا  تیآ  طسوت  هک  همان  هرجـش  تیاور و  هزاجا  طخ  تسد  دعب ) هحفـص  ینعی   ) اجنیا رد  - 1
ص101) هیمالسالا ، بتکلا 
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زا یمدآ  لسن  بقع و  هک  دیناد  یم  دوخ  نوچ  دییامنب ! هّوفت (1)  مسق  نیا  دیتسه  عالطا  ملع و  لها  هک  امش  زا  تسا  بجع  ظفاح :
رتخد زا  هون و  امش  سپ  .تسا  هدوبن  روکذ  زا  بقع  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثانا و  هن  تسا  روکذ  دالوا  فرط 

.ترضح نآ  دالوا  هن  دیتسه  ادخ  لوسر  ناگداز 

.مدمآ یمن  رب  باوج  ماقم  رد  ّالا  دییامن و  مالک  رد  جاجل  مرتحم  نایاقآ  متشادن  نامگ  یعاد :

مه ریقح  اب  مه  ءاملع  زا  يرایـسب  هچنانچ  تسا ، نیمه  مرظن  ًاعقاو  هکلب  هدوبن ، مراتفگ  رد  یجاجل  هدـش ، هابتـشا  بحاص  رب  ظـفاح :
: تسا هتفگ  رعاش  هچنانچ  ثانا ، هن  تسا  روکذ  دالوا  زا  لسن  بقع و  هک  دنتسه  هدیقع 

انتانبو انئانبأ  ونب  انونب 

(2) دعاب ّالا  لاجرلا  ءانبا  ّنهونب 

« .دنتسین نم  زا  ینعی :  ) دنرود نادرم  زا  نارتخد  نارسپ  یلو  دننم ، زا  نم  نارتخد  نارسپ و  نارسپ  نارسپ و  »

امـش لیلد  هچنانچ  .دـییامرف  نایب  دـنا  ترـضح  نآ  دالوا  رامـش  رد  مرکا  لوسر  ناگدازرتخد  هک  دـیراد  فالخ  رب  یلیلد  امـش  رگا 
.دش میهاوخ  مه  نونمم  هکلب  دومن ، میهاوخ  لوبق  هتبلا  دشاب  لماک 

195 ص :

.دینک وگتفگ  تبحص و  ینعی : - 1
هرابرد یلاـعت  يادـخ  هک  فرخز  هروس  هیآ 28  لـیذ  دوخ  ریـسفت  باـتک  رد  یبطرق  ص46 ، ج 1 ، هبیتـق ، نبا  ثیدـحلا  بیرغ  - 2

قبط یسیع  بوخ  هک  هتخادرپ  هلئسم  نیا  هب  َنوُعِجْرَی ﴾ ْمُهّلََعل  ِِهبِقَع  ِیف  ًهَِیقَاب  ًهَِملَک  اَهَلَعَجَو  : ﴿ دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
رد مولعماـن  يرعاـش  لوق  هک  ار  رعـش  نیا  دـعب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نادـنزرف  زا  ماـعنا  هروس  و 85  تسا 84  هـیآ 

( ققحم (. ) فرخز هروس  هیآ 28  لیذ  ص79 ، ج 16 ، یبطرق ، ریسفت   ) .دنک یم  در  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  هدوب  تیلهاج 
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.تسا يوق  رایسب  نیقیرف  ربتعم  رابخا  دیجم و  نآرق  زا  لیالد  یعاد :

.میوش ضیفتسم  ات  دییامرف  نایب  تسا  ینمتم  ظفاح :

مامُه ماما  ترضح  یسابع و  هفیلخ ي  دیشرلا ، نوراه  نیب  عوضوم  نیمه  رد  هک  يا  هرظانم  دمآ  مدای  امـش  راتفگ  نمـض  رد  یعاد :
.دومن قیدصت  شدوخ  هک  دنداد  نوراه  هب  یفاک  باوج  ترضح  دش و  عقاو  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  میهاربا  یبا 

.دییامرف نایب  تسا  ینمتم  تسا ، هدوب  هنوگچ  هرظانم  نآ  ظفاح :

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیرذ  باب  رد  مالّسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  نوراه و  باوج  لاؤس و 

نرق رد  هعیش  ياهقف  ءاملع و  رباکا  زا  هک  قودص -  هب  بقلم  یمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  یعاد :
ترثک ظفح و  رد  یـسک  وا  دننام  ناسارخ  مق و  ياملع  نایم  رد  لاجر و  لاح  هب  ریـصب  ثیدـح و  ملع  رد  داّقن  دوب ، يرجه  مراهچ 

یم هعیـش  هعبرا  بتک  زا  هک  تسا  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک اهنآ  هلمج ي  زا  هک  هدوب  فینـصت  دصیـس  بحاص  .دشن  ادـیپ  ملع 
ربـق هدومن و  تاـفو  ناریا  هیلاـح  تختیاـپ  نارهت  کـیدزن  ير  رد  يرمق  لاـس 381  رد  و  راـصعا ، رد  رادـم  تساـهنآ  رب  هک  دـشاب ،

(1)« اضرلا رابخا  نویع   » شربتعم باتک  رد  تسا -  نیدراو  نارهت و  یلاها  رازم  نآلا  یلا  شفیرش 

بلاط یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  زین  و 

196 ص :

ّیلع ّدرف  هیلع  تمّلـس  دیـشرلا  یلع  تلخد  امل  لاق : هنأ  مالّـسلا ، هیلعرفعج  نب  یـسوم  یلا  هعفر  هدانـساب  دومحم  نب  دمحم  نع  - » 1
: یثنألل رکذلل ال  بقعلا  اّمناو  بقعی  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هّیرذ  انأ  متلق : فیک  لاق ... : مث  مالسلا ،
، هلأسملا هذـه  نع  ینافعأ  ام  الا  هیف  نمو  ربقلاو  هبارقلا  قحب  نینمؤملاریمأ  ای  کلأسأ  تلقف : بقع !؟ اهل  نوکی  الو  تنبلا  دـلو  متنأو 
ام لک  یف  کیفعأ  تسلو  ّیلا ، یهنأ  اذـک  مهنامز  ماماو  مهبوسعی  یـسوم  ای  تنأو  یلع  دـلو  اـی  هیف  مکتجحب  ینربخت  وأ  ـال  لاـقف :

، واو الو  فلأ  ءیـشب  هنم  مکنع  طقـسی  هنا ال  یلع  دلو  رـشعم  نوعدت  متنأو  یلاعت  هللا  باتک  نم  هجحب  هیف  ینیتأت  یتح  هنع  کلأسأ 
: تلقف مهـسایقو ، ءاملعلا  يأر  نع  متینغتـسا  دـقو  ْیَـش ٍء ﴾ نِم  ِباَتِْکلا  ِیف  اَنْطّرَف  اَم  : ﴿ ّلجوّزع هلوقب  متججتحاو  مکدـنع  هلیواتو  ـالا 

َبّویَأَو َناَْمیَلُسَو  َدُواَد  ِِهتّیّرُذ  نِمَو  میحّرلا ، نمحّرلا  هللا  مسب  میجّرلا ، ناطیّشلا  َنِم  هللااب  ُذوعأ  : ﴿ تلق .تاه  لاق : باوجلا : یف  یل  نذأت 
: لاقف نینمؤملاریمأ ؟ ای  یـسیع  وبأ  نم  َساَْیلِإَو .﴾ یَـسیِعَو  یَیْحَیَو  اّیِرَکَزَو  .َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَـکَو  .َنوُراَهَو  یَـسُومَو  َفُسُویَو 

یلص یبنلا  يرارذب  انقحلأ  کلذکو  مالّسلااهیلع  میرم  قیرط  نم  مالّـسلا  هیلعءایبنألا  يرارذب  هانقحلأ  اّمنإ  تلقف : .بأ  یـسیعل  سیل 
نِم ِهِیف  َکّجاَح  ْنَمَف  : ﴿ لجوزع هللا  لوق  تلق : .تاه  لاق : نینمؤملاریمأ ؟ ای  كدـیزأ  .مالّـسلااهیلع  همطاف  انّمأ  لبق  نم  هلآو  هیلع  هللا 
یَلَع ِهّللا  َهَنَْعل  ْلَعْجَنَف  لِهَْتبَن  ُّمث  ْمُکَـسُْفنَأَو  اَنَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِـسنَو  اـَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْـنبَأَو  اـَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاَـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَـج  اَمِدـَْعب 

همطاف بلاط و  یبأ  نب  یلع  الا  يراصنلل  هلهابملا  دنع  ءاسکلا  تحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لخدأ  هنأ  دـحأ  عدـی  ملو  َنِیبِذاَْکلا ﴾
، مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  انسفنأو ﴾  ﴿ همطاف انئاسنو ﴾  ﴿ نیسحلاو نسحلا  انئانبأ ﴾  ﴿ یلاعت هلوق  لیوأت  ناکف  نیـسحلاو ، نسحلاو 

انأو یّنم  هنال  لاق : ّیلع ، نم  هاساوملا  یهل  هذه  نإ  دمحم  ای  دحأ : موی  لاق  مالّـسلا  هیلع  لیئاربج  نا  یلع  اوعمجأ  دق  ءاملعلا  نأ  یلع 
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هللا حدم  امک  ناکف  یلع ، الا  یتف  الو  راقفلاوذ  الا  فیـس  ال  لاق : مث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  امکنم  انأو  لیئاربج : لاقف  هنم ،
: لاقف اّنم ، هنا  لیئاربج : لوقب  رختفن  کّـمع  ینب  رـشعم  اـنإ  ُمیِهاَْربِإ ﴾ َُهل  ُلاَُـقی  ْمُهُرُکْذَـی  یتَف  : ﴿ لوقی ذا  مالّـسلا : هیلع  هلیلخ  هب  یلاـعت 

نب یـسوم  رابخأ  نم  لج  باـب  ح 9 ، ، 82  - 1/78 قودـص ، خیـش  اضرلا ، رابخا  نویع  ...کجئاوح .» انیلا  عفرإ  یـسوم  ای  تنـسحأ 
.يدهملا نب  یسوم  عمو  دیشرلا  نوراه  عم  مالّسلا  هیلعرفعج 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترضح  هک  دنا ، هتشون  ًالصفم  ار  هرظانم  حرش   (1)« جاجتحا  » باتک رد  یسربطلا 

نیمه شتالاؤس  هلمج  زا  .دینـش  ییاه  باوج  دومن و  یتالاؤس  نم  زا  مدـش ، دراو  یـسابع  دیـشرلا  نوراـه  هفیلخ  سلجم  رد  يزور 
: تفگ هک  دوب  امش  لاؤس 

« .بقع هل  نوکی  الو  تنبلا  دلو  متنأو  یثنألل  رکّذلل ال  بقعلا  امنإو  بقعی  مل  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هّیّرذ  انأ  متلق  فیک  »

197 ص :

خیش .نیفلاخملا  یلع  یّتش  ءایشأ  یف  رفعج ‘ نب  یـسوم  میهاربا  یبا  جاجتحا  ح 271 ، ، 340  - 2/335 یسربط ، خیش  جاجتحالا ، - 1
.تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  یسربط 
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زا هن  تسا  رـسپ  يارب  زا  بقع  هک  تسین  نآ  زج  .تشادـن و  یبقع  ربمغیپ  هکنآ  لاح  میربمغیپ و  هیرذ  اـم  دـییوگ  یم  امـش  هنوگچ 
(. روکذ دالوا  زا  ینعی   ) .یبقع ترضح  نآ  يارب  دوبن  دیرتخد و  دالوا  امش  رتخد و  يارب 

هک دنا ، هتشون  ًالصفم  ار  هرظانم  حرش   (1)« جاجتحا  » باتک رد  یسربطلا  بلاط  یباو  هیآ 84  دندومرف  تئارق  وا  باوج  رد  ترضح 
: دومرف مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترضح 

نیمه شتالاؤس  هلمج  زا  .دینـش  ییاه  باوج  دومن و  یتالاؤس  نم  زا  مدـش ، دراو  یـسابع  دیـشرلا  نوراـه  هفیلخ  سلجم  رد  يزور 
: تفگ هک  دوب  امش  لاؤس 

« .بقع هل  نوکی  الو  تنبلا  دلو  متنأو  یثنألل  رکّذلل ال  بقعلا  امنإو  بقعی  مل  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هّیّرذ  انأ  متلق  فیک  »

زا هن  تسا  رـسپ  يارب  زا  بقع  هک  تسین  نآ  زج  .تشادـن و  یبقع  ربمغیپ  هکنآ  لاح  میربمغیپ و  هیرذ  اـم  دـییوگ  یم  امـش  هنوگچ 
(. روکذ دالوا  زا  ینعی   ) .یبقع ترضح  نآ  يارب  دوبن  دیرتخد و  دالوا  امش  رتخد و  يارب 

: ار ماعنا )  ) هروس 6 زا  هیآ 84 و85  دندومرف  تئارق  وا  باوج  رد  ترضح 

ّلُک َساَْیلِإَو  یَـسیِعَو  یَیْحَیَو  اّیِرَکَزَو  َنینِـسْحُْملا *  يِزَْجن  َِکلذَکَو  َنوُراَهَو  یَـسُومَو  َفُسُویَو  َبّویَأَو  َناَْمیَلُـسَو  َدُواَد  ِِهتّیّرُذ  نِمَو  ﴿

.(2)﴾ َنیِِحلاّصلا َنِم 

ایرکز نوراه و  یسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلس و  دوواد و  ریـسافت -  فالتخا  هب  رظن  میهاربا -  ای  حون  هیرذ  زا  میدومن  تیاده  »
« .دندوب نیحلاص  زا  همه  هک  ار  سایلا  یسیع و  ییحی و  و 

: نوراه هب  دومرف  هدومن و  تیانع  هیآ  زا  داهشتسا  لحم  هب  ترضح  هاگ  نآ 

؟ یسیع ردپ  تسیک  ینعی  نینمؤملاریمأ »؟ ای  یسیع  وبأ  نم  »

: تفگ باوج  رد  نوراه 

.هدوبن يردپ  یسیع  يارب  ینعی  بأ ،» یسیعل  سیل  »

: دندومرف ترضح 

« .همطاف انُّما  لَِبق  نم  یبنلا  يرارذب  انقحلأ  کلذل  میرم و  قیرط  نم  مالّسلا  هیلعءایبنألا  يرارذب  هللا  هقحلأ  اّمنإ  »

هب ار  ام  تسا  هدینادرگ  قحلم  نینچمه  میرم و  قیرط  زا  ءایبنا  يرارذ  هب  ار  وا  دـینادرگ  قحلم  یلاعت  يادـخ  هک  تسین  نیا  زج  ینعی 
.مالّسلااهیلع همطاف  نامردام  لبق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هیرذ ي 

198 ص :
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خیش .نیفلاخملا  یلع  یّتش  ءایشأ  یف  رفعج ‘ نب  یـسوم  میهاربا  یبا  جاجتحا  ح 271 ، ، 340  - 2/335 یسربط ، خیش  جاجتحالا ، - 1
.تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  یسربط 

 . 84 و 85 ماعنا : - 2
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(1)« ریبک ریسفت   » مراهچ دلج  هحفص 124  رد  يزار  رخف  ماما  و 

: دیوگ مجنپ  هلئسمرد ي  هفیرش  هیآ  نیمه  لیذ 

هیرذ ي زا  ار  یـسیع  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هکنآ  يارب  دنـشاب ؛ یم  هللا  لوسر  هیرذ ي  نیـسح  نسح و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا 
هللا لوسر  هیرذ ي  ردام  فرط  زا  نینـسح  نینچمه  .تسا  ردام  فرط  زا  باستنا  نیا  هدوبن ؛ یـسیع  يارب  يردـپ  هداد و  رارق  میهاربا 

.دومن لالدتسا  هیآ  نیمه  هب  جاجح  دزن  رد  مجنپ ) ماما   ) مولعلا رقاب  ترضح  هکنیا  امک  دنشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

199 ص :

نم یسیع  لعج  یلاعت  هللا  نأل  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  نم  نیـسحلاو  نسحلا  نأ  یلع  ّلدت  هیآلا  هسماخلا : هلأسملا  - » 1
ابستنا ناو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ  نم  نیـسحلاو  نسحلا  کلذکف  مألاب ، الا  میهاربا  یلإ  بستنی  هنأ ال  عم  میهاربا  هّیرذ 

، ریبکلا ریـسفت  فسوی .» نب  جاجحلا  دنع  هیآلا  هذهب  لدتـسا  رقابلا  رفعج  ابأ  نا  لاقیو : هتّیرذ ، نم  امهنوک  بجو  مألاب  هللا  لوسر  یلإ 
: دسیون یم  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  ، 2/135 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  زین  .ماعنا و  هروس  هیآ 85  لیذ  ، 13/66 يزار ، رخف 

نأل لجرلا ، هیرذ  یف  تانبلا  دـلو  لوخد  یلع  هلالد  رخـآلا -  لوقلا  یلع  حون -  وأ  میهاربا  هّیرذ  یف  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  رکذ  یفو  »
: دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپس  هل .» بأ  هناف ال  مالّـسلااهیلع  میرم  همأب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  یلإ  بسنی  امنا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 

هیرذ نم  نیـسحلاو  نسحلا  نا  معزت  کنأ  ینغلب  لاقف : .رمعی  نب  ییحی  یلإ  جاجحلا  لـسرأ  لاـق : دوسـالا  یبأ  نب  برحلا  یبأ  نع  »
ِِهتّیّرُذ نِمَو   ﴿ ماعنألا هروس  أرقت  سیلأ  لاق : .هدجأ  ملف  هرخآ  یلإ  هلوأ  نم  هتأرق  دقو  هللا ؟ باتک  یف  هدـجت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
لاـقو ...تقدـص  لاـق : بأ ؟ هل  سیلو  میهاربا  هیرذ  نم  یـسیع  سیلأ  لاـق  .یلب  لاـق : یَـسیِعَو ﴾ یَیْحَیَو   ﴿ غلب یتـح  َناَْمیَلُـسَو ﴾ َدُواَد 

نا : < یلع نب  نسحلل  لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  يراخبلا  حیحـص  یف  تبث  امل  اضیا  مهیف  تاـنبلا  ونب  لخدـیو  نورخآ :
رد يوسورب  و  ءانبالا .» یف  هلوخد  یلع  ّلدـف  ًانبا  هاّمـسف  نیملـسملا < نم  نیتمیظع  نیتئف  نیب  هب  حلـصی  نأ  هللا  لعلو  دیـس  اذـه  ینبا 
نم نیـسحلاو  نسحلا  نوکیف  تنبلا ، دالوا  لوانتت  هّیرذـلا  نأ  یلع  لـیلد  هرکذ  یفو  : » دـسیون یم  هیآ  نیمه  لـیذ  نایبلا 3/61  حور 

 ...«. مالّسلا هیلع  هتیرذ  يذآ  دقف  امهاذآ  نمو  مألاب  هیلا  امهباستنا  عم  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نیلسرملا  دیس  هّیرذ 
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؟ وت يارب  زا  لیلد  منکب  دایز  ایآ  دومرف : هاگ  نآ 

.نک نایب  درک : ضرع  نوراه 

: تسا نارمع ) لآ   ) هروس 3 زا  هیآ 61  هک  ار  هلهابم  هفیرش  هیآ  دندومرف  تئارق  ترضح 

لِهَْتبَن ُّمث  ْمُکَـسُْفنَأَو  اَنَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اـَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاَـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَـج  اَمِدـَْعب  نِم  ِهِیف  َکّـجاَح  ْنَمَف  ﴿

.(1)﴾ َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهللا  َهَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

اب امـش  ام و  دییایب  یتفای ؛ یهاگآ  وا  لاوحا  هب  ادخ  یحو  هب  هکنآ  زا  دعب  یـسیع ، هرابرد ي  دـیآ  رب  هلداجم  ماقم  رد  وت  اب  سک  ره  »
اعد و رد  هدرک و  نیرفن  رگیدـکی  قح  رد  ینعی   ) میزیخرب هلهابم  هب  مه  اب  دنتـسه  ام  سفن  هلزنم  هب  هک  یناـسک  ناـنز و  نادـنزرف و 

« .میزاس راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نارفاک  نایوگغورد و  ات  مینک ،) رارصا  ادخ  هاگرد  هب  ءاجتلا 

ریز رد  ربمغیپ  دـشاب  هدومن  لخاد  يراصن  لباقم  رد  راگدرورپ  رما  هب  هلهابم  عقوم  رد  هک  تسا  هدومنن  اعدا  يدـحا  دومرف : هاگ  نآ 
نسح و همطاف و  بلاط و  یبا  نب  یلع  رگم  ءاسک 

ارهز و همطاف  انئاسن )  ) زا دارم  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  انـسفنا )  ) زا دارم  هک  دوش  یم  دافتـسم  نینچ  سپ  .ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
.تسا هدناوخ  دوخ  لوسر  نارسپ  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنا ؛ نیسح  نسح و  انئانبا )  ) زا دارم 

.نسحلا ابا  ای  تنسحا  تفگ : رایتخا  یب  دینش  ار  حضاو  لیلد  نیا  نوراه  هک  نیمه 

200 ص :

 . 61 نارمع : لآ  - 1
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تباث دنتسه ، ادخ  لوسر  نادنزرف  نیسح ‘ نسح و  هک  نوراه  يارب  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترـضح  لالدتـسا  نیا  زا  سپ 
.دنتسه هللا  لوسر  ياهدالوا  يرارذ و  ًامامت  دنرختفم و  لیلج  راختفا  نیا  هب  ملاعلا ، ضارقنا  یلا  یمطاف  تاداس  عیمج  هک  دوش  یم 

دنربمغیپ ياهدالوا  همطاف  ياهدالوا  هکنیا  رب  یفاک  لیالد 

(1)« هغالبلا جهن  حرش   » رد تسامش -  ياملع  نایعا  زا  هک  یلزتعم -  دیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ 

لالدتسا انئانبا »  » هلمج هیآ و  نیمه  هب  دوخ ، ریسفت  رد  يزار  رکبوبا  و 

201 ص :

؟ هللا لوسر  لسنو  هللا ، لوسر  هیرذو  هللا ، لوسر  دـلوو  هللا  لوسر  ءانبأ  امهدـلوو : نیـسحلاو  نسحلل  لاـقی  نأ  زوجیأ  تلق : ناـف  - » 1
دلول یـصوأ  ولو  نیـسحلاو ، نسحلا  ینع  اّمنإو  مکءانبأو ،﴾ انءآنبأ  عدـن  : ﴿ یلاعت هلوق  یف  هءانبأ »  » مهاّمـس یلاعت  هللا  نـال  معن ، تلق :

: لاـق نأ  یلإ  َناَْمیَلُـسَو ﴾ َدُواَد  ِِهتّیّرُذ  نِمَو  : ﴿ هلوـق یف  میهاربا  هّیرذ  یـسیع  یلاـعت  هللا  یّمـسو  تاـنبلا ، دـالوأ  هیف  لـخد  لاـمب  نـالف 
هبطخ ، 11/26 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  لجرلا .» لسن  نم  تانبلا  دـلو  ّنأ  یف  هغللا  لهأ  فلتخی  ملو  یَـسیِعَو ﴾ یَیْحَیَو  ﴿

عماجلا رد  یبطرق  زینو  برحلا ) یلا  عرستی  مالّسلا  هیلع  هنبا  نسحلا  يأر  دق  نیفص و  مایا  ضعب  یف  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) 200
یف مالّـسلا  هیلع  هلوق  نا  ءاملعلا : نم  ریثک  لاق  دـسیون : یم  ْهثلاثلا  ْهلأـسملا  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 61  لیذ  ، 4/104 نآرقلا ، ماکحال 

اّیمـسی نأ  نیـسحلاو  نسحلاب  صوصخم  دیـس » اذه  ینبا  نا  : » نسحلا یف  هلوقو  ْمُکَءاَْنبَأَو ﴾ اَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن   ﴿ لهاب امل  نیـسحلاو  نسحلا 
رجح نبإو  یببس .» یبسن و  الا  همایقلا  موی  عطقنی  بسنو  ببس  لک  : » مالّسلا هیلع  هلوقل  امهریغ ، نود  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ینبا 

لـضف یلع  اذـه  نم  يوقأ  لیلد  فاشکلا ال  یف  لاـق  : » دـسیون یم  هیآ 9  لصف 1 ، باب 11 ، ص155 ، هقرحملا ، قـعاوص  رد  یکم 
نـسحلا دـیب  ذـخأو  نیـسحلا  نضتحاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مهاعد  تلزن  امل  اهنال  نانـسحلاو ، همطاـفو  ّیلع  مهو  ءاـسکلا  باحـصأ 

هحیحص هبسن  هیلا  نوبسنیو  هءانبأ  نوّمـسی  مهتّیرذو  همطاف  دالوأ  نأو  هیآلا  نم  دارملا  مهنأ  ملعف  امهفلخ  یلعو  هفلخ ، همطاف  تشمو 
نأ یلع  ّهلاد  هیآلا  هذه  : » دـسیون یم  هعبارلا  ْهلأسملا  هلهابم ، هیآ  لیذ  ریبکلا 8/81 ، ریـسفت  رد  يزار  رخف  و  هرخآلاو .» ایندلا  یف  هعفان 
نأ بجوف  نیـسحلاو ، نسحلا  اعدف  هءانبأ ، اوعدی  نأ  دـعو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینبإ  اناک  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلاو  نسحلا 

«. هینبإ انوکی 
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، دیجم نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  دنتسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارـسپ  ردام  فرط  زا  نیـسح  نسح و  هک  دنیامن ؛ یم 
.میرم شردام  فرط  زا  هدناوخ  میهاربا  هیرذ ي  زا  ار  یسیع  ترضح 

زا یناربط  زا   (2)« هقرحم قعاوص   » هحفـص 74 و 93 رد  یکم  رجح  نبا  »(1) و  بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم 
(3)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  نارـسپ  رداـم  فرط  زا  نیـسح  نسح و  هک  دـنیامن ؛ یم  لالدتـسا  اـنئانبا »  » هلمج هیآ و  نیمه  نبا  زا 
.میرم شردام  فرط  زا  هدناوخ  میهاربا  هیرذ ي  زا  ار  یسیع  ترضح  دیجم ، نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچمه  دنتسه ،

زا یناربط  زا   (5)« هقرحم قعاوص   » هحفـص 74 و 93 رد  یکم  رجح  نبا  »(4) و  بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم 
(6)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننک  یم  لقن  سابع  نبا  زا 

« .بلاط یبأ  نب  یلع  بلص  یف  یتیّرذ  لعجو  هبلص  یف  ّیبن  لک  هیّرذ  لعج  ّلجوّزع  هللا  ّنإ  »

.داد رارق  بلاط  یبا  نب  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ ي  داد و  رارق  شدوخ  بلص  رد  ار  ربمغیپ  ره  هیرذ ي  لجوّزع  يادخ  ینعی :

202 ص :

هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ْهـیرذ  نأ  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 1
.مالّسلا

لصف 2. باب 9 ، ح 27 ، ص124 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2
باب 3، لیاضفلا ، باتک  ح 32892 ، ، 11/600 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  لصف 19 و  ح 339 ، ص327 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 3

همجرت ، 1/316 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  نینچمه  .دـنا  هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اـب  ار  ثیدـح  نیا  یلع ، لـیاضف  لصف 2 
سابعلا نب  هللادبع  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  روط  نیا  ار  ثیدح  بدؤملا  میحرلادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  لاح  حرـش  رد  هرامش 206 ،

هیلع ّدرف  مّلسف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لخد  ذا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنع  نیسلاج  بلطملادبع  نب  سابعلا  یبأو  انأ  تنک  لاق :
؟ اذه بحتأ  هللا  لوسر  ای  سابعلا : لاقف  .هنیمی  نع  هسلجأو  هینیع  نیب  لّبقو  هقنتعاو  هیلا  ماقو  هب  ّشبو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یف یتّیرذ  لعجو  هبلـص ، یف  یبن  لک  هّیرذ  لعج  هللا  نا  یّنم ، هل  اّبح  دـشأ  هللاو هللا  هللا  لوسر  ّمع  ای  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
«. اذه بلص 

هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ْهـیرذ  نأ  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 4
.مالّسلا

لصف 2. باب 9 ، ح 27 ، ص124 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 5
باب 3، لیاضفلا ، باتک  ح 32892 ، ، 11/600 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  لصف 19 و  ح 339 ، ص327 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 6
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همجرت ، 1/316 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  نینچمه  .دـنا  هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اـب  ار  ثیدـح  نیا  یلع ، لـیاضف  لصف 2 
سابعلا نب  هللادبع  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  روط  نیا  ار  ثیدح  بدؤملا  میحرلادبع  نب  دمحا  نب  دمحم  لاح  حرـش  رد  هرامش 206 ،

هیلع ّدرف  مّلسف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لخد  ذا  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنع  نیسلاج  بلطملادبع  نب  سابعلا  یبأو  انأ  تنک  لاق :
؟ اذه بحتأ  هللا  لوسر  ای  سابعلا : لاقف  .هنیمی  نع  هسلجأو  هینیع  نیب  لّبقو  هقنتعاو  هیلا  ماقو  هب  ّشبو  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یف یتّیرذ  لعجو  هبلـص ، یف  یبن  لک  هّیرذ  لعج  هللا  نا  یّنم ، هل  اّبح  دـشأ  هللاو هللا  هللا  لوسر  ّمع  ای  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف 
«. اذه بلص 
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(2)« یبرقلا ْهّدوم   » رد یعفاش  ینادمه  یلع  دیسر  یم  »(1) و  بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  زین  و 

(4)« ْهدّوملا عیبانی   » رد یخلب  یفنح  نامیلس  »(3) و  دنسم  » رد دشاب -  یم  امش  ياملع  لوحفزا  هک  لبنح -  نب  دمحا  ماما  و 

رصتخم اب  دنیامن -  یم  لقن 

203 ص :

: تلق ...شمعألا  نارهم  نب  نامیلس  نع  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  یمزراوخ  لصف 19 . ح 279 ، ص287 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
مالّـسلااهیلع هتنب  همطاف  تلبقأ  ذا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنع  ًاسولج  موی  تاذ  اّنک  لاق : هّدج  نع  هیبأ ، نع  يدـلاو ، ینربخأ 

دقف امه ؟ نیأ  يردأ  امو  ًافنآ  يدنع  نم  اجرخ  نیـسحلاو  نسحلا  ّنا  هبأ ، ای  هل : تلاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلخدـف 
، همطاف ای  یکبت  ال  لاقف : اهل  قرو  اـهمحر  اـهآر ، اـملف  اـهؤاکب ، ـالع  یّتح  تقهـشو  تکبو  يربص ، ّلـق  يداؤف و  قلق  یلقع و  راـط 

هتعاس نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  ماقف  لاق : کنم ، امهرغـصب  محرأو  کنم  امهب  فأرأ  وه  امهقلخ  يّذلا  ّنا  هدیب ، یـسفن  يّذلاوف 
فیطل اـی  امهعـضومب ، ملعأو  یّنم )  ) اـمهب محرأ  تنأو  يداؤف ، هرمثو  ینیع  هّرق  يادـلو ، اـمّهنا  مهللا  لاـقو : ءامـسلا  یلا  هیدـی  عفرف 

: لاق اهجوت ، امثیحو  اناک ، ثیح  امهمّلـسو  امهظفحاف  ًارحب  وأ  ًاّرب  اذـخأ  اناک  نا  مهللا  هداهـشلاو ، بیغلا  ملاع  تنأ  یفخلا ، کـفطلب 
مهو هکئالملا  ءامظع  هعمو  ءامسلا  نم  طبه  دق  مالّـسلا  هیلع  لیئربجب  اذاف  ءاعدلا  ّمتتـسا  امف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اعد  املف 

یف نالـضاف  کیدلو  ّناف  رـشبأو ، ّمتغت  الو  نزحت  دمحم ال  ای  یبیبح ، ای  لیئربج : لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ءاعد  یلع  نونّمؤی 
هچرگ ...امهظفحی .» ًاکلم  امهب  هللا  لّکو  دـقو  راّجنلا ، ینب  هریظح  یف  نامئان  امهو  امهنم ، ریخ  امهوبأو  هرخآلا  یف  نالـضاف  ایندـلا و 
تباث ار  رظن  دروم  بلطم  هک  دراد  هلمج  ود  ثیدح  نیا  نکل  تسا ، توافتم  ثیدح  نیا  اب  هدرک  لقن  بقانم  زا  فلؤم  هک  یثیدـح 

، مود هلمج  و  يادـلو .» امنا  مهللا  : » دومرف اعد  ماـگنه  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  يا  هلمج  لوا ، هلمج  دـنک : یم 
ماما نسح و  ماـما  هلمج  ود  ره  هک  کیدـلو » ناـف  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  باـطخ  لـیئربج  هک  تسا  يا  هلمج 

.تسا هدناوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادنزرف  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح 
ینادمه باب 56 .) ح948 ، يزودنق 2/326 ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهّدوم 12 ینادمه ، باهش  نب  یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

«. نیسحلاو نسحلا  ياتناحیر  هناحیر و  دلولا  هعفر : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  نعو  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  زا  شخب  نیا 
نا هرکبوبا : نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لوا  شخب  لبنح  نب  دـمحا  .ْهرکبوبا  دنـسم  ، 5/51 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 3
اعفر هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عفریف  هقنع ، یلعو  هرهظ  یلع  نسحلا  بثو  دجس  اذإف  یلصی  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.هتعنص كانیأر  ام  ًائیـش  نسحلاب  تعنـص  كانیأر  هللا : لوسر  ای  اولاق  هتالـص  یـضق  املف  هّرم ، ریغ  کلذ  لعف  لاق  .عرـصی  الئل  اقیفر 
«. نیملسملا نم  نیتئف  نیب  هب  حلصی  نأ  یلاعتو  كرابت  هللا  یسعو  دیس  اذه  ینبا  نإو  ایندلا  نم  یتناحیر  هنا  لاق :

: دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لوا  شخب  يزودـنق  لصف 3 . باب 59 ، ، 352 ح 350 -  ، 2/480 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 4
جرخأ : » دنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  سپـس  ایندـلا .» یف  ياتناحیر  امه  نیـسحلاو  نسحلا  ّنا  ًاعوفرم : رمع  نبا  نع  يذـمرتلا  جرخا  »

هک یثیدح  امهّبحی .» نم  ّبحأو  امهّبحأف )  ) امهّبحأ ّینا  هللاو  یتنبا ، انباو  يانبا  ناذه  ًاعوفرم : دیز  نب  هماسأ  نع  یناربطلاو  يذـمرتلا 
؛ میتفاین نّنـست  لها  عبانم  رد  ادعق ) وأ  اماق  ناماما  ناذه  يانبا   ) ار نآ  مود  شخب  هک  تسا  ثیدـح  ود  زا  لکـشتم  هدرک  لقن  فلؤم 
رد فلتخم  ظافلا  هب  ایندلا ) نم  ناتناحیر  ناذـه  يانبا   ) ثیدـح لوا  شخب  یلو  .تسا  ناوارف  ظفل  نیمه  هب  یعیـش  عبانم  رد  هچرگ 
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باتک ح 876 ، ، 8/322 يراخب ، حیحـص  مینک : یم  هراشا  عبنم  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دوش  یم  هدـید  ناوارف  نّنـست  لها  عبانم 
باب بقانملا ، باتک  ح 3779 ، ص989 ، يذمرت ، یـسیع  نب  دمحم  حیحـصلا ، عماجلا  هتقناعم ؛ هلیبقت و  دلولا و  ْهمحر  باب  بدالا ،

نـسحلا بقانم  لـصف 2 ، باـب 5 ، لـیاضفلا ، باـتک  ح 34252 ، ، 12/113 يدـنه ، یقتم  لاـمعلازنک ، نیـسحلاو ؛ نـسحلا  بقاـنم 
همجرت ، 2/68 ینالقـسع ، رجح  نبا  هباـصالا ، بلاـط ؛ یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  لاـح  حرـش  ، 2/19 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسأ  نیـسحلاو ؛
نیذـه ینبا  نا   » ظـفل هـب  یهاـگ  ثیدـح  نـیا  هدـش ، داـی  دراوـم  رد  .بلاـط  یبأ  نـب  یلع  نـب  نیـسح  لاـح  حرــش  هراـمش 1729 ،

همه زا  هک  تسا  هدـش  لقن  ...ياتناحیر » نیـسحلا  نسحلا و  نا   » ظفل هب  یهاگ  و  ...ياتناحیر » امه   » ظـفل هب  یهاـگ  و  ...ياـتناحیر »
.دوش یم  هدافتسا  رظن  دروم  هتکن ي  اهنآ 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  ظافلا -  رد  يدایز  مک و 

« .ادعق وأ  اماق  نامامإ  ناذه  يانبإ  ایندلا ، نم  ناتناحیر  ناذه  يانبا  »

دنـشاب تماما  رما  هب  مئاق  هاوخ  دنا ، ناماما  نم  نادنزرف  ود  ره  ایند و  زا  دنا  نم  هناحیر ي  نیـسح ) نسح و   ) نم دنزرف  ود  نیا  ینعی 
.دعاق تکاس و  هاوخ  و 

زا هفلتخم  قرط  هب  يرایـسب  ثیداـحا  هداد و  رارق  عوضوم  نیمه  صوـصخم  ار  ْهّدوـملا » عیباـنی   » زا باب 57  یفنح ، نامیلس  خیـش  و 
: لیبق زا  ناتدوخ ، گرزب  ياملع 

204 ص :
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لقن هفلتخم  تارابع  ظاـفلا و  هب  يربط  يوغب و  یقهیب و  مکاـح و  يدادـغب و  بیطخ  هبیـش و  یبا  نبا  زیزعلادـبع و  ظـفاح  یناربط و 
.دنتسه ادخ  لوسر  نادنزرف  نیسح  نسح و  هک  هدومن 

(1) باب نیمه  رخآ  رد 

نب دـمحم  »(2) و  قعاوص  » هحفـص 112 رد  یکم  رجح  نبا  و  يربـط -  میعن و  وـبا  رـضخالا و  نب  زیزعلادـبع  ظـفاح  حـلاصوبا و  زا 
 - نسح ماما  ترـضح  تـالاح  همجرت  رد  يربط  »(3) و  بلاطلا ْهیافک   » باب دـص  زا  دـعب  لوا  لصف  رخآ  رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی 

: تفگ هک  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ ي  زا  دنا  هدومن  لقن 

الخ ام  مهیبأل  مهتبـصع  یثنأ  ینب  ّلکو  یبسنو  یبسح  الخ  ام  همایقلا  موی  عطقنمف  بسنو  بسح  ّلـک  لوقی  هللا  لوسر  تعمـس  ّینإ  »
« .مهتبصع انأو  مهوبأ  انأ  ّینإف  همطاف ، ینب 

دـالوا ره  نم و  بسن  بسح و  رگم  تماـیق  زور  تسا  عطقنم  یبسن  بسح و  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدـینش 
.متسه اهنآ  هبصع  ردپ و  نم  هک  همطاف  ياهدالوا  رگم  تسا  ردپ  بناج  زا  اهنآ  هبصع ي  يرتخد 

ّبحب فاحتالا   » باتک رد  یعفاش  يواربش  رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیش  زین  و 

205 ص :

باب 57. ح 13 ، ، 2/349 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
ّحص لب  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  رجح  نبا  هیآ 9 . لصف 1 ، باب 11 ، ص156 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

لوسر تعمـس  نکلو  هءابلا  تدرأ  ام  هل : لاقف  رفعج  هیخأ  نبال  اهّدـعأ  هنأبو  اهرغـصب  ّلـتعاف  یلع  نم  موثلک  مأ  بطخ  هنأ  رمع  نع 
دلو الخ  ام  مهیبأل  مهتبصع  یثنأ  ینب  لک  یبسن و  یببس و  الخام  همایقلا  موی  عطقنی  بسن  ببس و  لک  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

«. مهتبصعو مهوبأ  انأ  یناف  همطاف ،
هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  ْهـیّرذ  نا  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص381 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 3

.تسا هدرک  افتکا  ...مهتبصع » ناف  یثنا  ینب  لک   » ثیدح مود  تمسق  لقن  هب  یعفاش  یجنگ  .مالّسلا 
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(1)« فارشالا

.هدومن لقن  موثلک  ما  جیوزت  عقوم  رد  شردپ  زا  رمع  نبا  هللادبع  زا  ینطق ، راد  یقهیب و  زا  ار  ثیدح  نیا 

زا ًالقن   (2)« تیبلا لها  لئاضفب  تیملا  ءایحا   » باتک رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 

206 ص :

جرخأو : » دـنک یم  لقن  ظاـفلا  نیا  هب  ار  ثیدـح  يواربش  باب 1 . ص19 ، يواربش ، رماع  نب  دـمحم  فارـشالا ، بحب  فاحتإلا  - 1
انأو مهّیلو  انأف  همطاف  دـلو  ّالا  هیلا  نومتنی  هبـصع  یثنأ  ینب  لـکل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  تلاـق  ءارهزلا  همطاـف  نع  یناربطلا 

حکن نیح  لاق  باطخلا  نبا  رمع  هیبأ  نع  رمع  نبا  نع  ینطق  رادلاو  یقهیبلا  جرخأو  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپس  مهتبصع .»
عطقنی بسن  وأ  ببـس  وأ  رهـص  لک  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  هنع : هللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  تنب  موثلک  مأ 

«. یبسنو یببسو  يرهصالا  همایقلا  موی 
یم هراشا  ثیدح  ود  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیداحا  یطویـس  . 33 ح 31 -  ، 31 ص30 -  یطویـس ، نیدلا  لالج  تیملا ، ءایحإ  - 2

امهّیلو انأف  همطاف  يدلو  الا  هبصع  یلا  نومتنی  مأ  ینب  لکل  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : رباج ، نع  مکاحلا  جرخأ  مینک :
نیح سانلل  لوقی  باطخلا  نب  رمع  عمس  هنا  رباج : نع  طسوالا ، یف  یناربطلا  جرخأ  دنک : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپس  امهتبصعو .»

و یبسنو .» یببس  الا  بسنو  ببس  لک  همایقلا  موی  عطقنی  : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  ینوئنهت  الأ  ّیلع : تنب  جوزت 
ْهفرعم باتک  ح4770 ، ، 3/179 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  ار  یثنأ )...  ینب  لک   ) ثیدح نیا  مود  تمسق  زین 
یکم رجح  نبا  یلع ؛ نب  نسح  دنسم  ح2631 و 2632 ، ، 3/44 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  نیسحلا ؛ نسحلا و  بقانم  باب  هباحـصلا ،

ح 34253 و ، 12/114 لاـمعلا ، زنک  رد  يدــنه  یقتم  لـصف 2 ؛ دـصقم 5 ، باـب 11 ، و 21  ح20  ص187 ، هقرحملا ، قـعاوص  رد 
فرح ح 6293 و 6294 ، ، 23  - 5/22 ریدقلا ، ضیف  رد  دوانم  نیسحلاو ؛ نسحلا  لئاضف  لصف 2  باب 5 ، لئاضفلا ، باتک  ، 34254

یتساوخ نب  نامثع  نب  میهاربا  نب  دمحم  نب  نامثع  لاح  حرش  هرامش 3857 ، همجرت  ، 19/483 لامکلا ، بیذهت  رد  يّزمو  فاکلا ؛
، قـشمد خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  .دـنا  هدرک  لـقن  رمع  نبا  باـطخ و  نـب  رمع  رباـج و  مالّـسلااهیلعارهز و  همطاـف  قـیرط  زا  یـسبعلا ،

ظافلا نیا  هب  ار  ثیدح  یسلدنالا  يومالا  غبصالا  وبأ  رصن  نب  کلملادبع  نب  زیزعلادبع  لاح  حرـش  هرامش 4122 ، همجرت  ، 36/313
انأف همطاف ، دلو  ّالا  اهیلإ ، نومتنی  ًهبصع  بأ  ینب  ّلکل  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هللادبع  نب  رباج  نع  : » تسا هدروآ 

«. هللا هضغبأ  مهضغبأ  نمو  هللا ، هّبحأ  مهّبحأ  نم  مهلضفب ، نیبّذکملل  لیو  یتنیط ، نم  اوقلخ  یترتع ، مهو  مهتبصع ، انأو  مهّیلو ،
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.دیامن یم  لقن  رمع  هفیلخ  زا  طسوارد  یناربط 

(1)« يداهلا یبّنلا  ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ْهفشر   » هحفص 42 یلا  باب 3  هحفص 39  رد  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  و 
.دنا هللا  لوسر  دالوا  مالّسلااهیلع  همطاف  ياهدالوا  هک  هدومن  داهشتسا  لقن و  لاس 1303 ) رد  رصم  همالعا  هعبطم  پاچ  )

، یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هک  نانچ  ، دوش یم  دودرم  همکحم ، لئالد  همه  نیا  لباقم  رد  دیدروآ ، دهاش  هک  رعاش  رعش  اما  و 
(2)« بلاطلا ْهیافک   » باب دص  زا  دعب  لوا  لصف 

هک هداد  ینعم  نیا  هب  صاصتخا  رعاش ، رعش  نیمه  باوجرد  ار 

207 ص :

باب 3. ، 85 ص77 -  یمرضح ، يولع  نیدلا  باهش  يداصلا ، ْهفشر  - 1
هیلع یلع  بلـص  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  هـیرذ  نأ  ناـیب  یف  لـصف  باب 100 ، ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2

دالوأو همطاف ،‘ ههج  نم  الا  مالّسلا  هیلع  یلعب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هیرذل  لاصتا  لیق ال  ناف  دسیون : یم  یعفاش  یجنگ  .مالّـسلا 
هحـصب دهـشت  هحـضاو  هجح  لیزنتلا  یف  تلق : دعاب  الا  لاجرلا  ءانبأ  نهونب  انتانبو  انئانبا  ونب  انونب  رعاشلا : لوقل  هیرذ  نوکت  تانبلا ال 

نِمَو ُْلبَق  نِم  اَْنیَدَه  ًاحُونَو  اَْنیَدَه  ًاّلُک  َبوُقْعَیَو  َقاَحْسِإ   ﴿ میهاربال يأ  َُهل ﴾ اَْنبَهَوَو   ﴿ ماعنألا هروس  یف  ّلجوّزع  هلوق  وهو  يوعدلا ، هذه 
هّیّرذلا هلمج  نم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ّدعف  َساَْیلِإَو ﴾ یَسیِعَو  یَیْحَیَو  اّیِرَکَزَو  : ﴿ لاق نأ  یلإ  َناَْمیَلُسَو ﴾ َدُواَد   ﴿ حون هّیرذ  نم  يا  ِِهتّیّرُذ ﴾
همطاـف دـالوأ  نأ  لـیلد  دـکأ  اذـه  یف  میرم و  هّمأ  ههج  نم  ـالا  هل  لاـصتا  ـال  تنب  نـبا  وـهو  مالّـسلا  هـیلع  حوـن  یلإ  مهبـسن  نیذـلا 

سیل مألا  ههج  نم  ناک  نإو  هوبنلا ، فرـش  یلإ  مهباستناو  اهتهج ، نم  ـالا  هل  بقع  ـالو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلل  هّیرذ  مالّـسلااهیلع 
باحصا لئاضف  باتک  ح 257 ، ، 5/92 دوخ ، حیحص  باتک  رد  يراخب  زین  .هنایـصو و  قرف  ذإ ال  حون  یلإ  یـسیع  باستناک  عنتممب 

ربنملا یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تعمـس  هرکبابأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  نیـسحلاو ، نسحلا  بقاـنم  باـب  یبنلا ،
رد نینچمه  نیملسملا .» نم  نیتئف  نیب  هب  حلصی  نأ  هللا  لعلو  دّیـس  اذه  ینبا  لوقیو  هّرم  هیلاو  هّرم  سانلا  یلا  رظنی  هبنج  یلإ  نسحلاو 

رگید قیرط  هب  ار  ثیدح  نیمه  ...دیـسل ) اذه  ینبا  نا  یلع  نب  نسحلل  یبنلا  لوق  باب  نتفلا ، باتک  ح 1929 ، ، 9/689  ) رگید ياج 
باب بقانملا ، باتک  و 3781  ح 3778  ص989 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  یـسیع  نب  دـمحم  .تسا و  هدرک  لقن  ْهرکب  یبا  زا 
تاذ هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تقرط  لاق : دیز  نب  هماسأ  یبأ  ینربخأ  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ود  نیا  نیـسحلاو  نسحلا  بقانم 

اذه ام  تلق : یتجاح ، نم  تغرف  املف  وه ، ام  يردأ  ءیش ال  یلع  لمتشم  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  جرخف  هجاحلا  ضعب  یف  هلیل 
امهّبحأ ینا  مهللا  یتنبا ، انباو  يانبا  ناذه  لاقف  هیکرو ، یلع  مالّسلا  هیلع  نیسح  نسح و  اذاف  هفـشکف  لاق : هیلع ؟ لمتـشم  تنأ  يذلا 

: لاـق کـیلا ؟ ّبحأ  کـتیب  لـهأ  ّيأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لئـس  لوقی : کـلام  نب  سنا  نع  .اـمهّبحی  نم  ّبحأو  اـمهّبحأف 
، يربکلا ننـسلا  رد  یئاسن  بیعـش  نب  دـمحا  زین  و  هیلا .» امهّمـضیو  امهّمـشیف  ینبا  یل  یعدأ  همطافل  لوقی  ناکو  .نیـسحلاو  نسحلا 

باتک ح 8 ، ، 7/512 فنـصملا ، رد  هبیـش  یبا  نباو  يانبا ؛ نیـسحلاو  نسحلا  یبنلا  لوق  باب  صئاصخلا ، باـتک  ح 8524 ، ، 5/149
رکاسع نبا  .دنا  هدرک  لقن  ظافلا  نامه  اب  میدرک ، لقن  يذـمرت  زا  هک  ار  یلوا  ثیدـح  .نیـسحلاو  نسحلا  یف  ءاج  ام  باب  لئاضفلا ،

نع  » .تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نسح  لاـح  حرـش  هرامش 1383 ، همجرت  ، 13/202 قشمد ، خیرات  رد 
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هبلـص عفری  یتح  هدیب  امهکـسمیف  یّلـصی  وهو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رهظ  یلع  نابثی  نیـسحلاو  نسحلا  ناک  لاق : هرکب  یبا 
، لامعلا زنک  رد  يدـنه  یقتم  ایندـلا .» نم  یتناحیر  نیذـه  ینبا  نإ  لاق : مث ]  ] هرجح یف  امهـسلجأ  غرف  اـملف  ضرـالا  یلع  ناـموقیو 

ناذـه يانبا  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  نیـسحلاو  نسحلا  لـئاضف  لصف 2 ، باب 5 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 34247 ، ، 12/112
نیا عوـمجم  زا  هچنآ  رمع ) نبا  نع  یلع و  نع  رکاـسع -  نبا  «. ) اـمهنم ریخ  اـمهوبأو  هـنجلا  لـهأ  بابـش  ادیـس  نیـسحلاو  نـسحلا 
دوخ دـنزرف  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا 

هچ تفرگ ؛ تروص  سابعلا  ینب  طسوت  راب  نیتسخن  هلئسم ، نیا  حرط  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  نایاپ ، رد  .تسا  هدناوخ 
نادـنزرف هن  دـیتسه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  امـش  هک  هناهب  نیا  هب  مالّـسلا  هیلعربمایپ  تیب  لها  ندز  رانک  اـب  دنتـساوخ  یم  هکنیا 

رت کیدزن  ربمایپ ، يومع  سابع  قیرط  زا  ار  دوخ  بسن  هک  ییاجنآ  زا  هداد ، تیعورشم  دوخ  تموکح  هب  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ 
.دننک دادملق  دوخ  یعرش  ینوناق و  قح  ار  تفالخ  دنتسناد ، یم  مالّسلا  هیلع  مرکا  لوسر  هب 
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.دنا ترضح  نآ  نادنزرف  ربمغیپ  ناگداز  رتخد 

بحاص هچنانچ  هدورس ، مالسا  زا  لبق  هک  تسا  رفک  رعاش ، رعش  نیا  هوالع  و 
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.هدومن لقن  دهاوشلا » عماج  »

هلسلس یتقو  سپ  .دنا  هللا  لوسر  نادنزرف  مالّسلااهیلع  هقیدص  همطاف ي  نادنزرف  دیامن  یم  تباث  هک  تسا  رایـسب  لیالد  لیبق  نیا  زا 
.دنا ترضح  نآ  نادنزرف  ربمغیپ  ناگداز  رتخد  هک  هداد  ینعم  نیا  هب  صاصتخا  رعاش ، رعش  نیمه  باوج  ترضح  هب  ام  بسن  ي 

.هدومن لقن  دهاوشلا » عماج   » بحاص هچنانچ  هدورس ، مالسا  زا  لبق  هک  تسا  رفک  رعاش ، رعش  نیا  هوالع  و 

هلسلس یتقو  سپ  .دنا  هللا  لوسر  نادنزرف  مالّسلااهیلع  هقیدص  همطاف ي  نادنزرف  دیامن  یم  تباث  هک  تسا  رایـسب  لیالد  لیبق  نیا  زا 
(1) میدومن نایب  هک  يا  هربتعم  لیالد  ربانب  دیدرگ -  تباث  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ترضح  هب  ام  بسن  ي 

يراختفا نینچ  يدـحا  دـشاب و  یم  ینعم  نیمه  ام  راـختفا  نیرت  گرزب  میتسه و  ادـخ  لوسر  يرارذ  نادـنزرف و  هک  تسا  تباـث  - 
: رعاش قدزرف  دیوگ  شوخ  هچ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يرارذ  رگم  درادن 

مهلثمب ینئجف  یئابآ  کئلوأ 

(2) عماجملا ریرج  ای  انتعمج  اذإ 

« .درآ مهدرگ  ار  ام  اه  نمجنا  لفاحم و  هک  هاگ  نآ  ریرج ) يا   ) اهنیا لثم  هب  ارم  دیروایب  سپ  نم ؛ ناردپ  دنتسه  اهنیا  »

تبـسن هک  تاداس  ءافرـش و  رگم  دننک  تاهابم  رخف و  دوخ  ناردپ  یگرزب  هب  دنناوت  یمن  ایند  مدرم  نامز و  يانبا  زا  يدحا  هصالخ 
.امهیلع همالس  هللا و  تاولص  یضترم  یلع  ءایبنالا و  متاخ  هب  دوش  یم  یهتنم  اهنآ 

هک مدش  نونمم  مه  یلیخ  دونع و  جوجل  صاخشا  رگم  دنیامن  یمن  ار  نآ  راکنا  ًاعطق  .دوب  مامت  یفکم و  رایـسب  امـش  لیالد  ظفاح :
.دش گرزب  ههبش ي  نیا  عفر  ات  دیدومرف  ضیفتسم  ار  ام  هدومرف ، بجح  فشک 

زامن بوجو  روط  هب  نّنـست  لها  ناردارب  نوچ  .دومن -  یم  ار  ءاشع  زامن  مالعا  هک  تساخرب  دجـسم  رد  نّذؤم  يادص  عقوم  نیا  رد 
ار ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و 
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دوش و هدروآ  اجنیا  رد  نآ  ياـه  یقرواـپ  اـب  كاـنعمو »...   » مود فارگاراـپ  لوا  زا  هحفـص 23  یبرع  هخـسن  باتک  زا  اجنیا  رد  - 1
( ققحم  ) .دیهد رییغت  ننست  لها  هب  ار  مک »  » ریمض

( ققحم . ) ص53 ینازاتفت ، یناعملا ، رصتخم  ص46 ؛ ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
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عمج رد  مالّسلا  هیلعراهطا  لآ  زا  همئا ي  هللا و  لوسرل  ًاعبت  هک  هعیش  فالخ  رب  دنروآ  یم  اج  هب  نآ  تلیـضف  عقوم  رد  ادج و  مه  زا 
.دنراتخم قیرفت  و 

تارکاذم هب  نداد  همادا  نتـشگرب و  يانب  رگا  دـنتفگ  نایاقآ  زا  یـضعب  .هضیرف  يادا  دجـسم و  هب ]  ] نتفر يارب  دـندش  هدامآ  نایاقآ 
زاـمن تسا  رارقرب  سلجم  نیا  اـت  تسا  بوخ  دوش ، یم  هتفرگ  سلجم  تقو  زا  یلیخ  نتـشگرب  دجـسم و  هب  نتفر  اـب ]  ] نوـچ تسا ،

.دندرگرب ودنرازگب  زامن  مدرم  اب  دجسم  رد  دنورب  دجسم ) تعامج  ماما   ) یحلا دبع  دیس  ياقآ  طقف  .دوش  ادا  اج  نیمه  ءاشع 

يادا سلجم  نامه  رد  ءاشع  زامن  عقوم  دیشک ، لوط  بش  هد  هک  هرظانم  تدم  مامت  رد  اذلف  .تفرگ  رارق  نایاقآ  لوبق  دروم  داهنشیپ 
.دندومن تعجارم  هرظانم  لحم  قاتا  هب  هفیظو  يادا  زا  دعب  و ]  ] دنتفر رگید  گرزب  قاتا  هب  نایاقآ  عقوم  نیا  رد  .دندومن  یم  هفیظو 

هزاجا بحاص ! هلبق  دنتفگ : دندوب -  يا  هدنیوج  واکجنک و  درم  ننست و  لها  نیکّالم  فارشا و  زا  یکی  هک  ناخ -  مویقلادبع  باون 
.مناسرب ضرع  هب  مراد  یلاؤس  سلجم  ثحب  عوضوم  زا  جراخ  دنیامن  یم  لیم  ياچ  نایاقآ  ات  دییامرف 

.عامتسا يارب  مرضاح  دییامرفب  یعاد :

دومرف یم  ادا  قیرفت  عمج و  هب  ار  نیبرغم  نیرهظ و  زامن  ربمغیپ 

متسد هب  یتصرف  میامن ، لاؤس  نایعیـش  عالطا  اب  نایاقآ  زا  هک  هدوب  ملد  رد  تساهتدم  نوچ  تسا ، رـصتخم  یلیخ  هدنب  لاؤس  باون :
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنـس  فالخ  رب  نایعیـش  نایاقآ  ارچ  میامن  ضرع  متـساوخ  هدیدرگ ، دوجوم  یـضتقم  کنیا  هدماین ،

.دنناوخ یم  عمج  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن 

210 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 239 

http://www.ghaemiyeh.com


هعبرا همئا ي  هچنانچ  تسا ، رایسب  فالتخا  ءاملع  نیبام  هیعرف  لئاسم  رد  هک  دنناد  یم  سلجم ) ياملع  هب  هراشا   ) نایاقآ ًالوا  یعاد :
.دنراد فالتخا  رایسب  مه  امش  ي 

هک اریز  دندومن ؛ هابتـشا  امـش  رب  ار  رما  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّتنـس  فالخ  رب  نایعیـش  لمع  دیدومرف  هکنیا  ًایناث 
.دندومن یم  ادا  قیرفت  هب  یهاگ  عمج و  یهاگ  ار  اهزامن  ترضح  نآ 

؟ دندومن یم  ادا  قیرفت  عمج و  وحن  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا ، نینچ  ایآ  ناشدوخ -  ياملع  هب  ور  باون :

الا دنشابن و  تقـشم  بعت و  رد  تما  هکنآ  يارب  دندومن ، یم  لمع  عون  نیا  هریغ  ناراب و  لیبق  زا  رذع  عقاوم  رفـس و  رد  طقف  ظفاح :
.دندومن رضح  روصت  ار  رفس  و ]  ] دندومن هابتشا  بحاص  هلبق  منک  یم  نامگ  .دندومن  یم  ادا  قیرفت  وحن  هب  هتسویپ  رضح ، رد 

وحن هب  مه  رذـع  نودـب  رـضح و  رد  یهاگ  هک  تسا  دراو  ناتدوخ  تاـیاور  رد  یتح  مراد ، نیقی  هکلب  میدومنن ، هابتـشا  ریخ  یعاد :
.دندومن یم  ادا  عمج 

.دیدومن هابتشا  ام  تایاور  اب  ار  هعیش  تایاور  منک  یم  نامگ  ظفاح :

بتک حاحص و  رد  يدنچ  حیحـص  تایاور  .دشاب  یم  امـش  تاور  رد  وگو  تفگ  دنراد ، ینعم  نیا  رب  قافتا  هک  هعیـش  تاور  یعاد :
.تسا دراو  باب  نیا  رد  امش  هربتعم ي 

.دییامرف نیعم  ار  اهنآ  لحم  دیراد  رظن  رد  رگا  تسا  نکمم  ظفاح :

رد رضحلا  یف  نیتولصلا  نیب  عمجلا  باب  رد  جاجح  نب  ملسم  یعاد :

211 ص :
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لقن اب  دوخ   (1)« حیحص »

: تفگ هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  تاور  هلسلس ي 

« .رفس الو  فوخ  ریغ  یف  ًاعمج  ءاشعلاو  برغملاو  ًاعمج  رصعلا  رهظلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یّلص  »

.دومن یم  ادا  ًاعمج  رفس  سرت و  فوخ و  نودب  ار  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(2) زین و 

: تفگ هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا 

« .ًاعمج ًاعبس  ًاعمج و  ًاینامث  یبنلا  عم  تیّلص  »

.میدومن یم  ادا  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  تعکر  تفه  رصع و  رهظ و  زامن  تعکر  تشه  ادخ  لوسر  اب 

سابع نبا  هک  رگید  ثیدـح   (4) هوالع هب  هدومن  لقن   (3)« دنسم  » لوا ءزج  هحفـصرد 221  لبنح  نب  دمحا  ماما  ار  ثیدح  نیمه  و 
: تفگ

212 ص :

ار ثیدـح  ملـسم  .رـضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باـتک  ح 49 ، ، 1/489 ملسم ، حیحـص  - 1
یف ًاعیمج  ءاشعلاو  برغملاو  ًاعیمج  رصعلا  رهظلا و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یّلـص  لاق : سابع  نبإ  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگنیا 
یف نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالصلا  رـصق  باتک  ح 4 ، ، 1/144 أطوملا ، رد  سنا  نب  کلام  زین  و  رفـس .» فوخ و ال  ریغ 

ننسلا رد  ییاسن  بیعش  نب  دمحاو  نیتالصلا ؛ نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ح 1210 ، ، 2/6 ننسلا ، رد  دواد  یبا  رفسلاو ؛ رضحلا 
نیمه اب  ار  ثیدح  نیمه  فوخ ، ریغ  نم  رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک  ح 1573 ، ، 1/491 يربکلا ،

.دنا هدرک  لقن  ظافلا 
.رضحلا یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  ْهالص  باتک  ح 55 ، ، 1/491 ملسم ، حیحص  - 2

.تسا هدروآ  ار  اعیمج »  » هملک اعمج »  » هملک ياج  هب  لبنح  نب  دمحا  .سابع  نبا  دنسم  ، 1/221 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 3
، رضحلا یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باتک  ح 56 ، ، 1/491 دوخ ، حیحص  رد  ملـسم  زین  .نامه و  - 4

رهظلا .ًایناث  و  ًاعبـس ، هنیدـملاب  یّلـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  سابع : نبا  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا 
«. ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو 
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« .ًاینامثو ًاعبس  رفاسم  ریغ  ًامیقم  هنیدملا  یف  هللا  لوسر  یّلص  »

ار رـصع  رهظ و  ءاشع و  برغم و  ینعی   ) تعکر تشه  تعکر و  تفه  ترفاسم  هن  تماقا  لاح  رد  هنیدم  رد  ادخ  لوسر  درازگ  زامن 
(. مه اب 

:(1) دسیون یم  هک  اجنآ  ات  دیامن ، یم  لقن  ملسم  لیبق  نیا  زا  ثیدح  دنچ 

، درک بورغ  باتفآ  هکنآ  ات  دومن  یم  تبحـص  دناوخ و  یم  هبطخ  ام  يارب  سابع  نبا  رـصعلا  دعب  يزور  تفگ : قیقـش  نبا  هللادـبع 
.ْهالصلا ْهالصلا  تساخرب : مدرم  يادص  دش ، رهاظ  اه  هراتس 

: تفگ سابع  نبا 

« .ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو  رهظلا  نیب  عمج  هللا  لوسر  تیأر  کل ، ّمأ  هّنسلاب ال  ینمّلعتأ  »

213 ص :

هالصلا نولوقی : سانلا  لعجو  موجنلا  تدبو  سمشلا  تبرغ  یتح  رصعلا  دعب  ًاموی  سابع  نبا  انبطخ  لاق : قیقـش  نب  هللا  دبع  نع  - » 1
: لاق مث  کل ؟ ّمأ  هنـسلاب ال  ینمّلُعتأ  سابع : نبا  لاقف  .هالـصلا  هالـصلا  .ینثنی  الو  رتفی  ـال  میمت  ینب  نم  لـجر  هءاـجف  لاـق : .هالـصلا 

نم يردـص  یف  كاـحف  قیقـش : نب  هللادـبع  لاـق  .ءاـشعلاو  برغملاو  رـصعلاو  رهظلا  نیب  عمج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیأر 
عمجلا باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  ْهالـص  باتک  ح 57 ، ، 1/491 ملسم ، حیحص  هتلاقم .» قّدصف  هتلأسف ، هریره  ابأ  تیتأف  ءیـش ، کلذ 

: تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیا  هب  ار  ثیدح  نیا  سابع ، نبا  دنـسم  ، 1/351 دنسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  زین  .رضحلا و  یف  نیتالـصلا  نیب 
: لاقف .هالصلا  لاق  مث  هنع ، تکسف  هالصلا ، لاق  مث  هنع ، تکسف  هالـصلا ، لاقف  سابع  نبا  یلا  لجر  ماق  لاق : قیقـش : نب  هللادبع  نع  »
و هلآو .» هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  نیتالـصلا  نیب  عمجن  اّنک  دق  هالـصلاب  انمّلعت  تنأ 

هدرک لقن  ملـسم  دـننامه  ار  ثیدـح  نیا  نیتالـصلا ، نیب  رطملا  یف  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باـتک  ، 3/168 يربکلا ، ننـسلا  رد  یقهیب 
.تسا
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.ءاشع برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  درک  عمج  ادخ  لوسر  مدید  مدوخ  .یهد  یم  دای  ّتنس  ارم  وت  ردام  یب 

تـسا مسق  نامه  تفگ  دومن و  قیدصت  مدومن ، لاؤس  هریره  وبا  زا  متفر  دش ، ادیپ  يا  هشدخ  نم  لد  رد  مالک  نیا  زا  دیوگ : هللادبع 
.هتفگ سابع  نبا  هک 

(1) هک دیامن  یم  لقن  یلیقع  قیقش  نب  هللادبع  زا  رگید  قیرط  هب  زین  و 

.ْهالصلا داد : رد  ادن  یپ  رد  یپ  هبترم  هس  يدرم  دش ، کیرات  اوه  ات  دیشک  لوط  سابع  نبا  هللادبع  ربنم  یتقو 

: تفگ دش ، ریغتم  سابع  نبا 

« .هللا لوسر  دهع  یلع  نیتالصلا  نیب  عمجن  اّنکو  هالصلاب  انمّلعتأ  کل ، ّمأ  «ال 

رـصع و اب  ار  رهظ  ینعی   ) میدومن یم  زامن  ود  نیب  عمج  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ام  هکنآ  لاحو  یهد  یم  داـی  زاـمن  ار  اـم  وت  رداـم  یب 
(. ءاشع اب  ار  برغم 

یئاسن زا  نیتالصلا  نیب  عمج  باب  رد  کلام   (2)« أطوملا  » حرش لوا  ءزج  هحفص 263  رد  تسامش  ياملع  رباکا  زا  هک  یناقرز  زین  و 
زا مره  نب  ورمع  قیرط  زا 

214 ص :

نیا ار  ثیدح  ملسم  .رضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باتک  ح 58 ، ، 1/492 ملسم ، حیحـص  - 1
: لاق مث  تکسف  هالصلا ، لاق : مث  تکسف  هالصلا ، سابع : نبأل  لجر  لاق  لاق : یلیقعلا  قیقـش  نب  هللادبع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ 

«. هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یلع  نیتالصلا  نیب  عمجن  اّنکو  هالصلاب  انمّلعتأ  کل  ّمأ  ال  لاق : مث  تکسف ، هالصلا ،
برغملاو ءیـش  امهنیب  سیل  رـصعلاو  یلوألا  هرـصبلاب  یّلـص  سابع  نبا  نأ  ءاثعـشلا  یبأ  نع  مره  نب  ورمع  قیرط  نم  یئاـسنللو  - » 2

باتک ، 1/418 أطوم ، رب  یناقرز  حرـش  هلآو .» هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  هعفر  هیفو  لغـش  نم  کلذ  لـعف  ءیـش  اـمهنیب  سیل  ءاـشعلاو 
ثیدح لغش » نم  کلذ  لعف   » ترابع دنک ، یم  لقن  یناقرز  هک  یثیدح  رد  .رفسلاو  رضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ،

نیا رد  هک  یحیحـص  حیرـص و  ثیداحا  دوجو  اب  .دوب و  دهاوخن  بسانم  بلطم  تابثا  يارب  هجیتن  رد  دـنک ؛ یم  جراخ  قالطا  زا  ار 
دهاوخن ترورض  ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  کسمت  درک -  میهاوخ  هراشا  زین  یضعب  هب  هدرک و  هراشا  یـضعب  هب  هک  دراد -  دوجو  باب 

.تسا هتشادن  ار  لیذ  نآ  هدرک  لقن  نآ  زا  فلؤم  هک  يا  هخسن  دراد  لامتحا  هتبلا  .تشاد 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 243 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_214_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_214_2
http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ نیب  هکنآ  نودـب  دـناوخ  یم  عمج  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  سابع  نبا  هرـصب  رد  هک  دـیامن  یم  لقن  ءاثعـشلا  یبأ 
یم عمج  ءاشع  اب  ار  برغم  رـصع و  اب  ار  رهظ  ینعی   ) دومن یم  ادا  زامن  مسق  نیا  ادخ  لوسر  تفگ  یم  دشاب و  هدوب  يزیچ  هلـصاف و 

(. دومن

هلسلس لقن  اب   (3)« دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  »(2) و  أطوملا  » نیتالـصلا نیب  عمج  باب  رد  کلام  »(1) و  حیحص  » رد ملسم  زین  و 
نبا زا  ریبج  نب  دیعس  زا  تاور  ي 

215 ص :

وبأ لاق  .رفـس  الو  فوخ  ریغ  یف  هنیدـملاب  ًاـعیمج  رـصعلاو  رهظلا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـق  ساـبع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  - » 1
، ملـسم حیحـص  .هتمأ  نم  ًادـحأ  جرحی  نأ ال  دارأ  لاقف : .ینتلأس  امک  سابع  نبا  تلأس  لاقف : کلذ ؟ لعف  َِمل  ًادیعـس : تلأـسف  ریبزلا :

«. رضحلا یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  هالص  باتک  ح 50 ، ، 1/490
.رفسلاو رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالـصلا  رـصق  ْهالـصلا ، باتک  ح 4 ، ، 1/144 سنا ، نب  کلام  أـطوملا ، - 2

ًاعیمج رصعلاو  رهظلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یّلص  لاق : هنأ  سابع  نب  هللادبع  نع  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  کلام 
«. رفس فوخ و ال  ریغ  یف 

نبا نع  ریبج  نب  دیعس  نع   » .دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبح  نب  دمحا  .سابع  نبا  دنسم  ، 1/283 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 3
لعف ملو  سابعلا  ابأ  ای  تلق  لاق  .فوخ  ـالو  رفـس  ریغ  یف  هنیدـملاب  رـصعلاو  رهظلا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عمج  لاـق : ساـبع 
نیب عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باـتک  ح 1210 ،  2/6 ننـس ، رد  دواد  یبأ  زین  و  هتمأ .» نـم  ًادـحأ  جرحی  ـال  نأ  دارأ  کـلذ  لاـق : کـلذ ؟
یف نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باـتک  ح 1573 ، ، 1/491 يربکلا ، ننـسلا  رد  ییاسن  بیعـش  نب  دمحا  نیتالـصلا ؛

رد ناـبح  نبا  نیتالـصلا ؛ نیب  رطملا  یف  عـمجلا  باـب  ْهالـصلا ، باـتک  ، 3/166 يربـکلا ، ننـسلا  رد  یقهیب  فوـخ ؛ ریغ  نم  رـضحلا 
،4/471 حیحـصلا ، رد  نابح  نبا  نیتالـصلا ؛ نیب  رطملا  یف  عمجلا  باـب  ْهالـصلا ، باـتک  ، 3/166 ْهالـصلا ، باتک  ، 4/471 حیحصلا ،
؛ رطملل رـضحلا  یف  عمجلا  یف  ًْهصخرلا  باـب  ، 2/85 حیحـصلا ، رد  همیزخ  نبا  رفـسلا ؛ یف  نیتالـص  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باتک 

یلص هتریس  باوبأ  عامج  ، 8/236 داشرلاو ، يدهلا  لبس  رد  یماش  یحلاص  ریبج ؛ نب  دیعس  دنسم  ، 12/58 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط 
ثیداحا رفاسملا ، ْهالص  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 2/201 هیارلا ، بـصن  رد  یعلیز  باب 3 ؛ رفـسلا ، یف  ضئارفلا  ْهالـص  یف  هلآو  هیلع  هللا 
نیتالصلا نیب  عمجلا  باب  ْهالص ، باتک  ، 1/160 راثآلا ، یناعم  حرش  رد  هملس  نب  دمحم  نب  دمحاو  رفسلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا 

.دنا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  نیمه  وه ، فیک 
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: تفگ هک  دنا  هدومن  تیاور  سابع 

« .رفس الو  فوخ  ریغ  یف  هنیدملاب  ًاعمج  رصعلاو  رهظلا  هللا  لوسر  یّلص  »

.رفس سرت و  نودب  هنیدم  رد  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  درازگ  زامن 

؟ ار زامن  دومن  یم  عمج  ربمغیپ  هچ  يارب  مدومن  لاؤس  دیعس  زا  دیوگ : ریبز  وبا 

: تفگ مدومن ، سابع  نبا  زا  نم  ار  لاؤس  نیمه  تفگ : دیعس 

.دشابن تقشم  یتخس و  رد  شتما  زا  يدحا  هک  دومن  یم  عمج  نآ  يارب  ینعی  هتمأ ؛» نم  ًادحأ  جرحی  نأ ال  دارأ  »

:(1) تفگ سابع  نبا  هک  دنیامن  یم  لقن  ربخ  دنچ  رد  زین  و 

216 ص :

نیا هب  ار  ثیدح  ملسم  .رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  اهرصقو ، نیرفاسملا  ْهالـص  باتک  ح 54 ، ، 1/490 ملسم ، حیحص  - 1
ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو  رهظلا  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمج  لاق : سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  : » تسا هدروآ  ظفل 
ثیدـح یفو  .هتّمأ  جرحی  یک ال  لاق : کلذ ؟ لعف  مل  سابع : نبال  تلق  لاق : عیکو ) ثیدـح  یفو   ) رطم الو  فوخ  ریغ  یف  هنیدـملاب 

نبا دنسم  ، 1/223 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دـمحا  زین  و  هتّمأ .» جرحی  نأ ال  دارأ  لاق : کلذ ؟ یلإ  دارأ  ام  سابع : نبال  لـیق  هیواـعم  یبأ 
رد دواد  یبا  رضحلا ؛ یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  یف  ءاج  ام  باب  ْهالصلا ، باوبا  ح 187 ، ص61 ، حیحصلا ، عماجلا  رد  يذمرت  سابع ؛

ح1574، ، 1/491 يربکلا ، ننـسلا  رد  ییاسن  بیعـش  نب  دـمحا  نیتالـصلا ؛ نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باـتک  ح 1211 ، ، 2/6 ننس ،
ح5، ، 2/344 فنصملا ، رد  هبیش  یبا  نبا  و  رطم ؛ فوخ و ال  ریغ  نم  رـضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک 

هدرک لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیمه  نیتالـصلا ، نیب  رفاسملا  عمجی  لاق  نم  باب  ْهمامالا ، عوطتلا و  ْهالـص  باتک 
.دنا
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« .رطم الو  فوخ  ریغ  یف  ءاشعلاو  برغملاو  رصعلاو  رهظلا  نیب  هللا  لوسر  عمج  »

.دیایب یناراب  دشاب و  یسرت  هک  نیا  نودب  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومن  عمج 

نیب عـمج   » ماـن هب  تسا  باوـبا  نییعت  نیمه  عـمج ، زاوـج  رب  لـیلد  نیرت  حـضاو  یلو  دـنا ، هدوـمن  لـقن  رایـسب  باـب  نـیا  رد  راـبخا 
یـصوصخم باب  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  ًاقلطم ؛ دشاب  عمج  زاوج  هلدا  زا  ات  باب  نیمه  رد  ار  عمج  ثیداحا  ندومن  لقن  و  نیتالـصلا »

.دندومن یم  زاب  رفس  رد  یباب  رضح و  رد  عمج  يارب 

.تسا رضح  رفس و  رد  زاوج  هب  طوبرم  امش  هربتعم ي  بتک  ریاس  حاحص و  رد  هلوقنم ي  تایاور  نیا  سپ 

.دشاب یمن  يراخب  حیحص  رد  یتایاور  لقن  یباب و  نینچ  ظفاح :

نارگید و  يراخب ) ملسم و   ) نیحیحـص نیحراش  لبنح و  نب  دمحا  ییاسن و  ملـسم و  لیبق : زا  حاحـص  بابرا  ریاس  یتقو  ًالوا  یعاد :
.ار ام  دصقم  فده و  دیامن  یم  تیافک  دنا ، هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا 

لحم زا  مامت  یگنرز  اب  یهتنم  هدروآ ، دوخ  حیحـص  رد  دـنا -  هدومن  لقن  نارگید  هک  ار -  تاـیاور  نیمه  مه  يراـخب  ياـقآ  ًاـیناث 
(1)« ْهالصلا تیقاوم  باتک  نم  رـصعلا  یلإ  رهظلا  ریخأت  باب   » هچنانچ .هداد  لاقتنا  رگید  لحم  هب  تسا  نیتالـصلا  نیب  عمج  هک  دوخ 

(2)« همتعلاو ءاشعلا  رکذ  باب   » و

(3)« برغملا تقو  باب   » و

دینک هعلاطم  ار 

217 ص :

نبا نع  دـنک : یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  .رـصعلا  یلا  رهظلا  ریخأت  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک  ح 510 ، ، 1/286 يراخب ، حیحـص  - 1
.ءاشعلاو برغملاو  رصعلاو  رهظلا  ًاینامثو  ًاعبس  ْهنیدملاب  یّلص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نا  سابع :

وبأ رمع و  نبا  لاقو  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  .ْهمتعلاو  ءاشعلا  رکذ  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باـتک  ح 530 ، ، 1/294 نامه ، - 2
« ءاشعلاو برغملا  یبنلا  یّلص  هنع : هللا  یضر  سابع  نبا  بویأ و 

یّلـص لاق : سابع  نبإ  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  .برغملا  تقو  باب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باتک  ح 529 ، ، 1/293 نامه ، - 3
تیقاوم باتک  ح 516  ، 1/288  ) دوخ حیحـص  زا  رگید  ياج  رد  يراخب  زین  و  ًاعیمج .» ًاینامث  ًاعیمج  ًاعبـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

لوقی همامأ  ابأ  تعمـس  لاق : فینح  نب  لهـس  نب  نامثع  نب  رکب  یبا  نع  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  رـصعلا ) تقو  باب  ْهالـصلا ،
هالصلا هذه  ام  ّمع  ای  تلقف : رـصعلا  یّلـصی  هاندجوف  کلام  نب  سنأ  یلع  انلخد  یتح  انجرخ  مث  رهظلا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  عم  انیّلص 

یثیداحا دوخ ، حیحص  رد  يراخب  هچرگ  هعم .» یّلصن  اّنک  یتلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هالص  هذهو  رصعلا  لاق : تیّلـص ؟ یتلا 
حیحـص زا  هک  یتیاور  راهچ  نیا  یلو  تسا ، هدرکن  رکذ  میدرک ، لقن  نّنـست  لها  ربتعم  بتک  زا  فلتخم ، ظافلا  اـب  باـب  نیا  رد  هک 
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نیا يراخب  شور  اریز  تسین ، بجعت  ياج  هتبلا  .دـنک  یم  تابثا  ار  نیتالـص  نیب  عمج  زاوج  حیرـص ، روط  هب  میدرک  لـقن  يراـخب 
نآ نّنـست  لها  ناگرزب  دـنچ  ره  دـنک ؛ یمن  لـقن  درک ، يرادرب  هرهب  نآ  زا  هعیـش  بهذـم  عفن  هب  ناوتب  هک  ار  یثیدـح  ره  هک  تسا 

رـصع رد  یتح  نّنـست  لها  ناگرزب  یـضعب  زا  .دنـشاب و  هدرک  لقن  نّنـست  لها  حاحـص  بتک  ریاس  رد  حیحـص ، دانـسا  اب  ار  ثیدـح 
رگا هک  ینعم  نیا  هب  .دـنناد  یم  نیحیحـص  رد  نآ  دوـجو  ار  ثیدـح  مقـس  تحـص و  كـالم  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياـج  رـضاح 

هک یثیداحا  رب  دنهاوخب  رگا  هک  دنرادن  هجوت  هتکن  نیا  هب  دوب و  دهاوخن  حیحص  هنرگو  تسا  حیحـص  دشاب  نیحیحـص  رد  یثیدح 
رب تسد  دوخ  لامعا  تاداقتعا و  زا  يرایـسب  زا  دـیاب  دـننادن ، ربتعم  تهج  نیمه  هب  ار  اهنآ  دـننک و  دراو  داریا  تسین  نیحیحـص  رد 

.درادن نیحیحص  زا  یلیلد  ننست  لها  لامعا  تادقتعم و  زا  يرایسب  اریز  دنراد ؛
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.دییامرف یم  هدهاشم  ار  عمج  ثیداحا  نیا  مامت  دیهد ، رارق  تقد  دروم  و 

رارقا هک  یتلاح  رد  تسا  نیقیرف  ياملع  روهمج  هدیقع ي  نیتالصلا  نیب  عمج  رد  تصخر  هزاجا و  ناونع  هب  ثیداحا  نیا  لقن  سپ 
»(1) و ملسم حیحص  حرش   » رد يوون  همالع  هچنانچ  دنا ؛ هدومن  دوخ  حاحص  رد  ثیداحا  نیا  تحص  هب 

218 ص :

یم يوون  .رفسلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  زاوج  باب  اهرـصق ، نیرفاسملا و  ْهالـص  باتک  ، 5/219 يوون ، حرشب  ملسم  حیحـص  - 1
هاـکح کـلام و  باحـصأ  نم  بهـشأ  نیریـس و  نبا  لوق  وهو  ...رـضحلا  یف  عمجلا  زاوج  یلإ  همئـألا  نم  هعاـمج  بهذو  : » دـسیون

هراتخاو ثیدحلا  باحصأ  نم  هعامج  نع  يزورملا  قاحـسإ  یبأ  نع  یعفاشلا  باحـصأ  نم  ریبکلا  یـشاشلا  لافقلا و  نع  یباطخلا 
تـالیوأت و هکنآ  زا  سپ  يووـن  هریغـالو .» ضرمب  هّللعی  ملف  هـتمأ ، جرحی  ـال  نأ  دارأ  ساـبع  نـبإ  لوـق  رهاـظ  هدـیؤیو  رذـنملا  نـبا 

یم لطاب  ار  اهنآ  زا  یضعب  دنک و  یم  نایب  دنا  هدرک  حرطم  نیتالـص  نیب  عمج  ثیداحا  هرابرد  ننـست  لها  ياملع  هک  ار  یتاهیجوت 
قالطا هب  هعجارم  اب  هک  دنک -  یم  لیوات  هیجوت و  هلیـسو  نآ  هب  ار  نیتالـص  نیب  عمج  ثیداحا  هدیدنـسپ ، ار  یهیجوت  سپـس  دناد ،

رد دنیوگ  یم  هک  دـنک  یم  لقن  ار  ننـست  لها  زا  يا  هدـع  لوق  نایاپ ، رد  تسا -  نشور  زین  يوون  راتخم  نالطب  باب ، نیا  ثیداحا 
نیا هجوت  لباق  هتکن  .دـنک  یم  رکذ  ساـبع  نبا  مـالک  زا  يدـیؤم  لوق ، نیا  يارب  هاـگ  نآ  دـناوخ و  عمج  هب  ار  زاـمن  دوش  یم  نطو 

رتشیپ هک  ار  هچنآ  هکلب  دـنک ، یم  لطاب  ار  عمج  ثیداـحا  تاـهیجوت  اـهنت  هن  هریغ ) ـالو  ضرمب  هّللعی  ملف  : ) يوون تراـبع  هک  تسا 
چیه تسا و  قلطم  ساـبع  نبا  مـالک  اریز  دـنک ؛ یم  لـطاب  زین  تسا  هدـش  مزتـلم  نآ  هب  هدرک و  لوبق  راـتخم  ناونع  هب  يووـن  دوـخ 

.دنک دیقم  ار  نآ  دناوت  یمن  یهیجوت 
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(1) ینالقسع

(2) ینالطسق و 

(3) کلام أطوملا »  » رب حرش  رد  یناقرُز  دنا و  هتشون  يراخب  حیحص »  » رب هک  یحورش  رد  يراصنا  يایرکز  و 

و نآ -  تحص  هب  فارتعا  سابع -  نبا  ثیدح  ًاصوصخم  ثیداحا -  لقن  زا  دعب  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  نارگیدو 

219 ص :

تالیوأت و يوون  دننامه  زین  رجح  نبا  .رصعلا  یلا  رهظلا  ریخأت  باب  ْهالصلا ، تیقاوم  باتک  ، 24  - 2/23 ینالقسع ، يرابلا ، حتف  - 1
هرکذ امو  : » دسیون یم  نایاپ  رد  تسا و  هداد  باوج  اهنآ  همه  زا  تقد  هب  هدرک و  نایب  لیصفت  هب  ار  عمج  ثیداحا  هرابرد  تاهیجوت 

«. عمجلا قلطم  یف  رهاظ  جرحلا  یفنب  لیلعتلا  نم  سابع  نبا 
، تالیوأت زا  یضعب  لقن  اب  زین  ینالطسق  .رصعلا  یلا  رهظلا  ریخأت  باب  ْهالصلا ، تیقاوم  باتک  ، 2/197 ینالطسق ، يراسلا ، داشرا  - 2

.تسا هتخادرپ  اهنآ  خساپ  هب 
نبا ثیدح  لقن  زا  دعب  یناقرز  .رفـسلاو  رـضحلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 1/418 أطوم ، رب  یناقرز  حرـش  - 3

«. عمجلا قلطم  یف  رهاظ  جرحلا  یفنب  لیلعتلا  نم  سابع  نبا  هرکذ  امو  : » دسیون یم  سابع 
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.دنا هدومن  دنشابن -  تقشم  جرح و  رد  تما  هکنآ  يارب  رضح  رد  تسا  تصخر  هزاجا و  لیلد  ثیداحا ، نیا  هکنیا 

مکح و رد  ءاملع  یلو  دشاب ، هدیـسر  عمج  هب  لمع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  زا  یثیداحا  تسا  نکمم  هنوگچ  باون :
! دنیامن راتفر  نآ  فالخ  رب  لمع 

نایاقآ همه  صوصخ ، هب  ِعوضوم  نیا  رد  .دراد  رایسب  ریاظن  هک  دیمهف  دیهاوخ  اهدعب  درادن ، عوضوم  نیا  هب  صاصتخا  طقف  یعاد :
فالخ رب  هدراب  تالیوات  ار  هربتعم  ثیداحا  نآ  ممهف ، یمن  نم  هک  يرگید  تهج  اـی  راـکفا و  روصق  تهج  اـی  نّنـست  لـها  ياـهقف 

: دنیوگ هکنآ  لیبق  زا  دنا ؛ هدومن  اهنآ  رهاظ 

ماما دننام  امش  نیمدقتم  رباکا  زا  یتعامج  هک  لگ  ناراب و  لوزن  فوخ و  سرت و  دننام  دشاب ؛ رذع  عقوم  هب  رظان  ثیداحا  نیا  دیاش 
(2) یعفاش ماما  (1) و  کلام

یم دیامن  یم  در  ًاحیرص  ثیدح  نیا  اب  سابع  نبا  ار  هدیقع  نیا  هکنآ  لاح  و  دنا ؛ هداد  اوتف  لیوات  نآ  هب  هنیدم  ياهقف  زا  يا  هدع  و 
.دندناوخ یم  عمج  ار  زامن  ناراب ، لوزن  سرت و  نودب  ینعی  رطم ؛» الو  فوخ  ریغ  نم  : » دیوگ

فرطرب ربا  دـندومن ، مامت  ار  رهظ  زاـمن  هک  نیمه  دنتخانـشن و  ار  تقو  هدوب و  ربا  اوه  دـیاش  هک  دـنا  هتفاـب  دوخ  شیپ  رگید  یـضعب 
! رصعلاو رهظلا  نیب  دش  عمج  اذل  دندناوخ ؛ ار  رصع  زامن  تسا ، رصع  تقو  دندید  دیدرگ ،

220 ص :

سپ کلام  .رفسلاو  رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالصلا  رصق  باتک  ح 4 ، ، 1/144 سنا ، نب  کلام  أطوملا ، - 1
.رطم یف  ناک  کلذ  يرأ  دیوگ : یم  ثیدح  لقن  زا 

 . مألا - 2
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هدننک ، زامن  هک  دندرکن  رکف  ناگدننک  لیوأت  ایوگ  .دوش  تفای  لیوأت  نیا  زا  رتدراب  منک  یمن  نامگ 
ماـمت رب  طـیحم  هکلب  هدوبن ، بابـسا  هب  طوبرم  ترـضح  نآ  ملع  هکنآ  هچ  هتـشادن ، يرثا  ربا ، دوـبن  دوبادـخ و  لوـسر  يارب  تسا و 

.تسا هدوب  راثآ  بابسا و 

تباث لیوات  نیا  نالطب  دشاب ، هدش  عقاو  يرما  نینچ  هک  دنرادن  تسد  رد  یلیلد  رکفلا  ریـصق  نامدرم  هتـسد  نیا  هکنآ  زا  هتـشذگ  و 
رهاوظ فـالخ  هکنآ  رب  هوـالع  درادـن ، يرثا  نآ  ندـش  فرطرب  ربا و  دوـجو  اـجنآ  رد  هک  ءاـشع  برغم و  زاـمن  عـمج  هب  ددرگ  یم 

.تسا ثیداحا 

نیعمتـسم هک  دیـشک  لوط  يردق  هب  بانج  نآ  هباطخ ي  هک  دراد  تحارـص  تما ) ربح   ) سابع نبا  ثیدـح  میدرک ، ضرع  هچنانچ 
ار برغم  زامن  ًادمع  کلذ  عم  هدیدرگ ، زامن  تقو  رهاظ و  اه  هراتـس  هک  دندومن  يروآدای  ینعی  ْهالـصلا ؛ دندز : دایرف  هبترم  نیدنچ 

هللا یلـص  هللا  لوسر  هک  هدومن  ار  لمع  نیا  قیدـصت  مه  هریره  وبا  و  دومن ، ادا  مه  اب  ار  ود  ره  ءاشع  زامن  تقو  ات  تخادـنا  بقع  هب 
.تسا هدومن  لمع  مسق  نیدب  هلآو  هیلع 

ثیداحا رهاوظ  فالخ  رب  ار  تالیوات  هدومن و  در  مه  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هکلب  تسا ، دودرم  ام  دزن  رد  تـالیوات  عون  نیا  هتبلا 
ْهالص باب  رد  يراخبلا ؛» حیحص  حرش  یف  يرابلا  ْهفحت   » رد ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  يراصنا  مالـسالا  خیـش  هک  نانچ  دنا ، هتـسناد 

داشرا  » مود ءزج  هحفص 293  رد  ینالطـسق  همالع  نینچمه  مود و  ءزج  هحفص 292  رخآ  رد  ءاشعلا  عم  برغملاو  رـصعلا  عم  رهظلا 
یف يراسلا 

221 ص : 
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زا عون  نیا  هک  هدروآ  ناتدوخ  ياملع  نیققحم  زا  يریفغ  ّمج  يراخب و  حیحـص  نیحراـش  زا  نارگید  »(1) و  يراخبلا حیحص  حرش 
الب صیـصخت  حّـجرمالب و  حـیجرت  دومن ، ادا  ًاـقیرفت  دـیاب  ًاـمتح  هکنآ  هب  ندوـب  دـیقم  تسا و  ثیداـحا  رهاوـظ  فـالخ  تـالیوات ،

.تسا صّصخم 

دنرگن و یم  رگیدـکی  هب  توادـع  رظن  ابو  هداتفا  مه  ناج  هب  ناملـسم  ناردارب  هتـسد  ود  هک  هدـمآ  اجک  زا  فالتخا  نیا  سپ  باون :
؟ دنیامن یم  مه  لامعا  رد  حدق 

تیب لها  نایعیـش  تعامج  فرط  زا  مروبجم  دـنرگن ، یم  مه  هب  توادـع  رظن  اب  ناناملـسم  زا  هتـسد  ود  دـیدومرف : هکنیا  ًالوا  یعاد :
تراقح و مشچ  هب  ننست  لها  ناردارب  ماوع  ءاملع و  زا  کی  چیه  هب  نایعیـش  تعامج  ام  هک  میامنب  عافد  تلاسر  نادناخ  تراهط و 
جراوخ و ناگناگیب و  تاغیلبت  ارچ  هک  میفـسأتم  رایـسب  میناد و  یم  دوخ  ناملـسم  ناردارب  ار  اهنآ  هکلب  مییامن ، یمن  رظن  توادع  ای 
زا هک  ار  دوخ  یعیش  ناردارب  هک  اجنآ  ات  دتفا ، رثؤم  ننست  لها  ناردارب  بولق  رد  سنا  نج و  نیطایش  تاکیرحت  اهیوما و  بصاون و 

یضفار و دنا ، کیرش  اهنآ  اب  یصاعم  ریابک و  كرت  تابحتـسم و  تابجاو و  ماکحا و  عیمج  هب  لمع  توبن و  باتک و  هلبق و  تهج 
.دنرگنب اهنآ  هب  ینمشد  توادع و  رظن  اب  دنیامن و  ادج  دوخ  زا  هتسناد و  رفاک  كرشم و 

: میامن یم  ضرع  لد  زوس  زا  ، هدمآ اجک  زا  فالتخا  نیا  دیدومرف : ًایناث 

.داهن انب  نیاک  دتف  عمش  ناج  هب  شتآ 

222 ص :

هلمحو دـسیون ...« : یم  ینالطـسق  .رـصعلا  یلا  رهظلا  ریخاـت  باـب  ْهالـصلا ، تیقاوم  باـتک  ، 2/197 ینالطـسق ، يراسلا ، داـشرا  - 1
حیجرت هب  هدییقتو  ثیدحلا  رهاظل  فلاخم  هنأب  بّقعتو  رطملا  نم  دشأ  هیف  هقـشملا  نال  يوونلا ، هاّوقو  ضرملل ، عمجلا  یلع  مهـضعب 

«. صّصخم الب  صیصختو  حّجرم  الب 
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یتابـسانم هب  دعب  ياهبـش  رد  هللا  ءاش  نا  دیاش  هتفرگ ، همـشچرس  اجک  زا  تافالتخا  عون  نیا  میامن  ضرع  هک  تسین  نآ  تقو  کنیا 
.دیدرگ تقیقح  لصا  هب  هجوتم  دوخ  دوش و  هتشادرب  هدرپ 

عمج رد  ًاقلطم ، دراد  زاوج  تصخر و  رب  تلالد  هک  ار -  هضورعم  رابخا  ننست  لها  ياهقف  نایاقآ  قیرفت ، عمج و  زامن  هب  عجار  ًاثلاث 
، هدومن لقن  تما -  جرح  تقـشم و  یتخـس و  زا  يریگولج  یتحار و  تلوهـس و  يارب  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  ندـناوخ 

اهنآ زا  یـضعب  هکلب  دنناد ! یمن  زیاج  رذع  نودب  ار  اهزامن  ندناوخ  عمج  دـنیامن و  یم  هدراب  تالیوات  تهج  هچ  هب  مناد  یمن  یلو 
و رذع ، اب  دنیامن ؛ یم  عمج  عنم  ًاقلطم  وا  نیعبات  (1) و  هفینح یبا  دننام 

.ًارضح ما  ًارفس  رذع ، نودب 

(3) اه یکلام  (2) و  اه یعفاش  زا  نیریاس  اما  و 

(4) اه یلبنح  و 

رد هک  یتافالتخا  اب 

223 ص :

رضح یف  امهادحا  تقو  یف  نیتالـص  نیب  عمجی  الو  : » دسیون یم  یـسخرس  .ْهالـصلا  تیقاوم  باب  ، 1/149 یسخرس ، طوسبملا ، - 1
«. ...رفس یف  الو 

.رضحلا یف  ْهالص  هتتاف  اذإ  ءاملعلا  بهاذم  عرف  ْهنـسلا ...  مومأملاو  مامالا  فقوم  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 4/370 يوون ، عومجملا ، - 2
«. ...رفسلا یف  ءاشعلاو  برغملا  نیبو  رصعلاو  رهظلا  نیب  عمجلا  زوجی  : » دسیون یم  يوون 

.رفسلاو رضحلا  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  رفسلا ، یف  ْهالصلا  دصق  باتک  ، 2/195 ربلا ، دبع  نبا  راکذتسا ، - 3
همادق نبا  رفسلا ، یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  راذعالا ، لها  ْهالص  رفاسملا و  ْهالص  باب  ْهالصلا ، باتک  ، 2/112 همادق ، نبا  ینغملا ، - 4

هک تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  ثحب  نیا  نایاپ  رد  زیاج .» امهادحا  تقو  یف  رفـسلا  یف  نیتالـصلا  نیب  عمجلا  نا  : » دسیون یم 
هس رفس ؛ رد  نیتالص  نیب  عمج  ود -  هفرع ؛ هفلدزم و  رد  نیتالـص  نیب  عمج  کی -  دراد : یفلتخم  ياه  تروص  نیتالـص  نیب  عمج 

رایتخا و اب  رـضح  رد  نیتالـص  نیب  عمج  راهچ -  نآ ؛ لاثما  لگ و  ناراب و  دننام  ییاهرذع  رطاخ  هب  رـضح  رد  نیتالـص  نیب  عمج  - 
روط هب  ام  .تسا و  ماسقا  ریاس  رد  فالتخا  هکلب  .تسین  یفالتخا  هفرع  هفلدزم و  رد  نیتالـص  نیب  عمج  زاوج  رد  .يرذع  چیه  نودب 
لیلد ود  هب  يرذـع  چـیه  نودـب  نطو ، رد  نیتالـص  نیب  عمج  زاوـج  يارب  مینک : یم  ناـیب  ار  یتاـکن  مراـهچ  مسق  ةراـبرد  راـصتخا 

ِكُولُِدل َهَالّصلا  ِِمقَأ  : ﴿ دیامرف یم  هیآ 78  ءارسا  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  نآرق : اما  .هللا  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  دوش : یم  کسمت 
« بش همین   » بش یکیرات  تیاهن  ات  دیشروخ  لاوز  زا  ار  زامن  ًادوُهْشَم .﴾ َناَک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  ّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرقَو  ِْلیّللا  ِقَسَغ  َیلِإ  ِسْمّـشلا 
رد لاعتم  دنوادخ  .تسا  زور » بش و  ناگتـشرف   » هدهاشم دروم  رجف  نآرق  هک  ارچ  ار ، حبـص ) زامن   ) رجف نآرق  نینچمه  راد و  اپ  رب 

جنپ ياهزامن  تاقوا  هیآ  نیا  .دنک  یم  رما  حبـص  زامن  هب  نینچمه  بش و  قسغ  ات  دیـشروخ  كولد  زا  زامن  هماقا  هب  هفیرـش  هیآ  نیا 
یم رهظ  تقو  هک  تسا  راـهنلا  فصن  هرئاد  زا  باـتفآ  لاوز  ياـنعم  هب  سمـشلا » كولد   » .تسا هدومرف  ناـیب  یلک  روـط  هب  ار  هناـگ 
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هراشا نآ  هب  تغل  نیمه  لیذ  برعلا 4/392 ، ناسل  رد  روظنم  نبا  و  کلد »  » تغل لـیذ  ، 2/130 هیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  هک  نانچ  دشاب ،
تملظ تدـش  يانعم  هب  لیللا » قسغ   » .تسین هظحالم  لباق  هک  دـنا  هداد  كولد  يانعم  رد  يرگید  تـالامتحا  یـضعب ، هتبلا  .دـنراد 

زا نآ  همین  رد  بش  یکیرات  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدرک  هراشا  نآ  هب  تغل  نیا  لیذ  تادرفم  رد  یناهفـصا  بغار  هک  ناـنچمه  تسا ،
دوش و یم  تئارق  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  نآرق  رجفلا » نآرق   » .دناسر یم  ار  بش  همین  لیللا  قسغ  هجیتن  رد  تسا ، رتشیب  تقو  ره 
هک میباـی  یم  رد  رجفلا  نآرق  قسغ و  كولد و  ياـنعم  ندـش  نشور  اـب  نونکا  .دراد  حبـص  زاـمن  هب  هراـشا  هتفر  مه  يور  هلمج  نیا 
رهظ يادـتبا  زا  دـیامرف : یم  نوچ  تسا ، هدرک  رکذ  زین  ار  نآ  تاقوا  هدومرف و  رما  زامن  جـنپ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
همین ات  رهظ  لوا  زا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  ناس  نیدـب  .دـیراد  اپ  هب  زین  ار  رجف  زامن  بش و  همین  ات  دـینک  هماقا  ار  زاـمن 
زاـمن بورغ و  زا  شیپ  ار  رـصع  رهظ و  دـیاب  هک  میتشادـن  یعطق  لـیلد  رگا  .تسا  هناـگراهچ  ياـهزامن  ندرازگ  يارب  تـقو  بـش ،

تقو بش  همین  اـت  رهظ  لوا  زا  مییوگب : هفیرـش  هیآ  قـالطا  هب  کـسمت  اـب  میتـسناوت  یم  میناوخب ، بورغ  زا  دـعب  ار  ءاـشع  برغم و 
ءاشع برغم و  زامن  بورغ و  زا  لبق  دـیاب  رـصع  رهظ و  زامن  هک  میراد  یعطق  لیلد  نوچ  یلو  تسا ، زامن  راـهچ  نیا  يارب  كرتشم 
هفیرش هیآ  قالطا  هب  میناوت  یم  هدنام  یقاب  دراوم  رد  مینک و  یم  دییقت  ار  هیآ  قالطا  رادقم ، نیا  هب  دوش  هدناوخ  بورغ  زا  دعب  دیاب 

ظفح دـیاب  رـصع  رهظ و  رد  بیترت  هتبلا  تسا -  رـصع  رهظ و  يارب  كرتشم  تقو  بورغ  ات  رهظ  يادـتبا  زا  مییوگب : هدومن  کسمت 
هک تساجنیا  زا  .دـشاب و  یم  ءاشع  برغم و  يارب  كرتشم  تقو  فالتخا -  هب  انب  رجف  ای  ثلث  ای  بش -  همین  اـت  برغم  زا  و  دوش - 

هفیرش هیآ  نیا  زا  هک  دنک  یم  فارتعا  هلأسم 4 ، هیآ  نیمه  لیذ  ، 21/27 ریبکلا ، ریسفت  رد  ننست  لها  گرزب  نارسفم  زا  يزار  رخف 
برغملا لوأ  نع  هرابع  قسغلا  ناک  هملظلا  لوأ  روهظب  قسغلا  انرّـسف  نإف  : » دـسیون یم  يزار  رخف  .دوش  یم  هدافتـسا  هکرتشم  تاقوا 

نوکی نأ  یـضتقی  اذه  رجفلا و  تقوو  برغملا  لوأ  تقوو  لاوزلا ، تقو  تاقوأ : هثالث  هیآلا  یف  روکذملا  نوکی  ریدقتلا  اذـه  یلعو 
نوکیف ءاشعلاو ، برغملل  ًاتقو  برغملا  لوأ  نوکی  نأو  .نیتالصلا  نیتاه  نیب  ًاکرتشم  تقولا  اذه  نوکیف  رـصعلاو ، رهظلل  ًاتقو  لاوزلا 

رگا «. ) ًاقلطم ءاشعلاو  برغملا  نیبو  رـصعلاو  رهظلا  نیب  عمجلا  زاوج  یـضتقی  اذـهف  .نیتالـصلا  نیتاه  نیب  ًاضیا  ًاـکرتشم  تقولا  اذـه 
: تسا تقو  هس  نایب  ماقم  رد  هیآ  نیاربانب ، دوش ؛ یم  هتفگ  قسغ  برغم  لوا  هب  مینک ، ریـسفت  یکیرات  زاغآ  ندـش  رهاـظ  هب  ار  قسغ 

تقو زین  برغم  لوا  .رـصع و  رهظ و  زاـمن  نیب  تسا  كرتـشم  لاوز ، تقو  هجیتـن  رد  حبـص ؛ تقو  برغم و  تـقو  لوا  لاوز ، تـقو 
رخف اجنیا  ات  هچنآ  ًاقلطم .) تسا  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  نیب  عمج  زاوج  مزلتـسم  نیا  .تسا  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  كرتشم 

بّصعت و یلو  تسا ، نیمه  زین  دعاوق  هلدا و  ياضتقم  درادن و  هار  نآ  رد  یکـش  هک  تسا  یقح  نخـس  هدرک ، فارتعا  نآ  هب  يزار 
کش نآ  ندوب  لطاب  رد  یفصنم  ققحم  ره  هک  دنک  اعدا  ار  یبلطم  هدرک ، لودع  شنخس  زا  هک  هتشاداو  ار  وا  ناگتشذگ ، زا  تیعبت 
رذعب ًازئاج  عمجلا  نوکی  نأ  بجوف  زوجی ، الو  رذـع  ریغ  نم  رـضحلا  یف  عمجلا  نأ  یلع  لیلدـلا  ّلد  هنأ  الا  : » دـسیون یم  وا  .درادـن 
تـسا مزال  سپ  .تسین  زیاج  نطو  رد  رذـع  نودـب  زامن  ود  نیب  عمج  هک  دـنک  یم  تلالد  هلدا  انامه  «. ) هریغو رطملا  رذـعو  رفـسلا 

رب دهاوخب  رگا  فصنم  ققحم و  ناملـسم  کی  مینادـب .) زیاج  رگید  ياهرذـع  ای  ناراب  ای  ترفاسم  تروص  رد  ار  زامن  ود  نیب  عمج 
زا اما  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  حیحـص  تایاور  تنـس و  زا  ای  دروایب ، یلیلد  میرک  نآرق  زا  دـیاب  ای  دـنک ، لالدتـسا  یبلطم 

تنس زا  اما  .دوش و  یم  هدافتـسا  قلطم  روط  هب  عمج  زاوج  هفیرـش  هیآ  زا  هک  درک  تابثا  شقیقحت  بسح  رب  يزار  رخف  دوخ  نآرق ،
رد یناوارف  رابخا  هک  تسین  هدیشوپ  دشاب  هتشاد  باب  تایاور  رد  یصّحفت  كدنا  هک  یسک  ره  رب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هب فلؤم  هک  ناـنچ  دـنامهف ، یم  ار  نیتالـص  نیب  عمج  زاوج  قلطم  روط  هب  فـلتخم و  قرط  هب  هک  دراد  دوـجو  نیقیرف  ربـتعم  بتک 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تایاور ، عومجم  .میدرک و  هراشا  رگید  یـشخب  هب  زین  ام  ثیداـحا و  نآ  زا  يرادـقم 

اهزامن ندناوخ  ادج  هک  دنکن  رکف  یـسک  ات  دندرک  یم  عمج  زامن  ود  نیب  يرذع ، فوخ و  چیه  نودب  هنیدـم  رد  یهاگ  هلآو  هیلع 
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نیب عمج  ًاقلطم  ننـست  لها  زا  يا  هدع  هکنیا  هچ  تسا ؛ هدـشن  ققحم  عمج  ندوبن  زیاج  رب  مه  ننـست  لها  عامجا  یتح  .تسا  بجاو 
هلأسم عمجلا ، یف  یناثلا  لصفلا  رفـسلا ، ْهالـص  ْهالـصلا ، باتک  ، 1/177 دهتجملا ، ْهیادـب  رد  دـشر  نبا  .دنرامـش  یم  اور  ار  نیتالص 

عمج اما  «. ) کلام باحصا  نم  بهشأو  رهاظلا  لها  نم  هعامج  کلذ  زاجاو  رذع ...  ریغل  رـضحلا  یف  عمجلا  اماو  : » دسیون یم  موس 
رد يوون ، زین  و  .دنا ) هداد  هزاجا  کلام  باحـصا  زا  بهـشا  رهاظ و  لها  زا  یهورگ  ار  يرذع  چـیه  نودـب  نطو  رد  زامن  ندـناوخ 
نبا یکح  و  : » دسیون یم  ضرم  الو  رفس  الو  فوخ  الب  رـضحلا  یف  عمجلا  یف  مهبهاذم  یف  عرف  ْهالـصلا ، باتک  ، 4/384 عومجملا ،

نیدب .ببس ) نودب  تسا  زئاج  نیتالـص  نیب  عمج  هک  تسا  هدرک  لقن  یهورگ  زا  رذنم  نبا   ...« ) ببـس الب  هزاوج  هفئاط  نع  رذنملا 
یفاصنا و یب  رد  هتبلا  .عامجا  اب  هن  تنـس و  اب  هن  تسا  قفاوم  نآرق  اب  هن  دوخ ، نخـس  زا  يزار  رخف  لودـع  هک  دوش  یم  نشور  ناس 

حیرـص حیحـص و  تایاور  هکنآ  ياج  هب  ننـست  لها  ياهقف  ناثدحم و  زا  یخرب  هکلب  تسین ، اهنت  يزار  رخف  نداد ، لیلد  یب  ياوتف 
دوخ ناگرزب  ياوتف  دح  رد  ار  حیحص  تایاور  نیا  دنهد ، رارق  لطاب  قح و  سایقم  باب ، نیا  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
هداد اوتف  نآ  قبط  رب  هدرک و  لمع  ثیداحا  نیا  هب  زین  يا  هدع  هچرگ  .دننک  یمن  لمع  تایاور  نیا  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هدروآ ، نییاپ 

حیحص هلدا  لباقم  رد  رگا  هک  يّدح  هب  هدناشوپ ، ار  اهنآ  هرهچ ي  بّصعت  رابغ  هک  یناسک  تسا  یعیبط  .میدرک  نایب  هک  نانچ  دنا ،
تفلاخم ننـست  لها  جیار  هقف  اب  باب ، تایاور  نومـضم  هک  ییاجنآ  زا  دـننک و  یمن  فارتعا  قح  هب  مه  زاب  دـنریگب  رارق  حیرـص  و 

رپ دننک و  جـیورت  هراومه  ار  دوخ  لطاب  هدـیقع  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـنا ، هدز  باب  نیا  حیرـص  ثیداحا  لیوأت  هیجوت و  هب  تسد  دراد ،
لیلد و اب  هک  تسا  ینتفریذـپ  ینامز  ناگرزب  تارظن  تسا و  ناهرب  كردـم و  لیلد و  دراد  تیمها  ماقم  نیا  رد  هچنآ  تسا  حـضاو 

.ددرگ ثیداحا  نالطب  كالم  دناوت  یمن  باب ، نیا  رد  تایاور  هب  ندرکن  لمع  هجیتن ، رد  دشابن ؛ فلاخم  ناهرب 
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.دنا هداد  هزاجا  مهریغ  گنج و  هرمع و  جح و  دننام  حابم  رفس  رد  دنراد ، عورف  لوصا و  عیمج 

نیب قراف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  هب  انب  هک  مالّـسلا -  هیلعدمحم  لآ  نم  نیرهاطلا  ْهمئالل  ًاعبت  هعیـش  ياهقف  یلو 
ینیریـش تبرـش و  دوب ، یمالـسا  داـیعا  نیرت  گرزب  ثعبمدـنیامن و  یم  عمج  زاوـج  هب  مکح  دـنا -  نآرقلا  لیدـع  لـطاب و  قـح و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

.دنا هداد  هزاجا  مهریغ  گنج و  هرمع و  جح و  دننام  حابم  رفس  رد  دنراد ، عورف  و 

نیب قراف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  هب  انب  هک  مالّـسلا -  هیلعدمحم  لآ  نم  نیرهاطلا  ْهمئالل  ًاعبت  هعیـش  ياهقف  یلو 
عمج هب  رذع ، یب  ای  رذع و  اب  رـضح ، رد  ای  رفـس  رد  هاوخ  ًاقلطمدنیامن ، یم  عمج  زاوج  هب  مکح  دنا -  نآرقلا  لیدـع  لطاب و  قح و 

.ریخات عمج  ای  میدقت و 

رد یتحار  تلوهـس و  يارب  ار  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  دـهاوخب  رگا  رازگزامن  ینعی  تسا ؛ یّلـصم  رایتخا  اب  زاوج  نیا  و 
ادا اهنآ  تلیـضف  تقو  لوا  رد  مه  ار  ءاشع  رـصع و  زامن  دـناوخب و  تلیـضف  تقو  لوا  رد  ار  برغم  رهظ و  ای  دـناوخب و  هسلج  کی 

بتک رد  هچنانچ  تسا ، عمج  زا  لضفا  ندروآ  اج  هب  دوخ  تلیـضف  تقو  رد  ار  کـی  ره  ادـج و  مه  زا  هتبلا  .تسا و  راـتخم  دـیامن ،
دنتـسه و يرایـسب  مومه  لغاشم و  راتفرگ  ًابلاغ  مدرم  نوچ  نکل  و  هدـیدرگ ، رکذ  ًـالماک  هعیـش  ياـهقف  هیلمع  لـئاسر  هیلالدتـسا و 

نایعیش هدوب -  سدقم  عراش  فده  هک  جرح -  رسع و  عفر  تلوهس و  يارب  اذل  ددرگ ، توف  اهنآ  زا  یتلفغ  رصتخم  هب  تسا  نکمم 
.ریخأت هب  ای  میدقت  هب  دنناوخ  یم  عمج 

نیمه دنرگن  یم  ام  هب  بضغ  ظیغ و  هدید  اب  هک  ننـست  لها  ناردارب  ریاس  مرتحم و  نایاقآ  نهذ  ندـش  نشور  يارب  منک  یم  نامگ 
یتقو اریز  هیلوا ؛ تارکاذم  لصا  هب  میدرگرب  تسا  بوخ  تسا ، شیپ  رد  ًالوصا  يرت  مهم  بلاطم  نوچ  .دشاب  یفاک  باوج  رادـقم 

.دش دهاوخ  لح  تاعورف  عبتلاب  دیدرگ  لح  یلوصا  همهم ي  بلاطم 
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یلیخ هک  تسا  یـسک  ام  تبحـص  فرط  متـسناد  بحاص و  هلبق  تامولعم  هب  مدرب  یپ  لوا  هسلج ي  رد  هک  متقوشوخ  یلیخ  ظفاح :
.مییامن بیقعت  ار  لبق  تبحص  نامه  هک  تساجب  رایسب  دندومرف ، هک  یمسق  نامه  .دنا  عالطا  اب  ًالماک  ام  بتک  زا  تسین و  دماج 

نینچ ياراد  یمـشاه و  يزاجح و  دـیدومن  تباث  هک  اویـش  تانایب  نیا  اب  یلاع  بانج  هک  ممهفب  مهاوخ  یم  بحاص  هلبق  هزاـجا  اـب 
یلیخ دـییامرف  نایب  ار  ترجاهم  نیا  خـیرات  تلع و  هچنانچ  .دـیدمآ  سوجم ) زکرم   ) ناریا هب  هک  دـش  هنوگچ  دـیتسه ، یکاـپ  بسن 

.دش میهاوخ  تقوشوخ 

دباع دمحم  ریما  دیس  ناریا  هب  فلؤم  دادجا  ترجاهم  تلع 

هیلع مظاکلا  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  لصفالب  دنزرف  دباع ، دـمحم  ریما  دیـس  ترـضح  ناریا  هب  ام  دادـجا  زا  رجاهم  نیلوا  یعاد :
راهنلا مئاص  لیللا و  مئاق  رمع ، مامت  رد  هدـیدرگ ، دـباع  هب  فورعم  تدابع  ترثک  زا  اوقت و  لضف و  اب  رایـسب  هک  تسا  هدوب  مالّـسلا 

ناگدنب هللا ، مالک  هباتکلا ي  قح  زا  هتـشاد و  دیجم  هللا  مالک  تباتک  هب  يرایـسب  قشع  هدومن و  یم  راطفا  ار  یمایا  تردـن  هب  هدوب و 
.دندومن دازآ  يرادیرخ و  رایسب 

یلاع رایسب  شهاگراب  هّبق و  .دشاب  یم  ینادألا  یلاعألا و  نم  سان  هّماع ي  رازم  فاطم و  زاریـش ، رد  لاحلا  یلا  شا  هکرابم  هعقب ي 
سیوا هدازهاش ي  بانج ، نآ  نیرئاز  زا  رایـسب  تیعمج  موجه  عقوم  رد  ندش  لاماپ  زا  ربق  تظافح  يارب  شکرابم  ربق  فارطا  رد  و 

هاش نیدـلا  رـصان  موحرم  مرکا  ّمع   ) هلودـلا دـمتعم  ازریم  داهرف  جاح  موحرم  ردـقیلاع  دنمـشناد  دـنزرف  یناث ، هلودـلا  دـمتعم  ازریم 
يادا نیرئاز و  تدابع  يارب  تسا  يدجسم  هک  ار -  شرهطم  مرح  هتخاس و  هرقن  زا  ییابیز  حیرض  راجاق )
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هکرابم هعقب ي  نآ  هب  يدایز  هجوت  صوصخلاب  سراف  یلاها  هدومن و  يراک  هنییآ  تعامج -  زامن  هماـقا ي  تابحتـسم و  ضیارف و 
نآ شرافـس  هیـصوت و  دروم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  ترتع  زا  هک  هعقب -  بحاـص  حوتف  رپ  حور  هلیـسو  هب  دـنراد و 

.دنیامن یم  ضایف  أدبم  زا  ضیف  كرد  دنا ، -  هدوب  ترضح 

.هدوب هچ  زاریش  هب  زاجح  زا  ناشیا  ترجاهم  تلع  ظفاح :

ناخ غلتق  اب  گنج  هنیدم و  زا  یمشاه  تاداس  هلفاق  تکرح 

نومأم ار  اضرلا ‘ یسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  هک  يرجه  مود  نرق  رخآ  رد  هکلب  دندومنن ، تکرح  زاجح  زا  زاریـش  دصق  هب  یعاد :
داتفا و ییادج  ترضح  نآ  اب  ناوخا  نیب  یتدم  درب ، تفالخ ) زکرم   ) سوط هب  دومن و  دوخ  دهعیلو  ًاربج  یسابع ) هفیلخ ي   ) دیشرلا

هفیلخ مالّسلا و  هیلعاضر  ترضح  سدقم  روضح  زا  همان  هلیسو  هب  دومن ؛ کیرحت  ار  شراوگرزب  ناوخا  ترضح ، نآ  ترایز  قوش 
راضحا ار  اهنآ  یگمه  هدومن ، لابقتسا  نسح  لایح ) راکم و   ) هفیلخ .سوط  تمـس  هب  تکرح  يارب  دندومن  ناذیتسا  دیـشرلا  نومأم 

.دومن

ناردارب نیسح ، نیدلا  ءالع  دیس  بانج  و  ام ) يالعا  ّدج   ) دباع دمحم  ریما  دیس  بانج  قافتا  هب  غارچ ) هاش   ) دمحا ریما  دیس  بانج 
تمس هب  زاجح  زا  مالّسلا  هیلعاضر  ترضح  ترایز  دصق  هب  ناتسود ، براقا و  مامعا و  ینب  ناگدازردارب و  زا  يریثک  عمج  مظعم و 

رد هدوب . -  زاریـش  رهـشوب و  زاوها و  هرـصب و  تیوک و  هار  زا  ًابلاغ  نامز  نآ  رد  سوط  هب  ترفاسم  قیرط  .دندومن -  تکرح  سوط 
یم تکرح  قافتا  هب  دـندش و  یم  قحلم  مّظعم  تاداس  هب  تلاـسر ، نادـناخ  هب  نادـنم  هقـالع  نایعیـش و  زا  يریثک  عمج  زین  هار  نیب 

.دندومن
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ماّکح نیرومأم و  .دوب  هدش  لیکـشت  ءاسن  ًالاجر و  يرفن  رازه  هدزناپ  هلفاق  کی  ًابیرقت  دندیـسر ، هک  زاریـش  کیدزن  هب  دنـسیون : یم 
نارادتـسود و مشاه و  ینب  زا  یتیعمج  نینچ  رگا  هک  دیـسرت  نومأم  .دـنداد  نومأم  هب  ار  یگرزب  هلفاق ي  نینچ  تکرح  ربخ  اـهرهش 

.ددرگ تفالخ  ماقم  لزلزت  بابسا  دنسرب  سوط  هب  اهنآ  ياه  ییادف 

تمـس هب  ار  اهنآ  دـیوش و  تکرح  زا  عنام  دندیـسر  مشاه  ینب  هلفاق  اجک  ره  رد  هک  دالب  ماّـکح  ماـمت  هب  دومن  رداـص  يا  هیرما  اذـل 
تموکح هب  مکح  هلفاق ي  ندیـسر  زا  لبق  هک  زاریـش  رگم  دوب  هدرک  تکرح  هلفاق  دیـسر ، مکح  نیا  اجک  ره  هب  .دـینادرگرب  هنیدـم 

.دیسر تقو 

یخـسرف تشه  ناینز » ناخ   » رد راّرج  رکـشل  رازه  لهچ  اب  يروف  ردـتقم ، يدـج و  رایـسب  دوب  يدرم  هک  زاریـش ) مکاح   ) ناـخ غلتق 
اج نیمه  زا  نایاقآ  هفیلخ ، رمالا  بسح  هک  مظعم  ناگدازماما  يارب  داد  ماغیپ  دندیـسر ، مشاه  ینب  هلفاق  هک  نیمه  .دندز  ودرا  زاریش 

.دیدرگرب دیاب 

.مالّسلا هیلعاضر  ترضح  نامراوگرزب  ردارب  رادید  زج  میرادن  ترفاسم  نیا  زا  يدصق  ام  ًالوا  دندومرف : دمحا  ریما  دیس  ترضح 

.میدومن تکرح  وا  دوخ  روتسد  هب  میدومن و  ناذیتسا  هفیلخ  صخش  زا  میدماین ، هزاجا  یب  ام  ًایناث 

.ددرگ ارجا  دیاب  هدش و  رداص  يوناث  رما  تقو  ياضتقا  هب  تسا  نکمم  .مییامن  تکرح  زا  تعنامم  ام  هک  تسا  رما  تفگ : ناخ  غلتق 
.دییامن تعجارم  اج  نیمه  زا  دیراچان  نایاقآ 

روش ناهارمه  ناتسود و  مشاه و  ینب  ریاس  ناوخا و  اب  دمحا  ریما  دیس  بانج 
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.دندشن تعجارم  هب  رضاح  کی  چیه  دندومن ،

؛ دنداد رارق  هلفاق  بقع  ار  نانز  ًاطایتحا  دیامن  تکرح  تساوخ  هلفاق  هک  حبص ،

ینینوخ دیدش  گنج  دیشک ، لمع  هب  فرح  زا  راک  تبقاع  .دنتـسب  ار  هار  رـس  ناخ  غلتق  رکـشل  دش ، هتخاون  لیحر  سوک  هک  نیمه 
رکشل نارس  نیب  نیا  رد  .دمآ  دراو  اهنآ  رب  تسکـش  دش و  هدنکارپ  مشاه  ینب  تعاجـش  راشف و  رثا  رد  ناخ  غلتق  رکـشل  .دش  عورش 

نب یلع  یمرگتـشپ  هب  رگا  نایاقآ ! دـندز : دایرف  اه  يدـنلب  يـالاب  يا  هدـع  غورد -  اـی  تسار  .دـندرک -  يریبدـت  هدروخ ، تسکش 
نایعیش دوجو  ناکرا  قرب  دننام  ربخ  نیا  هبترم  کی  .درک  تافو  دهعیلو  هک  دیسر  ربخ  نآلا  دینک  یم  گنج  هفیلخ ) دهعیلو   ) یسوم

، براقا ناوخا و  اب  هنابش  دمحا ، ریما  دیس  بانج  اذل  دندش ؛ قرفتم  ناگدازماما  فارطا  زا  هداد ، ناکت  ار  رصنع  تسس  نامدرم  و 

هدنکارپ لّدبم  سابل  اب  تسا  بوخ  تسام  بیقعت  رد  نمـشد  نوچ  دـندومرف : دـمحا  بانج  .دـندیدرگ  راپـسهر  زاریـش  هب  ههاریب  زا 
.دیوشن راتفرگ  ات  دیوش 

یلو دنتسه ،-  تضهن  نامه  ناگدش  قرفتم  ناریا ، رد  ناگدازماما  بلاغ  دنیوگ  هک  دندش -  هدنکارپ  فارطا  هب  هنابـش  ناگدازماما 
دندش و ادج  مه  زا  سانشان  سابل  اب  کی  ره  دراو و  زاریش  هب  نیسح  نیدلا  ءالع  دیـس  دباع و  دمحم  ریما  دیـس  دمحا و  ریما  بانج 

.دندش لوغشم  تدابع  هب  اهنت  يا  هشوگ  رد 

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس 

یس و دمآ  رس  اوقت  عرو و  دهز و  ملع و  رد  مالّسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  دعب  هک  غارچ - ) هاش  هب  فورعم   ) دمحا ریما  دیـس  بانج 
« هیرس  » مان هب  یناتسغاب  تایح ، نامز  رد  ترضح  نآ  هک  هدوب  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  ثانا  روکذ و  دالوا  تشه 

هک
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هار رد  هدـنب  رازه  رمع ، تدـم  رد  میظعتلا  بجاو  هدازماـما  نیا  .دـندومرف و  هبه  باـنج  نآ  هب  دـندوب  هدومن  يرادـیرخ  راـنید  رازه 
نیمه « ) كزدرس  » هلحم ي رد  تراهط  تیب  لها  یمیمص  ناتسود  زا  یکی  لزنم  رد  دندش ، دراو  زاریش  هب  یتقو  دندومن -  دازآادخ 

.دندینارذگ یم  تدابع  هب  ار  زور  بش و  ناهنپ و  تسا ) ترضح  نآ  هاگراب  هعقب و  نآلا  هک  ناکم 

دیس بانج  لاس  کی  زا  دعب  ات  هک  دنتشامگ  مظعم  ناگدازماما  ندرک  ادیپ  يارب  يرایسب  نیـشّتفم  سراف ) یلاو   ) ناخ غلتق  فرط  زا 
.دنداتسرف ترضح  نآ  يریگتسد  يارب  يرایسب  رکشل  دنداد ، تموکح  هب  ربخ  .دنتفای  ار  دمحا  ریما 

غارچ هاش  دمحا  ریما  دیس  تداهش  گنج و 

هدرب و راک  هب  یعافد  ناـنچ  فلاـخم  رهـش  کـی  اـب  هنت  کـی  هدومن ، گـنج  دوخ  زا  عاـفد  ناونع  هب  اـغد  موق  نآ  اـب  دـمحا  باـنج 
.دشاب یم  خیرات  بابرا  تریح  تربع و  بابسا  لاس  دص  رازه و  زا  دعب  زونه  هک  تسا  هداد  جرخ  هب  یتعاجش 

نآ هاگهانپ  هک  دـندش  يا  هناخ  دراو  هدرک ، خاروس  ار  هیاسمه  هناخ ي  یفرط  زا  دـنیآ ، یمن  رب  شا  هدـهع  زا  دـندید  نوچ  تبقاـع 
.تخادرپ یم  هلمح  هب  هدومن  تحارتسا  يردق  سفنت و  اجنآ  رد  دش  یم  هتسخ  گنج  زا  تقوره  دوب و  ترضح 

یعمج لاـح  ناـمه  رد  رگید  فرط  زا  دـندز و  شنینزاـن  قرف  رب  يریـشمش  بقع  زا  دوب  هداد  راوید  هب  هیکت  هک  تحارتسا  عقوم  رد 
.دش ناهنپ  كاخ  ياه  هدوت  ریز  شکرابم  ندب  اذلف  .دندوب  هناخ  ندرک  بارخ  لوغشم 

هدع يانثتسا  هب  ًامومع  زاریش  رهش  نوچ  دش ، یگرزب  ناد  هلابز  هدیدرگ و  یلاها  روفنم  هبارخ  هناخ ي  نآ  دش و  فورعم  شلتق  ربخ 
ات دندوب ؛ نیفلاخم  زا  یلیلق ، ي 
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دوب یهاشداپ  هک  تفرگ  رارق  نیدـلا » رفظم  دعـس  نب  رکبوبا  کـباتا   » دوج يذ  دوجو  هب  سراـف  تنطلـس  هک  يرجه  متفه  نرق  لوا 
جیورت رد  دومن و  یم  رایسب  میظعت  ءالضف ، ءاملع و  داّبع و  داّهز و  هب  دوخ ، تنطلس  هرود ي  لاس  شـش  یـس و  رد  .حلاص و  رایـسب 

.تشاد غیلب  یعس  هیمالسا  هرهطم  تعیرش 

مالـسا رئاعـش  هب  رهاظتم  كاپ و  یناـمدرم  یگمه  سراـف  تکلمم  لاـجر  ارزو و  مهکوُلم ،» نید  یلع  ساـنلا   » مـالک ياوحف  هب  رظن 
هب يرایـسب  لیم  هک  هدوب  نیدـلا » ردـب  نب  دوعـسم  نیدـلا  برقم  ریما  ، » نیدـلا رفظم  کباتا  راـبرد  ناـبرقم  ارزو و  هلمج  زا  دـندوب ؛
نآ رد  دنرادرب و  دوب  هدروآ  رد  يدب  تروص  هب  ار  زاریش  رهـش  طسو  هک  ار  ناد  هلابز  ّلت  نآ  درک  رما  اذلف  .تشاد  يدابآ  نارمع و 
یم رهش  جراخ  هب  ار  اه  هلابز  اهکاخ و  دنداتفا و  راک  هب  يرایسب  تاج  هلمع  .دننک  اپ  رب  یگرزب  ترامع  هدش ، بارخ  هناخ ي  لحم 
راوآ ریز  نیمز ، يور  هیجو  ابیز و  هتفاکش ، قرف  اب  لّدبت  ریغت و  نودب  یلوتقم  هزات ي  رت و  دسج  دندید  راک  يانثا  رد  يزور  دندرب ؛

.دندمآ هیضق  شیتفت  هب  یعمج  مظعا  ریزو  رمالا  بسح  دیسر ، هناخترازو  هب  ربخ  .هتفرگ  رارق 

غارچ هاش  دسج  ندش  ادیپ 

شقن شمتاخ  رب  هک  دوب  يرتشگنا  هقلح  دش ، وا  فّرعم  هک  دندید  ناوج  لوتقم  نآ  ندب  رد  هک  يرثا  طقف  رایـسب  تاشیتفت  زا  سپ 
.یسوم نب  دمحا  هزعلا هللا  دوب :

بانج فیرـش  دسج  نآ  دندیمهف  یـسوم  نب  دـمحا  تداهـش  ناکم و  نآ  رد  یمـشاه  گنج  لماک  ترهـش  یخیرات و  هقباس ي  اب 
، قیرط نیا  هب  لاس  دص  راهچ  زا  دعب  ًابیرقت  هک  تسا  دیهش  میظعتلا  بجاو  هدازماما  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  نب  دمحا  ریما  دیس 

.دیدرگ نیفلاخم  زا  یعمج  راصبتسا  ثعاب  ناگدننیب و  تیاده  بابسا  رهاظ و  ملاس  حیحص و 
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مارتحا اب  هدومن ، رفح  يربق  دـندرک و  اپ  رب  یلاع  هعقب ي  دـیدرگ  رهاظ  دـسج  هک  لحم  نامه  رد  مظعا  ریزو  کباتا و  رمـالا  بسح 
ات دوب ، مومع  مارتحا  دروم  هتسویپ  دندوزفا و  هعقب  مارتحا  رب  دندرپس و  كاخ  هب  ار  فیرش  دسج  ناگرزب ، ءاملع و  روضح  رد  رایسب 
هاش ردام  دوب ؛ هاش  دومحم  نب  قاحسا  هاش  اب  سراف  زاریش و  تنطلس  هک  لاس 750  رد  تفای و  تافو  کباتا  هک  يرمق  لاس 658  رد 

رایـسب دـبنگ  هدومن و  یلاع  يریمعت  ار  ترـضح  نآ  هکرابم ي  هعقب ي  هدوب  هحلاـص  هریخ  هلیلج  ییوناـب  هک  نوتاـخ ) یـشات  هکلم  )
یلا هک  دومن  هکرابم  هعقب  نآ  رب  فقو  تسا  زاریش  یخسرف  هدجه  رد  هک  ار  دنمیم »  » هبصق ي تشارفارب و  ربق  نآ  رب  ییابیز 

.تسا ناهج  فورعم  دنمیم »  » بالگ یقاب و  لاحلا 

نیسح نیدلا  ءالع  دیس 

رد دندمآ ، زاریش  هب  شراوگرزب  ردارب  اب  هک  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  ترـضح  رگید  دنزرف  نیـسح  نیدلا  ءالع  دیـس  بانج 
هشوگ ي رد  ترضح  يزور  هدوب ، عیسو  یغاب  ار  ناخ  غلتق  یکیدزن  نآ  رد  .دوب  لوغـشم  تدابع  هب  زور  بش و  ناهنپ و  يا  هشوگ 

ریز هدوب  شکرابم  تسد  رد  ینآرق  هک  یتلاح  رد  دندومن ، شدیهش  اجنامه  دنتخانـش ، ار  ترـضح  نآ  هک  هدومن  یم  جّرفت  غاب  نآ 
.دیدرگ ناهنپ  كاخ 

، هبارخ غاب  نیا  رد  هیوفـص  ناـمز  رد  اـت  دوبن  رهاـظ  راوگرزب  دیـس  نآ  زا  يرثا  .دـش  بارخ  غاـب  نآ  درم و  غلتق  تشذـگ ، اـه  لاـس 
رد دـنا ، هتـشک  هزات  ار  وا  ّهنأک  دـش ؛ نایامن  كاخ  ریز  زا  هزات  رت و  یلوتقم ، ناوج  دولآ  نوخ  دـسج  هاگان  دـندومن ، یم  ناـمتخاس 

.ملاس حیحص و  يریشمش  شرگید  تسد  رد  تشاد و  دیجم  نآرق  تسد  کی  رد  هک  یتلاح 

ءالع دیس  بانج  كرابم  ندب  دندیمهف  ، دنتشاد تسد  رد  هک  ینیارق  تامالع و  اب 
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.تخاس يا  هعقب  وا  ربق  رب   (1) ناخ غلتق  دندومن و  نفد  ار  وا  غاب  نآ  رد  اذل  تسا ، رفعج ) نب  یسوم  دیهش  دنزرف   ) نیسح نیدلا 

نآ ربق  رب  یلاع  ییانب  دوب  رایسب  تورث  بحاص  نوچ  دمآ ، مظعم   (2) ناگدازماما ترایز  هب  هنیدم  زا  یندم  یلع  ازریم  اهتدم  زا  دعب 
ناـمه رد  مه  ار  شدوخ  توفزا ، دـعب  دومن و  فقو  هکراـبم  هعقب ي  نآ  رب  دـیرخ و  يرایـسب  تاـغاب  كـالما و  دراذـگ ، راوگرزب 
یلاها مومع  رازم  لاحلا  یلا  هک  دـش  ربق  نآ  رب  ییابیز  تّمرم  موحرم ، لیعامـسا  هاـش  ناـمز  رد  .دـندومن و  نفد  هسدـقم  هناتـسآ ي 

.دشاب یم  اهنآ  هجوت  دروم  سراف و 

هدیدرگ و ضرقنم  ًادعب  یلو  هدوب ، لسن  بحاص  دنیوگ : یضعب  تسا و  هدوب  لسنالب  میقع و  راوگرزب ، دیس  نیا  دنیوگ : اه  یـضعب 
ْهدـمع رد  هچنانچ  دوب ، هحلاص  هفیفع ي  رتخد  ياراد  طقف  هتـشادن  روکذ  دـالوا  مه  غارچ ) هاـش   ) دـمحا ریما  دیـس  باـنج  نینچمه 

.تسا هتشاد  روکذ  دالوا  دنیوگ : یخرب  تسا و  تبث  بلاط  یبأ  لآ  باسنا  یف  بلاطلا 

235 ص :

، دـش یم  هداد  غتلق  بقل  نیطالـس  بناـج  زا  ناـگرزب  ماّـکح و  ضعب  هب  هفلاـس  هنمزا  رد  .تسا  گرزب  ياـنعم  هب  یکرت  رد  غلتق  - 1
هک یگنز  دعـس  نب  رکبوبا  نیدلا  رفظم  مظعا  کباتا  هب  ار  یناخ  غلتق  بقل  نآاق ) ياتکوا   ) ناریا رد  نایزیگنچ  هبلغ  زا  دـعب  هچنانچ 
زا هک  تسا  غلتق  نآ  زا  ریغ  تخاس  نیدلا  ءالع  دیـس  بانج  ربق  رب  يا  هعقب  هک  ناخ  غلتق  نیا  سپ  .هداد  دوب  هدومنن  تفلاخم  اهنآ  اب 

( فلؤم  ) .دیگنج ناگدازماما  اب  و  دیدرگ ]  ] سراف یلاو  نومأم  بناج 
ّدـش دـنور ، یم  مق  هب  مالّـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  هب  هک  یمـسق  نامه  ناریا ، یلاها  هصاخ  نایعیـش ، تسا  راوازـس  ًاقح  - 2
دباع ملاع  نادنزرف  ترایز  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  رطاخ  ياضر  هتفر ، زارط  تنج  زاریـش  هب  هدومن و  لاحر 

( فلؤم  ) .تسا لصاح  ناراوگرزب  نآ  ترایز  رد  لیزج  رجا  ًاعطق  دنیامن ، مهارف  ترضح  نآ  فیرش 
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باجم میهاربا  دیس  ناشیا  دنزرف  دباع و  دمحم  ریما  دیس 

نادـنزرف تفر ، اـیند  زا  یعیبـط  لـجا  هب  اـت  تشاد  تداـبع  هب  لاغتـشا  اوزنا  هشوـگ ي  رد  هـک  دـباع  دـمحم  ریما  دیـس  باـنج  اـما  و 
« باجم  » میهاربا دیس  بانج  اوقت  عرو و  دهز و  ملع و  ثیح  زا  اهنآ  همه ي  زا  ّمها  هک  هتشاد  يردقیلاع 

«. باجم  » هب دش  فورعم  اذلف  هدیدرگ ، مالس  باوج  هب  رختفم  يرادیب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  فرط  زا  هک  تسا 

هزات شکرابم  ربق  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ًاصوصخم  نیرهاط  دادـجا  ترایز  مزع  هب  شراوگرزب  ردـپ  تافو  زا  دـعب 
.دیدرگ تایلاع  تابتع  مزاع  هدومن ، ادیپ  یمات  ترهش  ناوا  نآ  رد  هدش و  فشک 

؟ هدش فشک  لاس  هاجنپ  دص و  زا  دعب  هک  هدوب  لاح  هچ  رد  نامز  نآ  ات  ههجو  هللا  مّرک  یلع  نینمؤملاریما  ربق  رگم  ظفاح :

ترضح اذل  داتفا و  قافتا  هیما  ینب  نایغط  و  هیواهلا ) هیلع   ) هیواعم تفالخ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  نوچ  یعاد :
هدع طقف  .دندراذگن  ربق  يور  رب  مه  یلومعم  تمالع  یتح  دندومن و  نفد  هنامرحم  هنابـش و  ار  شکرابم  دـسج  دومرف  تیـصو  ریما 

يداعا رب  رما  هکنآ  يارب  ناضمر  زور 21  حبص  .دندوب و  رضاح  نفد  عقوم  رد  ترـضح  نآ  نادنزرف  صاخ و  باحـصا  زا  یلیلق  ي 
هناور همظعم  هکم  فرط  هب  ار  يرگید  هنیدم و  تمـس  هب  ار  یکی  دنتـسب ؛ لمحم  ود  دننادنار ، ترـضح  نآ  ربق  لحم  دوش و  هبتـشم 

.دندومن

ربق نفدم و  زا  یسک  ّرس ، باحصا  صاوخ  ترـضح و  نآ  نادنزرف  زج  دوب و  ناهنپ  اهلاس  ترـضح  نآ  كرابم  ربق  تهج  نیمه  هب 
.تشادن يربخ  راوگرزب  نآ 
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؟ هدوب هچ  نتشاد  ناهنپ  رب  رارصا  تیصو و  نیا  تهج  ظفاح :

مهیلع هللا  مالـس  دـمحم  لآ  صوـصخم  ضغبم ، یغاـی و  یغاـط و  ناـمدرم  نوـچ  هدوـب ، نید  یب  هیما ي  ینب  سرت  زا  دـیاش  یعاد :
.دیدرگ یم  اهملظ  دمآ  رس  ملظ  نیا  دنیامنب و  ترضح  نآ  كرابم  ربق  هب  یبدا  هئاسا ي  دوب  نکمم  .دندوب  نیعمجا 

 - دشاب راک  رد  مه  ینمـشد  ولو  یناملـسم -  ربق  هب  دـسج ، نفد  گرم و  زا  سپ  تسا  نکمم  رگم  تسا ، یـشیامرف  هچ  نیا  ظفاح :
.دنهد ماجنا  یلمع  ءوس 

هیما ینب  لامعا  عیاجف 

هرجش نیا  هک  یلوا  زور  زا  هک  دیا  هدومنن  اهنآ  روآ  تلاجخ  لامعا  عیاجف  هیما و  ینب  نیگنن  خیرات  رد  ریس  یلاع  بانج  رگم  یعاد :
.دش زاب  اه  ناملسم  نایم  رد  داسف  يّدعت و  ملظ و  باب  دندش ، نیملسم  تراما  تفالخ و  راد  مامز  هثیبخ  هفیاط  هنوعلم و  ي 

چیه هب  دنبیاپ  زیچ ، همه  یب  ياوسر  موق  نیا  .دندومنن  کته  هک  اهـسومان  هچ  دنتخیرن و  هک  اه  نوخ  هچ  دـندومنن و  هک  اه  ملظ  هچ 
.دنا هدومن  طبض  تبث و  مامت  تلاجخ  اب  ناتدوخ  نیخروم  ءاملع و  زا  ناگرزب  ار  اهنآ  لامعا  بلاثم  هچنانچ  دندوبن ؛ زیچ 

مالّسلا هیلع  یلع  نب  دیز  تداهش  هعقاو 

عازنلا  » دوخ فورعم  باتک  رد  تسامـش -  ياملع  رباکا  زا  هک  یعفاش - ) یلع  نب  دـمحا  سابعلا  وبا   ) يزیرقم همالع ي  ًاـصوصخم 
هدرم هدنز و  هک  هداد  حرش  ًاطوسبم  ار  اهنآ  لاعفا  لامعا و  عیاجف  هیما ،» ینب  مشاه و  ینب  نیبامیف  مصاختلاو 
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یم ناتضرع  هب  ار  هیما ) ینب   ) اوسر موق  نیا  هعیجف ي  لامعا  زا  یلماک  یناشن  یخیرات و  مهم  هعقو ي  ود  هنومن  يارب  دنتخانش ؛ یمن 
.تسا ساسا  دنس و  اب  میوگ ، یم  یعاد  هچنآ  دینادب  دینکن و  بجعت  نایاقآ  هک  مناسر 

نیخروم یعمج  هک  دشاب  یم  ییحی  شدنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ترضح  تداهش  مهم ، هعقو ي  نآ  و 
رایـسب دوب  يدرم  نآ  و  دیـسر -  تفالخ  هب  يرمق  لاس 105  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  ماـشه  نوچ  هک  دـنا  هدومن  تبث  نیقیرف 

هب ار  رازآ  تیذا و  شعابتا  دوخ و  مشاه ، ینب  هب  تبـسن  ًاصوصخم  دراذگ و  ار  يّدعت  ملظ و  يانب  بضغلا -  دـیدش  بلقلا و  یـسق 
.دندیناسر یلعا  ّدح 

« هفاصر  » رد .تفر  مّلظت  هب  هفیلخ  دزن  ماش  هب  یقتم  هیقف و  دهاز ، دباع ، ملاع ، فیرش ، درم  دار  هناگی  نآ  یلع  نب  دیز  بانج  تبقاع 
زا ییاریذپ  اهراک و  هب  یگدیسر  تدعاسم و  ضوع  دیامن ، نایب  ار  دوخ  ندمآ  تهج  ترضح  هکنیا  زا  لبق  دومن ، تاقالم  ماشه  اب 

مانـشد اب  دومن و  ترـضح  نآ  هب  یتخـس  تناها  دورولا  يدـل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراپ ي  مه  نآ  دراو ، هزات  ناـمهم 
نآ درادن  نتفگ  يارای  ریقح  نابز  هک  يدب  ياه 

.دنار تفالخ  رابرد  زا  ار  بانج 

(1)« بهذلا جورم   » مود دلج  هحفص 181  رد  يدوعسم  ماما  لیبق  زا  امش  ام و  گرزب  نیخروم  هچنانچ 

مشاه ینب  نیبامیف  مصاختلاو  عازنلا   » رد يزیرقم  همالع ي  و 

238 ص :

: »... دسیون یم  يدوعـسم  .یلع  نب  دیز  داهـشتسا  ناورم ، نب  کلملادـبع  نب  ماشه  مایا  رکذ  ، 3/207 يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  - 1
هرمأ هومتکتـساف  يرقلا  ضعب  نم  ماـجحب  یتاـف  لـصنلا ، عزنی  نم  اوـبلطف  هـتهبج  یف  مهـس  هباـصأ  دـقو  حارجلاـب  ًاـنخثم  دـیز  حارف 

ماـجحلا رـضحو  کـلذ  یلع  ءاـملا  يرجأو  شیـشحلاو  بارتلا  هربق  یلع  اولعجو  ءاـم ، هونفدـف  هتعاـس  نم  تاـمف  لـصنلا  جرختـساف 
، ماشه یلا  هسأرب  ثعبو  فسوی ، هجرختساف  هربق ، عضوم  یلع  ّهلدف  ًاحّصنتم  فسوی  یلا  یضم  حبصأ  املف  عضوملا ، فرعف  هتاراوم ،

«. حایرلا یف  هورذو  هقارحاب  هرمأی  فسوی  یلا  ماشه  بتک  مث  ...کلذک  فسوی  هبلصف  ًانایرع  هبلصا  نأ  ماشه  هیلا  بتکف 
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(1)« هیما ینب  و 

(2)« هغالبلا جهن  حرش   » رد یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  و 

تفر و هفوک  هب  ماش  زا  راچان  هفیلخ ، دزن  زا  ندش  هدنار  هدراو و  هدیدش  تابرض  یشاحف و  زادعب  هک  دنسیون  یم  ًالصفم  نارگید  و 
.داد لیکشت  اه  يوما  ّدض  رب  یتضهن  ملظ ، ندرک  فرطرب  يارب 

هزرابم یمشاه ، تماهش  تعاجش و  اب  بانج  نآ  .تساخرب  هزرابم  هب  يرایـسب  رکـشل  اب  هفوک ) رهـش  مکاح   ) یفقث رمع  نب  فسوی 
: تسج یم  راعشا  نیا  هب  لثمت  دومن و  یم 

تامملا زعو  تایحلا  ّلذا 

الیبو ًاماعط  هارأ  الکو 

دحاو نم  دبال  ناک  ناف 

الیمج ًاریس  توملا  یلإ  يریسف 

دنزرف ییحی  بانج  .دومن  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هدیشون ، تداهش  تبرش  تسـشن ، شکرابم  یناشیپ  رب  نمـشد  زا  يریت  ناهگان 
نفد دـندنک و  يربق  بآ  رهن  طسو  رهـش  رانک  رد  دـندرب ، هنامرحم  ار  شکرابم  ندـب  وهاـیه  نآ  رد  نایعیـش  قاـفتا  هب  راوگرزب  نآ 

.تساجک رد  راوگرزب  نآ  ربق  دنمهفن  اه  نمشد  هک  دندومن  يراج  رهن  رد  ار  بآ  دحل ، ندراذگ  زا  سپ  .دندومن 

239 ص :

یف هسأر  اوقلأو  هوبلـصو  ًادیز  اوشبنو  دـسیون ...« : یم  يزیرقم  هیما ، ینب  بلاثم  ص31 ، يزیرقم ، نیدـلا  یقت  مصاختلاو ، عازنلا  - 1
 ...«. جاجدلا هغامد  رقنتو  مادقالا  هؤطت  رادلا  هصرع 

مالّسلا هیلع  هباحصا  ْهیواعم  هباحصا  بلغ  امل  مالّسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) هبطخ 51 ، 3/287 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
هاتأ یتح  ًامیظع  ًاداهجو  ًانـسح  ءالب  هسفنب  یلبأو  دسیون ...« : یم  دیدحلا  یبا  نبا  ءاملا .) نم  مهوعنمو  نیفـصب  تارفلا  ْهعیرـش  یلع 

«. مالّسلا هیلع  تام  هنم  عؤن  نیحف  هغامد  یف  تبثف  يرسیلا  هتهبج  بناج  باصأف  برغ  مهس 
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شرس دندروآ ، نوریب  ربق  زا  ار  بانج  نآ  ندب  هدومن ، شبن  ار  ربق  داتسرف  دنداد ؛ ربخ  رمع  نب  فسوی  هب  شیدنا  رـش  نیدسفم  یلو 
.دنداتسرف ماش  هب  ماشه  يارب  هدومن ، ادج  ندب  زا  ار 

نآ ار  لمع  نیمه  .دـنزیوایب  راد  هب  ًانایرع  ار  دـیز  بانج  ندـب  داد  روتـسد  هفوک ) مکاح   ) فسوی هب  زین  نوعلم  لصا  ان  بیجناـن  نآ 
راهچ .دنتخیوآ  راد  هب  هنهرب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هیرذ ي  ندب  يرمق  لاس 121  رفص  هام  رد  دندومن و  ارجا  نیعالم 

هب ناورم  نب  کلملادبع  نبا  دیزی  نب  دیلو  هک  لاس 126  ات  دنام  راد  يالاب  رب  هللا -  لوسر  نت  هراپ  دهاز -  ملاع  نآ  ندـب  مامت  لاس 
داـب هب  ار  شرتسکاـخ  نتخوس  زا  سپ  دـندز ، شتآ  هدروآ  دورف  راد  زا  ار  راوـگرزب  نآ  ياـه  ناوختـسا  دوـمن  رما  دیـسر ، تفـالخ 

(1)! دنداد

ییحی بانج  تداهش 

ناگرگ لاحلا  تسا و  ناسارخ  دالب  زا   ) ناجرج رد  نیـسحلا ‘ نب  یلع  نب  دـیز  نب  ییحی  بانج  ندـب  اـب  نوعلم  نیا  ار  لـمع  نیمه 
(2)( دوش یم  هدیمان 

دیهـش مزر  نادیم  رد  و   - (3) تـسا لصفم  نآ  خـیرات  هک  دومن -  ماـیق  هیما  ینب  روج  ملظ و  هیلع  مه  راوگرزب  نآ  هکنآ  هچ  دومن ،
شندب .دنداتسرف  ماش  هب  دندرک و  ادج  ندب  زا  ار  شرس  دیدرگ ،

240 ص :

رکبوبا و لئاضف  ادتبا  .درک  زاغآ  لئاضف  زا  .دیوگب  ثیدح  دش  رارق  زیزعلادـبع  نب  میهاربا  هک  دـنا  هدروآ  میعن  وبا  خیـشلا و  وبا  - 1
یـضفار ار  وا  لیلد  نیا  هب  .یلع  لئاضف  ای  منک  عورـش  نامثع  لئاضف  زا  مناد  یمن  تفگ : هاـگ  نآ  .درک  لـقن  ار  رمع  لـئاضف  سپس 

.دندرک اهر  ار  شثیدح  هدناوخ 
( فلؤم  ) .دنناد یم  تسا  ناکزوک  بّرعم  هک  ناجزوج  رد  ار  ییحی  ربق  رگید ، ضعب  یناهفصا و  جرفلاوبا  - 2

ار نامثع  رتشیب  یلو  يرگید ، رب  ار  یکی  نداد  يرترب  ینعی  تسا ؛ ننست  لها  زا  یهورگ  هویش  راک  نیا  .تسا  راکشآ  یملظ  نیا  - 3
.همیزخ نبا  يروث و  نایفس  دنیاهنآ  زا  هک  دنناد  یم  مدقم  نامثع  رب  ار  یلع  مه  نّنست  لها  زا  یهورگ  هچرگ  دنهد ؛ یم  حیجرت 
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، دنتسیرگ یم  راوگرزب  نآ  لاح  هب  نمشد  تسود و  هک  دنام ! راد  يالاب  رب  لاس  شش  دنتخیوآراد ، هب  شراوگرزب  ردپ  دننام  زین  ار 
.دش لصاو  كرد  هب  دیلو  ات 

داد و تاجن  متس  راد  زا  ار  هللا  لوسر  هیرذ ي  نآ  ندب  دومن ، مایق  سابع  ینب  یهاوخاوه  هب  هیما  ینب  دض  رب  هک  یناسارخ  ملـسم  وبا 
.تسا ناناملسم  مارتحا  دروم  یمومع و  رازم  شکرابم  ربق  لاحلا  یلا  هک  دندومن  نفد  ناگرگ )  ) ناجرج رد 

« .دندومن نعل  نیعالم  نآ  رب  رایتخا  یب  دنتسیرگ و  یضعب  دندش و  رثأتم  عیاقو  نیا  ندینش  زا  سلجم  لها  مامت  »

هب تقو  رگا  هک  دوبن  یبـجعت  ياـج  دـیدرگ ، رکذ  اـهنآ  زا  يا  هنوـمن  هک  نیعل  ثیبـخ  نادـناخ  نیا  زا  یقباوـس  نینچ  کـی  اـب  سپ 
.دندومن یم  یتالماعم  نینچ  مه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  قح ، رب  ماما  ندب  اب  دمآ ، یم  ناشتسد 

مالّسلا هیلع  یلع  ربق  شیادیپ 

ات دوب ، یفخم  مومع  رظن  زا  ربق  نآ  دـشن و  هدراذـگ  ربق  رب  مه  یتمالع  دـش و  نفد  هنابـش  ترـضح  نآ  هزانج  هیـصولا ، بسح  اذـلف 
اهدهف اهیزات و  .تفر  راکش  هب  دوب -  ناوهآ  زکرم  رازین و  هک  فجن -  يارحـص  هب  يزور  هک  یـسابع ) هفیلخ  دیـشرلا  نوراه  نامز 

(1) فجن ّلت  يالاب  اهنآ  .دندومن  بیقعت  ار  ناوهآ  هتسد ي 

ینعی دش ؛ رارکت  لمع  نیا  هبترم  نیدنچ  .دنتفرن  الاب  لت  زا  زا  اهدهف  اهیزات و  .دندرب  هانپ 

241 ص :

هب تسا  لیس  ندیسر  عنام  هک  هفوک  تشپ  تسا  یبآ  دنب  مان  دسرن و  وا  هب  بآ  هک  تسا  يدنلب  هتشپ و  يانعم  هب  تغل  رد  فجن  - 1
هچناـنچ دـشاب ، یم  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  ربـق  دـنب ، نآ  یکیدزن  رد  اـهنآ و  ياـهربق  اـه و  هناـخ 

( فلؤم  ) .هدومن رکذ  فجن  تغل  نمض  سوماق  رد  يدابآزوریف 
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.دندرب یم  لت  هب  هانپ  زاب  دندش  یم  بیقعت  هک  نیمه  دندمآ ، یم  نییاپ  اهوهآ  دنتفر  یم  بقع  هک  اهیزات 

هفیلخ دزن  دـنتفای و  ار  اجنآ  لها  زا  يدرمریپ  داتـسرف  دـنور ؛ یمن  الاب  اهیزات  هک  دـشاب  يّرـس  ناـکم  نیا  رد  دـیاب  هک  دـیمهف  هفیلخ 
.دنور یمن  الاب  ناوهآ  لابند  هب  اه  يزات  هک  تسا  يّرس  هچ  لت  نیا  رد  درک  لاؤس  دندروآ ،

، لت نیا  يالاب  رد  مدـمآ  مردـپ  اـب  هفیلخ ! تفگ : داد ، شناـما  هفیلخ  .متـسین  نتفگ  زا  نمیا  یلو  مناد ، یم  نم  ار  شّرـس  تفگ : ریپ 
نآ میدـمآ و  ترایز  هب  اجنیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  اب  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  اجنیا  متفگ : درک ، زاـمن  تراـیز و 

: دومرف ترضح 

.دش دهاوخ  راکشآ  يدوز  هب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ام  ّدج  ربق  اجنیا 

رطـس ود  ینایرـس  طخ  هب  نآ  رب  هک  دـندید  یحول  اجنآ  رد  .دندیـسر  يربق  تمالع  هب  اـت  دـندرک  رفح  ار  لـحم  نآ  درک  رما  هفیلخ 
: دش رهاظ  تاملک  نیا  دندومن  همجرت  دوب ، هدش  شقن 

(1)« .ماع هأم  عبسب  نافوطلا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یصو  یلعل  یبنلا  حون  هرفح  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »

.لاس دصتفه  هب  نافوط  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  یصو  یلع ، يارب  ربمغیپ  حون  ار  وا  هدومن  رفح  هک  تسا  يربق  نیا 

242 ص :

یف ْهیناهربلا  لئالدلا  ْهلاسر  ص846 ؛  ج2 ، تاراغلا ، ص173 ؛ ج 2 ، مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ص421 ، میظنلا ، ردلا  - 1
( ققحم  ) .کلذ یف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  درو  ام  یف  یناثلا ، بابلا  ْهیورغلا ، ْهرضحلا  حیحصت 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 274 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
http://www.ghaemiyeh.com


يرایـسب هیرگ ي  درازگ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ  وضو  دـش  هدایپ  دـنتخیر ، دوخ  ياج  هب  ار  اهکاخ  درک  رما  درک و  مارتحا  نوراـه 
.دیناتلغ رهطم  ربق  كاخ  هب  ار  دوخ  درک و 

: دنتشاد موقرم  باوج  رد  ترضح  .دندرک  لاؤس  هیضق  نیا  زا  دنتشون و  هنیدم  هب  رفعج ‘ نب  یسوم  تمدخ  یحرش  درک  رما  هاگ  نآ 
.تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مراوگرزب  ّدج  ربق  اج  نامه  یلب ،

ادیپ ترهـش  فارطا  رد  ربخ  نیا  ینوراه » ریجحت   » هب دش  فورعم  هک  دـنتخاس  ترـضح  نآ  ربق  رب  ییانب  گنـس ، اب  درک  رما  نوراه 
یتصرف هک  نیمه  مه  باجم  میهاربا  دیس  بانج  اذلف  .دندمآ  یم  ترضح  نآ  ترایز  هب  هدومن ، لاحر  ّدش  فارطا  زا  نینمؤم  .دومن 

تفر و ایند  زا  هتفگ و  کیبل  ار  قح  يادـن  یّلعم  يالبرک  رد  ترایز  زا  تغارف  زا  سپ  .دـش  ترایز  مزاع  زاریـشزا  دروآ ، تسد  هب 
یبرغ لامـش  هشوگ ي  رد  شفیرـش  ربق  لاحلا  هک  دش  نفد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ترـضح  شراوگرزب  ّدج  ربق  راوج  رد 

.تسا ناتسود  رازم  ترضح ، نآ  قاور 

مالّسلا هیلع  یلع  نفدم  رد  فالتخا 

نآ رد  ار  ءاـملع  اریز  دـشابن ؛ فجن  رد  ههجو  هللا  مّرک  یلع  اـنالوم  ربق  دـیدومرف ، امـش  هک  یمکحم  نیا  هب  منک  یم  ناـمگ  ظـفاح :
باب رد  هک  دنا  هتشون  یضعب  .هفوک  عماج  دجـسم  هلبق  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  هفوک و  هرامالا  رـصق  رد  دنیوگ  یـضعب  .تسا  فالتخا 

رد .تسا  همطاف  ربق  يولهپ  عیقب ، ناتسربق  رد  دنا  هتفگ  رگید  یـضعب  .هفوک  هبحر  رد  دنا  هتفگ  یـضعب  تسا و  هفوک  دجـسم  هدنکلا 
هللا مّرک  یلع  انالوم  دسج  هک  تسا  فورعم  یلع .» رازم   » مان هب  تسه  يا  هعقب  مه  ام  ناتسناغفا  لباک  یکیدزن 

243 ص :
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هسیفن يایـشا  قودنـص  رد  هکنآ  لایخ  هب  یعمج  .دنداد  تکرح  هنیدم  تمـس  هب  هتـسب  يرتش  رب  دندراذگ و  یقودنـص  رد  ار  ههجو 
تهج نامه  هب  دندومن و  نفد  اجنآ  رد  هدروآ ، لباک  هب  دندید  ار  ترضح  نآ  كرابم  دسج  هدوشگ و  یتقو  هدوبر ، ار  وا  دشاب  یم 

.دنیامن یم  مارتحا  ار  هعقب  نآ  مدرم  مومع 

.مهد حرـش  ًالـصفم  متـساوخن  ریقح  هک  دومن  ءافتخا  هب  رما  هک  دیدرگ  ادـیپ  ترـضح  نآ  تیـصو  رثا  زا  تافالتخا  نیا  مامت  یعاد :
نـسح ماما  شدنزرف  هب  تافو  ماگنه  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  يورم  قداصلا ‘ دـمحم  نب  رفعج  قطان  قح  هب  ماما  زا  هچنانچ 

هبحر 3- رد  هفوک 2 - دجسم  رد  - 1 عضوم : راهچ  رد  امن  رفح  نم  يارب  ربق  راـهچ  يدومن ، نفد  فجن  رد  ارم  هکنیا  زا  سپ  دومرف :
.دیامنن ادیپ  یهاگآ  نم  ربق  رب  یسک  ات  يرغ ، رد  هریبه 4 - ًْهدعج  هناخ ي  رد 

قافتا هعیش  ياملع  هعماج ي  یلو  دنهد ، یم  رثا  بیترت  صاخشا  راتفگ  هب  هک  دشاب  یم  اهامـش  ياملع  نایم  رد  فالتخا  نیا  هتبلا  و 
تیبلا لها  تسا  یهیدب  .دنتفرگ  تراهط  تیب  لها  زا  اهنآ  هکنآ  هچ  دشاب ، یم  فرشا  فجن  رد  ترـضح  نآ  كرابم  ربق  هک  دنراد 

.تیبلا یف  امب  يردا 

نیا دـشاب و  یم  غورد  ًالماک  ترهـش  نیا  تسا و  روآ  هدـنخ  رایـسب  دـشاب ، یم  یلع  رازم  لباک ، یکیدزن  رد  دـیدومرف : هکنیا  اما  و 
لقن هرهاط و  ترتع  زا  اج  همه  رد  هک  دـشاب  یم  امـش  ياملع  زا  بجع  .حیحـص و  ربخ  کی  هب  ات  تسا  رت  کیدزن  هناـسفا  هب  هیـضق 

هک اریز  دوشن ؛ فالتخا  دیلوت  ات  دنیامن  لاؤس  وا  نادـنزرف  زا  ار  ردـپ  ربق  لحم  هک  دـندشن  رـضاح  یتح  دـندومن ، يرود  اهنآ  لاوقا 
.نارگید زا  دنتسه  رت  هاگآ  ردپ  نفدم  ربق و  لحم  هب  نادنزرف  تسا  یهیدب  .تیبلا  یف  امب  يردا  تیبلا  لها 

دوخ نایعیش  هب  راهطا  همئا ي  ًاققحم  تشاد ، تحص  اه  ترهش  نیا  زا  کی  ره  رگا 

244 ص :
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هب بیغرت  صیرحت و  مه  ار  نایعیـش  دـنتفر و  دوخ  هکلب  دـندومن ، تیوقت  ار  فرـشا  فجن  سکع ، رب  هکنآ  لاح  دـنداد و  یم  ربخ 
.دندومن فجن  رد  ترضح  نآ  ترایز 

(1)« هرکذت  » هحفص 103 رد  يزوج  نبا  طبس 

: دیوگ هک  اجنآ  ات  هدومن ، رکذ  ار  لاوقا  فالتخا 

«. کلذ ضافتسا  دقو  رهاظلا  وهو  مویلا  هیف  رازی  يّذلا  روهشملا  ناکملا  یف  فجنلا  یلع  هنا  سداسلاو  »

رازم هزورما  هک  تسا  فرـشا  فجن  ناکم  نیمه  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ربق  هک  تسا  تباـث  هضافتـسا  روط  هب  مشـش  و 
.درادن یفالخ  ًارهاظ  هتفرگ و  رارق  مومع 

(2)« بقانم  » رد مزراوخ  بیطخ  لیبق : زا  امش  ياملع  ریاس  نینچمه  و 

جهن حرــش  » رد دـیدحلا  یبا  نـبا  »(4) و  لوؤـسلا بلاـطم   » رد یعفاـش  هـحلط  نـب  دـمحم  دوـخ و   (3)« خـیرات  » رد دادـغب  بـیطخ  و 
سوماق و رد  فجن  تغل  رد  يدابآزوریف  »(5) و  هغالبلا

245 ص :

.هببسو هلتقم  ْهفص  رکذ  باب 7 ، ص163 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
( ققحم . ) ح 411 هلتقم ، نایب  یف  نورشعلاو  سداسلا  لصفلا  ص392 ، بقانم ، - 2

( ققحم  ) .نییبنلا متاخ  مع  نبا  نینمؤملاریما و  ْهمجرت  ص145 ، ج 1 ، دادغب ، خیرات  - 3
هلسغ مالّـسلا  هیلع  تام  املف  دسیون ...« : یم  هحلط  نبا  لصف 12 . لوا ، باب  ص224  یعفاش ، هحلط  نب  دـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4

«. يرغلاب لیللا  فوج  یف  نفدو  لمحو  طنحو  نفک  مث  ءاملا  بصی  دمحمو  نیسحلاو  نسحلا 
دقو دسیون ...« : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  بسن  یف  لوقلا  ، 1/16 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 5
هناو هربق ، یف  فالتخالا  نم  ثیدحلا -  باحـصا  هیعدی  امو  ّيرغلاب  هربقو  مالّـسلا  هیلعردب  هلیل  یف  لتقی  هنأ  تدرو  تایاورلا  تناک 

لطاب بارعالا -  هتذخأف  هیلع  لمح  يذـّلا  ریعبلا  ّدـن  وأ  هرامالا  رـصق  باب  دـنع  وأ  عماجلا ، هبحر  یف  نفد  هنأ  وأ  هنیدـملا ، یلا  لمح 
«. بناجألا نم  مهئابآ  روبقب  فرعأ  سانلا  لک  دالوأو  هربقب  فرعأ  هدالوأو  هل ، هقیقح  هلک ال 
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.دشاب یم  فرشا  فجن  ترضح  نآ  نفدم  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید 

باجم میهاربا  نادنزرف 

نآ زا  یّلعم  يالبرک  رد  باجم  میهاربا  ترضح  تافو  زا  سپ  .میداتفا  رود  بلطم  لصا  زا  مالکلا  رجی  مالکلا  تبـسانم  هب  هصالخ 
هک ناریا  تمـس  هب  ناشراوگرزب  دج  نید  غیلبت  ناونع  هب  هس  ره  .یلع  دمحم و  دمحا و  مان  هب  دـنام  یقاب  قیال  لباق  رـسپ  هس  بانج 

.دندومن تکرح  دوب  هماعلا  راد  نامز  نآ  رد 

.دندش تامدخ  لوغشم  فورعم و  اجنآ  رد  شدالوا  دنام و  اجنامه  رد  ودش  هریبه  نبا  رصق  يامرف  فیرشت  دمحا  بانج 

گنـسرف یـس  رهـش  نآ  ات  تسا و  نامرک  عباوت  زا  هک   ) دش ناجریـس  نکاس  یلع  بانج  .دندش  نامرک  مزاع  یلع  دـمحم و  نابانج 
.دنتشاد تاغیلبت  هب  لاغتشا  دالب  نآ  رد  ناشدافحا  دالوا و  و  دراد ) هلصاف 

نیـسح دمحم  نسحلا و  یلع  وبا  مان  هب  رـسپ  هس  بانج  نآ  زا  دندش و  نامرک  يامرف  فیرـشت  يریاح ، هب  فورعم  دمحم ، بانج  و 
.دندرک ادیپ  یفیرش  دافحا  دندنام و  دمحا  یتیشلا و 

زا یگرزب  لیابق  دـندیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  ناـشراوگرزب ، دـج  ربق  راوج  رد  دنتـشگرب و  ـالبرک  هب  دـمحا  نیـسح و  دـمحم 
دمحم بانج  لسن  زا  هک  راّخف  لآ  هتیـش و  لآ  مرتحم  تاداس  لیبق  زا  دنا ، فورعم  فارطا  البرک و  رد  ناشیا  لسن  زا  مّظعم  تاداس 

.دنتسه یتیشلا  نیسح 

.دنشاب یم  دمحا  بانج  لسن  زا  هادف  انحاورا  ینیسح  سدق  هناتسآ ي  مارتحااب  مادخ  همعط ، لآ  رصن و  وبا  لآ  تاداس  و 

246 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوریپ زا  یبصان و  ًابلاغ  ننست و  لها  هماع و  نیبصعتم  زا  زاریـش  یلاها  نوچ  دندش ، امرف  فیرـشت  زاریـش  هب  نسحلا  یلع  وبا  بانج 
.دنیامن هولج  تدایـس  مان  هب  المرب  ینلع و  دنتـسناوتن  بانج  نآ  دنتـشاد ، تراهط  تیب  لها  هب  یـصوصخم  توادع  دندوب و  جراوخ 

(1) .دندومن ینکس  اجنآ  رد  هتخاس و  یبرع  ياه  هناخ  رهش  قدنخ  رانک  یلادوگ  رد  یبرع  سابل  اب  اذل 

رد مه  اه  هدازماما  .دـندومن  ادـیپ  هطبار  مظعم  ياه  هدازماما  اب  دنتـشاد  لزنم  زاریـش  كزدرـس »  » هلحم رد  هک  نایعیـش  ياه  هداوناخ 
.دندش تیالو  قیاقح  رشن  هینید و  تامدخ  تاغیلبت و  لوغشم  هیفُخ 

دش و دایز  ناشترهـش  مک  مک  .داد  غیلبت  رما  رد  يا  هعـسوت  بانج ، نآ  گرزب  دنزرف  بیطلا  وبا  دمحا  یلعوبا ، بانج  تافو  زا  دـعب 
تامادـقا تاـغیلبت و  رثا  رد  دراذـگ ، داـیدزا  هـب  ور  نایعیـش  هعماـج ي  .دـندمآ  قـح  هار  هـب  هدـش ، رــصبتسم  نیفلاـخم  زا  يرایــسب 

.دش رارقرب  زاریش  رد  یباجم  يدباع و  تاداس  مان  هب  تاغیلبت  ربنم  هک  اجنآ  ات  دنداد ، همهم  تالیکشت  مّظعم  ناگدازماما 

رد اهنآ  تاغیلبت  هریاد ي  دندوبن و  مارآ  یبهذـم  تاغیلبت  ینید و  تامدـخ  زا  ینآ  دنداتـسرف و  یم  فارطا  هب  دوخ  ماوقا  مامعا و  زا 
هعسوت زور  هب  زور  ناریا  دالب  فارطا 
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ياه لادوگ  قدنخ و  هک  راجاق  نیطالـس  هلـسلس  رـس  راجاق  ناخ  دمحم  اقآ  تنطلـس  نامز  ات  دومن  ادـیپ  تعـسو  رهـش  مک  مک  - 1
هب تسا  فورعم  زاریش  رد  لاحلا  دندومن ، یم  تاغیلبت  یبرع  ياه  هناخ  رد  ناگدازماما  هک  یلحم  نامه  دندش و  رهـش  ءزج  فارطا 
دج تهج  زا  ناریا ، هاشداپ  دـنز  ناخ  میرک  ردارب  دـنز ، ناخیلع  خیـش  موحرم  هک  تسه  لحم  نآ  رد  يدجـسم  نابرعدوگ و  هلحم 

( ّفلؤم  ) .دندومن انب  دندوب ، رصع  نآ  فورعم  ياملع  زا  هک  دهتجم  میهاربا  دیس  جاح  موحرم  ام  يالعا 
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رایتخا عیشت  هک  لوغم  هدنبادخ ) دمحم  ناطلـس   ) وتیاجلا و  دومحم )  ) ناخ نازاغ  تنطلـس  هرود  هملاید و  نامز  رد  ات  دومن ، یم  ادیپ 
زا يرایسب  رد  دندومن و  زاربا  عیشت  ملاع  هب  یگرزب  تامدخ  .دندش  دازآ  ًالماک  هیوفص  تنطلس  رد  دندومن و 

.تسا هدوب  لیلج  نادناخ  نیا  هلیسو  هب  هیماما  هعیش ي  بهذم  قیاقح  رشن  ناریا  دالب 

نارهت رد  يزاریش  تاداس 

نیرت هتسجرب  هک  هارث ) باط  يزاریش  ظعاو  نسح  دیـس  اقآ  موحرم   ) ام يالعا  ّدج  راجاق ، هاش  یلعحتف  موحرم  تنطلـس  رخاوا  رد  ات 
دهشم ترایز  زا  تعجارم  رد  دندوب ، یباجم  دهتجم  لیعامسا  دیس  جاح  ریبک  همالع ي  نیدهتجملا  ءاهقفلا و  دیـس  موحرم  نادنزرف 
نارهت رد  فقوت  ياضاقت  هقـالع و  زاربا  ناـشیا  هب  رورپ  ملع  ناملـسم  هاـشنهاش  فرط  زا  دـندش ، دراو  نارهت  هب  هک  يوضر  سدـقم 

.دش یهاشنهاش ) تختیاپ  )

ءاملع هک  دـجاسم  رد  زج  نارهت  رد  نامز  نآ  رد  نوچ  دـیدرگ و  عقاو  بانج  نآ  لوبق  دروم  ینید ، هفیظولا  بسح  هناهاش  ياضاقت 
یناوخ هیبش  هیزعت و  ایاکت  رد  طقف  .دوبن  لوادـتم  لومعم و  زورما  دـننام  یغیلبت  سلاجم  دـندومن ، یم  ناـیب  هینید  لـئاسم  ماـکحا و 

دییات نسح و  دیس  ياقآ  بانج  روتسد  رما و  هب  اذلف  .دوب  یهاشنهاش  تلود  هیکت ي  سلاجم ، نآ  همه  زا  رت  مهم  هک  دش  یم  رارقرب 
.دندومن تاغیلبت  سلاجم  هب  لّدبم  ار  هیزعت  هیبش و  تاقوا  ایاکت  هاشنهاش 

کمک هک  دش  يزاریش  ظعاو  نسح  دیس  اقآ  موحرم  نارهت ، رد  یغیلبت  ربانم  لیکشت  غیلبت و  سلاجم  ساسا  سسؤم  تهج  نیمه  هب 
.دیدرگ دیلقت  عجارم  نیدهتجم و  هب  ینایاش  ددم  و 

جاح موحرم  دوخ  دجام  دلاو  هب  زاریش  هب  دنتشون  نسح  دیس  اقآ  موحرم  اذلف 

248 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


دیس جاح  هیقف و  دهتجم  اضر  دیس  اقآ  رفعج و  دیـس  اقآ  دندوب ، رفن  لهچ  زا  هدایز  هک  دوخ  نادنزرف  نایم  زا  دهتجم  لیعامـسا  دیس 
.دندمآ نارهت  هب  هللا  حتف  دیس  اقآ  مظاک و  دیس  اقآ  ملسم و  دیس  اقآ  يدهم و  دیس  اقآ  داوج و  دیس  اقآ  سابع و 

هناور بوص  نادـب  تاغیلبت  تهج  ار  مظاک  دیـس  اقآ  ملـسم و  دیـس  اقآ  يدـهم و  دیـس  اـقآ  ناـبانج  نیوزق ، یلاـها  ياـضاقت  هب  رظن 
.دنا فورعم  اجنآ  رد  راوگرزب  هس  نآ  لسن  زا  لاحلا  یلا  یباجم  تاداس  هک  دندومن 

رونا عرـش  جیورت  هب  ربنم  بارحم و  هلیـسو  هب  .دنداد  هعـسوت  هتـسویپ  لیکـشت و  ار  غیلبت  سلاجم  نارهت ، رد  ناوخا  هیقب ي  اب  دوخ  و 
دنزرف هب  ًاقح  هلیلج ، هلـسلس ي  تساـیر  يرمق  لاس 1291  رد  هیلع  هللا  ناوضر  نسح  دیـس  اـقآ  موحرم  تاـفو  زا  دـعب  دندیـشوک و 

هلـسلس ي تسایر  يابیز  سابل  هکنآ  هچ  .دیدرگ  لقتنم  یعاد ) گرزب  ردپ   ) مولعلا رحب  مساق  دیـس  اقآ  موحرم  راوگرزب  نآ  دـشرا 
دهز و رد  هک  دوب  هدنزارب  بسانتم و  راوگرزب  نآ  مادنا  هب  اهنت  يزاریـش ، تاداس  گرزب  نادـناخ  رفن  رازه  نایم  نامز  نآ  رد  هلیلج 

تـسایس نسح  لمع و  ملع و  رد  رهد  هغبان ي  نامز و  هردان ي  عورف ، لوصا و  يواح  لوقنم ، لوقعم و  عماـج  روهـشم ، اوقت  عرو و 
.دنتشاد لماک  تیفورعم 

تشپ ریزو ، یسوم  ازریم  ناویا  نایم  یلعم  يالبرک  رد  تسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  مولعلا  رحب  موحرم  هک  يرمق -  لاس 1308  زا  و 
، نامز نیا  ات  دیدرگ -  نفد  يزاریش  ظعاو  نسح  دیـس  اقآ  موحرم  شدجام  دلاو  ربق  بنج  هادف ، انحاورا  ءادهـشلادیس  ترـضح  رس 
، نیلسرملا دیس  ماکحا  جورم  نید ، تلم و  رـصان  تعیرـش ، ییحم  هعیـش و  یماح  هک  مراوگرزب  دجام  دلاو  اب  لیلج  نادناخ  تسایر 

مالسالا ْهقث 
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فرشا  » بقل هب  راجاق  هاش  نیدلا  رصان  فرط  زا  هک  هتاکرب  تماد  ربکا  یلع  دیس  اقآ  ترضح  رصع ، دیحو  رهد و  دیرف  نیملـسملاو 
.هتفای صاصتخا  هدیدرگ  بقلم  نیظعاولا »

ذوفن تردق و  اب  یگتـشذگدوخ  زا  تماهـش و  لامک  اب  هدوب و  دیحوت  رادمچرپ  تسا ، لاس  داتـشه  بیرق  هک  گرزب  درمدار  نیا  و 
لباـقم رد  راـگزور  فلتخم  ياـه  يزادـنا  تسد  ریخا و  نرق  مین  ثداوح  ًاـصوصخم  نوگاـنوگ و  ياهدـماشیپ  رد  دوـخ  یهاـنتمان 
دیجمت نایاش  تامدخ  هدومن و  اه  تدهاجم  نیبم  نید  جیورت  رد  لماک  تماقتـسا  مدـق و  تابث  اب  هتـسویپ  ناگناگیب ، نید و  يداعا 

قیدـصت دروم  ملاعم ، هعاشا ي  قیاقح و  غـالبا  هرهطم و  تعیرـش  رهاوظ  ظـفح  تاـیهنم و  زا  يریگولج  ماـکحا و  رـشن  رد  ناـشیا ،
سمشلا و نم  رهظا  راوگرزب  نآ  تاملک  ریثأت  زیمآرحس و  تانایب  هدوب ، نمشد  تسود و 

.تسا هدوب  فلتخم  هنمزا ي  رد  دیلقت  عجارم  مالعا و  ياملع  ماع و  صاخ و  هجوت  دروم 

ازریم جاح  مالـسالا  تجح  موحرم  راگزور ، عباون  دیلقت و  عجارم  هانپ ، نارفغ  تمحرم و  ماظعلا  هللا  تایآ  مالـسا  جـجح  ًاصوصخم 
خیش جاح  یتشر و  هللا  بیبح  ازریم  جاح  و  رشع ) ْهثلاثلا  ْهأملا  سأر  یلع  رـشبلا ، دیـس  بهذم  دّدجم   ) گرزب يزاریـش  نسح  دمحم 
حتف خیش  جاح  ییابطابط و  يدزی  مظاک  دمحم  دیس  اقآ  ینارهط و  لیلخ  ازریم  جاح  نیسح و  ازریم  جاح  یناردنزام و  نیدباعلا  نیز 
زاربا دح  زا  هدایز  مهرارسا  هللا  سدق  يزاریش  یقت  دمحم  ازریم  اقآ  یناهفـصا و  ردص  لیعامـسا  دیـس  اقآ  یناهفـصا و  تعیرـش  هللا 

.دنتشاد یعرم  راوگرزب  نآ  هرابرد ي  تبحم  فطل و 
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نیدهتجملاو ءاهقفلا  دیـس  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  هیقف  اب  هیماما  هیجان ي  هقرف ي  تسایر  هک  عشعـشم  رـصع  نیا  رد  صخألاب 
لوطب نیملسملا  هللا  عتم  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  اقآ  ترضح  رهدلا  ْهغبان  نیضرالا  یف  هللا  تیآ 

انأ  » ياول تسا  هتـسناوت  تسایـس  نسح  یهوژپ و  شناد  لـضف و  ملع و  رد  قـحلا  هک  دـشاب ، یم  فرـشا  فـجن  ملعلا  راد  رد  هئاـقب 
دهد و رشن  ار  مالسا  ماکحا  راحب ، ياروام  ات  .دزارفا و  رب  توسان  خاک  يالاب  فلاخم ، ایند  کی  ربارب  رد  ار  اهباب » یلعو  ملعلا  هنیدم 

(1) .ددرگ هیرفعج  هقح  بهذم  مالسا و  هزوح ي  رد  لحن  للم و  بابرا  زا  يریثک  عمج  دورو  ببس 

نامزاس تمظع  اب  تیریدـم  هک  یلاعلا  هّلظ  دـم  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  دـیتاسالا  داتـسا  زین  و 
(2)، دراد صاصتخا  سدقم  دوجو  نآ  هب  مق  یهلا  مولع  هیلاع  سرادم 

ناشیا مالسالا  فیس  ناونع  اب  هکرابم  تاعیقوت  رد  هتسویپ  دنا و  هداد  رارق  دییأت  هجوت و  دروم  ار  مراوگرزبدلاو  روصت ، دح  زا  هدایز 
رفک خاک  نانب ، هماخ و  شین  نابز و  هدنرب  ریـشمش  ریذپان  للخ  يورین  اب  هک  دنیامن  یم  هدهاشم  هکنآ  يارب  .دـنا  هتخاس  بطاخم  ار 

بهذـم طسب  ماکحا و  رـشن  نیتملک و  يالعا  رد  يراکادـف  نید و  هار  رد  داهج  زا  دـنک و  یم  بارخ  ار  داـسف  هقدـنز و  داـحلا و  و 
نیدحلم و عمق  علق و  زا  ینآ  دادادخ ، تردق  ذوفن و  اب  هدومنن و  يراددوخ  هقح ،

251 ص :

هب ناهج  نیملـسم  تماعز  تسایر و  لاس  یـس  زا  سپ  یگلاـس  نـس 88  رد  نیمظاـک  رد  يرمق  هجحلا 1365  يذ  هاـم  مـهن  رد  - 1
فرشا فجن  هب  هتشادن ، ریظن  هماقم  هللا  یلعا  دیفم  خیش  موحرم  زا  دعب  هک  یبیجع  یمومع  هزانج  عییشت  اب  تسویپ و  يدزیا  تمحر 

( فلؤم  ) .هیلع هللا  ناوضر  دش  هدرپس  يدبا  هاگمارآ  هب  الط  ناویا  لباقم  نحص ، رد  بنج  هرجح ي  رد  لمح و 
.هیلع هللا  ْهمحر  دـیدرگ  نفد  رـس  يـالاب  سردـم  رد  تسوـیپ و  يدزیا  تمحر  هـب  مـق  رد  يرمق  هدـعقلا 1355  يذ  مهدـفه  رد  - 2

( فلؤم )

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 283 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_251_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_251_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا يریگولج  وحم و  يارب  هک  یجراخ  یلخاد و  يداعا  مغر  یلع  هتسشنن و  هدوسآ  مالسا ، نیفلاخم  مومـسم  ياه  مارم  ندرک  دوبان 
ار يرفعج  هقح ي  بهذـم  ًامومع و  ار  مالـسا  تلم  نید و  ًامئاد  رارقرب و  یهلا  تزع  هکیرا ي  رب  دـندوب ، اشوک  ناشیا  قح  دـصاقم 

(1) .دنشاب یم  هدوب و  رازگتمدخ  یماح و  ًاصوصخ 

عرـش و هب  يرازگتمدخ  رد  یباجم  يدباع و  يزاریـش و  تاداس  مان  هب  فارطا  نارهت و  رد  هلیلج  هلـسلس ي  نیا  لاحلا ، یلا  هصالخ 
تباث نیفلاخم ، ياه  تمهت  اه و  ینکـشراک  لباقم  رد  هدومن و  هفیظو  ماجنا  اسرف  تقاط  ياـه  تدـهاجم  اـب  هدوب و  رارقرب  تعیرش 

.دندمآ نوریب  یبوخ  هب  ناحتما  هتوب ي  زا  هدوب و 

خیرات هّدام ي 

هارث باط  يزاریش  نیظعاولا  فرشا  ياقآ  موحرم  تافو 

دمآ نیربنع  کشم  دوع و  يوب  هماخ  زا  ارچ 

دمآ نیمتفه  ماما  رازلگ  فصو  رد  نیقی 

مخ دش  دبا  ات  شعوکر  رهب  زا  خرچ  شک  یهش 

دمآ نیگن  ریخست  هب  ششرع  ات  شرف  زک  یهم 

مظاک هش  لصفالب  لسن  نآ  دباع  دمحم 

دمآ نیدباعلا  نیز  هاش  شدج  وچ  دوخ  رصع  هک 

252 ص :

لیطعت زور  هس  زا  دـعب  .تسویپ  يدزیا  تمحر  هب  ناـهاشنامرک  رد  یگلاـس  نـس 83  رد  يرمق  لاس 1351  نابعش  رهـش  رد 21  - 1
ياملع زا  البرک  یلاها  تاقبط  مومع  عییشت  اب  و  دیدرگ ]  ] تایلاع تابتع  هب  لمح  یعاد  دوخ  قافتا  هب  موحرم  نآ  هزانج ي  یمومع 

شراوگرزب دج  ربق  بنج   ) هادف انحاورا  ءادهشلادیس  ترـضح  رـس  تشپ  رهطم  قاور  رد  یلم  تاجتـسد  فانـصا و  راجت و  مالعا و 
( فلؤم  ) .تفرگ رارق  يدبا  هاگمارآ  هب  راجاق ) نیطالس  هربقم  برد  يولهپ  باجم ، میهاربا  دیس 
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دش نادنمدرد  هانپ  را  زاریش  هب  وا  میرح 

دمآ نیرئاز  مشچ  هب  شکاخ  رصبلا  لحک  رگن 

شلسن شتلحر ، لاس  رگ ز  هتشذگ  نوزفا  رازه 

دمآ نیملاعلا  ّبر  رومأم  نید  جیورت  یپ 

يزاریش تاداس  وا  نادنزرف  خیرات  نآ  زا 

دمآ نیمز  رد  کیاکی  یمالسا  نارادملع 

ناج زا  یکی  ره  نّنست  ای  عیشت  زا  رود  ره  هب 

دمآ نید  غیلبت  یپ  رد  اراکشآ  ناهن و 

ناریا ورسخ  هش  یلعحتف  دش  ات  تشذگب  نامز 

دمآ نیبرود  مشچ  رهم  زا  رظن  شزاریش  هب 

ءارهز هرهز ي  جرب  رتخا ز  کی  تساجنآ  دیدب 

دمآ نیمث  ناشخرد  ّرد  نآ  ظعاو  یباجم 

یمظع همالع ي  نآ  دنزرف  نسح  دیس  وا  ُدب 

دمآ نیملسملا  هیقف  نآ  مان  لیعامسا  هک 

يو روضح  كرد  زک  دومنب  بلط  نارهت  شهش 

دمآ نیملاعلا  ّبر  رابرد  زا  هک  یضیف  درب 

دوخ كاپ  ّدج  نید  جیورت  رب  دیشوک  سپس 

دمآ نیصح  ینصح  ایئوگ  رئاعش  میظعت  هب 

نارهت نیا  رد  دش  ربنم  سیسأت  یکی  شراثآ  ز 

دمآ نیظعاو  ظعو  لیدبت  اه  هیکت  هیبش و 
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نادنزرف هب  دش  را  ُدب  هک  شنیعلا  ْهّرق  وا  زا  سپ 

دمآ نیشناج  شمولعلا  رحب  مساق  دیس  وچ 

يرحب نآ  لوقنملاو  لوقعملا  عماج  وا  يُدب 

دمآ نیقتمریم  ملع  زا  يا  هحشر  شملع  هک 

253 ص :
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ربکا یلع  دیس  نیهم  ربنم  مچرپ  شدعب  ز 

دمآ نیرخآ  ات  نیلوا  فرشا ز  باب و  زا  تفرگ 

يزاریش تاداس  نآ  كاپ  نادناخ  سیئر 

دمآ نیشتآ  راقفلاوذ  نوچ  نانمشد  مزر  هب 

دش رهاظت  رب  تئرج  هن  ار  يداعا  يو  رصع  هب 

دش نیرفآ  ّقح  زا  شتایهنمز  يریگولج 

دوخ رینُم  ّدج  سدقا  نید  جیورت  یپ 

دمآ نیتم  یمزع  اب  ماش  حبص و  هب  اشوک  ناج  ز 

وا تافو  خیرات  هب  لد  کی  فراع  اتفگب 

دمآ نینسحملا  يزجن  ناسحا  ایب  کن  فرشا  رب 

هچ يارب  دـندمآ و  ناریا  هب  ارچ  دـیدومرف  لاؤس  هک  هلیلج  هلـسلس ي  نیا  یناگدـنز  حرـش  تـالاح و  لـصفم  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
.مدومن ضرع  هصالخ  روط  هب  هک  دندمآ 

نب یـسوم  مظاک  ماما  نادنزرف   ) باجم میهاربا  دیـس  دـباع و  دـمحم  ریما  دیـس  بانج  نامز  زا  لیلج  نادـناخ  نیا  دـصقم  فدـه و 
هروس 33 هیآ 39  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هدوـب و  مالـسا  تعیرـش  نید و  هب  رازگتمدـخ  دوـش ، یم  لاـس  دـص  رازه و  ًاـبیرقت  هک  رفعج )‘

(: بازحا )

﴾. ًابیِسَح ِهللاِاب  یَفَکَو  َهللا  ّالِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َالَو  ُهَنْوَشْخَیَو  ِهللا  ِتَالاَسِر  َنوُغّلَُبی  َنیِّذلا  ﴿

، یلاعت يادخ  زا  رگم  يدـحا  زا  دنـسرت  یمن  دنـسرت و  یم  وا  زا  نامتک و  نودـب  ار  يادـخ  ياه  ماغیپ  دـنناسر  یم  هک  یناسک  نآ  »
« .ار وا  زا  ناگدنسرت  دصاقم  تسا  هدننک  تیافک  راگدرورپ  تاذ  سپ 

تماقتسا تابث و  اب  فوخ  سرت و  نودب  و  هدوب ]  ] رارقرب تاغیلبت  دنسم  رب 

254 ص :
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.دنا هداد  هفیظو  ماجنا  فلس  نع  ًافلخ  قح ، هب  ياکتا  لماک و 

هیقب دییامرف  هزاجا  هچنانچ  هتشذگ ، بش  زا  یلیخ  دندومرف  هدرک ، رظن  تعاس  هب  یحلادبع  دیـس  اقآ  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  تارکاذم  »
يور مسبت و  اب  یعاد  .میشاب  هتشاد  تبحص  يارب  يرتشیب  تقو  هک  مییآ  یم  رتدوز  هللا  ءاش  نا  بش  ادرف  يارب  دنامب  اه  تبحـص  ي 

«. میدومن هقردب  ار  نانآ  دادو  تیمیمص و  اب  دنتساخرب ، يدنه  تالقنت  ماسقا  زا  لقنت  ياچ و  فرص  زا  دعب  هدومن ، تقفاوم  زاب 

255 ص :
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« مود هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

هعیش شیادیپ  · 

نایناریا عیشت  تلع  · 

دنتسین هعیش  تالغ ، · 

ربمایپ لآ  رب  تاولص  بوجو  · 

257 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


258 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


بجر 1345» هبنش 24  هلیل   » مود هسلج 

نیکّالم راّجت و  زا  دش  مولعم  ًادعب  هک  نیمرتحم  زا  يرفن  دنچ  هوالع  هب  بشید  صاخشا  نامه  .دندومن  دورو  نایاقآ  برغم  زا  دعب  »
«. دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  ياقآ  ياچ  فرص  تافراعت و  زا  سپ  .دندوب 

رد میدش  صّخرم  هک  امـش  تمدخ  زا  .میدرب  دوخ  اب  ینیریـش  تارطاخ  بشید  سلجم  زا  ّقلمت ، نودب  یتسار  بحاص ! هلبق  ظفاح :
تریس تروص و  بوذجم  ار  ام  همه ي  هک  تسا  يوق  يردق  هب  امش  هبذاج ي  ًاعقاو  .دوب  نیب  رد  امش  تبحص  ناهارمه  اب  هار  مامت 

.دیداد رارق  دوخ 

زورما ًاصوصخم  .ًاقح  هللا  لوسر  نبا  کنا  دهشا  دنـشاب ، ًامأوت  تریـس  تروص و  نسح  دجاو  هک  صاخـشا  رد  دتفا  یم  قافتا  رتمک 
ردقلا لیلج  تاداس  باسنا  رد  ار  مجع  راثآ  رازم و  رازه  ًاصوصخم  خیراتو  باسنا  بتک  زا  يدلج  دنچ  متفر  هناخباتک  هب  هک  حبص 
فیرش بسن  نیا  هب  مدروخ  هطبغ  ًاتقیقح  مدرب و  تذل  مدرک و  ّظح  ًاعقاو  مدومن ، تقد  امش  بشید  تاشیامرف  فارطا  رد  هعلاطم و 

اب یلاع  بانج  دننام  یبسنلا  حیحـص  فیرـش  صخـش  هک  مدیدرگ  ملأتم  رثأتم و  یلیخ  دوخ  راکفا  نایاپ  رد  .مدوب  رکف  رد  یتدـم  و 
دادجا هتباث ي  هقیرط ي  زا  هتفرگ و  رارق  ناگتشذگ  هفیخس ي  تاداع  ریثأت  تحت  یتسیاب  ارچ  تریس  تروص و  نسح  نیا 

259 ص :
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.دیریذپب ار  سوجم  نایناریا  یسایس  هیور ي  هدش و  فرحنم  ناتراوگرزب 

دیان باسح  رد  هک  يا  هرذ  نآ  ًاعقاو ، یسفن  هتـسکش  نودب  مرکـشتم و  نونمم و  یلاع  بانج  فطل  رظن  نظ و  نسح  زا  ًالوا  یعاد :
.متسه نم 

ًاکیکفت ار  تالمج  تسا  یّنمتم  تسیچ ، ناتدصقم  فده و  مدـیمهفن  وگاعد  هک  دـیدومرف  مهبم  مه و  هب  طولخم  هلمج  دـنچ  ًایناث 
.دوش راکشآ  تقیقح  لصا  ات  دییامرف  نایب 

هقیرط ي .تسا  مادک  ناگتشذگ  هفیخس  تاداع 

؟ تسیچ ما  هدومن  يوریپ  هک  ار  نایناریا  یسایس  هیور  تسا و  زیچ  هچ  ما  هدش  نادرگیور  نآ  زا  یعاد  هک  مراوگرزب  دادجا  هتباث ي 

نید رد  لخاد  دوهی ، ناگناگیب  تسد  هب  هک  تسا  ییاه  تعدب  دیاقع و  تاسیسأت و  ناگتشذگ ، هفیخس ي  تاداع  زا  مدارم  ظفاح :
.هدش مالسا  فینح 

.ما هدومن  يوریپ  وگاعد  هک  تسا  مادک  اه  تعدب  نآ  دوش  مولعم  هک  دیهدب  يرتشیب  حیضوت  ًافطل  تسا  نکمم  یعاد :

هعیش بهذم  رب  ندومن  لاکشا 

نآ لصا  رد  يداعا  گرزب ، يایبنا  زا  کی  ره  نتشذگ  زا  دعب  هک  خیرات  تداهش  هب  تسا  قوبسم  یبوخ  هب  یلاع  رطاخ  هتبلا  ظفاح :
زا عیاض و  ار  نید  نآ  رایـسب ، تافیرحت  هطـساو ي  هب  دندومن و  ادیپ  تسد  لیجنا  تاروت و  دننام  دوب ، اهنآ  سدـقم  باتک  هک  نید 

.دندومن طقاس  رابتعا  هجرد ي 

لایح و هشیمه  هک  اه  يدوهی  زا  يا  هدعاذل  دندرکن ، ادیپ  ار  تردـق  نآ  نوچ  میکح  نآرق  ندوب  مکحم  هطـساو  هب  مالـسا  رد  یلو 
یناگدنز خیرات  دنا و  هدوب  راّکم 
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نارگید و  هبنم » نب  بهو   » و رابحالا » بعک   » و یئاعنـص » ءابـس  نب  هللادبع   » دـننام تسا ، هدوب  ریوزت  هلیح و  هب  راد  هکل  هتـسویپ  اهنآ 
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  راتفگ  مان  اب  مأوت  دوخ  هدیقع ي  يأر و  اب  ار  یلطاب  دیاقع  دـندراذگ ، ار  یـشاپمس  يانب  دـندروآ و  مالـسا  هک 

.دنداد راشتنا  ناناملسم  نایم  رد  هلآو 

.دنداد رارق  دوخ  هاگزکرم  ار  رصم  هدومن و  رارف  هفیلخ  سرت  زا  .دومن  بیقعت  ار  اهنآ  هنع ») هللا  یضر   ) نافع نب  نامثع   » موس هفیلخ 
ار یلع  نامثع ، هفیلخ  مغر  یلع  و  هعیش »  » مان هب  دنداد  لیکـشت  یبزح  دندومن و  ادیپ  یعابتا  هداد ، بیرف  ار  ماوع  زا  یعمج  مک  مک 
هفیلخ و ار  یلع  ربمغیپ  هک  ینعم  نیا  هب  دـندرک  لعج  دوخ ، یگتخاس  مارم   (1) هل رب  یثیداحا  دـندومن و  یفرعم  تفالخ  تماما و  هب 

.هداد رارق  ماما 

تفالخ دنـسم  رب  یلع  بصن  مولظم و  ناـمثع  هفیلخ  لـتق  هب  رجنم  تبقاـع  اـت  دـش ، هتخیر  رایـسب  ياـه  نوخ  بزح  نیا  ماـیق  رثا  رد 
.دنتفرگ ار  یلع  فارطا  دنتشاد  ییاه  یگنتلد  نامثع  زا  هک  مه  یتعامج  .دیدرگ 

، بانج نآ  ناتسود  یلع و  لآ  راتشک  هیما و  ینب  تفالخ  هرود ي  رد  یلو  تفرگ ، دوخ  هب  یتروص  رـس و  هعیـش  بزح  نامز  نآ  زا 
.داتفا قاحم  رد  ًارهاظ  بزح  نیا 

حور هک  دـندومن -  یم  تاغیلبت  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هل  رب  ًاّدـج  رـسای ، رامع  يرافغ و  رذ  یبا  یـسراف و  ناملـس  دـننام  يدارفا  یلو 
هب هک  یـسابع  دیـشرلا  نومأم  شدـنزرف  ًاصوصخم  دیـشرلا و  نوراه  تفالخ  نامز  رد  ات  دوب -  رازیب  تاـغیلبت  عون  نآ  زا  ًاـعطق  یلع 

شتفالخ دنسم  دمآ و  بلاغ  نیما  دمحم  شردارب  رب  نایناریا  تسد 
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! نداد لیضفت  نیدشار  يافلخ  رب  قحانب  ار  یلع  بلاط و  یبا  نب  یلع  زا  ندومن  تیوقت  هب  دندرک  عورش  دیدرگ ، مکحم 

نایم زا  ناشلالقتـسا  هدیدرگ و  لاغـشا  بارعا  تردق  تسد  هب  ناشتکلمم  هکنآ  هطـساو ي  هب  دندوب ، دـب  اهبرع  اب  نوچ  مه  نایناریا 
ار قحان  هیور ي  نیا  اذـل  .دـنیامن  مایق  بارعا  لباقم  رد  اـت  نید  ماـن  هب  دـننک  ادـیپ  يا  هقیرط  هک  دـندوب  يا  هناـهب  یپ  رد  دوب ، هتفر 
رد دـندش و  تیوقت  هملاید  هرود ي  رد  ات  دـندومن ، اپ  رب  ییوهایه  هعیـش )  ) بزح نیا  فارطا  رد  هکلب  دـندومن ، يوریپ  هدیدنـسپ و 

یلا مه  سوجم  نایناریا  دندش و  یفرعم  یمـسر  بهذم  مان  هب  هعیـش »  » بزح ینعی  دندومن ؛ ادیپ  تیمـسر  هیوفـص  رادتقا  اب  تنطلس 
.دنمان یم  هعیش  ار  دوخ  بهذم  تسایس ، يور  زا  لاحلا 

زا یمان  مالسا  رد  ًاقباس  ّالا  و  هدوب ، يدوهی  ءابـس  نب  هللادبع  تسد  هب  وا  عادبا  و  ثداح ؛ یـسایس و  تسا  یبهذم  هعیـش  بهذم  سپ 
هار نیا  هب  مدـق  وا  لیم  فالخ  رب  اریز  تسا ؛ رازیب  ماـن  نیا  زا  ًاـعطق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  امـش  راوگرزب  دـج  هدوبن و  هعیش 

! دشاب یم  اهنآ  دیاقع  دوهی و  بهذم  زا  يا  هبعش  هعیش  تفگ  ناوت  یم  هقیقحلا  یف  تسا و  هدش  هتشادرب 

نودب فالسا ، دیلقت  تداع و  يور  دیاب  ارچ  كاپ  بسن  نیا  اب  فیرـش  صخـش  امـش  دننام  هک  منک  یم  بجعت  نم  تهج  نیمه  هب 
رد دـییامن ، يوریپ  ار  يراذـگ  تعدـب  يدوهی  هیور ي  دـیراذگب و  ار  مالـسا  كاپ  نید  ناتراوگرزب  دـج  هقیرط ي  ناهرب ، لیلد و 

.دیشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ناتدج  تنس  نآرق و  وریپ  ًادج  هک  دیّقحأ  یلوا و  امش  هک  یتروص 

تریغ اب  ياه  شابلزق  ًاصوصخم  يدنه  فرش  اب  نینمؤم  سلجم و  لها  مدید  »
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.دیدرگ هدیرپ  اهنآ  ياه  گنر  ینابصع و  رایـسب  ظفاح  بانج  تانایب  زا  دنـشاب ، یم  ناتـسودنه  نایعیـش  نیذّفنتم  زا  هک  ترارح  رپ 
همانهاش دنیوگ  یم  هک  تسا  لثملا  برض  ناریا  رد  متفگ  لمحت  هلـصوح و  ربص و  هب  رما  اب  هدومن و  تحیـصن  ار  اهنآ  يردق  یعاد 

«. متفگ ظفاح  بانج  باوج  رد  هاگ  نآ  .جرفلا  حاتفم  ربصلا  نک ؛ ربص  تسا ، شوخ  شرخآ 

نیفلاخم ياه  یشارت  لاکشا  هب  خساپ 

ساسا هیاپ و  ًادبا  هک  لصا  یب  موهوم  یفارخ  یگتخاس  تاملک  هب  دییامن  داهشتسا  هکدوب  دیعب  امـش  دننام  یملاع  صخـش  زا  یعاد :
.ناهرب لیلد و  قیقحت و  نودب  ماوع  تیعبت  اه و  يوما  بصاون و  بصعتم  يداعا  جراوخ و  نیقفانم  هعاشا ي  رگم  درادن ، ینیتم 

ات مهدـب ، سلجم  تقو  ياضتقا  هب  ًاراصتخا  ار  امـش  ساسا  یب  تانایب  باوج  بلطم ، ندـش  نشور  يارب  دـییامرفب  هزاجا  رگا  کنیا 
.ددرگ تقیقح  فشک  هدیدرگ و  امعم  لح 

.میشوگ اپارس  رضاح و  امش  تاشیامرف  عامتسا  يارب  دییامرفب  ظفاح :

هعیش رابخا  رد  هک  نوعلم  قفانم  يدوهی  ءابس  نب  هللادبع  رگا  .دیدومن  طولخم  مه  اب  ار  نیابتم  ًالماک  رما  ود  یلاع  بانج  ًالوا  یعاد :
تیبوبحم هک  مالّسلا  هیلع  یلع  یتسود  مان  هب  يزور  دنچ  هدیدرگ ، یفرعم  نیعالم  نیقفانم و  رامش  رد  هدش و  وا  زا  يرایـسب  تمذم 

تیناحور و سابل  هب  يدزد  ای  شیم و  سابل  هب  یگرگ  رگا  .هیماما  هعیش ي  مان  هب  تسا  طوبرم  هچ  هدیدرگ ، رهاظتم  هتشاد ، یمومع 
دیاب امش  دسرب ، نیملسم  مالسا و  هب  وا  فرط  زا  ییاه  نایز  دنک و  هولج  بارحمو  ربنم  رد  ملع  لها 
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؟ دیناوخب رگیزاب  دزد و  ار  ملع  لها  مامت  دیوش و  نیبدب  تیناحور  ملع و  لصا  هب 

هک تسا  روآ  بجعت  یلیخ  .دیدروآ  رد  نوعلم  ءابـس  نب  هللادـبع  باسح  هب  ار  هعیـش  كاپ  بهذـم  هک  دـیدش  رود  فاصنا  زا  ًاعقاو 
.دیتسناد نامثع  نامز  رد  وا  عدب  نوعلم و  ءابس  نب  هللادبع  راثآ  زا  دیدیمان و  یسایس  بزح  مان  هب  هداد ، فیفخت  ار  هعیش  قح  بهذم 

، هدـیدرگن ثداح  نامثع  تفالخ  نامز  و ]  ] هدوب قح  هقیرط ي  بهذـم و  هکلب  هدوبن ، بزح  هعیـش  هک  اریز  دـیتفر ؛ اطخ  یلیخ  ًاـقح 
(1) هدیدرگ عیاش  ترضح  نآ  دوخ  راتفگ  روتسد و  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دوخ  نامز  رد  هکلب 

هربتعم ي راـبخا  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هب  یعاد  یلو  دـینک ، یم  داهـشتسا  بصاون  هماـع و  جراوخ  هلوعجم ي  تاـملک  هب  امـش  رگا 
قیقد ناترادرک  راتفگ و  رد  هشیمه  منک  یم  ضرع  رکذـت  باب  نم  .دوش و  هداد  زیمت  لطاب  زا  قح  ات  میاـمن ، یمداهـشتسا  ناـتدوخ 

.دوشن تلجخ  بابسا  تقیقح  فشک  زا  دعب  هک  دیوش 

تـسا نیا  زا  ریغ  بلطم  دوش  مولعم  ات  مهدب  ار  ناتتاشیامرف  باوج  تسین ، امـش  عبط  هرکُم  وگاعد  تانایب  دـییامرف و  هزاجا  هچنانچ 
.دیدومرف امش  هک 

شجنر ًاعطق  .ددرگ  تاهبش  عفر  قیاقح و  فشک  هک  تسا  نیمه  يارب  ام  روضح  سلجم و  نیا  سیسأت  لصا  دییامرفب ، هتبلا  ظفاح :
.میرادن یناهرب  تانایب  زا  یتهارک  و 

عیشت تقیقح  هعیش و  يانعم 

، لجرلا ْهعیش  .تسا  وریپ  يانعم  هب  ْهغل  هعیش  هک  دیناد  یم  نایاقآ  هتبلا  یعاد :
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: دیوگ  (1)« هغللا سوماق   » رد تسامش  ياملع  رباکا  زا  هک  يدابآزوریف  دندرم و  ناگدنهد  يرای  ناوریپ و 

«. ًاصاخ مهل  ًامسا  راص  یتح  هتیب ، لهاو  ًایلع  یلوتی  نم  یلع  مسالا  اذه  بلغ  دقو  »

ًاصوصخم هعیش  تسا  هتـشگ  هکنآ  ات  ار  وا  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  درادب  تسود  هک  سک  ره  رب  هعیـش  مسا  تسا  هدش  بلاغ 
.ناشیا يارب  زا  مسا 

.تسا هدومن  نایب   (2)« هغللا ْهیاهن   » رد ریثا  نبا  ار  ینعم  نیمه  نیع 

، فالسا راتفگ  ریثأت  تحت  ندش  عقاو  رابخا و  ریسافت و  رب  هطاحا  مدع  هطـساو  هب  ای  ًاوهـس  ای  ًادمع  دیدومن ، امـش  هک  یهابتـشا  یلو 
هدش و ادیپ  نامثع  نامز  زا  مالّـسلا  هیلع  تلاسر  تیب  لها  یلع و  ناوریپ  رب  نآ  قالطا  هعیـش و  ظفل  دـیدومرف : ناهرب  لیلد و  نودـب 

ریـسافت بتک و  رد  هجردـنم  هربـتعم ي  راـبخا  قبط  هکلب  تسین ، روط  نیا  هکنآ  لاـح  و  هدوـب ، يدوـهی  ءابـس  نب  هللادـبع  نآ  عـضاو 
.هدوب و هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  دوخ  نامز  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وریپ  يانعم  هب  یحالطـصا  هعیـش ي  ناتدوخ ،
رب هملک  نیا  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  صخـش  امـش ، هدومرف  فالخ  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناوریپرب  هعیـش  ظفل  عضاو 

: هدومرف وا  هرابرد  مجنلا )  ) هروس 53 زا  هیآ 3  رد  دنادخ  هک  يربمغیپ  نامه  هدش - ؛ يراج  یحو  بحاص  دوخ  نابز 

﴾. یَحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا *  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو  ﴿

ادخ یحو  ریغ  چیه  وا  نخس  .دیوگ  یمن  نخس  دوخ  سفن  ياوه  هب  زگره  »
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« .تسین

.تسا هدیمان  یجان  راگتسر و  هعیش و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  عابتا و  و 

.میا هدیدن  لاح  هب  ات  ام  هک  تسه  يزیچ  وچمه  اجک  رد  ظفاح :

عابتا هظحالم  ای  دیناد و  یمن  تقیقح  هب  فارتعا  رد  ار  دوخ  ماقم  حالص  دیا و  هدید  ای  دینیبب ، دیا  هتساوخن  ای  دیا  هدیدن  امش  یعاد :
.دییامن یم  ار  دوخ  نادیرم  و 

دیجم نآرق  زا  هیآ  ود  رد  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  يارب  میناد ، یمن  دوخ  يایند  نید و  حالـص  مه  ار  یـشوپ  قح  میا و  هدـید  اـم  یلو 
هدناوخ شتآ  لها  نوعلم و  ار  قح  ناگدننک  نامتک  ًاحیرص 

: تسا

: هدومرف هرقب )  ) هروس 2 زا  هیآ 159  رد  لوا 

﴾. َنُونِعاّللا ُمُُهنَْعلَیَو  ُهّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباَتِْکلا  ِیف  ِساّنِلل  ُهاّنَّیب  اَم  ِدَْعب  نِم  يَدُْهلاَو  ِتاَنّیَْبلا  َنِم  اَْنلَزنَأ  اَم  َنوُُمتْکَی  َنیِّذلا  ّنِإ  ﴿

نایب باتک  رد  مدرم  تیاده  يارب  هکنآ  زا  دعب  هدومن و  نامتک  میداتـسرف  قلخ  تیاده  يارب  هک  يا  هحـضاو  تایآ  هک  یناسک  نآ  »
« .دننک یم  نعل  ار  اهنآ  هکئالم  سنا و  نج و  مامت  ادخ و  دنتشاد  ناهنپ  میدرک ،

: هدومرف هروس  نامه  هیآ 174  رد  مود 

َمْوَی ُهللا  ُمُهُمّلَُکی  َالَو  َراّنلا  ّالِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَـی  اَـم  َکـِئلوُأ  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَیَو  ِباَـتِْکلا  َنِم  ُهللا  َلَْزنَأ  اَـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذـّلا  ّنِإ  ﴿
﴾. ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهلَو  ْمِهیّکَُزی  َالَو  ِهَماَیِْقلا 

، دـنتخورف كدـنا  ياهب  هب  ار  اهنآ  ینامـسآ و  باتک  زا  میدومن  لزان  هک  ار  یتایآ  دـندومن  نامتک  دنتـشاد و  ناهنپ  هک  یناسک  نآ  »
يدیلپ زا  دیوگن و  نخس  اهنآ  اب  مشخ ) زا   ) ادخ تمایق ، رد  دشابن و  اهنآ  بیصن  منهج  شتآ  زج 
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« .دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  ار  نانآ  دندرگن و  كاپ  نایصع 

هتخانشن ار  یقح  نونکات  ام  یلو  دشاب ، یم  تایآ  نیمه  لومشم  دیامنب  قح  نامتک  یسکرگا  هتبلا  تسا و  قح  هفیرش  تایآ  ظفاح :
میراودـیما دوب و  میهاوخ  تایآ  نیمه  مکح  رد  مه  ام  مییامنب ، نامتک  رگا  یقح  ره  تفرعم  زا  دـعب  هتبلا  مییاـمنب و  ناـمتک  هک  میا 

.میریگن رارق  تایآ  مکح  رد  تقو  چیه  هک 

یم یعاد  رودـقم  هک  اجنآ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هصاخ ي  تاهجوت  ناّنم و  دـنوادخ  تیانع  فطل و  هب  کنیا  یعاد :
رد رـضاح  ننـست  لها  هب  هراشا   ) مزیزع ناردارب  رب  مروآ و  یم  نوریب  راتتـسا  هدرپ  ریز  زا  تسا ، سمـشلا  نم  رهظا  هک  ار  قح  دشاب ،

دیآ و بلاغ  بصعت  تداع و  هدرکن  يادخ  دنکن  .دشاب  ام  يور  لباقم  رد  هتسویپ  نیتفیرش  نیتیآ  مراودیما  .منک  یم  رهاظ  سلجم )
.دوشب یقح  نامتک 

ترـشاعم ریقح  اب  یلاع  باـنج  نوچ  میاـمن ، یمن  لادـج  دوش  رهاـظ  نم  رب  یقح  هک  یتعاـس  ره  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ  ظـفاح :
دیدید امش  هاگرهو  میآ  بلاغ  سفن  ياوه  رب  هک  منک  یم  یعـس  متـسه و  يدج  يردق  هب  دیرادن ، یهاگآ  مقالخا  زا  دیا و  هدومنن 

هبلغ هطلغم و  هلداجم و  يارب  مه  یهار  رگا  .ما  هدش  نشور  ًالماک  عوضوم  نآ  رد  هک  دینادب  مدش  تکاس  ینایب  لباقم  رد  ریقح  هک 
.دوب مهاوخ  هیآ  ود  نیمه  لومشم  ًاعطق  مدمآ  رب  لادج  رد  رگا  منک و  یمن  لادج  مشاب  هتشاد  بلاطم  رد 

.دنادرگ قح  يامنهار  ار  امش  ام و  دنوادخ  تسا  دیما  .متسه  قح  تانایب  عامتسا  يارب  رضاح  لاحلا 

عیشت ماقم  حیرشت  رد  رابخا  تایآ و 

ماظع ياملع  هلجا ي  زا  هک  هللادبع - ) نب  دمحا   ) یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  یعاد :
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ظافح رباکا  زا  هک  تسا  هدرک  ار  وا  فیرعت  ناـیعالا  تاـیفو  رد  ناـکلخ  نبا  هک  دـشاب  یم  امـش  مارک  نیققحم  ماـخف و  نیثدـحم  و 
کبیا نب  لـیلخ  نیدـلا  حالـص  .تسا و  بتک  نسحا  زا  وا  ءاـیلوالا » ْهیلح   » باـتک هرـشع  تادـلجم  تسا و  نیثدـحم  ملعا  تاـقث و 

لقن و رد  هدوب و  تناید  دهز و  ملع و  رد  ماما  هک  میعن  وبا  ظفاح  نیثدحملا  جات  دیوگ : وا  هرابرد ي  تایفولاب » یفاو   » رد يدفـصلا 
هک دـشاب  یم  ءایلوالا » ْهیلح   » دـلج هد  وا  يابیز  رایـسب  تافنـصم  زا  هتـشاد و  العا  یلاع  ماقم  تیارد  ظفح و  هوق ي  تاـیاور و  مهف 

.هدینـش و دوخ  شوگ  هب  ّهناک  هدومن ، لقن  يرایـسب  ثیداحا  ملـسم  يراـخب و  ثیداـحا  رب  هوـالع  هک  تسا  نیحیحـص  زا  جرختـسم 
مهثیدحب لومعملا  هاقثلا  ثیدـحلا  خـیاشم  نم  وه  دـیوگ : وا  فیرعت  رد  حـیباصملا » ْهوکـشم   » لاج رد  بیطخلا  هللادـبع  نب  دـمحم 

 - يا هلاس  شـش  دون و  ثدحم  ظفاح  ملاع  وچمه  کی  هصالخ  .هنـس  نوعـستو  ّتس  رمعلا  نم  هلو  ردقلا  ریبک  مهلوق  یلإ  عوجرملا 
(1)« ءایلوالا هیلح   » شربتعم باتک  رد  تسامش -  ياملع  رخفم  قوثو و  لحم  هک 

(: هنیبلا  ) هروس 98 زا  هیآ 7 و 8  دش  لزان  نوچ  هک  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  شدوخ  دانسا  هب  دنک  یم  تیاور 

اَهِیف َنیِِدلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يرْجَت  ٍنْدَع  ُتاّنَج  ْمّهبَر  َدنِع  ْمُهُؤاَزَج  ِهّیِرَْبلا *  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  ﴿
﴾. ُْهنَع اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهللا  َیِضَر  ًاَدبَأ 

هک تسا  ندع  تشهب  ياهغاب  ادخ  دزن  اهنآ  شاداپ  .دنا  ملاع  لها  نیرتهب  تقیقح  هب  دـندش  راکوکین  دـنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  »
شناتخرد ریز  اهرهن 
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هب دراد  يرگید  باتک  یناهفـصا  میعن  وبا  نکل  میتفاین ، ءایلوالا  ْهیلح  رد  ار  هدشدای  ثیدـح  میدرک ، وج  تسج و  ام  هک  اجنآ  ات  - 1
.تسا هدمآ  هنیب  هروس  هیآ 7  لیذ  هحفص 274 ، باتک ، نآ  رد  ظافلا  نیمه  اب  ثیدح  نیا  هک  یلع » یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   » مان
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« .دندونشخ یضار و  ادخ  زا  مه  اهنآ  دونشخ و  اهنآ  زا  ادخ  دنا و  معنتم  نادواج  دبا  تشهب  نآ  رد  تسا و  يراج 

: دومرف بلاط و  یبا  نب  یلع  هب  درک  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

« .نیّیضرم نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  یتأت  کتعیشو ، تنأ  وه  یلع  ای  »

یضار امش  زا  دنوادخ  هک  یتلاح  رد  دییایب  وت  نایعیش  وت و  تمایق  زور  .وت  نایعیش  ییوت و  هفیرش  هیآ  رد  هیربلا  ریخ  زا  دارم  یلع  ای 
.دیشاب دونشخ  یضار و  دنوادخ  زا  مه  امش  و  تسا ] ]

(1)« بقانم  » مهدفه لصف  رد  یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  دیؤملا  وبا 

یف لیزنتلا  دهاوش   » باتک رد  تسامـش -  گرزب  نیرـسفم  مالعا  لوحف  زا  هک  یناکـسحلا -  هللادبع  نب  هللادـیبع  مساقلاوبا  مکاح  و 
(2)« لیصفتلا دعاوق 

(3)« بلاطلا ْهیافک   » هحفص 119 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  و 

نب دمحم  نب  رذنم  و  هیآ ) فذح  هب  )(4)« همئألا ْهفرعم  یف  ْهمالا  صاوخ  ْهرکذت   » هحفص 31 رد  يزوج  نبا  طبس  و 
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هللا یلص  هللا  لوسر  ینثدح  لوقی : مالّسلا  هیلعًایلع  تعمـس  لاق : مالّـسلا -  هیلع  یلع  بتاک  يراصنالا -  لیحارـش  نب  دیزی  نع  - » 1
ُْریَخ ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  : ﴿ یلاعت هللا  لوق  عمـست  ملأ  ّیلع  يأ  لاقف : يردـص  یلإ  هدنـسم  اـناو  هلآو  هیلع 

کتعیـشو تنأ  ُْهنَع ﴾ اوُضَرَو  ْمُْهنَع  ُهللا  َیِـضَر  ًادـَبَأ  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ُراَْهنَْألا  اَِهتْحَت  نِم  يرْجَت  ٍنْدَـع  ُتاّنَج  ْمّهبَر  َدـنِع  ْمُهُؤاَزَج  ِهّیِرَْبلا * 
لصف 17. ح 247 ، ص265 ، یمزراوخ ، بقانم  نیلّجحم .» ًارغ  نوعدت  باسحلل  ممالا  تثج  اذإ  ضوحلا  مکدعومو  يدعومو 

.هنیب هروس ي  هیآ 7  لیذ  ح 1125 ، ، 2/459 یناکسح ، لیزنتلا ، دهاوش  - 2
باب 62. ص246 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3

لقن ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا  مالّـسلا  هیلع  هتعیـش  یف  ثیدح  ناونع  لیذ  باب 2 . ص56 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 4
موی نوزئافلا  مه  هتعیـشو  اذه  لاقف : بلاط  یبا  نب  یلع  یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  رظن  لاق : يردـخلا  دیعـس  یبا  نع  : » دـنک یم 
نکل تسا ، توافتم  هداد  تبـسن  وا  هب  فلؤم  هچنآ  اب  ظفل  رد  هچرگ  تسا  هدرک  لـقن  هرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  هچنآ  هماـیقلا .»

رد یسولآ  و  ، 6/643 روثنملا ، ّردلا  رد  یطویس  زین  .دنک و  یم  تباث  ار  ثحب  دروم  بلطم  الماک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدح  زا  هچنآ 
لقن ار  ثیدح  نیمه  ظافلا  زا  یـضعب  رد  یکدنا  فالتخا  اب  دانـسا و  فذـح  هب  هنیب ، هروس ي  هیآ 7  لیذ  ، 15/432 یناعملا ، حور 

.دنا هدرک 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_269_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_269_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_269_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_269_4
http://www.ghaemiyeh.com


دانـسا اب  ار  ام  داد  ربخ  دشاب -  یم  امـش  ياملع  رباکا  زا  هک  ظفاح -  هللادـبع  وبا  مکاح  هک  هدومن  تیاور  مکاح  ًاصوصخم  رذـنم و 
نآ زا  مدینـش  تفگ  هک  ههجو  هللا  مّرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  بتاـک  يراـصنا  لیحارـش  نـب  دـیزی  هـب  عوـفرم 

: دندومرف دوب ، نم  هنیس ي  هب  شکرابم  تشپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تلحر  تقو  دومرف : ترضح 

يدـعومو کتعیـش  مه  خـلا -  ِهّیِرَْبلا - ﴾ ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِـحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  : ﴿ یلاـعت هللا  لوق  عمـست  ملا  یلع  اـی  »
« .نیلجحم ًارغ  نوعدت  باسحلل  ممألا  تعمتجا  اذإ  ضوحلا  مکدعومو 

رانک امـش  نم و  هاگ  هدـعو  وت و  نایعیـش  دـنا  ناشیا  ( هیربلا ریخ  هحلاص و  لامعا  ناـبحاص   ) ار هفیرـش  هیآ  يا  هدینـشن  اـیآ  یلع ، اـی 
نآ ار  امـش  دیـشاب و  نایور  دیفـس  امـش  دنناوخب و  ار  امـش  باسح ، يارب  قیالخ  دنوش  عمج  هک  یتقو  رد  دوب  دهاوخ  رثوک  ضوح 

.نایور دیفس  ياوشیپ  ینعی  دننک ؛ ادن  نیلجحم  رغ  زور 

هتـسناد تعامج  تنـس و  هقیرط ي  ددجم  ار  وا  يرجه ، مهن  نرق  رد  تسامـش و  ياملع  رخافم  زا  هک  یطویـس -  نیدلا  لالج  زین  و 
مساقلاوبا زا   (1)« روثأملاب هللا  باتک  یف  روثنملا  ّرد   » دوخ ریسفت  رد  هتشون -  لاقملا  حتف  بحاص  هچنانچ  دنا 
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نا هدیب  یـسفن  يّذلاو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هیلع ، لبقأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دنع  انک  لاق : هللادـبع  نب  رباج  نع  - » 1
یبنلا باحـصأ  ناکف  ِهّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ   } تلزنو هماـیقلا  موی  نوزئاـفلا  مهل  هتعیـشو  اذـه 

رد یناـکوش  زین  .هنیب و  هروس  هیآ 7  لیذ  ، 6/643 یطویـس ، روثنملا ، ّردـلا  هّیربلا .» ریخ  ءاج  اولاق : ّیلع  لبقأ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.تسا هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیا  هیآ ، نامه  لیذ  ، 5/477 ریدقلا ، حتف 
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نبا هچنانچ  دـشاب ، یم  امـش  ياملع  لاـجر  قوثو  لـحم  رهد و  يالـضف  زا  هک  یقـشمد -  رکاـسع  نبا  هب  فورعم  نسحلا ، نب  یلع 
ظفاح و  هیعفاش » تاقبط   » رد و  هفینح » یبا  دنـسم   » لاجر رد  یمزراوخ  و  ظافحلا » ْهرکذـت   » رد یبهذ  و  نایعالا » تایفو   » رد ناکلخ 

، هدوب ثیدـح  لها  ماما  دوخ ، نامز  رد  هیعفاش و  رخف  رکاسع ، نبا  هک  دـنا  هدومن  قیثوت  فیرعت و  ار  وا  دوخ  خـیرات »  » رد دیعـس  وبا 
هللادـبع نب  رباج  زا  .هدوب -  ملع  تعامج  تنـس و  ياملع  ناـیم  رد  يرجه  لاس 550  رد  اوقت و  اـب  هقث و  لـضفلا  زیرغ  ملعلا و  ریثک 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  رد  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هباحـص  رابک  زا  هک  يراصنا 
: دومرف ربمغیپ  دش ، دراو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  میدوب  هلآو 

﴾.« ِهّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِّذلا  ّنِإ   ﴿ لزنف همایقلا ، موی  نوزئافلا  مهل  هتعیشو  اذه  ّنا  هدیب  یسفن  يّذلاو  »

نآ .دنا  ناراگتسر  تمایق  زور  وا  هعیـش  و  مالّـسلا ) هیلع  یلع  هب  هراشا   ) درم نیا  تسوا  تردق  هضبق  رد  نم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق 
.دیدرگ لزان  هروکذم  هیآ  هاگ 

مرکا لوسر  دیدرگ ، لزان  روکذم  هیآ ي  نوچ  هک  هدومن  تیاور  تما ) ربح   ) سابع نبا  زا  يدع  نبا  زا   (1)« ریسفت  » نامه رد  زین  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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هللا لوسر  لاق  ِهّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ   } تلزن اـمل  لاـق : ساـبع  نبا  نع  يدـع  نبا  جرخاو  - » 1
.هنیب هروس ي  هیآ 7  لیذ  ، 6/643 یطویس ، روثنملا ، ّردلا  نیّیضرم .» نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  وه  یلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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« .نیّیضرم نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  یتأت  »

.دشاب یضار  امش  زا  دنوادخ  و  دیشاب ]  ] یضار دنوادخ  زا  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  وت  نایعیش  وت و  ییآ  یم 

ًادنسم  (1) یمزراوخ بقانم »  » مهن لصف  رد  و 

: دومرف ترضح  دمآ ، ام  هب  ور  مالّسلا  هیلع  یلع  میدوب ، ادخ  لوسر  تمدخ  تفگ : هک  هدومن  لقن  هللادبع  نب  رباج  زا 

«. یخا مکاتا  دق  »

(. یلع  ) نم ردارب  دمآ  امش  هب  ور  ینعی 

: دومرف تفرگ و  ار  یلع  تسد  هبعک و  تمس  هب  دش  تفتلم  هاگ  نآ 

« .همایقلا موی  نوزئافلا  مه  هتعیشو  اذه  ّنإ  هدیب  یسفن  يّذلاو  »

.تمایق زور  دنا  ناراگتسر  وا  نایعیش  یلع و  نیا  تسوا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق ] ]

نایم رد  تساهامـش  نیرت  لداع  ادخ و  دـهع  هب  دـشاب  یم  اهامـش  نیرتافواب  دروآ و  نامیا  امـش  همه  زا  لوا  یلع  نیا  دومرف : سپس 
امش همه  زا  رت  هدننک  میسقت  تیعر و 

272 ص :

دق هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دنع  اّنک  لاق : رباج  نع  - » 1
ّهنإ لاق : مث  همایقلا ، موی  نوزئافلا  مه  هتعیـشو  اذه  ّنإ  هدیب  یـسفن  يذـّلاو  لاق : مث  هدـیب  اهبرـضف  هبعکلا  یلإ  تفتلا  مث  یخأ ، مکاتأ 

: لاق .هّیزم  هللا  دنع  مکمظعأو  هیوسلاب  مکمسقأو  هیعرلا  یف  مکلدعأو  هللا  رمأب  مکموقأو  یلاعت  هللا  دهعب  مکافوأو  یعم  ًانامیا  مکلوأ 
یلع لبقأ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  باحصأ  ناکف  لاق : ِهّیِرَْبلا } ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِّذلا  ّنِإ   } هیف تلزنو 

، قـشمد خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  نینچمه  لـصف 9 . ح 120 ، ص111 ، یمزراوخ ، بقاـنم  هّیربلا .» ریخ  ءاـج  دـق  اولاـق : مالّـسلا  هیلع 
باب 31؛ لوا ، طمس  ح 118 ، ، 1/156 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/371
اب فلتخم و  دانـسا  اـب  ار  ثیدـح  نیا  هنیب ، هروس  هیآ 7  لـیذ  ، 1148 ح 1139 -  ، 473  - 2/467 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  و 

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  زا  یضعب  رد  یمک  فالتخا 
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دعب هب  نآ  زا  .دـیدرگ  لزاـن  هروکذـم  هیآ  تقو  ناـمه  رد  .تسا  رت  گرزب  راـگدرورپ  دزن  رد  اهامـش  همه  زا  شا  هبترم  هیوسلاـب و 
رد رجح  نبا  زین  .مدرم و  نیرتهب  دـمآ  ینعی  هیربلا ؛ ریخ  ءاج  دـنتفگ : یم  ربمغیپ  باحـصا  دـش  یم  رهاظ  یموق  نایم  رد  یلع  هاگره 

(1)« قعاوص »

(2)« هیاهن  » موسدلج رد  ریثا  نبا  و 

.دنا هدومن  لقن  هفیرش  هیآ  لوزن  رد  ار  ربخ  نیمه 

ياملع ءاهقف و  لوحف  زا  هک  یندـم -  يدـنرز  فسوی  نب  دـمحم  نیدـلا  لامج  ظفاح  زا   (3)« قعاوص  » باـب 11 رد  رجح  نبا  زین  و 
هک هدومن  لقن  دشاب -  یم  امش 

273 ص :

جرخا : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نـیا  رجح  نـبا  هیآ 11 ، لصف 1 ، باب 11 ، ص161 ، یکم ، رجح  نـبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 1
تنأ وه  یلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لاق  تلزن  امل  هیـآلا  هذـه  نأ  اـمهنع  هللا  یـضر  ساـبع  نبا  نع  يدـنرذلا  نیدـلا  لاـمج  ظـفاحلا 
کنم أربت  نم  لاق : يّودع ؟ نمو  لاق : نیحمقم ، اباضغ  كودع  یتأیو  نیّیضرم  نیضار  همایقلا  موی  کتعیشو  تنأ  یتأت  کتعیـشو ،
ثیدح نیا  لقن  زا  سپ  دراد ، هعیـش  هقح  بهذم  اب  هک  يدانع  بصعت و  لیلد  هب  رجح  نبا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  کنعلو .»

مکاح یناربط ، نوچمه  یناگرزب  هک  میبای  یم  رد  ننـست  لها  ربتعم  بتک  ریاس  هب  هعجارم  اـب  هک  یلاـح  رد  .باّذـک  هیف  دـیوگ : یم 
يداریا هنوگ  چیه  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  نارگید  يدوهمس و  یکلام ، غاّبص  نبا  روظنم ، نبا  ریثا ، نبا  يدنه ، یقتم  یناکسح ،

قیرط رد  رجح  نبا  رظن  هب  رگا  هوالع ، هب  .درک  میهاوخ  هراشا  نآ  قیقد  كردـم  هب  دوخ  ياج  رد  هک  دـنا  هدرکن  نایب  نآ  هب  تبـسن 
فرـص هب  هک  تسا  حضاورپ  .دوش  یـسررب  یلاجر  تهج  زا  ات  هدرکن  نایب  ار  وا  مان  ارچ  دراد ، دوجو  باذک  صخـش  ثیدـح ، نیا 

.تسناد بذک  دنا ، هدرکن  بیذکت  ار  نآ  ننست  لها  ناگرزب  زا  يا  هدع  هک  ار  یثیدح  دوش  یمن  اعدا  کی 
مدقتس هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاق  یلع  ثیدح  یف  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  حمق  تغل  لیذ  ، 4/106 ریثا ، نبا  هیاهنلا ، - 2

لقن قعاوص  زا  هک  یثیدح  ثیدـح و  نیا  هچرگ  نیحمقم .» ًاباضغ  كّودـع  هیلع  مدـقیو  نیّیـضرم  نیـضار  کتعیـشو  تنأ  هللا  یلع 
یم تاـبثا  ًـالماک  ار  ثحب  دروم  بلطم  موهفم ، ینعم و  رظن  زا  نکل  تسا ، تواـفتم  ظاـفلا  رد  هدرک  اـعدا  فـلؤم  هچنآ  اـب  میدرک 

.دنک
لقن ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدـح  رجح  نبا  هیآ 11 . لصف 1 ، باب 11 ، ص161 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 3

.تسا هدرک 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دیدرگ ، لزان  هروکذم  هیآ  نوچ 

نم لاقف : .نیحمقم  ًانابـضغ  كّودـع  یتایو  نیّیـضرم  نیـضار  کتعیـشو  تنأ  همایقلا  موی  یتاـت  هّیربلا  ریخ  کتعیـشو  تنأ  یلع  اـی  »
« .کنعلو کنم  أّربت  نم  لاق : يّودع ؟

زا مه  ادخ  و  دیتسه ]  ] یضار ادخ  زا  هک  یتلاح  رد  وت  نایعیـش  وت و  تمایق  زور  دییآ  یم  .دیتسه  هیربلا  ریخ  وت  نایعیـش  وت و  یلع  ای 
تسیک درک : ضرع  نینمؤملاریما  سپ  .دشاب  یم  هتسب  ناشندرگ  هب  ناشیاهتسد  كانمشخ ، وت  نانمشد  دنیآ  یم  تسا و  یضار  امش 

.ار وت  دیامن  یم  نعل  وت و  زا  دیوج  یم  يرازیب  هک  یسک  دومرف : نم ، نمشد 

دمحا نب  دمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  یندـم و  يدـنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  زا  ًالقن   (1)« نیدقعلا رهاوج   » رد يدوهمـس  همالع  زین  و 
(2)« همهملا لوهف   » هحفص 122 رد  تسامش -  ياهقف  لوحف  ءاملع و  رباکا  زا  هک  غاّبص  نبا  هب  روهشم  یکم  یکلام 

مرکا لوسر  دش ، لزان  هروکذم  هیآ  نوچ  هک  دنیامن  یم  لقن  سابع  نبا  زا 

274 ص :

لصف 7. مسق 2 ، ، 2/178 يدوهمس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
، لیزنتلا دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  نینچمه  .هنـسحلا  هبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/576 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهمهملا ، لوصف  - 2
ح ، 2/460 لـیزنتلا ، دـهاوش  رد  روظنم  نبا  و  حـمق ؛ تغل  ، 4/106 هیاـهنلا ، رد  ریثا  نبا  هـنیب ؛ هروـس  هیآ 7  لـیذ  ح 1126 ، ، 2/460

نیا حـمق ، تغل  ، 11/298 برعلا ، ناـسل  رد  روـظنم  نبا  و  حـمق ؛ تغل  ، 4/106 هیاـهنلا ، رد  ریثا  نبا  هنیب ؛ هروـس  هیآ 7  لـیذ  ، 1126
و يزار ؛ دیعـس  نب  یلع  ثیداحا  ح 3946 ، ، 4/555 طسوألا ، مجعم  رد  یناربط  زین  .دـنا و  هدرک  لقن  فلتخم  دانـسا  اـب  ار  ثیدـح 

هدرک لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یلع ، لئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36483 ، ، 13/156 لامعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم 
اذإ ادـغ  ماشلا  لها  يّرغ  يریغ  يّرغ  يرفـصأو  ّیـضیبأ  لاقف : هضفو  بهذـب  هرـصبلا  موی  یتأ  ًاـیلع  نا  ییحی  نب  هللا  دـبع  نع  : » دـنا

ای لاق : مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  یلیلخ  نا  لاقف : هیلع  اولخدف  سانلا  یف  نّذأف  هل  کلذ  رکذف  سانلا ، یلع  کلذ  هلوق  ّقشف  کیلع  اورهظ 
مهیری هقنع  یلإ  هدی  ّیلع  عمج  مث  نیحمقم ، ًاباضغ  كّودع  کیلع  موقیو  نیّیضرم  نیضار  کتعیشو  سانلا  یلع  مدقتس  کنا  یلع 

«. حامقالا
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب 

« .نیحمقم ًانابضغ  كؤادعا  یتأیو  نیّیضرم  نیضار  مهو  تنأ  همایقلا  موی  یتات  کتعیشو  تنأ  وه  »

امش زا  مه  ادخ  دیتسه و  یضار  دنوادخ  زا  هک  یلاح  رد  اهنآ  وت و  تمایق  زور  دییآ  یم  دیتسهوت ، نایعیش  وت و  هیربلا  ریخ  نآ  ینعی 
.دشاب یم  هتسب  ناشندرگ  هب  ناشاهتسد  هک ] یلاح  رد  ، ] كانمشخ وت  نانمشد  دنیآ  یم  تسا و  یضار 

(1)« یبرقلا ْهدوم   » باتک رد  تسامش ، ياملع  نیقثوم  زا  هک  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  زین  و 

ما  ) هملس ما  زا   (2)« هقرحم قعاوص   » رد بصعتم  رجح  نبا  و 

275 ص :

ار ثیدح  ینادمه  باب 56 .) ح 903 ، ، 2/314 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهدوم 9 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 1
«. هّنجلا یف  هتعیشو  اذه  لاقو : ّیلع  یلإ  رظن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبأ  نإ  لاق : مالّسلااهیلع  همطاف  نع  : » دنک یم  لقن  ظفل  نیا  هب 

هک تسا  یلیذ  ياراد  میتفای ، قعاوص  رد  ام  هک  یثیدح  هیآ 11 . لصف 1 ، باب 11 ، ص161 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2
یحیحـص حیرـص و  ثیداحا  دوجو  اب  یلو  دشابن ، ثیدـح  ءزج  لیذ ، نآ  تسا  نکمم  هچرگ  دـنک  یمن  تابثا  ار  رظن  دروم  بلطم 

خیرات رد  يدادـغب  بیطخ  .درادـن  ترورـض  ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  کسمت  تسا و  تباـث  ًـالماک  ثحب  دروم  بلطم  دـش ، لـقن  هک 
: لاق یلع  نع  تسا ...« : هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  يربکعلا  مکحلا  نب  ماصع  لاح  حرش  هرامش 6731 ، همجرت  ، 12/289 دادغب ،

حرش هرامش 4933 ، همجرت  قشمد 42/334 ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  هّنجلا .» یف  کتعیـشو  تنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
کتعیشو تنأ  یلع  ای  رشبأ  هنجلا  یف  کباحـصأو  تنأ  یلع  ای  رـشبأ  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح 

«. ...هنجلا یف 
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: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدومن  لقن  مرکا  لوسر  همرتحم ي  هجوز  نینمؤملا ،)

« .هّنجلا یف  کتعیشو  تنأ  هّنجلا ، یف  کباحصأو  تنأ  یلع  ای  »

.دیشاب یم  تشهب  رد  تنایعیش  باحصا و  وت و  یلع  ای 

(1)« بقانم  » مهدزون لصف  رد  مزراوخ ) ءابطخلا  بطخا   ) دمحا نب  قفوم  و 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دیامن  یم  لقن  ًادنسم 

« .میرم نب  یسیع  حیسملا  لثم  یتمأ  یف  کلثم  »

نویراوح اهنآ  نینمؤم و  يا  هقرف  دـندش ؛ هقرف  هس  وا  موق  هک  تسا  حیـسم  ترـضح  میرم  نب  یـسیع  لثم  نم  تما  رد  وت  لـثم  ینعی 
کیرـش ادخ و  ار  وا  ینعی   ) دندومن ولغ  بانج  نآ  هرابرد ي  هک  تالغ  يا  هقرف  دـندوب ، دوهی  اهنآ  وا و  نانمـشد  يا  هقرف  دـندوب و 

دنتـسه و وت  نایعیـش  يا  هقرف  ینعی  نونمؤملا ؛» مهو  کتعیـش  ٌهقرف  : » دنوش یم  هقرف  هس  وت  هرابرد  مه  نم  تما  و  دـنداد ) رارق  ادـخ 
ناگدننک ولغ  يا  هقرف  و  دنـشاب ، یم  وت  تعیب  دهع و  ناگدننکـش  نیثکان و  اهنآ  دنتـسه و  وت  نانمـشد  يا  هقرف  و  دـنا ؛ نینمؤم  اهنآ 

.دنا ناهارمگ  نیلهاج و  اهنآ  دنشاب و  یم  وت  هرابرد 

« .رانلا یف  کیف  یلاغلاو  كودعو  هنجلا  یف  کتعیش  وبحمو  هنجلا  یف  کتعیشو  یلع  ای  تنأف  »

دوب دیهاوخ  تشهب  رد  وت  نایعیش  ناتسود  وت و  نایعیش  یلع و  ای  وت  ینعی 

276 ص :

نب یسیع  حیسملا  لثم  یتّمأ  یف  یتّمأ  یف  کلثم  یلع  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هیبأ  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  - » 1
یتما ناو  نامیالا  نع  اوجرخف  هیف  اولغ  هقرفو  دوهیلا  مهو  هوداـع  هقرفو  نویراوحلا  مهو  نونمؤم  هقرف  قرف ؛ ثـالث  هموق  قرتفا  میرم 

.نوقباسلا نودحاجلا  مهو  کیف  اولغ  هقرفو  نوثکانلا  مهو  كؤادعأ  هقرفو  نونمؤملا  مهو  کتعیـش  هقرف  قرف ؛ ثالث  کیف  قرتفتس 
ح 318، ص317 ، یمزراوخ ، بقانم  رانلا .» یف  کیف  یلاغلاو  كودعو  هّنجلا  یف  کتعیش  اوبحمو  هّنجلا  یف  کتعیـشو  یلع  ای  تنأف 

لصف 19.
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.دنا منهج  شتآ  رد  وت  هرابرد  ناگدننکولغ  نانمشد و  و 

، ياچ ندروخ  هب  لاغتـشا  زامن و  زا  تغارف  زا  سپ  .زامن  يارب  دنتـساخرب  نایاقآ  .داد  ءاشع  زامن  نالعا  نذؤم  يادص  عقوم  نیا  رد  »
، دوب کیدزن  لزنم  نوچ  دندومرف : .دندومن  تعجارم  دندوب  هتفر  دجسم  هب  تعامج  زامن  يادا  يارب  هک  یحلادبع  دیس  ياقآ  بانج 

یمزراوخ بقانم »  » لبنح و نب  دمحا  ماما  دنـسم »  » و یبرقلا » ْهّدوم   » یطویـس و ریـسفت  اهنیا  مدروآ و  دوخ  اب  ار  باتک  دلج  دنچ  نیا 
دنچ هوالع  هب  دـش ، تئارق  ثیداحا  نامه  هدومن ، زاب  ار  اهباتک  دـنام . -  یعاد  دزن  اه  باتک  نیا  تاـسلج  رخآ  بش  اـت  هک  تسا - 

تلاجخ ناشدوخ  عابتا  شیپ  رد  هک  مدوب  هجوتم  ًاصوصخم  دـندش ، یم  گنر  هب  گـنر  ناـیاقآ  .بلطم  نیمه  دـیؤم  رگید  ثیدـح 
« .دندیشک یم 

زا دیامن  یم  تیاور  هک  دندومن  تئارقدمآ  شیپ  مه  ثیدح  ود  نیا  هوالع  هب  .دـندناوخ  ار  قوف  ثیدـح  یبرقلا » ْهّدوم   » رد هاگ  نآ 
: دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

(1)« .نیحمقم ًانابضغ  كّودع  هیلع  مدقیو  نیّیضرم  نیضار  کتعیشو  تنأ  هللا  یلع  مدقتس  یلع  ای  »

تسا و یـضار  امـش  زا  ادـخ  و  دـیتسه ]  ] یـضار ادـخ  زا  هک  یتروص  رد  دـیوش  یم  دراو  ادـخ  رب  تنایعیـش  وت و  تسا  دوز  یلع  ای 
.دشاب یم  هتسب  ناشندرگ  رب  ناشتسد  هک  یتلاح  رد  دنوش  یم  دراو  كانمشخ  ادخ  رب  تنانمشد 

رابخا دیجم و  هللا  باتک  هب  دیؤم  همکحم  لیالد  زا  يرصتخم  دوب  نیا  یعاد :

277 ص :

ح 36483؛ هنع ، هللا  یضر  یلع  لئاضف  ص156 ، ج 13 ، يدنه ، یقتم  لامعلا ، لزنک  ص187 ؛ ج 4 ، یناربط ، طسوالا ، مجعملا  - 1
( ققحم . ) ح 255 لصف 18 ، ص187 ، هیودرم ، نبا  مالّسلا ، هیلع  یلع  نم  نآرقلا  نم  لزن  امو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم 
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هک هدیدرگ  لقن  هعیش  ياملع  ریـسافت  بتک و  یمامت  رد  هک  يرابخا  زا  هتـشذگ  .ناتدوخ  ياملع  رباکا  بتک  رد  هجردنم ي  هربتعم 
هوق ي لوح و  هب  میامن ، مارم  تابثا  تسامـشربارب  رد  هک  ییاه  باـتک  نیمه  يور  زا  ظـفح و  زا  امـش  يارب  حبـص  اـت  مهاوخب  رگا 
هب هّوفت  اهدعب  نایاقآ  هک  دـشاب  یفاک  تایاور  لقن  رادـقم  نیمه  هب  هابتـشا  عفر  هنومن و  يارب  منک  یم  نامگ  یلو  مرداق ، راگدرورپ 
هک دینکن  هبتـشم  ربخ  یب  ماوع  رب  ار  رما  اهیوما  بصاون و  جراوخ و  تالوعجم  زا  يوریپ  اب  دییامنن و  نیدناعم  هت  رـس و  یب  تالمج 

.تسا هدوب  نوعلم  يدوهی  ءابس  نب  هللادبع  هعیش  ظفل  عضاو 

ءابس نب  هللادبع  مالّسلا ، هیلع  یلع  ناوریپ  رب  مه  هعیش  ظفل  عضاو  میتسه و  يدمحم  هکلب  میتسین ، يدوهی  نایعیش ، ام  مرتحم ! نایاقآ 
چیه زا  تیعبت  میناد و  یم  نوعلم  قفانم و  يدرم  مه  ار  هللادـبع  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخـش  هکلب  هدوبن ، نوعلم 

.مییامن یمن  ناهرب  لیلد و  نودب  مه  یعمج  درف و 

هباحـص ي ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  هکلب  دـندومنن ، قالطا  یلع  ناوریپ  رب  ار  هعیـش  ظفل  امـش -  هتفگ  هب  انب  دـعب -  هب  ناـمثع  ناـمز  زا 
هچنانچ دندناوخ ، یم  هعیش  ار  ترضح  نآ  ّصاخ 

: دسیون یم  هتشون ، مولع  بابرا  نایم  هلوادتم  ظافلا  ریسفت  رد  هک   (1)« ْهنیزلا  » باتک رد  يزار  متاخ  وبا  ظفاح 

هدوب هعیش  مان  دمآ  دوجو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  مالسا  رد  هک  یمان  نیلوا 

278 ص :

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  هایح  یف  هیلع  هللا  تاولـص  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  اوفلأ  دق  اوناک  موقل  بقل  هعیـشلا  نا  لاقی : - » 1
یلع هعیش  مهل  لاقی  ناک  ...مهریغ  رسای و  نب  رامع  دوسالا و  نب  دادقملاو  يرافغلا  رذ  یبأو  یـسرافلا  ناملـس  لثم  هب ، اوفرعو  هلآو 

.هعیشلا ینعم  مالسالا ، یف  قرفلا  باقلا  رکذ  ص259 ، يزار ، متاح  یبا  ْهنیزلا ، ...یلع .» باحصا  و 
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رامع يدنک 4 -  دوسا  نبا  دادقم  یسراف 3 -  ناملس  يرافغ 2 -  رذوبا   - 1 : » دندوب بقل  نیا  ياراد  هباحـص  زا  نت  راهچ  هک  تسا 
« .رسای نب 

هعیـش بقل  هب  ار  ربـمغیپ  ادـخ و  بوبحم  هکلب  صاـخ ، هباحـص  زا  رفن  راـهچ  ربـمغیپ  ناـمز  تسا  نکمم  هنوگچ  دـینک  رکف  ناـیاقآ 
؟ دیامنن عنم  ار  اهنآ  تسا و  تعدب  هملک  نیا  هک  دنادب  ربمغیپ  دنناوخب و 

یم تمس  نیا  هب  راختفا  اذل  دنا ، تاجن  لها  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  دندوب  هدینـشربمغیپ  دوخ  زا  اهنآ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 
.دندناوخ یم  هعیش  ار  اهنآ  المرب ، هک  ییاجنآ  ات  دندومن ،

رامع دادقم و  رذوبا و  ناملس و  ماقم 

: دومرف هک  دییامن  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  یثیدح  دیناد و  یم  تجح  ار  ربمغیپ  باحصا  لمع  امش  هتشذگ ، نایب  نیا  زا 

« .متیدتها متیدتقا  مهیأب  موّجنلاک  یباحصأ  نإ  »

.دیوش یم  تیاده  دینک  ادتقا  اهنآ  زا  کی  ره  هب  دنا ، ناگراتس  دننام  نم  باحصا  هک  یتسرد  هب 

هتشونن  (1) دوخ خیرات »  » رد ءادفلا  وبا  رگم 

باحصا هلمج  زا  رفن  راهچ  نیا  هک 

279 ص :

مـشاه ینب  نم  هعامج  الخ  هرـشع  يدـحا  هنـس  لوألا  عیبر  نم  طسوألا  رـشعلا  یف  هنوعیابی  هیلع  سانلا  لاثنا  رکبابا و  رمع  عیابف  - » 1
نب ءاربلا  رسای و  نب  رامع  رذ و  یبا  یسرافلا و  ناملس  ورمع و  نب  دادقملاو  صاعلا  نب  دیعـس  نب  دلاخ  بهل و  یبأ  نب  هبتعو  ریبزلاو 
وبا خـیرات  هب  فورعم   ) دومحم نب  لیعامـسا  رـشبلا ، راـبخا  یف  رـصتخملا  بلاـط .» یبأ  نب  یلع  عم  اولاـم  بعک و  نب  یبأ  بؤاـع و 

.رکب یبا  ْهفالخ  ، 1/156 ءادفلا ،)
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یچیپرـس اهنآ و  لمع  ارچ  سپ  دندومن ؛ يراددوخ  رکب  یبا  تعیب  زا  یلع  یهارمه  هب  هدعاس  ینب  هفیقـس ي  زور  هک  دـندوب  ربمغیپ 
میـشاب یم  اهنآ  وریپ  مه  ام  دندوب و  ربمغیپ  ادخ و  بوبحم  اهنآ  دـنا  هتـشون  ناتدوخ  ياملع  هکنیا  اب  دـیناد ؟ یمن  تجح  ار  تعیب  زا 

.میا هدروآ  تسد  هب  ار  تیاده  هار  ام  ناتدوخ  هلوقنم ي  ثیدح  مکح  هب  سپ  .دندوب  مالّسلا  هیلع  یلع  وریپ  اهنآ  هک 

: میامن یم  لقن  امش  يارب  ربخ  دنچ  تقو  ياضتقم  هب  نایاقآ  هزاجا  اب 

رد هک  یثیدـح  لهچ  زا  مجنپ  ثیدـح  رد  یکم  رجح  نبا  »(1) و  ءایلوالا ْهیلح   » لوا دلج  هحفص 172  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ْهدیرب  زا  مکاح  يذمرت و  زا  هدروآ ، مالّسلا  هیلع  یلع  لیاضف  رد   (2)« هقرحم قعاوص  »

: دومرف هلآو 

280 ص :

نایب ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  میعن  وبا  .دوسأ  نب  دادـقم  لاح  حرـش  هرامش 28 ، همجرت  ، 1/172 یناهفـصا ، میعن  وبا  ءایلوألا ، ْهیلح  - 1
هنأ ینربخاو  هعبرأ  بحب  ینرمأ  یلاعت  هللا  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هیبأ  نع  هدـیرب  نب  هللادـبع  نع  : » تسا هدرک 

«. ناملسو رذوباو  دادقملاو  مهنم  ّیلع  ای  کناو  مهبحی ،
هدرک نایب  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدـح  رجح  نبا  .سماـخلا  ثیدـحلا  لصف 2 ، باب 9 ، ص122 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 2

انل مهّمس  هللا  لوسر  ای  لیق  مهبحی ، هنأ  ینربخاو  هعبرأ  بحب  ینرمأ  هللا  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هدیرب  نع  : » تسا
نیمه دادقم ، لاح  حرـش  ، 4/410 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  نینچمه  ناملـسو .» دادـقملاو  رذوباو  ًاثالث  کـلذ  لوقی  مهنم  ّیلع  لاـق :

نع : » تسا هدرک  لقن  ترابع  نیا  هب  ار  ثیدح  ْهدیرب ، دنـسم  ، 5/356 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدـح 
هنا ینربخأو  لاق  اکیرـش  يرأ  یباحـصا  نم  هعبرا  بحب  ّلـجوّزع  هللا  ینرمأ  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هیبأ  نع  هدـیرب  نبا 

باحـصا لئاضف  یف  باب  همدـقم ، ح 149 ، ، 1/53 ننـس ، رد  هجاـم  نبا  و  يدـنکلا .» دادـقملاو  ناملـسو  رذوباو  مهنم  ّیلع  مهبحی ،
هیبأ نع  هدیرب  نبا  نع  : » تسا هدرک  نایب  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدـح  نیا  دادـقمو ، رذوباو  ناملـس  لضف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هللا لوسر  ای  مه  نم  انلق  لاق : مهبحی ، هنا  ینربخأو  یباحـصأ  نم  هعبرا  بحب  ینرمأ  هللا  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق :

«. تکس مث  مهنم  ًایلع  نا  امأ  لاق : مث  تکس  مث  مهنم ، ًایلع  نا  الأ  لاقف : مهنم  نوکن  نأ  ّبحن  انلکو 
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«. مهّبحی هنا  ینربخأو  هعبرأ  بحب  ینرمأ  هللا  نا  »

.دراد یم  تسود  ار  اهنآ  هک  هداد  ربخ  ارم  رفن و  راهچ  یتسود  هب  هدومرف  رما  ارم  دنوادخ  ینعی :

(1) .ناملس دادقم و  رذوبا و  بلاط و  یبا  نبا  یلع  دومرف : دنا ؟ نایک  رفن  راهچ  نآ  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 

((2)) رجح نبا  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  لقن  کلام  نب  سنا  زا   (3) مکاح يذمرت و  زا  ثیدح 39  رد 

«. ناملسورامعو یلع  هثالث : یلإ  قاتشت  هنجلا  »

.دنا ناملس  رامع و  یلع و  رفن  هس  نآ  رفن و  هس  يوس  هب  دراد  قایتشا  تشهب  ینعی :

دروم هک  درادن  تیجح  تسین و  دنـس  دنا  تشهب  لها  ربمغیپ و  ادـخ و  بوبحم  هک  ادـخ  لوسر  صاخ  باحـصا  راتفر  لامعا و  ایآ 
هک دنـشاب  يا  هدـع  نامه  امـش  رظن  رد  باحـصا  هک  تسین  روآ  تلاـجخ  اـیآ  دـنهدب ؟ رثا  بیترت  اـهنآ  هب  دـشاب و  ناناملـسم  لوبق 

هک هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كاپ  هباحص  هیقب  دندومن و  هفیقس  يزاب  اب  تقفاوم 

281 ص :

( ققحم  ) .تسا هدرک  لقن  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  ح 3802 ، ص399 ، رد ج 5 ، ار  تیاور  نیا  يذمرت  - 1
.نوثالثلاو عساتلا  ثیدحلا  لصف 2 ، باب 9 ، ص125 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - . 2

رکذ مالّسلا ، هیلع  یلع  بقانم  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4666 ، ، 3/148 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 3
رد رکاسع  نبا  ناملـس ؛ بقانم  باب  بقاـنملا ، باـتک  ح 3806 ، ص994 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  زین  .نینمؤملاریما و  مالـسا 

ناملس لاح  حرـش  ، 2/331 هباغلا ، دـسأ  رد  ریثا  نبا  و  یـسراف ؛ ناملـس  لاح  حرـش  هرامـش 2599 ، همجرت  ، 21/409 قشمد ، خـیرات 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیمه  یسراف ،
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روط هب  دـیدومن  لقن  هک  ار  یثیدـح  دوب  بوخ  سپ  دنـشاب ؟ رثا  یب  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  دـندومن  هفیقـس  لـها  مارم  اـب  تفلاـخم 
جراخ تیاده  هریاد ي  زا  ار  ام  دیوشن و  روذـحم  نیا  راتفرگ  ات  موجنلاک ، یباحـصا  ضعب  ّنا  دـیتفگ  یم  هکلب  دـیتفگ ، یمن  قالطا 

.دییامنن

هدنبادخ هاش  ناخ و  نازاغ  هملاید و  ءافلخ و  نامز  رد  نایناریا  عیشت  هجوت و  تلع 

بارعا تنطلس  هطلس و  زا  رارف  يارب  تسایـس  يور  زا  سوجم  نایناریا  یـسایس و  تسا  یبهذم  هعیـش  بهذم  : » دیدومرف هکنیا  اما  و 
یبهذم هعیش  هک  میدومن  تباث  ًالبق  هکنآ  يارب  دیدومرف ، نایب  فالسالل  ًاعبت  قّمعت  هجوت و  نودب  دیدومن و  یفطل  یب  دنا ،» هتفریذپ 

نآ رمـالا  بسح  اـم  هدراذـگ و  تما  ياـپ  شیپ  ادـخ  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  هک  تسا  يا  هقیرط  یمالـسا و  تسا 
قباـطم قح ، دـیما  هب  مه -  ار  دوـخ  مییاـمن و  یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  شنیرهاـط  لآ  نینمؤـملاریما و  یلع  زا  يوریپ  ترـضح 

.میناد یم  یجان  مییامن -  یم  لمع  دنا و  هداد  ام  هب  هک  یتاروتسد 

هن دندوب ، یسایس  دنداد  لیکشت  ار  هفیقـس  ساسا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  روتـسد  نیرت  کچوک  نودب  هک  یناسک  نآ  هکلب 
ترـضح نآ  زا  تلاـسر  تیب  لـها  ترتـع و  زا  يوریپ  يارب  هکنآ  هچ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  روتـسد  هـب  هرهاـط  ترتـع  ناوریپ 

یشارت هفیلخ  ناونع  هب  هفیقس  لها  زا  يوریپ  هفیقـس و  هب  عجار  یلو  تسا ، دراو  رایـسب  امـش  ربتعم  ياه  باتک  رد  هدیـسر و  روتـسد 
.تسا هدیدرگن  رداص  يروتسد  ًادبا 

ای بصعت و  دانع و  يور  زا  ننـست  لها  نایاقآ  شنیرهاط ، تیب  لها  نینمؤملاریما و  تیـالو  ماـقم  هب  ناـیناریا  هجوت  تهج  رد  اـما  و 
نع ًافلخ  تداع  يور 

282 ص :
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بتک رد  ریـس  ننـست و  لها  اب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  رگید  ناگدنـسیون  نینچمه  و  دـنا ، هدومن  تواضق  قیقحت  قّمعت و  نودـب  فلس 
، تسایـس يور  زا  نایناریا  هک  دـنا  هدومن  نامگ  دنتـشگرب ، لاحـشوخ  دـنتفر و  یـضاق  هب  اهنت  فورعم  لثم  هب  هتفر و  هابتـشا  هب  اهنآ 

! دنا هدومن  رایتخا  ار  عیشت  قح  بهذم 

نایناریا و هجوت  للعلا  ًْهلع  دـنوش و  رانک  رب  بصعت  تداع و  زا  دـنیامن و  قمعت  هک  دـنهاوخب  دـنا  هتـسناوتن  ای  دـنا و  هتـساوخن  ًاـعقاو 
دوز دندومن ، یم  قّمعت  لّمأت و  تقد و  يرـصتخم  رگا  .دنیامن و  ادیپ  ترـضح  نآ  تیب  لها  نینمؤملاریما و  هب  ار  اهنآ  يدـنم  هقالع 

نتفرگ زا  دعب  تسا و  تقوم  دنهد  ماجنا  تسایس  يور  ار  یلمع  رگا  یموق  ای  يدرف  ره  هک  دندیمهف  یم  دندیـسر و  یم  تقیقح  هب 
تباث هقح ، هدیقع ي  نیا  رب  لاس  رازه  هکنآ  هن  دندرگ ، یمربدنا  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  دوخ ، دصقم  فده و  هب  ندیـسر  هجیتن و 

هللا الا  هلا  زا ال  دـعب  هللا -  یلو  یلع  هملک  هب  راختفا  ظفح و  دوخ  نوخ  اب  ار  عیـشت  مچرپ  ات  هدومن ، اه  يزاـبناج  هار  نیا  رد  هدـنام و 
.دنیامنب هللا -  لوسر  دمحم 

نایم رد  ار  نایناریا  يدـنم  هقالع  للعلا  ْهلع  تقو ، ياضتقا  هب  يا  هراشا  رـصتخم  اب  خـیرات  ندـش  نشور  يارب  نایاقآ  هزاجا  اب  کـنیا 
هکلب دندومنن ، عیشت  راهظا  تسایس ، يور  اهنآ  هک  دینادب  ات  مناسر ، یم  ضرع  هب  شنیرهاط  تیب  لها  ترـضح و  نآ  هب  للم  بابرا 

.دندومن رایتخا  ار  عیشت  قح  بهذم  یبلق  يدنم  هقالع  ناهرب و  تقیقح و  يور  زا 

283 ص :
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دوز ار  تقیقح  قح و  ددرگن ، اهنآ  عنام  بصعت  تداـع و  لـهج و  هاـگره  هک  دـنک  یم  باـجیا   (1) نایناریا تواکذ  شوه و  ًـالوا :
اهنآ هب  ناناملـسم  هک  یلماک  يدازآ  اب  نیملـسم ، بارعا  تسد  هب  ناریا  حتف  زا  دـعب  هچنانچ  .دـنریذپب  لد  ناج و  هب  هدومن و  كرد 
ياه يواکجنک  ناناملسم و  اب  ترـشاعم  رثا  رد  هک  نیمه  دنتـشادن ، مالـسا  سدقم  نید  لوبق  رد  مه  یهارکا  رابجا و  دندوب و  هداد 

قوش و ایند  کی  اب  هداد و  صیخشت  لطاب  ار  هلاس  رازه  نیدنچ  تیـسوجم  یتسرپ و  شتآ  نید  دندرب ، مالـسا  تقیقح  هب  یپ  قیقد ،
.دندومن رایتخا  ار  مالسا  يدیحوت  نید  هدنادرگ و  يور  نادزی »  » و نمیرها »  » أدبم ود  هب  هدیقع ي  زا  یبلق ، هقالع  لیم و 

تیعبت و شناد  درخ و  يور  دندید ، مالّسلا  هیلع  یلع  زا  يوریپ  ینعی  عیـشت ، بهذم  رد  ار  تیناقح  هِتبثم ي  لیالد  یتقو  نینچمه  و 
يدـنم هقالع  تیالو و  ماقم  هب  نایناریا  هجوت  امـش ، رکف  یب  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  امـش و  هدومرف ي  فالخرب  و  دـندومن ، يوریپ 

رد تّدوم  دقع  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  زا  هکلب  هدوبن ، نومأم  نوراه و  تفالخ  نامز  رد  نینمؤملاریما  هب  اهنآ 
، تیناریا هصاخ  تواکذ  شوه و  يور  دش ، یم  ناملـسم  دـمآ و  یم  هنیدـم  هب  یتقو  یناریا  ره  هکنآ  هچ  دـیناود ؛ هشیر  نایناریا  لد 

مکحم نامسیر  نیتم و  لبح  هب  اذل  دید ؛ یم  مالّسلا  هیلع  یلع  رد  ار  تقیقح  قح و 

284 ص :

هدرک لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هریرع  یبا  دنـسم  ص420 و 422 و 469  دنـسم ج 2 ، باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا  - 1
ریباعت اب  زین  هدـش و  لـقن  و 297  هحفـص 296  رد  نومـضم  نیمه  هب  و  سرافلا » ءانبا  نم  سانأ  هلواـنتل  اـیرثلاب  ملعلا  ناـک  ول  : » تسا

رد زین  دمحم و  هروس  ریسفت  ص60 ح 33146 ، تسا ج 5 ، هدش  لقن  يذمرت  ننـس  باتک  رد  هک  نامیا ؟؟ ملع ، جراخ  هب  زین  رگید 
نانآ رگید  بتک  رد  زین  تسا و  هدشن  رکذ  مجع  لصف  یف  باب  ص382 و 383  زین ج 5 ، هعمج و  هروس  لیذ  ص86 ح 3364  ج 5 ،

( ققحم  ) .تسا هدش  رکذ  مجع ، لضف  دمحم و  هروس  هعمج و  هروس  لیذ  زین 
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.دز یم  گنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ییامنهار  رما و  هب  ترضح  نآ  تیالو 

هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ ، نامیا  بتارم  تاجرد و  عیمج  دـجاو  هک  هدوب  یـسراف  ناملـس  اـهنآ  هلـسلس ي  رس 
: دومرف وا  هرابرد  دنا -  هتشون  نیقیرف  ياملع  هچنآ  ربانب  هلآو - 

(1) «. تیبلا لها  انم  ناملس  »

.تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس 

نیفلاخم زا  ترـضح و  نآ  تیالو  هب  دنم  هقالع  صلاخ و  نایعیـش  زا  ناملـس  نیا  يدمحم و  ناملـس  هب  دـش  فورعم  ناوا  نامه  زا 
.تسا تیاده  قیرط  امش  بتک  رد  هلوقنم  ثیدح  مکح  هب  وا  زا  يوریپ  هک  دوب  هفیقس  يدج 

تعاطا هک  دوب  هدـیمهف  نیقیلا  نیع  هب  دوب و  هدینـش  ترـضح  نآ  هرابرد  ار  هللا  لوسر  تاـنایب  دـیجم و  نآرق  تاـیآ  هکنآ  تهج  زا 
: دومرف یم  هک  دینش  یم  مرکا  لوسر  زا  ررکم  هک  اریز  تسا ؛ ربمغیپ  ادخ و  تعاطا  یلع 

(2) «. هللا فلاخ  دقف  ینفلاخ  نمو  ینفلاخ  دقف  ًایلع  فلاخ  نمو  هللا  عاطا  دقف  ینعاطا  نمو  ینعاطا  دقف  ًایلع  عاطا  نم  »

285 ص :

مجعملا هنع ؛ هللا  یضر  یسرافلا  ناملـس  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ، 3/598 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
گنج نایرج  تبـسانم  رد  زین  ْهاخاؤم و  ثیدح  تبـسانم  رد  باتک  نیا  رد  یـسراف ، ناملـس  ، 213 ص212 ، ج 6 ، یناربط ، ریبـکلا ،

( ققحم  ) .تسا هدش  لقن  ناملس  بانج  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تلیضف  نیا  قدنخ 
رکذ هنع ، هللا  یضر  یلع  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4617 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2

یضر یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32973 ، ، 11/614 لامعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  زین  .نینمؤملاریما و  مالـسا 
دقف یناصع  نمو  لجوزع  هللا  عاطأ  دـقف  ینعاطأ  نم  هللا : لوسر  لاق  لاق : رذ  یبا  نع  : » دـننک یم  لـقن  روط  نیا  ار  ثیدـح  هنع ، هللا 

همجرت ، 42/270 قشمد ، هنیدـم  خـیرات  رد  زین  رکاسع  نبا  یناصع .» دـقف  ایلع  یـصع  نمو  ینعاطأ  دـقف  ًاـیلع  عاـطا  نمو  هللا  یـصع 
هللا لوسر  تعمـس  لاق : یفقثلا  هرم  نب  یلعی  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  بلاط ، یبا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 
دقف ایلع  بحأ  نمو  هللا  یصع  دقف  یناصع  نمو  یناصع  دقف  ًایلع  یـصع  نمو  ینعاطأ  دقف  ًایلع  عاطأ  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص 

الا کضغبی  الو  نمؤم  الا  کبحی  .هللا ال  ضغبأ  دقف  ینـضغبأ  نمو  ینـضغبأ  دقف  ًایلع  ضغبأ  نمو  هللا  بحأ  دقف  ینبحأ  نمو  ینبحأ 
«. قفانم وأ  رفاک 
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تفلاخم ار  یلع  هک  یسک  هدومن و  تعاطا  ار  ادخ  دیامن  تعاطا  ارم  هک  یسک  هدومن و  تعاطا  ارم  دیامن  تعاطا  ار  یلع  هک  یسک 
.هدومن تفلاخم  ار  ادخ  دیامن  تفلاخم  ارم  هک  یسک  هدومن و  تفلاخم  ارم  دیامن 

نآ کلـس  تعاـطا و  رد  هیدـعب ، هنمزا ي  رد  هچ  ربـمغیپ و  ناـمز  رد  هچ  هدـیدرگ ، ناملـسم  هـتفر و  هنیدـم  هـب  هـک  یناریا  ره  زین  و 
.دش یم  دراو  ترضح 

اهراشف اهتیدودـحم و  نامه  هک  دـش ! لئاق  ییاه  تیدودـحم  اهنآ  يارب  هدـیدرگ ، ینابـصع  تخـس  یناـث  هفیلخ ي  تهج  نیمه  هب 
درط ار  اهنآ  هللا  لوسر  هریس ي  تاروتـسد و  فالخ  رب  هفیلخ  ارچ  هک  دندش  رثأتم  رایـسب  هدومن و  اهنآ  لد  رد  توادع  هنیک و  دیلوت 

! هدومن عنم  یمالسا  قوقح  زا  و 

هجوتم ترـضح  نآ  هرهاط ي  ترتع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  سدـقم  ماقم  هب  ار  ناـیناریا  همه ، زا  شیب  هک  يزیچ  نآ  اـهنیا  رب  هوـالع  و 
نینمؤملاریما هک  دوب  یلماک  يرادفرط  تفرگ ، رارق  اهنآ  لد  رد  شتبحم  هدومن و  هلماک  تاقیقحت  ترضح  نآ  فارطا  رد  هک  دومن 

یناث هفیلخ  دندومن ، دراو  هنیدم  هب  ار  نوفسیت )  ) نیادم يارـسا  یتقو  هکنآ  هچ  دومن ؛ یناریا  ریـسا  ناگدازهاش  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ناناملسم هب  يزینک  هب  ار  ریسا  ياهنز  مامت  درک  رما 
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، دنتـسه ارـسا  نایم  ناریا ، هاشنهاش  درجدزی  رتخد  ود  .دـنا  مرتحم  ینثتـسم و  ناگدازهاش  دومرف : هدومن و  عنم  نینمؤملاریما  .دـنهدب 
.داد يزینک  هب  ار  اهنآ  ناوتن 

.درک دیاب  هچ  سپ  تفگ : هفیلخ 

نآ روتـسد  هب  اذلف  .دنریذپب  يرهوش  هب  هنادازآ  دـندش  بلاط  ار  ناناملـسم  زا  يدرف  ره  دـنزیخرب و  نک  رما  دـندومرف : ترـضح  نآ 
و دوب ) ترـضح  نآ  بیبر  هدـش و  تیبرت  هک   ) ار رکب  یبا  نب  دـمحم  نانز  هاش  .دـندرک  رظن  هباحـص  نایم  رد  دنتـساخرب ، ترـضح 

دنوادخ نانز ، هاش  زا  هک  دـنتفر  اهنآ  هناخ  هب  یعرـش  دـقع  هب  دـندومن و  باختنا  ار  هللا  لوسر  طبـس  نیـسح  ماما  ترـضح  ونابرهش 
نیز مراهچ  ماما  ونابرهش ، زا  .اهیلع و  هللا  مالس  دمحم  لآ  قداص  مشـش  ماما  ردام  هورف ، ّما  ردپ  هیقف ،) مساق   ) داد دمحم  هب  يدنزرف 

(1) .دندیدرگ دلوتم  مالّسلا  هیلع  یلع  نیدباعلا 

.دندومن ادـیپ  ترـضح  نآ  هب  یـصوصخم  هقالع  دیـسر ، نایناریا  هب  یناریا  ناگدازهاش  زا  ترـضح  نآ  يرادـفرط  ربخ و  نیا  یتقو 
حتف زا  دعب  ًاصوصخم  .دنیامن  هناقیمع  تاقیقحت  ترضح  نآ  فارطا  رد  هک  دش  ببـس  ترـضح  نآ  هب  يدنم  هقالع  بلطم و  نیمه 

یپ ترـضح  نآ  لصفالب  تفالخ  تماما و  تیالو و  رب  هّقح  لیالد  هب  دندومن ، ادـیپ  اهنآ  اب  هک  یـسامت  ناناملـسم و  تسد  هب  ناریا 
ینلع و ار  دوخ  یبلق  هقالع ي  دـیاقع و  دـش ، دوجوم  یـضتقم  فرطرب و  عنام  هک  نیمه  هدومن و  لصاح  لماک  هجوت  ًاـبلق  دـندرب و 

.دندومن رهاظ  ار  دوخ  بهذم 
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 - دیدومرف هچنانچ  هیوفـص -  تنلطلـس  هرود  ای  نومأم و  نوراه و  تفالخ  نامز  هب  یطبر  بهذم ، يدازآ  هدـیقع و  روهظ  نیا  سپ 
مراهچ نرق  رد  ینعی  ( ؛ دیدرگ رگ  هولج  ناریا  رد  عیـشت  قح  بهذم  هیوفـص ، تنطلـس  روهظ  زا  لبق  لاس  دـصتفه  زا  هکلب  هتـشادن ،

ادـیپ لماک  يدازآ  نایناریا  هتـشادرب و  تقیقح  نیا  يور  زا  هدرپ  دـش ، راذـگاو  هیوب  لآ  هملاـید  هب  ناریا  رد  روما  ماـمز  هک  يرجه )
(1) .دنتخاس رهاظ  اردوخ  هیبلق ي  تانونکم  دندومن و  هقالع  راهظا  هدرپ  یب  هدومن ،

اه لوغم  هرود ي  رد  عیشت  روهظ 

لها هب  یصاخ  هجوت  نوچ  دیسر ، دوب ) دومحم  وا  یمالـسا  مان   ) هک لوغم  ناخ  نازاغ  هب  ناریا  تنطلـس  هک  يرجه  لاس 694  رد  ات 
وتیاجلا هب  تنطلـس  هک  لاس 707  رد  وا  تافو  زا  دـعب  دـیدرگ و  رترهاظ  عیـشت  قح  بهذـم  هدومن ، ادـیپ  مالّـسلا  هیلع  تراهط  تیب 

.تسا هدروآ  دوخ  خیرات  رد  ینادمه  یعفاش  خروم  ملاع و  ظفاح و  هچنآ  ربانب  دیسر ، ناخ  نازاغ  ردارب  هدنبادخ ) هاش  دمحم  )

هاضقلا یضاق  اب  یلح  همالع  هرظانم ي 

نب نسح  ریبک  همالع  نیدـلاو  ًْهلملا  لاـمج  نیب  یهاـشنهاش  راـبرد  رد  هاـشداپ  صخـش  روضح  رد  هک  یتارظاـنم  تاـثحابم و  رثا  رد 
کلملادـبع نیدـلا  ماظن  هجاوخ  اب  تسا ، هدوب  رـصع  نآ  رد  هعیـش  ياملعرخافم  رهد و  غباون  زا  هک  یلح  رهطم  نب  یلع  نب  فسوی 

نآ رد  ننست  لها  ياملع  ملعا  لضفا و  هک  یعفاش  ْهاضقلا  یضاق  یغارم 
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نیهارب هعطاس و  لیالد  اب  همالع  بانج  تفرگ و  رارق  وگ  تفگ و  دروم  تماما  ثحبم  رـضحم ، نآ  رد  .دـیدرگ و  عقاو  هدوب ، نامز 
هار هک  هدومن  رهاظ  یهجو  هب  ار  نارگید  يوعد  لاـطبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لـصفالب  تفـالخ  تماـما و  تاـبثا  هعطاـق 

: تفگ نیدلا  ماظن  هجاوخ  هک  ییاج  ات  دنامن ، نارضاح  زا  يدحا  يارب  کیکشت 

ماوـع و تاکـسا  يارب  دـیاب  مه  اـم  دـنا ، هتفر  ار  یهار  اـم  ناگتـشذگ  نوـچ  یلو  تسا ، يوـق  رهاـظ و  رایـسب  همـالع  باـنج  هـلدا  »
« .مییامنن يرد  هدرپ  میورب و  ار  هار  نآ  مالسا  هملک  هقرفت  زا  يریگولج 

، تاـثحابم همتاـخ  زا  دـعب  دومن ، یم  عامتـسا  ار  نیفرط  لـیالد  ینـالقع  شوگ  اـب  تشادـن و  یبـصعت  هاـشنهاش  نوچ  هناـیم ، نآ  رد 
هعیش بهذم  يدازآ  نالعا  رایتخا و  ار  هیماما  قح  بهذم  اذل  .دیدرگ  ادیوه  رهاظ و  وا  رب  عیشت  تقیقح 

دـجاسم و مامت  رد  هک  دومن  مـالعا  تاـیالو  نارادـنامرف  ماـکح و  ماـمت  هب  سلجم  ناـمه  زا  .دومن و  رداـص  ناریا  دـالب  ماـمت  هب  ار 
ال  » هبیط هملک  هکوکـسم ، ریناند  يور  داد  رما  دنناوخب و  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  همئا  نینمؤملاریما و  مان  هب  هبطخ  عماجم ،

(1) .دندرک شقن  يزاوتم  رطس  هس  رد  ار  هللا » یلو  یلع  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا 

زاب و هرظانم  باب  سلجم  نآ  رد  تهج  نیمه  هب  و  دوب -  هدومن  راضحا  للحم  هلئـسم  لح  يارب  هّلح  زا  هک  ار  یلح  همالع  باـنج  و 
ار باـنج  نآ  فارطا  مولع  بـالط  درک و  هیهت  هرایـس  هسردـم  وا  يارب  تشاد و  هاـگن  دوخ  دزن  رد  دـیدرگ -  رهاـظ  عیـشت  تقیقح 

.دنتفرگ
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هیماما هقح ي  هقیرط ي  تقیقح  هب  یپ  مه  ناربخ  یب  دـندومن ، یم  نایب  ار  قیاقح  المرب  ینلع و  هدرپ ، یب  هک  رایـسب  تاغیلبت  رثا  رد 
.دمآ نوریب  هیقت  ربا  ریز  زا  تیالو  هدنشخرد  دیشروخ  ، هدرب

هب لاس  دـصتفه  زا  دـعب  ًابیرقت  .دـیدرگ و  ادـیوه  رهاظ و  ینادان  لهج و  ربا  ریز  زا  راودیـشروخ  عیـشت  قح  بهذـم  نامز ، نامه  زا 
ناهج تماما ، تیالو و  دیشروخ  هدنکارپ و  یلک  هب  رات  هریت و  ياهربا  نامز ، نآ  هلماک  تاغیلبت  هیوفص و  رادتقا  اب  نیطالس  تیوقت 

.دش بات 

یقطنم نیهارب  لیالد و  هکنآ  ضحم  هب  نکل  دـندوب ، نمیرها »  » و نادزی »  » أدـبم ود  هب  دـقتعم  یـسوجم و  ناـیناریا ، يزور  رگا  سپ 
.دنا تباث  دوخ  یمالسا  هدیقع  رب  هلماک  تیمیمص  اب  لاحلا  یلا  دنتفریذپ و  لد  ناج و  هب  دندینش ، ار  نایمالسا 

هیلع یلع  هدش و  دراو  تالغ  هلـسلس  رد  ای  دنـشابن  ییاج  هب  دـنبیاپ  ای  هدوب  یـسوجم  هک  دـنوش  ادـیپ  نایناریا  نایم  رد  يدارفا  رگا  و 
داحتا و لولح و  هب  دقتعم  ای  دننادبدابع ، قزار  قلاخ و  ار  وا  دـننک و  دراو  تیهولا  هبترم  رد  هداد و  یقرت  شدوخ  ماقم  زا  ار  مالّـسلا 

.درادن لد  كاپ  نایناریا  تیعمج  عماج و  لصا  هب  یطبر  دنشاب ، دوجو  تدحو 

ياراد یناریا ، دنمـشناد  بیجن و  تلم  تیرثکا  یلو  دنوش ، یم  ادیپ  درخ  رکف و  یب  ای  هقالع  یب  نامدرم  عون  نیا  یتلم  موق و  ره  رد 
هدزای نینمؤملاریما و  ناوریپ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  توبن  هتمظع و  ّتلج  یلاعت  قح  تینادحو  هب  تباث  نامیا  هدـیقع و 

.دنشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رمالا  بسح  ترضح  نآ  نادنزرف 

زا يرادـفرط  ردـق  نآ  دـیدومن ، فقوت  ناریا  رد  هک  دـنچ  یمایا  يارب  یندـم ! یکم و  يزاجح  یلاع  بانج  زا  تسا  بجع  ظـفاح :
یلع وریپ  ار  اهنآ  دییامن و  یم  نایناریا 
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یلع یگمه  یناریا  نایعیش  یلو  هدوب ، لاعتم  راگدرورپ  رادربنامرف  عیطم و  هدنب و  دوخ  یلع  هک  یتلاح  رد  دیناد ، یم  ههجو  هللا  مّرک 
رد هچناـنچ  دـنناد ؛ یم  قح  نیع  هکلب  قح ، هلزنم ي  لزاـن  ار  یلع  دوـخ  راعـشا  رد  دـنناد و  یمن  ادـج  ادـخ  زا  دـنناد و  یم  ادـخ  ار 

.تسا رهاظ  تایرفک  عون  نیا  اهنآ  ياه  هچرتفد  اهناوید و 

هدیقع نینچ  زا  یلع  ًاعطق  و  دنیوگ -  یم  ههجو  هللا  مّرک  یلع  لوق  زا  هک  تسا  دراو  یناریا  هعیـش  يافرع  زا  راعـشا  لیبق  نیا  هن  رگم 
 - : تسا رازیب  يا 

متسال زنک  بیغ و  مسلط  نم 

متسالا یسر  زنک ال  هب  نوچ 

متسالاب الو  زا هللا  ینعی 

متسایوگ اب  هب  ار  اب  ما  هطقن 

دننک ترادنپ  تسا  رات  زغم  ژک 

نم تسیک  بیاجع  لک  رهظم 

نم تسیک  بیارغ  ّرس  رهظم 

نم تسیک  بئاون  نوع  بحاص 

نم تسیک  بجاو  تاذ  تقیقح  رد 

: هتفگ يرگید 

( هارمگ  ) هاگآ نافراع  بهذم  رد 

هللا تسا  یلع  یلع  هللا 

رب ار  رما  تاـملک  نیمه  هب  دـیناد و  یم  تسرپ  یلع  یلاـغ و  ار  یناریا  نایعیـش  ماـمت  قـیقحت ، نودـب  هک  تسامـش  زا  بـجع  یعاد :
ناتسکیجات و ناتسکبزا و  ناتسودنه و  ناتسناغفا و  رد  هک  دییامن  یم  باب  ار  یشکردارب  دینک ! یم  هبتشم  ام  ربخ  یب  ینـس  ناردارب 

! دندومن يراج  اهنوخ  هک  دنتشک  ار  هعیش  ناناملسم  زا  يردق  هب  هریغ 

دنتـسه و رفاک  كرـشم و  تسرپ و  یلع  نایعیـش  دـنتفگ : یم  هک  دوخ  ياـملع  تاـکیرحترثا  رد  ناتـسکرت  ناتـسکبزا و  ناناملـسم 
.دندومن راد  هکل  ار  خیرات  قاروا  هک  دنتخیر  یناریا  ناناملسم  زا  اه  نوخ  همه  نآ  تسا ،» بجاو  ناشلتق 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


رفک هکلب  هنیک ، رظن  اب  ءاملع  نایاقآ  امش  لاثما  يربهر  هب  ننست  لها  هراچیب  ماوع 
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.دنرگن یم  یناریا  ناناملسم  هب  دادترا  كرش و  و 

سک ره  دنتفگ  یم  هدش و  لوغشم  تراغ  لتق و  هب  دنتفرگ و  یم  ار  یناریا  لفاوق  هار  رس  ناسارخ  هار  رد  اه  نمکرت  هفلاس  هنمزا  رد 
! دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دشکب  ار  هعیش )  ) یضفار رفن  تفه 

یلع نایعیـش  دـیناسر  یم  اهنآ  شوگ  هب  هک  تسا  نایاقآ  امـش  لاثما  هدـهع ي  رب  اهماع  لتق  لامعا و  نیا  تیلوئـسم  هک  دـینادب  عطق 
یم یلامعا  نینچ  نوماریپ  باوث  دصق  هب  اذلف  دننک ، یم  لوبق  مه  رواب  شوخ  ربخ  یب  ماوع  ياه  ینـس  دنرفاک ، كرـشم و  تسرپ و 

.دندرگ

درب نیب  زا  ار  يداژن  تارخافت  مالسا 

زا يرادـفرط  ارچ  یندـم  یکم  يزاجح  یعاد  دـیدومرف : هکنیا  .میـسرب  بلطم  لصا  هبات  منک  ضرع  ار  ناتلوا  هلمج ي  باوج  ًالوا :
هک مه  يداژن  بصعت  یلو  متـسه ، يدمحم  یندـم و  یکم و  هک  تسا  نیا  هب  یعاد  راختفا  تسا  یهیدـب  .میامن  یم  یناریا  ناردارب 

تیموق ظفح  هکنآ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مراوگرزب  دج  هکنآ  يارب  درادن ؛ هار  یعاد  رد  تسا ، ینادان  لهج و  راثآ  زا 
.تسا هدومرف  رما  یتسود  نطو  هب  ار  یتلم  موق و  ره  ناـمیالا » نم  نطولا  ّبح   » هلمج ي اـب  هتـشاد و  ظوحلم  ار  یتـلم  ره  تینطو  و 

يداژن و تارخافت  هک  دوب  نآ  تشادرب ، نایمدآ  دارفا  زا  یهاو  تالایخ  عون  ره  عفر  رـشب و  داحتا  يارب  هک  یگرزب  ياهمدق  زا  یکی 
: هک دومن  دوخ  هدومرف ي  هب  هجوتم  ار  نایملاع  اسر  دنلب و  يادن  کی  اب  درب و  نیب  زا  یلک  هب  ار  هنالهاج  تابصعت 

دوسالا یلع  ضیبالل  الو  برعلا  یلع  مجعلل  الو  مجعلا  یلع  برعلل  رخف  «ال 
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(1)« .یقتلاو ملعلاب  الا  ضیبالا  یلعدوسالل  الو 

ملع هب  رگم  تسین  یتاهابم  رخف و  دیفس  رب  ار  هایس  هایس و  رب  ار  دیفـس  برع و  رب  يرخف  ار  مجع  مجع و  رب  یتاهابم  رخف و  ار  برع 
.اوقت و 

رب ینتورف  عضاوت و  زا  دننک و  دنس  ذاختا  ترـضح  نآ  هدومرف ي  زا  هک  ددرگن  هبتـشم  یقتم  ملاع و  نامدرم  رب  رما  هکنآ  يارب  زین  و 
: دومرف دننک ، نارگید  رب  تینم  ربک و  راهظا  دنور و  رانک 

(2)« .رخف الو  مدآ  دلو  دیس  اناو  رخف  الو  برعلا  نم  انا  »

.میامن یمن  رخف  نآ  هب  ممدآ و  دالوا  ياقآ  دیس و  برع و  زا  نم 

هیرخف طقف  مرادن ، یتاهابم  رخف و  نیریاس  رب  ماقم  داژن و  نیا  هب  ممدآ ، دالوا  ياقآ  برع و  دوخ ، هکنیا  اب  نم  هکنآ  ینعم  لصح  ام 
.دناراگدرورپ عیطم  هدنب ي  هک  دوب  نیا  هب  ناربمغیپ  ي 

: ینعی  (3) ؛» ًادبع کل  نوکا  نأ  ًارخف  یب  یفک  : » درک یم  ضرع  تاجانم  ماقم  رد 

293 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هنع ص341 ، هللا  یضر  یسراف  ناملس  لضف  باب  رد  دوخ  صاصتخالا »  » باتک رد  دیفم  خیـش  - 1
یمجعلا یلع  یبرعلل  لضف  ال  دندومرف ...« : نینچ  تشاد  ضارتعا  بارعا  نایم  رد  یـسراف  ناملـس  نتـسشن  الاب  هب  رمع  هکنیا  زا  دعب 

دمحا ج 5 ص411 دنـسم  رد  ...و  تیبلا  لها  انم  ناملـس  ذفنی ، زنکو ال  فذنی  رحب ال  ناملـس  يوقتلاب ، الا  دوسالا  یلع  رمحألل  الو 
الو یبرع  یلع  یمجعل  الو  یمجعأ  یلع  یبرعل  لضفال  الا  دـحاو  مکاـبأ  ناو  دـحاو  مّکبر  ّنا  ـالا  ساـنلا  اـهیا  اـی  هدرک : لـقن  نینچ 

( ققحم «. ) يوقتلاب ّالا  رمحا  یلع  دوسا  الو  دوسالا  یلع  رمحأل 
دیس انأ  : » دنک یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعس  یبأ  دنسم  ص3 ، ج 3 ، دنسم ، باتک  رد  لبنح  نب  دمحا  - 2

( ققحم «. ) رخف الو  همایقلا  موی  عفاش  لوأ  انأو  رخف ، الو  همایقلا  موی  ضرألا  هنع  قشنت  نم  لوأ  اناو  رخف  الو  همایقلا  موی  مدآ  دلو 
: دندرک یم  تاجانم  نینچ  نیا  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  نینمؤملاریما  تاجانم  رد  ص 420 )  ) قودص خیش  لاصخ  باتک  رد  - 3

«. ّابر یل  نوکت  نا  ارخف  یب  یفکو  ادبع  کل  نوکأ  نأ  اّزع  یل  یفک  یهلا  »
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.متسه يراگدرورپ  وت  نوچ  هدنب ي  هک  یتاهابم  رخف و  ارم  تسا  تیافک 

: دیامرف یم  تارجح )  ) هروس ي 49 هیآ 13  رد  هک  لاعتم  دنوادخ 

﴾. ْمُکاَْقتَأ ِهللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  ّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِم  مُکاَنْقَلَخ  ّانِإ  ُساّنلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿

لصا هک  دینادب  و  دیسانشب -  ار  رگیدکی  ات  میدینادرگ  هفلتخم  قرف  اه و  هبعـش  میدیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  همه  ام  مدرم ، يا  »
« .دنتسه امش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتراوگرزب  هکلب  تسین ، -  راختفا  هیام  داژن  بسن و  و 

.هداد رارق  اوقت  رد  ار  تمارک  فرش و  لضف و 

: تسا هدومرف  هروس  نیمه  هیآ 10  رد  زین  و 

﴾. ْمُْکیَوَخَأ َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌهَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَّمنِإ  ﴿

« .دیهد حلص  دوش -  یعازن  نوچ  دوخ -  ینامیا  ناردارب  نیب  هشیمه  سپ  دنرگیدکی ؛ ردارب  همه  نانمؤم  هک  تسین  نیا  زج  »

ياول تحت  رد  یگمه  یناتـسهوک ، یناتـسرهش و  درز ، خرـس و  هایـس و  دیفـس و  داژن  زا  ییاکیرما  ییاپورا و  ییاـقیرفا ، ییایـسآ و 
.دنرادن رگیدکی  هب  یتاهابم  رخف و  چیه  دنردارب و  مه  اب  هللا  لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  هبیط ال  هملک ي  مالسا و 

مور و زا  ار  یمور  بیهص  مجع و  زا  ار  یسراف  ناملس  داد  ناشن  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مالسا ، نأشلا  میظع  دئاق  مه  ًالمع 
دوخ زا  دوب ، برع  داژن  نیرتهب  زا  هک  ار  دوخ  ّمع  بسنلا ، فیرـش  بهلوبا  یلو  تفریذـپ ، تبحم  شوغآ  رد  هشبح  زا  ار  هایـس  لالب 

: دومرف ًاحیرص  درک و  لزان  وا  تمذم  رد  هروس  کی  دنوادخ )  ) دومن رود 
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﴾. ّبَتَو ٍبََهل  ِیبَأ  اَدَی  ّْتبَت  ﴿

((1) (.« دوب ادخ  لوسر  رازآ  یپ  رد  هک  ( ؛ بهلوبا تسد  ود  داب  هدیرب  »

دشاب یم  يداژن  تارخافت  يور  اه  گنج  داسف و  مامت 

.تسا هنالهاج  تابصعت  يداژن و  تارخافت  نیمه  يور  رشب  ياه  لادج  گنج و  اهداسف و  هنتف و  مامت 

اه ییاپورا  .تسا » درز  داژن  نآ  زا  تدایـس  قح  : » دـنیوگ یم  اهینپاژ  .تسا » همه  يالاب  نمرج  نیرآ و  داژن  : » دـنیوگ یم  اه  ناملآ 
یتح دنا ، مورحم  یعامتجا  قوقح  زا  اههایس  اکیرما ، هندمتم  کلامم  رد  زونه  .دنتـسه » همه  رب  گرزب  اقآ و  اهدیفـس  : » دنیوگ یم 

ياـسیلک رد  دورو  قح  ینارـصن  تسوپ  هایـس  یتـح  دـنرادن ، ار  اـه  تسوپدیفـس  ياـه  هناـخنامهم  امنیـس و  هفاـک و  رد  لوخد  قح 
.درادن ار  ناتسوپدیفس 

، دنتفر رگا  تسوپدیفس  نادنمشناد  عماجم  رد  تسوپ  هایس  نادنمشناد  الضف و  .دننیـشن  يواسم  مه  اب  دنرادن  قح  مه  دبعم  رد  ابجع 
(2) لاعن فص  رد  دیاب 

، هدومن میظعت  تسوپدیفس  ناوج  لباقم  رد  یتسیاب  هایس  دنمشناد  ریپ  .دننکب  دیابن  اه  تسوپ  دیفس  لباقم  رد  شناد  راهظا  دننیشنب و 
رگا نهآ  هار  ياه  قاتا  رد  یتح  .دنهد  یمن  هار  دوخ  سرادـم  رد  ار  اه  تسوپ  هایـس  تسوپدیفـس ، ياهزومآ  شناد  .دـشاب  میلـست 

.درادن ار  ناتسوپ  دیفس  یلاخ  ياه  قاتا  هب  دورو  قح  دشاب  هدنام  یتسوپ  هایس 
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( ققحم  ) بهل یبا  فیرشلا  كرشلا  عضو  دقو  یسراف  ناملس  مالسالا  عفر  دقل  - 1
( ققحم  ) .دیآ یم  رامش  هب  یتسپ  ياج  هک  سلجم  ياهتنا  رد  اه  شفک  فیدر  رد  ینعی  - 2
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دننام دـنا و  تاناویح  رامـش  رد  دور -  یم  راک  هب  اهنآ  يدازآ  يارب  هک  ییاه  تیدـج  همه  اب  اـکیرما -  رد  ناتـسوپ  هایـس  هصـالخ 
رازه و رد  ار  موهوم  یفارخ و  دـیاقع  ماـمت  مالـسا  سدـقم  نید  یلو  ،(1) دنرادن ار ]  ] ندمت لیاسو  زا  هدافتـسا  قح  ناتـسوپ  دـیفس 

: دومرف تشادرب و  نایم  زا  لبق  لاس  دصیس 

« .دنشاب هلیبق  داژنره و  زا  ولو  دنردارب ، مه  اب  همه  نیملسم  »

ملاع ياجک  ره  رد  هتسویپ  دنریگب و  دادو  تبحم و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  دیاب  ییاقیرفا  ییایسآ و  ییاکیرما ، ییاپورا و  ناناملسم 
.دراذگ یمن  قرف  ًادبا  کلامم  ریاس  نیملسم  اب  ار  یندم  یکم و  يزاجح و  ناناملسم  مالسا ، .دنشاب  مه  راوخمغ  رای و  دنشاب 

ار قح  یهاو ، تالایخ  يور  میامن و  قح  نامتک  تسین  راوازس  تسا ، يدمحم  یمشاه و  یـشرق و  يزاجح و  مداژن  یعاد  رگا  سپ 
.مراد یم  تسود  ار  یناریا  نایعیش  دودرم و  ار  یبّالق  نایزاجح  ًاعطق  .مراذگب  اپ  ریز 

ار لاح  میرگنب و  ار  نورد  ام 

ار لاق  میرگنب و  ار  نورب  ین 

.دیدومن طولخم  كاپ  دحوم  صلاخ  نایعیش  اب  ناهرب ، لیلد و  یب  بسانت و  یب  ار  یناریا  تالغ  امش  ًایناث 
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تـسا گنن  نم  يارب  هکنآ  رذع  هب  ددرگ  جراخ  للم  هعماج  زا  وا  هدنیامن  داد  روتـسد  ایلاتیا  ياوشیپ  دـئاق و  ییایلاتیا  ینیلوسوم  - 1
رد مالسا  ناشلا  میظع  ربمغیپ  یلو  دشاب ، هتـسشن  اجنآ  رد  یـشبح  ياه  تسوپ  هایـس  هدنیامن  هک  دنیـشنب  یعمجم  رد  نم  هدنیامن  هک 

رورسم و ارم  ناوخب و  نم  يارب  نآرق  لالب ؛ ای  انحرا  دومرف : یم  هتفرگ و  تبحم  شوغآ  رد  ار  یـشبح  هایـس  لالب  لبق ، نرق  هدراهچ 
( فلؤم  ) .اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  دننیبب  دننک و  تواضق  مرتحم  ناگدنناوخ  لاح  .نادرگ  كانحرف 
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ءابس نب  هللادبع  نعل  اهنآ و  تمذم  تالغ و  دیاقع 

و الع -  ّلج و  ناحبـس -  دـنوادخ  رادربناـمرف  عیطم و  یلاـعت و  قح  صلاـخ  ناگدـنب  همه ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ناـیعیش 
دنرادن هدـیقع  دـنیوگ و  یمن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  دنـشاب و  یم  وا -  لوسر  هدـنب و  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصدمحم 

.دومرف وا  هرابرد  ربمغیپ  هچنآ  رگم 

نیا زا  ریغ  سک  ره  میناد و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  صوـصنم  هـفیلخ ي  یـصو و  راـگدرورپ و  حـلاص  دـبع  ار  یلع  اـم 
هیوایلع و هیبارغ و  هیباطخ و  هیئابـس و  لیبق : زا  نیملـسم  زا  تالغ  دننام  میناد ، یم  رود  دوخ  زا  دودرم و  ار  وا  دـشاب ، هتـشاد  هدـیقع 

قرفتم ایروس  لصوم و  دـننام  دالب ، ریاـس  ناریا و  يارق  اهرهـش و  زا  یتمـسق  رد  هک  هیریـصن  دـننام  اـهنآ ، لاـثما  هیغیزب و  هسّمخم و 
.قح لها  مان  هب  دنتسه 

، هیماما ياهقف  هیلمع ي  لیاسر  هیهقف و  بتک  مامت  رد  دنناد و  یم  سجن  دترم و  رفاک و  ار  اهنآ  دنتسه و  يرب  اهنآ  زا  نایعیش  مومع 
: دنیوگ یم  هکنآ  لیبق  زا  دنشاب ؛ یم  رامش  یب  هدساف ي  دیاقع  ياراد  اهنآ  هکنآ  تلع  هب  دنا ، هدروآ  رافک  رامش  رد  ار  تالغ 

اذـل دـیدرگ ، یم  رهاظ  ربمغیپرب  یبلک  هیحد ي  تروص  هب  لیئربج  هچنانچ  تسین  لاحم  ینامـسج  لکیه  رد  یناـحور  روهظ  نوچ  »
!« دیدرگ رهاظ  یلع  مسج  تروص و  هب  اذلف  ددرگ ؛ راکشآ  رشب  لکیه  رد  شسدقا  تاذ  هک  درک  اضتقا  قح  هنامیکح  تمکح 

ياوغا هب  ترـضح -  نآ  دوخ  نامز  زا  دـنناد و  یم  متاخ  ربمغیپ  سدـقم  ماقم  زا  رتـالاب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـقم  تهج ، نیمه  هب 
هب رارقا  دندمآ و  هک  ار  نادوس  دنه و  لها  زا  یعمج  دوخ  ترضح ، نآ  و  دندوب ، لئاق  هدیقع  نیا  هب  یعمج  سنا -  نج و  نیطایش 
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رد هک  یقیرط  هب  دود ، ياههاچ  رد  ار  اهنآ  دومرف  رما  تبقاع  دیشخبن ؛ هدیاف  داد  دنپ  ار  اهنآ  دنچ  ره  دندومن ، ترـضح  نآ  تیهولا 
لیلج همالع ي  فیلأت   (1)« راونالا راحب   » متفه دلجم  رد  ًالیصفت  هیـضق  نیا  حرـش  هچنانچ  دنتخاس ؛ كاله  تسا ، تبث  رابتخا  بتک 

.تسا روطسم  یسودقلا  هّرس  سّدق  یسلجم  رقاب  دمحم  الم  موحرم  ردقلا 

رد هچنآ  دـننام  دـنا ؛ هتـسج  يرازیب  اهنآ  زا  هدومن و  نعل  ار  اـهنآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  همئا  نینمؤملاریما و  ترـضح 
(2) زا ام  هربتعم  بتک 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم 

« .ًادحا مهنم  رصنت  الو  ًادبا  مهلذخا  مهللا  .يراصنلا  نم  میرم  نب  یسیع  هئاربک  هالغلا  نم  ءيرب  ینا  مهللا  »

يرای ار و  ناشیا  امرف  بوکنم  لوذخم و  ادـنوادخ ! .يراصن  زا  یـسیع  نتـسج  يرازیب  لثم  تالغ ، هفیاط  زا  مرازیب  نم  اراگدرورپ !
.ار ناشیا  زا  يدحا  امرفم 

(3) تسا رگید  ربخ  رد  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک 

نمم هللا  یلإ  أربنل  انا  .طرفم  ضغبمو  طرفم  ّبحم  یل : بنذ  الو  نانثا  ّیف  کلهی  »

298 ص :

نوعبـس هاتا  هرـصبلا  لها  لاتق  نم  غرف  امل  مالّـسلا  هیلعَایلع  نا  لاق : مالّـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  لـجر  نع  رایـس  یبأ  عمـسم  نع  - » 1
هیلع اوبأف  لاق : .قولخم  هللادـبع  انا  متلق ، امک  تسل  ینا  مهل : لاقو  مهناسلب  مهیلع  ّدرف  مهناسلب  هومّلکو  هیلع  اوملـسف  طزلا  نم  ًـالجر 
رماف اوبوتی ، وأ  اوعجری  نأ  اوبأف  لاق : .مکّنلتقأل  یلاعت  هللا  یلإ  اوبوتتو  ّیف  متلق  امع  اوعجرت  مل  نئل  مهل  لاقف  .وه  تنأ  تنأ  هل : اولاـقو 

، دحأ اهیف  سیل  اهنم  رئب  یف  رانلا  بهلأ  مث  اهسوؤر ، مط  مث  اهیف ، مهفذق  مث  ضعب ، یلإ  اهضعب  قرخ  مث  ترفحف ، رابآ  مهل  رفحی  نأ 
.مالّسلا هیلع  ْهمئألاو  یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 43 ، ، 25/287 یسلجم ، راونالاراحب ، اوتامف .» مهیلع  ناخدلا  لخدف 

.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 32 ، ، 25/284 یسلجم ، راونالا ، راحب  - 2
هدرک لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیا  قودص  خیـش  باب 46 . ح 1 ، ، 2/217 قودص ، خیـش  اضرلا ، رابخا  نویع  - 3

.تسا
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« .يراصنلا نم  میرم  نب  یسیع  هئاربک  اندح  قوف  انیف  اولغی 

کی متـسین :) راکهنگ  اذـل  متـسین  یـضار  اهنآ  لمع  هب  نوچ  ینعی   ) تسین یهانگ  ارم  هفیاـط و  ود  نم  هراـبرد  دـندرگ  یم  كـاله 
یب توادع  ضغب و  هک  دنا  یناسک  رگید  هفیاط  دننک و  یم  رایـسب  ولغ  دنیامن و  یم  طارفا  نم  تبحم  رد  هک  دنتـسه  ییاهنآ  هفیاط 
دح زا  ار  ام  ام و  قح  رد  دـنیامن  یم  ولغ  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  يوس  هب  مییوج  یم  يرازیب  اـم  هک  یتسرد  هب  .دـنراد  نم  هب  تهج 

.يراصن زا  میرم  نب  یسیع  يرازیب  دننام  دنهد ، یم  زواجت  نامدوخ 

(1): دومرف زین  و 

« .لاق ضغبمو  لاغ  ّبحم  نانثا : ّیف  کلهی  »

مدوخ دـح  زا  ارم  هک  ینمـشد  يرگید  دـیامن و  یم  ولغ  تبحم ، هار  زا  هک  یتسود  یکی  هفیاط ؛ ود  نم  هرابرد  دـندرگ  یم  كـاله 
.دروآ دورف 

لها نینمؤملاریما و  یلع  هرابرد ي  ًارثن  ًامظن و  هک  سک  ره  زا  دـنیوج  یم  يرازیب  هیرـشع ، انثا  هیماما  هعیـش  هعماـج  تهج  نیمه  هب 
زا دربـب و  رتـالاب  دـنا  هدومن  نیعم  اـهنآ  يارب  لوسر  ادـخ و  هک  یماـقم  زا  ار  اـهنآ  فـیرعت ، ماـقم  رد  دـیامنب و  وـلغ  شراـهطا  تیب 

باسح امـش  .دنا  نیعالم  تالغ و  زا  هکلب  دنتـسین ، ام  زا  دنـشاب  هتـشاد  يا  هدـیقع  نینچ  هک  یناسک  دـناسرب و  تیبوبر  هب  تیدوبع 
رگا دـشاب و  یم  تالغ  تساجن  رفک و  رب  هیماما  ياملع  عامجا  هکنآ  هچ  دـینادب ؛ ادـج  اهنآ  زا  ار  هیرـشع  اـنثا  هیماـما  هعیـش  هعماـج 

« یقثولا ْهورع   » دـننام هیلمع ، لیاسر  هریغ و  و  کلاسم »  » و مالکلا » رهاوج   » دـننام هعیـش ، ياهقف  هیلالدتـسا  بتک  هب  دـییامن  هعجارم 
ْهلیسو هرس و« سدق  يدزی  هللا  تیآ  موحرم 

299 ص :

.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 36 ، ، 25/285 یسلجم ، راونالا ، راحب  - 1
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، ثرا باب  جاودزا و  باب  تاکز و  باب  تراهط و  باب  رد  ماـنالا  سوؤر  یلع  یلاـعلا  هلظ  دـم  یناهفـصا  یمظعلا  هللا  تیآ  ْهاـجنلا »
لـسغ رد  هلخادم  تسین  زیاج  هک  دنا  هداد  اوتف  یگمه  هک  دینک  یم  هدهاشم  دینیب و  یم  اهنآ  تساجن  رفک و  رب  ار  ام  ياهقف  ياواتف 

ناملـسم ثرالا  قح  و  دنناد -  یم  زیاج  ار  باتک  لها  تجوازم  هعتم  قیرط  هب  هکنآ  اب  اهنآ -  اب  تجوازم  تسا  مارح  اهنآ و  نفد  و 
.هدیدرگ عنم  اهنآ  هب  تاکز  تاقدص و  نداد  زا  یتح  دوش و  یمن  هداد  اهنآ  هب 

رب اهنآ  زا  يرازیب  يّربت و  رفاک و  دساف و  هقرف ، نیا  هک  هدیدرگ  نایب  ًالدتسم  ًاطوسبم و  هعیش  هیجان  هقرف  دیاقع  هیمالک و  بتک  رد  و 
.تسا بجاو  مزال و  هدیقعلا  صلاخ  نایعیش  هصاخ  یناملسم  ره 

.میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  تسا  دراو  تالغ  ّدر  عنم و  رب  رابخا  تایآ و  زا  همکحم  هلماک  لیالد  و 

: دیامرف یمًاحیرص  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 77  رد 

﴾. ِلِیبّسلا ِءاَوَس  نَع  اّولَضَو  ًارِیثَک  اّولَضَأَو  ُْلبَق  نِم  اّولَض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاَوْهَأ  اوُِعبّتَت  َالَو  ّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباَتِْکلا َال  َلْهَأ  اَی  ُلق  ﴿

حیـسم و ترـضح  هرابرد  يراصن  ولغ  دننام  لطاب -  اوران و  ولغ  دینکن ؛ ولغ  قحان  هب  دوخ  نید  رد  باتک  لها  يا  دمحا ) يا   ) وگب »
رود تسار  هار  زا  دـندرک و  هارمگ  زین  ار  يرایـسب  دـندش ، هارمگدوخ  هک  یموق  نآ  ياـه  شهاوـخ  یپ  زا  و  ریزع -  هراـبرد  دوـهی 

« .دیورن دنداتفا 

تمذم رد  يرایسب  رابخا  دشاب ) یم  هیماما  هعیش  فراعملا  ْهریاد  هک  « ) راونالا راحب   » میس دلج  رد  هرـس  سدق  یـسلجم  همالع  موحرم 
زا تلاسر  نادناخ  ندوب  رود  اهنآ و 

300 ص :
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هک قداصلا ‘ دـمحم  نب  رفعج  ماما  قیاقح ، رارـسا  فشاک  قطان ، قح  هب  ماما  زا  دـیامن  یم  لقن  هلمج  زا  هدومن ؛ لـقن  اـهنآ  ياعدـم 
: هدومرف

نوفوقومو نوتّیمل  ّاناو  هئارب  هللا  نم  انعم  الو  هجح  نم  هللا  یلع  انل  ام  هللاو  انافطصاو ...  انقلخ  يّذلا  دیبع  الا  نحن  امو  »

(1) .نولوئسمو

(2)) .انبحأ دقف  مهضغبأ  نمو  انضغبأ  دقف  هالغلا  ّبحأ  نم 

(3) .نوکرشم هضّوفملاو  راّفک  هالغلا 

(4)« .هالغلا هللا  نعل 

دزن رد  میریم و  یم  ام  هک  یتسرد  هب  .هدیزگرب  قلخ  نایم  زا  هدـیرفآ و  ار  ام  هک  میتسه  ییادـخ  ناگدـنب  ام  هکنآ : ینعم  هصالخ ي 
درادب تسود  هک  یسک  میتسه .) امش  دننام  يرشب  مه  ام  ینعی  ( ؛ میوش یم  هدرک  لاؤس  هداتسیا و  راگدرورپ 

رب ادخ  نعل  .دنا  كرشم  هضوفم  رفاک و  تالغ  .دشاب  یم  ام  تسود  درادب  نمشد  ار  اهنآ  هک  یسک  دشاب و  یم  ام  نمشد  ار  تالغ 
.داب تالغ 

(5) دنا هدرک  لقن  نایعیش ) گرزب  ياوشیپ   ) ترضح نآ  زا  زین  و 

: دومرف هک 

301 ص :

رد یـسلجم  همالع  هک  تسا  یثیدح  زا  یـشخب  نولوئـسم » نوفوقومو و   » ات نآ  يادتبا  .دشاب  ثیدح  دنچ  نومـضم  تارابع  نیا  - 1
نوروشنم و نوروبقم و  و   » تالمج نیا  هفاضا  هب  همئـألاو  یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باـب  ْهماـمالا ، باـتک  ح 46 ، ، 25/289 راونالا ، راحب 

.تسا هدرک  لقن  نوثوعبم »
ياج هب  هک  توافت  نیا  اب  نکل  تسا ، هدرک  لقن  همئألاو  یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 8 ، ، 25/266 راونالا ، راحب  - . 2

.تسا هدمآ  مهبحأ  نمف  ْهالغلا ،» بحا  نم  »
.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  25/273 ح 19 ، راونالا ، راحب  - 3

( ققحم . ) ثیدح 18 زا  یمسق  همئألاو ، یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ، 25/273 راونالاراحب ، - 4
.همئألاو یبنلا  یف  ولغلا  یفن  باب  ْهمامالا ، باتک  ح 40 ، ، 25/286 یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 5
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ًاموق ناو  انیلع  بذک  نمل  لیولا  .ًاعئاط  ًادبع هللا  نینمؤملاریما  هللاو  ناکو  نینمؤملاریما  یف  هیبوبرلا  یعدا  هنا  ءابـس  نب  هللادبع  هللا  نعل  »
« .مهنم هللا  یلإ  ءربن  مهنم  هللا  یلإ  ءربن  انسفنأ  یف  هلوقن  ام ال  انیف  نولوقی 

ترـضح نآ  هک  مسق  ادخ  هب  .مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  رد  ار  ییادخ  تیبوبر و  دومن  اعدا  هک  ءابـس  نب  هللادبع  رب  ادـخ  تنعل 
رد ار  نآ  ام  مییوگ  یمن  هک  ار  يزیچ  ام  هرابرد  دـنیوگ  یم  يا  هفیاط  .ام  رب  دـنتفگ  غورد  هک  یناسک  رب  ياو  .دوب  ادـخ  عیطم  هدـنب 

.ناشیا زاادخ  يوس  هب  مییوج  یم  يرازیب  ام  دومرف : هبترم  ود  هاگ  نآ  .نامدوخ  قح 

هیماما هعیـش  ياهقف  رخافم  زا  هک  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا   (1)« قودص دـیاقع   » باتک رد  و 
لآ قداص  مولعلا و  رقاب  ترضح  باحـصا  زا  تیبلا و  لها  ملع  ظفاح  هعیـش و  تاور  نیقثوم  زا  هک  نیعا  نب  ْهرارز  زا  يربخ  تسا ،

ضرع مشـش ) ماما   ) مالّـسلا هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  تفگ : هک  تسا  هدومن  لقن  تسا ، هدوب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم 
: دیوگ یم  مدرک  ضرع  تسیچ ؟ ضیوفت  دندومرف  تسا ، ضیوفت  هب  لئاق  ءابس  نب  هللادبع  دالوا  زا  يدرم  مدرک 

302 ص :

امو مالّـسلا : هیلعلاقف  .ضیوفتلاب  لوقی  ابـس  نب  هللادـبع  دـلو  نم  ًـالجر  نا  مالّـسلا : هیلع  قداـصلل  تلق  لاـق : هنا  هرارز  نع  يور  - » 1
اییحأو اقزرو  اقلخف  امهیلا  رمألا  ضّوف  مث  مالّسلا  هیلعایلعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادمحم  قلخ  لجوزع  هللا  نا  لوقی : تلقف : ضیوفتلا ؟
ِهِْقلَخَک اوُقَلَخ  َءاَکَرُـش    ِ ِهّلل اُولَعَج  ْمَأ   } دعرلا هروس  یف  یتلا  هیآلا  هیلع  أرقاف  هیلا  تعجر  اذإ  هللا  ّودع  بذک  مالّـسلا  هیلع  لاقف  اتامأو ،

مالّـسلا هیلع  قداصلا  لاق  امب  هتربخاف  لجرلا  یلا  تفرـصناف  ُراّـهَْقلا .} ُدِـحاَْولا  َوُهَو  ْیَـش ٍء  ّلُـک  ُِقلاَـخ  ُهّللا  ِلـُق  مِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباَـشَتَف 
باب 74. ص74 ، قودص ، خیش  تاداقتعالا ، سرخ .» اّمنأکف  لاق : وأ  ًارجح ، هتمقلأ  اّمنأکف 
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«. اتامأو ایحاو  اقزرو  اقلخف  امهیلإ ، رمألا  ضّوف  مث  ًایلعو  ًادمحم  قلخ  ّلجوّزع  هللا  نا  »

.هدنناریم هدننک و  هدنز  قزار و  قلاخ و  دنا  ناشیا  سپ  درپس ؛ ناشیا  هب  ار  دابع  روما  سپ  ار ؛ یلع  دمحم و  دیرفآ  ّلجوّزع  يادخ 

دعر هروس ي  زا  هک  ار  هیآ  نیا  ناوخب  وا ، يوس  هب  یتشگرب  هک  ینامز  .ادخ  نمشد  هتفگ  غورد  هللا ؛» ودع  بذک  : » دومرف ترـضح 
: تسا

(1) ﴾. ُراّهَْقلا ُدِحاَْولا  َوُهَو  ْیَش ٍء  ّلُک  ُِقلاَخ  ُهللا  ُِلق  مِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباَشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاَکَرُش    ِ اُولَعَج ِهللا ْمَأ  ﴿

هبتـشم ادـخ  قلخ  ناشیا  رب  دـندرک و  قلخ  يزیچ  ادـخ  دـننام  مه  اهنآ  هک  دـنداد  رارق  یناکیرـش  یلاعت  يادـخ  يارب  ناکرـشم  ایآ  »
يادخ اهنت  هکلب  تسین ) نینچ  زگره  ( ) دمحم يا   ) وگب .مادک  اکرـش  هدیرفآ  تسا و  مادک  ادخ  هدیرفآ ي  هک  دنتـسنادن  دـیدرگ و 

« .تسوا هدارا  روهقم  ملاع  همه  هک  تیهولا  رد  هناگی  تسواو  تساهزیچ  همه  هدننیرفآ  لاعتم 

.یلاعت يادخ  دیحوت  رب  دراد  تحارص  دوخ  هفیرش  هیآ  نیا 

.دش لال  مدنکفا ، شناهد  رب  گنس  ّهنأک  مدناوخ ، وا  رب  دوب  هدومرف  ماما  هک  ار  هیآ  نیا  متفر و  وا  دزن  یتقو  تفگ  هرارز 

هفیاط ّبس  نعل و  نعط و  رد  هعیش  قح  هب  نایاوشیپ  نیعمجا و  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  زا  ام  هربتعم  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
بتک مه  امش  میناوخ ، یم  ار  امش  ياملع  ياه  باتک  ام  هک  یمسق  نامه  تسا  بوخ  هدش ، دراو  رایسب  تالغ 
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یهلا لدع  همکحم  رد  مه  امش  ددرگ و  هراچیب  ماوع  ياوغا  ثعاب  هک  دییامنن  یتاملک  هب  هّوفت  ات  دیناوخب ، ار  هعیش  ياملع  هربتعم ي 
.دیشاب راتفرگ 

نایعیـش دـنا و  هدومرف  دوخ  نایعیـش  ییامنهار  يارب  یتانایب  نینچ  ام  همئا  هک  یتروص  رد  ایآ  مهاوخ ، یم  فاصنا  مرتحم  ناـیاقآ  زا 
ادخ ماقم  رد  ای  ادخ  ار  اهنآ  کلذ  عم  دنـشاب ، هدینـش  ار  رابخا  نیا  دوخ  یلاومزا  مالّـسلا ) هیلع  یلع  لآ  یلع و  ناوریپ  ینعی   ) یعقاو

؟ دنهد یم  رارق 

یلع ربمغیپ و  ادخ و  .دنیامن  عیشت  يوعد  ًاتروص  ولو  میتسه ، رانکرب  رازیب و  اهنآ  زا  ام  دنتـسه و  رانک  رب  ام  زا  یلک  هب  تالغ  هفیاط 
هیلع نینمؤملاریما  ام  يالوم  هچنانچ  دنتسه ؛ رانکرب  رازیب و  اهنآ  زا  مه  نایعیش  یمامت  رازیب و  اهنآ  زا  یگمه  مالّسلا  هیلع  یلع  لآ  و 

هب ار  وا  مرجـال  درکن ، لوبق  نوچ  دومرف ، هبوت  هب  رما  دومن و  سبح  زور  هس  اـت  ار  نوـعلم ) ءابـس  نب  هللادـبع   ) تـالغ سیئر  مالّـسلا 
(1) .دینازوس شتآ 

هللادبع نیا  عیشت ، ساسا  سسؤم  دنسیونب  فالسا  زا  تیعبت  تداع و  بصعت و  يور  امـش  ياملع  هک  درادن  تلاجخ  ادخ  هب  ار  امش 
دوخ همئا  زا  يوریپ  هطوبرم  بتک  مامت  رد  هعیش  ياملع  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ هدش  هدینازوس  مالّـسلا  هیلع  یلع  رما  هب  هک  هدوب  نوعلم 

هچ دننوعلم ؛ مه  هللادبع  ناوریپ  سپ  .دنا  هدناوخ  نوعلم  ار  هللادبع  هدومن و 
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نادناخ نآ  هرابرد  ولغ  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هرهاط ي  ترتع  دمحم و  لآ  يالولا  صلاخ  نایعیـش  هن  دنا  تالغ  زا  هکنآ 
.دنرانک رب  رود و  لیلج 

مه نارگید  هتشون و  امـش  ياملع  زا  نیبصعتم  هچنانچ  دنا -  هدوب  نآ  وریپ  نایعیـش  هدوب و  نوعلم  هللادبع  عیـشت  ساسا  سـسؤم  رگا 
.دشاب هدش  وا  زا  يدیجمت  هعیش  بتک  زا  یکی  رد  یتسیاب  لقاال  دنیامن -  یم  لقن  سلاجم  رد  هدومن و  اهنآ  زا  تیعبت  هناروکروک 

مامت هب  میلـست  یعاد  دنـشاب ، هدومن  نوعلم  هللادـبع  زا  يدـیجمت  هک  دـیداد  ناشن  هیماما  هعیـش ي  ياـملع  زا  باـتک  کـی  امـش  رگا 
یهلا و لدع  همکحم  باسح و  زور  زا  دیسرتب  سپ  داد -  ناشن  دیناوت  یمن  زگره  و  دیدادن -  ناشن  رگا  موش و  یم  امش  ياهراتفگ 

.دییامنن هبتشم  ربخ  یب  ماوع  رب  ار  رما  دیناوخن و  نوعلم  هللادبع  ناوریپ  ار  كاپ  دحوم  نایعیش 

هن دـینک  تبحـص  تقیقح  قطنم و  ملع و  هدـعاق ي  يور  هتـسویپ  دـیتسه ، ملع  لها  نوچ  مراد  اضاقت  هناردارب  یلاع  بانج  زا  زین  و 
.دنا هداد  تبسن  ًاجاجل  ًادانع و  نایعیش  فارطا  رد  يداعا  هک  ساسا  یب  ياه  ترهش  تقیقح و  قطنم و  یب  راتفگ  يور 

ناتضرع هب  یتالمج  رکذت  باب  نم  مه  ریقح  دییامرفب  هزاجا  یلو  تسا ، یلقاع  ره  هجوت  لوبق و  دروم  امـش  هناردارب  حیاصن  ظفاح :
.مناسرب

.دییامرفب موش ، یم  نونمم  رایسب  یعاد :

، دـیناد یم  شتآ  لها  نوعلم و  دودرم و  ار  تالغ  مییامن و  یمن  ناماما  هرابرد  ولغ  ام  دـییامرف  یم  هتـسویپ  تاـنایب  رد  امـش  ظـفاح :
، دییامن یم  نایب  ناتدوخ  هک  يدعاوق  يور  هک  ناماما ، هرابرد  دوش  یم  هدینش  امش  زا  یتاملک  ررکم  بش  ود  نیارد  یلو 
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؟ دیوشن عقاو  نعط  دروم  ات  دیشاب  هظحالم  اب  راتفگ  عقوم  رد  مه  امش  تسا  نکمم  .دنتسین  روما  لیبق  نیا  هب  یضار  اهنآ 

روآدای دوش  رهاظ  مراتفگ  رد  یـشزغل  رگا  هک  موش  یم  نونمم  یلیخ  .مشاب  یمن  لهاج  بصعتم و  دـماج و  کشخ و  یعاد  یعاد :
همئا ياضر  فالخ  رب  رگا ]  ] دـیدومرف هظحالم  بش  ود  نیا  رد  هچنآ  منک  یم  اّنمت  .تسا  نایـسن  وهـس و  زکرم  ناسنا  نوچ  دـیوش ،

.دییامرف نایب  دنک ، یمن  قطنم  لقع و  ملع و  اب  تقباطم  هک  هدش  هتفگ  يده 

، مهنع هللا  یـضر  دـییامرفب  هکنآ  ضوع  دـیرب ، یم  ار  دوخ  ناماما  مان  هک  یعقوم  رد  مدینـش  امـش  زا  ررکم  بش ، ود  نیا  رد  ظفاح :
: دیامرف یم  هک  بازحا  هروس  هفیرش  هیآ  مکح  هب  دیناد  یم  دوخ  هکنآ  لاح  دیا و  هدومرف  مهیلع  هللا  تاولص  ای ]  ] مهیلع هللا  مالس 

(1) ﴾. ًامِیلْسَتاوُمّلَسَو ِْهیَلَع  اّولَص  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهّیَأ  اَی  ِّیبّنلا  یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئَالَمَو  َهللا  ّنِإ  ﴿

میلست و  دییوگ ؛ مالـس  دیتسرفب و  دورد  وا  رب  نامیا  لها  يا  مه  امـش  .دنتـسرف  یم  دورد  ربمغیپ  كاپ  ناور  رب  شناگتـشرف  ادخ و  »
«. دیوش وا  نامرف 

ار مالـس  تاولـص و  دوخ  تانایب  رد  امـش  هکنآ  لاح  دـشاب و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صوصخم  طقف  تاولـص  مـالس و 
یم امـش  هب  هک  یتاداریا  هلمج  زا  تسا ، دـیجم  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  لمع  نیا  تسا  یهیدـب  .دـیروآ  یم  زین  ناماما  هرابرد 

.دنا تلالض  لها  تعدب  لها  و  تسا ]  ] تعدب رما ، نیا  دنیوگ  یم  هک  تسا  عوضوم  نیمه  دنیامن 
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نآ باوج  دمحم و  لآ  رب  تاولص  رد  لاکشا 

بصاون و جراوخ و  زا  اهنآ  يداعا  هیـضام  نورق  رد  اهتنم  دـنیامن ، یمن  هدومنن و  صن  فـالخ  رب  یلمع  زگره  هعیـش  هعماـج  یعاد :
هک دـندومن  هماقا  یگتخاس  لیالد  ، دـنیامن یفرعم  تعدـب  لها  ار  نایعیـش  هکنآ  يارب  هدومن و  اه  ییوج  هناهب  اهنآ  عابتا  اـه و  يوما 
هب اهنت  هداتفا  هک  نمـشد  تسد  رد  ملق  .میتسین  تعدب  لها  ام  هک  دنا  هدومن  تباث  هداد و  ار  اهنآ  مامت  باوج  هعیـش  ياملع  ناگرزب 

باوج زا  هتـشذگ ، تقو  نوچ  یلو  هدـش ، هداد  ًالـصفم  مه  عوضوم  نیمه  زا  باوج  .دنـسیون  یم  دـنهاوخ  یم  هچره  هتفر ، یـضاق 
، ددرگن هبتشم  مزیزع  ناردارب  ءاسلج و  نایاقآ  رب  مه  رما  دنامن و  باوجالب  امـش  شیامرف  هکنیا  يارب  .میامن  یم  رظن  فرـص  لصفم 

.میامن یم  ضرع  ًارصتخم 

ترـضح نآ  رب  هک  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  هک  دـیامرف  یم  رما  طـقف  هدومنن ، يرگید  رب  تاولـص  مالـس و  زا  عنم  هیآ  نیا  رد  ًـالوا :
.دنتسرفب تاولص 

﴾. َنیِساَی لآ  یَلَع  ٌمَالَس  : ﴿ دیامرف یم  تافاص »  » هروس 37 هیآ 130  رد  هدومرف ، لزان  ار  هیآ  نیا  هک  لاعتم  دنوادخ  نامه  ًایناث :

یم دـیامن و  یم  ماـظع  ياـیبنا  هب  صوـصخم  مالـس  اـج  همه  نآرق  رد  هک  تسا  نیمه  تلاـسر  نادـناخ  گرزب  صیاـصخ  زا  یکی 
: دیامرف

یَسُوم یَلَع  ٌمَالَـس  «، ﴿ هیآ 109 تاـفاص  هروـس  ﴾ » َمـیِهاَْربِإ یَلَع  ٌمَالَـس  «، ﴿ هیآ 79 تاـفاص  هروس  ﴾ » َنیَِملاَْـعلا ِیف  ٍحوـُن  یَلَع  ٌمَالَـس  ﴿

«. هیآ 120 تافاص  هروس  ﴾ » َنوُراَهَو

ٌمَالَـس : ﴿ دیامرف یم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  ياهدالوا  هب  رگم  هدومنن ، ءایبنا  دالوا  رب  مالـس  نآرق  ياجک  چـیه  رد  یلو 
﴾. َنیِساَی لآ  یَلَع 
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دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كرابم  مان  س »  » هکنیا و  سی »  » يانعم رد 

.تسا ءایبنالا  متاخ  ياه  مان  زا  یکی  سی » »

، سدقم مسا  جـنپ  نآ  هدـیدرگ و  رکذ  تما  ییانیب  دـیزم  يارب  ربمغیپ  مسا  هدزاود  زا  مسا  جـنپ  دـیجم  نآرق  رد  هک  دـیناد  یم  نوچ 
: دیامرف یم  سی »  » هروس لوا  رد  تسا و  سی  نون و  هللادبع و  دمحا و  دمحم و 

﴾. َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َّکنِإ  ِمیِکَْحلا *  ِنآْرُْقلاَو  سی *  ﴿

« .ییادخ ناربمغیپ  زا  هتبلا  وت  هک  یتسرد  هب  .نایب  تمکح  نآرق  هب  مسق  .ناسنا  نیرت  لماک  يا  نالوسر و  دیس  يا  »

.دشاب یم  ترضح  نآ  هینطاب  هیرهاظ و  هیلادتعا  تیوس  تقیقح و  هب  هراشا  ترضح و  نآ  كرابم  مان  س »  » ءادن و فرح  ای » »

؟ تسیچ تسا  هدیدرگ  ترضح  نآ  كرابم  مان  س »  » یّجهت فورح  نایم  هکنیا  تلع  باون :

هک تسا  یـسک  تیمتاخ  ماقم  زیاح  هکنآ  هچ  ترـضح ، نآ  لادـتعا  تقیقح  ینعم و  ملاـع  هب  تسا  يا  هراـشا  مدرک  ضرع  یعاد :
ترضح نآ  سدقا  دوجو  رد  هبترم  نیا  دشاب و  ناسکی  وا  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  یتقو  نآ  دشاب و  هدیـسر  لادتعا  دح  هب  شدوجو 

.دیامن یم  ترضح  نآ  يارب  ماقم  تابثا  س »  » فرح اب  اذلف  هدوب ، دوجوم 

هک ینعم  نیا  هب  تسا ، يواسم  نآ  نطاب  رهاظ و  هک  تسا  س »  » طقف یّجهت  فورح  نایم  رد  هکنآ  مومع  مهف  هب  رت  کیدزن  نایب  هب 
ْهنیب ربُز و  قیبطت  عقوم  رد  هک  تسا  يا  هنیب  َربُز و  دادعا ، ملع  ياملع  دزن  رد  یّجهت  هناگ  تشه  تسیب و  فورح  زا  کی  ره  يارب  زا 

.شا هنیب  ای  تسا  رتدایز  شُربز  ای  ًاعطق  یفرح ، ره 

308 ص :
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ار بلاطم  اهبش  نیا  رد  تسا  یعدتـسم  متقاط ، یب  بلاطم  مهف  يارب  هک  نوچ  میامن ، یم  تراسج  نم  دیـشخبب  بحاص ، هلبق  باون :
ینمتم میدـیمهفن ، ار  هنیب  َربُز و  ینعم  نوچ  .دـشاب  ام  همه  مهف  لوبق  لباق  هجوت و  دروم  هک  دـییامن  ناـیب  حـضاو  هداـس و  یمـسق  هب 

.ددرگ امعم  لح  ات  دیهد  حیضوت  هداس  نایب  اب  تسا 

تقو رد  هک  تسا  یتدایز  نآ  هنیب ، دوش و  یم  هتـشون  ذـغاک  يور  هک  تسا  فرح  تروص  زا  ترابع  َربُز  .دوش  یم  تعاطا  یعاد :
.دیآ یم  مولعم  ظفلت 

، دوش یم  دایز  وا  هب  ظفلت ي و ن  رد  .ن  ي ، س ، دوش : یم  فرح  هس  ظـفلت  تقو  رد  یلو  تسا ، فرح  کـی  ذـغاک  يور  رد  «س »
.دشاب یم  يواسم  شا  هنیب  ربز و  باسح  قیبطت  عقوم  رد  هک  تسا  س »  » طقف یجهت  فرح  تشه  تسیب و  نایم  رد  نوچ 

.تصش دوش  یم  (، 50  ) ن (، 10  ) ي تسا ؛ تصش  دشاب  زا ي و ن  ترابع  هک  مه  شا  هنیب  .تسا  ددع  تصش  «س »

يا ینعی  ربمغیپ ، نطاب  رهاظ و  هب  هراشا  سی ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هب  دـیجم  نآرق  رد  دـنک  یم  باـطخ  تهج  نیمه  هب 
.یشاب یم  لادتعا  دجاو  نطاب  رهاظ و  ثیح  زا  هک  یسک 

دندمحم لآ  نیسای  لآ  زا  دارم 

﴾(1)؛ َنیِساَی لآ  یَلَع  ٌمَالَس  : ﴿ دیامرف یم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دشاب ، یم  ترضح  نآ  كرابم  مان  س »  » نوچ سپ 

.هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  مالس  ینعی 

309 ص :

لآ ار  بوقعی  عفان و  رماع و  نبا  تئارق  هفیرـش  هیآ  لـیذ  ج 15 ص223 )  ) يراقلا ْهدمع  باتک  رد  ننـست  لها  ياملع  زا  یـسیغ  - 1
تئارق بوقعی  عفان و  رماع و  نبا  رب  هوـالع  ج 23 ص142 )  ) هفیرش هیآ  لیذ  دوخ  ریسفت  باتک  رد  یـسولآ  زین  هدرک و  رکذ  نیـسای 

نیا دییات  هک  هدش  هتشون  لصفنم  زین  ینامثع  فحـصم  رد  هک  دنک  یم  هفاضا  همادا  رد  تسا و  هدرک  نیـسای  لآ  زین  ار  یلع  نب  دیز 
ج 2 ص165 ح  ) هفیرش هیآ  لیذ  لیزنتلا  دهاوش  باتک  رد  ننست  لها  گرزب  ياملع  زا  یناکـسح  مکاح  روط  نیمه  تسا و  تئارق 

لها رگید  بتک  رد  هدرک و  نایب  هبیـش  شرو و  رماع و  نبا  عفان و  تئارق  ار  نآ  تئارق  نیا  دیؤم  ثیداحا  نایب  نمـض  ات 797 )  791
حیحـص و  ص56 ؛ ج 11 ، یناربـط ، ریبـکلا ، مجعملا   ) .دـش رکذ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ساـبع و  نـبا  زا  نآ  تاـیاور  زین  ننـست 
نیـسای لآ  ار  هنیدم  لها  تئارق  ص265 ) ج 6 ،  ) يرابلا حـتف  باتک  رد  رجح  نبا  زین  و  قلخلا ) ءادـب  باتک  ص106 ، ج 4 ، يراخب ،

بلاج تسا و  هدرک  رکذ  نیـسای  لآ  ار  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  تئارق  هعیـش  بتک  رد  ننـست  لها  عبانم  رب  هوالع  .تسا و  هدرک  رکذ 
هب دوب  هدش  رازگرب  نامز  نآ  ننست  لها  ياملع  ترضح و  نآ  نیب  هرظانم  هک  نومام  سلجم  رد  مالّسلا  هیلعاضر  ماما  هک  تسا  نیا 

دنیوـگ یم  همه  تسیک ؟ سی »  » هک دنـسرپ  یم  سلجم  رد  رـضاح  ياـملع  زا  دـننک و  یم  لالدتـسا  تیب  لـها  تلیـضف  رد  هیآ  نیا 
رد تافاص  هروس  رد  لاعتم  يادـخ  دنتـسه و  ربمایپ  لآ  نیـسای ، لآ  سپ  دـنیامرف  یم  ترـضح  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

یمن داریا  هیآ  تئارق  هب  تبسن  ترضح  نآ  هب  رـضاح  ياملع  زا  يدحا  و  تسا ، هداتـسرف  مالـس  نانآ  رب  مزعلا  اولوا  ناربمایپ  فیدر 
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نامز نآ  ات  هک  دوش  یم  مولعم  نایرج  نیا  زا  تسا و  حیحص  نیسایلا »  » نآ حیحص  تسین و  حیحـص  امـش  تئارق  دنیوگب  هک  دنریگ 
( ققحم  ) .تسا هتشاد  جاور  نیسای  لآ  تئارق  ناناملسم  نیب 
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لآ رب  مالس  هک  هدماین  ییانعم  نینچ  ءاملع  نایم  رد  الا  دییامن و  تابثا  مالک  رحـس  اب  دیهاوخ  یم  امـش  هک  تسا  یتانایب  نیا  ظفاح :
.دشاب سی 

یگدرـسفا باوج  عقوم  رد  هک  دـییامرفب  دـیدرت  قیرط  هب  هکلب  دـییامرفن ، یمـالک  مزج  روـط  هب  تاـیفنم  رد  میاـمن  یم  اـّنمت  یعاد :
ربخاب امـش  بتک  زا  ام  یلو  دیناد ، یمن  قیدصت  رد  حالـص  دیربخاب و  ای  دـیربخ  یب  دوخ  ياملع  بتک  زا  امـش  رگا  .ددرگن  لصاح 

.مییامن یمن  مه  قح  راکنا  میتسه و 

نبا هلمج  زا  تسا ؛ هدش  ینعم  نیا  هب  هراشا  دایز  امش ، گرزب  ياملع  بتک  رد 

310 ص :
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(1)« هقرحم قعاوص   » رد هک  یتایآ  زا  میس  هیآ  لیذ  رد  بصعتم  یکم  رجح 

نا  » هک دـنا  هدومن  لقن  تما ) ربح  رـسفم و   ) سابع نبا  زا  نیرـسفم  زا  یتعامج  هک  تسا  هتـشون  هدومن ، لـقن  تیب  لـها  لـیاضف  رد 
یم دمحم و  لآ  رب  مالس  ینعی  سی ؛ لآ  رب  مالس  سپ  دندمحم ؛ لآ  نیسای  لآ  زا  دارم  ینعی  دمحم ؛» لآ  یلع  مالـس  کلذب  دارملا 

(2) دسیون

: تسا هدومن  رکذ  يزار  رخف  ماما  هک 

﴾، َنیِساَی لآ  یَلَع  ٌمَالَس  : ﴿ لاقو یبنلا  اهیا  کیلع  مالسلا  لاق : مالسلا ، یف  ءایشا : هسمخ  یف  هنوواسی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هتیب  لها  نا  »
﴾، ًاریهطت مکرّهطی  : ﴿ لاقو رهاط  ای  هط ﴾ : ﴿ یلاعت لاق  هراهطلا  یفو  دهشتلا ، یف  مهیلعو  هیلع  هالصلا  یفو 

ّالِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  : ﴿ لاقو ُهللا ﴾ ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبّتاَف  َهللا  َنّوبُِحت  ُْمْتنُک  نِإ  ْلـُق  : ﴿ یلاـعت لاـق  هبحملا  یفو  هقدـصلا ، میرحت  یفو 
﴾«. َیبْرُْقلا ِیف  َهّدَوَْملا 

هدومرف زین  راوگرزب و  ربمغیپ  رب  مالس  هدومرف  .مالـس  رد  لوا : دننک ؛ یم  يربارب  ترـضح  نآ  اب  زیچ  جنپ  رد  ترـضح  نآ  تیب  لها 
.تراهط رد  میـس : .زاـمن  دهـشت  رد  ناـشیا  رب  ترـضح و  نآ  رب  تاولـص  رد  مود : و  دـمحم ) لآ  رب  مالـس  ینعی   ) سی لآ  رب  مـالس 

ربمغیپ و رب  هک  هقدـص  میرحت  رد  مراهچ : .هدومرف  لزان  ار  ریهطت  هیآ  اهنا  هرابرد  رهاط و  يا  ینعی  هط ؛ تسا : هدومرف  لاـعتم  يادـخ 
سپ ار ، ادخ  دیراد  یم  تسود  امش  رگا  وگب  هدومرف : یلاعت  يادخ  هک  تبحم  رد  مجنپ : .تسا  مارح  هقدص  ترـضح  نآ  تیب  لها 

تعباتم

311 ص :

هیآ 3. لصف 1 ، باب 11 ، ص148 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
َبِهُْذِیل ُهللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  : ﴿ یلاعت هلوق  ص239 ، یفنح ، يدنرز  نیطمـسلا ، ررد  مظن  هیآ 3 - . لصف 1 ، باب 11 ، ص149 ، نامه ، - 2
( ققحم  ) .تسا هدرک  لقن  يزارلا  رمع  نب  دمحم  نیدلا  رخف  ماما  زا  ار  لوق  نیا  ًاریِهْطَت ﴾ ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهأ  َسْجّرلا  ُمُکنَع 
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یمن امش  زا  يدزم  رجا و  نم  تما ) هب   ) وگب دمحم  هدومرف : ترضح  نآ  تیب  لها  هرابرد  ار و  امش  ادخ  درادب  تسود  ات  ارم  دییامن 
.نم تیب  لها  یبرقلا و  يوذ  یتسود  رگم  مهاوخ 

(1)« يداهلا یبنلا  ینب  لئاضفرحب  نم  يداصلا  ْهفشر   » لوا باب  هحفص 24  رد  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیس  و 

زا هحفص 34  رد  یبلک و  زا  شاقن  سابع و  نبا  زا  نیرسفم  زا  یتعامج  زا  يرجه ) لاس 1303  رد  رصم  هیمالعا ي  هعبطم ي  پاچ  )
(2) هدومن لقن  زین  باب 2 

(3) ریبک ریسفت  متفه  دلج  هحفص 163  رد  يزار  رخف  ماما  .دندمحم و  لآ  هیآ ، رد  سی  لآ  زا  دارم  هک 

مهیلع هللا  مالس  دندمحم  لآ  نیسای  لآ  زا  دارم  تسا  هتفگ  مود  هجو  رد  هدومن ، لقن  هیآ  يانعم  رد  یهوجو  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ 
(4)« قعاوص  » رد رجح  نبا  زین  .نیعمجا و 

.تسا دمحم  لآ  رب  مالس  نیسای ، لآ  یلع  مالس  تفگ  هک  سابع  نبا  زا  دنا  هدومن  لقن  نیرسفم  زا  یتعامج  هک  هدروآ 

قیدصت دوخ  نیحیحص  رد  مه  ملـسم  يراخب و  یتح  نیقیرفلا ؛ نیب  مّلـسم  تسا  يرما  تراهط ، تیب  لها  رب  تاولـص  هب  عجار  اما  و 
: دومرف ربمغیپ  هک  دنراد 

312 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  لأ  یلع  مالس  سی ﴾ لآ  یلع  مالس   ﴿ یلاعت هلوق  یف  لاق  هنا  سابع  نبإ  نع  نیرسفملا  نم  هعامج  لقن  - » 1
باب 1، ص56 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  هلآو .» هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  یلع  سی  لآ  یلع  لاقف : یبلکلا  نع  شاقنلا  هلقنو 

هیآ 5.
باب 2. ص75 ، نامه ، - 2

رد یبطرق  4/21 ؛ میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک  نبا  نینچمه  .تافاص  ْهروس  هیآ 130  لیذ  ، 26/162 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 3
هروس هیآ 130  لـیذ  ، 12/135 یناـعملا ، حور  رد  یـسولآ  و  5/539 ؛ روثنملا ، ّردلا  رد  یطویـس  15/119 ؛ نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا 

.دندمحم لآ  سی ، لآ  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  فارتعا  تافاص 
.میدرک هراشا  نآ  هب  لبق  تاحفص  رد  - 4
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(1) «. دیزادنین ییادج  تاولص  رد  نم  تیب  لها  نم و  نیب  »

تسا بجاو  زامن  دهشت  رد  تنس و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  رب  تاولص 

(2)« حیحص  » زا میس  دلج  رد  يراخب  ًاصوصخم 

(3)« حیحص  » لوا دلج  رد  ملسمو 

313 ص :

ناشیا روظنم  هکلب  دنشاب  هدومرف  ینعم  نیا  هب  ار  یتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسین  انعم  نیا  هب  فلؤم  هتفگ  هتبلا  - 1
( ققحم  ) .دنا هدرک  نایب  همادا  رد  هک  تسا  یتایاور  نامه 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يراخب  .یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باـب  تاوعدـلا ، باـتک  ح 1226 ، ، 7/434 يراخب ، حیحـص  - 2
هیلع هللا  یلص  یبنلا  نا  هیده  کل  يدهأ  الأ  لاقف  هرجُع  نب  بعک  ینیقل  لاق : یلیل  یبأ  نب  نامحرلادبع  تعمـس  لاق  مکحلا  انثدح  »

لآ یلعو  دمحم  یلع  ّلص  مهللا  اولوقف  لاق : کیلع ، یّلصن  فیکف  کیلع ، مّلسن  فیک  انملع  دق  هللا  لوسر  ای  انلقف  انیلع  جرخ  هلآو 
میهاربا لآ  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلعو  دـمحم  یلع  كراب  مهللا  .دـیجم  دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  تیّلـص  اـمک  دـمحم 

لاـق تسا ...« : هدرک  لـقن  روـطنیا  زین   45/118 قلخلا » ءدـب  باتک   » رد دوخ  حیحـص  باتک  رد  يراـخب  زین  و  دـیجم .» دـیمح  کـنا 
اولوق هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  کیلع ؟ یلـصن  فیک  هللا  لوسر  ای  اولاق  مهنا  هنع  هللا  یـضر  يدعاسلا  دـیمح  وبا  ینربخا 

لآ یلع  تکراب  امک  هتیّرذو  هجاوزاو  دـمحم  یلع  كرابو  میهاربا  لآ  یلع  تیّلـص  اـمک  هتیرذو  هجاوزا  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا 
یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  عمـس  یـسیع  نب  هللادبع  ینثدح  دنک ...« : یم  لقن  يرگید  تیاور  همادا  رد  و  دیجم .» دیمح  کنا  میهاربا 
لوسر انلاس  لاقف  یل  اهدهاف  یلب  تلقف  هلآو !! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نم  اهتعمس  هیده  کل  يدها  الا  لاقف  هرجع  نب  بعک  ینیقل  لاق 

یلع یلص  مهللا  اولوق  لاق  مّلسن  فیک  انملع  دق  هللا  ناف  تیبلا  لها  مکیلع  هالـصلا  فیک  هللا  لوسر  ای  انلقف  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  هللا 
امک دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  كراب  مهللا  دیجم  دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دمحم  لآ  دـمحم و 
اَهّیَأ اَی  ِّیبّنلا  یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئَالَمَو  َهللا  ّنِإ   ﴿ هلوق باب  بازحا  هروس  رد  زین  و  دیجم .» دیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تکراب 

یـضر هرجع  نب  بعک  نع  دنک ...« : یم  رکذ  تیاور  راهچ  طابترا  نیا  رد  زین  ج 6 ص27  ًامِیلْسَت ﴾ اوُمّلَسَو  ِْهیَلَع  اّولَـص  اُونَمآ  َنیِّذلا 
یلع تیّلص  امک  دمحم  لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق  لاق  هالصلا  فیکف  هانفرع  دقف  کیلع  مالـسلا  اما  هللا  لوسر  ای  لیق  هنع  هللا 

هللادبع نع  «. » دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآو  دّـمحم  یلع  كراب  مهّللا  دـیجم  دـیمح  ّکنا  میهاربا  لآ 
كدبع دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق  لاق  کیلع  یلـصن  فیکف  میلـستلا  اذه  هللا  لوسر  ای  انلق  لاق  يردخلا  دیعـس  یبا  نع  بابخ  نب 

ثیللا نع  حـلاص  وبا  لاق  میهاربا  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلعو  دـمحم  یلع  كرابو  میهاربا  لآ  یلع  تیلـص  امک  کـلوسرو 
دیزی نع  يدرواردـلاو  مزاح  یبأ  نبا  انثدـح  هزمح  نب  میهاربا  انثدـح  .میهاربا  لآ  یلع  تکراب  امک  دـمحم  لآ  یلعو  دـمحم  یلع 

( ققحم «. ) میهاربا لآو  میهاربا  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآو  دمحم  یلع  كرابو  میهاربا  یلع  تیلص  امک  لاقو 
نیا میدرک ، لقن  يراخب  زا  هچنآ  رب  هوالع  ملسم  .یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ح 65 و 66 ، ، 1/305 ملسم ، حیحص  - 3

نب دعـس  سلجم  یف  نحنو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اناتأ  لاـق : يراـصنالا : دوعـسم  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  زین  ار  ثیدـح 
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یتح هللا  لوسر  تکـسف  لاق : کیلع ؟ یّلـصن  فیکف  هللا  لوسر  ای  کیلع  یّلـصن  نأ  یلاعت  هللا  انرما  دعـس : نبا  ریـشب  هل  لاقف  هداـبع ،
میهاربا لآ  یلع  تیلص  امک  دمحم  لآ  یلعو  دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مث  هلأسی  مل  هنا  انیّنمت 

«. متملع دق  امک  مالسلاو  .دیجم  دیمح  کنا  نیملاعلا  یف  میهاربا  لآ  یلع  تکراب  امک  دمحم  لآ  یلعو  دمحم  یلع  كرابو 
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رجح نبا  یتح  ، (1)« هدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  و 

(2)« قعاوص  » رد بصعتم 

هک دننک  یم  لقن  هزجع  نب  بعک  زا  امش  گرزب  ياملع  زا  نارگید  و 

314 ص :

ار تیاور  يزودنق  . 2 هیآ تیبلا ، لها  لئاضف  یف  ْهدراولا  تاـیآلا  یف  لـصف  باب 59 ، ح 193 ، ، 2/433 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 1
فیکف کیلع ، مّلـسن  فیک  انملع  دـق  هللا  لوسر  ای  انلق : هیآلا  هذـه  تلزن  امل  لاـق : هرجُع  نب  بعک  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا 

«. ...دمحم لآ  یلعو  دمحم  یلع  لص  مهللا  اولوق  لاقف : کیلع  یّلصن 
لقن عیباـنی  زا  هک  یظفل  ناـمه  هب  ار  ثیدـح  رجح  نبا  هیآ 2 . لصف 1 ، باب 11 ، ص146 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 2
یلإ دمحم  لآ  یلعو  دمحم  یلع  لص  مهللاب  مهتباجاو  هیآلا  لوزن  دعب  مهلاؤسف  : » دسیون یم  ثیدـح  زا  دـعب  تسا و  هدروآ  میدرک 
هلآو هتیب  لها  یلع  هالـصلا  نع  اولأسی  مل  الاو  هیآلا  هذـه  نم  دارم  هلآ  هیقبو  هتیب  لها  یلع  هالـصلاب  رمالا  نأ  یلع  رهاظ  لیلد  هرخآ ،

یف مهماقأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هناو  هب  رومأملا  هلمج  نم  مهیلع  هالصلا  نأ  یلع  ّلد  هب  اوبیجأ  املف  رکذ ، امب  اوباجی  ملو  اهلوزن  بقع 
مهنا مهللا  لاق : ءاسکلا  یفرم  نم  لخدأ  امل  مث  نمو  مهمیظعت  هنمو  همیظعت  دـیزم  هیلع  هالـصلا  نم  دـصقلا  نـال  هسفن ، ماـقم  کـلذ 

هعم مهیلع  یلص  هللا  نا  ءاعدلا  اذه  هباجتسا  هیـضقو  مهیلعو ، ّیلع  کناوضرو  کترفغمو  کتمحروکتالـص  لعجاف  مهنم ، انأو  ینم 
ربمایپ لآ  رب  تاولـص  هک  دنک  یم  تابثا  اجنیا  رد  رجح  نبا  هک  تسا  بجعت  ياج  هعم .» مهیلع  مهتالـص  نینمؤملا  نم  بلط  ٍذئنیحف 

هلمج ربمایپ  ماـن  زا  دـعب  رگید  ياـهاج  رد  تاراـبع و  نیمه  رد  وا  دوخ  نکل  و  تسا ، مزـال  مرکا  لوسر  دوخ  رب  تاولـص  راـنک  رد 
.تسا هداعلا  قوف  بّصعت  هناشن  نیا  دروآ و  یم  ار  مّلسو  هیلع  هللا  یلص 
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: میدرک ضرع  دیدرگ ، لزان  خلا  ِّیبّنلا ﴾ یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئَالَمَو  َهللا  ّنِإ   ﴿ هیآ نوچ 

؟ میتسرفب امش  رب  تاولص  هنوگچ  کیلع ؛» یلصن  فیک  ، » میتسناد ار  وت  رب  ندرک  مالس  هقیرط  هللا  لوسر  ای 

یلع تیلـص  امک   » رگید تاـیاور  رد  و  دـمحم » لآو  دـمحم  یلع  لـص  مهللا  : » دـیتسرفب تاولـص  قیرط  نیا  هب  دـندومرف ، ترـضح 
« .دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآو  میهاربا 

(1)« ریبک ریسفت   » مشش دلج  هحفص 797  رد  يزار  رخف  ماما  و 

: دییوگب دندومرف  میتسرفب ، امش  رب  تاولص  هنوگچ  دندومن  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هک  دیامن  یم  لقن 

امک دّمحم ، لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  كرابو  میهاربا  لآ  یلعو  میهاربا  یلع  تیلـص  امک  دّـمحم ، لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  »
« .دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآ  یلعو  میهاربا  یلع  تکراب 

: دیوگ هدومن  يأر  هدیقع و  راهظا  هاگ  نآ  هدومن ، لقن  مکاح  زا  ظافلا  رد   (2) یفالتخا رصتخم  اب  ار  تیاور  نیمه  رجح  نبا  و 

« .هلآ یلع  تاولصلا  هیلع  تاولصلاب  رمألا  نا  یلع  رهاظ  لیلد  هیفو  »

(3) تسه مه  ترضح  نآ  لآ  رب  تاولص  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  تاولص  هب  رما  هکنیا  رب  تسا  رهاظ  لیلد  ثیدح ، رد  ینعی 

: دومرف هک   (4) تسا هدومن  تیاور  زین  و 

315 ص :

.هثلاثلا ْهلأسملا  هیآ 56 ، بازحا  ، 228  - 25/227 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 1
راهظا همادا  رد  میدرک و  لقن  عیبانی  زا  ار  نآ  نتم  هک  ْهرجع  نب  بعک  زا  تسا  یثیدـح  دـنک  یم  لـقن  رجح  نبا  اـجنیا  رد  هچنآ  - 2

.میدروآ قعاوص  زا  لماک  روط  هب  ار  وا  رظن 
زا یضعب  سردآ  هب  هک  هدش  رکذ  زین  ننست  لها  بتک  رگید  حاحص و  بتک  رد  ترضح  نآ  لآ  ربمایپ و  هب  تاولـص  هب  رما  هتبلا  - 3

ننس ات 906 ؛ ثیدح 903  یبنلا ، یلع  ْهالصلا  باب  ْهالصلا ، ْهماقا  باتک  ص292 و 293  ح 1 ، هجام ؛ نبا  ننس  مینک : یم  هراشا  نانآ 
ات 982؛ ثیدح 976  دهشتلا ، دعب  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  و 222 ، ص221  ج 1 ، دواد ، یبا 

هللا یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلاب  رمالا  باب  ص45  ج 3 ، یئاسنلا : ننـس  ثیدـح 3273 ؛ بازحالا ، ْهروس  ص38  ج 5 ، يذـمرتلا ، ننس 
هیقب ي ص118 ، ج 4 ، لـبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  فیک  باـب  ات 49  و ص47  هلآو !! هـیلع 

نب ْهبقع  دوعسم  یبا  ثیدح  ص274 ، و ج 5 ، هزجع ؛ نب  بعک  ثیدـح  جو 4 و 241 و 243 و 244 ، يردبلا ؛ دوعـسم  یبأ  ثیدح 
و ج 5، ص162 ، جو 1 ، يدعاسلا ؛ دیمح  یبا  ثیدح  ص424 ، جو 5 ، یملسالا ؛ ْهدیرب  ثیدح  ص346 ، جو 5 ، يراصنالا ؛ ورمع 

یبا دنسم  ص47 ، جو 3 ، هللادـیبع ؛ نب  ْهحلط  دـمحم  یبا  دنـسم  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  باحـصا  نم  لاجر  ثیداـحا  ص374 ،
باب ص351 ، ج 1 ، ْهمیزخ ، نبا  حیحص  هلآو !! هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ص310 ، ج 1 ، یمراد ، ننس  يردخلا ؛ دیعس 
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نیذلا اهیا  ای   » العو لج  هلوقل  هدسفملا  رابخالا  رکذ  ص193 ، نایح ج 3 ، نبا  حیحص  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  ْهفص 
یفطصملا یلع  ْهالـصلا  فصو  رکذ  و 296 ، ص295  و ج5 ، و 289 ، و 288  ص286  و ج 5 ، امیلست ؛» اومّلـسو  هیلع  اّولـص  اونمآ 

( ققحم  ) .اهتیفیک رکذو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصملا  یلع  ْهالصلاب  رمالا  رکذ  هلآو !! هیلع  هللا  یلص 
.میدرک هراشا  ثیدح  نیا  لماک  نتم  هب  لبق  هحفص  رد  - 4
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«. ارتَبلا هالصلا  َّیَلع  اّولصت  «ال 

.دیتسرفن نم  رب  هدیرب  ارتب و  تاولص  ینعی 

یلع ّلص  ّمهللا  : » دییوگب هکلب  دمحم ، یلع  لص  مهللا  دییوگب : هکنیا  دومرف : تسا ؟ مادک  ارتب  تاولـص  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 
« .دّمحم لآ  یلع  دّمحم و 

ینعی هلآو ؛» دّمحم  یلع  یلـصی  یتح  بوجحم  ءاعدلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک   (1) هدومن لـقن  یملید  زا  زین  و 
ات دوش ) یمن  باجتسم  و   ) دنام یم  باجح  رد  اعد 

316 ص :

ال يوریو : : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  رجح  نبا  هیآ 2 . لصف 1 ، باب 11 ، ص146 ، رجح ، نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 1
یلع ّلص  مهللا  اولوق  لب  نوکـسمتو ؛ دّـمحم  یلع  ّلص  مهللا  نولوقت : لاق  ءارتبلا ؟ هالـصلا  اـمو  اولاـقف : .ءارتبلا  هالـصلا  ّیلع  اّولـصت 

«. دّمحم لآ  یلعو  دّمحم 
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(1) .دنتسرفب دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

: تفگ هک   (2) دننک یم  لقن  یعفاش  زا  و 

مکبح هللا  لوسر  تیب  لها  ای 

هلزنا نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 

(3) هل هالص  مکیلع ال  لصی  مل  نم 

.هدومن بجاو  دیجم  نآرق  رد  ادخ  ار  امش  یتسود  هللا ، لوسر  تیب  لها  يا 

تاولص یعقاو ، دارم   ) دوش یمن  لوبق  وا  زامن  دتسرفن  تاولص  امش  رب  یـسک  ره  هک  تسا  سب  نیمه  امـش  هبترم  ماقم و  یگرزب  رد 
(. تسا زامن  یلوبق  مدع  نالطب و  ثعاب  دننک  كرت  ًادمع  رگا  هک  تسا  زامن  دهشت  رد 

:[ دومرف  ] هک هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  هب  رظن 

(4) «. اهاوس ام  ّدر  تّدر  ناو  اهاوس  ام  لُبق  تلُبق  نإ  نیدلا ، دومع  هالصلا  »

در مه  نآ  ياوسام  دـش  در  زامن  رگا  دوش و  یم  لوبق  لامعا  زا  نآ  ياوسام  دـش  لوبق  زامن  رگا  تسا ، نید  نابهاگن  نوتـس و  زامن 
.دوش یم 

زامن یلوبق  دش ، ضرع  هک  يرابخا  هب  رظن  تسا و  زامن  هب  هتسب  لامعا  مامت  یلوبق 

317 ص :

ج 10، یمثیه ، دــئاوزلا ، عـمجم  و  ص220 ، ج 1 ، یناربـط ، طـسوالا ، مجعملا  قـقحم ) . ) ح 14 ص37 ، ج 1 ، هّدوـملا ، عیباـنی  - 1
لقن طسوا  رد  یناربط  ار  ثیدـح  نیا  هک  هتفگ  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  دـعب  و  هلآو !! هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باـب  ص160 ،

( ققحم  ) .دنتسه هقث  نآ  لاجر  هدرک و 
.نامه - 2

، مالّـسلا هیلع  لوسرلا  لآ  لضف  ْهفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  ص96 ؛ ج 2 ، ناکلخ ، نبا  نایعالا ، تاـیفو  ص115 ؛ یعفاش ، ناوید  - 3
( ققحم . ) ص25 یعفاش ، يدنرز 

هدرک تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باب 77 ، ص359 ، ج 2 ، عئارشلا ، للع  باتک  رد  قودص  خیش  نومضم  نیمه  هب  - 4
تدرو هتالص  ملست  مل  ناو  هلامعأ ، عیمج  تملس  هتالص  هل  تملس  اذإف  هلامعا  رئاس  لوبق  همایقلا  موی  دبعلا  هالص  لوبق  یفو  : » تسا

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 354 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_317_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_317_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_317_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_317_4
http://www.ghaemiyeh.com


( ققحم «. ) هحلاصلا لامعألا  نم  اهاوس  ام  ّدر  هیلع 
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.تسا هدومن  رارقا  دوخ  یعفاش  هچنانچ  تسا ؛ دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هب  مه 

یبنلا ینب  لئاضف  رحب  نم  يداصلا  ْهفـشر   » باتک باب 2  نمض  هحفص 35  ات  هحفص 29  زا  يولع  نیدلا  باهش  نب  رکب  یبا  دیـس  و 
رکبوبا زا  یقهیب  رجح و  نبا  ینطق و  راد  یئاسن و  زا  یلیالد  دراددـمحم و  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  بوجو  رد  یتانایب   (1)« يداهلا

لآ رب  تاولـص  هک  هدروآ  ینمی  یمیـصق  نیدلا  جارـس  خیـش  حیقنت و  رد  يوون  يدوهمـس و  زا  يزورم و  قاحـسا  وبا  زا  یـسوطرط 
فرص نآ  لصفم  نایب  زا  هتشذگ ، تقو  نوچ  هک  تسا  بجاو  زامن  دهـشت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  كرابم  مان  زا  دعب  دمحم 

.میامن یم  راذگاو  نایاقآ  كاپ  ریمض  هب  ار  تواضق  هدومن و  رظن 

یتدابع تنـس و  هکلب  تسین ، تعدب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  رب  تاولـص  مالـس و  هک  دـییامرف  یم  قیدـصت  نایاقآ  سپ 
جوجل نیضغبم  دونع و  نیبصعتم  بصاون و  جراوخ و  رگم  دننک  یمن  ًاعطق  ار  ینعم  نیا  راکنا  تسا و  ربمغیپ  دوخ  روتسد  هک  تسا 

318 ص :

باب ْهالـصلا ، باتک  ح 976 ، ، 1/257 ننـس ، رد  دواد  یبا  نـینچمه  باب 2 . دـعب ، هب  ص67  یمرـضح ، يولع  يداصلا ، ْهفـشر  - 1
ْهالصلا فیک  ْهلیللاو ، مویلا  لمع  باتک  ح 9875 ، ، 6/17 يربکلا ، ننسلا  رد  یئاسن  بیعش  نب  دمحا  دهشتلا ؛ دعب  یبنلا  یلع  ْهالصلا 

نبا هرجع ؛ نب  بعک  ثیدح  دوعسم و 4/244  یبا  ثیدح  ْهیقب  ، 4/118 دنـسم ، رد  لبنح  نب  دمحا  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع 
، يوارلا بیردـت  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  یبنلا ؛ یلع  ْهالـصلا  باب  تاوعدـلا ، باـتک  ، 11/159 يرابلا ، حـتف  رد  ینالقـسع  رجح 
؛ یه فیک  یبنلا  یلع  ْهالصلا  باب  ْهمامالاو ، عوطتلا  ْهالـص  باتک   6 ح 1 -  ، 2/390 فنصملا ، رد  هبیـش  یبا  نبا  عون 27 ؛ ص324 ،
رد یقهیب  فاقلا ؛ فرح  ح 6162 ، ، 4/691 ریدـقلا ، ضیف  رد  يوانم  لصف ؛ فاقلا ، باب  ح 4566 ، ، 3/201 سودرفلا ، رد  یملید 

3107؛ ح 3105 -  ، 2/212 فنصملا ، رد  قازرلادبع  دهـشتلا ؛ یف  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب  ْهالـصلا ، باتک  ، 2/146 يربکلا ، ننسلا 
ْهفرعم باتک  ح 4710 ، ، 3/160 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  ْهالـصلا  باب 

ار ترـضح  نآ  لآ  رب  تاولـص  مرکا ، لوسر  رب  تاولـص  هارمه  هک  دـنا  هدرک  لقن  یثیداحا  هللا ، لوسر  لها  بقانم  باـب  هباحـصلا ،
.دناد یم  مزال 
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.دنیامن یم  هدومن و  هبتشم  ننست  لها  ناردارب  رب  ار  رما  هک  هللا  مهلذخ 

رب نانآ  ساـیق  دـنریغ ؛ رب  مدـقم  رکذ ، رد  دنتـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  نیرق  مکح  نیا  رد  هک  یناـسک  تسا  یهیدـب 
.تسا يربخ  یب  بصعت و  ای  تلاهج  تهافس و  زا  نداد ، حیجرت  اهنآ  رب  ار  نارگید  ندومن و  نارگید 

زا سپ  .میدومن  متخ  ار  سلجم  دوب ،] هدـش   ] رهاـظ ءاـسلج  یـضعب  رد  تلاـسک  راـثآ  هتـشذگ و  فصن  زا  بش  نوچ  عقوم  نیا  رد  »
«. دندیدرگ قرفتم  دنروایب ، فیرشت  رتدوز  بش  ادرف  هکنیا  رارق  ياچ و  فرص 

319 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


320 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


« موس هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

هعیش تاقبط  · 

هیماما هعیش  دیاقع  · 

تسین كرشم  هعیش  · 

نیحیحص رد  تایرفک  تافارخ و  · 

كرش ماسقا  · 

لسوت · 

نیحیحص هب  ضارتعا  · 

نیحیحص تافارخ  · 

نیلقث ثیدح  · 

هنیفس ثیدح  · 

ننست لها  طسوت  نایعیش  تراغ  لتق و  · 

دیزی نعل  رفک و  تابثا  · 

321 ص :
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بجر 1345» هبنشکی 25  هلیل   » موس هسلج 

هراشا

ار ءاشع  زامن  مه  یعاد  .دندش  ياچ  فرـص  لوغـشم  هلومعم  تافراعت  زا  دعب  .دندروآ  فیرـشت  نایاقآ  .میدـش  غراف  برغم  زامن  زا 
.مدش رضاح  نایاقآ  تاملک  ياغصا  يارب  هدوسآ  لایخ  اب  هداد ، همتاخ 

للم بابرا  دـیاقع  باـب  رد  يرتشیب  تقد  اـم  ارچ  هک  مدرک  تمـالم  ار  دوخ  یلیخ  میتفر ، لزنم  هب  هک  بشید  بحاـص ! هلبق  ظـفاح :
.دنام هدیشوپ  ام  زا  تقیقح  هک  مینک  یم  افتکا  امش ) لوق  هب   ) نیبّصعتم بتک  ضعب  هب  طقف  مینک و  یمن 

ادـخ يارب  ربمغیپ  يا  وگب  « ؛﴾ ُهَِغلاَْبلا ُهّجُْحلا  ِهِّللَف  ُْلق  : ﴿ دـیامرف یم  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 149  رد  یلاعت  يادـخ  هک  ییاجنآ  زا  یعاد :
اب هدـمآ و  نوریب  تداع  زا  يردـق  تبحـص ، يادـتبا  رد  ناـیاقآ  هک  دوب  یهلا  جـجح  زا  یتّجح  بشید  سلجم  تسا ،» هغلاـب  تجح 

قطنم و لـقع و  ملع و  نیزاوم  يور  میوگ ، یم  ار  هچنآ  هک  دـینادب  دـییامن و  هجوت  یعاد  ضیارع  هب  لـقع  ملع و  فاـصنا و  هدـید 
بّـصعتم نامدرم  جاـجل  داـنع و  يور  دـنا ، هدومن  بوشم  ار  امـش  نهذ  هدـیناسر و  ناـیاقآ  كراـبم  عمـس  هب  هچنآ  تسا و  تقیقح 

.تسا هدوب  هاوخدوخ 

دننام هکلب  میامن ، بولغم  ار  نایاقآ  میآ و  بلاغ  دوخ  راتفگ  رد  هک  مرادن  يرظن  چیه  سلاجم  نیا  رد  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ 
.تسا تقیقح  قح و  زاربا  عیشت و  میرح  زا  عافد  مدصقم  فده و  هشیمه 

323 ص :
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قح و يذ  ار  هعیـش  زا  هقبط  مادـک  ایآ  .دنـشاب  یم  هفلتخم  تاقبط  رب  هعیـش  هک  دـش  فشک  امـش  بشید  تانایب  تـالمج  زا  ظـفاح :
رد مینادب  ام  هک  دییامرف  نایب  بلطم  ندش  نشور  يارب  ار  هعیـش  تاقبط  تسا  نکمم  هچنانچ  دیناد ؟ یم  قح  ار  اهنآ  دیاقع  راتفگ و 

.میوش ثحب  دراو  تمسق  مادک 

عیطم ناگدنب  ینعی  مداد ، حرش  هک  ینعم  نآ  هب  هعیـش  هکلب  دنتـسه ، هفلتخم  تاقبطرب  هعیـش  هک  مدرکن  ضرع  هتـشذگ  بش  یعاد :
ییامندوخ و عیشت  مان  هب  يرگیزاب  تاقبط  یلو  دنتسین ، رتشیب  هقبط  کی  ترضح  نآ  رما  هب  تلاسر  نادناخ  ناوریپ  ربمغیپ و  ادخ و 
هب ار  هقدنز  رفک و  هکلب  لطاب ، دیاقع  هدومن و  هدافتسا  ءوس  هعیش  سّدقم  مان  زا  دندومن و  عمج  دوخ  رود  هب  ار  ربخ  یب  لهاج  مدرم 
دنا هدومن  دای  اهنآ  زا  خیرات  رد  هعیش  مان  هب  دنیامن ، یمن  قیاقح  رد  قیقحت  هک  ربخ  یب  نامدرم  اذل  .دنداد  راشتنا  مدرم  نایم  مان  نیا 
نایم زا  یّلک  هب  اهنآ  هقرف ي  ود  دـنا و  هدـنام  یقاب  هقرف  ود  طقف  مه  یلـصا  هقبط  راهچ  نآ  زا  هک  دنتـسه  یلـصا  هقبط  راهچ  اـهنآ  و 

.تالغ هیحادق و  هیناسیک و  هیدیز و  زا : دنا  ترابع  هقرف  راهچ  نآ  دندش و  ادیپ  رگید  تاقبط  اهنآ  هقبط  ره  زا  دنا و  هتفر 

هیدیز دیاقع 

زا دعب  ار  دیز  دنناد و  یم  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  عابتا  ار  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنـشاب و  یم  هیدیز  لوا  هقرف 
.دنشاب یم  رایسب  اهیدیز  نآ ، فارطا  نمی و  رد  لاحلا  دنناد و  یم  ماما  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

ار مدرم  هدومن و  ریـشمش  فیـس و  هب  جورخ  هوالع  دشاب و  عاجـش  دهاز و  ملاع و  هک  یمطاف  يولع  ره  هک  تسا  نآ  رب  اهنآ  هدیقع 
ماما نآ  دیامن ، دوخ  هب  توعد 
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درک و جورخ  هفوک  رد  هیما  ینب  ملظ  راـشف و  هطـساو  هب  يوما  کلملادـبع  نب  ماـشه  تفـالخ  ناـمز  رد  دـیز  باـنج  نوچ  .تسا و 
رب ار  وا  يوریپ  هتسناد و  ماما  ار  وا  مدومن -  ضرع  یتبسانم  هب  ار  راوگرزب  نآ  لاح  حرش  بشیرپ  هچنانچ  دیـشون -  تداهـش  تبرش 

.دنهدب وا  هب  ار  یتبسن  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دیز  بانج  ماقم  هکنآ  لاح  و  دنناد ، یم  متح  دوخ 

هتسجرب تواخس ، تعاجش و  تدابع و  عرو و  نید و  مهف و  لضف و  ملع و  دهز و  رد  هدوب  مشاه  ینب  گرزب  تاداس  زا  دیز  بانج 
.هدوب راهنلا  مئاص  لیللا و  مئاق  هتسویپ  موق و 

مالّسلا هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  هچنانچ  ، هداد ار  بانج  نآ  تداهـش  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دومرف هک  هدیسر 

یّطختی همایقلا  موی  ناک  اذإف  ًادیهش ، لتقی  دیز ، هل  لاقی  لجر  کبلص  نم  جرخیس  نیـسح  ای  لاق : یبلـص  یلع  هدی  هللا  لوسر  عضو  »
(1) «. هّنجلا هلخدیو  سانلا  باقر  هباحصأو  وه 

وت بلـص  زا  دیآ  یم  نوریب  تسا  دوز  نیـسح  ای  دومرف : نم و  تشپ  رب  دراذـگ  ار  شکرابم  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رب دـنراذگ  یم  اپ  شباحـصا  دوخ و  دوش ، تماـیق  زور  نوچ  .تداهـش  لاـح  رد  دوش  یم  هتـشک  دـنیوگ ، یم  دـیز  ار  وا  هک  يدرم 

.دنوش یم  تشهب  لخاد  مدرم و  ياه  ندرگ 

نآ اب  هیما  ینب  ملظ  لباقم  رد  تضهن  مان  هب  هک  دنتسه  یباحصا  دارم  تسا  یهیدب 

325 ص :

.هجاوزا هدالوا و  لاوحا  باب  مالّسلا ، هیلعداجسلا  نیسحلا  نب  یلع  خیرات  ح 72 ، ، 46/199 یسلجم ، راونالاراحب ، - 1

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 363 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_325_1
http://www.ghaemiyeh.com


ّالا دنا و  هداد  تبسن  ترـضح  نآ  هب  هک  تسا  یتمهت  نیا  هتـشادن و  تماما  ياعدا  ًادبا  دیز  بانج  دوخ  یلو  دندومن ؛ مایق  ترـضح 
نآ زا  دعب  ینارگیزاب  یلو  هتسناد ، یم  مالّسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما  ترضح  شراوگرزب  ردارب  تماما  عیطم  عبات و  ار  دوخ  بانج  نآ 

: هک دندش  یلصا  هب  لئاق  ترضح 

«. فیسلاب جرخی  يأر  وذ  حلاص  ملاع  یمطاف  لک  مامالا  لب  هرتس ، یخرأو  هتیب  یف  سلج  نم  مامالا  سیل  »

هک تسا  يار  بحاص  حـلاص  ملاع  یمطاف  ره  ماـما ، هکلب  مدرم ، زا  دـناشوپب  ار  دوخ  دنیـشنب و  هناـخ  رد  هک  یـسک  نآ  تسین  ماـما 
.دیامنب ریشمش  هب  جورخ 

زاب دوخ  دصاقم  تفرـشیپ  يارب  یناکد  حالطـصا  هب  دنداد و  یتالیکـشت  هدومن و  ترـضح  نآ  تماما  هب  توعد  ار  مدرم  ور  نیا  زا 
.هیقلخ هیبشخ و  هیریکذ ، هیدوراج ، هیریغم ، دندیدرگ : هقرف  جنپ  اهنآ  دندومن و 

هیناسیک دیاقع 

.دنتفر یم  رامش  هب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدرک  دازآ  یلوم و  ناسیک ، باحصا  اهنآ  دندوب و  هیناسیک  مود  هقرف 

نینچ دوخ  دمحم  بانج  یلو  دندوب ، نینـسح ‘ زا  دعب  نینمؤملاریما  ترـضح  گرزب  دـنزرف  هیفنحلا ، نب  دـمحم  تماما  هب  لئاق  اهنآ 
.هدوب فورعم  یلوم  رما  تعاطا  اوقت و  عرو و  دهز و  ملع و  رد  دنتفگ و  یم  نیعباتلا  دیس  ار  وا  هکلب  هتشادن ، يا  هیعاد 

وا ياعدا  رب  لیلد  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  داجس  ترـضح  اب  ار  وا  ياه  تفلاخم  هیـضق  دندومن  زیواتـسد  اهرگیزاب  یـضعب 
اه تفلاخم  نیا  زا  دمحم  بانج  دوصقم  هکلب  هتشاد ، تماما  ياعدا  هک  دوبن  نیا  تقیقح  لصا  هکنآ  لاح  و  دنداد ، رارق 
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هجوتم ار  دوخ  هداس ي  نیدـقتعم  لهاج و  ياهدـیرم  قیرط  نیا  هب  هک  هدوب  مراـهچ  ماـما  مالّـسلا  هیلعداجـس  ترـضح  ماـقم  تاـبثا 
هب رجح  رارقا  دوسالا و  رجح  لباقم  رد  قح  توبث  زا  دعب  مارحلا ، دجسم  نامه  رد  هکنآ  امک  متـسین ، ماقم  نیا  دجاو  نم  هک  دنزاس 

نیدقتعم هلسلس  رـس  هک  یلباک  دلاخ  وبا   (1)، هدیدرگ تبث  ًالصفم  خیراوت  رابخا و  بتک  رد  هک  مالّسلا  هیلعداجـس  ترـضح  تماما 
هب

هب نیدقتعم  زا  یعمج  اب  دوب ، بانج  نآ 
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یلع یلإ  هیفنحلا  نب  دمحم  لسرأ  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  اّمل  لاق : مالّـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  َاعیمج ، هرارزو  هدیبع  یبأ  نع  - » 1
یلإ هدعب  نم  همامإلاو  هّیصولا  عفد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ّنأ  تملع  دق  یخأ  نبای  هل : لاقف  هب  الخف  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

هحور یلع  یّلص  هنع و  هللا  یضر  كوبأ  لتق  دقو  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  یلإ  ّمث  مالّسلا  هیلع  نسحلا  یلإ  ّمث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 
ینعزانت الف  کتثادح ، یف  کنم  اهب  ّقحأ  یمیدقو  یّنس  یف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نم  یتدالوو  کیبأ  ونـص  کّمع و  انأ  و  صوی ، مل  و 

نأ کظعأ  ّینإ  ّقحب ، کل  سیل  ام  عّدت  الو  هللا  قتا  ّمع  ای  مالّسلا : هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هل  لاقف  ینّجاحت ، الو  همامإلاو  هّیـصولا  یف 
دهـشتسی نأ  لبق  کلذ  یف  ّیلإ  دـهعو  قارعلا  یلإ  هّجوتی  نأ  لبق  ّیلإ  یـصوأ  هیلع  هللا  تاولـص  ّمع  ای  یبأ  ّنإ  نیلهاـجلا ، نم  نوکت 

هللا ّنإ  لاحلا ، ّتتشتو  رمعلا  صقن  کیلع  فاخأ  ّینإف  اذهل ، ضّرعتت  الف  يدنع ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  حالـس  اذهو  هعاسب 
مکاحتن یّتح  دوسألا  رجحلا  یلإ  انب  قلطناف  کلذ  ملعت  نأ  تدرأ  اذإف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  بقع  یف  همامإلاو  هّیصولا  لعج  ّلجوّزع 
نیسحلا نب  ّیلع  لاقف  .دوسألا  رجحلا  ایتأ  یّتح  اقلطناف  هّکمب ، امهنیب  مالکلا  ناکو  مالّسلا : هیلعرفعج  وبأ  لاق  .کلذ  نع  هلأسنو  هیلإ 

ّمث هللا  لأسو  ءاعدلا  یف  دـمحم  لهتباف  لس ، ّمث  رجحلا  کل  قطنی  نأ  هلـس  ّلجوّزع و  هللا  یلإ  لهتباف  تنأ  أدـبإ  هیفنحلا : نب  دـمحمل 
نبا ای  تنأ  هللا  عداف  دمحم : هل  لاق  کباجأل ، ًامامإو  ًاّیـصو  تنک  ول  ّمع  ای  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  لاقف  هبجی ، ملف  رجحلا  اعد 

ءایـصوألا قاثیمو  ءایبنألا  قاثیم  کیف  لعج  يذـّلاب  کـلأسأ  لاـق : مث  دارأ  اـمب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هللا  اعدـف  هلـسو ، یخأ 
لوزی نأ  داک  یّتح  رجحلا  كّرحتف  لاق : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا  دـعب  مامإلاو  ّیـصولا  نم  انتربخأ  اّمل  نیعمجأ  سانلا  قاثیمو 

نیسحلا نب  ّیلع  یلإ  ّیلع ‘ نب  نیـسحلا  دعب  همامإلاو  هّیـصولا  ّنإ  مهّللا  لاقف : نیبم ، ّیبرع  ناسلب  ّلجوّزع  هللا  هقطنأ  ّمث  .هعـضوم  نع 
نیـسحلا نب  ّیلع  ّیلوتی  وهو  ّیلع  نب  دـمحم  فرـصناف  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  نباو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب 

.ْهمامالا رمأ  یف  لطبملاو  قحملا  يوعد  نیب  هب  لصفی  ام  باب  ْهجحلا ، باتک  ح 5 ، ، 1/348 ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  مالّسلا .» هیلع 
.تسا هدرک  لقن  یلباک  دلاخ  یبا  زا  رگید  یظافلا  اب  ار  ثیدح  نیمه  باب 5 ، ح 3 ، ، 1/257 حئارجلاو ، جئارخلا  رد  يدنوار  بطق 
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ماوع زا  یعمج  اهدایش ، زا  هدع  کی  یلو  دندش ، فرتعم  داّجـس  ترـضح  تماما  هب  هدومن و  دمحم  بانج  زا  تیعبت  دّمحم ، تماما 
تـسایس هیما ، ینب  لباقم  رد  هدومن و  یـسفن  هتـسکش  دمحم  بانج  هک  هناهب  نیا  هب  دنتـشاد ، هاگن  هدیقع  نآ  رب  ار  ربخ  یب  درخ  یب 

بانج دنتفگ  دندنام و  تباث  مه  دمحم  بانج  تافو  زا  دعب  تسا و  مّلـسم  دـمحم  بانج  تماما  الا  و  دومن ، ار  يرما  نینچ  ياضتقا 
هقرف راهچ  ناشیا  دنک و  داد  لدع و  زا  رپار  ناهج  دیآ و  نوریب  ینامز  هدـیدرگ ، ناهنپ  يوضر  لبج  بعـش  رد  هکلب  هدرمن ، دـمحم 

.تسا هدنامن  یقاب  یسک  زورما  هدیقع  نیا  رب  یلو  هیبرح ، و ]  ] هیقاحسا هیبرک ، هیراتخم ، دنا : هدوب 

هیحاّدق دیاقع 

تـسد هب  بهذم  نیا  تالیکـشت  لصا  .تسا و  ضحم  رفک  ًانطاب  یلو  عیـشت ، ًارهاظ  هفیاط  نیا  بهذم  لصا  .دنا  هیحاّدق  مود  هفیاط 
رابخا دیجم و  نآرق  رد  ار  تالیوات  باب  دش و  عورش  رـصم  رد  ناتخل  راهچ  یـسیع  حاّدق و  هب  فورعم  ناصید »  » ای ملاس  نب  نومیم 

یلع هب  ربمغیپ  ربمغیپ و  هب  دنوادخ  ار  تعیرـش  نطاب  دنتفگ  دنداد و  رارق  ینطاب  رهاظ و  تعیرـش  يارب  زا  دندومن و  زاب  دوخ  لیم  هب 
هیرهاظ تدابع  تعاط و  دـیق  زا  دنتـسناد ، ار  تعیرـش  نطاب  هک  یناسک  دـنیوگ  داد و  میلعت  صلاخ  نایعیـش  نادـنزرف و  هب  مه  وا  و 

.دندش هدوسآ  دازآ و 

بیاغ ار  متفه  ماما  دنا و  فرتعم  ماما  تفه  هب  دندقتعم و  ربمغیپ  تفه  هب  دنداد ، رارق  هیاپ  تفه  رب  ار  بهذم  ناشیا  و 

: دندوب هفیاط  ود  ناشیا  دنتسه و  نآ  روهظ  رظتنم  دنرامش و  یم 

هب دوخ  ياه  باتک  راتفگ و  راعشا و  رد  هک  يولع  ورسخ  رصان  باحصا  هیرصان ؛
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.دنتشاد رایسب  عویش  ناتسربط  رد  هدیناشک و  داحلا  رفک و  هب  ار  مدرم  رایسب  هعیش ، مان 

رد ار  توملا  گرزب  هنتف  كانفسا و  هعقاو ي  هدمآ و  ناریا  هب  دوب و  رصم  لها  ًالصا  هک  حاّبص  نسح  باحصا  مود  هفیاط  هیحاّبص ؛
لّصفم حرش  یضتقم  رـصتخم ، سلجم  نیا  هک  تسا  هدش  تبث  ًالّـصفم  خیرات  رد  هک  دش  ناوارف  ياه  لتق  ثعاب  درک و  اپرب  نیوزق 

.دشاب یمن  نآ  یخیرات  تالاح 

تالغ دیاقع 

دساف سجن و  رفاک و  اهنآ  یمامت  دنا و  هدش  فورعم  عیشت  مان  هب  هک  دنتسه  یفیاوط  ماوقا و  نیرت  تسپ  هک  دنا  هیلاغ  مراهچ  هفیاط 
.هیردزا و ]  ] هیلیعامسا هیبوقعی ، هیغیزب ، هیبارغ ، هیروصنم ، هیئابس ، دنتسه : یلصا  هقرف ي  تفه  اهنآ  .دنشاب و  یم  دسفم  و 

، هیرشع انثا  هیماما ي  هعیش ي  هعماج ي  ام  .مدرک  ضرع  سلجم  ياضتقا  هب  ًارـصتخم  هتـشذگ  بش  ار  اهنآ  شیادیپ  تالاح و  حرش 
ره .میناد و  یم  نید  یب  دـحلم  رفاک  سجن و  ره  زا  سجنا  ار  اهنآ  دنتـسه و  ءيرب  اهنآ  دـیاقع  اـهنآ و  زا  اـیند  نیملـسم  ماـمت  هکلب 

جرد ًاوهـس  ای  ًادمع  بتک  ضعب  رد  روهـشم و  هاوفا  هنـسلا و  رد  ْهیانک ، ای  ْهحارـص  داحلا ، رفک و  هدعاق  يور  هعیـش  مان  هب  يا  هدیقع 
انثا هیماما ي  هعیـش ي  تعاـمج  یلو  دـنناوخ ، یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هعیـش ي  ار  دوخ  هک  دنـشاب  یم  هفیاـط  نیا  زا  رتشیب  هدـیدرگ ،

بابل ّبل و  كاپ و  بهذم  نید و  لصا  هکلب  رود ، هدـساف  دـیاقع  نیا  زا  دنتـسه ، ایند  رد  تیعمج  نویلیم  دـص  رب  دـیاز  هک  هیرـشع 
.دوش یم  تفای  اهنآ  دزن  رد  هدیسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلاط  یبا  نب  یلع  هللا ، لوسر  ملع  باب  هلیسو  هب  هک  ار  تعیرش 
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هیرشع انثا  هیماما  هعیش  دیاقع 

هعیـش ي لصا  دنتـسه و  اراد  لقنو  لقع  قباطم  ار  تعیرـش  بابل  ّبل  هک  دنا  هیرـشع  هّقح ي  هقرف ي  هیماما و  هعیـش ي  مجنپ  هفیاط 
تسرهف روط  هب  امش  يارب  ار  یقیقح  نایعیـش  نیا  هدیقع ي  هصالخ ي  .دنا و  یبّالق  هعیـش ي  هقرف ، راهچ  نآ  دنتـسه و  اهنیا  یعقاو 

؛ دیهدن اهنآ  هب  طلغ  ياه  تبسن  اهدعب  ات  میامن ، یم  ضرع  راو 

هیبش و هک  دحا  دحاو و  تسوا  هک  الع  ّلج و  تیدـحا  ترـضح  دوجولا ، بجاو  تاذ  دوجو  هب  دـندقتعم  هیماما  هعیـش ي  هعماج ي 
هکلب دشاب ، یم  اّربم  اّرعم و  هیناکما  تافـص  عیمج  زا  ضرع و  هن  تسا و  رهوج  هن  تروص ، هن  تسا و  مسج  هن  درادن ، ریظن  لیدع و 

.درادن تادوجوم  رب  تاضویف  هضافا  تادوجوم و  قلخ  رد  یکیرش  تسا و  رهاوج  ضارعا و  عیمج  قلاخ 

: دنا هتفگ  هدروآ و  رعش  هب  ار  راگدرورپ  هیبلس  تافص  افرع  زا  یضعب 

ضرع هن  رهوج  هن  مسج  دوب و  بّکرم  هن 

قلاخ ناد  ینغ  وت  یناعم  تسا و  کیرش  یب 

یناگداتـسرف لسر و  اذل  دیامن ، ییامنهار  تیاده و  ار  قلخ  یتسیاب  مه  یفرط  زا  دوشن و  تیؤر  زگره  دوجولا  بجاو  تاذ  نوچ  و 
تیاده يارب  رایع  لماک  هدیزگرب  رشب  سنج  زا 

ددع هک  هداتـسرف ، نامز  ره  لها  تاجایتحا  لاح و  ياضتقا  هب  هیفاک ، تاروتـسد  تانیب و  تازجعم و  نیهارب و  لیالد و  اب  رـشب  دارفا 
نمحرلا لیلخ  میهاربا  ءایبنالا و  خیش  حون  هک  مزعلا  ولوا  ربمغیپ  جنپ  رماوا  تحت  رد  اهنآ  یمامت  تسا و  رامش  یب  رایسب و  یسب  اهنآ 

دوجو رخآ ، ربمغیپ  دندوب و  رشب  يامنهار  يداه و  دنشاب -  مالـسلا  مهیلعو  هلآ  انیبن و  یلع  هللا -  حور  یـسیع  هللا و  میلک  یـسوم  و 
زور ات  وا  تعیرش  نید و  هک  دشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایبنالا  متاخ  سدقا 
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.تسا رارقرب  یقاب و  تمایق 

: هک دندقتعم  هعیش  تعامج 

(1) «. همایقلا موی  یلإ  هّرمتسم  هتعیرشو  همایقلا  موی  یلإ  مارح  همارحو  همایقلا  موی  یلإ  لالح  دّمحم  لالح  »

ات تسا  رمتسم  یقاب و  مه  وا  تعیرـش  تمایق و  زور  ات  تسا  مارح  مه  ترـضح  نآ  مارح  تمایق و  زور  ات  تسا  لالح  دمحم  لالح 
.تمایق زور 

.دوش یم  هداد  اهنآ  هب  خزود  ای  تشهب  رد  هک  هدومرف  نیعم  ییازج  ازس و  دب ، کین و  زا  لامعا  عیمج  يارب  زا  لاعتم  دنوادخ  و 

کین و زا  ار  قیالخ  مامت  ایند ، رمع  ندش  مامت  زا  دعب  هک  دنیوگ  ءازجلا  موی  هدـیدرگ ، نیعم  لامعا  يازج  ازـس و  يارب  هک  يزور  و 
رشحم يارحص  هب  ییایلغ ،-  روه  فیطل و  ندب  هن  ینامسج -  رصنع  ندب  نیمه  اب  دنک  یم  هدنز  ار  همه  نیرخآلا  نیلوالا و  نم  دب ،

صوصخلاب ًامومع و  ینامـسآ  بتک  رد  هچنانچ  دـناسر ؛ یم  دوخ  يازج  هب  ار  کـی  ره  یگدیـسر ، همکاـحم و  زا  دـعب  دروآ و  یم 
تسد لصّتم ، دنس  اب  هک  تسا  میرک  نآرق  نیمه  ام  قّقحم  تباث و  مکحم و  دنـس  .تسا و  هداد  ربخ  دیجم  نآرق  لیجنا و  تاروت و 

میراودیما میتسه و  نآ  تاروتسد  هب  لماع  ام  هدیـسر و  ام  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هدیدرگن  فیرحت  هدروخن و 
.میشاب روجام  هللادنع  هک 

زامن و لیبق  زا  مظعا ، سدقا  باتک  نیا  رد  هجردنم  هبجاو ي  ماکحا  عیمج  هب  و 
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.میدقتعم هریغ  داهج و  جح و  سمخ و  تاکز و  هزور و 

لمع هب  مزاج  مزاع و  فرتعم و  هدیسر ، ام  هب  ادخ  لوسر  هلیسو  هب  هک  یتاروتـسد  تابحتـسم و  تابجاو و  تاعورف و  هب  نینچمه  و 
لتق ابر و  طاول و  انز و  رامق و  بارـش و  لیبق  زا  هریغـص ، هریبک و  ناهانگ  یـصاعم و  عیمج  زا  .میتسه و  لاعتم  دـنوادخ  تاقیفوت  اب 

.مییامن یم  بانتجا  هدیدرگ ، اهنآ  زا  عنم  هدراو  رابخا  دیجم و  نآرق  رد  هچنآ  زا  اهنآ  ریغ  ملظ و  سفن و 

هب هدـیزگرب و  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد  يا  هدـنروآ  هیهلا ، ریتاسد  ماـکحا و  هک  یمـسق  ناـمه  میدـقتعم  هعیـش  تعاـمج  اـم  و 
نابهاگن سراح و  ظفاح و  هک  دشاب  يا  هدنرادهاگن  یتسیاب  .دشاب  یم  ادخ  لوسر  هک  هدنروآ  تافو  زا  دعب  هدومن ، یفرعم  نایمدآ 

هفیلخ و یـصو و  دیامن ، یفرعم  مدرم  هب  دزیگنارب و  ادـخ  ار  نید  هدـنروآ ي  ربمغیپ و  هک  یمـسق  نامه  دـشاب ، تعیرـش  نید و  نآ 
لاعتم يادخ  رما  هب  ءایبنا  مامت  هچنانچ  .دیامن  یفرعم  تما  هب  ربمغیپ  هلیسو  هب  دیامرف و  باختنا  دنوادخ  یتسیاب  مه  ار  نید  رادهاگن 

تّما فالتخا ، داسف و  زا  يریگولج  يارب  هدوب ، اهنآ  همه  زا  لضفا  لمکا و  هک  مه  متاـخ  ربمغیپ  دـندومن ، یفرعم  ار  دوخ  يایـصوا 
.تسا هدومرف  یفرعم  اهنآ  هب  هیراج  ّتنس  يور  راگدرورپ  رما  هب  ار  دوخ  يایصوا  هدراذگن و  ناشدوخ  لاح  هب  ار 

: دشاب یم  هدزاود  دندش ، یفرعم  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صوصنم  يایصوا  نآ  ددع  و 

ّمث مولعلا  رقاب  دّمحم  هنبا  ّمث  نیدباعلا  نیز  ّیلع  هنبا  ّمث  نیسحلا  هوخأ  ّمث  نسح  هنبا  هدعبف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ءایصوألا  دّیـس  مهلوأ  »
هنبا ّمث  قداصلا  رفعج  هنبا 
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ّیقنلا ّیلع  هنبا  ّمث  ّیقتلا  دّمحم  هنبا  ّمث  اضرلا  ّیلع  هنبا  ّمث  مظاکلا  یسوم 

ًاطـسق هب  ضرألا  هللا  ألمی  راصمألا  نع  راظنألا ال  نع  باغ  يّذلا  مئاقلا  هّجحلا  وهو  ّيدهملا  دّمحم  هنبا  مث  ّيرکـسعلا  نسح  هنبا  ّمث 
« .ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو 

، اهنآ یمهدزاود  هک  دـندش  یفرعم  ام  هب  ربمغیپ  هلیـسو  هب  ادـخ  بناج  زا  قح ، رب  ماما  هدزاود  نیا  هک  تسا  نآ  هیماما  هعیـش  داـقتعا 
ءایبنا و راودا  یمامت  رد  هک  یتبیغ  دـننام  هدومن ، رایتخا  تبیغ  هدیـسر ، رایـسب  مه  امـش  ياملع  زا  هک  ضیفتـسم  رتاوتم و  رابخا  ربانب 

.تسا هدوب  ءایصوا 

روهظ راظتنا  ملاع ، لها  مامت  هک  تسا  لک  حلـصُم  و  لدع ، رـشن  ملظ و  عفر  يارب  هداد  رارق  هریخذ  دـنوادخ  ار  سّدـقم  دوجو  نآ  و 
.دنراد ار  یحلصم  نینچ 

لها قرط  زا  هربتعم ، تاور  هلیسو  هب  هحیحـص ، رابخا  دیجم و  نآرق  رد  هک  سمخ  ماکحا  عیمج  هب  دندقتعم  هعیـش  تعامج  هصالخ 
، هدیسر اهنآ  هب  ترـضح  نآ  صاخ  هباحـص  زا  ترطف  کین  نینمؤم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  كاپ  ترتع  تراهط و  تیب 

.تاید باب  نیرخآ  ات  تراهط  باب  لوازا 

تاهّما ءابآ و  دیلقت  هار  زا  هن  ناهرب ، قطنم و  قیقحت و  يور  زا  ات  دومرف  تیانع  قیفوت  یعاد  هب  هک  ار  لاعتم  دـنوادخ  منک  یم  رکش 
رد ای  دراد ، ییوگو  تفگ  بهذم  نید و  نیا  رد  سک  ره  و  مراد ، بهذم  نید و  نیا  هب  راختفا  مشاب و  دقتعم  هسّدقم  دیاقع  نیا  هب 

.مرضاح راگدرورپ  هّوق  لوح و  هب  قیاقح  تابثا  تاهبش و  ّلح  يارب  یعاد  دشاب ، هابتشا  ههبش و  کش و 

« .دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  بانج  ياچ ، فرص  زامن و  زا  تغارف  زا  سپ  .دش  زامن  عقوم  تساخرب و  نّذؤم  يادص  »
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دراو یبلاطم  امش  هیعدا  رابخا و  بتک  رد  یلو  دیدومن ، نایب  ار  هعیش  قرف  تالاح  حرش  هک  مدش  نونمم  یلیخ  بحاص ، هلبق  ظفاح :
.دناسر یم  ًاصوصخم  ار  هیرشع  ینثا  هعیش  داحلا  رفک و  امش ، راتفگ  فالخ  رب  اهنآ  رهاوظ  هک  تسا 

.ددرگ راکشآ  قح  ات  دییامرف  نایب  ار  لاکشا  دراوم  هیعدا و  رابخا و  نآ  تسا  بوخ  یعاد :

تفرعم ربخ  هب  عجار  لاکشا 

امـش گرزب  نیرـسفم  ءاملع و  زا  یکی  ملق  هب  هک  یفاص  ریـسفت  رد  مراد ، رظن  رد  لاحلا  هچنآ  یلو  ما ، هدـید  يدایز  راـبخا  ظـفاح :
: تفگ داتسیا و  باحصا  لباقم  رد  فطلاب ، دیهشلا  نیسح ، ترضح  يزور  هک  دنک  یم  لقن  يربخ  دشاب ، یم  یشاک  ضیف 

.هاوس نم  هدابع  نع  هتدابعب  اونغتسا  هودبع  اذإف  هودبع  هوفرع  اذإف  هوفرعیل ، ّالإ  دابعلا  قلخ  ام  هرکذ  ّلج  یلاعت  هللا  ّنا  سانلا  اهّیا  »

بجت يذـّلا  مهمامإ  نامز  ّلک  لهأ  هفرعم  مالّـسلا : هیلع  لاق  هللا ؟ هفرعم  امف  هللا  لوسر  نبای  یّمأو  تنأ  یبأب  هباحـصأ : نم  لجر  لاق 
(1)« .هتعاط مهیلع 

دندرک شتدابع  دنتخانش ، ار  وا  هک  ینامز  سپ  .وا  نتخانش  يارب  رگم  ار  ناگدنب  تسا  هدومرفن  قلخ  هرکذ ، ّلج  دنوادخ  مدرم ! يا 
دنوش ینغتسم  دندرک ، تدابع  هک  نیمه  و 

.تسوا ریغ  هچره  تدابع  زا  وا  تدابع  هب 

؟ تسیچ ادخ  تفرعم  تقیقح  ربمغیپ ، رسپ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  باحصا  زا  يدرم 

رب شتعاطا  هک  ار  یماما  تسا  نامز  ره  لها  نتخانش  تفرعم و  دومرف :
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.تسا مزال  ناشیا 

لاکشا زا  باوج 

هّجوت لباق  فیعض  ای  تسا ، نسح  ربتعم و  ّقثوم و  ای  تسا  حیحص  ربخ  نیا  ایآ  هک  درک  هجوت  ربخ  دنـس  هلـسلس  هب  دیاب  ًالوا  یعاد :
.دودرم ای  تسا ،

همئا راهطا و  لآ  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  دیحوت ، رد  هحیرص  صوصن  ناوتن  يدحاو  ربخ  هب  تّحـص ، ضرف  رب 
.تخاس فرصنم  دوخ  رهاوظ  زا  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  يده 

عقاوم رد  هک  رـشع -  ینثا  همئا  زا  ناگرزب  هک  ار  یتارظانم  دـیحوت و  رد  ار  نید  همئا  راتفگ  ثیداـحا و  راـبخا و  همه  نیا  ارچ  اـمش 
هک یلاح  رد  دییامن ، یمن  هّجوت  اهنآ  هب  دینیب و  یمن  دنا ، هدومرف  صلاخ  دیحوت  تابثا  دـنا و  هدومن  نییرهد  نییدام و  اب  یـضتقم - 

یـسلجم همالع  راونالا  راحب  زا  دـیحوت  باتک  قودـص و  دـیحوت  لّضفم و  دـیحوت  لیبق  زا  رابخا ، بتک  هعیـش و  هّمهم  ریـسافت  ماـمت 
.تسا تراهط  تیب  لها  زا  هرتاوتم  رابخا  زا  ّولمم  هیماما  هعیش  گرزب  ياملع  هیدیحوت  بتک  ریاس  مهرارسا و  هللا  سّدق 

مراهچ نرق  رد  هعیـش  ياملع  رخافم  زا  هک  دیفم »  » هب فورعم  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبع  وبا  هیداقتعالا » تکنلا   » هلاسر ارچ 
دینک یمن  هعلاطم  ار  راوگرزب  نآ  فیلات  تاراتخملا »  » و بهاذملا » یف  تالاقملا  لئاوا   » نینچمه هدوب و  يرمق  لاس 413  ياّفوتم  و 

رب ماما  دـینادب  ات  یـسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحا  روصنم  وبا  لجالا ، انخیـش  جاجتحا »  » باـتک هب  دـییامن  یمن  هعجارم  زین  و 
دیحوت تابثا  دیحوت ، نیرکنم  نیفلاخم و  لباقم  رد  هنوگچ  مالسلاو  ْهالصلا  هیلع  اضر  ترضح  قح ،
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؟ هدومرف صلاخ 

.دیهد یم  رارق  هلمح  دروم  ار  نایعیش  هدومن و  ءاکتا  اهنآ  هب  دینک و  یم  ادیپ  ار  یهباشتم  دحاو  ياهربخ  دیدرگ  یم  هک 

: برع رعاش  دیوگ  شوخ  هچ 

يذقلا یّنم  نیعلا  یف  رصبتأ 

رصبت عذجلا ال  کنیع  یفو 

یم ارم  کچوک  بیع  هکنیا  زا  هیانک  ینیب -  یمن  ار  اـمرخ  بوچ  دوخ  مشچ  رد  اـما  ار ، كاـشاخ  هزیر  نم  مشچ  رد  ینیب  یم  اـیآ  »
«. ینیب یمن  ار  دوخ  گرزب  بیع  یلو  ینیب ،

نآ رد  هجردـنم  تایرفک  هکلب  تاموهوم ، تافارخ و  ات  دـیوش ، یمن  قیقد  ناتدوخ  ياه  باتک  هب  مرتحم  نایاقآ  هک  تسا  نیا  لـثم 
رابخا يردـق  هب  ناتدوخ  هربتعم  حاحـص  رد  یتح  دـییامنن ، دـنلب  رـس  تلاجخ  زا  دـینیبب و  تسا  یلکثلا  هب  کحـضی  هک  ار  اه  باتک 

.دیامن یم  ناریح  توهبم و  ار  لقع  هک  هدش  لقن  روآ  هدنخ 

ًاـصوصخم هدماین ، نآ  دننام  یگرزب  تمظع و  رد  هک  ار  یبتک  دـییامن  یم  هئطخت  هک  تسامـش  تاملک  راتفگ و  روآ  هدـنخ  ظفاح :
باتک ود  نیا  راکنا  یـسک  رگا  اهنآ و  رد  هجردنم  ثیداحا  تیعطق  هب  دنراد  قافتا  ام  ياملع  مومع  هک  ملـسم ، يراخب و  نیحیحص 

اریز هدومن ؛ ار  تعامج  ّتنـس و  بهذم  لصا  راکنا  تقیقح  رد  دیآ ، رب  اهنآ  هئطخت  لباقم  رد  دیامنب و  ار  اهنآ  رد  هجردنم  رابخا  و 
 - هقرحم قعاوص  لّوا  رد  یکم  رجح  نبا  هچنانچ  تسا ، گرزب  باتک  ود  نیا  هب  دـیجم ، نآرق  زا  دـعب  هعماـج  نیا  راـبتعا  رادـم  هک 

: تسا هتشون  دشاب -  هدیسر  ناترظن  هب  رگا 

يراخبلا و ناخیشلا  يور  رکب ) یبا  هفالخ  هّیفیک  يا  « ) اهتّیفیک نایب  یف  لصفلا  »
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.هب ّدتعی  نم  عامجاب  نآرقلا  دعب  بتکلا  ّحصأ  امه  نیذللا  امهیحیحص  یف  ملسم 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  بانج  زا  تسا  رودصلا  یعطق  نیحیحص  رد  هجردنم  رابخا  هک  تسا  یهیدب 

« .هب عوطقمف  نیحیحصلا  یف  امف  عوطقم  هلوبق  یلع  هّمألا  تعمتجا  ام  ّلکو  امهلوبق  یلع  تعمتجا  هّمألا  ّنأل  »

دعب تساهباتک  نیرت  حیحص  هک  دوخ ، نیحیحصرد  ملسم ) يراخب و   ) ناخیـش دندومن  تیاور  هک  رکب  یبا  تفالخ  تیفیک  نایب  رد 
عوطقم دـنیامنب  اهنآ  لوبق  رب  عامتجا  تّما  هک  ار  هچره  دـندومن و  اـهنآ  لوبق  رب  عاـمتجا  تّما  هکنآ  يارب  تّما ؛ عاـمجا  هب  نآرق ، زا 

.تسا رودصلا  عوطقم  ملسم  يراخب و  حیحص  رد  هجردنم  ثیداحا  لیلد ، نیمه  هب  سپ  .تسا 

.تسا دوجوم  تاموهوم  تافارخ و  تایلزه و  تایرفک و  باتک ، ود  نیا  رد  دیوگب  دیامن  تئرج  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  یفارخ  رابخا 

نیا تسا و  دراو  یملع  تاـضارتعا  تسا ، تّما  ماـمت  لوبق  دروم  باـتک  ود  نیا  دـیدومرف  هک  ناـتتانایب  زا  يا  هلمج  رد  ًـالوا  یعاد :
تّما عامجا  سپ  .دشاب  یم  لمع  ملع و  اب  ناملسم  نویلیم  دصکی  دودرم  ًاقطنم  ًالمع و  ًاملع و  رجح ، نبا  لوق  هب  ًادانتسا  امش  ياعدا 

!؟ دیدش لئاق  تفالخ  رما  رد  مالسا  ردص  يارب  هک  تسا  یعامجا  نامه  دننام  اجنیا  رد 

اهباتک نآ  هب  نیب  تقیقح  هدید  اب  دـیدنبب و  ار  اضر  هدـید  رگا  مه  مرتحم  نایاقآ  .تسا  لیلد  ناهرب و  اب  میوگ  یم  یعاد  هچنآ  ًایناث 
ام هچنآ  دینیب  یم  دینک ، رظن 

337 ص :
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دننام ناتدوخ ، ياملع  رباکا  زا  يرایـسب  هچنانچ  دش ، دیهاوخ  مّسبتم  ریحتم و  اهنآ  تاجردـنم  زا  ءالقع  مامت  ام و  دـننام  مینیب و  یم 
(1) ینطق راد 

(2) مزح نبا  و 

یف عاتمالا   » باتک رد  یعفاش  بلعث  نب  رفعج  لضفلاوبا  همـالع  و  يراـسلا » داـشرا   » رد ینالطـسقدمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  و 
يایرکز وبا  مالـسالا  خیـش  و  هیفنحلا » تاقبط  یف  هئیـضملا  رهاوج   » رد یفنح  یـشرق  دمحم  نب  رداقلادـبع  خیـش  و  عامـسلا » ماکحا 

عماج حرش   » رینم بکوک  ّرد  یمقلع  نیدلا  سمش  »(3) و  حیحص حرش   » رد يوون 

338 ص :

.تسا هتخادرپ  نیحیحص  ثیداحا  زا  یخرب  هب  داقتنا  دقن و  هب  نآ  رد  هک  عبتت  تامازلا و  مان  هب  دراد  یباتک  ینطق  راد  - 1
لقن زا  دـعب  مزح  نبا  .فزاـعملاو  نادـیعلاو  ریمازملاو  جنرطـشلا  عیب  عویبـلا ، باـتک  هلاـسم 1566 ، ، 7/565 مزح ، نــبا  یّلحملا ، - 2
نیب ام  لصتی  مل  عطقنم  اذـهو  : » دـسیون یم  رمخلا  ّلحتـسی  نمیف  ءاج  ام  باـب  هبرـشالا ، باـتک  يراخب 7/201 ، حیحـص  زا  یثیدح 

هلاسم هحفـص 158 ، دلج ، نیمه  رد  زین  و  عوضومف .» هیف  ام  لکو  ًادـبأ  ءیـش  بابلا  اذـه  یف  ّحـصی  الو  دـلاخ  نب  هقدـصو  يراخبلا 
يردـن ال  دـبالا ، هماطف  ریبزلا  نبا  نع  هیاورلا  اماو  : » دـسیون یم  ْهشئاع  یلع  رجحلا  ریبزلا  نب  هللادـبع  ْهلواـحم  رجحلا ، باـتک  ، 1394

هباحصلا رغاصأ  نم  هنوک  یف  هلثم  دارأ  ذإ  هل  رفغی  یلاعت  هللاو  ریبزلا  نبا  نم  تناک  هلزو  هلهو  هئیطخب  جتحی  نأ  ملسم  لحتـسا  فیک 
هللادـنع لضفلا  یف  اهنم  يزجتی  داکی  وهو ال  نآرقلا  ّصن  یف  ءانثلا  مظعأ  اهیلع  یلاعت  هللا  ینثأ  یتلا  نینمؤملا  ّمأ  لثم  یلع  رجحی  نأ 

«. یلاعت
هالـص هفـص  باب  یف  هحیحـص  یف  هللا  همحر  ملـسم  لوق  اماو  : » دسیون یم  حراش  .همدـقم  ، 1/16 يوون ، حرش  اب  ملـسم  حیحـص  - 3

ام انهه  تعـضو  امناو  حیحـصلا  اذـه  هباتک  یف  ینعی  انهه ؛ هتعـضو  يدـنع  حیحـص  ءیـش  ّلک  سیل  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نمم هرکذـن  مل  نمو  هاـنرکذ  نم  ثیدـح  نم  اـهنوکل  اهتّحـص ، یف  ًاـفلتخم  هریثـک  ثیداـحأ  هیف  عضو  دـقف  .لکـشمف  هیلع ، اوعمجا 
هروس نیلوا  تسا : نیا  شنومضم  هک  یثیدح  لیذ  رد  یحولا  ءدب  باب  نامیالا ، باتک  رد 2/207 ، زین  و  هثیدح .» هّحص  یف  اوفلتخا 

نا باوصلاو  لطاب  لب  فیعـض  : » دـسیون یم  تسا  هدوب  رثدـملا ) اهیا  ای   ) ْهروس دـش  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هک  يا 
یمن حیحص  ار  ملسم  حیحـص  ثیداحا  مامت  وا  هک  تسا  نآ  رگناشن  يوون  مالک  نیا  ...کبر .» مساب  أرقا  قالطالا  یلع  لزنا  ام  لّوا 

.تسا جاجح  نب  ملسم  هب  نعط  ماقم  رد  هکلب  دناد ،
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(1)« دابعلا ریخ  يده  یف  داعملا  داز   » رد میقلا  نبا  و  ریغصلا »

ثیداحا ضعب  هب  داقتنا  دقن و  ماقم  رد  ًاحیرص  هیّنس ، رباکا  زا  نارگید  هیفنح و  ياملع  عیمج  هرخالابو 

339 ص :

بقانم باتک  ح 393 ، يراخب 5/132 ، حیحـص  زا  یثیدح  جارعملاو ، ءارـسالا  یف  لصف  ص380 ، يزوـج ، میق  نبا  داـعملا ، داز  - 1
مث تسا ...« : نینچ  ثیدـح  یناـیاپ  شخب  هک  دـنک  یم  لـقن  جارعم  فیـصوت  رد  ْهعـصعص  نـب  کـلام  زا  جارعملا ، باـب  راـصنالا ،

.موی ّلک  هالص  نیسمخب  ترمأ  لاق : ترمأ ؟ امب  لاقف : یسوم  یلع  تررمف  تعجرف  موی ، ّلک  هالص  نیسمخ  تاولصلا  ّیلع  تضرف 
عجراف هجلاعملا ، ّدشأ  لیئارسا  ینب  تجلاع  کلبق و  سانلا  تبرج  دق  هللاو  ّیناو  موی  ّلک  هالـص  نیـسمخ  عیطتـست  کتّمأ ال  ّنا  لاق :

تعجرف ًارشع ، یّنع  عضوف  تعجرف  هلثم ، لاقف  یسوم  یلإ  تعجرف  ًارـشع ، یّنع  عضوف  تعجرف  .کتّمال  فیفختلا  هلأساف  ّکبر  یلإ 
تعجرف موی ، ّلک  تاولص  رشعب  ترمأف  تعجرف  هلثم ، لاقف  یسوم  یلإ  تعجرف  ًارـشع ، یّنع  عضوف  تعجرف  هلثم ، لاقف  یـسوم ، یلإ 

.موی ّلک  تاولص  سمخب  ترمأ  تلق : ترمأ ؟ امب  لاقف : یـسوم  یلإ  تعجرف  موی ، ّلک  تاولـص  سمخب  ترمأف  تعجرف  هلثم ، لاقف 
یلإ عجراف  هجلاعملا ، ّدشا  لیئارـسا  ینب  تجلاعو  کلبق  سانلا  تبرج  دـق  ّیناو  موی  ّلک  تاولـص  سمخ  عیطتـست  کتّمأ ال  ّنا  لاق :

تیـضمأ دانم  يدان  تزواج  املف  لاـق : .ملـسأو  یـضرأ  نکلو  تییحتـسا ، یتح  ّیبر  تلأـس  .لاـق  .کـتّمأل  فیفختلا  هلأـساف  کـّبر 
ءالؤهل ابجع  ای  و  : » دسیون یم  ْهدحاو  ْهّرم  تناک  ءارسالا  ّنا  یف  لصف  هحفص 383  رد  میق  نبا  سپس  يدابع .» نع  تففخو  یتضیرف 

یتح یـسوم  نیبو  ّهبر  نیب  دّدرتی  مث  نیـسمخ  هالـصلا  هیلع  ضرفت  هّرم  ّلک  یف  ّهنا  اّونظی  نأ  مهل  غاس  فیک  ًارارم ، ّهنأ  اومعز  نیذلا 
دقو ًارشع  ًارشع  اهطیحی  مث  نیسمخ  یلإ  هیناثلا  هّرملا  یف  اهدیعی  مث  يدابع ،» نع  تففخو  یتضیرف  تیضمأ  : » لوقی مث  ًاسمخ  ریـصت 
ریخا تمـسق  مه  میق  نبا  هک  میدرک  لقن  يراخب  زا  هک  یثیدـح  هب  هجوت  اب  ءارـسالا .» ثیدـح  نم  ظافلا  یف  اکیرـش  ظاـفحلا  طـلغ 

رظن راهظا  رد  تقد  اب  قرطلا و  ضعب  یف  يراخبلا  ظفل  اذـه  هک : تسا  هدرک  هراشا  همادا  رد  هدرک و  لقن  ظافلا  نیمه  هب  ار  ثیدـح 
هک دوش  یم  نشور  دروآ ، یم  دـهاش  ناونع  هب  ثیدـح  نیا  زا  هک  یظافلا  هب  هجوت  اـب  دراد و  ثیدـح  نیا  هب  تبـسن  هک  يداـقتنا  و 

ثیدح هک  تسا  یناسک  زا  یکی  وا  هکنیا  هچ  تسا ؛ يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  ...نیذـلا » ءالؤهل  ابجع  ایو   » هلمج زا  میق  نبا  دارم 
مه میق  نبا  تسا و  سّدـقم  نّنـست  لـها  رثـکا  دزن  شحیحـص  يراـخب و  هک  اـجنآ  زا  .تسا و  هدرک  لـقن  لکـش  نیمه  هب  ار  جارعم 

.تسا هدومن  افتکا  نیذلا »...  ءالؤه   » هلمج هب  هدرکن و  هراشا  يراخب  مان  هب  دوش ، راد  هکل  سّدقت  نیا  هتساوخن 
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فده هکنآ  هچ  تسا ؛ دوجوم  نیحیحـص  رد  هحیحـص  ریغ  هفیعـض ي  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دنراد  فارتعا  هدـمآرب و  نیحیحص 
بلعث نب  رفعج  نیدلا  لامک  دننام  ناتدوخ ، ياملع  نیقّقحم  زا  ضعب  اهنآ و  تّحـص  رد  ّتقد  هن  هدوب ، رابخا  عمج  ملـسم  يراخب و 

دقن ماقم  رد  ًاحیرص  هیّنس ، رباکا  زا  نارگید  هیفنح و  ياملع  عیمج  هرخالاب  بلاثم  رشن  نیحیحـص و  تایاور  حیابق  حیاضف و  نایب  رد 
دوجوم نیحیحص  رد  هحیحص  ریغ  هفیعض ي  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  دنراد  فارتعا  هدمآرب و  نیحیحـص  ثیداحا  ضعب  هب  داقتنا  و 

لامک دننام  ناتدوخ ، ياملع  نیقّقحم  زا  ضعب  اهنآ و  تّحص  رد  ّتقد  هن  هدوب ، رابخا  عمج  ملـسم  يراخب و  فده  هکنآ  هچ  تسا ؛
لیالد و هماقا  دنا و  هدومن  غیلب  یعس  اهنآ  بیاعم  بلاثم و  رـشن  نیحیحـص و  تایاور  حیابق  حیاضف و  نایب  رد  بلعث  نب  رفعج  نیدلا 

(1) .دشاب یم  راکشآ  زراب و  باب ، نیا  رد  نیهارب 

340 ص :

باتک يراخب  حیحص  ًاصوصخم  نیحیحص و  لیدعت  حرج و  رد  هک  نّنـست  لها  ياملع  زا  رفن  دنچ  مان  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  - 1
باتک فلؤم  یفوتم 327 ،)  ) يزارلا یمیمتلا  دواد  نب  رذنملا  نب  سیردا  نب  دّـمحم  نب  نامحرلادـبع  لّوا : مینک : هراشا  دـنا  هتـشون 
ماهوال حـضوملا   » فلؤم باـتک  یفوتم 463 ،)  ) يدادـغبلا دـمحا  نب  تباـث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکبوبا  مود : يراـخبلا .» اـطخ  ناـیب  »

لیدعتلا  » باتک فلؤم  یفوتم 474 ،)  ) یجابلا یمیمتلا  ثراو  نب  بویا  نب  دعـس  نب  فلخ  نب  نامیلـس  دـیلولا ، وبا  موس : يراخبلا .»
یفوتم  ) ینایجلاب فورعملا  یناسغلا  دمحا  نب  دّمحم  نب  نیسحلا  یلع  وبا  مراهچ : حیحـصلا .» یف  يراخبلا  هنع  جرخ  نمل  حیرجتلاو 

نـسحلا یبا  نب  فلخ  نب  نمؤملادـبع  دّـمحم  وبا  مجنپ : ماهوالا .» نم  يراخبلا  باتک  یف  عقو  اـم  یلع  هیبنتلا   » باـتک فلؤم  (، 498
نب دـمحا  نب  دـمحا  دیعـس  وبا  نیدـلا  باهـش  مشـش : يراخبلل .» حیحـصلا  عماجلا  ماـهوا   » باـتک فلؤم  یفوتم 705 ،)  ) یطایمدـلا

: متفه يراخبلل .» حیحصلا  عماجلا  لاکشا  لح  یف  یلجلا  دقعلا   » باتک فلؤم  یفوتم 763 ،)  ) يرصملا يراکهلا  یسوم  نب  نیسحلا 
ثیداحالا  » باتک فلؤم  یفوتم 806 ،)  ) یقارعلا ینایزارلا  يدرکلا  نامحرلادبع  نب  نیـسحلا  نب  میحرلادـبع  لضفلاوبا  نیدـلا  نیز 

ًْهعزوبا  ) يرهاقلا میهاربا  نب  نیـسحلا  نب  میحرلادبع  نب  دـمحا  متـشه : عاطقناو .» فعـضب  اهیف  ملکت  یتلا  نیحیحـصلا  یف  ْهجرخملا 
نیدلا قفوم  مهن : حیرجتلا .» نم  برضب  سمو  حیحـصلا  یف  هل  جرخا  نمل  حیـضوتلاو  نایبلا   » باتک فلؤم  یفوتم 826 ،) ( ) یقارعلا

: مهد حیحـصلا .» عماجلا  تامهبمل  حیـضوتلا   » باتک فلؤم  یفوتم 884 ،)  ) یـسلبارطلا لیلخ  نب  دّـمحم  نب  میهاربا  نب  دـمحا  رذوبا 
«. يراخبلا یلع  حرجلا   » باتک فلؤم  ینوتبلا ، یفنحلا  میرک  رمع 
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رد قّقحم  هک  ناتدوخ  ياملع  رباـکا  هکلب  میریگ ، رارق  امـش  هلمح  دروم  هک  مییاـمن  یم  بلاـطم  رد  قیقحت  هک  میتسین  اـم  اـهنت  سپ 
.دنا هدومن  ار  تانایب  لیبق  نیا  هدوب ، قیاقح 

.دننک قح  هب  تواضق  ات  دینک ، نایب  سلجم  لها  يارب  دوخ  نیهارب  لیالد و  زا  تسا  بوخ  ظفاح :

یلو منام ، یم  زاب  امـش  لاؤس  هتـشر  زا  مدرگ ، ثحب  نیا  دراو  مهاوخب  رگا  هدوبن و  عوضوم  نیا  رد  ام  يوگ  تفگ و  هچرگ  یعاد :
.میامن یم  هراشا  ًارصتخم  يا  هنومن  دنچ  هب  مارم ، تابثا  يارب 

نّنست لها  زا  یلاعت  هللا  ْهیؤر  رابخا 

رد ای  ایند و  رد  دوش  یم  هدید  هک  ار  الع  ّلج و  راگدرورپ  تیؤر  تینامسج و  هب  هدیقع  داحتا و  لولح و  زیمآ  رفک  رابخا  امـش  رگا 
بتک هب  دـینک  هعجارم  دـییامن ، هعلاطم  دـیهاوخب  دـنا -  لئاق  هرعاشا  هلبانح و  زا  يا  هّدـع  هچنانچ  دـیاقعلا -  فـالتخا  یلع  ترخآ ،

(1) «، يراخب حیحص   » لوا دلج  زا  هحفص 100  ًاصوصخم  ناتدوخ ، هربتعم 

(2) قاقرلا باتک  نم  طارصلا  باب  مراهچ ، دلج  هحفص 92  زین  ناذالا و  باتک  نم  دوجسلا  لضف  باب 

باب  (3) ملسم ،» حیحص   » لوا دلج  هحفص 86  رد  و 

341 ص :

.دوجسلا لضف  باب  ْهالصلا ، ْهفص  باتک  ْهالصلا ، باتک  ح 762 ، ، 2/381 يراخب ، حیحص  - 1
.مّنهج رسج  طارصلا  باب  قاقرلا ، باتک  ح 1434 ، ، 7/502 نامه ، - 2

.مّهبر ْهرخآلا  یف  نینمؤملا  ْهیؤر  تابثا  باب  نامیالا ، باتک  ، 298 ح 296 -  ، 1/163 ملسم ، حیحص  - 3
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.دیروآ یم  تسد  هب  یبوخ  هب   (1) «، دنسم  » مود دلج  هحفص 275  رد  لبنح  دمحا  ماما  ْهرخآلا و  یف  مّهبر  نینمؤملا  ْهیؤرلا  تابثا 

: هک دنیامن  یم  تیاور  هریره  وبا  زا  هک  مناسر  یم  ناتمرتحم  ضرع  هب  ار  باوبا  نامه  زا  ربخ  ود  هنومن ، باب  نم 

(2)« .یبسح یبسح  ّطق  ّطق  لوقتف  اهیف ، همدق  ّبرلا  عضی  یتح  نکست  الف  ًادیدش  ًاظّیقت  ّظیقتتو  رفزت  رانلا  ّنا  »

نیا ات  دنک  یم  رما  هداهن  شتآ  نایم  رد  ار  دوخ  ياپ  دنوادخ  هکنآ  ات  دریگ ، یمن  مارآ  دور و  یم  دایدزا  هب  ور  هتسویپ  هلعش  يادص 
.تسا یفاک  نامز 

: دندومن لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  مدرم  زا  یتعامج  هک  دنا  هدومن  تیاور  هریره  وبا  زا  زین  و 

؟ همایقلا موی  اّنبر  يرن  له  هللا  لوسر  ای  »

؟ باحس اهعم  سیل  اوحص  هریهظلاب  سمشلا  هیؤر  یف  نوّراضت  له  .معن  لاق :

.هللا لوسر  ای  ال  اولاق :

؟ باحس اهیف  سیل  اوحص  ردبلا  هلیل  رمقلا  هیؤر  یف  نوّراضت  لهو 

342 ص :

.ْهریره یبا  دنسم  ، 2/275 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
ص47 ج 6 ، يراخب ، حیحص  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  رکذ  نّنـست  لها  بتک  رد  فلتخم  ریباعت  اب  تیاور  نیا  - 2
ج 8، ملسم ، حیحـص  دیحوتلا ؛ باتک  ص186 و 187 ، جو 8 ، روذـنلاو ؛ نامیالا  باتک  و 225 ، ص224  و ج 7 ، هروـس ق ؛ و 48 ،
جو 5، رانلا ح 2682 و 2683 ؛ لهاو  ْهنجلا  لها  دولخ  یف  ءاج  ام   » باب 19 ص95 و 96 و 97 ، ج 4 ، يذمرت ، ننس  ص151 و 152 ؛
صو 507؛ و ص368 و 369 ، ات 315 ، صو 312  ص276 ، هریره ، یبا  دنسم  ج 2 ، دمحا ، دنسم  ح 3326 ؛ هروس ق ، ص65 و 66 ،
ص340 و 341، ج 2 ، یمراد ، ننس  صو 279 ؛ صو 234 ، صو 229 و 230 ، صو 141 ، ص134 ، کلام ، نب  سنا  دنسم  جو 3 ،

( ققحم «. ) دیزم نم  له   » یلاعت هلوق  باب 
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.هللا لوسر  ای  ال  اولاق :

تناک ام  هّمأ  ّلک  عبّتیل  نّذؤم  نّذأ  همایقلا  موی  ناک  اذإ  .امهدحأ  هیؤر  یف  نوّراضت  امک  ّالإ  همایقلا  موی  هللا  هیؤر  یف  نوّراضت  ام  لاق :
ّرب نم  هللا  دبعی  ناک  نم  ّالإ  قبی  مل  اذإ  یّتح  رانلا ، یف  نوطقاستی  ّالإ  باصنألاو  مانـصألا  نم  هللا  ریغ  دبعی  ناک  دـحأ  یقبی  الف  دـبعت ،

.مّکبر انأ  لوقیف : اهیف ، هوأر  یتلا  نم  هروص  یندأ  یف  نیملاعلا  ّبر  مهاتأ  رجافو 

.ًائیش هللااب  كرشن  ال  کنم ، هللااب  ذوعن  نولوقیف :

!؟ اهب هنوفرعتف  هیآ  هنیبو  مکنیب  له  لوقیف :

.معن نولوقیف :

.مّکبر انأ  لاقف : هّرم  لّوأ  اهیف  هوأر  یتلا  هروص  یف  لّوحت  دقو  مهسوؤر  نوعفری  ّمث  قاس  نع  هللا  فشکیف 

(1)« .اّنبر تنأ  نولوقیف :

343 ص :

ج 1، يراـخب ، حیحـص  مینک : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  هدـش  رکذ  ننـست  لـها  بتک  رد  فـلتخم  ریباـعت  اـب  تیاور  نیا  - 1
، قاقرلا باتک  ات 206 ، ص205  و ج 7 ، نآرقلا ؛ ریسفت  باتک  ص179 ، جو 5 ، دوجسلا ؛ لضف  باب  ناذالا ، باتک  ات 197 ، ص195 
، هیمهجلا ترکنا  امیف  باب 13  ات 65 ، ص63  ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ات 117 ؛ ص112  ج 1 ، ملسم ، حیحص  منهج ؛ رسج  طارصلا  باب 
ص16 يردخلا ، دیعس  یبا  دنسم  جو 3 ، صو 533 و 534 ؛ ات 276 ، ص275  هریره ، یبا  دنسم  ج 2 ، دمحا ، دنسم  ات 183 ؛ ح 177 

یف ءاج  ام  باب  ات 42 ، ص41  ج 10 ، یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  یلاعت ؛ هللا  یلا  رظنلا  باب  ص325 و 326 ، ج 2 ، یمراد ، ننس  و 17 ؛
نم باب  ات 409 ، ص407  ج 11 ، یناعنص ، قازرلادبع  فنصملا ، ص314 ؛ یسلایطلا ، دواد  یبا  دنسم  ..یلاعت ؛  هللا  تافـصب  فلحلا 

یعدـت ْهّما  لک   » یلاعت هلوق  ح 11488 ، ص457 و 458 ، ج 6 ، هیثاجلا ، هروس  یئاسن ، يربکلا ، ننـسلا  ح 20856 ؛ رانلا ، نم  جرخی 
ج 10، نایح ، نبا  حیحـص  ح 11637 ؛ ْهرظان ،» اّهبر  یلإ  ْهرـضان  ذـئموی  هوجو  : » یلاـعت هلوق  ص504 ، ْهمایقلا ، ْهروس  و  اـهباتک ،» یلا 
ج 2، یلعی ، یبا  دنـسم  اهلهاو ؛ ْهنجلا  فصو  باب  ات 452 ، جو 16 و ص450  هللا ؛) لیبس  یف  ْهقفنلا  لـضف   ) باب 5 ص499 و 500 ،
ات ص45  و ج 12 ، ح 6360 ؛ ات 243 ، ص241  و ج 11 ، 1006 ؛)  - ) ح 33 و 286 و 287 ، يردخلا ، دیعس  یبا  دنسم  نم  ص263 ،

( ققحم . ) ح 6689 ، 46
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؟ تمایق زور  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  مینیب  یم  ام  ایآ 

؟ دسر یم  امش  هب  يررض  دیشروخ  هدهاشم  زا  تسا  ربا  زا  یلاخ  نامسآ  هک  يزور  رهظ  تقو  رد  ایآ  .يرآ  دومرف :

.هن دندرک : ضرع 

؟ دناسر یم  امش  هب  ررض  تسا  یلاخ  ربا  زا  نامسآ  هک  ییاهبش  رد  ار  مامت  هام  ندید  ایآ  دومرف :

.هن دندرک : ضرع 

امـش هب  يررـض  ود  نآ  زا  یکی  رادید  زا  هک  نانچمه  دیـسر ، دـهاوخن  يررـض  امـش  هب  تمایق  رد  راگدرورپ  تیؤر  زا  سپ  دومرف :
.دسر یمن 

زا ریغ  هک  يدرف  دـنامن  یقاـب  سپ  .دـنک  تیعبت  ار  دوخ  دوبعم  یهورگ  ره  دوش  یم  مـالعا  دـنوادخ  فرط  زا  دـش ، هک  تماـیق  زور 
زا دنامن  یقاب  مّنهج  جراخ  رد  رـشب  فارطا  زا  هک  يروط  هب  شتآ ، رد  دـنوش  یم  باترپ  رگم  اهتب  زا  هدرک  شتـسرپ  ار  هناگی  قلاخ 

.دنشاب هدرک  شتسرپ  ار  هناگی  دنوادخ  هک  يدارفا  زج  دب  بوخ و 

.متسه امش  قلاخ  نم  دیامرف : سپ  .دنیبب  ار  وا  دناوت  یم  رشب  هک  یصاخ  تروص  هب  دیآ  یم  نایملاع  قلاخ  لاح  نآ  رد 

.میشاب هدرک  تدابع  ار  اتکی  قلاخ  زا  ریغ  هک  میتسین  یهورگ  ام  .یشاب  ادخ  وت  رگا  میرب  ادخ  هب  هانپ  دننک : ضرع  نینمؤم 

344 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 382 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دیسانشب دینیبب و  ار  ادخ  هناشن  نآ  هب  هک  تسه  يا  هناشن  دنوادخ  امش و  نیب  ایآ  دیوگ : باوج  رد  دنوادخ 

.يرآ دنیوگ : باوج 

(. دهد ناشن  ًانایرع  ار  دوخ  ياپ  ینعی   ) دنک زاب  ار  دوخ  ياپ  قاس  دنوادخ  سپ 

.دندوب هدید  تسخن  هعفد  هک  یتروص  نامه  رد  ار  دنوادخ  دننیببو  دننک  الاب  ار  دوخ  رس  نینمؤم  هاگ  نآ 

.یتسه ام  يادخ  وت  هک  دننک  رارقا  مه  اهنآ  .متسه  امش  يادخ  نم  دیامرف : سپ 

دهد ناشن  رشب  هب  يرـصنع  تروص  اب  مّسجم و  ار  دوخ  ادخ  هک  تسین  روآ  رفک  تاملک ، عون  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش 
لاعتم يادخ  تیؤر  تابثا  رد  یباب  جاجح  نب  ملـسم  هک  تسا  نآ  ام  راتفگ  تابثا  رب  لیلد  نیرت  گرزب  و  دیامن ؟ زاب  ار  دوخ  ياپ  و 
هدومن لقن  نارگید  دیعـس و  نب  دیوس  ملـسا و  نب  دیز  هریره و  وبا  زا  يا  هلوعجم  رابخا  هدومن و  حاتتفا  دوخ  حیحـص  رد  الع  ّلج و 

(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  لیبق  زا  ناتدوخ ، گرزب  ياملع  هک 

(2) تاعوضوملا ،»  » رد يزوج  نبا  طبس  و  ْهعوضوملا » ثیداحأ  یف  ْهعونصملا  یلآللا   » باتک رد  یطویسو 

345 ص :

تسا هدرک  لقن  دیعس  نب  دیوس  زا  ار  یثیدح  هیؤرلا ، قیرط  ْهفرعم  باب  نامیالا ، باتک  ح 302 ، ، 1/167 دوخ ، حیحص  رد  ملسم  - 1
.رکنم هثیدح  يراخبلا  لاق  : » دسیون یم  دیعـس  نب  دـیوس  لاح  حرـش  هرامش 3626 ، همجرت  ، 3/345 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک 

لقن هچنآ  هب  هجوت  اب  ثیدـحلا .» كورتم  لاـق : دـمحا  ّنا  يزوجلا  نبا  يورو  هّبـسو  هبّذـکف  نیعم  نبا  اـماو  فیعـض  یئاـسنلا  لاـقو 
زا ار  هللا  ْهیؤر  ثیداحا  زا  یکی  دوخ ، حیحـص  رد  ملـسم  هک  یلاح  رد  تسین ، دامتعا  لباق  دیعـس  نب  دیوس  هک  تسا  نشور  میدرک ،

.دنک یم  لقن  دیعس  نب  دیوس 
مالـسالا و یف  ّنسلا  ربک  باب  أدـتبملا ، باتک  هیحللا و 1/124 ، ْهفخ  باب  أدـتبملا ، باـتک  ، 1/115 يزوجلا ، نبا  تاـعوضوملا ، - 2

يزوجلا نبا  .يأرلاب  لوقلا  ّمذ  باب  ایاضقلاو ، ماکحألا  باـتک  هئازجأ و 2/287 ، دئاوف  یمدآلا و  قلخ  باب  أدـتبملا ، باتک  ، 1/102
قیرطلا اّمأو  : » دسیون یم  دیعس  نب  دیوس  لاح  حرش  رد  تسا و  دیعـس  نب  دیوس  نآ  قیرط  رد  هک  دنک  یم  لقن  ار  یفیعـض  ثیداحا 

و هقثب .» سیل  دیوس  یئاسنلا : لاقو  : » دسیون یم  رگید  ياج  رد  و  دـحلا .» قوف  هیلع  لمحی  ییحی  ناکو  دیعـس  نب  دـیوس  هیفف  یناثلا 
نیا زا  ًادج .» هیلع  لمحی  نیعم  نب  دیحی  ناک  دقو  دیعس  نب  دیوس  لوالا  دانسالا  یف  تلق  فنصملا : لاق  : » دسیون یم  رگید  ياج  رد 

هک یلاح  رد  دناد ، یمن  ربتعم  ار  دیعـس  نب  دیوس  تایاور  ناگرزب ، لاوقا  هب  دانتـسا  اب  مه  يزوج  نبا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تارابع 
.تسا هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  شحیحص  رد  ملسم 
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یفن ًاحیرـص  هک  دیجم  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رگم  دوبناهنآ  راتفگ  لاطبا  رب  یلیالد  رگا  دـنا و  هدومن  نایب  ًالدتـسم  ار  اهنآ  تیلعج 
: دیامرف یم  هک  ماعنا )  ) هروس 6 هیآ 103  لیبق  زا  دنا ، هدومن  تیؤر 

﴾. ُرِیبَْخلا ُفیِطّللا  َوُهَو  َراَْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبَْألا  ُهُکِرُْدتَال  ﴿

« .تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  یئرمان و  فیطل و  وا  دنک و  یم  هدهاشم  ار  ناگدید  همه  وا  دیامنن و  كرد  ار  وا  یمشچ  چیه  »

بانج لیئارسا  ینب  راشف  بسح  رب  یتقو  هک  دیامرف  یم  لقن  لیئارسا  ینب  یـسوم و  هصق  رد  فارعا )  ) متفه هروس  هیآ 139  رد  زین  و 
: درک ضرع  تاجانم  ماقم  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم 

﴾. ِیناَرَت َْنل  َلاَق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ّبَر  ﴿

« .دید یهاوخن  ارم  دبا  ات  زگره ، دومرف : وا  باوج  رد  دنوادخ  .میامن  هدهاشم  ار  وت  ات  امنب  اراکشآ  نم  هب  ار  دوخ  ایادخ  »

ههجو هللا  مّرک  یلع  یلوم  زا  هن  رگم  نّنست - ) لها  تعامج  ماما   ) یحلادبع دیس 
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یندید یلاعت  قح  دوش  یم  مولعم  سپ  .منیبن  هک  ار  يدـنوادخ  منک  یمن  یگدـنب  ینعی  هرأ ؛» مل  ًّابر  دـبعأ  مل  : » دومرف هک  تسا  لقن 
.دیامرف یمالک  نینچ  یلع  هک  تسا 

یلاعت هللا  ْهیؤر  مدع  رب  رابخا  لیالد و 

ار دوخ  باوج  امش  هاگ  نآ  مناوخ ، یم  ار  ربخ  مامت  نایاقآ ، هزاجا  اب  .دیدومرف  هراشا  ربخ  زا  هلمج  کی  هب  طقف  یلاع  بانج  یعاد :
باتک زا  هیؤرلا  لاطبا  باب  رد  هرـس ، سدـق  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  تمظع ، اب  خیـش  مالـسالا ، ْهقث  ار  ربخ  نیا  .تفایرد  دـیهاوخ 

(1)« یفاک لوصا   » دیحوت

دوخ  (2)« دیحوت  » باتک رد  هتبرت  هللا  سّدق  یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  قودص  راوگرزب  خیـش  و 
: دومرف هک  قداصلا ‘ دّمحم  نب  رفعج  قطان ، قح  هب  ماما  زا  دنا  هدومن  لقن  نینچ  هللا  ْهیؤر  ْهدیقع  لاطبا  باب  رد 

.هرأ مل  ًّابر  دبعأ  تنک  ام  لاقف : هتدبع ؟ نیح  ّکبر  تیأر  له  نینمؤملاریمأ  ای  لاقف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  یلإ  ربح  ءاج  »

؟ هتیأر فیکو  لاق :

« .نامیالا قیاقحب  بولقلا  هتأر  نکلو  راصبألا ، هدهاشم  یف  نویعلا  هکردت  ال  لاق :

؟ ینیب یم  ار  ادخ  تدابع  تقو  رد  ایآ  نینمؤملاریما  ای  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  دوهی ] زا   ] یملاع

.میامن یمن  تدابع  منیبن  هک  ار  ییادخ  نم  دومرف : ترضح 
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؟ ینیب یم  ار  وا  هنوگچ  درک : ضرع 

.منیب یم  نامیا  تقیقح  رون  بلق و  مشچ  اب  ار  وا  هکلب  منیب ، یمن  يرصنع  مشچ  ینعی  رس ، مشچ  اب  ار  یلاعت  يراب  تاذ  دومرف :

هکلب دشاب ، یمن  ینامسج  يرـصنع  مشچ  اب  تیؤر ، زا  دارم  هک  دوش  یم  مولعم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  باوج  نیا  زا  سپ 
دبا یفن  يارب  نل »  » دـیناد یم  هکنآ  هچ  دوش ؛ یم  راکـشآ  حـضاو و  نل »  » هملک دوـخ  زا  ینعم  نیا  دـشاب و  یم  یبـلق  ناـمیا  روـن  هب 

، تروص چـیه  هب  ترخآ  اـیند و  رد  زگره  ینعی  ُراَْـصبَْألا ؛﴾ ُهُکِرْدـُتَال   ﴿ هیآ هب  تسا  دـیکات  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دوش و  یم  لامعتـسا 
.دوش یمن  هدیددنوادخ 

لیبق زا  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  هعیـش ، نیرّـسفم  ءاملع و  نیقّقحم  رب  هوـالع  هک  تسا  دراو  ینعم  نیا  رب  هیلقن  نیهارب  هیلقع و  لـیالد 
(1) يرشخمز هللا  راج  يواضیب و  یضاق 

رد هچ  ایند و  رد  هچ  ددرگ ، هللا  ْهیؤر  هب  دـقتعم  سک  ره  تسا و  یلقع  لاـحم  یلاـعت  هللا  ْهیؤر  هک  دـنا  هدومن  تباـث  دوخ  ریـسفت  رد 
يرـصنع مسج  ات  هکنآ  هچ  هدـیدرگ ؛ وا  تاـکرب  اـب  تاذ  يارب  تینامـسج  هب  لـئاق  هداد و  رارق  دوخ  طاـحم  ار  ادـخ  ًاـعطق  ترخآ ،

ریـسافت و رد  امـش  ام و  گرزب  ياملع  هچنانچ  تسا ، رفک  ًاعطق  يا  هدیقع  نینچ  ددرگن و  هدید  يرـصنع  سوسحم  مشچ  اب  دـشابن ،
.دش ضرع  یتالمج  دهاش ، باب  نم  تسین و  ام  ثحب  دروم  کنیا  هک  دنا  هدومن  رکذ  دوخ  هیملع  بتک 

یم لقن  ار  ربخ  ود  زا  يا  هصالخ  هنومن ، باب  نم  تسا ، تبث  امش  هربتعم  بتک  رد  هک  يرایـسب  تاموهوم  تافارخ و  هب  عجار  اما  و 
ضعب هب  مرتحم  نایاقآ  ات  میامن ،
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.دیریگن داریا  هعیش  بتک  زا  تسا  لیوات  لح و  لباق  هک  دحاو  ياهربخ 

اب نایاقآ  يردق  میامن  یم  اّنمت  .تسا  یحو  باتک  لثم  ملـسم ، يراخب و  نیحیحـص  ًاصوصخم  هّتـس ، حاحـص  دییامن  یم  روصت  امش 
.دییامنن ولغ  ردق  نآ  ات  دیرگنب  اهنآ  رابخا  هب  بّصعت  زا  جورخ  فاصنا و  هدید 

نیحیحص تافارخ  هب  هراشا 

یسوم لیاضف  باب  رد  دوخ ، حیحـص »  » مود ءزج  رد  ملـسم  دوخ و   (1)« حیحـص  » لسغ باتک  زا  انایرع  لستغا  نم  باب  رد  يراـخب 
(3)« دنسم  » زا مود  ءزج  هحفص 315  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  (2) و  مالّسلا هیلع 

بآ رد  تروع  رتاس  نودب  مه  اب  یگمه  دوب  مسر  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  دـنا  هدومن  لقن  هریره  وبا  زا  امـش  ياملع  زا  نارگید  و 
بیع اهنآ  نایم  رد  لمع  نیا  دـندومن و  یم  رظن  مه  ياـه  تروع  هب  هک  یتلاـح  رد  دـنداد ، یم  وش  تسـش و  ار  دوخ  و ]  ] دـنتفر یم 

.دنیبن ار  وا  تروع  یسک  هک  تفر  یم  بآ  هب  اهنت  اهنآ  نایم  رد  یسوم  ترضح  طقف  .دوبن 

تسا صقن  بحاص  هک  تسا  نآ  دیامن ، یم  يرود  ام  زا  دور و  یم  لیسغت  لمع  هب  اهنت  یسوم  هکنآ  تلع  دنتفگ : یم  لیئارسا  ینب 
دهاوخ یمن  و ]  ] دراد قتف  ًاعطق  و 
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جرخف هبوثب ، رجحلا  ّرفف  رجحلا ، یلع  هبوث  عضوف  لستغی ، هّرم  بهذف  .ردأ  ّهنأ  ّالا  انعم  لستغی  نأ  یـسوم  عنمی  ام  هللاو  اولاقف : .هدحو 
قفطف هبوث ، ذـخأو  سأـب  نم  یـسومب  اـم  هللاو  اولاـقف : یـسوم  یلإ  لیئارـسإ  ونب  ترظن  یتـح  رجح ، اـی  یبوث  لوقی : هرثإ  یف  یـسوم 

، لسغلا باتک  ح 270 ، ، 1/185 يراخب ، حیحص  رجحلاب .» ًابرض  هعبس  وأ  هتس  رجحلاب  بدنل  ّهنإ  هللاو  هریرهوبأ : لاقف  .ًابرـض  رجحلاب 
.ًانایرع لستغا  نم  باب 

.یسوم لئاضف  نم  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 155 ، ، 4/1841 ملسم ، حیحص  - 2
.ْهریره یبا  دنسم  ، 2/315 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 3
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.مینیبب ار  وا  ام 

.بآ نایم  رد  تفر  دراذگ و  یگنس  يالاب  هدروآ ، رد  ار  اهسابل  دیامنب ، لسغ  هک  تفر  یبآ  رانک  هب  یسوم  ترضح  يزور 

یسومب ام  هللاو  اولاقف : یسوم  هأوس  یلإ  لیئارسإ  اونب  رظن  یتح  رجح ، یبوث  رجح ، یبوث  لوقی : هرثأب  یسوم  حمجف  هبوثب  رجحلا  َّرفف  »
!« هعبس وأ  هّتس  ًابدن  رجحلاب  ّنا  هللاوف  .ًابرض  رجحلاب  قفطف  هبوث ، یسوم  ذخأف  هیلإ  رظن  یتح  دعب  رجحلا  ماقف  .سأب  نم 

مسابل ینعی   ) گنس يا  مسابل  گنس ، يا  مسابل  تفگ : یم  تفر و  یم  وا  بقع  رد  یسوم  دومن ، رارف  یـسوم  سابل  اب  گنـس  ینعی :
یسوم بانج  تروع  هب  لیئارسا  ینب  هکنآ  ات  تفر ، شبقع  رد  تروع  رتاس  نودب  یسوم  تفر و  گنـس  ردق  نآ  يرب .) یم  اجک  ار 

سابل یسوم  بانج  تساخرب و  نیمز  زا  گنس  هاگ  نآ  .درادن  قتف  ینعی  درادن ؛ یصقن  یـسوم  مسق ، ادخ  هب  دنتفگ : و  دندومن ! رظن 
! دومن هلان  گنس  هبترم  تفه  ای  شش  هک  یمسق  هب  دز ، ار  گنس  هنایزات  اب  نآ  زا  سپ  .تفرگ  ار  اه 

لابند هب  هک  دراد  تکاـکر  ردـقچ  ، دوشب مرتحم  ناـیاقآ  اهامـش  زا  یکی  اـب  رگا  یلمع  وچمه  کـی  دـیهد  فاـصنا  ادـخ  هب  ار  اـمش 
؟ دننیبب ار  امش  تروع  هک  دیورب  مدرم  نایم  رد  هنهرب  ناتسابل 

نایم رد  تروع  رتاس  نودب  هکنآ  هن  دـنروایب ، ار  وا  سابل  دـنورب و  ات  دنیـشن  یم  يرانک  یمدآ  دوشب ، يدـماشیپ  نینچ  رگا  ضرف  رب 
.دننیبب ار  وا  تروع  ات  دورب ، مدرم 

دیامنب و تکرح  دماج  گنـس  هک  دوش  یم  رواب  ایآ  دشاب ؟ هدش  رهاظ  هللا  میلک  یـسوم  لثم  زا  یلمع  نینچ  دـنک  یم  رواب  لقع  ایآ 
؟ دربب ار  یسوم  ياه  سابل 
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دنوادخ هک  هناگ  ُهن  تازجعم  ای  تسا ، رتالاب  گنـس  تکرح  .اصع  ندش  اهدژا  ای  تسا ، رتالاب  گنـس  تکرح  ایآ  یحلادـبع : دـیس 
؟ دهد یم  ربخ 

، میتسین ءایبنا  تازجعم  رکنم  ام  زیزع ! ياـقآ  دـیا » هدرک  مگاـعد  خاروس  کـیل  دـیا ، هتخومآ  يدرو  بوخ   » فورعم لـثم  هب  یعاد :
رد تاداع  قرخ  تازجعم و  رودص  هک  دییامرفب  قیدصت  یلو  میتسه ، تاداع  قرخ  تازجعم و  هب  نمؤم  دیجم ، نآرق  مکح  هب  هکلب 

.دیامن رهاظ  ار  قح  زجاع و  لمع ، نآ  رودص  لباقم  رد  ار  مصخ  هکدشاب  یم  يّدحت  ماقم 

رهاـظ قلخ  ناـیم  رد  ادـخ  ربـمغیپ  تروع  هدـمآ و  ناـیم  هب  یتحاـضف  هکنآ  زج  هدوب  یقح  روـهظ  يّدـحت و  هچ  لـمع ، نیا  رد  اـیآ 
؟ هدیدرگ

.درادن قتف  دننادب  مدرم  هک  دیامن  هئربت  ار  یسوم  ترضح  هک  هدوب  نآ  زا  رتالاب  قح  مادک  یحلادبع : دیس 

صقاون تسا  صقن  ناربـمغیپ  يارب  هچنآ  .هتـشاد  توبن  ماـقم  هب  يررـض  هچ  هدوب ، قتف  بحاـص  یـسوم  باـنج  هک  ضرف  رب  یعاد :
ردام لش  جلاف و  ای  حالطصا ) هب   ) يرکش بل  یتشگنا و  راهچ  یتشگنا و  شش  ای  ندوب  لوحا  يرک و  يروک و  لیبق  زا  تسا ؛ یتاذ 

رثا رد  ربمغیپ  بیعـش  بوقعی و  يروک  دـننام  دوش ؛ یم  ادـیپ  ضارما  هطـساو  هب  هک  ینامـسج  صیاقن  الا  اـهنیا و  لاـثما  ندوب و  داز 
یمن تّوبن  ماقم  هب  يررض  اهنیا ، لاثما  دحا و  گنج  رد  متاخ  ربمغیپ  نادند  رس و  یگتـسکش  بویا و  ندب  تاحارج  رایـسب و  هیرگ 

.دناسر

هب دـیامن  هئربت  ار  وا  دـهاوخب  هک  هتـشاد  یتیمها  هچ  .دـیآ  یم  شیپ  اهدـعب  یمدآ  يارب  هک  تسا  ینامـسج  ضارما  زا  یکی  مه  قتف 
وا تروع  لیئارسا  ینب  هک  دوش  ادخ  ربمغیپ  تروع  فشک  تمرح و  کته  هب  رجنم  هک  يا  هزجعم  تداع و  قرخ  روهظ 
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يردق هب  دورب و  سابل  لابند  هب  تروع  رتاس  نودب  یـسوم  بانج  دـنیوگب  هک  تسین  تاموهوم  تافارخ و  زا  ربخ  نیا  ایآ  .دـنیبب  ار 
، گنس هک  دنادن  ادخ  ربمغیپ  بجعلل ، ای  دنزب - !؟ هلان  گنس  هبترم ، تفه  ای  شش  هک  یمـسق  هب  دنزب ، ار  گنـس  هک  دوش  ینابـصع 

.تافارخلا هذه  نم  هللااب  ذوعن  دنک - ! دنلب  ار  دامج  هلان  دنزب و  ار  وا  هک  درادن  يّرثأت  سح  شوگ و  مشچ و 

توملا کلم  تروص  هب  یسوم  ندز  یلیس 

ار یفارخ  تالوعجم  لیبق  نیا  رکف ، یب  هک  ملـسم -  يراخب و  ای  هریرهوبا و  زا  عافد  ماقم  رد  یحلادـبع  دیـس  اقآ  باـنج  هکنآ  يارب 
تسین یمسق  نآ  اهنآ  حاحص  هک  دنیامن  عطق  مرتحم  نایاقآ  ات  میامن ، یم  هراشا  رت  کحـضم  ربخ  کی  هب  دیاین  رب  دنا -  هدومن  لقن 

.دنا هدومن  ولغ  اهنآ  هرابرد  هک 

(1) حیحص زا  مود  دلج  هحفص 163  لوا و  دلج  هحفص 158  رد  يراخب 

باب رد  رگید  و  زئانجلا » باوبأ  نم  هسّدـقملا  ضرألا  یف  نفدـلا  ّبحأ  نَم   » باب رد  یکی  هدومن ؛ لـقن  ار  یبیجع  یفارخ  ربخ  دوخ ،
حیحص مود  دلج  هحفص 309  رد  ملسم  زین  هریرهوبا و  زا  وا  هدیقع  هب  هحیحص  دانسا  اب  مود ، دلج  یسوم ، ْهافو 

352 ص :

.توملا دیری  دبع ال  یلإ  ینتلسرأ  لاقف : ّهبر  یلإ  عجرف  هّکص ، هءاج  اّملف  یـسوم ‘ یلإ  توملا  کلم  لسرأ  لاق : هریره  یبأ  نع  - » 1
لاق اذام  مث  بر  يا  لاق : .هنـس  هرعـش  ّلکب  هدی  هب  تّطغ  ام  ّلکب  هلف  روث ، نتم  یلع  هدـی  عضی  هل  لقف  عجرا  لاقو : هنیع  هیلع  هللا  ّدرف 
هربق مکتیرال  مث  تنک  ولف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لاق  لاق  رجحب  هیمر  هسّدقملا  ضرألا  نم  هیندی  نأ  لأسف  نالاف  لاق  توملا  مث 

ضرألا یف  نفدـلا  ّبحأ  نم  باـب  زئاـنجلا ، باـتک  ح 1249 ، ، 2/569 يراخب ، حیحـص  رمحـألا .» بیثکلا  دـنع  قیرطلا  بناـج  یلإ 
.یسوم ْهافو  باب  ءایبنألا ، باتک  ح 1563 ، ْهسّدقملا و 4/619 ،
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(1) دوخ

: تفگ هک  هریره  وبا  زا  ًاضیا  یسوم  لئاضف  باب  رد 

هللا یلإ  کلملا  عجرف  اهأقفف ! توملا  کلم  نیع  یسوم  مطلف  هریره : وبا  لاق  ّکبر ، بجأ  هل : لاقف  یـسوم ‘ یلإ  توملا  کلم  ءاج  »
هایحلا لقف : يدـبع  یلإ  عجرإ  لاقو : هنیع  هیلإ  هللا  درف  لاق : ینیع ، أقفف  توملا ، دـیری  کل ال  دـبع  یلإ  ینتلـسرأ  ّکنإ  لاـقف : یلاـعت 

« .هنس اهب  شیعت  ّکناف  هرعش  نم  كدیب  تراوت  امف  روث  نتم  یلع  كدی  عضف  هایحلا  دیرت  تنک  نإف  .دیرت 

کلم مشچ  هب  یلیـس  نانچ  یـسوم  بانج  سپ  .ار  تراگدرورپ  نک  تباجا  درک : ضرع  و ]  ] دیـسر یـسوم  تمدـخ  توملا  کـلم 
هب يداتـسرف  ارم  درک : ضرع  و ]  ] راـگدرورپ يوـس  هب  تشگرب  سپ  .تخیر  شتروـص  هب  دـیدرگ و  روـک  وا  مشچ  هک  دز  توـملا 

: دومرف دنادرگرب و  ار  توملا  کلم  مشچ  دنوادخ  سپ  .دومن  روک  ارم  مشچ  درادن و  ندرم  هدارا  هک  تدوخ  هدنب  يوس 

هب وم  هچره  سپ  راذـگب ، يواـگ  تشپ  رب  ار  دوخ  تسد  یتسه ، بلاـط  ار  اـیند  یناگدـنز  رگا  وگب  سپ  نم ، هدـنب  يوس  هب  درگرب 
.دومن یهاوخ  یناگدنز  لاس  کیاهنآ  زا ]  ] کی ره  هرامش  هب  دمآ ، تتسد 

ریرج نب  دمحم  »(2) و  دنسم  » مود دلج  هحفص 315  رد  لبنح  دمحا  ماما  و 

353 ص :

اب فلؤم  ار  هدـش  دای  ثیدـح  نتم  تسا  ینتفگ  .یـسوم  لئاضف  نم  باـب  لـئاضفلا ، باـتک  ح 158 ، ، 4/1843 ملسم ، حیحـص  - 1
.تسا هدرک  لقن  ملسم  زا  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا 

توملا کلم  ناک  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  ثیدـحلا  عفر  سنوی  لاـقو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریره  یبأ  نع  - » 2
کیلع هتمارک  ولو ال  ینیع  أقف  یـسوم  كدـبع  ّبر  ای  لاقف : ّلجوّزع  ّهبر  یتأف  هنیع ، أقفف  همطلف  یـسوم  یتأف  لاق  ًانایع  سانلا  یتأـی 

هرعـش ّلکب  هلف  روث ، کسم  وأ  دـلج  یلع  هدـی  عضیلف  هل  لقف  يدـبع  یلإ  بهذإ  هل  لاـقف  هیلع -  تققـشل  سنوی  لاـقو  هب -  تفنعل 
ناکو هنیع  لجوزع  هللا  ّدرف  سنوی  لاق  .هحور  ضبقف  همش  همشف  لاق  نالاف  لاق  توملا  لاق  اذه  دعب  ام  هل  لاقف  هاتأف  .هنس  هدی  تراو 

.ْهریره یبا  دنسم  ، 2/533 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  هیفُخ .» سانلا  یتأی 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 391 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_353_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_353_2
http://www.ghaemiyeh.com


ربخ نیمه  یسوم ، ترضح  تافو  رکذ  نمض  دوخ  خیرات  زا  لّوادلج  رد  (1) يربط

354 ص :

ثیداحا یخرب  هب  تسا  بسانم  ثحب  نیا  نایاپ  رد  .نوراه  یـسوم و  ْهاـفو  رکذ  ، 1/305 يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربط ، خـیرات  - 1
رد دنناد ، یم  نآرق  زا  دعب  بتک  نیرت  حیحص  ار  ملسم  يراخب و  حیحـص  هک  یناسک  ات  مییامن ، هراشا  نیحیحـص  زا  يرگید  یفارخ 

، ریسلا داهجلا و  باتک  ح 1200 ، ، 4/479 يراخب ، حیحص  تسا ؟ بلقلا  یسق  یسوم  ترضح  ایآ  .دننک  رظندیدجت  دوخ  داقتعا  نیا 
ار ثیدح  نیا  لمنلا  لتق  نع  یهنلا  باب  مالـسلا ، باتک  ح 148 ، ، 4/1759 ملسم ، حیحص  و  عدخی ...  وأ  لتقی  نأ  ریـسألل  له  باب 

لمنلا هیرقب  رمأـف  ءاـیبنالا  نم  ًاـیبن  هلمَن  تَصَّرَق  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاـق : هریره  اـبأ  نا  : » تسا هدرک  لـقن 
زا یکی  ياپ  يا  هچروم  هک  دـنک  یم  لقن  ْهریره  وبا  « ) .هللا حبـست  ممألا  نم  همأ  تقرحأ  هلمن  کتـصرق  نأ  هیلا  هللا  یحوأف  تقرحأـف 

دنوادخ فرط  زا  ماگنه  نیا  رد  .دندز  شتآ  ار  اه  هچروم  هنال  هک  داد  روتسد  دیدرگ و  تحاران  مه  ربمایپ  نآ  .دز  شین  ار  ناربمایپ 
دنیوگ یم  ار  ادخ  حیبست  هک  ار  یتما  هچروم ، کی  ندز  شین  تهج  هب  ایآ  نم  ربمایپ  يا  هک : دیدرگ  رداص  تروص  نیدـب  یخیبوت 

ملسملا كرشملا  قّرح  اذا  باب  ریـسلاو ، داهجلا  باتک  ح 3019 ، ، 6/493 يراسلا ، داشرا  رد  ینالطـسق  لوق  ربانب  ینز )!؟ یم  شتآ 
کی ندز  شین  مرج  هب  ار  حور  يذو  هچروـم  نارازه  هک  بلقلا  یـسق  ربماـیپ  نـیا  تـسا ، هدرک  لـقن  يذـمرت  زا  هـک  قّرحی ،؟ لـه 

ناتـساد مادک  زا  هریرهوبا  تسین  مولعم  هک  ثیدح  نیا  زا  .تسا  هدوب  ادخ  ربمایپ  یـسوم ، ترـضح  تسا  هدیـشک  شتآ  هب  هچروم ،
هانگ یب  هچروم  اهدص  زا  هچروم  کی  مرج  هب  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ، هتفرگ  وگ  هناسفا  زاس و 

راـگدرورپ رظن  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ناربماـیپ  نیرت  گرزب  زا  یکی  هب  هک  ناـیرج  نیا  يرآ  .تـفرگ  ماـقتنا 
تدوم و رهم و  اب  صوصخ  هب  يرـشب  فطاوع  اـب  تسا ، هتفرگ  رارق  خـیبوت  دروم  ثیدـح  نیمه  قبط  اذـل  هدوب و  ضوغبم  عونمم و 
لدگنس و نانچنآ  ار  یسوم  ترضح  شا  هناسفا  ناتساد و  نیا  رد  هریره  وبا  .تسین و  راگزاس  دنتسه ، اراد  ناربمایپ  هک  یفیطل  حور 

یم رت  نییاپ  دنشاب  هتشاد  يا  هفطاع  كدنا  هک  مه  يداع  دارفا  حطـس  زا  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  یتح  هک  دنک  یم  یفرعم  بلقلا  یّـسق 
يربماـیپ هب  دـسر  هچ  دز ، دـهاوخن  یلمع  نینچ  هب  تسد  دـشاب ، هتـشاد  يا  هفطاـع  كدـنا  هک  یلومعم  ناـسنا  ره  هکنیا  هچ  دروآ ،

باب ءوضولا ، باتک  ، 220 ح 218 -  ، 1/166 يراخب ، حیحـص  درک !؟ یم  لوب  هداتـسیا  ادخ  لوسر  ایآ  .یـسوم  ترـضح  نوچمه 
یلص یبنلا  یتأ  لاق : هفیذح  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ود  نیا  طئاحلاب ، رتستلاو  هبحاص  دنع  لوبلا  باب  ًادعاق و  ًامئاق و  لوبلا 

دیـسر و يا  هلبزم  هب  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  هفیذـح  « ) .أضوتف ءامب  هتئجف  ءامب  اـعد  ّمث  اـمئاق  لاـبف  موق  هطابـس  هلآو  هیلع  هللا 
نا لوقیو : لوبلا  یف  ددـشی  يرعـشالا  یـسوموبا  ناک  لاق : لئاو : یبا  نع  (. » تفرگ وضو  تساوخ و  بآ  سپـس  درک ، لوب  هداتـسیا 

لابف موق  هطابـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتأ  کـسمأ  هتیل  هفیذـح  لاـقف  هضرق  مهدـحا  بوث  باـصأ  اذإ  ناـک  لیئارـسا  ینب 
لیئارـسا ینب  نایم  رد  ریهطت  نوناق  تفگ  یم  دوب و  ریگتخـس  لوب  تساجن  رد  يرعـشا  یـسوموبا  هک  دـیوگ  یم  لـئاو  یبا  « ) .اـمئاق

يا تفگ : هفیذـح  .دـندومن  یم  عطق  یچیق  اـب  ار  اـجنآ  وش  تسـش و  ضوع  دیـسر ، یم  لوب  ناشـسابل  هب  رگا  هک  تسا  هدوـب  نینچ 
حیحص رد  زین  ملـسم  .درک ) لوب  هداتـسیا  يا  هلبزم  رد  مرکا  لوسر  اریز  دومن ؛ یم  يراددوخ  يریگ  تخـس  نیا  زا  یـسوموبا  شاک 

نیا رد  ام  .تسا  هدرک  لقن  نومـضم  نیمه  هب  ثیدـح  دـنچ  نیفخلا ، یلع  حـسملا  باب  هراهطلا ، باتک  ، 74 ح 73 -  دوخ 1/228 ،
هب نخـس  نیا  تحابق  اریز  مینک ؛ یم  رظن  فرـص  دـنا  هداد  مرکا  لوسر  هب  هک  یتبـسن  نیا  هرابرد  یملع  قیقد  رظن  راهظا  زا  رـصتخم 

ماقم هب  ار  تبسن  نیا  ندوب  تناها  دنراد و  فارتعا  نآ  هب  زین  نیحیحـص  ناحراش  نّنـست و  لها  ياملع  یتح  هک  تسا  نشور  يردق 
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رکذ يروآ  زازئمـشا  ياه  تلع  هدـمآ و  رب  نآ  لیوأت  هیجوت و  ماقم  رد  هک  اـجنآ  اـت  دـنا ، هدرک  كرد  ار  ناـیرج  نیا  حـبق  توبن و 
رد هک  ییاه  ثیدح  نومـضم  قبط  ربمایپ !؟ هناخ  رد  یناوخ  هزاوآ  .دنا  هدروآ  يور  هانگ  زا  رتدب  ياهرذـع  هب  عقاو  رد  دـنا و  هدرک 

دراو هک  رکبوبا  .دـندرک  یم  یناوخ  هزاوآ  ترـضح  نآ  روضح  رد  ربمایپ و  هناخ ي  رد  اهرتخد  یهاـگ  تسا  هدـش  لـقن  نیحیحص 
یلو دـمآ ، یم  رب  نانآ  یناوخ  هزاوآ  زا  يریگولج  ددـص  رد  تشگ و  یم  تحاران  يا  هنحـص  نینچ  دوجو  زا  دـش  یم  ربمایپ  هناـخ 
یکی نتم  هب  کنیا  .دنـشاب » لوغـشم  شیوخ  راک  هب  نانآ  راذگب  تسا ، رورـس  نشج و  ياهزور  : » دومرف یم  رکبوبا  هب  مرکا  لوسر 

نیا .ْهنیدملا  هباحـصا  یبنلا و  مدقم  باب  راصنالا ، بقانم  باتک  ح 432 ، ، 5/151 يراخب ، حیحـص  مینک : یم  هراشا  ثیداحا  نیا  زا 
ناتنیق اهدنعو  یحـضأ  وأ  رطف  موی  اهدنع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو  اهیلع  لخد  رکبابا  ّنا  هشئاع  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح 

ّنا رکبابا ، ای  امهعد  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  لاقف  نیترم ، ناطیـشلا  رامؤم  رکبوبا : لاقف  ثاعب ، موی  راصنالا  تفذاـقت  اـمب  ناـیّنغت 
راعـشا نم  هناخ  رد  ناوخ  هزاوآ  رتخد  ود  و  دوب ، نابرق  دیع  ای  رطف و  دیع  دـیوگ  یم  هشئاع  « ) .مویلا اذـه  اندـیع  ّناو  ًادـیع  موق  ّلکل 

ماگنه نیا  رد  .دندناوخ  یم  دندوب -  هداد  دب  ياه  تبـسن  هدومن و  یـشاحف  رگیدمه  هب  راعـشا  نیا  رد  راصنا  هک -  ار  ثاعب  گنج 
: دومرف ادخ  لوسر  یقیـسوم ؟ یقیـسوم ؟ تفگ : دش و  تحاران  هنحـص  نیا  زا  دش و  دراو  رکبوبا  دوب ، هناخ  رد  مه  مرکا  لوسر  هک 

رگید یظافلا  هب  ار  ثیدح  نیمه  .تسا  زورما  ناناملـسم  ام  دـیع  دـنراد و  يدـیع  یتلم  ره  اریز  شاب ! هتـشادن  اهنآ  هب  يراک  رکبوبا 
سلاجم رد  ادخ  لوسر  ایآ  .تسا  هدرک  لقن  بعللا  یف  ْهصخرلا  باب  نیدیعلا ، ْهالص  باتک  ح 16 ، ، 2/608 دوخ ، حیحص  رد  ملسم 

لوسر هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا  هدمآ  حاحـص  رد  هک  ییاه  ثیدح  زا  يرگید  هعومجم ي  زا  درک !؟ یم  تکرـش  هنانز  یـسورع 
، سلاـجم نیا  رد  هک  ینارتـخد  زاوآ  هـب  دوـمن و  یم  تکرـش  هناـنز  یـسورع  نـشج  سلاـجم  رد  یهاـگ  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 
تمدخ و هک  هنادرم  یـسورع  سلاجم  رد  زین  یهاگ  .داد و  یم  ارف  شوگ  دندرک  یم  ذذلتم  دوخ  نیـشنلد  يادـص  اب  ار  ناگدـنونش 

سورع تبحم  راـهظا  مرگ و  ییاریذـپ  زا  مرکا  لوسر  تسا و  هدرک  یم  تکرـش  هتـشاد ، هدـهع  هب  سورع  دوـخ  ار  ناـنآ  ییاریذـپ 
باب حاکنلا ، باـتک  ح 79 ، ، 7/37 يراخب ، حیحـص  مینک : یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  ثیدـح  کـی  هب  کـنیا  .دـیدرگ  یم  رادروخرب 

ءاج ءارفع : نب  ذّوعم  تنب  عیبرلا  تلاق  لاق : ناوکذ  نب  دلاخ  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ْهمیلولاو ، حاکنلا  یف  فدلا  برض 
نبدنیو فدلاب  نبرـضی  انل  تایْریَوُج  تلعجف  ینم  کسلجمک  یـشارف  یلع  سلجف  ّیلع  ینب  نیح  لخدف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

نب دـلاخ  « ) .نیلوقت تنک  يذـّلاب  یلوقو  هذـه  یعد  لاقف : دـغ ، یف  ام  ملعی  ّیبن  انیفو  نهادـحا  تلاق  ذإ  ردـب  موی  یئابآ  نم  لُتق  نَم 
تکرـش سلجم  نآ  رد  ادخ  لوسر  دیدرگ ، اپ  رب  نم  یـسورع  نشج  هک  يزور  تفگ : ارفع  نب  ذوعم  رتخد  عیبر  دیوگ : یم  ناوکذ 

نم یکیدزن  رد  دوب  هدـش  هدرتسگ  نم  يارب  هک  یـصوصخم  شرف  يور  مه  ادـخ  لوسر  يا ، هتـسشن  وت  هک  یبیترت  ناـمه  هب  .دومن 
نم ناردپ  ندش  هتشک  هرابرد  هک  ار  يراعشا  نمـض  رد  .دندوب و  ندناوخ  ندز و  فد  لوغـشم  سلجم  نیا  رد  ییاهرتخد  .تسـشن 
دناد یم  هک  يربمایپ  تسام  نایم  رد  دناوخ : ار  تاملک  نیا  نارتخد  زا  یکی  ًاقافتا  .دـندناوخ  یم  دوب  هدـش  هدورـس  ردـب  گنج  رد 
ًالبق هک  ار  هچنآ  راذگب و  رانک  ار  اه  فرح  نیا  دومرف : دینـش  ار  هلمج  نیا  هک  ادخ  لوسر  .دش  دـهاوخ  عقاو  هدـنیآ  رد  هک  ار  هچنآ 

نـشور حضاو و  رایـسب  توبن  دنمجرا  ماقم  اب  نآ ، موهفم  ندوب  یفانم  ثیدح و  نیا  نومـضم  ندوب  کیکر  ناوخب .) يدـناوخ  یم 
یناوناب نایم  رد  دشاب ، هک  مه  نییاپ  یلیخ  حطـس  رد  ولو  یناحور  دنمـشناد  ای  یبهذم و  درم  کی  هک  تسین  روصت  لباق  اریز  تسا ؛

هنارت و هب  دنیشنب و  دنا ، هدومن  تکرش  یسورع  سلجم  رد  يداش  هلهله و  اب  هدرک و  شیارآ  رگید  لیاسو  اه و  سابل  اب  ار  دوخ  هک 
هچ تسا ، حـیبق  يداع  درف  کی  زا  عضو  نیا  يرآ  .دـیامن  رظنراهظا  اهنآ  هنارت  هرابرد ي  زین  یهاگ  دـهد و  ارف  شوگ  نارتخد  زاوآ 

لیلد هب  هک  دنا  هدومن  نایب  ثیدح  نیا  يارب  هانگ  زا  رتدب  ياهرذع  تاهیجوت و  يراخب  ناحراش  اذـل  .توبن  دـنمجرا  ماقم  هب  دـسر 
یم رگا  میدرک و  هراشا  اهنآ  هب  هک  نیحیحـص  تافارخ  زا  يا  هنومن  دوب  نیا  .مییامن  یم  يراددوخ  اهنآ  یـسررب  لقن و  زا  راـصتخا 
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هب دنک ، یمن  کش  اهنآ  ندوب  دودرم  رد  یفصنم  لقاع  ره  و  دراد ، دوجو  نیحیحص  رد  هک  یبذک  یفارخ و  ثیداحا  مامت  میتساوخ 
حـصا ار  باتک  ود  نیا  هک  یناسک  يارب  منک  یم  نامگ  و  دـیدرگ ، یم  جراخ  راصتخا  تلاح  زا  قیقحت  نیا  مینک ، لقن  لـماک  روط 

، هدـش هداد  میلعت  داقتعا  ناونع  هب  اهنآ  هب  هچنآ  فارطا  رد  رتشیب  ات  دـشاب  یفاـک  هنومن  دـنچ  نیمه  دـنناد ، یم  نآرق  زا  دـعب  بتکلا 
امش دوخ  زا  مادک  ره  هب  رگا  هک  ییاه  تبسن  دهد ، یم  مرکا  لوسر  هب  اوران  ياه  تبـسن  نینچ  هک  یباتک  ایآ  دنجنـسب  دننک و  رکف 
نیا لعج  هزیگنا  راصتخا ، هب  تسا  بسانم  نایاپ  رد  دشاب !؟ حیحـص  شتالوقنم  مامت  دناوت  یم  ایآ  دـیوش ، یم  هتفـشآ  رب  دوش  هداد 

تفالخ تموکح و  ياههاگتـسد  ناـمثع ، تفـالخ  نارود  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات  یـسررب  .مینک  یـسررب  ار  ثیداـحا  هنوگ 
لمع چـیه  زا  هفیلخ  نارادناتـسا  ناگتـسباو و  ناـیرابرد و  .دـش  راـتفرگ  يّداـح  یقـالخا  داـسف  دـیدش و  جرم  جره و  هـب  یمالـسا ،

انغ و ینیـشن و  بش  سلاـجم  لیکـشت  يراـسگیم و  یـشایع و  .دـندرک  یمن  يراددوخ  یبهذـم  دـض  یقـالخا و  دـض  تسیاـشان و 
اهرهـش ریاس  زا  شیب  هنیدـم ) هکم و   ) مالـسا يزکرم  مهم و  رهـش  ود  رد  انغ  یقیـسوم و  .تشاد  يا  هداعلا  قوف  جاور  یگدـنناوخ ،

رب یمالـسا  تموکح  تفالخ و  هیاپ  رب  نوچ  تموکح ، ناگدننادرگ  یلو  .دش  هدیـشک  زین  رگید  طاقن  هب  اهدـعب  درک و  ادـیپ  قنور 
هکنیا اب  .دنتفرگ  یم  تسد  هب  ار  مدرم  روما  مامز  ربمایپ ، هفیلخ  نیشناج و  هب  هتـسباو  هدنیامن و  ناونع  هب  دندرک و  یم  تسایر  مدرم 
هکنیا اب  .دندومن  یم  لصف  لح و  زین  ار  مدرم  یبهذم  تالکـشم  لئاسم و  دـندرک ، یم  تکرـش  ینارذگـشوخ  شیع و  سلاجم  رد 
غورد اوران و  بلاطم  هک  دندوب  روبجم  اذل  .دـندرک  یم  لاغـشا  زین  ار  ناناملـسم  تعامج  هعمج و  ماما  ماقم  دـندرک ، یم  يراسگیم 
راکفا رد  دـنزاس و  راومه  شیوخ  تایانج  لامعا و  رب  ار  هار  ات  دـنروآ ، نییاپ  ار  توبن  ماـقم  دـنهد و  تبـسن  مرکا  لوسر  هب  ییاـه 

.دنریذپب لاکشا  داریا و  نودب  ار  ینانیشناج  نینچ  نیا  ات  دنیامن ، میسرت  ار  يربمایپ  نانچ  نآ  ناناملسم 
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یلو دـمآ ، یم  ینلع  رهاظ و  ناگدـنب ، حور  ضبق  يارب  توملا  کلم  یـسوم ، نامز  هکنآ  یتدایز  هب  دـنا  هدومن  لقن  هریرهوبا  زا  ار 
يارب  ) دیآ یم  یناهنپ  هنایفخم و  قیالخ  حور  ضبق  يارب  دش ، روک  شمشچ  دز و  وا  تروص  رب  یلیـس  یـسوم  هک  نامز  نآ  زا  دعب 

!( دنیامن روک  ار  شمشچ  ود  ره  لهاج  مدرم  دسرت  یم  هکنآ 

( .دندیدنخ ًادیدش  يریثک  عمج  )

بّجعت نم  دییامن و  یم  هدنخ  شندینش  زا  امش  هک  تسین  تاموهوم  تافارخ و  زا  ربخ  نیا  مهاوخ  یم  فاصنا  نایاقآ  زا  نم  کنیا 
.دنا هدروآ  ملق  ریز  هب  هنوگچ  ار  موهوم  یفارخ و  بلاطم  هدومنن ، رکف  هک  میامن  یم  [ي ] ربخ نینچ  ناگدننک  لقن  ناگدنسیون و  زا 

تسا تداعس  بابسا  ییانیب و  بجوم  فاصنا 

نـشخ تفرعم و  یب  ردق  نآ  هللااب -  ذایعلا  هللا -  میلک  یـسوم  دننام  یمزعلاولوا  ربمغیپ  هک  دـیامن  یم  لوبق  یلقع  يذ  چـیه  لقع  ایآ 
؟ دیامنب روک  ار  شمشچ  هک  دنزب  یلیس  مکحم  نانچ  ار  وا  لوسر  راگدرورپ ، رما  تعاطا  ضوع  هک  دشاب 

مایپ دصاق و  توعد ، لوبق  ضوع  هدومن ، ینامهم  هب ]  ] توعد یگرزب  صخش  ار  ظفاح  بانج  هک  دیوگب  یسک  رگا  ادخ  هب  ار  امش 
، تسا نم  هب  نیهوت  بلطم  نیا  دیامرف  یمن  ظفاح  دینک ؟ یمن  هدنخ  امـش  هدومن ، روک  ار  شمـشچ  هدز و  یلیـس  ظفاح  ار  هدـنروآ 

تفرعم ردق  نآ  سفن ، هیکزت  ملع و  لیصحت  رمع  کی  زا  سپ  هکنآ  هچ 
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ینامهم هب  ارم  یگرزب  صخش  فرط  زا  هدومن و  نم  هب  مارتحا  هکنآ  رب  هوالع  درادن و  يریصقت  هدنروآ  مایپ  ممهفب  هک  مدومنن  ادیپ 
! هدناوخ

یلوا و هک  مزعلاولوا  ربمغیپ  هللا ، میلک  هب  دـسر  هچ  اـت  ددرگ ، یمن  رداـص  یلمع  نینچ  یبلقلا  یـسق  و ]  ] لـهاج تسپ ، مدآ  چـیه  زا 
.تسا ْهفرعم  هب  قحا 

مایپ ندروآ  زج  یهانگ  چـیه  هک  ار - هدـنروآ  مایپ  کلم  هوالع  هب  هتفرگ ، هدـیدان  ار  راـگدرورپ  توعد  ماـغیپ  تسا  نکمم  هنوگچ 
!؟ دیامنب روک  ار  وا  مشچ  دنزب و  یلیس  هتشادن - 

تیُعبَس راثآ  دنریگن و  رارق  یناویح  سفن  ریثأت  تحت  هک  یناویح  لاعفا  زا  تساهنآ  نتشادزاب  رـشب و  تیاده  لسر ، لاسرا  زا  ضرغ 
.ددرگن رداص  اهنآ  زا 

ماقم هب  تبـسن  مه  نآ  مزعلاولوا ، ربمغیپ  زا  دسر  هچ  ات  تسا ، حیبق  تفرعم  یب  لهاج  رـشب  کی  زا  تاناویح ، هب  یتح  يّدـعت  ملظ و 
.دشاب راگدرورپ  هدنروآ  مایپ  لوسر و  هک  یبّرقم  کلم 

كاردا مدع  زج  دنتشادن  یضرغ  ًاعطق  يربخ  نینچ  ناگدننک  لعج  تسا و  ناتهب  لهج و  يربخ  نینچ  هک  دمهف  یم  يا  هدنونش  ره 
.رشب هعماج ي  دزن  رد  ار  ماظع  يایبنا  ندومن  راوخ  کچوک و  ای  تّوبن و  ماقم  هب  تناها  و 

هرفس زا  ندومن  رپ  مکش  يارب  دنا  هتـشون  ناتدوخ  ياملع  هک  تسا  هدوب  یمدآ  وا  هکنآ  هچ  مرادن ؛ یبجعت  هریره  وبا  لاثما  زا  یعاد 
نوخ زا  تشپ  هک  یمسق  هب  دز ، هنایزات  ار  وا  ربخ ، لعج  ياربرمع  هفیلخ  هدومن و  لعج  اهربخ  هیواعم  نیریش  برچ و 
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نیا لاثما  هدرکن ، رکف  هنوگچ  هدوب ، شناد  ملع و  یلاع  ماقم  دجاو  هک  تسا  یصاخشا  نآ  زا  یعاد  بّجعت  یلو   (1)، دیدرگ هدولآ 
هللا مالک  ولت  یلات  ار  اه  باتک  عون  نیا  مه  ظفاح  بانج  لاثما  ياملع  زا  نارگید  هدومن و  تبث  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  یفارخ  رابخا 

! نآرقلا دعب  بتکلا  ّحصأ  امه  دنیوگب : لمأت  هعلاطم و  نودب  هداد و  رارق 

اهنآ رد  هک  يرابخا  هعیش و  بتک  هب  ضارتعا  نابز  دیرادن  قح  تسا ، جردنم  یفارخ  رابخا  نینچ  ناتدوخ  هیلاع  بتک  رد  یتقو  سپ 
.دییامن زاب  دنشاب  یم  لیوأت  هیجوت و  لباق  ًابلاغ  تسا و  جرد 

، دـیدومن لقن  امـش  هک  يربخ  فارطا  رد  بلطم و  لصا  هب  میدرگرب  .مالکلا  ّرجی  مالکلا  متفر ، هیـشاح  یلیخ  مهاوخ ، یم  ترذـعم 
؟ ریخ ای  تسا  لح  لباق  يربخ  نینچ  ایآ  هک  مینیبب  مییامن و  ثحب 

تسا رایسب  امش  ام و  بتک  رد  هک  دروخ -  یم  رب  مهبم  دحاو و  ياهربخ  لیبق  نیا  هب  یتقو  یفصنم  حلاص  ملاع  ره  هک  تسا  یهیدب 
ای دراد و  یم  شدورطم  الا  دـنک و  یم  حالـصا  تسا ، حالـصا  لباق  رگا  ْهرابعلا  حیرـص  دنـسلا و  حیحـص  رابخا  اهرازه  لباقم  رد  - 

! دیامن دوخ  ینید  ناردارب  هب  هلمح  هداد و  رارق  ریفکت  هبرح ي  ار  اهنآ  هکنآ  هن  دیامن ، یم  توکس  اهنآ  لباقم  رد  لقاال 

لقن هنوگچ  اجک و  رد  میناد  یمن  میربخ و  یب  شدنـس  هلـسلس  زا  تسین و  دوجوم  یفاص  ریـسفت  نوچ  مه  ربخ  نیا  دوخ  رد  لاـحلا 
.ریخ ای  تسا  حالصا  لباق  مینیبب  مینک  ّتقد  یتسیاب  هن ، ای  هدومن  نآ  فارطا  رد  ینایب  دوخ  ایآ  هدومن و 
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هفورعم هدـعاق ي  رب  تسا  لومحم  ای  ترـضح  نآ  هدومرف ي  هک  میامن  یم  رّوصت  وچمه  ربخ  نیا  فارطا  رد  مفیعـض  رکف  اب  یعاد 
ار ادـخ  هتبلا  تخانـش ، ماما  ّهنأ  ثیح  نم  ار  ماما  هک  نیمه  ینعی  تسا ؛ تلع  هب  ماـت  ملع  لولعم ، هب  ماـت  ملع  هک  نیمّلکتم  نیباـم  ي 
ار هاشداپ  هک  یـسک  تسوا  دسانـشب  ار  مظعا  ریزو  سک  ره  دـیوگب : هک  یـسک  دـننام  تسا ؛ هغلابم  رب  لومحم  اـی  .تسا و  هتخاـنش 
نیـسحلا و هللادـبعابا  دوخ  زا  هک  تسا  يا  هریثک  رابخا  هینآرق و  تایآ  ریاس  دـیحوت و  هروس  ّصن  هغلاـبم ، نیا  رب  هنیرق ي  هتخاـنش و 

.هدیسر صلاخ  دیحوت  تابثا  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیموصعم  همئا  ریاس 

.هدوب سنا  نج و  تقلخ  تیاـغ  هک  تسا  یتاداـبع  مظعا  زا  ماـما  نتخانـش  هک  تسا  نآ  ربـخ ، نیا  زا  دوصقم  تفگ  ناوـت  یم  سپ 
.مالّسلا هیلع  نیرهاط  همئا  زا  هروثأم  هعماج ي  ترایز  رد  هللا ، ْهفرعم  ّلاحم  يانعم  تسا  نیمه 

ییانب ره  یناب  لعف و  ره  لعاف  هک  دـنا  هدومن  ینعم  روما  لیبق  نیا  رد  نیقّقحم  هچنانچ  مینک ، ینعم  مه  يرگید  مسق  تسا  نکمم  و 
.يو تاهج  زا  یتهج  کی  رب  تسا  یلماک  لیلد  کی  دوخ  يو ، رثا  انب و  ره  سپ  .تخانش  ناوت  یم  يو  يانب  لعف و  ماکحتسا  زا  ار 

رت مکحم  يرثا  اذل  دندوب ، اراد  ار  فرشا  ناکما  تاماقم  عیمج  نیعمجا  مهیلعو  هیلع  هللا  تاولص  شنیرهاط  لآ  ادخ و  لوسر  نوچ 
سپ .هتـشادن  دوجو  دـشاب ، ناشیا  زا  رت  عماـج  رت و  حـضاو  ادـخ  تفرعم  يوس  هب  هک  یهار  سپ  .دوبن  اـهنآ  زا  رت  عماـج  یقولخم  و 

.ناشیا رگم  تسین  ادخ  ناگدنب  يارب  زا  دشاب  هنکمم  تفرعم  ّقح  هک  ادخ  تفرعم  ّلحم 
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ام هلیـسو  هب  ینعی : هللادـبع ؛» انب  هللا و  فرع  اـنب   » (1): دندومرف ناشدوخ  هچنانچ  هتخانـش ، ار  ادـخ  هتخانـش  ار  ناشیا  هک  یـسک  سپ 
.تسا ام  تسد  رد  یلاعت  قح  تدابع  تفرعم و  قیرط  ینعی  .دوش  یم  هدرک  تدابع  ادخ  ام  هلیسو  هب  دوش و  یم  هتخانشادخ 

دهاوخب رشب  هداوناخ ، نیا  يربهر  یب  رگا  دنشاب و  یم  لیلج  نادناخ  نیا  یلاعت ، يادخ  ییاسانش  يارب  درف  هب  رـصحنم  هار  هصالخ ،
نودب تریح ، تلالـض و  يداو  هتـشگ ي  مگ  تسا  ردان  رایـسب  .ددرگ و  نادرگرـس  ناریح و  تلالـض ، يداو  رد  دنک ، ادـیپ  ار  هار 

.دسرب تداعس  لزنم  رس  هب  لیلد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  نیقیرف  هیلع  ٌعمُجم  ثیدح  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

(2)« .یتیب لهأ  یترتعو  ّلجوّزع  هللا  باتک  اّولضت ؛ نل  امهب  متذخأ  نإ  ام  مکیف  تکرت  ّینا  سانلا  اهّیأ  ای  »

یکی .دیوشن  هارمگ  زگره  ار ) دوخ  جاتحیام  ینعی   ) دیریگب ود  نآ  زا  رگا  هک  ار  يزیچ  ود  امـش  نایم  رد  مراذـگ  یم  نم  مدرم ! يا 
.دنا نم  تیب  لهاو  ترتع  يرگید  ّلجوّزع و  يادخ  باتک 

هکلب دییآرب ، حالصا  ماقم  رد  امش  هک  درادن  ربخ  کی  نیمه  هب  صاصتخا  ظفاح :
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ضّوفف ًاقلخ  قلخ  هرمأب ، دّرفتم  هینادـحولاب ، دّـحوتم  دـحأ  دـحاو  هللا  ّنإ  مالّـسلا : هیلع  هللادـبع  وبأ  لاق  لاـق : روفعی  یبأ  نبا  نع  - » 1
هملع و یلع  هناّزخو  هیحو  یلع  هؤانمأ  هقلخ و  یلع  هؤادهـشو  هدابع  یف  هللا  هّجح  نحن  روفعی  یبأ  نبا  اـی  مه ، نحنف  هنید ، رمأ  مهیلإ 
، هلیبس یلإ  نوعادلاو  هرمأب  نولماعلا  نحن  هیلع و  ّلدی  يّذلا  هباب  یعاولا و  هبلقو  قطانلا  هناسلو  هتّیرب  یف  هنیعو  هنم  یتؤی  يّذلا  ههجو 
: ّلجوّزع هللا  لوق  ریـسفت  باب  ح 9 ، ص152 ، قودـص ، دـیحوت  هللادـبع .» ام  انال  ولو  یلع هللا  ءّالدألا  نحن  .هللادـبع  انب  هللا و  فرع  انب 

﴾. ُهَهْجَو ّالِإ  ٌِکلاَه  یَش ٍء  ّلُک  ﴿

.اه ینس  بتک  رد  نیلقث  ثیدح  سردآ  - 2
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نودـب ناماما ، زا  ندومن  تجاح  بلط  لیبق  زا  دوش ؛ یم  هدـید  رفک  كرـش و  راثآ  زا  يا  هنومن  امـش  بتک  رد  هدراو  هیعدا  مامت  رد 
.دنبلطب تجاح  ادخ  ریغ  زا  هک  تسا  كرش  لماک  لیلد  دوخ ، نیا  نایملاع و  راگدرورپ  تاذ  هب  هجوت 

یفاصنا یب  یلیخ  ًاعقاو  .دییامن  مّلکت  ییاج  یب  فیخـس و  مالک  نینچ  هب  فالـسالل ، ًاعبت  هک  دوب  دیعب  رایـسب  یلاع  بانج  زا  یعاد :
كرـش و يانعم  لّوا  تسا  یّنمتم  .دینک  یم  نایب  هدومنن  هجوت  كرـش  یناعم  هب  ای  دییامرف ، یم  هچ  هک  دیرادن  هّجوت  ای  دـییامن ، یم 

.دوش تقیقح  فشک  ات  دییامن ، نایب  ار  كرشم 

هعیش هب  نداد  كرش  تبسن 

هّجوت گرزب ، دنوادخ  هب  رارقا  اب  تسا  یهیدب  .دـشاب  حیـضوت  هب  جاتحم  منک  یمن  نامگ  هک  تسا  حـضاو  يردـق  هب  بلطم  ظفاح :
.دیامنب وا  زا  تجاح  بلط  هدومن و  ادخ  ریغ  هب  يور  هک  تسا  یسک  كرشم  تسا و  كرش  یلاعت  يادخ  ریغ  هب  ندومن 

هکنیا نودب  دنیامن ، یم  دوخ  ناماما  زا  ار  دوخ  ياضاقت  مامت  دنرادن و  ادخ  هب  یهّجوت  ًادـبا  تسا ، دوهـشم  هچنآ  ربانب  هعیـش  هعماج 
ای نیسح ، ماما  ای  یلع ، ای  دنیوگ : یم  دنیآ ، یم  هک  اهناکد  اه و  هناخ  برد  رباعم و  رد  هعیش  يارقف  منیب  یم  یتح  .دنربب  ار  ادخ  مان 

ًادبا هعیـش  هعماج  هک  تسا  كرـش  لیلد  دوخ  اهنیا  .دـنیوگب  هللا  ای  هدـشن  هدینـش  هبترم  کی  .سابع  ترـضح  ای  بیرغ ، ياضر  ماما 
.دنیامن یم  ادخ  ریغ  هب  ار  دوخ  هّجوت  مامت  هکلب  دنرادن ، ادخ  هب  یهّجوت 

رب لیلد  ای  دییامن ، یم  وهـس  ًادـمع  هک  تسا  جاجل  رب  لیلد  ایآ  .میامنب  ییانعم  هچ  رب  لمح  ار  امـش  راتفگ  عون  نیا  مناد  یمن  یعاد :
.دیشابن جاجل  لها  مراودیما  .تسا  قیاقح  هب  امش  هّجوت  مدع 
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، دیامن یشک  قح  دوخ  دصقم  مارم و  تابثا  يارب  یلو  دنادب ، ار  قح  هک  سک  نآ  .تسا  فاصنا  لماع ، ملاع  طیارـش  زا  یکی  نوچ 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  تسا ؛ لمعالب  ملاع  درادن ، فاصنا  هک  یسک  و  درادن ، فاصنا 

«. رمثالب رجشلاک  لمع  الب  ملاعلا  »

.تسا هویم  یب  تخرد  دننام  لمع  یب  ملاع 

چوپ و لیالد  اب  هک  دیراد  يرارصا  دییامن و  یم  يراج  نابز  رب  ار  كرشم  كرش و  تالمج  هتـسویپ  دوخ  تالمج  نیب  رّرکم  نوچ 
عقاو رثؤم  نّنست  لها  ناردارب  ربخ  یب  ماوع  رد  امش  تانایب  تسا  نکمم  .دییامن و  یفرعم  كرشم  ار  دّحوم  نایعیش  ناتدوخ  زغم  یب 

رد رـضاح  مرتحم  نایعیـش  نایاقآ  نیمه  یلو  هدیـشخب -  ءوس  رثا  اهنآ  رد  لاـح  هب  اـت  هچناـنچ  دـننادب -  كرـشم  ار  نایعیـش  دوش و 
دیاقع هب  هکنآ  هچ  دنناد ؛ یم  يرتفم  ضرغم و  ملاع  کی  ار  امـش  دنتـسه و  تحاران  ینابـصع و  ًالماک  امـش  تانایب  رثا  رد  سلجم ،

.درادن دوجو  اهنآ  رد  امش  تاملک  نیا  زا  کی  چیه  هک  دنناد  یم  دنراد و  هّجوت  دوخ 

بذج امش  هب  ناشبولق  حضاو و  اهنآرب  بلطم  قدص  هک  دییامن  ادا  یتالمج  عون  کی  دییامرف  یعـس  دوخ  تانایب  تاملک و  رد  سپ 
.ددرگ

تقو ياضتقا  هب  دـییامرف ، هزاجا  هچنانچ  نّنـست ، لها  ناردارب  نیبئاغ و  نیرـضاح و  نایاقآ  هداس  ناـهذا  ندـش  نشور  يارب  مراـچان 
لیبق زا  تسا ؛ مالسا  گرزب  ياملع  ءاهقف و  ءامکح و  نیقّقحم  هدیقع  هک  ار  هچنآ  كرشم ، كرش و  فارطا  رد  يرصتخم  سلجم ،

ءامکح و زا  نارگید  دنتسه و  هعیـش  ياملع  رخافم  غباون و  زا  هک  مهیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  همّالع  یـسوط و  قّقحم  یّلح و  همّالع 
دننام قیقحت ، بابرا 
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ضیف نیموحرم  ردـص ، تمظع  اب  رهـص  ود  يراوزبس و  يداـهّالم  یجاـح  یناـقلاط و  یلع  زورونـالم  يزاریـش و  نیّهلأـتملا  ردـص 
هب نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  هیلاع  ریتاسد  هینآرق و  تایآ  زا  ًاجارختـسا  مهرارـسا ، هللا  سدق  یناجیهال  ضایف  یناشاک و 

.دنیامرف یم  يراک  هطلغم  اقآ  هک  تسا  نامه  كرش  يانعم  دننکن  نامگ  مرتحم  ياسلج  نایاقآ  ات  مناسرب ، ناتضرع 

.دییامرفب تینابصع ) اب  : ) ظفاح

يارب سلجم  نیا  عضو  نوچ  بحاص ! هلبق  باون :

ار یگداـس  تیاـعر  هجرد  تیاـهن  ناـتتاشیامرف  رد  میراد  اـّنمت  ما ، هدوـمن  اـضاقت  ضرع و  مه  ًـالبق  هچناـنچ  تسا ، ناداوـسیب  مـهف 
دـنه و یلاها  صوصخلاب  سلجم ، لها  تیرثکا  تیاعر  دـشابن ، اهنآ  مهف  قباطم  باوج  ءاملع و  ناـیاقآ  هب  ناـترظن  طـقف  .دـییامرفب 

.دییامرفن لکشم  هدیچیپ و  بلاطم  تسا  یعدتسم  .تسا  مزال  دنتسین -  ناسل  لها  هک  رواشیپ - 

مدرک ضرع  مه  ًالبق  هکلب  درادـن ، سلجم  نیا  هب  صاـصتخا  تسا و  هّجوت  دروم  امـش  ياـه  يروآداـی  باون ، ياـقآ  باـنج  یعاد :
فوطعم صاوخ  هب  ار  نخـس  يور  ًاعطق  دنـشاب ، رـضاح  ناربخ  یب  ماوع و  زا  يا  هّدع  هک  یـسلجم  ره  رد  تسا  نیا  رب  یعاد  تداع 

هکنآ رگم  دوش  یمن  یلمع  روظنم  نیا  هتبلا  تسا و  ناربخ  یب  رظن  بلج  بتک ، لازنا  لسر و  لاـسرا  زا  ضرغ  هکنآ  هچ  مراد ؛ یمن 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  هچنانچ  دوش ، نایب  موق  ناسل  هب  هداس و  دیدومرف -  هک  یمـسق  نامه  قیاقح - 

(1): دومرف
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همجرت ، 7/432 ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل  مهلوقع .» ردق  یلع  سانلا  مّلکن  نأ  انرمأ  ءایبنألا  رـشعم  انا  هعفر : دیعـس  نع  - » 1
ح 17 ص195 ، ج1 ، یقربلا ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  نساحملا ، .یحبـصألا  سنأ  نب  کلام  نب  ییحی  لاح  حرـش  هرامش 9281 ،
ج1، مهلوقع ،» ردـق  یلع  سانلا  مّلکن  نا  انرمأ  ءایبنألا  رـشاعم  انا  « ؛ تسا هدـش  تیاور  نینچ  یفاک  لوصا  باـتک  رد  و  لـقعلا ؛ باـب 
ص196. ج1 ، ءافخلا ، فشک  ص186 ؛ ج 18 ، ْهغالبلا ، جهن  حرش  ح 394 ، ص268 ، و ج 8 ، لهجلا ؛ لقعلا و  باتک  ح15 ، ص23 ،

( ققحم )
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« .مهلوقع ردق  یلع  سانلا  مّلکن  ءایبنألا  رشاعم  نحن  »

.مینز یم  فرح  اهنآ  ياه  لقع  رادقم  هب  مدرم  اب  ناربمغیپ  تعامج  ام 

اجک ره  میامن و  لمع  شیپ  زا  شیب  ناتمارم  قفو  رب  تسا  دیما  هدوب ، یعاد  هّجوت  دروم  هتسویپ ، یساسا و  ًالماک  امـش  ياضاقت  هتبلا 
.دیوش روآدای  مرتحم  نایاقآ  تسا  یّنمتم  دوشب ، یعاد  زا  هدارا  یب  یتلفغ 

كرش ماسقا  نایب  رد 

هراشا

هک يا  همهم  تاحیـضوت  ًاصوصخم  ءاملع و  زا  نیقّقحم  هلماـک  تاـقیقحت  هرثاـکتمرابخا و  هینآرق و  تاـیآ  هصـالخ  زا  هچنآ  یعاد :
لوا تسا ؛ رتتسم  مسق  ود  نیا  رد  كرش  ماسقا  ریاس  تسا و  مسق  ود  رب  كرش  دنا ، هداد  یناقلاط  لضاف  نیهلأتملا و  ردص  نیموحرم 

.ناهنپ یفخ و  كرش  مود  .راکشآ  یلج و  كرش 

یلج كرش 

ای لاعفا و  اـی  تافـص و  اـی  تاذ و  رد  دـهد  رارق  لاـعتم  يادـخ  يارب  یکیرـش  یمدآ  هکنآ  زا  تسا  تراـبع  راکـشآ  یلج و  كرش 
.تادابع
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تاذ رد  كرش 

هراشا

نوچ ددرگ ، فرتعم  لاق  ناسل  هب  دهد و  رارق  کیرـش  یلاعت  قح  تینادـحو  تاذ  تیهولا و  هبترم  رد  هک  تسا  نآ  تاذ  رد  كرش 
میناقا هب  لـئاق  هک  يراـصن  و  دـنا ، لـئاق  نمیرها ) نادزی و   ) تملظ رون و  أدـبم  لـصا و  ود  هب  هک  سوجم ، و  اـه ) تسرپ  تب   ) هیونث

زا ضعب  هدیقع  هب  دندومن و  میسقت  سدقلا  حور  نبا و  بأ و  تمسق  هس  هب  ار  يدنوادخ  تاذ  دندیدرگ و  هثالث 

.دشاب یم  میرم  سدقلا  حور  ضوع  اهنآ 

يدـنوادخ تاذ  تقیقح  دـندرگن ، عمج  مه  اب  هس  نیا  ات  دـنرادن و  ود  نآ  هک  دـندش  لئاق  یتیـصاخ  هس  نیا  زا  کـی  ره  يارب  زا  و 
.ددرگن زراب 

[: دومرف  ] هک هدومن  دوخ  تینادحو  تابثا  اهنآ و  لوق  ّدر  داقتنا و  هدئام )  ) هروس 5 هیآ 73  رد  هک  نانچ 

﴾. ٌدِحاَو ٌهلِإ  ّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  اَمَو  ٍهَثَالَث  ُِثلاَث  َهللا  ّنِإ  اُولاَق  َنیِّذلا  َرَفَک  ْدََقل  ﴿

ادخ ار  سدقلا  حور  نبا و  با و   ) دندش لئاق  ادخ  هس  ینعی  دنتـسناد ؛ ادخ  هس  زا  یکی  ار  ادخ  هک  یناسک  نآ  دندیدرگ  رفاک  هتبلا  »
« .دوب دهاوخن  ییادخ  هناگی  يادخ  زج  هکنآ  لاح  و  دنتفگ )

يراصن دیاقع 

تب هیونث و  زا  ار  هدـیقع  نیا  مه  اـهنآ  هک  يراـصن ، قرف  زا  هیبوـقعی  هیئاـکلم و  هیروطـسن و  لوـق  زا  تسا  تیاـکح  هفیرـش  هیآ  نیا 
(1) .دنتفرگاهتسرپ

.دنتسه هثالث  میناقا  هب  لئاق  نوچ  دنا ؛ كرشم  سوجم  هیونث و  دننام  يراصن  هصالخ 

367 ص :

( فلؤم  ) .ینوریب رینت  فیلأت  ْهینارصنلا ، ْهنایدلا  یف  ْهینثولا  باتک  هب  دوش  هعجارم  - 1
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یسیع و ادخ و  اهنآ ، زا  ضعب  هدیقع  هب  یـسیع و  میرم و  ادخ و  نایم  تسا  كرتشم  تیهولا  دنیوگ : یم  اهنآ  رت ، حضاو  ترابع  هب 
، بالا مونقا  دـندوب : هس  نایادـخ  لوا  زا  دـنیوگ  یم  و  دـشاب ! یم  هس  نآ  زا  یکی  هلالج  ّلج  هللا  دـنا و  هلا  اـهنآ  زا  کـی  ره  حور و 

نآ هک  دندش  یکی  مونقا  هس  نیا  نآ ، زا  دعب  و  تسا ) یتسه  دوجو و  يانعم  هب  مونقا  ینایرس  ناسل  هب   ) سدقلا حور  و ]  ] نبالا مونقا 
.تسا حیسم 

ریغ رد  یتح  تسا ، لاحم  ینعم  نیا  هب  یقیقح  داحتا  تباـث و  داـحتا  نـالطب  هیلقن ، نیهارب  هیلقع و  لـیالد  اـب  هک  تسین  يا  ههبـش  و 
ّقحتـسم هک  بجاو  یتاذ  دوجو ، رد  تسین  ینعی  ٌدِـحاَو ؛﴾ ٌهلِإ  اـّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  اَـمَو  : ﴿ دـیامرف یم  هیآ  رخآ  رد  اذـلف  .دوجولا  بجاو  تاذ 

، هنکمم تادوجوم  عیمج  أدبم  كرش و  مّهوت  زا  یلاعتم  هضحم و  تینادحو  هب  تسا  فوصوم  هک  هناگی  يادخ  رگم  دشاب ، تدابع 
.دشاب یم  اتمه  یب  دحاو  تاذ  نآ 

تافص رد  كرش 

تاذ رب  دئاز  میدق و  ار  اهنآ  ریغ  تایح و  تردق و  تمکح و  ملع و  لیبق  زا  لاعتم  دنوادخ  تافص  هک  تسا  نآ  تافـص  رد  كرش 
ياملع رباکا  هک  نانچ  دنـشاب ، یم  يرـصب  يرعـشا  لیعامـسا  نب  یلع  نسحلا  یبا  باحـصا  هک  نویرعـشا  دننام  دننادب ؛ یلاعت  يراب 
دمحم دشر  نبا  یسلدنا  فورعم  فوسلیف  (1) و  لصف مراهچ  ءزج  هحفص 207  رد  يرهاظلا  مزح  نب  دمحا  نب  یلع  دننام  ناتدوخ ،

تاذ رب  دئاز  هللا  تافـص  هک  دندقتعم  دنا ، هدومن  لقن  ْهّلملا » دـئاقع  یف  ّْهلدألا  جـهانم  نع  فشکلا   » باتک هحفـص 58  رد  دمحا  نب 
.دنشاب یم  میدق  یلاعت و  يراب 

368 ص :

.ْهیئجرملا عنش  ، 4/207 مزج ، نبا  لصفلا ، - 1
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ای تیملاع  تفـص  هب  دنک  فصو  ارادخ  ینعی  دنادب ؛ الع  ّلج و  وا  تاذ  رب  هدـئاز  تقیقح ، رد  ار  يدـنوادخ  تافـص  سک  ره  سپ 
زا رـس  مه  نیرق و  وفک و  هکنآ  هچ  كرـشم ؛ دـنادن ، یلاعت  قح  تاذ  نیع  ار  تافـص  نآ  نآ و  ریغ  تایح و  ای  تمکح  ای  تیرداـق 
وا تاذ  نیع  يدنوادخ  تافـص  درادن و  دوجو  ملاع  رد  یمیدق  یلاعت  قح  یلزا  تاذ  زج  هکنآ  لاح  هدومن و  تباث  مدق  رد  وا  يارب 
رب هک  دنتـسین  يا  هدح  یلع  ءیـش  یبرچ ، ینیریـش و  .دنتـسین  کیکفت  لباق  هک  نغور  یبرچ و  رکـش و  ینیریـش و  دننام  دشاب ؛ یم 
انب رگا  .دیرفآ  برچ  نیریـش و  درک ، قلخ  ار  نغور  رکـش و  لاعتم  دنوادخ  هک  یتقو  نامه  .دنـشاب  هدـش  دراو  نغور  رکـش و  تاذ 

.دنام یمن  نغور  رکش و  رگید  دنریگب  نغور  رکش و  زا  ار  یبرچ  ینیریش و  دوش 

يدـنوادخ تافـص  هک  میوش  هّجوتم  ات  تسا ، ناهذا  بیرقت  يارب  اـهلثم   (1)﴾ َنوُِملاَْعلا ّالِإ  اَُهلِقْعَی  اَمَو  ِساّنِلل  اَُهبِرْـضَن  ُلاَْثمَْألا  َکـِْلت  ﴿

.خلا میکح  رداق  یح  ملاع  ینعی  ادخ ؛ میتفگ  یتقو  .تسین  یلاعت  يراب  تاذ  رب  دئاز 

لاعفا رد  كرش 

زا يدارفا  ای  يدرف  هک  ینعم  نیا  هب  دنادن ، تاذلاب  دّرفتم  دّحوتم و  تقیقح ، ینعم و  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نآ  لاعفا  رد  كرـش  اما  و 
هچنآ دـننام  دـنادب ؛ قلخ  هب  ضّوفم  تقلخ ، زا  دـعب  ار  روما  هکنآ  ای  دـنادب ، هیهلا  ریبادـت  لاعفا و  رد  ّرثؤم  ءزج  ای  ّرثؤم  ار  تاقولخم 
يرانک هب  دوخ  هدومن و  راذگاو  قلخ  هب  ار  راک  هدنام و  زاب  روما  ریبدـت  زا  رگید  دومن و  قیالخ  قلخ  دـنوادخ  هک  دـندوب  لئاق  دوهی 

هیآ 64 رد  اذل  .هتفر 

369 ص :

.43 توبکنع : - 1
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: هدومرف اهنآ  تمذم  رد  هدئام )  ) هروس 5

﴾. ُءاَشَی َْفیَک  ُقِفُنی  ِناَتَطوُْسبَم  ُهاَدَی  َْلب  اُولاَق  اَِمب  اُونُِعلَو  ْمِهیِْدیَأ  ّْتلُغ  ٌَهلُوْلغَم  ِهللا  ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاَقَو  ﴿

نیا هطـساو  هب  دمآ -  دهاوخن  دوجو  هب  مدع  زا  يزیچ  دهد و  یمن  تقلخ  رد  يرییغت  رگید  و  دش -  هتـسب  ادخ  تسد  دـنتفگ  دوهی  »
( وا تمحر  تردق و  ینعی  ( ؛ تسا هداشگ  ادخ  تسد  ود  هکلب  دندیدرگ ، راتفرگ  ادخ  نعل  هب  دـش و  هتـسب  اهنآ  تسد  غورد ، راتفگ 

« .دنک یم  قافنا  دهوخب  هنوگره  و 

دـننک و یم  قلخ  اهنآ  هدومن ، ناماما  هب  روما  ضیوفت  دـنوادخ  هک  دـنا  لئاق  دـنناوخ -  زین  هضّوفم  ار  اهنآ  هک  تالغ -  نیکرـشم  و 
.دنهد یم  يزور 

هب روما  ضیوفت  ای  رثؤم  ءزج  قیرط  هب  دـنادب -  لخدـم  يذ  ار  یـسک  یقیرط  ره  هب  سک  ره  يدـنوادخ  لاعفا  رد  هک  تسا  یهیدـب 
.تسا كرشم  ًاعطق  نیمومأم -  ای  ناماما  ای  مما  ای  ءایبنا 

تدابع رد  كرش 

هراشا

قلخ هب  هّجوت  زامن  رد  ًالثم  دـنک ؛ قح  ریغ  هب  ار  لد  تین  ای  رهاـظ و  هّجوت  تداـبع ، عقوم  رد  هک  تسا  نآ  تداـبع  رد  كرـش  اـما  و 
.دراد تین  هب  جایتحا  هک  یتادابع  زا  کلذ  لاثما  دنک و  تدابع ]  ] قلخ يارب  دنک  یم  رذن  ای  دشاب ، هتشاد 

لمع عون  نیا  زا  عـنم  فـهک )  ) هروس 18 هیآ 110  رد  ًاحیرـص  اریز  تسا ؛ كرـشم  دـشاب  ادـخ  ریغ  يارب  لـمع  تقو  رد  تـین  رگا 
[: دومرف  ] هک هدومن  كرش ) )

﴾. ًادَحَأ ِّهبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  ًاِحلاَص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَک  نَمَف  ﴿

؛ دوش راکوکین  دیاب  تسا  راودیما  راگدرورپ  تمحر )  ) ياقل هب  سک  ره  »

370 ص :
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« .دنادرگن کیرش  وا  اب  ار  يدحا  ادخ  تدابع  شتسرپ و  رد  زگره  دیامنب و  هدیدنسپ  و ]  ] كاپ لمع  ینعی 

ره رهاظ  هک  ینعم  نیا  هب  دریگن ، رظن  رد  ار  دشرم  ای  ماما  ای  ربمغیپ  تروص  دیامنن ، ادـخ  ریغ  هب  هّجوت  دـیاب  تدابع  لمع و  عقوم  رد 
رد یلو  دشاب ، ادـخ  يارب  بحتـسم ، ای  بجاو  یتدابع ، عون  ره  زا  نآ  ریغ  رذـن و  تاکز و  سمخ و  جـح و  هزور و  زامن و  زا  لمع 
 - رابخا ناسل  هب  لمع -  رد  يایر  هک  نوچ  دشاب ؛ نآ  ریغ  ای  قیالخ  رظن  بلج  ترهـش و  يارب  ینعی  ادخ ؛ ریغ  هب  هّجوت  نطاب ، لد و 
هک هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ربخ  رد  هچنانچ  تسا ، یلماع  ره  لمع  هدننک  هابت  هک  تسا  هدش  هدناوخ  رغصا  كرش 

(1): دومرف

«. رغصالا كرشلا  اوقتا  »

.کچوک كرش  زا  دیزیهرپب  ینعی 

؟ تسا مادک  کچوک  كرش  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 

.تسا رغصا  كرش  هعمس ، ایر و  هعمسلاو ؛» ایرلا  : » دومرف

371 ص :

هیودرم نبا  جرخأو  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یطویس  .فهک  هروس  هیآ 110  لیذ  ، 4/462 یطویس ، روثنملا ، ّردلا  - 1
يزاجی موی  ءایرلا  لاق : رغصألا ؟ كرـشلا  امو  اولاق : رغـصألا ، كرـشلا  اوقتا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : هریره  یبأ  نع 

راحب رد  یـسلجم  همالع  ءازجلا .» مهدنع  نوبیـصت  له  اورظنا  ایندلا ، یف  نوؤارت  متنک  نیذـلا  یلإ  اوبهذا  لوقی : مهلامعأب ، دابعلا  هللا 
ّنا هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ایرلا ، باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ح 50 ، ، 69/303 راونالا ،
اذإ همایقلا  موی  یلاعت  هللا  لوقی  .ءایرلا  وه  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  رغصألا  كرـشلا  امو  اولاق : رغـصألا ، كرـشلا  مکیلع  فاخأ  ام  فوخأ 

«. ءازجلا مهدنع  نودجت  له  اورظناف  ایندلا ، یف  نوؤارت  متنک  نیذلا  یلإ  اوبهذا  مهلامعأب  دابعلا  يزاج 
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(1): دومرف هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  زین  و 

یف افصلا  یلع  لمنلا  بیبد  نم  یتّمأ  یف  یفخأ  كرـشلا  ّناف  .رـسلا  كرـشلاو  مکاّیإ  .ّیفخلا  كرـشلا  مکیلع  فاخأ  ام  فوخأ  ّنا  »
« .ءاملظلا هلیللا 

رت هدیشوپ  كرش  هک  دیشاب  رود  ناهنپ  ّرس و  كرش  زا  سپ  .تسا  ناهنپ  هدیشوپ و  كرش  امش ، رب  مسرت  یم  نم  هک  يزیچ  نیرتدب 
.کیرات بش  رد  مرن  گنس  رب  هچروم  نتفر  مرن  زا  نم  تّما  رد  تسا 

(2): دومرف هاگ  نآ 

دنک ایر  هب  قاتعا  ای  دـنک  ایر  هب  جـح  ای  دـهد  ایر  هب  هقدـص  ای  دریگ  ایر  هب  هزور  سک  ره  .تسا  كرـشمدنک  اـیر  هب  زاـمن  سک  ره 
.دشاب كرشم 

.دوش یم  مه  یفخ  كرش  لومشم  تسا ، هیبلق  روما  هب  طوبرم  نوچ  ریخا ، عون  نیا  هتبلا 

نایعیـش سپ  تسا ؛ كرـشم  دـنک  قلخ  يارب  رذـن  یـسک  رگا  دـیدومرف : هک  مینک  یم  دنـس  ذاختا  ناـتدوخ  شیاـمرف  زا  اـم  ظـفاح :
يارب رذن  هشیمه  هکنآ  يارب  دنا ، كرشم 

372 ص :

لقن ار  ثیدح  نیا  نارمع ، لآ  هروس ي  ریـسفتلا ، باتک  ح 3148 ، ، 2/319 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  - 1
 ...«. ءاملظلا هلیللا  یف  افصلا  یلع  رذلا  بیبد  نم  یفخأ  كرشلا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  تلاق : هشئاع  نع  : » تسا هدرک 

وجری ناک  نمف  : } هللا لوق  ریسفت  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لئس  لاق : مالّسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  دوراجلا  یبأ  هیاور  یف  - » 2
كرشم وهف  سانلا  هائارم  ماص  نمو  كرـشم  وهف  سانلا  هائارم  یکز  نمو  كرـشم  وهف  سانلا  هائارم  یّلـص  نم  لاقف : هیآلا  هبر } ءاقل 

، راونالا راحب  ءارم .» لمع  هللا  لبقی  الو  كرشم  وهف  سانلا  هائارم  هب  هللا  رمأ  اّمم  ًالمع  لمع  نمو  كرـشم  وهف  سانلا  هائارم  ّجح  نمو 
ح 7938، ، 4/365 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  .ایرلا  باب  رفکلاو ، نامیالا  باتک  ح 25 ، ، 69/297 یسلجم ،

وهو یّلص  نم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق : سوأ  نب  دادش  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  قاقرلا ، باتک 
«. كرشأ دقف  یئاری  وهو  قّدصت  نمو  كرشأ  دقف  یئاری  وهو  ماص  نمو  كرشأ  دقف  یئاری 
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.تسا كرش  هتبلا  تسادخ ، ریغ  يارب  رذن  نوچ  .دننک  یم  هدازماما  ماما و 

رذن باب  رد 

موق لاعفا  ای  لاوقا و  يور  زا  دننک ، تواضق  دنهاوخب  رگا  یتلم  موق و  ره  دیاقع  رد  هک  تسا  نیا  قطنم  ملع و  لقع و  هدـعاق  یعاد :
اهنآ هطوبضم  بتک  موق و  نآ  نیناوق  رد  لماک  یسررب  هکلب  دننک ، یمن  تواضق  ربخ  یب  داوس و  یب 

.دنیامن یم 

هجوت یتسیاـبن  هعیـش  ربخ  یب  ماوع  لاـعفا  لاوقا و  هب  دـییامنب ، نایعیـش  دـیاقع  رد  قیقد  یـسررب  دـیهاوخ  یم  هک  مه  مرتحم  ناـیاقآ 
رارق هعیـش  مامت  ای  اهنآ و  كرـش  رب  لیلد  ار  راتفگ  نآ  امـش  اضر ، ماما  ای  یلع ، ای  دنتفگ  اه  هچوک  رد  داوسیب  يارقف  رگا  هک  دییامن 
دارفا اریز  دیهد ؛ رارق  مصخ  رب  هبلغ  كردم  ار  نآ  امـش  دیامنب ، هدازماما  ای  ماما و  يارب  رذـن  هتـسنادن ، ضحم  یماع  رگا  ای  دـیهدب ،

.دنوش یم  ادیپ  موق  ره  ماوع  رد  یلاباال  داوس و  یب 

هعیـش هیهقف  بتک  هب  دییامنب ، هنالقاع  یـسررب  دیهاوخ  یم  دیتسین و  ییوج  بیع  هناهب و  یپ  رد  ضرغ و  یب  نامدرم  امـش  رگا  یلو 
.دییامن هعجارم  تسا ، دوجوم  اه  هناخباتک  همه  رد  یطخ ، یپاچ و  تسا و  مومع  سرتسد  رد  هک 

يوس هب  یقیرط  هکنیا  رب  هوالع  يرفعج  هقف  رد  هک  دـید  دـیهاوخ  دـییامن ، هعلاطم  ار  یلمع  لـئاسر  یلالدتـسا و  هقف  بتک  هچناـنچ 
.تسا راکشآ  زراب و  يرفعج  هقف  نوطب  زا  دیحوت  بابل  ّبل  هکلب  درادن ، مه  یفارخ  تاروتسد  درادن ، دوجو  كرش 

عیمج ياواتف  هیلمع ، لیاسر  مامت  رد  زین  رذن و  باب  نیمه  رد  دییامن  هعلاطم  تسا ، دوجوم  اه  هناخباتک  مامت  رد  عیارش  هعمل و  حرش 
رذن عقوم  رد  ًامتح  ادخ  يارب  یلمع  هب  مازتلا  رد  تسا ، تادابع  باوبا  زا  یباب  رذن ، نوچ  هک  تسا  هعیش  ياهقف 
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ره هب  هغیـص ، مود  .لمع  اب  نراـقم  تین  لّوا  دوش ؛ یمن  دـقعنم  رذـن  دـشابن  ود  نآ  زا  یکی  رگا  هک  ددرگ  روظنم  طرـش  ود  یتسیاـب 
.دشاب یناسل 

ود نیا  يانعم  لوا  دنک  یم  یعس  طرش ، ود  نیا  دوجو  هب  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تقیقح  تروص  شرذن  هک  دیمهف  ناملـسم  هک  نیمه 
.دیامن رذن  دعب  دمهفب و  ار  اهنآ  یگنوگچ  طرش و 

هللا و رذـن ، رد  ًاصوصخم  تادابع ، مامت  رد  تین  دـیاب  ًالّوا  هک  دـمهف  یم  دـمآرب ، يا  هلاسر  هعلاطم  ای  یهیقف  زا  لاؤس  ماقم  رد  یتقو 
.دور یم  نیب  زا  یّلک  هبادخ  ریغ  يارب  تین  سپ  .دشاب  هللا  تاضرمل  ًابلط  هللا و  یف 

رد دناوخب و  هغیـص  رذن  عقوم  رد  دیاب  ًامتح  هدننک  رذن  هک  تسا  نآ  دشاب ، یم  نآ  هدـننک  تیبثت  لّوا و  طرـش  میمتت  هک  مود  طرش 
یم ای  موصأ ،» نأ  ّیلع  هللا  : » دیوگب دیاب  دیامنب  هزور  رذن  دـهاوخ  یم  رگا ]  ] ًالثم دوش ؛ یمن  يراج  هغیـص  دـشابن ، ادـخ  مان  ات  هغیص 

يارجا هچنانچ  .تاروذن و  مامت  تسا  قیرط  نیمه  هب  و  رمخلا .» برـش  كرتأ  نأ  یلع  هللا  : » دیوگب دیاب  دـنک  بارـش  كرت  دـهاوخ 
هغیـص يارجا  ّتلم  موق و  ره  لها  دوخ  نابز  هب  دنناوت  یم  دشابن ، روسیم  اهنآ  ریغ  ای  نابز  يدـنه  ای  نابز  یـسراف  يارب  یبرع  هغیص 

.دشاب هروبزم  هغیص  اب  فدارم  نآ  يانعم  هکنآ  طرش  هب  دنیامنب ،

 - دشاب هدازماما  ای  ماما  ای  ربمغیپ  مان  هاوخ  دـنک -  لخاد  ادـخ  مان  اب  هدرم ، ای  هدـنز  زا  ار ، يرگید  ای  دـشاب  ادـخ  ریغ  تین  رد  رگا  و 
: دیامرف هروکذم  هیآ  رد  ًاحیرـص  هکنآ  هچ  تسا ؛ كرـشم  دـیامنب  ار  لمع  نیا  ملع  يور  زا  ًادـمع  رگا  تسا و  لطاب  رذـن  نآ  ًاعطق 

﴾. ًادَحَأ ِّهبَر  ِهَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  ﴿

مان هب  ًامتح  دیاب  رذن  هک  دننامهفب  ار  ناربخ  یب  هک  تسا  مزال  ملع  لها  رب  هتبلا 
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.دنیامن یم  هفیظو  ماجنا  هتسویپ  نیغّلبم  ظاّعو و  هچنانچ  دشاب ، ادخ  يارب  ادخ و 

، دیامنب ًادماع  ًاملاع  رگا  تسا و  لطاب  دـشاب -  ماما  ربمغیپ و  ولو  هدرم -  ای  هدـنز  ره  يارب  رذـن  هک  دـنراد  نایب  ًامومع  هعیـش  ياهقف 
.دنهدب رارق  اج  ره  هب  دنراتخم  شفرصم  رد  یلو  دنیامنب ، ادخ  يارب  دیاب  ار  رذن  .تسا  كرش 

دنک یم  رذن  .درادـن  بیع  دـشکب ، هدازماما  ای  ماما و  هعقب  ای  دـبعم  ای  هناخ  نالف  رد  دربب  ادـخ  يارب  يدنفـسوگ  دـنک  یم  رذـن  ًالثم 
يارب دنک  رذـن  رگا  یلو  درادـن ، بیع  دـهدب ، يریقف  ای  میتی  ای  ملاع  ای  هللا  لوسر  هیرذ  و ]  ] دیـس نالف  هب  ادـخ  يارب  یـسابل  ای  یلوپ 

.تسا كرش  ًاعطق  دشاب ، دّمعت  ملع و  يور  زا  رگا  تسا و  لطاب  ًامتح  اونیب  میتی و  ای  ملاع  ای  هدازماما  ای  ماما  ای  ربمغیپ 

: تسا نتفگ  نتشون و  غّلبم  ظعاو و  ملاع و  هیقف و  لوسر و  ره  هفیظو 

﴾. ُنِیبُْملا ُغَالَْبلا  ّالِإ  ِلوُسّرلا  یَلَع  اَمَو  ﴿

(.« رون  ) هروس 24  54 هیآ  ) .دوب دهاوخن  یفیلکت  لماک  تلاسر  غالبا  زج  لوسر  رب  »

! تسا ندرک  لمع  ندینش و  مدرم  هفیظو  و 

هب یـصقن  دـنیامنن ، لمع  تاروتـسد  قباطم  دوخ  ینید  فیاظو  هب  دـنورن و  ینید  فیاظو  مًلعت  میلعت و  یپ  رد  يدارفا  اـی  يدرف  رگا 
.تسین دراو  روتسد  هقیرط و  هدیقع و  نآ  لصا 

ماوع رب  ار  رما  دیناوخن و  كرشم  ار  نایعیـش  مرتحم ، نایاقآ  اهدعب  ات  دش  تقیقح  فشک  باوج ، زا  رادقم  نیمه  هب  منک  یم  نامگ 
(1) .دینکن هبتشم 
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هب نانآ  ءایلوا  مالّسلا و  هیلع  نیموصعم  تمظع  تلزنم و  ماقم و  مامت  هک  دنناد  یم  یبوخ  هب  نانآ  نیرت  ماوع  یتح  نایعیـش  همه  - 1
هدوتـس نینچ  ار  نانآ  یلاعت  يادـخ  هک  ناگرزب  نآ  میظعت  تهج  هب  نایعیـش  تسا و  نانآ  يوقت  نامیا و  یکاـپ و  یگدـنب و  رطاـخ 

َلْهَأ َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُِری  اَّـمنِإ  : ﴿ هدومرف زین  و  (. 95: ءاسن ﴾ ) ًامیِظَع ًاَرْجأ  َنیِدِـعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاَجُْملا  ُهللا  َلّـضَف  ، ﴿ تسا
ّالِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْـسَأ  َـال  لـُق  : ﴿ تسا هدوـمرف  رما  ناـنآ  تشادـگرزب  تهج  هب  نینچمه  و  ( 33 بازحا : ﴾ ) ًاریِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَبـْلا 

يادا تهج  هب  هداد و  رارق  وا  رما  میظعت  یلاعت و  يادخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  تاروذـن  نایعیـش  اذـل  و  ( 23 يروش : ﴾ ) َیبْرُْقلا یف  َهّدَوَْملا 
هلیـسو نیا  هب  ات  دنیامن  یم  ءادها  ربمایپ  نادنزرف  كاپ و  نادهاجم  نیا  هب  ار  نآ  باوث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  رجا 

هک دنک  یمن  روطخ  شنهذ  رد  يا  هظحل  یتح  نانآ  زا  مادک  چـیه  و  دنـشاب ، هدومن  ادا  ار  تلاسر  رجا  هدروآ و  اج  هب  ار  تمعن  قح 
یم فراعتم  نابز  رد  رگا  دـشاب و  هدروآ  اجب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  طقف  طقف و  یلاعت و  يادـخ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  راک  نیا 

هک ار  هچنآ  دوخ  تین  رد  تسا و  نشور  زور  دننام  وا  يارب  تقیقح  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ما  هدرک  ماما  رذن  ار  لام  نیا  دنیوگ 
هک دنک  یم  نایب  تحارـص  هب  هک  دنک  یم  يراج  نابز  هب  ار  رذن  هغیـص  زین  دوخ  رذن  تیبثت  ماقم  رد  هتبلا  دنراد و  رظن  رد  دـش  نایب 
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( ققحم «. ) مهد ماجنا  ار  راک  نالف  هک  تسا  نم  دهع  رب  ادخ  رطاخ  هب  »
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یفخ كرش 

رد ایر  لامعا و  رد  كرش  نآ ، تسا و  ناهنپ  یفخ و  كرش  مود  مسق  .مینک  مامت  ار  بلطم  هیلوا و  راتفگ  هب  میدرگ  رب  تسا  بوخ 
.تسا تادابع  تاعاط و 

يارب تدابع ، كرش  رد  هک  تسا  نیا  ، میدومن هرامش  یلج  كرـش  ماسقا  زا  هک  تدابع ، رد  كرـش  كرـش و  زا  عون  نیا  نایم  قرف 
هب هکنآ  لثم  دنریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  ریغ  رگا  زامن  رد  ًالثم  دنک ؛ یم  شتـسرپ  ار  وا  تدابع  ماقم  رد  دـهد و  یم  رارق  کیرـش  ادـخ 

.تسا ضحم  كرش  لطاب و  لمع  نآ  ًاعطق  دنرادب ، روظنم  ار  يدشرم  ای  دنروآ  رظن  رد  ار  تیالو  ماقم  تروص  نیطایش  ياوغا 

.دشاب یم  یلج  كرش  رد  لخاد  ّالا  دیایب و  دیابن  یناسنا  رکف  نهذ و  رد  يدحا  تیدحا ، ترضح  تاذ  زج  تدابع  رد 
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: دومرف هک  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  و 

(1)« .كرشلا نع  ءاینغألا  ینغأ  انأو  ءيرب  هنم  انأو  هّلک  هل  وهف  يریغ ، هیف  كرشأ  ًاحلاص  ًالمع  لمع  نم  یلاعت  هللا  لوقی  »

تسوا يارب  زا  یمامت  هب  لمع  نآ  سپ  دهد ، رارق  کیرـش  ارم  ریغ  لمع ، نآ  رد  دیامن و  یلمع  هک  یـسک  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ 
.كرش زا  منازاین  یب  همه  زا  رتزاین  یب  نم  متسه و  رازیب  لمع  لماع  ای  لمع  نآ  زا  نم  و 

ار وا  لمع  نآ  يارب  مدرم  هک  دشاب  نآ  شرظن  دنک و  جح  ای  دریگب  هزور  ای  دنک  زامن  هک  یـسک  دیامرف : یم  هک  تسا  ربخ  رد  زین  و 
.لمع نآ  رد  ادخ  يارب  زا  تسا  هداد  رارق  کیرش  قیقحت  هب  سپ  هلمع .» یف  كرشأ  دقف   » دننک حدم 

(2): هک تسا  هدیسر  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قیاقح ، رارسا  فشاک  قطان ، قح  هب  ماما  ترضح  زا  زین  و 

نآ ار ، مدرم  زا  یکی  ياضر  لمع ، نآ  رد  دـنک  لخاد  سپ  ترخآ ، يازج  ادـخ و  تمحر  بلط  يارب  دـیامنب  یلمع  يا  هدـنب  رگا  »
« .دشاب یم  كرشم  هدننک  لمع 
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رصتخم اب  ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  .رغصألا  كرشلا  نم  ریذحتلا  باب  عماجلا ، باتک  ، 4/185 ینالقسع ، رجح  نبا  مالسلا ، لبس  - 1
و ایرلا ، باب  رفکلاو ، نامیالا  باـتک  ح 51 ، ، 69/304 راونالا ، راحب  رد  یـسلجم  همالع  زین  .تسا و  هدرک  لقن  ظاـفلا  رد  فـالتخا 

هباشم یظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  هللا ، ریغ  هلمع  یف  كرـشأ  نم  باب  قئاقّرلاو ، دهزلا  باتک  ح 46 ، ، 4/2289 دوخ ، حیحص  رد  ملسم 
.دنا هدرک  لقن 

لقن نینچ  ار  ثیدح  .ْهدابعلاب  هعمـسلاو  ایرلا  دـصق  میرحت  باب  هراهطلا ، باتک  ح 11 ، ، 1/49 یلماع ، رح  خیش  هعیـشلا ، لئاسو  - 2
نم دـحأ  اضر  هیف  لخدأو  هرخـآلا  رادـلاو  هللا  هجو  هب  بلطی  ًـالمع  لـمع  ًادـبع  ّنأ  ول  لاـق : مالّـسلا  هیلعرفعج  یبا  نع  : » تسا هدرک 

( ققحم . ) ص302 ج 69 ، راونالا ، راحب  ًاکرشم .» ناک  سانلا 
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.دنوش یم  كرشم  دنیامنب ، ادخ  ریغ  هب  هک  یهجوت  رصتخم  هب  یلمع  ره  رد  تسا و  عیسو  رایسب  یفخ  كرش  هنماد 

بابسا رد  كرش 

كرش مه  نیا  .دنراد  قلخ  بابسا و  هب  فوخ  دیما و  مشچ  مدرم  بلاغ  هچنانچ  تسا ، بابسا  رد  كرش  كرش ، نیا  ماسقا  زا  یکی 
.روفغم كرش  اما  تسا ؛

زا ار  رثا  نیا  رگا  .دشاب  یم  ءایـشا  تیبرت  رد  ّرثؤم  دیـشروخ  الثم  دننادب ؛ بابـسا  رد  ار  رثا  هک  تسا  نآ  بابـسا ، هب  كرـش  زا  دارم 
هـضافا هلیـسو  ار  دیـشروخ  دننادب و  میکح  ّرثؤم  زا  ار  رثا  رگا  تسا و  كرـش  یعقاو ]  ] ّرثؤم هب ]  ] هّجوت نودب  دننادب  دیـشروخ  دوخ 

هب هّجوت  همّدقم  قح ، تایآ  هب  هّجوت  اریز  تسا ؛ تدابع  زا  عون  کی  دوخ  هکلب  تسین ، كرش  ًادبا  ضیف ،

نیا نوچ  دـییامنب ، یهلا  تایآ  هب  رظن  هک  تسا  هدـش  نآ  هب  رما  هراـشا و  دـیجم  نآرق  زا  يرایـسب  تاـیآ  رد  هکنیا  اـمک  تسا ، قح 
.تسا لاعتم  يادخ  هب  هّجوت  همّدقم  دوخ  اهرظن 

بساک تحالف و  هب  حّالف  تعارز و  هب  عراز  تراجت و  هب  رجات  هّجوت  رظن و  لیبق  زا  بابـسا ؛ زا  یببـس  ره  هب  هّجوت  تسا  نینچمه  و 
رگا تسا و  كرـشم  دـیامنب ، یلالقتـسا  هّجوت  رگا  .دوخ  لـمع  لغـش و  هب  یلغـش  ره  لـغاش  هرخـألاب  هرادا و  هب  يرادا  بسک و  هب 
چیه تسین ، لاعتم  يادخ  زج  يا ] ] هدـنهد رثا  ینعی  هللا ؛» ّالا  دوجولا  یف  ّرثؤم  ال   » هک تین  نیا  هب  دـشاب ، بابـسا  ببـس و  رظن  شرظن 

.دشاب یمن  مه  كرش  درادن و  یعنام 

تسین كرشم  یهار  چیه  زا  هعیش 

ار نآ  راثآ  یناعم و  كرش و  لوصا  دش و  حضاو  بلطم  هک  همّدقم  رصتخم  نیا  اب 
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نایب هک  یفخ -  یلج و  كرش  قرط  زا  کی  مادک  زا  امـش  ایآ  هک  میریگب  هجیتن  دوخ  تانایب  زا  دییامرفب  هزاجا  کنیا  میدومن ، نایب 
؟ دیناد یم  كرشم  ار  نایعیش  میدومن - 

لئاق یکیرش  هتمظع ، ّتلج  يراب  ترـضح  لاعفا  تافـص و  تاذ و  رد  هک  دیا  هدینـش  یماع  ای  فراع  هعیـش  مادک  زا  اجک و  رد  ایآ 
! دنشاب هتشاد  رظن  رد  ار  يرگید  دوبعم  راگدرورپ ، تدابع  رد  ای  دنشاب ،

هعیش نایاوشیپ  همئا و  نید و  ناگرزب  زا  يروتـسد  دیاقع ، عورف و  لوصا و  باب  رد  هک  دیا  هدید  هعیـش  ثیداحا  رابخا و  بتک  رد  ای 
.دشاب هدیسر  مدومن ، ضرع  هک  یکرش  قرط  راثآ  هب  عجار 

هقالع و ای  دـنیامنب  ار  یلمع  مدرم  رظن  بلج  دـنیاشوخ و  يارب  هک  ییایر  لمع  لیبق  زا  نآ ، قرط  ماسقا  یفخ و  كرـش  هب  عجار  اما 
مدع هطساو  هب  هک  دنراتفرگ  ماسجا  ملاع  رد  یگمه  یّنس  هعیش و  هکلب  درادن ، اهنت  نایعیش  هب  صاصتخا  ندومن ، ادیپ  بابسا  هب  دیما 

رد قرغ  اپارـس  ای  دـننک ، یم  ییاـیر  لـمع  هدروخ  یناطیـش  سواـسو  بیرف  یهاـگ  لـماک ، هجوت  سفن و  هیکزت  شناد و  تفرعم و 
! دندرگ یمدراو  ناطیش  تعاطا  رد  هتفر و  نوریب  قح  تعاطا  زا  دنوش و  یم  بابسا 

یم ضامغا  وفع و  لباق  هتبلا  تسا و  روفغم  كرـش  عون  زا  یلو  دـش -  ضرع  هچنآ  ربانب  هدروآ -  قح  هب  كرـش  ینعم ، رد  هچرگا 
.دوش یم  ضوع  اهنآ  هیحور  یهّجوت  رصتخم  هب  ار  دشاب 

.دیدومرف هراشا  لاحلا  هچنانچ  دییامن ، یم  هبتشم  ماوع  رب  ار  رما  دیناد و  یم  كرشم  ار  نایعیش  امش  هار  هچ  زا  سپ 

رگا مه  امش  دوخ  مدرک  ضرع  یلو  تسا ، حیحص  امش  تاشیامرف  مامت  ظفاح :
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یجایتحا ام  نوچ  تسا ؛ كرش  دوخ  ندومن ، اهنآ  هب  لّسوت  نتـساوخ و  ناماما  زا  تجاح  هک  دومرف  دیهاوخ  قیدصت  دییامرف ، تقد 
.ددرگ یم  لصاح  هجیتن  مییامن  قح  هب  یهّجوت  هک  نامز  ره  .میرادن  يرشب  هطساو  هب 

هتفرگ رارق  قیقحت  نودب  فالسا ، تاداع  ریثأت  تحت  دیاب  ارچ  روکف  و ]  ] فصنم ملاع  امش  لثم  هک  تسا  بجعت  ّلحم  یلیخ  یعاد :
.دییامرفب ینایب  نینچ  و 

بلاطم حیرـشت  هک  راتفگ -  تامّدقم و  نیا  رکذ  زا  دعب  هک  دیتشادن  یعاد  ضیارع  هب  یهّجوت  ای  دیدوب و  باوخ  یلاع  بانج  ایوگ 
.تسا كرش  نتساوخ  ناماما  زا  تجاح  دییامرف  یم  زاب  مدومن - 

تفای يدّـحوم  ًادـبا  دـنا و  كرـشم  قیالخ  ماـمت  سپ  دـشاب ، نینچ  رگا  .تسا  كرـش  قلخ  زا  نتـساوخ  تجاـح  قلطم  رگم  مزیزع 
.دندیبلط یم  کمک  قیالخ  زا  ارچ  ءایبنا  سپ  دشاب ، كرـش  اهنآ  زا  ندومن  کمک  ياضاقت  قلخ و  زا  ندـیبلط  تجاح  رگا  .ددرگن 

.دوشب امش  رب  تقیقح  فشک  ات  دییامرف ، تقد  دیجم  نآرق  تایآ  رد  يردق  نایاقآ  تسا  بوخ 

نامیلس دزن  ار  سیقلب  تخت  فصآ  ندروآ 

: دیامرف یم  هک  دییامن  هجوت  لمن )  ) هروس 27 ات 40  تایآ 38  هب  تسا  یضتقم 

َکِماَقّم نِم  َموُقَت  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ّنِْجلا  َنّم  ٌتیِْرفِع  َلاَق  َنیِِملْـسُم *  ِینُوتْأَی  نَأ  َْلبَق  اَهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَـی  ْمُکّیَأ  اُؤَلَْملا  اَـهّیَأ  اَـی  َلاَـق  ﴿

اَذه َلاَق  ُهَدنِع  ًاّرِقَتْـسُم  ُهآَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  ّدَتْرَی  نَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباَتِْکلا  َنّم  ٌْملِع  ُهَدـنِع  يِذـّلا  َلاَق  ٌنیِمَأ *  ّيِوََقل  ِْهیَلَع  ّینِإَو 
﴾. ّیبَر ِلْضَف  نِم 

ار سیقلب  تخت  امش  زا  کی  مادک  تفگ : سلجم  راّضح  هب  نامیلس  بانج  »
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وا تخت  ندروآ  رد  ناـنچ  نم  تفگ : نج  تیرفع  ناـیم ، نآ  زا  .دروآ  دـیهاوخ  دوـش ، نم  رما  میلـست  دـیآ و  نم  دزن  هکنآ  زا  شیپ 
ملع زا  ضعب  هب  هک  سک  نآ  .مروآ و  روـضح  هب  ار  نآ  يزیخ  رب  دوـخ  تواـضق ]  ] هاـگیاج زا  وـت  هکنآ  زا  شیپ  هـک  مـنیما  رداـق و 

ار تخت  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  نم  هک  تفگ  دوـب ) مظعا  مسا  ياراد  هک  اـیخرب  نب  فـصآ  ینعی   ) دوـب اـناد  یهلا  باـتک 
« .تسا نم  يادخ  لضف  زا  ییاناوت ]  ] نیا تفگ : درک ، هدهاشم  دوخ  دزن  ار  ریرس  نامیلس  نوچ  .مروآ  اج  نیدب 

تسین زجاع  قولخم  راک  ندروآ ، نامیلس  دزن  ندز  مهرب  مشچ  زا  لبق  ینالوط  لزانم  زا  ار  تمظع  نآ  اب  سیقلب  تخت  تسا  یهیدب 
زا دـهاوخ ، یم  ییادـخ  تردـق  لمع ، نیا  هکنیا  هب  ملع  اـب  نامیلـس  باـنج  تداـع و  فـالخ  رب  تسا  يرما  نیا  هک  تسا  مّلـسم  و 

سلجم نیرــضاح  زا  دوـمن و  کـمک  تجاـح و  ياـضاقت  زجاـع  قوـلخم  زا  هـکلب  دوـمنن ، ار  تـخت  ندروآ  تساوـخرد  دـنوادخ 
هک زجاع  قولخم  زا  نامیلـس  باـنج  ندومن  اـضاقت  نیا  دوخ  سپ  .دـنیامن  رـضاح  وا  يارب  ار  تمظعاـب  تخت  نآ  هک  تساوخدوخ 
نم دزن  شدوخ  ندـمآ  زا  لبق  ار  سیقلب  تخت  دـییامن و  یلمع  ار  رما  نیا  امـش  هب  هداد  ادـخ  هوق  اب  دـیناوت  یم  امـش  زا  کـی  مادـک 

(1) .دشاب یمن  كرش  قلخ  زا  نتساوخ  تجاح  قلطم  دناسر  یم  دییامن ، رضاح 

راد ار  ایند  دنوادخ 
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دوخ ایآ  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنتـساوخ  ایخرب  نب  فصآ  زا  نامیلـس  ترـضح  ارچ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  - 1
مالّـسلا هیلع  يداه  ماما  زا  مثکا  نب  ییحی  هک  تسا  یلاوئـس  نیا  دنناسرب ؟ ماجنا  هب  ار  راک  نیا  هک  دندوبن  تردـق  نیا  ياراد  ناشیا 

هللا لوق  نع  تلأس  : » دندومرف نینچ  هدرک و  هراشا  یمهم  هتکن  هب  لاوئس  نیا  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  دوب و  هدیـسرپ 
نکل فصآ  فرع  ام  هفرعم  نع  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  زجعی  ملو  ایخرب  نب  فصآ  وهف  باتکلا » نم  ملع  هدنع  يذـّلا  لاق  : » زعو لج 

مالّسلا هیلع  نامیلس  مهف  امک  هتلالدو  هتمامإ  یف  هیلع  فلتخی  الئل  کلذ  همهفف  هللا ، رمأب  فصآ  دنع  هعدوأ  مالـسلا  هیلع  هللا  تاولص 
هدنع يّذلا  لاق  يدیسرپ  یلاعت  يادخ  لوق  زا  ...قلخلا .» یلع  هجحلا  دکأتل  هدعب  نم  هتمامإو  هتوبن  فرعتل  مالّسلا  هیلعدواد  هایح  یف 

وا رب  ادخ  تاولـص  هک  وا  یلو  دوبن  ناوتان  تسناد  یم  فصآ  هچنآ  نتـسناد  زا  ناملـس  دوب و  ایخرب  نب  فصآ  وأ  باتکلا ، نم  ملع 
زا تسناد  یم  فصآ  هچنآ  تسا ) نانآ  رب   ) وا زا  دـعب  تجح  فصآ  هک  دناسانـشب  سنا  نج و  زا  معا  شتّما  هک  تشاد  تسود  داب 

تماما رد  وا  تما  هکنیا  اـت  درک  هاـگآ  ملع  نآ  هب  ار  وا  سپ  دوب ، هتـشاذگ  وا  دزن  رد  یهلا  رما  هب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ملع 
هب ات  دش  هداد  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هب  مهف  نیا  مالّـسلا  هیلعدواد  ترـضح  یگدنز  نامز  رد  هک  روط  نامه  دـننکن  فالتخا  فصآ 

نـسحلا یبأ  مامالا  نع  يور  ام  ص478 ، لوقعلا ، فحت   ) .دوش ماـمت  تجح  قلخ  رب  دوش و  هتخانـش  شتماـما  شتوبن و  هلیـسو  نیا 
یتازجعم نیهارب و  هلیـسو  هب  زین  نایعیـش  .يداهلا  نسحلا  یبا  ثیدح  ص93 ، دیفم ، خیش  صاصتخالا ، مالّـسلا ؛ هیلعدمحم  نب  یلع 

نانآ تماما  تمظع و  ماقم و  هب  یپ  تسا  هداد  ناشن  نانآ  هب  ماقمالاو  ناـگدازماما  مالّـسلا و  هیلع  همئا  هلیـسو  هب  یلاـعت  يادـخ  هک 
رـضحم رد  دنهاوخ و  یم  دنراد  برقت  ادخ  دزن  رد  هک  یناسک  ناونع  هب  نانآ  زا  ار  دوخ  تاجاح  هدرک و  لسوت  نانآ  هب  دنا و  هدرب 

( ققحم  ) .دنیامن یم  نانآ  هب  هیده  ار  نآ  باوث  دننک و  یم  ادا  ار  دوخ  تاروذن  نانآ 
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درادن یعنام  ًادبا  دنادن ، ادخ  کیرش  ای  ادخ و  دبلط  یم  وا  زا  تجاح  هک  ار  یسک  رگا  .تسا  یبلق  رما  مه  كرش  هداد ، رارق  بابسا 
دنور و یم  ورمع  رکب و  دـیز و  هناخ  رد  هب  هتـسویپ  هک  تسا  لوادـتم  مومع  دزن  لمع  نیا  هک  نانچ  دـیامنب ، وا  زا  تجاح  ياضاقت 

.دنروآ نابز  رب  ار  ادخ  مسا  هکنآ  نودب  دننک ، یم  کمک  ياضاقت 

ضیرم نیا  اـیآ  تـشک ، ارم  ضرم  درد و  سرب ، مداد  هـب  رتـکد  ياـقآ  دـیوگب  ودورب  رتـکد  بیبـط و  لزنم  برد  یـضیرم  رگا  سپ 
!؟ تسا كرشم 

! تسا كرشم  دربب ، ار  ادخ  مان  هکنیا  نودب  دیهدب ، متاجن  دیسرب ، مداد  هب  مدرم  دنزب  دایرف  ایرد  نایم  رد  یقیرغ  رگا 

ریزو هناخ  رد  تفر  مولظم  دومن ، بیقعت  ار  یهانگ  یب  مولظم  یملاظ  رگا  ای 
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! تسا كرشم  هدب ، تاجن  ملاظ  نیا  تسد  زا  ارم  مرادن ، يدیما  وت  زج  نم  تنماد ، هب  متسد  سرب ، مداد  هب  ریزو  ياقآ  تفگ  مظعا 

ًامـسر دیامن و  کمک  بلط  دوخ  ناگیاسمه  زا  ماب  يالاب  رد  وا  دورب و  وا  سومان  ای  لام  ای  ناج  دصق  هب  یـسک  هناخ  هب  يدزد  رگا 
! تسا كرشم  دنکن ، يراج  نابز  هب  تعاس  نآ  رد  ار  ادخ  مسا  ًادبا  دیهدب و  متاجن  دیسرب ، مداد  هب  مدرم  يا  دیوگب 

ضرغ ای  دنا و  نادان  ای  دنناوخب ، كرشم  رگا  دنناوخ و  یمن  كرـشم  ار  مدرم  زا  عون  نیا  القع  زا  يدحا  تسا و  یفنم  باوج  ًاعطق 
.دنا هدومن  يزرو 

ای دنادب ، دوخ  نایادخ  ار  دمحم  لآ  یسک  رگا  دنا  قفتم  ًامومع  هعیـش  هعماج  .دییامنن  يراک  هطلغم  و ]  ] دیهد فاصنا  مرتحم  نایاقآ 
.مییوج یم  يرازیب  اهنآ  زا  ام  تسا و  كرشم  ًاعطق  دنادب ، ییادخ  لاعفا  تافص و  تاذ و  رد  کیرش  ار  اهنآ 

هللا یلع  ای  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم  ینکردا ،» نیسح  ای  «، » ینکردا یلع  ای  : » دنیوگ یم  اه  يراتفرگ  رد  نایعیش  دیا  هدینش  امش  رگا 
لیلج نادناخ  نآ  ، (1)« اهبابسأب ّالإ  رومألا  يرجی  نأ  هللا  یبأ  : » هک تسا  بابسا  راد  ایند  نوچ  هکلب  ینکردا ، هللا  نیـسح  ای  ینکردا ،

.دنیوج یم  لاعتم  يادخ  هب  هّجوت  اهنآ  هلیسو  هب  دنناد و  یم  تاجن  بابسا  هلیسو و  ار 

.دندرگ یم  هطساو  هلیسو و  لابند  هب  هک  دنیامن  یمن  تجاح  بلط  ادخ  زا  ًالقتسم  ارچ  ظفاح :

383 ص :

الا ءایشالا  يرجی  نأ  هللا  یبا  : » تسا هدش  تیاور  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ح 7 ) ص183 ، ج 1 ،  ) یفاک لوصا  باتک  رد  - 1
هلهجو هفرع ، نم  هفرع  ًاقطان ، ملع  لکل  لعج  املع و  حرش  لکل  لعج  ًاحرش و  ببس  لکل  لعج  اببـس و  ءیـش  لکل  لعجف  بابـسأب ،

( ققحم «. ) نحنو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  كاذ  هلهج ، نم 
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 - دیجم نآرق  یلو  تسا ، ظوفحم  راگدرورپ  هناگی  تاذ  هب  تبسن  مومغ  مومه و  عفد  جیاوح و  بلط  رد  ام  یلالقتـسا  هّجوت  یعاد :
هروس 5 هیآ 35  رد  هچنانچ  تفر ؛ وا  تمظعاب  هاگرد  هب  دیاب  هلیسو  اب  هک  دیامن  یم  تیاده  ار  ام  تسا -  ینامسآ  مکحم  دنـس  هک 

: دیامرف یم  هدئام ) )

﴾. َهَلیِسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهللا  اوُقّتا  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿

وا تمظع  اب  هاگرد  هب  هلیـسو  اب  ینعی  لاعتم ؛[  يادـخ  هب  دـییوج  لّسوت  قح ] يایلوا  هلیـسو  هب   ] دیـسرتب و ادـخ  زا  ناـمیا  لـها  يا  »
[.« دیسرب لماک  هجیتن  هب  ات  دیورب ،

دنا قح  ضیف  طیاسو  دمحم  لآ 

هطـساو نیحلاص و  دابع  ار  اهنآ  هکلب  میناد ، یمن  روما  دـقع  لح و  رد  لقتـسم  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم  لآ  نایعیـش ، اـم 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  روتسد  بسح  رب  لیلج  نادناخ  نآ  هب  ام  لّسوت  میناد و  یم  ضایف  أدبم  زا  ضیف 

لآ هیآ  رد  هلیـسو  زا  دارم  هک  هدـش  مولعم  اجک  زا  هداد و  ار  اهنآ  هب  لّسوت  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مّرکم  یبن  اـجک  رد  ظـفاح :
.دندمحم

.دیوش نم  تیب  لها  ترتع و  هب  لّسوتم  کلاهم ، زا  تاجن  يارب  هک  هدومرف  رما  رابخا  زا  يرایسب  رد  یعاد :

.دییامرف نایب  ام  يارب  دیراد ، رظن  رد  رگا  رابخا ، نآ  زا  تسا  نکمم  ظفاح :

وبا ظفاح  لیبق  زا  امـش ؛ ياملع  رباکا  دنربمغیپ ، تیب  لها  ترتع و  هلیـسو ، زا  دارم  هک  تسا  مولعم  اجک  زا  دیدومرف  هکنیا  اما  یعاد :
دمحا ماما  یلع و  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  رد  يزاریش  رکبوبا  ظفاح  یلع و  یف  نآرقلا  لوزن  رد  یناهفصا  میعن 

384 ص :
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زا يرایـسب  رابخا  هچنانچ  دنربمغیپ ، تیب  لها  ترتع و  هفیرـش ، هیآ  رد  هلیـسو  زا  دارم  هک  دـنیامن  یم  لقندوخ   (1) ریسفت رد  یبلعث 
.هدیسر باب  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(2) «، هغالبلا جهن  حرش   » مراهچ دلج  هحفص 79  رد  دشاب ، یم  امش  ياملع  فارشا  زا  هک  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  و 

لّوا رد  هک  هدومن  لقن  ار  راصنا  رجاهم و  روضح  رد  كدف  بصغ  هیـضق  رد  مالّـسلااهیلعارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  هبطخ 
: ترابع نیا  هب  دیامرف  یم  هیآ  نیا  يانعم  هب  هراشا  همولظم  یب  یب  هبطخ ،

« .هقلخ یف  هتلیسو  نحنو  هلیسولا  هیلإ  ضرألاو  تاومسلا  یف  نم  یغتبی  هرونو  هتمظعل  يّذلا  هللا  دمحأو  »

سدقا تاذ  لئاسو  مامت  فده  اه و  نیمز  اه و  نامـسآ  لها  دـننک  یم  یگدـنب  شتمظع  رون  وترپ  زا  هک  ار  يادـخ  منک  یم  دـمح 
هلیسو میئام  تسوا و 

385 ص :

نع فیرط ، نب  دیعـس  يور  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یبلعث  .هدـئام  هروس  هیآ 35  لیذ  ، 4/59 یبلعث ، ناـیبلا ، فشکلا و  - 1
ّلک یف  .ءارفـص  يرخألاو  ءاضیب  اهادحا  شرعلا : نانطب  یلا  ناتؤلؤل  هّنجلا  یف  لاق : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  یعمـصألا ،

میهاربال ءارفـصلاو  هتیب  لهأو  دّمحمل  هلیـسولا  اهمـساو  ءاضیبلاف  .دحاو  قرع  نم  اهباوکأو  اهباوبأ  هفرغ ، فلأ  نوعبـس  امهنم  دـحاو 
«. هتیب لهأو 

یف رابخألاو  ریسلا  نم  دروام  رکذ  فینح ،) نب  نامثع  هب  ترـضح  همان   ) همان 45 ، 16/211 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2
همطاـف غـلب  اّـمل  ًاـعیمج : اولاـق  نیـسحلا  نب  نسح  نب  هللادـبع  نع  : » تـسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نـیا  دـیدحلا  یبا  نـبا  .كدـف  رمأ 

مرخت ام  اهلویذ  یفأطت  اهموق  ءاسنو  اهتدـفح  نم  هّمل  یف  تلبقأو  اهرامخ ، تثـال  كدـف ، اـهعنم  یلع  رکب  یبأ  عاـمجا  مالّـسلااهیلع 
هبطخ رکذو  دمحلاب ...  یلوأ  وه  نم  دمحب  أدتبأ  تلاق : مث  ...رکب  یبأ  یلع  تلخد  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیشم  اهتیشم 

يذـّلا هللا  اودـمحاو  ءاملعلا  هدابع  نم  هللا  یـشخی  اّمناف  هب ، مکرمأ  امیف  اوعیطأو  هتاقت  قح  هللا  اوقتاف  اـهرخآ : یف  تلاـق  هدـیج  هلیوط 
 - يرهوـج ار  هعقاو  نیا  ...هتّـصاخ .» نحنو  هقلخ  یف  هتلیـسو  نحنو  هلیـسولا ، هیلإ  ضرـألاو  تاومـسلا  یف  نم  یغتبی  هروـنو  هتمظعل 

( ققحم  ) .تسا هدرک  لقن  كدف ، یناثلا ، مسقلا  ص103  كدف » هفیقسلا و   » باتک رد  ننست -  لها  مود  نرق  ياملع  زا  یکی 
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.قلخ نایم  رد 

نیلقث ثیدح 

نیلقث فیرـش  ثیدـح  تلاسر ، تیب  لها  زا  هرهاـط  ترتع  دّـمحم و  لآ  يوریپ  لّـسوت و  کّـسمت و  زاوج  رب  هنقتم  لـیالد  هلمج  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدیسر  رتاوت  دح  هب  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرفلا دنع  هحیحص  دانسا  اب  هک  تسا 

«. يدعب اّولضت  نل  هب  متکّسمت  نا  »

.نم زا  دعب  دیوشن  هارمگ  زگره  دییوج  نآ  هب  کّسمت  رگا 

رباکا دزن  رد  بلطم  نیا  هکنآ  يارب  دیدناوخ ؛ رتاوتم  دانـسالا و  حیحـص  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـیدومرف  هابتـشا  منک  یم  نامگ  ظفاح :
يراخب لیعامـسا  نب  دّمحم  تعامج ، ّتنـس و  هبعک  هلبق و  ام ، راوگرزب  خیـش  هکنآ  ینعم  نیا  رب  لیلد  تسا و  مولعم  ریغ  ام  ياملع 

.هدومنن رکذ  دشاب -  یم  ام  دزن  بتک  ّحصا  میرک  نآرق  زا  دعب  هک  دوخ -  ربتعم  حیحص  رد 

رجح نبا  یتح  تسا ، مّلسم  ناتدوخ  ياملع  دزن  رد  فیرش  ثیدح  نیا  رابتعا  تّحـص  هکلب  مدومنن ، هابتـشا  یعاد  هکنآ  ًالوا  یعاد :
.هدومن ثیدح  نیا  تّحص  هب  فارتعا  دراد ، هک  یبّصعت  لامکاب  یّکم 

(1)« هقرحم قعاوص   » مود لصف  رخآ  هحفص 89 و 90  هب  دییامن  هعجارم  ناترکف  ندش  نشور  يارب  تسا  یضتقم 

لقن هکنیازا  سپ  باب 11 ، زا  مراهچ  هیآ  لیذ 

386 ص :

رـشع يداح  یف  هطوسبم  قرط  هل  رمو  ًایباحـص  نیرـشعو  فین  نع  تدرو  هریثک  ًاـقرط  کلذـب  کّـسمتلا  ثیدـحلا  ّنأ  ملعا  ّمث  - » 1
هرجهلا تـألتما  دـقو  هضرم  یف  هنیدـملاب  هلاـق  ّهنا  يرخأ  یفو  هـفرعب  عادوـلا  هّـجحب  کـلذ  لاـق  هـّنا  قرطلا  کـلت  ضعب  یفو  هبـشلا 

ذإ ال یفانت  الو  رم  امک  فئاطلا  نم  هفارـصنا  دـعب  ًابیطخ  ماق  امل  لاق  ّهنا  يرخأ  یفو  مخ  ریدـغب  کلذ  لاـق  ّهنا  يرخأ  یفو  هباحـصأب 
رجح نبا  ْهقرحملا ، قعاوص  هرهاطلا .» هرتعلاو  زیزعلا  باتکلا  نأشب  ًامامتها  اهریغو  نطاوملا  کلت  یف  کلذ  مهیلع  رّرک  هنأ  نم  عناـم 

هیآ 4. لصف 1 ، باب 11 ، ص150 ، یکم ،
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: دیوگ هدومن ، ملسم  یناربط و  لبنح و  نب  دمحا  ماما  يذمرت و  زا  رابخا 

« .ًایباحص نیرشعو  فین  نع  تدرو  هریثک  ًاقرط  نیلقثلاب  کّسمتلا  ثیدحل  ّنأ  ملعا  »

رفن تسیب  زا  هدایز  زا  دیدرگ  لقن  هک  دشاب  یم  يرایـسب  قرط  دیجم ) نآرق  هرهاط و  ترتع   ) نیلقث هب  کّسمت  ثیدـح  يارب  دـینادب 
.باحصا زا 

رد دـنیوگ  قرط  ضعب  رد  تاـفرع و  رد  عادولا  ْهّجح  رد  دـنیوگ  قرط  ضعب  رد  .تسا  ثیدـح  قرط  رد  یفـالتخا  دـیوگ : هاـگ  نآ 
زا دعب  اهنآ  ضعب  رد  مخ و  ریدغ  رد  تساهنآ  ضعب  رد  هباحص و  زا  دوب  رپ  هرجح  هک  یتقو  رد  توم ، ضرم  رد  هنیدم 

مامت رد  هک  درادن  یعنام  دشاب و  یمن  تافالتخا  نیا  رد  یتافانم  دیوگ : هدومن  رظنراهظا  دوخ  نآ ، زا  سپ  .هدوب  فیاط  زا  نتـشگرب 
نآرق نأـش  تمظع  تاـبثا  يارب  دـشاب  هدومن  رارکت  ار  ثیدـح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدـیدرگ ) رکذ  هک   ) هنکما نیا 

.هرهاط ترتع  میرک و 

تسا تداعس  بجوم  بّصعت ، زا  یلاخ  رظن  تقد 

تاهج زا  دـشاب ! یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  تّحـص  مدـع  رب  لیلد  هدومنن ، لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  نوچ  دـیدومرف  هکنیا  اـما  و 
مومع یلو  هدومنن ، لقن  يراخب  رگا  ار  ثیدح  نیا  هکنآ  هچ  .تسا  روفنم  ءاملعلا  دنع  دودرم و  نایب ، نیا  يرایسب 

387 ص :
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دوخ هربتعم  بتک  رد  ًاطوسبم  هًتـس  حاحـص  بابرا  مامت  جاجح و  نب  ملـسم  يراخب ، لدـع  یتح  دـنا ، هدومن  لقن  امـش  ياملع  رباکا 
.دنا هدومن  رکذ 

هب ار  ناتدوخ  دیاقع  دـییامن  رـصحنم  دـیزادنا و  رود  هب  هتـسش و  ار  دوخ  ياملع  هربتعم  بتک  حاحـص و  مامت  مرتحم  نایاقآ  دـیاب  ای 
ملع و هغبان  نّنـست ، لها  نایم  دوخ  نامز  رد  کی  ره  هک  دوخ  ياملع  ریاس  شناد  ملعو و  تلادع  هب  دیفرتعم  رگا  يراخب و  حـیحص 

لقن نارگید  هدومنن و  لقن  يراخب  یتاهج  هب  ار  يربخ  رگا  هک  تسا  یضتقم  هّتس ، حاحص  بابرا  ًاصوصخم  دنا ، هدوب  اوقت  شناد و 
.دییامن لوبق  دنا ، هدومن 

شودخم ًانتم  ای  ًادنس  هک  يربخ  ره  هدومن ، یم  رایسب  ّتقد  رابخا ، لقن  رد  هدوب و  طاتحم  رایسب  يراخب  طقف  هتشادن ، یتاهج  ظفاح :
.هدومنن لقن  هدوبن ، لقع  لوبق  لباق  و 

نیمه دیامن » یم  رک  روک و  ار  یمدآ  يزیچ  ره  یتسود  « ؛» مصیو یمعی  ءیـشلا  ّبح   » هدعاق يور  نّنـست  لها  نایاقآ  هابتـشا  یعاد :
، هدروآ دوخ  حیحـص  رد  هک  ار  يربخ  ره  هدوب و  قیقد  رایـسب  يراخب  ياقآ  هک  دینک  یم  نامگ  .دیراد  ولغ  وا  هرابرد  نوچ  تساج ،

باّذک روفنم ، دودرم ، صاخشا  يرایسب  يراخب  دانـسا  هلـسلس  رد  .تسین  نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  لزنُم  یحو  دننام  ربتعم و  رایـسب 
.تسا دوجوم  لاّعج  [و ]

لها مامت  هب  تناها  ینعی   ) دـیا هدومن  يراخب  شناد  ملع و  ماـقم  هب  تناـها  هکنیا  يارب  ، تسا روفنم  دودرم و  امـش  ناـیب  نیا  ظـفاح :
(. دیا هدومن  تعامج  نّنست و 

رابخا زا  يرایـسب  هدومن و  یگدیـسر  رابخا  هب  هناقیقد  هک  امـش  ياملع  زا  ناگرزب  مامت  سپ  تسا ، تناـها  یملع  داـقتنا  رگا  یعاد :
هربتعم حاحص  رد  هجردنم 

388 ص :
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هدومن در  اهنآ  دانـسا  هلـسلس  رد  لاّعج  و ]  ] باّذک دودرم ، صاخـشا  دوجو  تهج  زا  ار  ملـسم  يراخب و  نیحیحـص  ًاصوصخم  امش ،
.دنا هدوب  دودرم  شناد و  ملع و  ماقم  هب  هدننک  تناها  یگمه  دنا ،

سپ تسا ، ملسم  ای  يراخب  نوچ  هک  دیرگنن  ولغ  تلاح  هب  هعلاطم  عقوم  رد  رابخا و  بتک  رد  دیوش  قیقد  يردق  نایاقآ  تسا  بوخ 
.تسا رودصلا  عوطقم  حیحص و  ینعم  مامت  هب  هدومن ، لقن  هچنآ 

هب ًالبق  دـیراد ، ولغ  رظن  ملـسم  يراخب و  نیحیحـص  هب  ًاصوصخم  هّتـس ، حاحـص  هب  هک  مالعا  ياملع  ریاس  یلاع و  بانج  تسا  مزال 
هعجارم دنا ، هتشون  رابخا  لیدعت  حرج و  رد  هک  یبتک 

.دینادب ثیداحا  لقن  رد  ار  ناشیا  رظن  ناعما  تدش  يراخب و  ياقآ  تمظع  ردق و  ات  دییامن 

(1) یطویس هعوضوملا » ثیداحا  یف  ْهعونصملا  یلآللا   » امش رگا 

(3) و يزوج نبا  تاعوضوملا » ْهرکذت   » یبهذ و كردتسملا » صیخلت   » »(2) و لادتعالا نازیم   » و

389 ص :

باتک ح 634 ، ، 7/247 يراخب ، حیحـص  زا  یثیدـح  هکنآ  زا  دـعب  یطویـس  .ملعلا  باتک  ، 1/206 یطویـس ، هعونـصملا ، یلآللا  - 1
نم يا  رکنم ، ثیدحلاو  فرعی  تباثو ال  ریکانم  هل  ورمع  : » دسیون یم  دـنک  یم  لقن  منغلا ، نم  عیطقب  هیقرلا  یف  طرـشلا  باب  بطلا ،

«. يراخبلا حیحص  یف  ظفللا  اذهب  وهف  الاو  هصقلا  هذهب  قیرطلا  اذه 
لقن ار  ترابع  نیا  یبهذ  .يرتستلا  يرصملا  یـسیع  نب  دمحا  لاح  حرـش  هرامش 506 ، همجرت  ، 1/269 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2
ًائیـش اولمعف  هناوأ ، لبق  مّدقتلا  اودارأ  موق  ءالؤه  لاقف : ملـسم  حیحـص  هدـنع  رکذ  هعرُزابأ  تدهـش  یعدربلا : دیعـس  لاقو  : » دـنک یم 

«. هب نوقوستی 
ملسم ءافعـضلا ، اهلخدی  هّنجلاو  نوراّبجلا  اهلخدی  رانلا  باب  اهلهأو ، اهمیعن  ْهفـصو  ْهّنجلا  باتک  ح 54 ، ، 4/2193 ملسم ، حیحص  - 3

: لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی : هریره  ابأ  تعمـس  لاق  ...دیعـس  نب  حلفا  انثّدح  دنک ...« : یم  لقن  ار  ثیدح  نیا 
هک یلاح  رد  رقبلا .» بانذأ  لثم  مهیدـیأ  یف  هتنعل  یف  نوحوریو  هللا  طخـس  یف  نودـغی  ًاموق  يرت  نأ  کشوأ  هدـم ، کـب  تلاـط  نا 

تراـبع نیا  هب  ار  ثیدـح  نآ  طرـشلا ، مذ  باـب  ْهّیناطلّـسلا ، ماـکحألا  باـتک  ، 2/292 تاـعوضوملا ، باـتک  رد  يزوجلا  نبا  طـبس 
نبا لاق  ...يرت  نأ  کشوأ  هدم  کب  تلاط  نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هریره ...  یبأ  ثیدـح  اما  و  : » دـنک یم  فیعـضت 

«. هب جاجتحالا  ّلحی  تاعوضوملا ال  هاقثلا  نع  يوری  ناک  دیعس ) نب   ) حلفاو .لطاب  ظفللا  اذهب  ربخلا  اذه  نابح :
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(1)« دادغب خیرات  »

هیلاجر بتک  هرخالابو  دادغب  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  فیلأتو  دادغب  بیطخ  یلع  نب  دمحا  رکبوبا  فیلأت 

390 ص :

نّنست لها  رثکا  دزن  هدیقع  نیا  تسا و  قولخم  نآرق  ظافلا  هک  دراد  داقتعا  حیحص ، باتک  بحاص  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  - 1
يزار ْهعرز  وبا  متاح و  وبا  دننام  یگرزب  نیثّدحم  دندرک و  نوریب  روباشین  اراخب و  زا  ار  وا  اذل  .دور  یم  رامش  هب  یهارمگ  تعدب و 

،2/31 دادغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  هک  نانچمه  .درک  عونمم  ار  يراخب  اب  طابترا  یلهذ  ییحی  نب  دّـمحم  دـندز و  هنعط  وا  رب 
دماح ابا  زا  روباسینب ، یلهذلا  ییحی  نب  دّمحم  عم  يراخبلا  ًْهّصق  رکذ  يراخب ، لیعامـسا  نب  دّمحم  لاح  حرـش  هرامش 424 ، همجرت 

نب دّمحم  ناورم و  نب  دیعـس  نامثع  یبأ  هزانج  یبأ  هزانج  یف  يراخبلا  لیعامـسا  نب  دّمحم  تیأر  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  شمعا 
یلع یتأ  امف  .دحأ  هللا  وه  لق  أرقی  ّهنأک  مهسلا ، لثم  لیعامـسا  نب  دمحم  هیف  رمیو  ثیدحلا  للعو  ینکلاو  یماسألا  نع  هلأسی  ییحی 

ظفللا یف  مّلکت  ّهنأ  دادـغب  نم  انیلإ  اوبتک  مّهناف  انیلإ  فلتخی  ـال  هسلجم  یلإ  فلتخی  نم  ـالأ  ییحی : نب  دّـمحم  لاـق  یتح  رهـش  اذـه 
يدادغب بیطخ  سپـس  يراخب .» یلإ  جرخو  هّدم  انهاه  لیعامـسإ  نب  دّـمحم  ماقأف  .انبرقی  الف  هبرقی  نمو  هوبرقت  الف  هتنی ، ملف  هانیهنو 

معز نمو  ...قولخم  ریغ  هللا  مالک  نآرقلا  : » تفگ وا  هک  دنک  یم  لقن  یلهذ  ییحی  نب  دمحم  زا  یقرـش  دماح  ابا  زا  شدوخ  دنـس  هب 
نیملـسملا نیب  ًائیف  هلام  لعجو  هقنع  تبرـض  ّالإو  بات  نإف  باتتـسی ‘ هتأرما  تنابو  ناـمیالا  نع  جرخو  رفک  دـقف  قولخم  نآرقلا  ّنا 

نآرقلاب یظفل  ّنا  معز  نمو  رفکلا ، یهاض  دـقف  قولخم ، ریغ  وأ  قولخم  لوقأ  ال  لاـقو : فقو  نمو  نیملـسملا  رباـقم  یف  نفدـی  ملو 
رـضحی ّهناف ال  هومهتاف ، يراخبلا  لیعامـسإ  نب  دمحم  یلإ  اذه  انـسلجم  دـعب  بهذ  نمو  ملکی  الو  سلاجی  عدـتبم ال  اذـهف  قولخم ،

دمحم هچنآ  مامت  دراد و  نآرق  قلخ  هب  رظن  هک  تسا  یناسک  زا  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم  هبهذـم .» لثم  یلع  ناک  نم  ّالإ  هسلجم 
ناشحاحص بتک  ملسم و  يراخب و  هک  ددرگ  یم  مولعم  دش ، لقن  هچنآ  رد  تقد  اب  .دنک  یم  قیبطت  زین  وا  رب  تفگ  یلهذ  ییحی  نب 

اب هکلب  تسین ، هنوگ  نیا  اهنآ  ناگرزب  زا  یضعب  دزن  تسا ، داقتنا  لباقریغ  ربتعم و  مرتحم و  نّنـست  لها  زا  یـضعب  دزن  هک  رادقم  نآ 
يروما هب  ار  ملـسم  يراخب و  هتـشاذگ ، رتارف  ار  ماگ  یهاگ  یتح  دـنرگن و  یم  ناشحاحـص  بتک  رفن و  ود  نیا  هب  يداـقتنا  یهاـگن 
.میدرک لقن  يراخب  هب  تبسن  ار  یلهذ  ییحی  نب  دمحم  هاگدید  ملسم و  هب  تبـسن  ار  يزار  هعرزابا  رظن  هک  نانچه  دننک ، یم  مهّتم 

هب داقتنا  ضارتعا و  زج  هعیـش  بهذم  هدوب و  نّنـست  لها  ناگرزب  هیحان  زا  تسا  هدـش  یتمرح  کته  ملـسم  يراخب و  هب  تبـسن  رگا 
نب دمحم  هک  یلاح  رد  .تسا  هدادن  ود  نآ  هب  رگید  یتبسن  اهنآ ، ثیداحا  لیدعت  حرج و  ملسم و  يراخب و  حیحـص  باتک  تایورم 

.دهد یم  راذگتعدب  تبسن  يراخب  هب  تسا ، نّنست  لها  ناگرزب  زا  هک  یلهذ  ییحی 
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.میا هدومن  تناها  يراخب  ياقآ  هب  هک  دییامرف  یمن  دیریگ و  یمن  داریا  یعاد  هب  دیناوخب ، ار  دوخ  گرزب  ياملع 

دنا هدومن  ربخ  لقن  لاّعج  دودرم و  لاجر  زا  ملسم  يراخب و 

هدودرم لاجر  زا  هعوضوم  رابخا  متفگ  هک  دوب  نیا  زج  یعاد  ضرع  .دـیدش  ینابـصع  یلاع  بانج  هک  مدرک  ضرع  هچ  یعاد  رگم 
.تسا دوجوم  ملسم ، يراخب و  نیحیحص  رد  یتح  امش ، حاحص  رد  نیباّذک 

عاّضو و لاّعج ، لاجر  زا  يرایـسب  زا  دـینیب  یم  دـییامن ، هعلاطم  رگا  هناقیقد  لاجر  بتک  هب  هعجارم  اب  ار  يراخب  حیحـص  رابخا  اـمش 
يدهم نب  میهاربا  نایب و  نب  دّمحم  يدنقرمس و  دبع  نب  دّمحم  یجراخ  همرکع  باّذک و  هریره  وبا  لیبق  زا  هدومن ؛ ربخ  لقن  دودرم 

نب نامیلس  دوواد  وبا  یناّرح و  دقاو  نب  هللادبع  ینامی و  دّمحم  نب  دمحا  یلبح و  دلاخ  نب  دمحم  یطـساو و  دمحا  نب  سونب  یّلبا و 
نارمع باّذک و  ورمع 

سلجم و تقو  هک   (1) دنا هدومن  ربخ  لقن  هدودرم  تاور  زا  نارگید  ناّطح و  نب 

391 ص :

رد رفن  هس  زا  اهنت  هدرب ، مان  نیحیحـص  فیعـض  لاجر  ناونع  هب  ّفلؤم  هک  يدارفا  نایم  زا  میدرک ، وج  تسج و  ام  هک  اـجنآ  اـت  - 1
هک یماسا  نیا  هب  دارفا  ریاس  زا  دنـشاب و  یم  همرکع  ناطح و  نب  نارمع  هریرهوبا ، رفن  هس  نآ  تسا و  هدـش  لـقن  ثیدـح  نیحیحص 

هباشم یماسا  اب  دارفا  نیا  زا  ای  هدرک  طلخ  اـهنآ  ماـن  طبـض  رد  فلؤم  تسا  نکمم  .تسا و  هدـشن  لـقن  یثیدـح  هدرک ، لـقن  فلؤم 
فرش دیس  هیر و  وبا  خیـش  ار  اهنآ  نیرت  لّصفم  هک  هدش  فیلأت  وا  لاح  حرـش  رد  یفلتخم  بتک  هریره : وبا  .تسا  هدش  لقن  ثیدح 
تـسا ینایوار  زا  هریرهوبا  نوچ  هک  تسا  نیا  هّجوت  لباق  هتکن  نکل  میتسین  بلاطم  نآ  رارکت  ماقم  رد  ام  دنا و  هدومن  فیلأت  نیدلا 

هب دنا  هتسناوتن  نّنست  لها  نویلاجر  هدش ، لقن  وا  زا  یناوارف  ثیداحا  اهنآ ، حاحـص  صوصخ  هب  نّنـست و  لها  یثیدح  عماجم  رد  هک 
تیفیک اب  هشیاع  ءافلخ و  یتح  هباحص ، ریاس  دروخرب  وا و  یگدنز  هب  هعجارم  اب  یلو  دننک ، فیعضت  ار  وا  میقتـسم  روط  هب  تئرج و 

يراـبتعا یب  دراد ، وا  دوـخ  هک  ینمـض  تاـفارتعا  یتـح  وا و  ثیداـحا  هب  تبـسن  ناـگرزب  رظن  راـهظا  و  وا ، ثیدـح  لـقن  ترثـک  و 
لقن نیحیحـص  ار  ثیداحا  نیا  دـنچ  ره  درک ؟ نانیمطا  هریرهوبا  ثیداحا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  هجیتن  رد  .ددرگ  یم  مولعم  شثیداحا 

یم ناطح  نب  نارمع  لاح  حرش  رد  هرامش 5365 ، همجرت  ، 8/109 بیذهتلا ، بیذهت  رد  رجح  نبا  ناطح : نب  نارمع  دنـشاب ! هدرک 
رادلا لاقو  اهنم ، هعامـس  نیبتی  ملو  هشیاع  نع  ثدـحی  جراوخلا ، يأر  يری  ناکو  عباتی  ناطح ال  نب  نارمع  یلیقعلا : لاقو  : » دـسیون

یلـصوملا ایرکز  وبا  رکذ  تلق : : » دسیون یم  دـلج  نامه  زا  هحفـص 108  رد  نینچمه  هبهذـم .» ثبخو  هداقتعا  ءوسل  كورتم  ینطق :
اذه .یهتنا  جراوخلا  يأر  نع  عجر  یتح  ناطح  نب  نارمع  تمی  مل  لاق : یلـصوملا  يدبعلا  رـشب  نب  دّمحم  نع  لصوملا  خـیرات  یف 

يارب یـشارت  رذـع  ددـص  رد  هکنیا  هچ  دـناسر ؛ یم  ار  رجح  نبا  بًصعت  هلمج ، نیا  هل .» يراـخبلا  جرخت  نع  هـب  رذـتعی  اـم  نـسحأ 
، هدرک لقن  ثیدح  وا  زا  يراخب  نوچ  اما  دراد ، فارتعا  شبهذـم  ندوب  لطاب  هب  رجح  نبا  دوخ  هک  ناطح  نب  نارمع  .تسا  يراخب 
رد هک  هدرک  کّسمت  یلیلد  هب  ناطح ، نب  نارمع  زا  يراخب  لـقن  هیجوت  يارب  هکنآ  رت  کحـضم  .دـیآ  یم  رب  وا  زا  عاـفد  ددـص  رد 
هک تسا  نیا  دناد ، یم  رذع  نیرتهب  ار  نآ  رجح  نبا  دراد و  یلصوم  يایرکز  وبا  هک  یهیجوت  .دنک  یم  لطاب  ار  نآ  دعب  رطـس  دنچ 
رد رجح  نبا  دوخ  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتـشادرب  تسد  هدوب  جراوخ  هب  شیارگ  هک  شدوخ  يأر  زا  رمع  رخآ  رد  ناـطح  نب  نارمع 
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لیـصفت .تسا  هتـشاد  رواب  جراوخ  يأر  هب  هک  هدوب  ینامز  رد  هدرک ، لقن  ناطح  نب  نارمع  هک  یثیداحا  دسیون  یم  دعب  رطـس  دـنچ 
يری نأ  لبق  هنع  لمح  ام  جرخ  هنا  لاق  نم  لوق  اماو  دنک ...« : یم  نایب  ظافلا  نیا  هب  هدـشدای  دـلج  زا  هحفص 108  رد  ار  بلطم  نیا 

جاجحلا ناکو  جاجحلا  نم  هبره  لاح  یف  هنم  عمـس  اّمنا  ییحیو  هنع  ریثک  یبأ  نب  ییحی  هیاور  نم  هل  جرخأ  ّهنأل  رظن ؛ هیفف  يأر ، اـم 
وا ثیداحا  هک  تسین  یسک  ناطح  نب  نارمع  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  هروهشم .» هبره  یف  هتصقو  بهذملا  لجأ  نم  هلتقیل  هبلطی 

و لاجرلل ،...  هشارتفاو  ریرحلا  سبل  باب  سابللا ، باتک  ح 727 ، ، 7/278 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  هک  یلاح  رد  دشاب ، دامتعا  لباق 
نع ریثک  یبأ  نب  ییحی  نع  دـنک ...« : یم  لقن  ثیدـح  نارمع  زا  قیرط  نیا  هب  روصلا ، ضقن  باب  ساـبللا ، باـتک  ح 838 ، ، 7/307
یم يربربلا  ْهمرکع  لاح  حرـش  رد  هرامش 4838 ، همجرت  ، 7/231 بیذـهتلا ، بیذـهت  رد  رجح  نبا  ًْهمرکع : ناـطح .»...  نب  نارمع 
بئذ یبأ  نبا  تعمـس  : » دسیون یم  دلج  نامه  هحفـص 233  رد  و  هنع .» ذخؤی  نأ ال  رمأیو  هقث  همرکع  يری  کلام ال  ناک  : » دـسیون
لوقی رمع  نبا  تعمـس  ءاـکبلا  ییحی  نع  زازخلا  فلخ  وبأ  لاـقو  : » دـسیون یم  زین  هحفـص 230  رد  و  هقث .» ریغ  همرکع  ناـک  لوقی :

بعـصم لاقو  : » دـسیون یم  هحفـص  نیمه  رد  و  سابع .» نبا  یلع  همرکع  بّذـک  امک  ّیلع  بذـکت  الو  عفان  ای  کحیو  هللا  قتا  عفانل 
نازیم رد  مه  یبـهذ  درک و  لـقن  رجح  نبا  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  کلذـک .» هـالوم  نأ  معزو  جراوـخلا  يأر  يری  همرکع  ناـک  يریبزلا 

رد يراـخب  هک  یلاـح  رد  تسین ، هقث  همرکع  هک  دوش  یم  مولعم  دراد ، هراـشا  نآ  زا  یـضعب  هب  همرکع  لاـح  حرـش  لـیذ  لادـتعالا 
: مینک یم  دای  راصتخا  هب  ار  نآ  دراوم  زا  یضعب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  دروم  تسیود  زا  شیب  شحیحص 

نایاش .رگید  ناوارف  دراوم  جحلا و  باتک  زئانجلا ، باتک  نیدیعلا ، باتک  هعمجلا ، باتک  ناذألا ، باتک  ْهالصلا ، باتک  ملعلا ، باتک 
هاگن باتک  ود  نیا  هب  یصاخ  دید  اب  کی  ره  تسا و  هدش  فیلأت  يددعتم  بتک  نیحیحص ، لیدعت  حرج و  هنیمز  رد  هک  تسا  رکذ 
داقتنا یهاگ  تسا : ریذپ  ناکما  تروص  ود  هب  نیحیحـص  هب  داقتنا  .میدرک  هراشا  بتک  نآ  زا  یـضعب  هب  هتـشذگ  رد  هک  دـنا ، هدرک 

اهنآ زا  یضعب  هب  فلؤم  هتشذگ  رد  هک  نانچ  تسا ؛ لطاب  نتم  رظن  زا  هک  هدش  لقن  یثیداحا  باتک  ود  نیا  رد  هک  تسا  ببس  نیدب 
هک تسور  نیا  زا  داقتنا  یهاگ  .درک  دـهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  فلؤم  مه  هدـنیآ  رد  میدرک و  هراـشا  رگید  یخرب  هب  زین  اـم  و 

يراخب هک  تسا  نیا  بلاج  .تسین  اهنآ  هتفگ  هب  يرابتعا  هک  دنا  هدرک  لقن  ثیدح  یناسک  زا  ناشحیحص  بتک  رد  ملسم  يراخب و 
هدروآ فیعـض  يوار  ناونع  هب  ار  اهنآ  مان  ءافعـضلا  باتک  رد  وا  دوخ  هک  دـنک  یم  لقن  ثیدـح  یناـسک  زا  شحیحـص  باـتک  رد 

باتک ح 792 ، ، 5/282 حیحص ، رد  يراخب  یفوکلا  یعاطلا  ذئاع  رب  بویا  - 1 مینک : یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ؛
نازیم رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  عادولا ، ْهّجح  لبق  نمیلا  یلا  ذاـعم  یـسوم و  یبأ  ثعب  باـب  يزاـغملا ،

، يراخبلا هلاق  هئجرملا  نم  ناکو  : » دسیون یم  یفوکلا  ذئاع  نب  حلاص  نب  بویأ  لاح  حرش  هرامش 1085 ، همجرت  ، 1/459 لادتعالا ،
دباعلا یفوکلا  دّمحم  نب  تباث  - 2 ثیدح .» هدنع  هل  نکل  هب  جتحا  دـقو  هزمغی  يراخبلا  نم  بجعلاو  .هئاجرال  ءافعـضلا  یف  هدروأو 

ام باب  بقانملا ، باتک  ح 54 ، و 5/23 ، ْهعامجلل ، دحاولا  ْهبه  باب  هبهلا ، باتک  ح 814 ، ، 3/324 دوخ ، حیحص  رد  يراخب  ینابیشلا 
ضرألاو تاومـسلا  قلخ  يذـلا  وهو  هللا : لوق  باب  دـیحوتلا ، باتک  و 2241 ، ح 2188  و 801 ،  9/782 هیلهاـجلا ، يوعد  نع  یهنی 

همجرت ، 2/87 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  ْهرـضان  ذـئموی  هوجو  هللا : لوق  باب  قحلاـب و 
.ءافعـضلا 3- یف  هرکذ  هحیحـص  یف  هنع  ثدح  يراخبلا  نوک  عم  دـسیون : یم  یفوکلا  دـمحم  نب  تباث  لاح  حرـش  هرامش 1374 ،
: هلمج زا  تسا ؛ هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  یفلتخم  دراوم  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراخب  یملـسلا  لیذـهلا  وبا  نامحرلادـبع  نب  نیـصح 

اوبرشاو اولکو  هللا : لوق  باب  موصلا ، باتک  ح 175 ، رکب و 3/71 ، یبأو  یبنلا  ربق  یف  ءاج  ام  باب  زئانجلا ، باتک  ح 1301 ، ، 2/590
ْهافو باب  ءاـیبنالا ، باـتک  ح 1566 ، طبه و 4/620 ، اذا  حـیبستلا  باب  ریـسلاو ، داـهجلا  باـتک  ح 1175 ، ...نیبتی و 4/471 ، یتـح 

و 8/402، قری ، مل  نم  باب  بطلا ، باتک  ح 649 ، ًاردب و 7/251 ، دهش  نم  لضف  باب  يزاغملا ، باتک  ح 480 ، و 5/170 ، یسوم ،
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،2/311 لادتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  ...نیملـسملا .  یلع  رذـحی  نم  باتک  یف  رظن  نم  باب  ناذـئتسالا ، باتک  و 1133 ،
نباو ءافعضلا  باتک  یف  يراخبلا  هرکذ  : » دسیون یم  یملـسلا  لیذهلاوبأ  نامحرلادبع  نب  نیـصح  لاح  حرـش  هرامش 2078 ، همجرت 

اذاو هلوق : باب  هرقب  هروس  ریـسفتلا ، باتک  ح 956 ، ، 6/351 دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  يرـصبلا  دشار  نب  دابع  - 4 یلیقعلاو .» يدع 
دابع لاح  حرش  هرامش 4118 ، همجرت  ، 4/26 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  ثیدـح  وا  زا  ءاـسنلا  متقّلط 

یسودسلا لاهنملا  نب  سمهک  - 5 ءافعضلا .» باتک  یف  هرکذ  هّنکلو  هریغب ، ًانورقم  يراخبلا  هل  جرخأ  : » دسیون یم  يرصبلا  دشار  نب 
رد تسا ، هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  رمع  بقانم  باب  یبنلا ، باحصأ  لئاضف  باتک  ح 205 ، ، 5/72 دوخ ، حیحص  رد  يراخب  يرصبلا 

رکنم ثیدح  هلو  : » دـسیون یم  لاهنملا  نب  سمهک  لاح  حرـش  هرامش 6988 ، همجرت  ، 5/504 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبهذ  هک  یلاح 
نیا زا  يراخب  یقشمدلا  ینارادلا  يدزألا  هبتع  وبأ  رباج  نب  دیزی  نب  نامحرلادبع  - 6 ءافعضلا .» باتک  یف  يراخبلا  هلجأ  نم  هلخدأ 

، ْهالـصلا ریـصقت  باتک  مینک : یم  هراشا  دروم  دـنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  رد  یناوارف  ثیداـحا  مه  يوار 
یلاح رد  هبرشألا ، باتکو  حاکنلا  باتک  ریسفتلا ، باتک  یبنلا ، باحصأ  لئاضف  باتک  ْهعرازملا ، باتک  موصلا ، باتک  جحلا ، باتک 

یف هرکذ  ًادحأرأ  مل  دـسیون : یم  دـیزی  نب  نامحرلادـبع  لاح  حرـش  هرامـش 5012 ، همجرت  ، 4/328 لادـتعالا ، نازیم  رد  یبـهذ  هک 
ددص رد  اجنیا  رد  ام  هک  مینک  یم  يروآدای  اهتنا  رد  .ءافعـضلا  یف  ریبکلا  باتکلا  یف  هرکذ  ّهناف  يراخبلا ، هللادبع  یبأ  ریغ  ءافعـضلا 

زا هک  یلاح  رد  دراد  فارتعا  اهنآ  فعـض  هب  يراخب  دوخ  هک   ) يوار دنچ  هب  هکلب  میتسین ، نیحیحـص  رد  فیعـض  نایوار  مامت  نایب 
هچنآ هب  مه  ملـسم  يراـخب و  دوخ  یتـح  هک  دـننادب  نیحیحـص  هب  نیبّـصعتم  اـت  میدرک ، هراـشا  تسا ) لـقن  ثیدـح  ناـیوار  ناـمه 

.تاساسحا عبات  هن  دشاب ، ناهرب  قطنم و  لقع و  عبات  ناسنا  تسا  بوخ  اذل  .دنتسین  دقتعم  دننک ، یم  نایب  باتک  ود  نیا  هب  نیبّصعتم 
هتـشون عماجلا ، هحیحـص  يراخب و  مامالا  باتک  هب  دـننک  ادـیپ  تسد  يرتشیب  تاعالطا  هب  هطبار  نیا  رد  دنتـسه  لـیام  هک  یناـسک  »

میا هدرک  هراشا  رگید  ياج  رد  هتبلا  دنیامن .» هعجارم  يواسره  نیسح  خیش  جاح  نیملسملاو  مالسالا  تجح  بانج  مراوگرزب  داتـسا 
مک نّنـست  لها  ماوع  دزن  ار  مهم  هلئـسم  ود  دنتـساوخ  یم  هک  دـنا  هدرک  یحارط  ینارگیزاـب  ار  نیحیحـص ) سّدـقت   ) يروئت نیا  هک 

نعاطم و ندشن  وگزاب  مود : هلئسم  مالّسلا ، هیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و  لئاضف  ندشن  لقن  لّوا ، هلئسم  دننک : یفخم  یتح  گنر و 
رد دـننک ، یم  کمک  فادـها  نیا  هب  هک  ییاه  باتک  نیرتهب  سابع و  ینبو  هیما  ینب  يافلخ  هثالث و  ياـفلخ  زا  معا  ءاـفلخ ، حـیابق 

.تسا ملسم  حیحص  سپس  يراخب و  حیحص  باتک  لوا  هجرد 
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ياقآ هک  ددرگ  راکـشآ  امـش  رب  رما  تقیقح  دییامن ، هعجارم  هیلاجر  بتک  هب  هچنانچ  .درادن  ار  اهنآ  مامت  لقن  ياضتقا  ، یعاد هظفاح 
رهاوظ هب  رابخا  لقن  رد  هدوبن و  طاـتحم  قیقد و  هداـعلا  قوف  ینعی  دـشاب ؛ یمن  تسا  رگ  هولج  امـش  رظن  رد  هک  یمـسق  نآ  يراـخب ،

رهاظ هک  هدینـش  سک  ره  زا  ار  يربخ  ره  رواـب و  شوخ  هدوب و  نیب  شوخ  یلیخ  یناـمدوخ ، حالطـصا  هب  هتـشاد و  هّجوت  صاخـشا 
.هدومن طبض  هدوب ، حالصلا 

هدومن ادـج  ار  هدودرم  هعوضوم  رابخا  هک  میدومن  هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  تسا  ناتدوخ  ياملع  هیلاجر  بتک  ینعم  نیا  رب  لیلد 
يراخب و تاور  هلسلس  رد  و 
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، بتک نآ  هب  هّجوت  اب  دـشاب و  امـش  ام و  هّجوت  دروم  زورما  ات  هدـیرد ، ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  هدرپ  هدومن و  هناـقیقد  رظن  ناـعما  ملـسم ،
رواب لقع  ایآ  .هدوب  وا  يراک  طایتحا  تهج  زا  هدومنن ، لقن  يراخب  هک  ار  هرهاط  ترتع  هب  کّسمت  نیلقث و  ثیدح  دـییامرفن  بشما 
لقع ملع و  لها  رخسمت  دروم  ات  دیامن ، لقن  ار  عاّضو  باّذک و  ّقثوم ، ریغ  تاور  زا  هعوضوم  رابخا  طاتحم  قیقد  ملاع  هک  دنک  یم 
نتفر تروع  رتاس  نودـب  هنهرب و  ای  وا و  ندومن  روک  لـیئارزع و  تروص  رب  هللا  میلک  ندز  یلیـس  ثیدـح  اـیآ  دریگ ؟ رارق  شناد  و 

(1)، مدومن ضرع  ًالبق  هک  ار  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یسوم 

.دشاب یمن  تاموهوم  تافارخ و  زا 

(2)« حیحص  » رد هک  ، دوخ ياپ  قاس  نتخاس  رهاظ  حورجم و  ياپ  اب  تمایق  زور  رد  راگدرورپ  تیؤر  ثیداحا  ایآ 

؟ دشاب یمن  تایرفک  زا  میدومن ، هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هدومن و  لقن 

ملسم يراخب و  نیحیحص  رد  هللا  لوسر  هب  تناها  کحضم و  ربخ 

نینچمه و  بارحلاب » وهللا   » باب ، دوخ  (3)« حیحص  » مود دلج  هحفص 120  رد  هک  تسا  يراخب  لمع  ملع و  رد  طایتحا  تّدش  زا  ایآ 
لوا دلج  رد  ملسم 
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.دش نایب  سلجم  نیمه  رد  - 1
نم یقبیو  هنمؤم  نمؤم و  ّلک  هل  دجـسیف  هقاس  نع  انبر  فشکی  لوقی  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  تعمـس  لاـق : دیعـس  یبأ  نع  - » 2

، ریسفتلا باتک  ح1343 ، ، 6/545 يراخب ، حیحـص  ًادحاو .» ًاقبط  هرهظ  دوعیف  دجـسیل  بهذـیف  هعمـسو  ءائر  ایندـلا  یف  دجـسی  ناک 
.قاس نع  فشکی  موی  هیآ  ملق ، هروس 

لّوحو شارفلا  یلع  عجطـضاف  ثاُعب ، ءانغب  ناینغت  ناتیراج  يدـنعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّیلع  لخد  تلاق : هشئاع  نع  - » 3
: لاقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیلع  لبقأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  دنع  ناطیـشلا  هرامزم  لاقو  ینرهتناف  رکبوبأ  لخدو  ههجو 

لاق اماو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تلأس  اماف  بارحلاو  قردـلاب  نادوسلا  بعلی  دـیع  موی  ناکو  اتجرخف  امهتزمغ  لفغ  املف  اـمهعد 
: تلق کبـسح ، لاق : .تللم  اذإ  یتح  هدفرأ  ینب  ای  مکنود  لوقی  وهو  هّدخ  یلع  يّدخ  هءارو  ینماقأف  معن ، تلقف : نیرظنت ؟ نیهتـشتأ 

دلج رد  يراخب  زین  و  .دـیعلا -  موی  قردـلاو  بارحلا  باب  نیدـیعلا ، باـتک  ح 896 ، ، 2/435 يراخب ، حیحـص  یبهذاف .» لاـق : معن ،
( ققحم  ) .تسا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  قردلا  باب  ریسلاو ، داهجلا  باتک  رد  هحفص 228  موس ،
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زا یعمج  يدیع  زور  هک  دنیامن  یم  لقن  هریرهوبا  زا  دـیعلا » ماّیأ  یف  هیف  هیـصعم  يذـّلا ال  بعللا  یف  هصخرلا   » باب رد   (1)« حیحص »
یلص مرکا  لوسر  .دندومن  یم  مرگرـس  ار  مدرم  بعل ، وهل و  بابـسا  اب  دندوب و  هدش  عمج  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ینادوس  ناحایس 

هب دومن ، راوس  دوـخ  تشپ  ار  وا  ترـضح  .هللا  لوـسر  اـی  یلب  درک : ضرع  .ینک  اـشامت  يراد  لـیم  دوـمرف : هشیاـع  هب  هلآو  هیلع  هللا 
هشیاع ندرب  تّذل  يارب  ترضح  .دراذگ  شکرابم  تروص  هب  تروص  هدیـشک و  ترـضح  نآ  فتک  يور  زا  ار  شرـس  هک  یمـسق 

!؟ دراذگ نیمز  رب  ار  وا  هاگ  نآ  .دش  هتسخ  هشیاع  هک  ینامز  ات  دننک ، يزاب  رت  بوخ  هک  دومن  یم  بیغرت  ار  اهنآ 

یمن دوخ  هب  تناها  ار  نآ  دیوش و  یمن  ینابـصع  دنهدب  اهامـش  زا  رفن  کی  هب  یتبـسن  نینچ  رگا  هک  دـیهد  فاصنا  ادـخ  هب  ار  امش 
.دیناد

یگدـنزاس و لوغـشم  رگیزاب  يا  هتـسد  ظـفاح ، ياـقآ  لزنم  تشپ  بشید  تسا  هتفگ  يا ]  ] هدـنیوگ هک  دـیوگب  ظـفاح  باـنج  رگا 
یم اهرگیزاب  هب  یتح  دنک ، یم  اشامت  هدومن و  دنلب  دوخ  تشپ  رب  ار  شلایع  ردقلا ، لیلج  ملاع  ظفاح  ياقآ  مدید  دـندوب ، يرگیزاب 

زا ظفاح  ياقآ  ادخ  هب  ار  امش  دربب ، تّذل  نم  لایع  ات  دینک ، يزاب  بوخ  دیوگ 

397 ص :

ار ثیدح  دـیعلا ، ماّیأ  یف  هیف  ْهیـصعم  يذـّلا ال  بعللا  یف  ْهصخرلا  باب  نیدـیعلا ، ْهالـص  باتک  ح 19 ، ، 2/609 ملسم ، حیحـص  - 1
.تسا هدرک  لقن  يراخب  دننامه 
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رهاظ ولو  يا -  هدـنیوگ  زا  ار  یفرح  نینچ  امـش  صلخم  هدـنب ي  رگا  .ددرگ و  یمن  رثأتم  دـشک و  یمن  تلاجخ  فرح  نیا  ندـینش 
لقاع هک  امش  دز ، ار  یفرح  یلهاج  ینالف  دنیوگ  یمن  القع  مدرک ، لقن  رگا  منک و  لقن  تسا  راوازس  ایآ  مدینـش ، دشاب -  حالـصلا 

.دیدومن لقن  ارچ  دیتسه ،

رد دوب  راوازس  دینش ، ار ]  ] يربخ نینچ  ضرف  رب  هدوب ، رابخا  جالح  قیقد و  ًاعقاو  رگا  هک  يراخب  تالوقنم  هب  دینک  تواضق  هاگ  نآ 
.دیناوخب نآرقلا  دعب  بتکلا  ّحصا  ار  باتک  نآ  مه  نایاقآ  دیامن و  لقن  دوخ  باتک 

دـیجم و نآرق  هب  کّـسمت  نم  زا  دـعب  هک  ار  دوخ  تّما  دـیامرف  یم  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  ار  نیلقث  ثیدـح  یلو 
تقو هک  هموهوم  هلوعجم ي  رابخا  نکل  و  دیامنن ، لقن  تسا ) نایم  رد  ترتع  مان  نوچ  ، ) دـییوجب نم  تیب  لها  زا  نیموصعم  ترتع 

.دیامن لقن  دوخ  بتک  باوبا  رد  دهد ، یمن  ار  اهنآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم 

هب هدوب ، طاتحم  رایسب  تعامج  ّتنس و  ياملع  نایم  رد  يراخب  ياقآ  هک  ار  امـش  نایب  میامن  یم  قیدصت  یعاد  تهج ، کی  زا  یلو 
تیالو ماقم  ناونع  هب  تراهط  تیب  لها  تمرح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  تاـبثا  هب  یهار  هک  هدروخرب  يربخ  ره  هب  هک  ینعم  نیا 

.دنیامن رهاظ  ار  تقیقح  قح و  ددرگ و  نادنمشناد  تسد  هبرح  يزور  ادابم  هک  هدومنن  لقن  ًاطایتحا  هتشاد ،

رتاوتم و ول  يربخ و  ره  هک  میروخ  یم  رب  نشور  عوضوم  نیا  هب  مییامن ، یم  هلباقم  يراخب  حیحـص  اب  ار  حاحـص  تادـّلجم  هچنانچ 
: هفیرش تایآ  لوزن  ببس  رد  رایسب  ثیداحا  دننام  دندومنن ؛ لقن  ناشیا  هدوب ، هیهلا  تایآ  نآرق و  هب  دیؤم  يرورض و 

398 ص :
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(1)  ...﴾. َّکبَر نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَّلب  ُلوُسّرلا  اَهّیَأ  اَی  ﴿

 ... َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِذنَأَو   ﴿ (2) و ﴾. َنوُعِکاَر ْمُهَو  َهاَکّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهَالّـصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذـّلا  اُونَمآ  َنیِذـّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهللا  ُمُکِّیلَو  اَّمنِإ  ﴿

(3) ﴾.

اهنیا ریغ  هّطحلا و  باب  ثیدح  هنیفـسلا و  ثیدح  ْهاخاؤملا و  ثیدـح  رادـلا و  موی  راذـنالا  ثیدـح  ریدـغلا و  موی  ْهیالولا  ثیدـح  و 
ره زا  ولو  یثیدـح -  ره  یلو  دـندومنن ، لقن  ًاطایتحا  ناشیا  هتـشاد ، تراهط  تیب  لها  تمرح  تیالو و  ماقم  تاـبثا  هب  یتبـسن  هچنآ 

هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  سّدقم  دوجو  صخالاب  ماظع و  يایبنا  هسّدـقم  تاماقم  هب  تناها  رد  هک  هدوب -  عاّضو  باّذـک و  لاّعج ،
.میدومن هراشا  اهنآ  زا  ضعب  هب  هک  هدومن  لقن  طایتحا  نودب  هتشاد ، یهار  ترضح  نآ  هرهاط  ترتع  هلآو و 

نیلقث ثیدح  دانسا  رد 

، هدومنن لقن  يراخب  ياـقآ  ار  نیلقث  فیرـش  ثیدـح  رگا  هک  دـینادب  اـت  میاـمن ، هراشاامـش  هربتعم  بتک  زا  ضعب  هب  مراـچان  کـنیا 
نب ملـسم  دنا : هدومن  لقن  جاّجح  نب  ملـسم  امـش ) دزن  نایب  تّحـص  رد   ) يراخب لدـع  یتح  امـش  ياملع  نیّقثوم  رباکا و  زا  نارگید 

(4)« حیحص  » متفه دلج  هحفص 122  رد  جاّجح 

»(5) و حیحص  » رد دوواد  یبا  و 

399 ص :

.67 هدئام / - 1

.55 هدئام / - 2
.214 ءارعش / - 3

.بلاط یبأ  نب  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 36 ، ، 4/1873 ملسم ، حیحص  - 4
نمض رد  صقان و  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  دواد  یبا  .یبنلا  ْهّجح  ْهفـص  باب  کسانملا ، باتک  ح 1905 ، ، 2/185 دواد ، یبأ  ننس  - 5

هللا لوسر  ّنإ  لاق : ّمث  هللادبع ...  نب  رباج  یلع  انلخد  لاق : هیبأ  نع  دّـمحم  نب  رفعج  انث  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ینالوط  یثیدـح 
بطخف جاح ...  مّلسو  هیلع  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  ّنأ  هرـشاعلا  یف  سانلا  یف  نذأ  مث  جحی ‘ مل  نینـس  عست  ثکم  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلص 

متنأ امف  یّنع  نولوؤسم  متناو  هللا ، باتک  هب  متمصتعا  نا  هدعب  اّولضت  نلام  مکیف  تکرت  دق  ّیناو  مّلسو ...  هیلع  هللا  یّلص  لاقف  سانلا 
«. ...تحصنو تیّدأو  تغّلب  دق  ّکنا  دهشن  اولاق : نولئاق ؟
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(2) ماماو صیاصخ »  » هحفص 30 رد  ییاسن  »(1) و  ننس  » مود ءزج  هحفص 307 ، رد  يذمرت 

(3)« دنسم  » مجنپ دلج  هحفص 182 و 189  مراهچ و  دلج  هحفص 26 و 59  میس و  دلج  هحفص 14 و 17  رد  لبنح  نب  دمحا 

(4)« كردتسم  » میس دلج  هحفص 148  هحفص 109 و  رد  مکاح  و 

(5)« ءایلوألا هیلح   » لوا دلج  هحفص 355  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  و 

(7)« هباغلا دسأ   » موس دلج  هحفص 147  مود و  دلج  هحفص 12  رد  يرزج  ریثا  نبا  »(6) و  هرکذت  » هحفص 182 رد  يزوج  نبا  طبس  و 

و هّتسلا » حاحصلا  نیب  عمج   » رد نیزر  »(8) و  نیحیحصلا نیب  عمج   » رد يدیمحو 

400 ص :

.یبنلا تیب  لها  بقانم  یف  باب  بقانملا ، باتک  ح 3794 ، ص991 ، يذمرت ، حیحصلا ، عماجلا  - 1
.هّیلو اذهف  هّیلو  تنک  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لوق  باب  ص93 ، یئاسن ، بیعش  نب  یمحا  نینمؤملاریما ، صئاصخ  - 2

، ریخا دروم  ود  رد  هک  تباـث ، نب  دـیز  دنـسم  و 189 ،  5/182 يردخلا ، دیعس  یبأ  دنـسم  و 17 ،  3/14 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  - 3
.تسا هدرک  لقن  نیتفیلخ ...  مکیف  كرات  ّینا  ظفل : هب  ار  ثیدح 

.هللا لوسر  لها  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4711 ، ، 161  - 3/160 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 4
.دیسأ نب  هفیذح  لاح  حرش  هرامش 57 ، همجرت  ، 1/355 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 5

باب 12. ص290 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6
رد هک  ثراحلا ، بطنح  نب  هللادبع  لاح  حرـش  بلاط و 3/147 ، یبأ  نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  ، 2/12 ریثا ، نبا  هباغلا ، دـسأ  - 7

نعو نآرقلا  نع  نیتنثا ؛ نع  مکلئاـس  ّینا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاـق  تسا ...« : هدرک  لـقن  تراـبع  نیا  هب  ار  ثیدـح  مه  ریخا  دروم 
«. یترتع

.مقرا نب  دیز  دنسم  ح 841 ، ، 1/515 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمجلا  - 8
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(1)« ریبک  » رد یناربط 

»(4) و لوؤسلا بلاـطم   » رد یعفاـش  هحلط  نب  دـمحم  »(3) و  دـیرفلا دـقع   » رد ّهبر  دـبع  نبا  »(2) و  كردتـسم صیخلت   » رد یبهذ  و 
(6)« هّدوملا عیبانی   » باب 4 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  »(5) و  بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ 

(7)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مود  ْهّدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  و 

هحفص رد  یکلام  غاّبـص  نب  نیدلا  رون  »(9) و  راصبالا رون   » هحفص 99 رد  یجنلبش  »(8) و  هغالبلا جهن  حرـش   » رد دیدحلا  یبا  نبا  و 
(10)« همهملا لوصف   » 25

(13)« بقانم  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  یناعمس و  »(12) و  نایبلا فشک   » ریسفت رد  یبلعث  ماما  »(11) و  نیطمسلا دئارف   » رد ینیومح  و 

و

401 ص :

.یلع نب  نسح  دنسم  2679 و 2681 ، ح 2678 -  ، 66  - 3/65 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 1
یف مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  ْهیـصو  نینمؤملاریما ، لئاضف  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ، 3/109 یبهذ ، كردتـسملا ، صیخلت  - 2

.هلوسر ْهرتعو  هللا  باتک 
.عادولا ْهّجح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ْهبطخ  بطخلا ، یف  ْهطساولا  باتک  ، 4/126 ّهبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  - 3

.ْهیناثلا ْهظفللا  ناونع  تحت  ّفلؤم ، همّدقم  ص39 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4
هدرک هراشا  ثیدـح  نیا  هب  ینالوط  یثیدـح  نمـض  یمزراوخ  .ثلاثلا  لصفلا  لصف 16 ، ح 240 ، ص200 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 5

.تسا
لصف 1. باب 4 ، ح 9 ، ، 1/97 يزودنق ، هّدوملا ، عیبانی  - 6

(. باب 56 ح766 ، ، 2/269 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) هّدوم ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 7
اورمأ يّذلا  ببـسلا  اورجهو   » هلمج حرـش  محالملا ،) یلا  اهیف  یمؤی   ) هبطخ 150 ، 9/133 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 8

«. هتّدومب
میتفای و باتک  هیشاح  رد  ار  ثیدح  نیا  ام  ص119 . نابصلا ، یلع  نب  دمحم  نیبغارلا ، فاعسا  هشماهب  یجنلبـش و  راصبألا ، رون  - 9

.تسا هدرک  لقن  نتم  زا  ار  ثیدح  هیشاح ، رب  دامتعا  اب  ّفلؤم  هک  دراد  لامتحا 
: تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  غاّبص  نبا  .هللا  لوسر  ْهاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/237 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 10

 ...«. یتیب لهأو  هللا  باتک  يدعب : اّولضت  نل  هب  متکّسمت  نإ  ام  مکیف  تفلخ  دق  سانلا : اهّیأ  »... 
باب 46. طمس 2 ، ح 513 ، ، 234  - 2/233 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 11

هدرک لقن  نیتفیلخ »  » و نیلقث »  » ظفل ود  هب  ار  ثیدـح  یبلعث  .بازحا  هروس ي  هیآ ي 33  لیذ  ، 8/40 یبلعث ، نایبلاو ، فشکلا  - 12
.تسا
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قرط هب  ار  ثیدـح  نیا  یلزاغم  نبا  .نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  هلوق : باب  ، 284 ح 281 -  ، 236 ص234 -  یلزاغم ، نبا  بقانم  - 13
.تسا هدرک  لقن  فلتخم 
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(1)« بلاطلا ْهیافک   » هحفص 130 رد  مخ و  ریدغ  هبطخ  -ت  ّحص نایب  رد  لوا  باب  رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

(2)« تاقبط  » مراهچ دلج  هحفص 8  رد  بتاک  دعس  نب  دمحم  باب 62 و  نمض 

(4)« ریسفت  » مراهچ دلج  هحفص 113  رد  یقشمد  ریثک  نبا  ماصتعا و  هیآ  نمض   (3)« ریسفت  » میس دلج  هحفص 18  رد  يزار  رخف  و 

حرش مشش  ءزج  هحفص 130  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و  دیرفلا » دقع   » مود دلج  هحفص 158 و 346  رد  ّهبر  دبع  نبا  تّدوم و  هیآ  نمض 
عیبانی  » و 230 و 199  و 126  و 115  و 95  و 34  و 32  و 31  و 30  و 25 و29  تاحفـص 18  رد  یفنح  نامیلـس  هغالبلا و  جـهن 

هفلتخم و تاراـبع  هب   (6)« قعاوص  » و 136 و 99  و 90  و 87  تاحفـص 75  رد  یّکم  رجح  نبا  هـفلتخم و  تاراـبع  هـب   (5)« ْهّدوملا
ظافلا رد  یفالتخا  رصتخم  هب  تسین -  ام  سلجم  رصتخم  نیا  تقو  یضتقم  اهنآ  مامت  لاوقا  لقن  هک   - امـش ياملع  رباکا  زا  نارگید 

رتاوت دح  هب  هّماع  ْهّصاخ و  لاوقا  لقن  هب  هک  ار  فیرش  ثیدح  نیا  تارابع ، و 

402 ص :

 . باب 62 صو 259 ، باب 1  ص53 ، یعفاش ، یجنگ  يربکلا ، ْهیافک  - 1
.اهیف ضبق  یتلا  ْهنسلا  یف  هفاکتعاو  لیئربج  یلع  نآرقلا  هللا  لوسر  ضرع  رکذ  ، 2/150 دعس ، نب  دَمحم  يربکلا ، تاقبط  - 2

.نارمع لآ  هروس  هیآ 103  لیذ  ، 8/163 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 3
.يروش هروس  هیآ 23  لیذ  ، 4/102 ریثک ، نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 4

باب 4. دعب ، هب   1/95 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 5
لقن فلتخم  ظافلا  دانسا و  اب  ار  ثیدح  رجح  نبا  هیآ 4 . لصف 1 ، باب 11 ، ، 151 ص149 -  یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 6

.تسا هدرک 
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: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هدیسر ،

یجن دـقف  امهب  کّسمت )  ) لّسوت نم  .ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  یتیب ، لـهأ  یترتعو  هللا  باـتک  نیلقثلا ؛ مکیف  كراـت  ّینإ  »
«. ًادبأ اّولضت  نل  امهب  متکّسمت  نا  ام  .کله  دقف  امهنع  فّلخت  نمو 

ود ره  نیا  دـنا و  نم  تیب  لها  ترتع  )و  دـیجم نآرق   ) ادـخ باـتک  هک  ار  گرزب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  مراذـگ  یم  هک  یتسرد  هب 
هب سپ  دـیامنب ، ود  نآ  هب  کّسمت  لّسوت و  سک  ره  .دـنوش  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  اـت  دـنوش ، یمن  ادـج  مه  زا  زگره 

دیامن ود  نآ  هب  کَسمت  هک  یـسک  .تسا  هدـش  كاله  قیقحت  هب  سپ  دـیامن  يرود  ود  نآ  زا  سک  ره  تسا و  هتفای  تاجن  قیقحت 
.دش دهاوخن  هارمگ  زگره 

تیب لها  میرک و  نآرق  هب  مییوجب  لّسوت  کّسمت و  یتسیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رما  هب  راچان  هک  تسام  مکحم  لیلد  نیا 
.نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  تراهط 

هریره وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یحلطلا  یمیتلا  یشرقلا  هللا  دبع  نب  ْهحلط  نب  قاحسا  نب  هللادبع  نب  یـسوم  نب  حلاص  ار  ثیدح  نیا  خیش :
: هک هدومن  لقن  قیرط  نیا  هب 

 ...«. یتّنسو هللا  باتک  نیتنث ؛ مکیف  تفلخ  دق  ّینا  »

(1) یبهذ لیبق  زا   ) لیدعت حرج و  بابرا  دودرم  فیعض و  كورتم  حلاط ، درف  کی  زا  هفرط  کی  ثیدح  لقن  اب  زاب  یعاد :

(2) ییحی و 

403 ص :

.فیعض یفوک  : » دسیون یم  یبهذ  .یحلطلا  یسوم  نب  حلاص  لاح  حرش  هرامش 3835 ، همجرت  ، 3/414 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
«. كورتم یئاسنلا : لاقو  .ثیدحلا  رکنم  يراخبلا : لاق  .هثیدح  بتکی  الو  ءیش  سیل  ییحی : لاق 

نم مهدعب  نمو  نیعباتلا  نم  لَوألا  یحلطلا ، یـسوم  نب  حلاص  لاح  حرـش  هرامش 654 ، همجرت  .نیعم 1/115 ، نب  ییحی  خـیرات  - 2
«. ءیشب هثیدح  سیل  یحلطلا ، حلاص  لوقی : ییحی  تعمس  : » دسیون یم  نیعم  نب  ییحی  .هنیدملا  لهأ 
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(1) ییاسن ماما  و 

(2) يراخب و 

(3) يدع نبا  و 

نینچ هب  هک  هدومنن  عناق  ار  امـش  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  هربتعم  رابخا  همه  نیا  لقن  نم ، ياـقآ  .دـیتفرگ  ار  سلجم  تقو  مهریغ ) و 
مرکا لوسر  هک  تسا  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف یقافتا  هکنآ  لاح  دیتسج و  دانتـسا  ناتدوخ  ياملع  هذباهج  دزن  لوبق  لباق  ریغ  ثیدح 
جاتحم دوخ  هک  یتّنس  .دنهاوخ  یم  نیبم  ود  ره  ّتنس  باتک و  هکنآ  هچ  یتنـس ؛ هن  یترتعو ،» هللا  باتک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هللا لوسر  ّتنـس  هدننک  رهاظ  مه  نآرق و  نیبم  مه  هک  تسا  نآرقلا  لیدـع  ترتع  سپ  .دـشاب  نآرق  نیبم  دـناوت  یمن  تسا  نیبم  هب 
.دشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هنیفس ثیدح 

ّدح هب  ًابیرقت  امـش  گرزب  ياملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  هنیفـس  هربتعم  ثیدـح  تلاسر ، تیب  لها  هب  لّـسوت  رد  اـم  لـیالد  زا  رگید  و 
.دنا هدومن  لقن  رتاوت 

404 ص :

یم یئاسن  .یحلطلا  یسوم  نب  حلاص  لاح  حرـش  هرامش 314 ، همجرت  ص136 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نیکورتملاو ، ءافعـضلا  - 1
«. ثیدحلا كورتم  یحلطلا  یسوم  نب  حلاص  : » دسیون

نم یسوم : نب  حلاص  : » دسیون یم  يراخب  .یسوم  نب  حلاص  لاح  حرش  هرامش 169 ، همجرت  ص447 ، يراخب ، ریغصلا ، ءافعضلا  - 2
«. ثیدحلا رکنم  هللادیبع ، نب  ًْهحلط  دلو 

نع : » دسیون یم  يدع  نبا  .یـسوم  نب  حلاص  لاح  حرـش  هرامش 918 ، همجرت  ، 5/105 يدـع ، نبا  لاجرلا ، ءافعـض  یف  لماکلا  - 3
رکنم هللادیبع  نب  هحلط  دـلو  نم  یـسوم  نب  حـلاص  لاق : يراخبلا  انث  يدـینجلا ، انث  .ءیـشب  سیل  هثیدـح  یحلطلا  حـلاص  لاق : ییحی 
یسوم نب  حلاص  لاق : هنع ، ساّبعلا  نب  دّمحم  ینربخأ  امیف  یئاسنلا  لاقو  .ثیدحلا  فیعض  یسوم  نب  حلاص  يدعسلا : لاق  .ثیدحلا 

«. ثیدحلا رکنم  یحلطلا 
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جاّجح نب   (1) ملـسم لیبق : زا  دنا  هدومن  تبث  دوخ  هربتعم  بتک  رد  ناتدوخ  ياملع  رباکا  زا  رفن  دـص  زا  هدایز  مراد ، رظن  رد  هچنآ  و 
(3)« هیلح » رد یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  (2) و  «) دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  دوخ و  حیحص »  » رد

نبا و  لوؤسلا » بلاطم   » رد یعفاش  هحلط  نب  دّـمحم  »(4) و  دادغب خیرات   » رد يدادغب  بیطخ  رکبوبا  و  باعیتسا »  » رد ربلادـبع  نبا  و 
(5)« هیاهن  » رد ریثا 

(8)« هنیدملا خیرات   » رد يدوهمس  نیدلارون  همالع  »(7) و  هّمهملا لوصف   » رد یکلام  غاّبص  نبا  »(6) و  هرکذت  » رد يزوج  نبا  طبس  و 
دیس و 

405 ص :

زا دعب  هیآ 7  لصف 1 ، باب 11 ، ، 152 هقرحملا ، قعاوص  رد  یکم  رجح  نبا  نکل  میتفاین ، ملسم  حیحص  رد  ار  ثیدح  نیا  هچرگ  - 1
ملـسم ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  و  قرغ .» اهنع  فلخت  نم  ملـسم و  هیاور  یفو  : » دسیون یم  ثیدـح  نیا  لماک  لقن 

باتک رد  يروباشین  مکاح  هتبلا  .تسا -  راکـشآ  یفیرحت  نیا  دوش و  یمن  هدـید  ملـسم  حیحـص  رد  زورما  هچرگ  تسا ؛ هدرک  لقن 
لها لثم  : » تسا هدرک  لـقن  رذوبا  زا  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  نیا  ، 343 ج 2 ، دوه ، هروس  ریسفت  رد  ریـسفتلا و  باتک  رد  كردتـسملا ،
نیا تسا : هتفگ  نایوار  ترابع و  نیا  اب  ثیدـح  نیا  هرابرد  هتبلا  و  قرغ ،» اهنع  فلخت  نم  اـجن و  اـهبکر  نم  حون  هنیفـس  لـثم  یتیب 

مالّسلا هیلع  نسحلا  ْهفالخ  یف  ، 443 ج 2 ، ْهدوملا ، عیبانی  باتک  رد  تسا و  هدرواین  ار  نآ  یلو  تسا  ملسم  طرش  هب  حیحـص  ثیدح 
نمو تسا ...  نیا  ثیدـح  ياـهتنا  رد  ملـسم  تراـبع  هک  دـنک  یم  ناـیب  هدرک و  رکذ  ار  ملـسم  تیاور  تیاور 220 ، لیذ  هلئاـضفو 

( ققحم  ) .قرغ اهنع  فلخت 
2/987 ح هباحـصلا ، لئاضف  رد  لـبنح  نب  دـمحا  نکل  متفاـین ، دنـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  میدرک  وج  تسج و  اـم  هک  اـجنآ  اـت  - . 2

.تسا هدرک  لقن  ار  هنیفس  ثیدح  نیسحلاو  نسحلا  لئاضف  باب  ، 1402
.ریسفتلا یف  هراثآ  ریبج ، نب  دیعس  لاح  حرش  هرامش 275 ، همجرت  ، 4/306 یناهفصا ، میعن  وبأ  ءایلوالا ، ْهیلح  - 3

.زرطملا دّمحم  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 6507 ، همجرت  ، 12/91 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 4
.خخز تغل  ریثا 2/298 ، نبا  هیاهنلا ، - 5

باب 12. ص291 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 6
.مهتبحم لضفو  مهلضف  یف  ءاج  امم  ءیش  رکذ  یلع  هیبنت  ّفلؤم ، همدقم  ، 1/141 یکلام ، غاّبص  نبا  هّمهملا ، لوصف  - 7

ار ثیدح  نیمه  لصف 5 ، ، 2 مسق ، 2/120 نیدقعلا ، رهاوج  رد  يدوهمـس  نکل  میتفاین ، ْهنیدملا  خیرات  رد  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 8
.تسا هدرک  لقن  لماک  روط  هب 
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(1)« راصبألا رون   » رد یجنلبش  نمؤم 

و نایبلا » فشک  ریسفت   » رد یبلعث  ماما  »(3) و  روثنملا ّرد  » رد یطویس  نیدلا  لالج  »(2) و  بیغلا حیتافم   » ریسفت رد  يزار  رخف  ماما  و 
(4)« طسوا  » رد یناربط 

رد ینادمه  یلع  دیس  ریم  »(6) و  ْهدوملا عیبانی   » 4 باب رد  یفنح  یخلب  نامیلس  »(5) و  كردتسم  » میس دلج   151 هحفص رد  مکاح  و 
(7)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مود  تّدوم 

باب 100 رد  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  دوخ و  خـیرات  ریـسفت و  رد  يربط  »(8) و  قعاوص  » زا متـشه  هیآ  لـیذ  رد  یّکم  رجح  نبا  و 
(9)« بلاطلا ْهیافک   » هحفص ي 233

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  مرکا ، لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  امش  ياملع  مظاعازا  نارگید  و 

«. کله اهنع  فّلخت  نمو  یجن  اهبکر  نم  حون ، هنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لهأ  لثم  اّمنإ  »

406 ص :

باب 2. ص229 ، یجنلبش ، راصبألا ، رون  - 1
.هیناثلا ْهلأسملا  يروش ، هروس  هیآ 23  لیذ  ، 27/167 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریسفت  - 2

.دوه هروس  هیآ 43  لیذ  ، 3/603 یطویس ، روثنملا ، رّدلا  - 3
ح 3502، یبالکلا و 4/284 ، ْهعیبر  نب  دمحم  نب  زیزعلادـبع  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 5866 ، ، 6/406 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - . 4

.هداجس نب  روصنم  نب  دمحا  نب  نیسح  ثیداحا 
.هللا لوسر  لها  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4720 ، ، 3/163 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 5

باب 4. ح 5 ، ، 1/94 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 6
(. باب 56 ح 768 ، ، 2/269 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) 2 هّدوم ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 7

هیآ 7. لصف 1 ، باب 11 ، ص152 ، یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 8
باب 100. ص379 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 9
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يرود هک  یسک  تفای و  تاجن  دش  وا  رب  راوس  هک  یسک  .تسا  حون  یتشک  لَثَم  امش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لَثَم  هک  تسین  نیا  زج  »
« .دیدرگ كاله  دومن  وا  زا 

ْهریخذ رد  یلیجع  لضاف  همالع  هچنانچ  هدومن ، هراشا  ثیدـح  نیا  تّحـص  هب  دوخ ، تایبا  رد  یعفاـش  سیردا  نب  دّـمحم  ماـما  زین  و 
: هدومن لقن  قیرط  نیا  هب  ار  تایبا  نآ  لآملا ،

مهب تبهذ  دق  سانلا  تیأر  اّملو 

لهجلاو ّیغلا  رحبلا  یف  مهبهاذم 

اجنلا نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 

لسرلا متاخ  یفطصملا  تیب  لهأ  مهو 

مهؤالو وهو  هللا  لبح  تکسمأو 

لبحلاب کّسمتلاب  انرمأ  دق  امک 

هقرف نوعبس  نیدلا  یف  تقرتفا  اذإ 

لقنلا حضاو  یف  ءاج  ام  یلع  ًافینو 

هقرف ریغ  مهنم  جان  کی  ملو 

لقعلاو هحاجرلا  اذ  ای  اهب  یل  لقف 

دّمحم لآ  كالهلا  هقرفلا  یفأ 

یل لق  مهنم  تجن  یتاللا  هقرفلا  مأ 

دحاو لوقلاف  نیجانلا  یف  تلق  نإف 

لدعلا نع  تفح  كالهلا  یف  تلق  نإو 

یّننإف مهنم  موقلا  یلوم  ناک  اذإ 

ّلظ مهّلظ  یف  لاز  مهب ال  تیضر 

هلسنو ًامامإ  یل  ًاّیلع  تیضر 
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(1) لحلا عسوأ  یف  نیقابلا  نم  تنأو 

لها تلاسر و  نادـناخ  اهنآ  هک  تاجن  ياه  یتشک  رد  لاعتم  دـنوادخ  مان  هب  مدـید ، یهارمگ  لـهج و  ياـیرد  قرغ  ار  مدرم  نوچ  »
هک نانچمه  مدیبسچ ، تسا  لیلج  نادناخ  نآ  یتسود  هک  هللا  لبح  هب  متسج و  کّسمت  دندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تیب 

رابخا رد  هک  ناـنچ  دـندومن ، یـشالتم  هقرف  هس  داـتفه و  هب  ار  نید  هک  یناـمز  مییوج ، کّـسمت  هللا  لـبح  نآ  هب  هک  هدـش  رما  اـم  هب 
قح اهنآ  زا  یکی  طقف  هدیدرگ ؛ لقن  ًاحضاو 

407 ص :

.تسا هدرک  لقن  ار  راعشا  نیا  لّوا  تیب  هس  یمرضح  هیآ 6 . باب 1 ، ص57 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 1
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نیعمجا مهیلع  هللا  مالـس  دمحم  لآ  تلاسر  نادناخ  ایآ  یـشناد ، درخ و  لها  هک  یـسک  يا  نم  هب  وگب  .دـنا  لطاب  رب  یقاب  و  تسا ] ]
اب ییوگب  رگا  تسا و  یکی  امش  ام و  مالک  سپ  دنتـسه ، قح  هقرف  اب  ییوگب  رگا  دنا ؟ قح  هقرف  اب  ای  دنـشاب ، یم  لطاب  ياه  هقرف  رد 

قح و اب  قح و  رب  ًاعطق  لیلج  نادناخ  نآ  هک  نادب  هجیتن  رد  يا و  هدش  فرحنم  میقتـسم  هار  زا  ًاعطق  دنا ، هدـش  كاله  هلطاب و  قرف 
هدنیاپ نم  رس  رب  ار  ناشیا  هیاس  دنوادخ  هک  مدرک  لوبق  ار  ناشیا  هقیرط  ًارایتخا  اهنآ و  هب  مدش  یضار  مه  نم  .دنا  میقتسم  قیرط  رد 

هک يزور  ات  هلطاب ، قرف  نآ  رد  شاب  وت  دـنا و  قح  رب  هک  مالّـسلا  هیلعوا  دالوا  یلع و  تماما  هب  مدـش  یـضار  نم  .درادـب  دـیواج  و 
« .ینک تقیقح  فشک 

یم رارقا  هنوگچ  دینیب  یم  تعامج ، ّتنس و  گرزب  ياوشیپ  یعفاش ، ماما  زا  مه  نآ  حضاو و  راعشا  نیا  هب  دییامنب  هّجوت  بوخ  رگا 
هقرف ي داتفه  زا  هیجان  هقرف ي  اریز  تسا ؛ تاجن  بابـسا  هرهاط ، هداوناخ  نیا  هب  لّسوت  کّسمت و  هنیفـس و  نیا  هب  بوکر  هک  دیامن 

هللا یلص  مرکا  لوسر  دوخ  رمالا  بسح  نایعیـش  سپ  .سب  دندّمحم و  لآ  يانع  لیذ  هب  نیلّـسوتم  نیکّـسمتم و  طقف  هموحرم ، تّما 
.لاعتم يادخ  يوس  هب  لیلج  نادناخ  نیا  هب  دنیوج  یم  لّسوت  هلآو ، هیلع 

هثاغتساو دلانب  ادخ  يوس  هب  هلیسو  اب  رگا  درادن و  هلیسو  هطساو و  هب  جایتحا  رـشب  امـش  هدومرف  هب  انب  رگا  هک  دمآ  مدای  رگید  بلطم 
يوس هب  هطـساو  اب  رارطـضا  جایتحا و  عقوم  رد  ارچ  باطخلا  نب  رمع  یناث  هفیلخ  سپ  دـشاب ، یم  كرـشم  هدومن و  یطلغ  راک  دـنک 

.تفرگ یم  هجیتن  ات  درک ، یم  هثاغتسا  تفر و  یم  ادخ 

یّنمتم .مونش  یم  ار  یفرح  نینچ  هک  تسا  يا  هبترم  لّوا  نیا  هدادن و  ماجنا  یلمع  هطـساواب  هنع  هللا  یـضر  رمع  هفیلخ  زگره  ظفاح :
.دییامرف نایب  ار  شدروم  تسا 

408 ص :
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يوس هب  اهنآ  هلیـسو  هب  تسج و  یم  ترـضح  نآ  هرهاط  ترتع  تلاسر و  تیب  لها  هب  لّسوت  جایتحا ، عقاوم  رد  رّرکم  هفیلخ  یعاد :
: میامن یم  هراشا  هنومن  يارب  دراوم  نآ  زا  دروم  ود  هب  سلجم ، ياضتقا  هب  .تفرگ  یم  هجیتن  ات  تفر ، یم  ادخ 

يارب مدرم  رّرکم  يرجه ، لاسرد 17  هک  دیامن  یم  لقن  قشمد  خیرات  زا   (1) «) هقرحم قعاوص   » رد هیآ 14  زا  دعب  یکم  رجح  نبا  . 1
.دندش ناشیرپ  رثأتم و  یگمه  .دنتفرگن  هجیتن  دنتفر و  ءاقستسا 

.داد دهاوخ  بآ  ام  هب  وا  هطساو  هب  ادخ  ًامتح  هک  یسک  هلیسو  هب  منک  یم  بآ  بلط  ادرف  هنیآ  ره  تفگ : باطخلا  نب  رمع 

: تفگ تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مرکا  ّمع  ساّبع ، دزن  رمع  هفیلخ  دش ، هک  ادرف  حبص 

«. کب هللا  یقستسن  یتح  انب  جرخا  »

409 ص :

ًادغ نیقستسأل  رمع : لاقف  اوقسی ، ملف  هرجهلا  نم  هرـشع  عبـس  هنـس  هدامرلا  ماع  ءاقـستسالا  اورّرک  سانلا  ّنا  قشمد  خیرات  یفو  - . » 1
هللا یقستسن  یتح  جرخا  لاق : کتجاح ؟ ام  لاق : .رمع  لاق : نم ؟ لاقف  .بابلا  هیلع  ّقدف  ساّبعلل  ًادغ  حبـصأ  اّملف  .هب  هللا  ینیقـسی  نمب 
نیب همامأ  ّیلعو  جرخ  مث  مهبیطف  ابیط  جرخأف  هوتأف ، مکبایث ، حـلاص  نم  اوسبلأو  اورّهطت  نأ  مشاه  ینب  یلإ  لسرأف  .دـعقأ  لاق : .کب 

، فقوف یّلـصملا  یتأ  ّمث  انریغ ، انب  طلخت  رمع ال  اـی  لاـقف : هرهظ ، فلخ  مشاـه  ونبو  هراـسی  نع  نیـسحلاو  هنیمی  نع  نسحلاو  هیدـی 
نع انیف  کملع  کعنمی  ملف  انقلخت  نأ  لبق  نولماـع  نحن  اـم  تملعو  اـنرماؤت  ملو  اـنتقلخ  کـّنا  مهللا  لاـقو : هیلع  ینثأو  هللا  دـمحف 

انلزانم یلإ  انلصو  امف  احس  انیلع  ءامسلا  تحس  یتح  انحرب  امف  رباج : لاق  .هرخآ  یف  انیلع  لّضفت  هلّوأ  یف  تلّضفت  امکف  مهللا  .انقزر 
یقستسا بلّطملادبع  هابأ  ّنأ  یلإ  راشأو  تاّرم  سمخ  یقسملا  نبا  یقـسملا  نبا  یقـسملا  نبا  یقـسملا  انأ  سابعلا : لاقف  .اضوخ  ّالإ 

باـتک رد  تیاور  نیا  دصقم 5 . هیآ 14 ، لصف 1 ، باب 11 ، ص178 ، یّکم ، رجح  نبا  هـقرحملا ، قـعاوص  یقـسف .» تاّرم  سمخ 
باتک هیبلحلا 2/226 و  ْهریـسلا  باتک  رد  زین  هدش و  نایب  بلطملادبع  نب  سابعلا  همجرت 3106  لیذ  ، 26/361 قشمد ، هنیدم  خیرات 

( ققحم  ) .تسا هدش  رکذ  هتمارکو  هایازمو  هلئاضفو  نسحلا  ْهفالخ  یف  ثیدح 303 ،  2/466 ْهّدوملا ، عیبانی 
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.لاعتم دنوادخ  زا  مییامن  بآ  بلط  وت  هلیسو  هب  ات  ام ، اب  ایب  نوریب 

يوب هدیشوپ ، كاپ  سابل  دندرک ، ربخ  ار  مشاه  ینب  داتسرف  هاگ  نآ  .میامن  مهارف  هلیسو  ات  نیـشنب ، يردق  رمع  دومرف : سابع  بانج 
مالّسلا هیلع  نسح  ماما  وا و  ولج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یتلاح  رد  دمآ  نوریب  ساّبع  بانج  لاح ، نآ  رد  هدومن ، لامعتـسا  شوخ 

ام اب  ار  يدحا  رمع ، ای  دومرف : هاگ  نآ  دـندوب ،]  ] شرـس بقع  رد  مشاه  ینب  پچ و  فرط  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسار و  فرط 
ار ام  وت  اراگدرورپ  درک : ضرع  تشادرب و  تاجانم  هب  تسد  ساّبع  بانج  .یّلـصم  هب  اـت  دـنتفر  لاـح  نیمه  هب  سپ  .اـمنم  طولخم 

: درک ضرع  هاگ  نآ  .مییامن  یم  نآ  هب  لمع  ام  هچنآ  هب  يدوب  اناد  يدومرف و  قلخ 

« .هرخآ یف  انیلع  لّضفتف  هلّوأ  یف  انیلع  تلّضفت  امک  مهّللا  »

.نآ رخآ  رد  ام  رب  امن  لّضفت  سپ  رما ، لّوا  رد  ام  رب  يدومرف  لّضفت  هک  نانچ  مه  اراگدرورپ 

ناماهلزنم هب  ام  زونه  .دراذـگ  ار  ندـیراب  يانب  ناراب  دـندرک و  تکرح  اـهربا  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شیاـعد  زونه  دـیوگ : یم  رباـج 
.میدش رت  ناراب  زا  رگم  میدوب  هدیسرن 

قح هاگرد  زا  بآ  بلط  بلّطملادـبع  نب  ساّبع  هلیـسو  هب  باطخلا  نب  رمع  یطحق  نامز  رد  هک   (1) دیامن یم  لقن  يراـخب  زا  زین  و 
: درک یم  ضرع  دومن و  یم  یلاعت 

« .نوقسیف انقساف  انّیبن  ّمعب  کیلإ  لّسوتن  ّانإ  مهّللا  »

ناراب ام  هب  هک  تربمغیپ  يومع  هب  وت  هب  مییوج  یم  لّسوت  ام  اراگدرورپ 

410 ص :

انیقستف انّیبنب  کیلإ  لّسوتن  اّنک  ّانإ  مهّللا  لاقف : بلّطملادبع  نب  ساّبعلاب  یقـستسا  اوطحق  اذإ  ناک  باطخلا  نب  رمع  ّنأ  سنأ  نع  - » 1
لاؤس باب  ءاقـستسالا ، باتک  ح 947 ، ، 2/453 يراخب ، حیحـص  و  لبق ، كردـم  نوقـسیف .» لاق : انقـساف  انّیبن  ّمعب  کیلإ  لّسوتن  ّاناو 

.اوطحق اذا  ءاقستسالا  مامالا  سانلا 
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.دش اطع  اهنآ  هب  ناراب  سپ  یهد ،

(1) هغالبلا جهن  حرش  مود  دلج  هحفص 256  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا   - 2

411 ص :

هئابآ هیفقو  کّیبن  ّمعب  کیلإ  بّرقتن  اـّنإ  مهّللا  لاـقف : ساـّبعلاب  یقـستسی  جرخ  باـطخلا  نب  رمع  ّنا  دوعـسم  نب  هللادـبع  يور  و  - » 1
مهّللا ظفحاف  امهیبأ ، حالـصل  امهتظفحف  ِهَنیِدَْملا } ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَمَالُِغل  َناَکَف  ُراَدِْـجلا  اّمَأَو  : } قحلا کلوقو  تلق  ّکناف  هلاجر ، ربکو 

، مهلـضف نیرجاهملا و  بقانم  باب  يراخب 4/209  حیحـص  رد  تیاور  نیا  نیرفغتـسمو .» نیعفـشتسم  کیلإ  هب  انّولد  هّمع  یف  کّیبن 
یجرت نمب  ءاقستسالا  باب  یقهیب 3/352 ، يربکلا  ننسلا  باتک  رد  زین  هدش و  هدروآ  زین  هنع  هللا  یضر  بلطملادبع  نب  سابعلا  رکذ 

زین هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  باطخ  نب  رمع  دنـسلا  ام  ح 84 ، یناربط 1/72 / ریبکلا  مجعملا  باتک  رد  زین  هئاـعد و  ْهکرب 
رکذ زین  هیناثلا  ْهقبطلا  دلج 4 ص28  زین  هللا و  همحر  رمع  فالختـسا  رکذ  3/321 و 322 ، دعس ، نب  دمحم  يربکلا ، تاقبطلا  باتک 

یف ثیداحأ  رابخ و  أ  ءاقستسالا ،) یف   ) هبطخ 114 ، 7/274 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  رد  نینچمه  و  ققحم )  ) .تسا هدش 
لین رد  یناکوش  و  ءاقستسالا ؛ ْهالـص  باب  ْهالـصلا ، باتک  ح 539 ، ص94 ، مارملا ، غوـلب  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  زین  .ءاقـستسالا و 

،199 ص198 -  یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  حالصلا ؛ يوذب  ءاقستسالا  باب  ءاقـستسالا ، باتک  ح 1347 ، ، 4/8 راطوألا ،
، مود مسق  ، 199 ص198 -  یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  حالـصلا ؛ يوذـب  ءاقـستسا  رکذ  موس ، لصف  لّوا ، باب  مود ، مسق 

باتک ح 5438 ، ، 3/377 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  سابعلاب ؛ هباحصلا  ءاقستسا  رکذ  موس ، لصف  لّوا ، باب 
نبا يرجه و  لاس 18  ثداوح  ، 1/29 بهذلا ، تارذش  رد  یلبنح  دامع  نبا  بلطملادـبع ؛ نب  سابعلا  بقانم  رکذ  هباحـصلا ، ْهفرعم 
لقن نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  نایرج  نیا  بلطملادبع ، نب  سابع  لاح  حرـش  هرامش 3106 ، همجرت  قشمد 26/361 ، خیرات  رد  رکاسع 
: » ... تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  نیا  بلطملادـبع  سابع  لاـح  حرـش  ، 3/111 هباغلا ، دـسأ  رد  ریثا  نبا  نینچمه  .دـنا  هدرک 

: رمع لاقف  ضرألا ، تبصخأو  هب  یلاعت  هللا  مهاقسف  طحقلا ، دتشا  امل  هدامرلا  ماع  هنع  هللا  یـضر  سابعلاب  باطخلا  نب  رمع  یقـستسا 
ناهربو نیمرحلا .» یقاس  کل  ًائینه  نولوقیو  سابعلاب  نوحـسمتی  اوقفط  سانلا  یقـس  املو  هنم ...  ناکملاو  هللا  یلإ  هلیـسولا  هللاو  اذه 

نیدلا ناهرب  ریثا و  نبا  هچنآ  .تسا  هدرک  لقن  رتشیب  یلیصفت  اب  ار  ثیدح  نیمه  ْهرجهلا ، باب  ، 2/48 هیبلحلا ، ْهریس  رد  یبلح  نیدلا 
وه هللاو  اذـه  : » دـیوگ یم  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  يا  هلمج  نآ  تسا و  بلطم  رد  حیرـص  هک  دراد  یترابع  دـنا  هدرک  لـقن  یبلح 

«. هللا یلإ  هلیسولا 
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رد رمع  هفیلخ  .دنتفر  ءاقستسا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرکا  ّمع  ساّبع ، بانج  اب  رمع  هفیلخ  دیامن : یم  لقن  رـصم ) پاچ  )
: درک ضرع  ءاقستسا  لحم 

نیعفـشتسم کـیلإ  هب  اـنّولد  دـقف  هّـمع  یف  کـّیبن  مـهّللا  ظـفحاف  هلاـجر ، ربـکو  هئاـبآ  هـّیقبو  کـّیبن  ّمـعب  کـیلإ  بّرقتن  اـّنإ  ّمـهّللا  »
« .نیرفغتسمو

امرف ظفح  سپ  .مشاه  ینب  لاجر  زا  ناگرزب  شناردپ و  زا  هدـنامیقاب  تربمغیپ و  ّمع  هب  وت  يوس  هب  مییوج  یم  لّسوت  ام  اراگدرورپ 
تمظعاب هاگرد  زا  مییامن  رافغتـسا  تعافـش و  بلط  هک  وت  يوس  هب  هدومن  تلالد  ار  ام  وا  هک  اریز  وا ؛ يومع  رد  ار  تربمغیپ  ماـقم 

.وت

اعد و تقو  رد  رمع  هفیلخ  هک  اریز  تسا ؛ شآ  زا  رت  مرگ  هساک  فورعم  لَثَم  نامه  رمع ، هفیلخ  عابتا  اـه و  یّنـس  ناـیاقآ  تاـیاکح 
دروم دومن و  یم  تجاـح  بلط  دـنوادخ  زا  اـهنآ  هلیـسو  هب  داد و  یم  رارق  عیفـش  ار  ربمغیپ  تیب  لـها  ترتع و  رارطـضا ، جاـیتحا و 

ام هب  مییوج ، یم  لّسوت  اهنآ  هب  میهد و  یم  رارق  عیفش  ار  تراهط  نادناخ  نآ  نایعیـش ، ام  یتقو  یلو  تفرگ ، یمن  رارق  مه  ضارتعا 
!؟ دنناوخ یم  كرشم  رفاک و  هدومن ، ضارتعا 

رمع هفیلخ  ناتدوخ ، ياملع  تایاور  قبط  ًاعطق  سپ  تسا ، كرش  لاعتم  يادخ  يوس  هب  هرهاط  ترتع  دمحم و  لآ  ندرب  عیفـش  رگا 
.هدوب كرشم  لوا  باطخلا  نب 

اهنآ لّسوت  نایعیـش و  لامعا  ًامتح  سپ  هدومن ،) باختنا  هفیلخ  نوچ   ) هدوب لامعا  نسحا  هکلب  هدوبن ، كرـش  هفیلخ  لمع  نآ  رگا  و 
هللا مالس  دّمحم  لآ  هب 

412 ص :
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.دوب دهاوخن  كرش  زگره  زین  نیعمجا  مهیلع 

 - ، دیداد دّحوم  كاپ  نایعیش  هب  ار  یتبسن  نینچ  هک  دییامن -  رافغتسا  هکلب  دیدرگرب ، ناتدوخ  راتفگ  نیا  زا  نایاقآ  دیاب  امتح  سپ 
هلیـسو هب  رگم  دنریگن  هجیتن  دننک ، اعد  هچره  هباحـص  رابک  ندوب  اب  رمع  هفیلخ  هک  ییاج  اریز  دیوشن ؛ عقاو  قح  بضغ  بوضغم  ات 

.میریگب هجیتن  مینک و  اعد  لقتسم  هطساو و  یب  ام  هک  دیراد  راظتنا  هنوگچ  امش  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها 

مه ام  دندوب و  ادخ  يوس  هب  دابع  لیاسو  اذه -  اننامز  یلا  ربمغیپ  نامز  زا  راودا -  مامت  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  دّمحم  لآ  سپ 
یلاعت قح  هاگرد  نیبّرقم  قحرب و  ناماما  نیحلاص و  دابع  ار  اـهنآ  هکنآ  رگم  ، میتسین لـئاق  جـیاوح  ياـضق  رد  یلالقتـسا  اـهنآ  يارب 
هیعدا مامت  رد  هک  دـشاب  یم  ام  هیعدا  بتک  ینعم  نیا  رب  لیلد  نیرت  گرزب  .میهد و  یم  رارق  ادـخ  دوخ و  نیب  هطـساو  اذـل  هتـسناد ،

هدوـمنن و یلمع  قـیرط  نیا  زا  ریغ  مه  اـم  هدـشن و  هداد  روتـسد  اـم  هب  مدرک -  ضرع  هچنآ  زا  ریغ  نیموـصعم -  هـمئا ي  زا  هروثأـم 
.دومن میهاوخن 

.تسا ام  تاعومسم  فالخ  رب  امش  تانایب  نیا  ظفاح :

ار هعیـش  گرزب  ياملع  هیعدا  هربتعم  بتک  زا ] کی   ] چـیه اـیآ  .دـییامرفب  تبحـص  تادوهـشم  زا  دـیراذگب ، ار  ناتتاعومـسم  یعاد :
؟ دیا هدومرف  هعلاطم  هظحالم و 

.ما هتشادن  یسرتسد  ظفاح :

ترایز اعد و  باتک  دـلج  ود  هکنیا  .دـیدومرف  یم  داریا  هاگ  نآ  هدومرف ، هعلاطم  ار  بتک  لـیبق  نیا  لوا  هک  دوب  نآ  یـضتقم  یعاد :
ثّدحم لضاف  فیلات  نیرئازلا ،» ْهیاده   » رگید یسوّدقلا و  هرس  سدق  یسلجم  همالع  فیلات  داعملا ،» داز   » یکی مراد ؛ هارمه 

413 ص :
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دروم مدراذگ و  نایاقآ  تمدخ  ار  ود  ره   ) .تسا رضاح  هعلاطم  يارب   (1)« هتاکرب تماد  یمق  سابع  خیش  جاح  ياقآ   » رصاعم رّحبتم 
اج همه  رد  هکلب  هدشن ، رکذ  تلاسر  نادناخ  يارب  یلالقتـسا  اجک  چـیه  رد  دـندید  دـندناوخ و  ار  لّسوت  هیعدا  دـنداد ، رارق  هعلاطم 
هللا یلعا  یمق  هیوباب  نب  دمحم  زا  ًالقن  یـسلجم  همالع  هک  ار  لّسوت  ياعد  یحلادبع  دیـس  اقآ  هاگ  نآ  .دـنا  هدـناوخ  هطـساو  ار  اهنآ 

: تسا نیا  شعلطم  هک  دندومن  تئارق  رخآ ، هب  ات  و  هدومن ، رکذ  هنومن  يارب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا  زا  مهماقم 

لّسوت ياعد 

اندّیـس ای  همحرلا  مامإ  ای  هللا  لوسر  ای  مساقلاابأ  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  همحرلا  ّیبن  کّیبنب  کیلإ  هّجوتأو  کلئـسأ  ّینإ  ّمهّللا  »
.هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجوای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمّدقو  هللا  یلإ  کب  انلّسوتو  انعفشتساو  انهّجوت  ّانإ  انالومو 

یلإ کب  انلّسوتو  انعفـشتساو  انهّجوت  ّانإ  انالومو  اندّیـس  ای  هقلخ  یلع  هللا  هّجح  ای  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ای  نینمؤملاریمأ  ای  نسحلا  ابأ  ای 
« .هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمّدقو  هللا 

ای  » اهنآ هب  باـطخ  رد  اـهتنم  تسا ، دراو  نیموصعم  همئا  ماـمت  هب  نآ ، زا  دـعب  هدومن و  نینمؤملاریما  هب  باـطخ  هک  یناـعم  نیمه  هب 
.دنیوج یم  لّسوت  دنرب و  یم  مسا  ار  نیرهاط  همئا  کیاکی  ادخ ، قلخ  رب  ادخ  تجح  يا  ینعی  دوش ؛ یم  هتفگ  هقلخ » یلع  هللا  ْهّجح 

هب مییامن  یم  تعافـش  بلط  لّسوت و  هّجوت و  ام ، يالوم  دیـس و  يا  هک  دـنهد  یم  رارق  بطاخم  ار  همئا  مومع  مسق  نیا  اعد  رخآ  ات 
يوس هب  امش  هلیسو 

414 ص :

هللا همحر  دـیدرگ  نوفدـم  فرـشا  فـجن  هلبق  برد  تسار  فرط  رد  تسوـیپ و  يدزیا  تمحر  هب  يرمق  هجحیذ 1359  رد 23  - 1
( فلؤم  ) .هیلع
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نادناخ مومع  اعد  رخآ  رد  ات  لاعتم ، دنوادخ  دزن  ار  وربآ ) یب   ) نم امنب  تعافـش  لاعتم  يادـخ  دزن  رد  دـنموربآ  يا  یلاعت ، يادـخ 
: دنیوگ یم  هتخاس و  بطاخم  ار  تلاسر 

هللا یلإ  مکب  تعفـشتساو  هللا  یلإ  مکب  تلّـسوتو  هللا  یلإ  یتجاحو  يرقف  مویل  یتّدـعو  یتّمئأ  مکب  تهّجوت  ّینإ  ّیلاوم  یتداس و  ای  »
هللادـنع اونوکف  هللا  نم  هاـجن  وجرأ  مکبرقبو  مکّبحبو  هللا  یلإ  یتلیـسو  مّکنإـف  هللادـنع  یبونذ  نم  ینوذقنتـساو  هللادـنع  یل  اوعفـشاف 

« .هللا ءایلوأ  ای  یتداس  ای  یئاجر 

ال دنتفگ : یم  رّرکم  دندز و  یم  تسد  رب  تسد  ینس  بدا  لها  مرتحم و  لاجر  زا  یـضعب  هتـسویپ  دندناوخ  یم  ار  اهاعد  هک  ناشیا 
.دننک یم  هبتشم  ار  رما  هنوگچ  هللا  ناحبس  هللا  ّالا  هلا 

.دشاب یم  كرش  راثآ  زا  يرثا  اهاعد  نیا  تارابع  ياجک  رد  مهاوخ  یم  فاصنا  نایاقآ  دوخ  زا  متفگ ) )

مخت ارچ  .میا  هدـناوخ  یلاعت  يراب  کیرـش  ار  اهنآ  ام  اعد ، زا  ترابع  مادـک  رد  .تسین  لاعتم  يادـخ  كرابم  مان  اـج  همه  رد  رگم 
ینامیا ینید و  ناردارب  هب  ات  دییامن ، یم  هبتشم  ربخ  یب  نامدرم  رب  ار  رما  ارچ  دینک ، یم  شخپ  ناناملـسم  لد  رد  ینمـشد  تاودع و 

؟ دنرگنب رفک  رظن  اب  دوخ 

تشهب لها  هتشک و  ار  يرفاک  هکنآ  لایخ  هب  دنشک  یم  ار  نایعیش  هراچیب  هک  اهامش ، زا  بصعتم  ربخ و  یب  ماوع  نامدرم  رایـسب  هچ 
! دنا

.دشاب یم  ءاملع  امش  ندرگ  رد  روما  لیبق  نیا  هملظم 

هدومن مادقا  یّنـس  کی  لتق  رد  ینابایب -  فرـص و  یماع  دشاب و  اهنت  نابایب  رد  ولو  هعیـش -  رفن  کی  هک  هدـشن  هدینـش  نونکات  ارچ 
هعیش نیغّلبم  ءاملع و  نوچ  دشاب ؛

415 ص :
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.دنناد یم  گرزب  یهانگ  ار  سفن  لتق  و ]  ] دنشاپ یمن  یّنس  هعیش و  نیب  توادع  مخت  دننک ، یمن  یشاپ  مس 

، راتفگ نمض  رد  یلو  میدومن ؛ انشآ  بهذم  تقیقح  هب  ار  اهنآ  هدومن و  نایب  ًاقطنم  ًاملع و  ار  یّنـس  هعیـش و  فالتخالا  ِهب  ام  هاگره 
دیاب هکلب  دیرگنب ، توادع  هنیک و  رظن  اب  اهنآ  هب  دیابن  هعیش  هعماج  امش  دنتسه ، ام  ناملـسم  ناردارب  اه  یّنـس  هک  میدینامهف  اهنآ  هب 

.مینک دنلب  ار  هللا  الا  هلا  مچرپ ال  ات  دیشاب  دحتم  مه  اب  هناردارب 

سیردا و نب  دّـمحم  سنا و  نب  کلام  هفینحوبا و  ناوریپ  هک  دـیامن  یم  ّرثأتم  ار  ام  یّنـس  بّصعتم  ياملع  تاـیلمع  سکع ، رب  یلو 
اما دـنناوخ ، یم  ناملـسم  ناردارب  دازآ و  اج  همه  رد  دـنراد -  مه  اب  ًاعورف  ًالوصا و  هک  يرایـسب  تافالتخا  اب  ار -  لبنح  نب  دـمحا 

دـنیامن و یفرعم  رفاک  كرـشم و  یلاغ و  دـنا -  تلاـسر  تیب  لـها  ترتع و  هک  ار -  دـمحم  نب  رفعج  بلاـط و  یبا  نب  یلع  ناوریپ 
.دنشابن ناما  رد  تعامج  ّتنس و  کلامم  رد  لام  ناج و  ثیح  زا  هک  دننکب  اهنآ  زا  يدازآ  بلس 

، هعیش ياملع  فرط  زا  یلمع  نینچ  سکعرب ، یلو  دندیدرگ ، دیهش  یّنس  ياملع  ياوتف  هب  هک  هعیش  ياوقت  ملع و  لها  زا  رایـسب  هچ 
.هدیدرگن رداص  یّنس  یماع  کی  هب  هکلب  تسا ، لهس  هک  ءاملع  هب  تبسن  اهنآ  ماوع  هکلب 

نّنـست لها  دنـسیونب  هک  تسا  هدشن  هدید  هعیـش  ياملع  زا  یباتک  چیه  رد  یلو  دنیامن ، یم  نعل  ار  نایعیـش  مومع  ًابلاغ  امـش  ياملع 
.هللا مهنعل 

یم تاساسحا  کیرحت  هک  دندش  هتـشک  ام  ياملع  ياوتف  هب  هعیـش  ياوقت  ملع و  لها  زا  کی  مادـک  .دـییامرف  یم  یفطل  یب  ظفاح :
.دنا هدومن  نعل  ار  نایعیش  مومع  ام  ياملع  زا  کی  مادک  دییامرف و 
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هنومن يارب  یلو  تسا ، مزال  تقو  اههام  هکلب  سلجم ، کی  هن  میامن ، رکذ  ار  امش  ماوع  ءاملع و  تایلمع  حرش  میهاوخب  رگا  یعاد :
، میامن یمن  تاساسحا  کیرحت  دینادب  ات  میامن ، یم  هراشا  تسا -  خیرات  رد  تبث  هک  اهنآ -  راتفر  لامعا و  ضعب  هب  مارم ، تابثا  و 

.میوگ یم  ار  تقیقح  نیع  هکلب 

تادّلجم دییامن  هعلاطم  هنومن  يارب  دینیب ؛ یم  ار  نعل  زکارم  دییامن ، هعلاطم  هناقیقد  ار  ناتدوخ  بّصعتم  ياملع  رباکا  بتک  امش  رگا 
(1) يزار رخف  ماما  ریسفت 

هضفرلا اّمأو  : » دسیون یم  رّرکم  رد  رّرکم  هریغ  نید و  لامکا  تیالو و  هیآ  لیذ  هچنآ  دننام  هدمآ ، شتسد  هب  تصرف  اجک  ره  هک  ار 
هب تبـسن  یتارابع  نینچ  هعیـش  ياملع  زا  کی  چیه  ملق  زا  یلو  هللا ،» مهنعل  ضفاورلا  لوق  اّمأ  هللا -  مهنعل  هضفرلا  ءالؤه  هللا -  مهنعل 

.هدیدرگن رداص  مه  اهنآ  صوصخ  هب  هکلب  نّنست  لها  ناردارب  مومع 

هعامج نبا  ياوتف  هب  لّوا  دیهش  تداهش 

گرزب یضاق  ود  زا  هک  تسا  یبیرغ  ياوتف  بیجع و  لمع  نایعیش ، لمع  ملع و  رخافم  هب  تبسن  امـش  ياملع  لامعا  عیاجف  هلمج  زا 
.هدیدرگ رداص  هعیش  گرزب  ياهقف  زا  یکی  هب  تبسن  یعفاشلا » هعامجلا  نب  دابع   » و یکلام » ندلا  ناهرب   » ماش

یلات راگزور  مشچ  هقف ، باوبا  رب  هطاحا  رد  هدوب و  نامز  لها  دمآرـس  تهاقف ، ملع و  اوقت و  عرو و  دهز و  رد  هک  گرزب  هیقف  نآ 
زا يا  هنومن  هدیدن و  اروا 

417 ص :

یم لقن  هعیـش  زا  ار  یبلطم  هکنآ  زا  دعب  يزار  رخف  .هسماخلا  ْهّجحلا  هدئام ، هروس ي  هیآ ي 55  لیذ  ، 12/29 يزار ، رخف  ریسفت  - 1
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ریغ دشاب  دوجوم  وا  دزن  رد  یهقف  بتک  هکنیا  نودب   ) ار باتک  نیا  زور  تفه  تدم  رد  هک  دـشاب  یم  هعمل »  » باتک وا  یهقف  هطاحا 
زا هتفرگ و  ندرگ  رب  ار  وا  تعاطا  قوط  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، بهذـم  راـهچ  ياـملع  هدومن ، فینـصت  عفاـن ) رـصتخم  زا 

(1) .هدوب هللا  همحر  یلماع  یّکم  نیدلا  لامج  نب  دمحم  هللادبع  وبا  بانج  دندومن ، یم  يرادرب  هرهب  شملع  رضحم 

418 ص :

ناـک یقارعلا  یکم  نب  دّـمحم  : » دـسیون یم  رجح  نبا  ْهنـس 786 . تایفو  ، 2/181 ینالقـسع ، رجح  نبا  رمعلا ، ءاـبنأب  رمغلا  ءاـبنا  - 1
تابثا یعاد  رب  هک  رکذ  لباق  عیاقو  هلمج  زا  یلوألا .» يداـمج  یف  هیریـصنلا  بهذـمو  ضفرلا  یلع  لـتقف  هیبرعلاو ، لوصـالاب  ًاـفراع 

زا هک  يرجه   1371 لاس یناثلا  يدامج  رد 19  مییامن : یم  لقن  راصتخا  وحن  هب  ًالیذ  هک  تسا  يدـماشیپ  هدومن ، ار  یخیراـت  عیاـقو 
عماـج دجـسم  هب  هضیرف  يادا  تهج  بش  لوا  مدوب ، قشمد  مزاـع  و  مدرک ] یم   ] تعجارم سدـقملا ) تیب   ) یـصقا دجـسم  تراـیز 

هداد و همتاخ  ار  برغم  زامن  نّنـست  لها  نیملـسم  هعماج  مدـش .]  ] دراو دـشاب ) یم  ابیز  يدجـسم  رایـسب  هک   ) ندرا قرـش  رد  ناـمع 
اشع برغم و  هضیرف  يادا  هب  هتفر ، دجسم  هشوگ  هب  مه  یعاد  .دندوب  لوغشم  لفاون  يادا  هب  مه  یضعب  و  دندش ] یم   ] جراخ یضعب 

رد یملاع  ًاصوصخم  دنا ، كانبضغ  تخس  یعاد  هب  اهنآ  زا  یضعب  هک  مدش  هّجوتم  لفاون  هضیرف و  تغارف  زا  سپ  مدش .]  ] لوغـشم
، تابیقعت همتاخ  زا  سپ  .دندوب  یعاد  لاح  هب  رظان  ًادیدش  دنتشاد و  تئارق  هب  لاغتشا  يرفن  دنچ  اب  نآرق  تئارق  زکرم  يوکس  يالاب 

زامن مالعا  هک  دجـسم  نّذؤم  يادـص  اذـغ ، فرـص  زا  سپ  .مدوب  لیبموتا  تکرح  رظتنم  هتفر ، ژاراگ  هب  و  مدـش ]  ] جراخ دجـسم  زا 
يادا يارب  یقیفوت  دـیامنن و  فّقوت  لیبموتا  هار  رد  تسا  نکمم  میدومن ، تکرح  رگا  هک  تخاس  هّجوتم  ار  یعاد  داد ، یم  ار  ءاشع 

تکرح رـضاح  هدوسآ  لایخ  اب  هدومن ، لفاون  يادا  دجـسم ، میورب  تسه ، یتغارف  هک  لاـحلا  تسا  بوخ  دـیاین ، مهارف  بش  لـفاون 
هک  ) گرزب ناتـسبش  رخآ  یبرغ  هشوگ  برد  زا  مدشن ، دراو  یمومع  گرزب  برد  زا  .متفر  دجـسم  هب  وضو  دیدجت  زا  سپ  .میـشاب 
نآ مدید  .مدش  لوغشم  لفاون  يادا  هب  دوب ، یتولخ  ياج  هک  گرزب  ياه  نوتس  زا  یکی  رانک  رد  هدش و  دراو  تسا ) لیطتـسم  ّعبرم 

، هداتسیا اهنآ  طسو  رد  هدرک و  عمج  زامن  زا  غارف  زا  دعب  ار  تیعمج  دوب ، رظندب  یعاد  هب  لوغشم و  تئارق  هب  لبق  یتعاس  هک  یملاع 
تّدش تّدح و  لامک  اب  هک  ییاج  هب  دیناشک  ار  نخس  هتشر  یتامّدقم ، زا  دعب  ات  دیامن ، یم  تبحـص  كرـشم  كرـش و  فارطا  رد 
دجسم هب  ار  اهنآ  دنتسه ، سجن  نیکرـشم  هدومرف  ادخ  هکنآ  يارب  دیهد ؛ باوج  دیاب  تمایق  زور  دیلوئـسم ، ناناملـسم  امـش  تفگ :

ار وا  امـش  دومن ، تب  هب  هدجـس  امـش  همه  روضح  رد  دمآ و  دجـسم  هب  سجن  و ]  ] تسرپ تب  كرـشم  کی  لبق  یتعاس  .دیهدن  هار 
و]  ] كرشم یضفار  دییامنب و  دجـسم  زا  كرـش  تساجن  هلازا  دیابن  ارچ  .دیدوب  هدرم  امـش  مدوب ، تئارق  لوغـشم  نم  .دیدومنن  درط 

نانچ .تسا  بجاو  شلتق  درک ، یتسرپ  تب  رگا  ناناملسم  دجسم  رد  كرـشم  هکنآ  هچ  دیناسرب ؛ لتق  هب  ای  هدومن  عفد  ار  تسرپ  تب 
زا دعب  .مدش  یم  هتـشک  ًاعطق  مدوب ، لحم  نآ  رد  رـضاح  نم  رگا  هک  دومن  ار  ربخ  یب  مدرم  تاساسحا  کیرحت  هباطخ و  ترارح  اب 

اهنآ رظن  بلج  هک  متـسشن  مدوب ، رتو  زامن  رد  یعاد  .دـنورب  نوریب  ناتـسبش  رخآ  برد  زا  هک  دـندمآ  تیعمج  فصن  هباطخ ، مامتا 
باسح هک  دنداد  یم  مرازآ  اپ  ُکت  تشم و  اب  دـنتفرگ و  ار  مفارطا  هلمح  لاح  رد  نانچ  .داتفا  یعاد  هب  ناشمـشچ  ًاتعفد  یلو  دوشن ،

: متفگ هک  دّهـشت  عقوم  ات  مدوب ، سویأم  یّلک  هب  تایح  زا  .كرـشم  ای  جرخا  كرـشم ، ای  ُمق  دـندومن : یم  باطخ  هتـسویپ  .تشادـن 
هنوگچ دنتفگ  یم  مه  هب  داتفا ، اهنآ  نایم  فالتخا  هلوسرو ،» هدبع  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأو  هل  کیرـش  هدحو ال  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  »

تفگ یم  یضاق  میناد ، یمن  ام  دنتفگ : یم  يا  هتـسد  .دهد  یم  ءایبنا  متاخ  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  هک  تسا  یکرـشم 
یناج هداد ، زامن  مالـس  یعاد  هک  دندوب  وگ  تفگ و  فالتخا و  رد  اهنآ  .تفگ  یمن  طلغ  یـضاق  هتبلا  .تسا و  كرـشم  یـضفار و 
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ار اهنآ  یبرع ) ناسل  هب   ) تسین شنایب  لاجم  هکنیا  هک  یلّـصفم  هباطخ  قطن و  اب  و  مدـش ]  ] هداـمآ عاـفد  تهج  یبلق ، تّوق  اـب  هتفرگ 
تهج زا  دهاوخ  یم  هک  هدومن  یفرعم  زومرم  درم  ار  ربخ  یب  ادخ  زا  سنجدـب  یـضاق  نآ  هدومن و  دوخ  تسود  بولغم و  باجم و 

یهاوخرذع یعاد  زا  هصالخ  .دیامن  ایهم  هدامآ و  نیملـسم  رب  ار  راکمتـس  ناگناگیب  هبلغ  رهق و  هلیـسو  ناناملـسم ، ییادـج  هقرفت و 
کی نیا  .مدومن  تکرح  عیدوت و  متـسه ، تکرح  مزاع  هکنآ  رذع  هب  هک  دـندومن  اّدـج  ار  یعاد  زا  ییاریذـپ  ياضاقت  یتح  هدومن ،

لتق و ثعاب  هک  دنداد  ناشن  هن ] ] وراو هراچیب  ماوع  رب  ار  رما  يراک  هابتشا  رد  هک  نّنـست  لها  ياملع  تایلمع  اهدص  زا  دوب  يا  هنومن 
( فلؤم  ) .دشاب یم  مولظم  ناناملسم  تناها 
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دابع ماش ، گرزب  یضاق  کلذ  عم  هدومن ، یمن  عیشت  راهظا  ینلع  هدومن و  یم  هیقت  رایـسب  ناشیا  بانج  اهیّنـس ، راشف  رثا  رد  هکنآ  اب 
هب هدومن و  تیاعس  بانج  نآ  زا  رمدیب )  ) ماش یلاو  دزن  رد  هدیزرو ، تداسح  ینّابر  ملاع  نآ  هب  تبسن  هعامجلا ، نب 
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یلوألا يدامج  ای 19  رد 9  دنداد ، شباذع  نادنز  رد  هک  لاس  کی  زا  دعب  .دومن  راتفرگ  ار  یهیقف  ملاع  نینچ  عیشت  ضفر و  تمهت 
دعب دنتـشک ، ریـشمش  هب  ار  بانج  نآ  لّوا  نیدلا ،» ناهرب   » و هعامجلا » نبا   » یّنـس گرزب  یـضاق  ود  نآ  ياوتف  هب  يرجه  لاس 786 

يالاب رد  ار  شندب  مدرم  ماوع  تسا ، راد  يالاب  یکرـشم  یـضفار  هکنیا  مان  هب  اهنآ ، کیرحت  هب  نآ  زا  سپ  .دندز  راد  هب  ار  شندـب 
یمالـسا دایعا  نیرت  گرزب  ثعبمداب و  رب  ار  شرتسکاخ  هدز و  شتآ  هدروآ ، دورف  راد  زا  ار  شندب  هاگ  نآ  .دـندومن  راسگنـس  راد 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ،

دابع ماش ، گرزب  یضاق  کلذ  عم  هدومن ، یمن  عیشت  راهظا  ینلع  هدومن و  یم  هیقت  رایـسب  ناشیا  بانج  اهیّنـس ، راشف  رثا  رد  هکنآ  اب 
ضفر و تمهت  هب  هدومن و  تیاعس  بانج  نآ  زا  رمدیب )  ) ماش یلاو  دزن  رد  هدیزرو ، تداسح  ینّابر  ملاع  نآ  هب  تبسن  هعامجلا ، نب 
لاس 786 یلوألا  يداـمج  ای 19  رد 9  دـنداد ، شباذـع  نادـنز  رد  هک  لاس  کی  زا  دـعب  .دومن  راتفرگ  ار  یهیقف  ملاـع  نینچ  عیـشت 
هب ار  شندب  دعب  دنتشک ، ریشمش  هب  ار  بانج  نآ  لّوا  نیدلا ،» ناهرب   » و هعامجلا » نبا   » یّنـس گرزب  یـضاق  ود  نآ  ياوتف  هب  يرجه 

راسگنس راد  يالاب  رد  ار  شندب  مدرم  ماوع  تسا ، راد  يالاب  یکرـشم  یـضفار  هکنیا  مان  هب  اهنآ ، کیرحت  هب  نآ  زا  سپ  .دندز  راد 
.دندادداب رب  ار  شرتسکاخ  هدز و  شتآ  هدروآ ، دورف  راد  زا  ار  شندب  هاگ  نآ  .دندومن 

ادیص یضاق  تیاعس  هب  یناث  دیهش  تداهش 

نب یلع  نیدلا  رون  نب  نیدـلا  نیز  ریظن ، یب  هیقف  لجا  خیـش  يرجه ، مهد  نرق  رد  تاماش  رد  هعیـش  ياهقف  رخافم  ءاملع و  هلمج  زا 
تاماش رد  نمـشد و  تسود و  نانبلاب  راشم  اوقت  عرو و  دـهز و  لـضف و  ملع و  رد  هک  تسا  هدوب  هرارـسا  هللا  سّدـق  یلماـع  دـمحا 

هدایز دومن و  یم  ییوج  هرانک  قلخ  زا  هتسویپ  دینارذگ و  یم  فینصت  فیلأت و  اب  ار  دوخ  زور  بش و  هکنآ  اب  تشاد ، ازسب  یترهش 
.دراذگ راگدای  هب  هفلتخم  مولع  رد  دوخ  ّطخ  هب  باتک  تسیود  زا 

ناشدـسح گید  راوگرزب ، نآ  هب  مدرم  هّجوت  زا  هدـیدرگ و  گنتلد  وا  زا  ناماس  نآ  ياملع  کلذ  عم  تشاد ، مدرم  زا  هک  یتلزُع  اب 
: هک ناونع  نیدب  تشون  نامثع ) لآ  هاشداپ   ) میلس ناطلس  تهج  يا  همان  تیاعس  ادیص  گرزب  یضاق  ًاصوصخم  دمآ ، شوج  هب 

«. هعبرالا بهاذملا  نع  جراخ  عدبُم  لجر  ماشلا  دالبب  دجو  دق  ّهنا  »

.تسا رانکرب  جراخ و  بهذم  راهچ  زا  هک  هدش  ادیپ  يراذگ  تعدب  درم  ماش ، دالب  رد  هک  هدمآ  تباث  قیقحت  هب 
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نآ مارحلا  دجـسم  رد  .دـنربب  لوبمالـسا  هب  همکاحم  يارب  هک  دـش  رداص  هیقف  ملاع  نآ  راضحا  هب  رما  میلـس  ناطلـس  رابرد  فرط  زا 
( تفالخ تنطلـس و  ّرقم   ) لوبمالـسا تمـس  هب  ایرد  هار  زا  هاگ  نآ  .دـندومن  ینادـنز  ار  وا  هّکم  رد  زور  لـهچ  دـنتفرگ و  ار  باـنج 

يارب ار  شرـس  هدـنکفا و  ایرد  رد  ار  شندـب  دـندیرب ، ار  شکرابم  رـس  ایرد  لـحاس  رد  هدیـسرن ، همکاـحم  هب  زونه  .دـنداد  تکرح 
(1) .دندرب ناطلس 

ياملع فرط  زا  هک  دیا  هدینش  ای  هدناوخ  یخیرات  چیه  رد  ایآ  .دییامن  هنالداع  تواضق  ودیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش  مرتحم  نایاقآ 
زا نوچ  هکنآ  مرج  هب  دشاب ، هدش  رداص  یتشز  عینـش  لامعا  اهدـصق و  ءوس  نینچ  اهنآ  ماوع  هکلب  یّنـس ، ملاع  کی  هب  تبـسن  هعیش 

بهاذملا نع  جراخ  ّهنا   » هک دش  تیانج  مرج و  مه  نیا  ادخ  هب  ار  امـش  دنـشاب ؟ هدیناسر  لتق  هب  ار  وا  تسا  رانکرب  يرفعج  بهذـم 
«. هعبرالا

بجاو شلتق  رفاـک و  دومن ، یچیپرـس  یلبنح ) یعفاـش و  یکلاـم ، یفنح ،  ) هعبرا بهاذـم  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  لـیلد  هچ  ار  اـمش 
.تسا

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامز  زا  هک  یبهذم  یلو  بجاو ، شتعاطا  هدومن  ادـیپ  تیمـسر  اه  نرق  زا  دـعب  هک  ار  یبهاذـم  ایآ 
!؟ دنشاب مدلارودهم  نآ ، نیعیطم  روآرفک و  هدوب ، هجوت  دروم 
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فصنم مدرم  بلج  تهج  کین  راتفگ 

هدوب و هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نامز  رد  لبنح » نب  دـمحا  ماما  ای  یعفاش و  ای  سنا و  نب  کلام  ای  هفینحوبا   » ادـخ هب  ار  اـمش 
؟ دنا هدومن  ذخا  هطساو  یب  ترضح  نآ  زا  ار  دوخ  بهذم  عورف  لوصا و 

.دنشاب هدیسر  ترضح  نآ  تبحاصم  كرد  تفارش  هب  هعبرا  همئا  هک  هدومنن  ییاعدا  نینچ  يدحا  ظفاح :

!؟ هن ای  هدوب  ترضح  نآ  ملع  باب  هدومن و  ار  ادخ  لوسر  تبحاصم  كرد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ایآ  یعاد :

.تسا هدوب  اهنآ  لضفا  یتاهج  زا  هکلب  هباحص و  رابک  زا  هک  تسا  یهیدب  ظفاح :

یلع تعاطا   » هدومرف ربمغیپ  هکنآ  مکح  هب  مالّسلا -  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  مییوگب  ام  رگا  هدعاق ، نیا  يور  سپ  یعاد :
رد هب  دـیاب  دراد  رب  هرهب  نم  ملع  زا  تسا  لیام  سک  ره  هک  هدومرف  رما  ار  تّما  هدوب و  ترـضح  نآ  ملع  باب  و  تسا » نم  تعاـطا 
هب رظن  تسا ، يدّـمحم  بهذـم  نیع  هک  يرفعج  بهذـم  زا  یچیپرـس  مییوگب  رگا  میا و  هتفگ  قح  تسا ، بجاو  دورب -  یلع  هناخ 

هداد رارق  تکاله  بجوم  ار  اهنآ  زا  فّلخت  هدومن و  یفّرعم  نآرقلا  لیدـع  ار  اهنآ  نایاوشیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  هکنیا 
هک دیدرگ  هراشا  ًالبق  هچنانچ  دشاب ، یم  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هک  هنیفس ، ثیدح  نیلقث و  فیرش  ثیدح  ياضتقم  هب  - 

هللا و لوسر  رما  دّرمت  هرهاط ، ترتع  زا  یچیپرـس  مییوگب  هک  میراد  لیلد  میراد و  قح  تسا -  نالذـخ  بجوم  اهنآ  زا  يوریپ  مدـع 
.تسا نیتملا  لبح  هب  كاسمتسا  مدع  میقتسم و  طارص  زا  جورخ 
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ياملع هب  تبسن  دسر  هچ  ات  هدیدرگن ، رداص  نّنـست  لها  لاّهج  زا  یلهاج  هب  تبـسن  هعیـش  ياملع  فرط  زا  یلامعا  نینچ  کلذ  عم 
، فالخ رب  یلو  میشاب ؛ قفتم  دحتم و  مه  اب  دیاب  دنتسه و  ام  ناملسم  ناردارب  نّنست  لها  هک  میا  هتفگ  هعیش  هعماج  هب  هتسویپ  اهنآ و 
رفاک و هکلب  يدوهی ، یلاغ و  یضفار و  تعدب و  لها  ار  تلاسر  تیب  لها  ناوریپ  كاپ و  دّحوم ، نمؤم ، نایعیش  هتسویپ  امش  ياملع 

نب دمحا  و  سیردا ، نب  دمحم  سنا ، نب  کلام  هفینحوبا ،  ) هعبرا ياهقف  زا  یکی  هب  دیلقت  ارچ  هکنیا  مرج  هب  دـنناوخ و  یم  كرـشم 
دنـشاب روـبجم  نیملـسم  هک  تـسین  تـسد  رد  یلیلد  چـیه  هـکنآ  لاـح  و   ) دنـشاب یـضفار  رفاـک و  كرـشم و  دـنیامن ، یمن  لـبنح )

یم ترضح  نآ  رما  هب  هرهاط  ترتع  تلاسر و  تیب  لها  زا  يوریپ  هک  یناسک  سکع ، رب  یلو  دنیامنب ،) اهنآ  زا  یکی  زا  يوریپامتح 
.دنشاب یم  تاجن  لها  ًاعطق  دنیامن ،

یتایلمع مامت  دـندروآ ، تسد  هب  یتصرف  تقو  ره  هک  هداد  دوخ  ماوع  تسد  هب  هناهب  راجنهان ، ياـهراتفگ  اـجیب و  ياواـتف  نیمه  هب 
.اهنآ سیماون  تمرح  کته  تراغ و  لتق و  زا  دندومن ؛ یم  دّحوم  نمؤم  نایعیش  اب  رتدب ، هکلب  دنیامنب ، رافک  اب  یتسیاب  هک 

نایناریا اب  هنغافا  ناکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  نیگنن  لامعا  هب  هراشا 

تاساسحا کیرحت  هدومنن ، ادـیپ  عوقو  ملاع ، رد  ًادـبا  هک  غورد  بذـک و  بلاطم  يور  هک  میتشادـن  راظتنا  یلاع  باـنج  زا  ظـفاح :
.دییامرف

ناردارب هب  ییاـج  یب  تبـسن  یتمظعاـب  سلجم  هچ  مه  رد  مه  نآ  ناـهرب ، نودـب  یعاد  هک  دـیدومن  روصت  دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :
ياهقف اب  ار  نّنست  لها  ياملع  تاضق و  تایلمع  هنومن ، باب  نم  هچنآ  زا  هتشذگ  .مهدب  دوخ  ناناملسم 

هنغافا و نایکبزا و  نایمزراوخ و  همکارت و  تالاح  خیرات  هب  رگا  مدیناسر ، ضرع  هب  هعیش  گرزب 
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نایعیـش هعماج  اـب  اـهنآ  تاـیلمع  زا  هکلب  تسا ، یعاد  بناـج  هب  قح  دـیمهف  دـیهاوخ  دـینک ، هعجارم  ناریا  هب  اـهنآ  رّرکم  تـالمح 
، دندید نوگرگد  یلخاد  عاضوا  ای  یجراخ  ياه  گنج  رثا  رد  ار  نایناریا  عاضوا  دنتـسناوت و  تقو  ره  هک  دیـشک  دـیهاوخ  تلاجخ 

نیسح ناطلس  هاش  نامز  رد  هبترم  کی  یتح  راوزبس ، روباشین و  ناسارخ و  ات  یهاگ  هدومن و  ناریا  قرش  لامش  هب  يدیدش  تالمح 
تیمالـسا تیناسنا و  تّفع و  یفانم  لمع  عون  چـیه  زا  هداد و  رارق  زات  تخاـت و  دروم  ار  اـهنآ  فارطا  هدـمآ و  ناهفـصا  اـت  يوفص 

هب ار  يرایـسب  تیعمج  اهنآ  سیماون  تمرح  کته  هعیـش و  ناگراچیب  لاوما  ندز  شتآ  تراغ و  لتق و  زا  دـعب  هدومنن و  يراددوخ 
.دندیناسر شورف  هب  ناهج  رازاب  رد  رافک  يارسا  دننام  هدرب و  تراسا 

، رتدب هکلب  راّفک ، نامالغ  دننام  هتفر ، شورف  هب  هعیش  رازه  دص  زا  هدایز  ناتسکرت  ياهرهش  رد  دنـسیون ، یم  خیراوت  بابرا  هچنانچ 
.دنداد یم  رارق  لمع  دروم  دوخ  ياملع  ياوتف  مکح و  هب  طقف  ار  تایلمع  عون  نیا  .دندومن  یم  راتفر  هلماعم و  یتخس  هب  اهنآ  اب 

نایعیش تراغ  لتق و  هب  ننست  لها  ياملع  ياواتف  ناریا و  هب  هویخ  ناخ  تازواجت 

.هتشادن بهاذم  بابرا  ياواتف  هب  یطبر  هدوب و  یسایس  تالمح  اه و  گنج  لیبق  نیا  ظفاح :

هچنانچ هدوب ؛ نّنست  لها  تاضق  ءاملع و  ياواتف  رثا  رد  سیماون  کته  اه و  تراغ  لتق و  تالمح و  لیبق  نیا  .تسا  نینچ  هن  یعاد :
ناریا نایرکشل  هک  ماظن  ریما  ناخ  یقت  ازریم  ترادص  راجاق و  هاش  نیدلارصان  موحرم  تنطلس  لیاوا  رد 
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( مزراوخ  ) هویخ ناخ  هب  فورعم  کبزا  ناخ  نیما  دـمحم  مزراوخ  ریما  تسد  هب  یتصرف  دـندوب ، رالاس  هنتف  ناسارخ و  هلیاغ  راتفرگ 
.درب تراسا  هب  ار  يریثک  عمج  ناوارف ، یبارخ  تراغ و  لتق و  زا  دعب  دومن و  ناسارخ  ورم و  هب  هلمح  رایسب  رکشل  اب  هداتفا ،

ناریا ّربدم  ردتقم و  مظعا  ردص  ماظن ، ریما  موحرم  ریبدت  هب  داتفا ، نآ  یبوکرس  هویخ و  ناخ  رکف  هب  تلود  رالاس  رما ، همتاخ  زا  دعب 
.دندمآ رد  تلامتسا  رد  زا  لوا 

ناخ دزن  تلاسر  هب  دوب ، ناریا  رابرد  نادنمـشناد  رباکا  زا  هک  ار  تیاده  هب  صّلختم  یـشاب ) هللا   ) یبیرج رازه  ناخ  یلق  اضر  موحرم 
.تسین ام  راتفگ  یضتقم  تسا و  لّصفم  رایسب  نآ  حرش  هک  داتسرف  هویخ 

یلاها هک  تسا  بجع  تفگ : دوخ  تانایب  نمـض  دیـسر ، هویخ  ناـخ  تاـقالم  هب  تیادـه  موحرم  یتقو  هک  تسا  نآ  مضرع  دـهاش 
دالب دودح  رد  ّالا  دنیآ ، زاب  تیفاع  اب  دـننامب و  تزع  اب  دـنور  گنرف  دـنه و  سور و  مور و  زا  هجراخ  کلامم  زا  کی  ره  هب  ناریا 

يراوخ ماسقا  هدوب و  یعاس  راّفک ، ناگدرب  دننام  اهنآ  شورف  مالسا و  لها  تراسا  تراغ و  بهن و  لتق و  هب  امـش  ناگتـسب  هک  امش 
ادـخ کی  هب  دـقتعم  ربمغیپ و  کی  و  دـیجم ) نآرق   ) باتک کی  هلبق و  کی  لها  ناملـسم و  یگمه  هکنآ  لاح  دـنیامنب ، اهنآ  هب  اـه 

؟ دننک یم  راتفر  نینچ  ارچ  دنتسه ؛

اراـخب و تاـضق  ناـیتفم و  ءاـملع و  بهذـم ، ثیح  زا  یلو  میرادـن ، يریـصقت  اـم  تسایـس ، ثیح  زا  تفگ : باوج  رد  هوـیخ  ناـخ 
ذخا اهنآ و  لتق  سپ  تسا ؛ نیمه  اهنآ  يازـس  دنا  تعدب  لها  رفاک و  یـضفار و  نوچ  نایعیـش  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  اوتف  مزراوخ 

.تسا بجاو  مزال و  راّفک ، رسا  بهن و  لاوما و 
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موحرم فیلأت  نارهت ، پاچ  ، (2)« مزراوخ همان  ترافس   » يرصان و  (1)« يافصلا ْهضور   » خیرات رد  ًالّصفم  ایاضق  نیا  حرـش  هچنانچ 
.تسا تبث  تیاده  ناخ  یلق  اضر 

ناسارخ هب  کبزا  ناخ  هللادبع  تالمح  نایعیش و  تراغ  لتق و  هب  نّنست  لها  ياملع  ياواتف 

دنتشون ناخ  هللادبع  هب  یلّصفم  حرش  ناسارخ  ياملع  دوب ، هدومن  هرـصاحم  ار  ناسارخ  رهـش  کبزا  ناخ  هللادبع  هک  ینامز  رد  زین  و 
و هللا » لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » ناگدنیوگ تمرح  کته  تراغ و  لتق و  ماقم  رد  ارچ  هک  دـندومن  اهنآ  تایلمع  هب  تاضارتعا  و 
هب ار  تایلمع  عون  نیا  یتح  هدادـن  هزاجا  مالـسا  هک  یتلاـح  رد  دـیا ، هدـمآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  نآرق و  ناوریپ 

.دیروآ دراو  مه  راّفک 

یلّـصفم باوج  اهنآ  .دـنهدب  باوج  ات  دـندوب ، وا  هارمه  هک  یّنـس  تاضق  املع و  هب  داد  ار  دهـشم  یلاها  املع و  همان  ناـخ ، هللادـبع 
خیراوتلا خسان  رد  هک  اه  همان  نآ  حرـش   ) دندومن باجم  ار  اهنآ  دنداد و  دهـشم  زا  ار  باوج  نآ  باوج  مه  دهـشم  ياملع  دنداد و 

یـضفار و نایعیـش  نوچ  دنتـشون  همان  نمـض  کبزا  یّنـس  ياملع  هک  تسا  نآ  بلطم  دـهاش  دـشاب .) یم  لّـصفم  رایـسب  تسا  تبث 
.تسا حابم  نیملسم  رب  اهنآ  تمرح  لام و  نوخ و  دنرفاک ،

ناتسناغفا نایعیش  اب  هنغافا  يارما  راتفر 

، هیضام راودا  رد  ار  نّنست  لها  هنغافا  تایلمع  حرش  طقف  مهاوخب  رگا  و 

426 ص :

.کبزا ناخ  نیما  دمحم  اب  تالاقم  تاقالم و  رکذ  ، 15/8541 تیاده ، ناخ  یلق  اضر  افصلا ، ْهضور  - 1
ص66. مزراوخ ، همانترافس  - 2
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ریما ناخ و  نمؤملادـبع  کلملا و  عاجـش  هاش  ناخ و  لدـنهکو  ناخ  دـمحم  تسود  ریما  تسایر  يرادـمامز و  هرود  رد  ًاـصوصخم 
زا هک  ییاهراتـشک  اهنآ و  فارطا  تاره و  راهدـنق و  لباک و  رد  نایعیـش  تعاـمج  اـب  ار  ناـخ  هللا  بیبح  ریما  ناـخ و  نامحرلادـبع 

دوخ منک  یم  نامگ  .تسا  جراخ  سلجم  هلصوح  زا  روآ و  تلاجخ  میامن ، رکذ  دندومن  اهنآ  هانگ  یب  لافطا  یتح  ماوع ، صاوخ و 
ًاصوصخم ناتـسودنه ، رد  تماهـش  اب  ياه  شابلزق  مرتحم  نایاقآ  دیا و  هدوب  اهنآ  لامعا  عیاجف  رظان  نیرتهب  خیرات ، لوط  رد  نایاقآ 

تنوکـس دـندش و  يراوتم  دـنه  باجنپ  رد  هدومن و  رایتخا  نطو  يالج  راچان  هک  دـنا  هنغافا  ملظ  راثآ  زا  يزراب  هنومن  باجنپ ، رد 
.دندومن رایتخا 

لاس هعقاو  زوسلد ، عیاقو  نآ  هلمج  زا  هک  دـنا  هداد  هیتآ  داژن  تسد  هب  تواضق  يارب  هدومن و  تبث  ار  عیاقو  نیا  مامت  خـیراوت  بابرا 
مرگرـس عمج و  اه ) هینیـسح   ) اـه هراـب  ماـما  رد  راهدـنق  نایعیـش  لاـس ، نآ  ياروشاـع  هعمج  زور  رد  هک  تسا  يرمق  يرجه   1267

ياه یّنـس  ربخ  یب  ًاتعفد  .دـندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مظعا  طبـس  ربمغیپ و  كاـپ  يرارذ  هرهاـط و  ترتع  يارب  يرادازع 
لتق هب  یعـضو  نیرت  عیجف  هب  ار  اهنآ  لافطا  یتح  عافد ، یب  نایعیـش  زا  يریثک  عمج  هراب و  ماما  رد  دـنتخیر  هحلـسا  عاونا  اب  بّصعتم 

.دندرب جارات  هب  ار  ناشلاوما  دندیناسر و 

رد يرفن  هس  ود  اروشاع  ياهزور  یتح  دنتشادن ، لمع  يدازآ  دندومن و  یم  یگدنز  تراقح  ّتلذ و  اب  نایعیش  هک  تشذگ  اه  لاس 
(1) .دندومن یم  يرادازع  البرک  هعقو  نیمولظم  نیلوتقم و  هللا و  لوسر  هناحیر  يارب  اهبادرس  هت 

427 ص :

خیرات هب  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  فیلأت  ناتـسناغفا » نایعیـش   » ناونع اب  یباتک  یـسانش  هعیـش  یناهج  عمجم  تمه  هب  هنیمز  نیا  رد  - 1
( ققحم  ) .تسا هدش  هتخادرپ  اهنآ  ياه  تیمولظم  نآ و  نایعیش 
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ناخ هللا  ناما  ریما  زا  ریدقت 

هللا ناما  ریما  ترـضح  یلعا  زا  نایعیـش  هعماج  هکلب  نیغّلبم ، ظاّـعو و  ءاـملع و  مومع  دوخ و  فرط  زا  سلجم  نیا  رد  مناوت  یم  نم 
نایم زا  ار  هعیش  یّنس و  قافن  ناتسناغفا ، تنطلس  ماقم  هب  ندیسر  يرادمامز و  نامز  زا  هک  میامن  رّکشت  ناتسناغفا  یلعف  هاشداپ  ناخ ،

، ندوب يرارف  نامناخ و  یب  نداد و  راتـشک  اهلاس  زا  دعب  مولظم  دّـحوم  نایعیـش  هراچیب  هک  دـنداد  همه  هب  لماک  يدازآ  دنتـشادرب و 
نوصم نیملـسم  هزوح  ظفح  يارب  ناگناگیب  تاکیرحت  ّرـش  هنامز و  دنزگ  زا  ار  وا  دنوادخ  .دندید  دوخ  هب  يدازآ  شیاسآ و  يور 

.درادب ظوفحم  و 

ناناملسم مومع  رب  .دیامن  یم  هبیجع  تاکیرحت  نابرهم ، هاشداپ  نیا  عفد  يارب  ناتسلگنا  يرامعتـسا  تلود  مونـش ، یم  هک  يرارق  زا 
، هاوخ مالـسا  تسود و  نطو  نابرهم ، هدیمهف و  تخب ، ناوج  ناطلـس  نینچ  يرادهگن  ظفح و  يارب  هک  تسا  مزال  هعیـش ) یّنـس و  )

(1) .دننادرگ رثاالب  ار  اهنآ  تاکیرحت  دنشاب و  اشوک  ناگناگیب  لباقم  رد 

هتخیر اهنوخ  هچ  ناگناگیب  کیرحت  هب  هعیـش  یّنـس و  ياه  گنج  رثا  رد  ناتـسودنه ، نیمهرد  دینیبب  دـیوش ، رظان  خـیرات  هب  نایاقآ 
(2) .دندش لاّهج  يزابسوه  ینابرق  نماد ، كاپ  نینمؤم  اوقت و  لضف و  اب  ياملع  هچ  دش و 

428 ص :

لاّعف و هاشداپ  نآ  طوقـس  بابـسا  یلخاد ، ياه  بالقنا  داجیا  اب  و ]  ] دومن ار  دوخ  راک  تبقاع  ناـگناگیب ، تاـکیرحت  هنافّـسأتم  - 1
( فلؤم  ) .دندومن رانکرب  تنطلس  زا  مهارف و  ار  نیملسم  داحتا  هب  رازگتمدخ 

لاح حرـش  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  فیلأت  ریمـشک » نایعیـش   » ناونع اب  یباتک  ریمـشک  دـنه  نایعیـش  زا  یـشخب  تیمولظم  هراـبرد  - 2
( ققحم  ) .تسا هتشادرب  روشک  نآ  رد  عیشت  تیمولظم  خیرات و  زا  هدرپ  هدش و  ناماس  نآ  ناگرزب  نایعیش و 
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ثلاث دیهش  تداهش 

یم ادخ  متفر ، اجنآ  هب  یتقو  رفـس  نیمه  رد  هک  تسا  هرگآ » هدابآ  ربکا   » ناتـسربق موش  عیاقو  نیا  زیگنا  لالم  ياه  هنحـص  زا  یکی 
تیب لها  هیقف  ربق  ترایز  هب  مدـش  فّرـشم  یتقو  ًاصوصخم  بّصعتم ، نامدرم  ياه  تلاهج  تقاـمح و  زا  مدـش  ّرثأـتم  ردـقچ  دـناد 

هک هتبرت -  هللا  سّدـق  يرتشوش  هللا  رون  دیـس  یـضاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نت  هراپ  رهد ، هغبان  اوقت ، عرواب و  ملاع  تراهط ،
هب نامز ، نآ  گرزب  ياـملع  تیاعـس  رثا  رد  يرجه  لاس 1019  رد  هک  هدوب -  یمالـسا  ّتلم  داـنع  بّصعت و  ياـه  یناـبرق  زا  یکی 

یّنس ياملع  دوخ  تسد  هب  یگلاس  داتفه  نس  رد  ناتسودنه  لهاج  و ]  ] بّصعتم هاشداپ  لوغم ، ریگناهجرما  هب  عیشت  ضفر و  تمهت 
.دیشون تداهش  تبرش 

شربق گنـس  يور  دشاب و  یم  هرگآ  رد  هعیـش  نیملـسم  رازم  ردقلا  لیلج  ملاع  راوگرزب و  دیـس  نآ  ربق  لاحلا ، یلا  دـیناد  یم  دوخ 
: تسا هدش  شقن  هایس  گنس  اب  مدید  تسا ) رمرم  زا  هک  )

درک هللا  رون  ءافطا  یملاظ 

دیرب رس  ار  یبن  نیعلا  ْهّرق 

یلع نماض  ترضح  شلتق  لاس 

(1019  ) دیهش دش  دیس  هللا  رون  تفگ 

 - مه اهنآ  تایلمع  ماوع و  لاّهج و  ياه  يراک  طارفا  اهیور و  هدایز  زا  هتبلا  .دیهد  یم  رارق  هلمح  دروم  ار  ام  تهج  یب  امش  ظفاح :
یم لامعا  نیا  رب  کیرحت  ار  اهنآ  دوش و  یم  رای  کمک  دوخ  مه  نایعیـش  لامعا  یلو  متـسه ، ّرثأتم  یلیخ  ریقح  دیدومن -  نایب  هک 

.دیامن
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.دوشب دیاب  سیماون  کته  بهن و  و ]  ] لتق بجوم  هک  دوش  یم  رداص  نایعیش  زا  یلامعا  هچ  یعاد :

یتسرپ هدرم  نایعیـش ، راتفر  نیا  ایآ  .دـنیامن  یم  تاجاح  بلط  اـهنآ  زا  هداتـسیا و  تاوما  روبق  لـباقم  رد  رفن  نارازه  يزور  ظـفاح :
كاخ يور  تروص  روبق ، نآ  لباقم  رد  رفن  اـه  نویلیم  ناـگدرم ، تراـیز  ماـن  هب  هک  دـنیامن  یمن  عنم  ار  اـهنآ  ءاـملع ، ارچ  تسین ؟
بانج هکنیا  بجع  دـنیامن و  لامعا  رد  طارفا  هک  هداد  كاپ  نامدرم  تسد  هب  هناـهب  دـننک و  یتسرپ  هدرم  هدومن ، هدجـس  هدراذـگ ،

.دیناوخ یم  دّحوم  ار  صاخشا  لیبق  نیا  هدراذگ و  دیحوت  ار  لامعا  نیا  مان  یلاع 

نآ زا  عافد  هلمح و  يارب  هلیسو  هیهت  ههبش و  داجیا  خیش و  مادقا 

دوب شلباقم  رد  هک  ار  نیرئازلا  ًْهیده  باتک  یفنح ، هیقف  مالسلادبع  خیش  ياقآ  میدوب ، نخـس  مرگرـس  لوغـشم و  ام  هک  یعقوم  رد  »
دنلبرـس ناشیا  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  ظفاح  بانج  مالک  .دنک  ادیپ  يداریا  هار  دیدرگ  یم  هکنآ  لثم  دومن ؛ یم  هعلاطم  دز و  یم  قرو 

:« دندومرف یعاد  هب  ور  هدومن ، هیهت  یمهم  هلیسو  هک  یسک  دننام  يّدج ، هلمح  کی  اب  هدومن و 

اهماـما مرح  رد  یتـقو  راّوز  هک  دـنهد  یم  روتـسد  امـش  ناـیاوشیپ  ءاـملع و  باـتک ) هب  هراـشا   ) اـج نیمه  رد  دـینیبب  هللا  مـسب  خـیش :
زامن ایآ  .هچ  ینعی  ترایز  زامن  سپ  تسین ؛ طرـش  تبرق  دصق  زامن ، رد  رگم  .دنناوخب  ترایز  زامن  تعکر  ود  دش ، مامت  ناشترایز 
كرش رب  لیلد  نیرت  گرزب  دنناوخ ، یم  زامن  دنتـسیا و  یم  ماما  ربق  هب  ور  هک  راّوز  لامعا  نیمه  تسین ؟ كرـش  ندناوخ  ماما  يارب 

.تسا ناتدوخ  ربتعم  باتک  تباث و  حیحص  دنس  نیا  .دیراد  باوج  هچ  اجنیا  رد  امش  .دشاب  یم  اهنآ 
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ظفاح ياقآ  بانج  امـش و  تانایب  باوج  دییامرف ، تقفاوم  هچنانچ  .دـنوش  یم  تحاران  لسک و  نایاقآ  هتـشذگ ، تقو  نوچ  یعاد :
.بشادرف دنامب 

دوش هداد  بحاص  خیش  بانج  باوج  ات  میور  یمن  اجنیا  زا  ام  .درادن  ناکما  هک  دندمآ  ادص  هب  هعیـش ) یّنـس و   ) سلجم لها  مامت  »
تلاسک و ًادبا  .ددرگ  حضاو  یتسرپ  هدرم  يانعم  و 

یگرزب هبرح  تسا و  يوق  رایـسب  خیـش  بانج  ترارح  نوچ  متفگ : هدومن ، ظفاح  بناج  هب  ور  مّسبت  هدـنخ و  اـب  .میرادـن  یتحاراـن 
« .میامن ضرع  ار  یلاع  بانج  باوج  دعب  مهدب ، ار  ناشیا  باوج  لّوا  دییامرف  هزاجا  دندومرف ! هیهت 

.میتسه رضاح  عامتسا  يارب  مه  ام  دییامرفب ، ظفاح :

هدـهاشم کیدزن  زا  ار  راّوز  تایلمع  دـیا و  هتفر  ترایز  امـش  ایآ  .دـییامن  یم  هناگ  هچب  ياه  ییوج  هناهب  ًاعقاو  خیـش  بانج  یعاد :
؟ دیا هدومن 

.ما هدیدن  هتفرن و  ریقح  ریخ ، خیش :

يارب كرـش  تمالع  ار  ترایز  زامن و  نیا  هک  دـنناوخ  یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ربق  هب  ور  زاـمن  راّوز  دـییامرف  یم  اـجک  زا  سپ  یعاد :
.دیا هداد  رارق  دّحوم  نمؤم و  نایعیش 

.دیناوخب ماما  يارب  ترایز  زامن  دسیون  یم  هک  امش  ياعد  باتک  نیمه  يور  زا  خیش :

هیلع نینمؤملاریما  انالوم  ترایز  روتـسدًافداصت  مدید  دنداد ، ار  باتک  یتقو   ) تسا هدش  هتـشون  هنوگچ  منیبب  دییامن  تمحرم  یعاد :
(. تسا مالسلاو  ْهالصلا 

رد تسا ، ام  رای  هشیمه  دنوادخ  هک  ییاجنآ  زا  .دـیدومرف  هیهت  دوخ  هیلع  ناتدوخ  يا  هدـنرب  هبرح  هک  یفداصت  نسح  بجع  یعاد :
.دیامرف یم  مهارف  ار  ام  يرای  کمک و  بابسا  لیاسو و  اج  همه 
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نودب سلجم  تقو  ياضتقا  هب  یتالمج  نآ ، تمـسق  ره  زا  تسا ، دوجوم  باتک  نیا  رد  هک  ترایز  روتـسد  لّوا  زا  تسا  بوخ  ًالّوا 
اهنآ ياجک  ره  رد  دنیامرف و  تواضق  سلجم  نیرضاح  نایاقآ  ات  امش ، ثحب  دروم  زامن  عوضوم  هب  میـسرب  ات  میامن ، تئارق  ضیعبت 

.دنوش روآدای  دندومن ، هظحالم  كرش  تمالع 

لباقم رد  باتک  هکنیا  اـب  دـیا ، هدرک  هابتـشا  دـینادب  دیـشکن و  تلاـجخ  دـیدیدن ، هماـنترایز  رـسارس  رد  دـیحوت  تمـالع  زج  رگا  و 
لثم مه  نایاقآ  تاداریا  ریاس  هک  دنمهفب  سلجم  رد  رـضاح  نایاقآ  اج  نیمه  زا  .دییامن  یم  هلمح  هدومنن ، یـسراو  هدیدن  تسامش ،

.تسا ههبش  داجیا  یتوبکنع ، راتداریا  نیمه 

ترایز بادآ  رد 

: دیوگب دتسیاب و  دیسر ، هفوک  قدنخ  هب  نوچ  نینمؤملاریما  انالوم  رئاز  هک  تسا  نیا  روتسد  دییامرفب ، هظحالم 

، رذحأو فاخأ  امم  ربکا  هللا  ءالآلاو ، حیبستلاو  سیدـقتلاو  ریبکتلا  لهأ  ربکأ  هللا  همظعلاو ، دـجملاو  ءایربکلا  لهأ  ربکأ  هللا  ربکأ  هللا  »
 ...«. بینأ هیلإو  ییاجر  ربکأ  هللا  لّکوتأ ، هیلعو  يدامع  ربکأ  هللا 

: دیوگب دیسر ، فجن  هزاورد  رد  هب  نوچ 

 ...«. هللا اناده  نأ  ول ال  يدتهنل  اّنک  امو  اذهل  اناده  يّذلا  دمحلا هللا  »

: دیوگب یلاعت  يراب  دمح  زا  سپ  دیسر ، رّهطم  نحص  رد  هب  نوچ 

وخأو هللادبع  ًاّیلع  ّنأ  دهشأو  هللادنع  نم  ّقحلاب  ءاج  هلوسرو  هدبع  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ  هل و  کیرـش  هدحو ال  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  »
 ...«. هلیبس نم  هیلإ  اعد  امل  هقیفوتو  هتیاده  یلع  دمحلاو هللا  ربکأ  هللاو  هللا  الإ  هلإ  ربکأ ال  هللا  ربکأ  هللا  ربکأ  هللا  .هللا  لوسر 
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: دیوگب دیسر ، هکرابم  هعقب  مرح و  رد  رب  نوچ 

«. ...هل کیرش  هدحو ال  هللا  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  »

رب مالـس  رب  تسا  لمتـشم  هک  هفلتخم  تارایز  دش ، رّهطم  مرح  دراو  رئاز  نیرهاط ، همئا  ربمغیپ و  ادخ و  هزاجا  نذا و  اب  هکنآ  زا  دعب 
ود دناوخب ؛ زامن  تعکر  شـش  دراد  روتـسد  ترایز ، زا  تغارف  زا  دـعب  .دـناوخ  یم  مالـسلاو  ًْهالـصلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و 
هک مالـسلا  امهیلع  هلآو و  انیبن  یلع  ءایبنالا ، خیـش  حون  رـشبلاوبا و  مدآ  يارب  هیده  تعکر  راهچ  نینمؤملاریما و  يارب  هیده  تعکر 

.دنا نوفدم  ترضح  نآ  ربق  راوج  رد 

زامن زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

كرـش ریتاسد  نیا  مامت  سپ  میرادن ؛ روتـسد  نینمؤم  حاورا  نیدلاو و  يارب  هیده  زامن  هرابرد ي  ایآ  تسا ؟ كرـش  هیدـه  زامن  ایآ 
! تسا

؟ تسا كرش  ایآ  یلاعت ، هللا  یلا  ْهبرق  دروآ  ياج  هب  نینمؤملاریما  يارب  هیده  زامن  تعکر  ود  رئاز  رگا 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  زا  هکنآ  امک  دربب ، وا  يارب  يا  هیده  دور ، یم  تسود  رادید  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  یناسنا  ره  تیناسنا  همزال 
شبوبحم يالوم  ربق  لباقم  رد  رئاز  نوچ  نمؤم و  هب  نداد  هیده  باوث  رد  تسه  یباب  نیقیرف  رابخا  بتک  زا  يا  هلمج  رد  هلآو  هیلع 

هدیـسر روتـسد  اذل  هدوب ، زامن  هتـشاد  یم  تسود  ترـضح  نآ  تایح ، تّدم  رد  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  هک  دناد  یم  دریگ و  یم  رارق 
امش رظن  هب  لمع  نیا  ایآ  .ترـضح  نآ  حوتف  رپ  حور  هب  دنک  هیده  ار  شباوث  هاگ  نآ  .هللا  یلا  ْهبرق  دناوخب  زامن  تعکر  ود  رئاز  هک 

!؟ تسا كرش 

مه ار  زامن  زا  دعب  ياعد  دیتساوخ  یم  دیدناوخ ، ار  زامن  روتسد  یلاع  بانج 
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.دیتفرگ یمن  داریا  ًاعطق  دیدوب ، هدناوخ  رگا  .دییآ  لیان  دوخ  ههبش  باوج  هب  ات  دیناوخب ،

فاصنا هدـید  اب  ار  نایعیـش  لامعا  اهدـعبات  مناوخ ، یم  ار  اعد  کنیا  مرتحم ، ناـیاقآ  راـکفا  ندـش  نشور  يارب  ناـتدوخ  هزاـجا  اـب 
.مییامن یمن  شومارف  ار  ادخ  لاوحا ، همه  رد  كرشم و  هن  میتسه ، دّحوم  ام  دینادب  دیرگنب و 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هفیلخ  یـصو و  ادخ و  حلاص  هدنب  هک  تسا  نآ  يارب  میراد ، یم  تسود  مه  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا 
.دشاب یم  هلآو 

یم ربق  هب  ور  دـندومرف  خیـش  بانج  هچنآ  فالخ  رب  ، ) ترـضح نآ  رـس  يالاب  رد  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  اعد  روتـسد 
: دناوخب ار  اعد  نیا  تسا ، عقاو  پچ  تسد  رد  كرابم  ربق  هک  یتلاح  رد  هلبق  هب  ور  دنناوخ ،)

یبأ نب  ّیلع  نیّیصولا  دّیسو  نینمؤملاریمأ  کلوسر  یخأو  کّیلو  يالومو  يدّیس  یلإ  یّنم  هیده  نیتعکرلا  نیتاه  تیّلص  ّینإ  ّمهّللا  »
ّمهّللا .نینـسحملا  ءازج  کلذ  یلع  ینزجأو  یّنم  اهّلبقتو  دّـمحم  لآو  دّـمحم  یلع  ّلـصف  ّمهّللا  .هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  بلاـط 

تنأ ّکنأل  کل ، ّالإ  دوجسلاو  عوکرلاو  هالـصلا  زوجت  ّهنأل ال  کل ، کیرـش  كدحو ال  تدجـس  کلو  تعکر  کلو  تیّلـص  کل 
« .تنأ ّالإ  هلإ  هللا ال 

: هکنآ ینعم  لصحام 

دیـس نینمؤملاریما و  وت  لوـسر  ردارب  وـت و  یلو  دوـخ ، يـالوم  دیـس و  يوـس  هب  مدوـمن  هیدـه  ار  زاـمن  تعکر  ود  نیا  اراـگدرورپ 
نم و زا  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  امن  لوبق  دّمحم و  لآو  دّـمحم  رب  تسرفب  ار  دوخ  تمحر  اراگدرورپ  .بلاط  یبا  نب  یلع  نییـصولا 

تمحرم نم  هب  ناگدننک  ناسحا  يازج  لمع ، نیا  يارب 
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زیاج هکنآ  يارب  يرادن ؛ کیرـش  هک  دحاو  يادخ  ییوت  .مدومن  دوجـس  عوکر و  وت  يارب  مدناوخ و  زامن  وت  يارب  اراگدرورپ  .امرف 
.وت زا  ریغ  ییادخ  تسین  هک  گرزب  يادخ  ییوت  هکنآ  هچ  وت ؛ يارب  رگم  دوجس  عوکر و  زامن و  تسین 

ترایز زامن  زا  هک  یتعاس  نیرخآ  ات  فجن  كاخ  هب  شمدق  نیلّوا  زا  هک  يرئاز  نینچ  دیهد ، فاصنا  مرتحم  نایاقآ  ادـخ  هب  ار  امش 
دبع ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیامن و  دای  تینادحو  تمظع و  هب  ار  وا  هتـشاد و  نابز  رب  ادـخ  مان  دـشاب و  قح  هب  رّکذـتم  دوش ، یم  غراف 

؟ تسا كرشم  دیامنب ، ینعم  نیا  هب  فارتعا  ، لاق لاح و  نابز  هب  دناوخب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یصو  ردارب و  حلاص و 

هقیرط زا  ات  دیهد ، دای  ام  هب  ار  دیحوت  هقیرط  منک  یم  اّنمت  تسا ، كرـش  نداد  ادخ  تینادحو  هب  تداهـش  ندناوخ و  زامن  رگا  سپ 
.میدرگ امش  هقیرط  رد  لخاد  هدمآ و  نوریب  ربمغیپ  ادخ و 

مرح رد  رب  راّوز  میا  هدینـش  ام  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  .وش  مرح  دراو  سوبب ، ار  هبتع  هتـشون  اجنیا  رد  دـینیب  یمن  امـش  ابجع  خـیش :
هدجس هک  تسین  ادخ  هب  كرش  لمع  نیا  ایآ  تسین ؟ یلع  يارب  هدجـس  نیا  ایآ  .دننک  یم  هدجـس  دنـسر ، یم  هک  دوخ  ناماما  ياه 

؟ ار وا  ریغ  دنیامنب 

هرظانم سلاجم  رخآ  ات  هکلب  بش ، رخآ  ات  مدینش ، یم  یقطنم  حیحـص  باوج  هکنیا  زا  دعب  مدوب ، یلاع  بانج  ياج  رگا  نم  یعاد :
ار يا  هدنونش  ره  هک  یفرح  یلو  دیدمآ ، فرح  هب  مه  زاب  هک  تسا  امش  زا  بجع  یلو  مدنام ، یم  تکاس  مدز و  یمن  فرح  رگید 

(. راضح دیدش  هدنخ   ) دروآ یم  هدنخ  هب 
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تسین كرش  همئا  بابق  هناتسآ  ندیسوب 

بانج دشاب و  یمن  كرـش  نیموصعم  همئا  هسّدقم  هناتـسآ  هبتع و  ندیـسوب  دینادب  هک  مهدب  امـش  هب  یباوج  رـصتخم  مه  زاب  مراچان 
باتک يور  زا  مسق  نیا  ار  ترابع  ام  دوخ  روضح  رد  هک  ییاج  .دـیدومن  هدجـس  رب  لمح  ار  ندیـسوب  دـیدومرف و  هطلغم  مه  یلاـع 

.دینز یم  ام  هب  اه  تمهت  هچ  دیریگ ، یم  رارق  ربخ  یب  ماوع  لباقم  رد  اهنت  یتقو  مناد  یمن  دییامن ، فیرحت  دیناوخب و 

ار هبتع  بدا ، راهظا  يارب  رئاز  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  تسا  نیا  هدیـسر ، رازم  هیعدا و  باـتک  ریاـس  بتک و  نیا  رد  هک  يروتـسد 
.دیامنب هدجس  هکنآ  هن  دسوبب ،

هک ثیداحا  رابخا و  دیجم و  نآرق  زا  دیا  هدید  اجک  رد  امش  ًایناث  .دیدومن  هدجس  رب  لمح  ار  ندیسوب  امش  يا ] ] هدعاق هچ  يور  ًالّوا 
.دنشاب هداد  رارق  كرش  تمالع  ار  ندیسوب  ای  دشاب و  هدش  یماما  ای  ربمغیپ  هاگرد  هبتع  ندیسوب  زا  عنم 

هدجس راّوز  ما  هدینـش  دیدومرف  هکنیا  اما  .دینکن و  عیاض  ار  سلجم  تقو  دیرادن ، باب  نیا  رد  یتکـسُم  ای  یقطنم  باوج  یتقو  سپ 
.رادخاش غورد  تسا ؛ غورد  ًالماک  دننک ، یم 

ندینش ات  ندید  تسا  قرف  یسب 

ندید دننام  دوب  یک  ندینش 

: دیامرف یمن  تارجح )  ) هروس 49 زا  هیآ 6  رد  لاعتم  دنوادخ  رگم 

﴾. َنیِمِداَن ُْمْتلَعَف  اَم  یَلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاَهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  نَأ  اُونّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  نِإ  ﴿

یجنر یموق  هب  ینادان  زا  یقـساف  ینیچ  نخـس  هب  ادابم  .دـینک  قیقحت  ات  دـینکن ،) قیدـصت   ) دروآ امـش  يارب  يربخ  یقـساف  هاگره  »
« .دیدرگ نامیشپ  دیناسر و 
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درک و قیقحت  دیاب  هکلب  ددرگن ، تلاجخ  تمادـن و  بجوم  ات  داد ، رثا  بیترت  دـیابن  قساف  مالک  هب  دـیجم ، نآرق  روتـسد  نیا  قباطم 
.دییامن لاکشا  داریا و  هاگ  نآ  دینیبب ، کیدزن  زا  دیورب  هداد ، دوخ  هب  رفس  تمحز  .دمآرب  تقیقح  فشک  ددص  رد 

زا دشا  بتارم  هب  اهربق -  نآ  هب  تبـسن  ار  ماوع  لامعا  زرط  متفر و  دادغب  رد  رداقلادـبع  خیـش  هفینحوبا و  ربق  هب  یعاد  یتقو  هچنانچ 
.مدومنن وگاو  یلفحم  سلجم و  رد  هاگ  چیه  مدید ، دیدز -  نایعیش  هب  تمهت  امش  هچنآ 

، هبتع ضوع  مدید  ار  يدـنه  نّنـست  لها  ناردارب  زا  یتعامج  متفر ، مّظعم  رد  هفینحوبا  ربق  هب  هک  يزور  تسا  دـهاش  گرزب  يادـخ 
ات مدیدن ، لمع  تمرح  رب  یلیلد  متـشادن و  توادع  هنیک و  رظن  نوچ  .دـنداتفا  یم  كاخ  هب  دندیـسوب و  یم  ار  نیمز  هبترم  نیدـنچ 

.تیدوبع يور  زا  هن  دنیامن  یم  راتفر  ّتبحم  يور  زا  مدید  نوچ  مدادن ؛ رارق  لقن  دروم  تعاس  نیا 

هدومرف نیا  یلاعت و  يادخ  يارب  رگم  دنک  یمن  هدومنن و  هدجس  زگره  یماع -  ای  فراع  هعیـش -  رئاز  چیه  هک  دینادب  مرتحم  ياقآ 
.تسا ضحم  غورد  ءارتفا و  تمهت و  ًالماک  امش 

دـصق هب  هن  دـشاب -  ندـیلام  نیمز  رب  یناـشیپ  تروـص و  نداـتفا و  كاـخ  هب  زا  تراـبع  هک  هدجـس  زرط  هب  مه  رگا  هـک  یتلاـح  رد 
نداد رارق  ادخ  يارب  کیرشای  ییادخ  دصق  هب  هن  یگرزب -  صخـش  لباقم  رد  ًامیرکت  ًامیظعت و  هکنآ  هچ  درادن ؛ یعنام  تیدوبع - 

، بوبحم هب  هقالع ي  تّدش  ترثک و  هکلب  دشاب ، یمن  كرش  ًادبا  ندراذگ  كاخ  يور  تروص  نداتفا و  نیمز  يور  ندش و  مخ  - 
.دوش یم  ندیسوب  ندیلام و  كاخ  يور  تروص  میظعت و  بجوم 
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؟؟ دشابن هدجس  دنراذگ و  نیمز  رب  یناشیپ  هداتفا و  كاخ  يور  تسا  نکمم  هنوگچ  خیش :

.دشاب یم  یلاعت  يادخ  یبلق  تاین  بولق و  هب  ملاع  تسا و  یبلق  رما  تین  تسا و  تین  هب  طوبرم  هدجـس  دییامرف  یم  قیدصت  یعاد :
، تسا یلاـعت  يادـخ  هب  صوصخم  هک  یلاـح  نینچ  هب  هتبلا  و   ) هداـتفا نیمز  يور  هدجـس  لاـح  هب  يدارفا  اـی  يدرف  مینیب  یم  ًارهاـظ 
هب لمح  میناوت  یمن  میرادـن ، ربخ  وا  بلق  تین  زا  نوچ  یلو  دـشاب ،) تین  نودـب  ولو  دریگ  رارق  ادـخ  ریغ  لـباقم  رد  تسین  هتـسیاش 

.میمان یم  هدجس  ار  شرهاظ  تسا  مولعم  هک  صوصخم  هدجس  تاقوا  رد  رگم  مییامن ، هدجس 

فسوی ترضح  ناردارب  ندومن  هدجس  نداتفا و  كاخ  هب 

رد فسوی  ناردارب  هچنانچ  تسین ، كرش  رفک و  نداتفا ، كاخ  يور  هدجس ) تین  هن   ) میرکت میظعت و  ناونع  هب  هدجس  زرط  هب  سپ 
هروس 12 هیآ 100  تحارص  هب  دندومنن  ناشعنم  فسوی ) بوقعی و   ) رـضاح ربمغیپ  ود  دندومن و  ار  يا  هدجـس  نینچ  فسوی  لباقم 

: دهد یم  ربخ  دنوادخ  هک  فسوی ) )

﴾. ًاّقَح ّیبَر  اَهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  نِم  َيایْؤُر  ُلیِوْأَت  اذه  َِتبَأ  اَی  َلاَقَو  ًادّجُس  َُهل  اوّرَخَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَرَو  ﴿

یباوخ ریبعت  تسا  نیا  اباب  تفگ : فسوی  لاح  نآ  رد  .دندومن  هدجـس  ار  وا  دنداتفا و  هاگ  نآ  .دـناشنب  تخت  رب  ار  شردام  ردـپ و  »
هک دهد  یم  ربخ  هروس  نیمه  لّوا  رد  هک  تسا  یباوخ  نآ  و   ) دینادرگ قّقحم  عقاو و  ار  باوخ  نآ  نم  يادخ  هک  مدید  شیپ  زا  هک 

بوقعی ترضح  دندرک و  یم  هدجس  ارم  هراتس  هدزای  هام و  باتفآ و  مدید  باوخ  رد  درک : ضرع  ردپ  هب  فسوی 
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یهاوخ یگرزب  ماقم  هب  يدوز  هب  هک  دومن  ریبعت 

(.« دنیامن یم  میظعت  ار  وت  ردارب  هدزای  ردام و  ردپ و  دیسر و 

(1) .دهد یمن  رشبلا  وبا  مدآ  هب  هکئالم  ندومن  هدجس  زا  ربخ  میرک  نآرق  ياج  دنچ  رد  رگم 

فسوی ناردارب  یتسیاب  دشاب ، كرش  نداتفا  كاخ  يور  تیدوبع ) تین  نودب   ) هدجس زرط  هب  هک  دشاب  حیحص  امـش  نایب  رگا  سپ 
تسین و نینچ  هکنآ  لاح  و  دومن !؟ هدجـس  كرت  هک  دوب  دّـحوم  نیعل  سیلبا  طقف  .دنـشاب  هدوب  كرـشم  یگمه  نیبّرقم  هکئـالم  و 

.دندوب تسرپادخ  دّحوم و  اهنآ  مامت 

لقن نیبّصعتم  بصاون و  جراوخ و  يایاقب  اهیوما و  هک  ار  ساسا  یب  تاعومـسم  هنایماع و  تالاکـشا  مرتحم ، ناـیاقآ  منک  یم  اـّنمت 
تمادن بجوم  ات  دیهدن ، رارق  ثحب  دروم  تسا ، تقیقح  فشک  قح و  راتفگ  صوصخم  هک  یتمظعاب  سلجم  نینچ  رد  دنا ، هدومن 

.تسا لیبق  نیا  زا  هشیمه  نایعیش  هب  اهامش  تاداریا  دوش  مولعم  هک  دینکن  زاب  ار  دوخ  تشم  ددرگ و  تقو  عییضت  و 

.درادن ینالوط  ثحب  ياضتقا  هتشذگ ، تقو  نوچ  .مهدب  ار  ظفاح  بانج  باوج  مه  يرصتخم  تسا  مزال  باوج - 
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ُّمث ْمُکاَـنْقَلَخ  ْدََـقلَو  (. ﴿ 34/ هرقب ﴾ ) َنیِِرفاَْـکلا َنـِم  َناَـکَو  َرَبْکَتْـساَو  َیبَأ  َسِیْلبِإ  اـّلِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِـآل  اْوُدُجْـسا  ِهَِکئَـالَْمِلل  اَْـنُلق  ْذِإَو  - ﴿ 1
اوُدُجْـسا ِهَِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو  (. ﴿ 11/ فارعا ﴾ ) َنیِدِـجاّسلا َنِم  نُکَی  َْمل  َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهِِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ُّمث  ْمُکاـَنْرّوَص 

َنِم َناَک  َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِهَِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو  (. ﴿ 61/ ءارسا ﴾ ) ًانیِط َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْسَأَء  َلاَق  َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل 
ِهَِکئَالَْمِلل اَْنُلق  ْذِإَو  (. ﴿ 50 فهک / ﴾ ) ًالََدب َنیِِملاّظِلل  َْسِئب  ّوُدَـع  ْمَُکل  ْمُهَو  ِینوُد  نِم  َءاَِیلْوَأ  ُهَتّیّرُذَو  ُهَنوُذِّـختَتَفَأ  ِّهبَر  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ّنِْجلا 

( ققحم (. ) 116 هط / ﴾ ) َیبأ َسِیْلبِإ  ّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا 
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مسج يانف  زا  دعب  حور  ياقب 

سفن و ياوه  فالـسا و  راتفگ  تاداع و  يور  هن  دییوگب ، نخـس  رّکفت  قّمعت و  اب  دـیتسه ، ملع  لها  هک  مرتحم  نایاقآ  تسا  بوخ 
مه تعیبط  هّدام و  لها  اب  هدرکن  يادـخ  رگم  دـنبلط ، یم  تجاـح  تاوما  روبق  لـباقم  رد  نایعیـش  ارچ  دـییامرف  یم  هک  امـش  .لاـیخ 

هروـس 23 هیآ 37  رد  دـنوادخ  هـک  تاـف » تاـم  اذا  : » دـنیوگ یم  دـنرادن و  هدـیقع  توـملا  دـعب  تاـیح  هـب  هـک  دیـشاب  یم  هدـیقع 
: دنیوگ هک  دیامرف  یم  لقن  ار  اهنآ  لاوقا  ( نونمؤم )

 ﴾. نیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  ایَْحن َو  ُتوُمَن َو  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  ﴿

میهاوخن هتخیگنارب  كاخ  زا  رگید  زگره  دُرم و  میهاوخ  هدـش و  هدـنز  هک  تسین  شیب  اـیند  تاـیح  هزور  دـنچ  نیا  زج  یناگدـنز  »
»!؟ دش

، تاناویح فالخ  رب  دریمب ، هک  یمدآ  .تسا  توملا  دعب  تایح  هب  هدیقع  نییهلا ، هتباث  دیاقع  زا  یکی  دیناد  یم  یبوخ  هب  هک  نایاقآ 
فیطل اهتنم  نادبا ، نیمه  اب  لثامم  هیبش و  ینادبا  رب  رادـیاپ و  یقاب و  شا  هقطان  سفن  حور و  یلو  دـتفا ، یم  راک  زا  يرـصنع  مسج 

.دوب دهاوخ  بّذعم  ای  مّعنتم و  هدنز  خزرب ، ملاع  رد  رت 

دوخ شاداپ  هب  نامداش  رورسم و  یهلا و  معن  هب  مّعنتم  هدنز و  يرتشیب  يایازم  اب  اهنآ  هک  ادخ  هار  ناگدش  هتشک  ادهـش و  ًاصوصخم 
: دیامرف یم  نارمع ) لآ   ) هروس 3 هیآ 169 و 170  رد  ًاحیرص  هچنانچ  دنشاب ، یم 

َْمل َنیِّذلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَیَو  ِِهلْـضَف  نِم  ُهللا  ُمُهاَتآ  اَِمب  َنیِحِرَف   * َنُوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  َْلب  ًاتاَْومَأ  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذـّلا  ّنَبَـسْحَت  َالَو  ﴿

﴾. َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

رد دنوش ، یم  هداد  يزور  مّعنتم و  ادخ  دزن  رد  دندش و  يدبا  تایح  هب  هدنز  هکلب  دنا ، ناگدرم  ادـخ  هار  نادیهـش  هک  رادـنپن  هتبلا  »
لضف و هب  هک  یتلاح 
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دنهاوخ اهنآ  یپ  رد  دـعب  دـنا و  هتـسویپن  اهنآ  هب  زونه  هک  نانمؤم  نآ  هب  دـنا و  نامداش  هدـیدرگ  ناشبیـصن  دـنوادخ  زا  هک  یتمحر 
« .دنشابن نوزحم  دنسرتن و  چیه  ندرم  زا  هک  دنهد  هدژم  تفاتش ،

یم ًاحیرص  هکنآ  رب  هوالع  ءایحا ؟ ای  تسا  تاوما  مزاول  زا  راگدرورپ  مرک  لضف و  زا  هدافتسا  ینامداش و  رورس و  يزور و  ذخا  ایآ 
.دنروخ یم  يزور  ادخ  دزن  رد  دنتسه و  هدنز  اهنآ  ینعی  َنُوقَزُْری ؛﴾ ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحأ  : ﴿ دیامرف

فرح شوگ  دنراد ، ندروخ  يزور  ناهد  هک  ییاج  نامه  زا  سپ  دنروخ ؟ یم  يزور  هنوگچ  دنتسه و  هدنز  هنوگچ  صاخـشا  نیا 
اهنآ يادص  هتفرگ ، ار  ام  ياهشوگ  يور  ینامسج  تعیبط  هدرپ  اهتنم  دنهد ، یم  مه  باوج  دنراد و  مه  ندینش 

(1) .میونش یمن  ار 

نآ باوج  حور و  ياقب  هب  لاکشا 

لاؤس مان  هب  يا  ههبـش  داجیا  هزاجا ، اب  دوب  تاملک  عمتـسم  سلجم ، هیواز  رد  هک  يروپ  دواد  مان  هب  نّنـست  لها  زا  يدّدـجتم  ناوج  »
:« ترابع نیا  هب  دومن 

مولع هک  هتـشذگ  هنمزا  رد  هتبلا  .دـیآ  یمن  روج  يزورما  لوقعلا  ریحم  مولع  فشک  اـب  امـش  ناـیب  نیا  بحاـص ! هلبق  يروـپ -  دواد 
يور زا  یمدرم  تشادن ، یّقرت  یعیبط 
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َلِیق : ﴿ دـیوگ یم  نتفر  ایند  زا  دـعب  هک  نوعرف  لآ  نمؤم  هصق  دـننام  دراد  تلـالد  تقیقح  نیا  رب  نآرق  رگید  تاـیآ  نینچمه  و  - 1
يادخ هک  حون  موق  باذع  زین  و  /26 و 27 ) سی ﴾ ) َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَجَو  ّیبَر  ِیل  َرَفَغ  اَِمب  َنوُمَْلعَی *  یِمْوَق  َْتَیل  اَی  َلاَق  َهّنَْجلا  ِلُخْدا 

زا دعب  هلصافالب  نوعرف  لآ  باذع  زین  و  ًاراَصنأ ﴾ ِهللا  ِنوُد  نِم  مَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًاراَن  اُولِخْدُاَف  اُوقِرُْغا  ْمِِهتائیِطَخ  اّمِم  : ﴿ دیامرف یم  لاعتم 
ّدَـشأ َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدأ  ُهَعاّـسلا  ُموُقَت  َمْوَیَو  ًاّیِـشَعَو  ًاّوُدُـغ  اَْـهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراـّنلا  ِباَذَْـعلا *  ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلآـِب  َقاَـحَو  : ... ﴿ ناـشگرم

( ققحم (. ) /45 و 46 رفاغ ﴾ ) ِباَذَْعلا
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مولعو تسا  شناد  ملع و  ییالط  نرق  هک  هزورما  یلو  دـندوب ، دـقتعم  دـندراذگ  یم  حور  ار  شمان  هک  يزومرم  هّوق ي  هب  تلاـهج 
یم هیملع  تایّقرت  دهم  هک  اپورا  هّمهم  دالب  رد  ًاصوصخم  هدش ، هدز  هدیسوپ  دیاقع  عون  نیا  هبنپ  هدومن ، ار  دوخ  یلماکت  ریس  یعیبط 

دوجو هب  هدیقع  ًاصوصخم  هدیـسوپ  دیاقع  عون  نیا  نالطب  نارگید  و  یناملآ » رنخب   » و یـسیلگنا » نیوراد   » دننام ینادنمـشناد  دشاب ،
.دندومن رهاظ  ار  نآ  ياقب  حور و 

رازه و ود  دودـح  رد  هکلب  درادـن ، امـش -  لوق  هب  ییـالط -  نرق  هب  صاـصتخا  هتـشادن و  یگزاـت  لاوـقا  زا  عوـن  نیا  مزیزع  یعاد :
.هدومن يرگ  هولج  تعیبط  هدام و  بابرا  ياول  تحت  رد  ًابیرقت  تسا  لاس  دصراهچ 

میکح طارقس  اب  سیطارقمیذ  هلباقم  تعیبط و  هّدام و  لها  روهظ 

هدومن و مایق  نانوی  رد  یهلا  يامکح  نآ  لاثما  وطـسرا و  نوطـالفا و  طارقـس و  لـباقم  رد  وا  عاـبتا  سیطارقمیذ و  هک  یناـمز  ینعی 
هّدام و ینعی  ریتام »  » زا ریغ  هب  دـنتفگ  دـندیدرگ و  روعـش  تردـق و  هدارا و  ملع و  اب  يادـخ  رکنم  دـندش و  تعیبط  هّداـم و  هب  لـئاق 

عبط زا  یـشان  همزـال  تاریثأـت  عیمج  تسین و  دوجوم  ملاـع  رد  رگید  زیچ  ددرگ -  كاردا  هسمخ  ّساوح  زا  یکی  هب  هک  تاـیّدام - 
ملاع رد  تسینومک  مان  هب  زورما  اهنآ  یلـصا  رهوج  هصالخ و  هک   ) يّدام یعیبط و  هب  دندیدرگ  روهـشم  تهج  نیمه  هب  .تسا  داوم 

(. دنیامن یم  يرگ  هولج 

رهاظ رظن  هاتوک  هقرف ي  نآ  نایم  رد  تسا ، روعـش  تردق و  هدارا و  ملع و  اب  قلاخ  دوجو  راکنا  مزاول  زا  هک  هدساف  دـیاقع  عون  نیا 
دیاقع اپورا و  زا  یمان  نوچ  یلو  دنا ، هداد  ًاقطنم  ًاملع و  ار  اهنآ  باوج  راودا ، زا  يا  هرود  ره  رد  یهلا  هفـسالف  ءاملع و  هدـیدرگ و 

هناردارب نیدّدجتم  نایاقآ  امش  هب  مراچان  دیدرب ، رنخب  نیوراد و 
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.دیریگن رارق  یمالک  ره  ریثأت  تحت  هک  تسا  نیا  قطنم  لقع و  ملع و  همزال ي  هک  موش  روآدای  هدومن ، تحیصن 

راتفگ و باتک و  رب  هک  زین  ار  یتاداـقتنا  دـقن و  تسا  مزـال  دـیدومن ، هعلاـطم  هفـسلف ) هن  تسا  تایـضرف  هک   ) ار نیوراد  هفـسلف  رگا 
.دییامن نسحا  باختنا  هدومن ، هنالقاع  تواضق  هاگ  نآ  دیناوخب ، تسا  هدش  هتشون  نآ  دیاقع 

یم ناتتسد  هب  اهنآ  لاثما  ای  رنخب  نیوراد و  زا  یباتک  یتقو  اذل  هدش ، دایز  اهامش  رب  ًالمع  ًاملع و  اه  یئاپورا  تنطلـس  هطلـس و  نوچ 
زا يا  هنومن  باتک  نیا  هدـیدرگ و  مزینوراد  اپورا  رـسارس  ًاعقاو  دـینک  یم  لاـیخ  دـیامن و  یم  تمظع  تّهبا و  اـب  امـش  رظن  رد  دـیآ 

(. درادن یملع  شزرا  دشاب  مه  رگا  هزات   ) تسین روط  نیا  هکنآ  لاح  تساپورا و  هفسالف  مامت  دیاقع 

اپورا یهلا  ياملع  لاوقا 

باتک دننام  دـیناوخب ؛ تسا  مومع  تسد  رد  هک  مه  ار  یهلا  هفـسالف  بتک  دـیناوخ ، یم  ار  یعیبط  نیوراد  هفـسلف  هک  یمـسق  نیمه 
ياهباتک هدومن و  روغ  سفنلا  تفرعم  رد  اهلاس  دـشاب و  یم  اپورا  روهـشم  یـضایر  ياملع  زا  هک  يوسنارف  نویرامالف » لیماک   » ياه

رد ادـخ   » ینعی روتانال » ناد  وید   » دـننام هتـشون ؛ گرم  زا  دـعب  نآ  ياقب  حور و  تمظع  یلاعت و  قح  تینادـحو  تابثا  رد  يرایـسب 
.دنا هدومن  همجرت  یبرع  یسراف و  هب  ار  اهنآ  يرصم  یناریا و  ياملع  هک  نآ » رارسا  گرم و   » تادّلجم و  تعیبط ،»

گرم .درادن  دوجو  یتسین  انف و  يانعم  هب  یقیقح  گرم  دیوگ  ًاحیرص  هدومن و  ییاسرف  ملق  گرم  فارطا  رد  ًالّـصفم  بتک  نآ  رد 
نوریب يرصنع  ندب  نیا  زا  دنک ، یم  ضوع  بلاق  یمدآ  طقف  .رگید  ملاع  هب  یملاع  زا  لاقتنا  لقن و  زا  تسا  ترابع 
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.تسا رادیاپ  یقاب و  هکلب  درادن ، انف  ًادبا  تایح ) هیام   ) حور هکنآ  هچ  دور ؛ یم  يرت  فیطل  تروص  لکیه و  هب  هدمآ ،

زا سپ  دراد  يونعم  لالقتـسا  دوـخ  تسا و  ندـب  نیا  زا  ریغ  حور  هک  هدـمآ  تسد  هب  زارد  ناـیلاس  یعطق  تاـیبرجت  اـب  ینعم  نیا  و 
.یهتنا دیامن  یم  يریگولج  هدنام و  یقاب  ندب  نت و  ندش  یشالتم 

فورعم دنمـشناد  رعاش  وگوه » روتکیو   » رـصاعم و فوسلیف  يوسنارف » نوسکورب   » دـننام یهلا ، هفـسالف  ءاملع و  لـیبق  نیا  لاـثما  و 
اهنآ یماسا  رکذ  هکلب  اهنآ  یمامت  لاوقا  لقن  هک  مهریغ -  يوسنارف و  ریهـش  فوسلیف  تراکد »  » یناملآ و قّقحم  لاـمرن »  » هسنارف و

یعیبط رنخب  نیوراد و  دوجو  هب  هن  دنیامن ، یم  راختفا  اهنآ  دوجو  هب  اپورا  نادنمـشناد  دنرایـسب و  دشاب -  یمن  سلجم  نیا  یـضتقم 
.يّدام

ًارـصحنم ًالقا  دـییامن ، هجوت  اهنآ  راتفگ  هب  دـیراچان  هتفرگ و  رارق  اه  یبرغ  ریثأت  تحت  رکفنـشور  ناناوج  نایاقآ  امـش  هچنانچ  ًـالوا 
.دییامن هعجارم  مه  ییاپورا  نادنمشناد  هفسالف و  بتک  ریاس  هب  هکلب  دیناوخن ، ار  یناملآ  رنخب  یسیلگنا و  نیوراد  ياه  باتک 

هدـش هتـشون  اه  باـتک  نآ  رب  هک  ار  یتاداـقتنا  دـقن و  دـیهد و  رارق  ّتقد  هّجوت و  دروم  ار  یعیبط ) یهلا و   ) هقرف ود  ره  دـیاقع  ًاـیناث 
.دییامن نسحا  باختنا  هاگ  نآ  دیناوخب ،

قیدـصت نیقیلا  عطقلاب و  دـییامن ، هعلاطم  ار  یعیبط ) یهلا و   ) نیقیرف بتک  قطنم  لقع و  ملع و  هدـید  اب  فاـصنا و  يور  زا  هچناـنچ 
ملاع قولخم  هک  حور  یلو  ددرگ ، یم  یشالتم  یناف و  تسا  قلخ  ملاع  رصانع  زا  قولخم  نوچ  یمدآ ، ندب  نت و  هک  دومن  دیهاوخ 

هب هک  دیحوت  تقیقح  قح و  هار  ناگدش  هتـشک  ادهـش و  ًاصوصخم  دریم و  یمن  هدرمن و  زگره  دشاب و  یم  رادیاپ  هدـنز و  تسا  رما 
بتک مکح 
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.دنشاب یم  انیب  مشچ  اونش و  شوگ  ياراد  هدنز و  ینامسج  تهج  زا  یناحور  هبنج  رب  هوالع  ینامحر ، میلاعت  ینامسآ و 

ینعی »(1) ؛ یباوج ّدرت  یمالک و  عمـست  ّکنأ  دهـشا  : » تسا دراو  مالـسلاو  ْهالـصلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  رد  هچناـنچ 
.یهد یم  ارم  باوج  يونش و  یم  ارم  مالک  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

یم دـیامن  یم  یفرعم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هرهاـط  ترتع  هک  ییاـجنآ  دـیا ، هدـناوخن  ار  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 87  اـیآ 
سیلو اّنم  یلب  نم  یلبیو  ّتیمب  سیلو  اـّنم  تاـم  نم  تومی  ّهنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نیّیبنلا  متاـخ  نم  اهوذـخ  ساـنلا  اـهّیأ  : » دـیامرف

« .لابب

امزا تسین و  هدرم  تقیقح ) رد   ) دریمب هک  ره  ام  زا  هک  تسوا ) هدومرف  ینعی   ) دیریگب نییبنلا  متاخ  زا  ار  بلطم  نیا  مدرم ، يا  ینعی 
.تسین هدیسوپ  تقیقح ) رد   ) دسوپب رهاظ  هب  هک  ره 

(2) دیدحلا یبا  نبا  هچنانچ  میرادیاپ ، هدنز و  حاورا  راونا و  ملاع  رد  هتسویپ  ینعی 

(3) یمثیم و 

تقیقح رد  نارگید  دننام  ربمغیپ ، تیب  لها  هک  دنیوگ  یم  تاملک  نیا  حرـش  رد  رـصم  راید  فورعم  یتفم  ،(4) هدبع دمحم  خیش  و 
.دنتسین هدرم 

، میتسیا یم  تلاسر  ترتع  زا  نیموصعم  همئا  روبق  لباقم  رد  ًارهاظ  ام  رگا  سپ 
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یم فرح  ناگدـنز  اب  میا و  هداتـسیا  ناگدـنز  ءایحا و  لـباقم  رد  هکلب  مینز ، یمن  فرح  هدرم  اـب  میتسیا و  یمن  تاوما  روبق  لـباقم 
.دراد یم  هاگن  هدنز  ار  اهنآ  مسج  حور و  ادخ  نوچ  میتسرپ ؛ ادخ  هکلب  میتسین ، تسرپ  هدرم  ام  سپ  .مینز 

دحا و نینح و  ردب و  يادهش  و  نیـسحلا ‘ هللادبع  ابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  ای  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  امـش  ایآ 
اهتنم هک   ) نایدیزی دیزی و  هیما و  ینب  شیرق و  زوسنامناخ  ملظ  لباقم  رد  هک  دیناد  یمن  قح  هار  نازابناج  نید و  ياهییادـف  ار  البرک 

هلا ال   » هبیط هملک  مالسا و  سّدقم  نید  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دندومن و  مایق  هدوب ) نآ  راثآ  وحم  نید و  قیاقح  راکنا  ناشتیلاعف  هجرد 
.دندومن ادف  هللا » الا 

يالعا رفک و  كرـش و  ندـش  فرطرب  ببـس  نینح  دـحا و  ردـب و  يادهـش  ياهیزابناج  هللا و  لوسر  هباحـص  مایق  هک  يروط  نامه 
رثا مالـسا  سدـقم  نید  تیوقت  يارب  زین  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  يزابناج  مایق و  ام  دـیدرگ ، هللا » الا  هلا  ال   » هملک

.دیشخب ییاجب 

سابل نیملسم  هعماج  رد  ار  دوخ  هدساف  دیاقع  نطاب و  تایرفک  هدرب و  نایم  زا  ار  نید  ساسا  دینع  دیزی  دوبن ، ترضح  نآ  مایق  رگا 
.دیناشوپ یم  لمع 

نآ باوج  اهنآ و  رفک  دیزی و  هیواعم و  تفالخ  زا  نیفلاخم  عافد 

ار دیزی  دیناد  یمن  هکنآ  لاح  دـیناوخب و  دـساف  رفاک و  ار  هیواعم  نب  دـیزی  نیملـسملا ، ًْهفیلخ  هک  تسا  بّجعت  امـش  زا  یلیخ  خـیش :
باّطخلا نب  رمع  یناث ، هفیلخ  ار  هیواعم  دومن و  بصن  تفالخ  ماقم  هب  نایفـس  یبا  نب  ْهیواعم  نینمؤملا ، لاـخ  نینمؤملاریما و  هفیلخ 

يور رطاخ  بیط  هب  مدرم  دـندومن و  بوصنم  تاماش  رد  نیملـسم  تراما  ماـقم  هب  اـمهنع  هللا  یـضر  مولظم  ناـمثع  ثلاـث ، هفیلخ  و 
یتیلباق تقایل و 
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هکنآ رب  هوالع  دیهد ، یم  نیملـسملا  ْهفیلخ  هب  امـش  هک  يدادترا  رفک و  تبـسن  سپ  .دنتفریذپ  تفالخ  ماقم  هب  ار  اهنآ  دنتـشاد ، هک 
تقیقح تراما و  ماقم  هک  لبق  يافلخ  هب  تسا  یگرزب  تناها  دنتفریذپ ، تفالخ  هب  ار  ناشیا  هک  دـیدومن  ناناملـسم  مامت  هب  یتناها 

!؟ دندومن بیوصت  ار  اهنآ  تفالخ 

نیا دـندیناسر و  لتق  هب  ار  هللا  لوسر  هناحیر  ناشیا ، تفالخ  هرود  رد  هک  دـش  رداص  ییالوا  كرت  اطخ و  ّهلز و  کی  ناشیا  زا  طقف 
(1) يریمد یلازغ و  ماما  هچنانچ  تشذگ ، وا  زا  مه  روفغ  دنوادخ  .دندومن  هبوت  اذلف  دوب ، ضامغا  وفع و  لباق  مه  لمع 

!؟ دندومن تباث  ار  دیزی  هفیلخ  تراهط  یکاپ و  هدروآ و  دوخ  بتک  رد  ار  بلطم  نیا  ًاحورشم 

.دیدرگ دیلپ  و ]  ] دینع دیزی  عفادم  لیکو  هک  دشاب  هزادنا  نیا  ات  یلاع  بانج  بّصعت  هجرد  هک  میتشادن  راظتنا  چیه  یعاد :

تعاطا هدیدرگ و  میلست  هناروکروک  دیاب  ناناملسم  ًاّقح  سپ  دندراذگ ، اهنآ  تراما  رب  هّحص  وا  فالسا  نوچ  دیدومرف  هکنیا  اما  و 
یمن یـسارکومد  حالطـصا ) هب   ) تمکح ملع و  هرود  نیا  رد  ًاصوصخم  ءالقع  لوبق  لباق  لـیلع و  امـش  ناـیب  نیا  دـنیامنب ، ار  اـهنآ 

.دشاب

تالاکـشا نیا  راـچد  اـت  دـشاب ، بوصنم  ادـخ  بناـج  زا  موصعم و  یتسیاـب  هفیلخ  مییوگ  یم  هک  اـم  نیهارب  زا  یکی  تسا  نیمه  و 
.میوشن

دیزی لامعا  زا  عافد  نارگید  يریمد و  ای  یلازغ و  ماما  دیدومرف  هکنآ  رگید  و 

447 ص :

( ققحم . ) 2/201 ناویحلا ، ْهایح  - 1

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 493 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_447_1
http://www.ghaemiyeh.com


عفادم لیکو  دیآ  یمن  یلقاع  ناسنا  چیه  ّالا  هدـمآ و  بلاغ  ناتلقع  ملع و  رب  ناتبّـصعت  هک  دـندوب ]  ] امـش دـننام  مه  اهنآ  دـنا ، هدومن 
.درادن عافد  هار  یقیرط  چیه  زا  هک  ددرگ ! دیلپ  دیزی 

هکنآ ًالّوا  .هدوب  هیلع  هللا  مالس  ءادهـشلادیس  ترـضح  تداهـش  نآ  هدش و  رداص  وا  زا  اطخ  ّهلز و  کی  طقف  دیدومرف  هکنآ  رگید  و 
هللا یلصادخ  لوسر  نارتخد  مالسا -  گرزب  سیماون  تراسا  ریبک و  ریغص و  رفن  داتفه  اب  ریـصقت  نودب  هللا  لوسر  نت  هراپ  تداهش 

.تسا هدوب  هریبک  ناهانگ  زا  هکلب  هدوبن ، اطخ  ّهلز و  گنرف ، مور و  ءارسا  دننام  هلآو -  هیلع 

وا دادـترا  رفک و  تابثا  يارب  یفلتخم  قرط  هکلب  درادـن ، اهنت  ترـضح  نآ  تداهـش  هب  صاصتخا  وا  تایرفک  تشز و  تایلمع  ًایناث 
.تسا دوجوم 

نونمم یلیخ  دـیراذگب ، اـم  سرتـسد  رد  تسه  دـیزی  دادـترا  رفک و  رب  یحـضاو  لـیالد  رگا  مییاـمن  یم  اـّنمت  بحاـص ! هلبق  باون :
.دش میهاوخ 

دیزی دادترا  رفک و  رب  لیالد 

ینطاب تایرفک  ًارثن -  ًامظن و  هتسویپ -  دوخ  تاملک  رد  هچنانچ  تسا ، راکـشآ  حضاو و  رایـسب  دیزی  دادترا  رفک و  رب  لیالد  یعاد :
: هتفگ هک  تسا  تسد  هب  یحضاو  لیالد  شا  هیرمخ  راعشا  رد  ًاصوصخم  تخاس ؛ یم  رهاظ  ار 

اهند رعق  اهجرب  مرک  هسیمش 

یمف اهبرغمو  یقاسلا  اهقرشمف 

دمحأ نید  یلع  ًاموی  تمرح  ناف 

(1) میرم نب  حیسملا  نید  یلع  اهذخف 

ددرگ و یم  علاط  یقاس  تسد  قرشم  زا  روگنا  بارش  دیوگ : هکنآ  ینعم  هصالخ 

448 ص :

( ققحم . ) ص277 نیعبرالا ، باتک  - 1
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نب حیـسم  نید  رب  ار  وا  ریگب  تسا ، مارح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نید  رد  بارـش  رگا  دـیامن و  یم  بورغ  نـم  ناـهد  برغم  رد 
: دیوگ زین  امنب و  حیسم  نید  زا  يوریپ  ینعی  میرم ؛

مهلمش ساکلا  تمض  بحصل  لوقأ 

ّمنرتم يوهلا  تابابص  یعادو 

هّذلو میعن  نم  بیصنب  اوذخ 

(1) مّرصتی يدملا  لاط  نإو  لکف 

ملاع نیا  میعن  تّذل و  زا  تسد  دیاب  سپ  .تسین  یملاع  ملاع  نیا  زا  ریغ  .تسایند  نیمه  تسه  هچره  هک  دناسر  یم  راعـشا  نیا  رد 
.تشادن رب 

(2)« دینعلا بّصعتملا  یلع  ّدرلا   » باتک رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  تسا و  تبث  وا  ناوید  رد  هک  تسا  يراعشا  اهنیا 

رد يزوـج  نبا  طبـس  هـک  تـسا  يراعـشا  دراد ، وا  داـحلا  هقدـنز و  رفک و  رب  تلـالد  هـک  يراعـشا  هـلمج  زا  هداد و  وا  هـب  تداـهش 
: دیوگ نآ  علطم  رد  هک  دنا  هدومن  لقن  ًالّصفم  جرفلا  وبا  شدج  »(3) و  هرکذت »

یّمنرتو ینیلوان  یتاه  هّیلع 

ایجانتلا ّبحأ  ّینا ال  کثیدح 

هک مرادـن  تسود  نم  .دوخ  ینورد  بلاطم  زا  ینلع  ارم  زاس  هاگآ  مزیزع ، مناخ  ایب  کیدزن  دـیوگ : هدومن  باـطخ  دوخ  هقوشعم  هب 
(: دیوگ هک  اجنآ  ات   ) ینارب نخس  هتسهآ 

انثعب موی  نع  تثدح  يّذلا  نإف 

ایهاس بلقلا  كرتت  روز  ثیداحأ 

یم رود  زاوآ  زاس و  ياهگنهآ  زا  ار  بلق  هک  تسا  غورد  هب  یتاشرازگ  دـنک ، یم  فیوخت  تماـیق  ناتـساد  هب  هک  یـسک  نآ  ینعی :
.دیامن

هفیلخ روضح  رد  هدوب ، هعیـش  يابدا  ءالـضف و  ءاـملع و  ءاـهقف و  هّلجا  زا  هک  نجلا » کـید   » هب فورعم  قاحـسا  نب  میهاربا  هچناـنچ 
نآ مامت  یساّبع  دیشرلا  نوراه 

449 ص :
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( ققحم  . ) 3/287 نایعالا ، تایفو  - 1
( ققحم  . ) 3/587 نایعالا ، تایفو  - 2

( ققحم . ) 47 ص45 -  دینعلا ، بصعتملا  یلع  ّدرلا  - 3
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.تسا هدومن  ار  رشن  رشح و  عناص و  راکنا  ًالماک  قیدنز  تفگ : هدرک و  نعل  ار  دیزی  رایتخا  یب  نوراه  هدومن ، تئارق  ار  راعشا 

: تفگ یم  شیع  ّمنرت و  عقوم  رد  هک  تسا  نآ  دنک ، یم  وا  داحلا  رفک و  رب  تلالد  هک  يراعشا  هلمج  زا 

اوموق نامدنلا  رشعم  ای 

یناغألا توص  اوعمساو 

مادم ساک  اوبرشاو 

یناعملا رکذ  اوکرتاو 

ادیعلا همغن  ینتلغش 

ناذألا توص  نع  ن 

روحلا نع  تضّوعتو 

(1) ناندلا یف  ًازوجع 

دینک و هدافتـسا  بان  بارـش  زا  دیهد و  شوگ  زاوآو  زاس  هب  دیزیخرب و  دیوگ : دوخ  ياه  هلایپ  مه  ءامدن و  هب  هکنآ  ینعم  لصح  ام 
نیعلا روح  تشهب و  منک  یم  هحلاصم  ضیوعت و  .ناذا  يادـص  زا  هدومن ، بلج  دوخ  هب  ارم  زاس  اریز  ار ؛ ینید  تافارخ  دـینک  كرت 

.هدنناوخ ياه  نزریپ  هب  ار 

(2) هرکذت هحفص 148  رد  يزوج  نبا  طبس  یتح  تسا و  لقن  اج  همه  لتاقم  بتک  رد  و 

رارق دوب -   (3) نوریج هّلحم  رب  فرـشم  هک  دوخ -  رـصق  هرظنم  رب  دیلپ  دـیزی  دـندروآ ، ماش  هب  ار  تلاسر  تیب  لها  نوچ  هک  هدروآ 
داشن ار  تیب  ود  نیا  هتفرگ - 

450 ص :

( ققحم  . ) ص261 صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
قفان دهاجم : لاق  : » دـسیون یم  يزوج  نبا  .دـیزی  یلا  سأرلا  لمح  رکذ  باب 9 ، ص235 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 2

«. ...تقرشأو لومحلا  کلت  تدب  اّمل  هسفنل : دشنأف  نوریج  یلع  هرظنم  یف  دیزی  ناک  سوؤرلا  تءاج  امل  يرهزلا : لاقو 
قشمد و هزاورد  کیدزن  هدـش ، هدرک  انب  اـه  نوتـس  رب  تسا  لیطتـسم  یفقـس  نوریج  دـیوگ : نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقاـی  - 3
رد دـندرک و  ترامع  اجنآ  نیئباص  اهدـعب  هتخاس و  اجنآ  رد  يا  هعلق  میدـق ، ناـمز  رد  هرباـبج  زا  یکی  هک  تسا  يرهـش  نآ  درگرب 

( فلؤم  ) .تسا هدوب  یمومع  هاگ  جرفت  اجنآ  دنتخاس و  يرتشم  يارب  يدبعم  نآ ، لخاد 
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: دومن تباث  ار  دوخ  رفک  و ]  ] درک

تقرشأو لومحلا  کلت  تدب  اّمل 

نوریج ابر  یلع  سومشلا  کلت 

حنت وا ال  حن  تلقف  بارغلا  بعن 

ینوید ّیبنلا  نم  تیضق  دقلف 

ادص نآ  برع ، رد  هک   ) درک ادص  یغالک  دـش ، رهاظ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  يارـسا  ياه  لمحم  نوچ  هکنآ  ینعم  هصالخ 
ار مبراقا  مامعا و  هکنیا  زا  هیانک  .متفرگ  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  ماو  نم  یناوخن  ای  یناوخب  غالک ! يا  متفگ : دـنتفرگ .) یم  دـب  لاـف  هب  ار 

.متشک ار  شنادنزرف  هدومن ، یفالت  مه  نم  دنتشک ، نینح  دُحا و  ردب و  رد 

نب هللادبع  زیمآرفک  راعـشا  هب  دومن ، اپ  رب  ربمغیپ  رـسپ  تداهـش  يارب  نشج  سلجم  یتقو  هک  تسا  نآ  دـیزی  رفک  رب  ّهلدا  هلمج  زا  و 
(1) يزوج نبا  طبس  یتح  هک  تسج  لّثمت  يرعبزلا 

ضحم رفاک  كرشم و  همه  هک  شدوخ  دادجا  زا  دومن  ار  یناسک  تایح  دوجو و  يوزرآ  دنا  هتـشون  نارگید  ینوریب و  ناحیروبا  و 
هک تسا  دیزی  دوخ  زا  مجنپ  مود و  رعش  ًارهاظ  .دندش  هتشک  يربک  ردب  گنج  رد  ربمغیپ  ادخ و  رما  هب  دندوب و 

: تفگ يراصن  دوهی و  ناناملسم و  زا  نیرضاح  مومع  روضح  رد 

اودهش ردبب  یخایشأ  تیل 

لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج 

ًاحرف اّولحتساو  اّولهأل 

لشت دیزی ال  ای  اولاق  ّمث 

مهتاداس نم  مرقلا  انلتق  دق 

لدتعاف ردبب  هانلدع  و 

الف کلملاب  مشاه  تبعل 

لزن یحو  الو  ءاج  ربخ 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 498 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_451_1
http://www.ghaemiyeh.com


مقتنأ مل  نإ   (2) فدنخ نم  تسل 

لعف ناک  ام  دمحأ  ینب  نم 

451 ص :

.دیزی یلا  سأرلا  لمح  رکذ  باب 9 ، ص235 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
( فلؤم  ) .تسا هدوب  دیزی  دادجا  زا  یکی  فدنخ  - 2
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انراث ّیلع  نم  انذخأ  دق 

(1) لطبلا ثیللا  سرافلا  انلتقو 

گنج رد   ) .هزین ندز  زا  ار  جرزخ  هلیبق  ندرک  يراز  دـندید  یم  دـندش ، هتـشک  ردـب  رد  هک  نم  هلیبق  ناگتـشذگ  ناریپ و  شاک  يا  »
ياج هب  ار  لمع  نیا  میتشک و  ار  اهنآ  ناگرزب  نارتهم و  هک  دابم  لش  تتـسد  دیزی ! يا  دنتفگ : یم  دندز و  یم  دایرف  يداش  زا  دُحا )

نامدود زا  نم  .دش  لزان  یحو  هن  دمآ و  نامـسآ  زا  يربخ  هن  .دندرک  يزاب  تنطلـس  اب  مشاه  ینب  .دـش  رـس  هب  رـس  هک  میدرک  ردـب 
« .وا گرزب  دنزرف  نتشک  هب  میتفرگ  یلع  زا  ار  دوخ  نوخ  ام  .مریگن  ربمغیپ  نادنزرف  زا  ماقتنا  رگا  متسین  فدنخ 

فاحتالا  » باتک هحفـص 18  رد  یعفاش  يواربش  رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  خیـش  (2) و  جرفلاوبا دـننام  ناتدوخ ، ياملع  زا  ضعب  و 
(3)« فارشالا ّبحب 

رد نوعلم  دیزی  : » دنسیون یم  نارگید  »(4) و  نیسحلا لتقم   » مود دلج  رد  یمزراوخ  بیطخ  و 

452 ص :

( ققحم . ) ص235 صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
نبا نارزیخلا . ...  بیضقلاب و  دیزی  برض  یف  رخآ  ثیداحا  ، 48 ص47 -  يزوجلا ، نبا  جرفلا  یبا  دـینعلا ، بّصعتملا  یلع  دّرلا  - 2

لثمتف هیواعم  نب  دیزی  يدی  نیب  عضوف  یلع  نب  نیـسحلا  سأرب  ءیج  لاق : دهاجم  نع  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  نایرج  يزوجلا 
«. ...اودهش ردبب  یخایشا  تیل  نیتیبلا : نیذهب 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ناـیرج  يواربش  باب 2 . ص56 ، يواربش ، رماع  نب  دمحم  نب  هللادـبع  فارـشالا ، ّبحب  فاحتالا  - 3
مش هنأک  همکب  ههجو  یطغ  هآر  نیحف  هیلع  ناک  يّذلا  بوثلا  عفرف  مالغلا  رمأف  دیزی  يدی  نیب  عضوف  نیـسحلا  سأرب  ءیج  یتح  »... 

مامالا سأر  نم  توند  دیزی  هنضاحابد  تلاق  هللا  اهأفطا  برحلل  اران  اودقوأ  املک  هنؤم  ریغب  نؤملا  انافک  يّذلا  دمحلا هللا  لاقو : هحئار 
هـسفنب بهذ  يذـّلاو  بیطأ  لب  رفذالا  کسملاک  هنجلا  حور  نم  هحئار  هنم  حوفت  اذإـف  هبجعت  مل  هحئار  هنم  دـیزی  مش  نیح  نیـسحلا 

دق ارما  بدنت  امنا  لقف  تئش  ام  نیبلا  بارغ  ای  لوقیو : هدی  یف  بیـضقب  هایانث  عرقی  وهو  دیزی  تیأر  دقل  یل  رفغی  نأ  یلع  رداق  وهو 
 ...«. ردبب یخایشا  نا  لصح 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  نایرج  نیا  زین  یمزراوخ  .نیـسحلا  مامالا  لـتقم  لصف 11  ح 29 ، ، 2/65 یمزراوخ ، نیسحلا ، لتقم  - 4
ءالؤه سوؤرب  كانئج  نینمؤملاریما ! ای  زفحم : نبا  لاق  هتیب ، لهأ  سوؤر  یلع و  نب  نیـسحلا  سأرب  یُتا  نیح  دـیزی  نا  دـهاجم  نع  »

تیل دشناو ...  هب  هتکنو  هبیـضقب  نیـسحلا  سأر  ایانث  نع  فشک  مث  مذأو ، مألأو  رفکأ  زفحم  ما  تدـلو  ام  دـیزی : لاقف  .مائللا  هرفکلا 
«. ...یخایشا
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« .دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  ترضح  نآ  ياه  نادند  بل و  رب  ندز  بوچ  عقوم 

دیلپ دیزی  نعل  رب  نّنست  لها  ياملع  زاوج 

امـش ياملع  رباکا  زا  يرایـسب  و  هلبانحلا ) ماما   ) لبنح نب  دمحا  ماما  یتح  دـنا ، هتـسناد  رفاک  ار  نوعلم  قیدـنز  نآ  امـش  ياملع  رثکا 
دّرلا باتک   » هب موسوم  هتشون  باب  نیا  رد  یلقتـسم  باتک  يزوج  نبا  جرفلاوبا  نامحرلادبع  ًاصوصخم  دنا و  هدومن  وا  رب  نعل  زیوجت 

: تسا هتفگ  باب  نیا  رد  يّرعم  ءالعلا  وبا  و  هللا » هنعل  دیزی  نعل  نع  عناملا  دینعلا  بّصعتملا  یلع 

امف ریکن  ّلک  لعفت  ماّیألا  يرأ 

دیزتسم بیاجعلا  یف  انأ 

ًانیسح تلتق  مکشیرق  سیلأ 

دیزی مکتفالخ  یلع  ناکو 

ایند رگیزاب  ياهلر  هنوگ  نیا  دشک و  یم  یـسیلبا  ياه  هشقن  دیحوت ، لها  دـیحوت و  ّدـض  رب  هتـسویپ  راگزور ، هکنآ : ینعم  لصح  ام 
تـسد هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  اعّدـم ، رب  لیلد  .تسا  يزاب  هلیح  رکم و  اـیند  یتاذ  هک  ارچ  تسا ؛ نم  باجعتـسا  ببس 

.تسا نداد  هنعللا ) هیلع   ) دیزی تسد  هب  تفالخ  روما و  رایتخا  مامز  شیرق و 

نآ هئربت  يارب  کحـضم  هّجوم  ریغ  ياهرذـع  هدومن و  دـیزی  زا  يرادـفرط  یلازغ  لیبق  زا  امـش ، ياـملع  نیبّصعتم  زا  يا  هّدـع  طـقف 
هک دنا ، هدومن  رکذ  ًاحورشم  ار  وا  هناملاظ  راتفر  زیمآرفک و  تایلمع  ناتدوخ  ياملع  مومع  هک  یتلاح  رد  دنا ، هدیشارت  نوعلم 

453 ص :
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دـنیچ و رب  ار  دـیحوت  نید و  طاـسب  دومن  یم  تیّدـج  ًـالمع  یلو  دوب ، رارقرب  نیملـسم  تساـیر  دنـسم  رب  تفـالخ  ناونع  هب  ًارهاـظ 
.درک یم  لمع  فورعم  ناونع  هب  ار  تارکنم 

ياه سابل  هک  تشاد  يدایز  ياـه  نومیم  دـنا ، هتـشون   (2)« بهذـلا جورم   » رد يدوعـسم  »(1) و  ناویحلا ْهایح   » رد يریمد  هچناـنچ 
يرایـسب ياه  گس  نینچمه  .دومن و  یم  اه  بسا  رب  راوس  هدومن ، اهنآ  ندرگ  هب  ـالط  ياـه  قوط  هدـیناشوپ ، اـهنآ  رب  اـبیز  ریرح و 

ار اهنآ  هدروخ  مین  سپس  داد و  یم  بآ  اهنآ  هب  الط  ماج  اب  داد و  یم  وش  تسـش و  ار  اهنآ  دوخ  تسد  اب  هک  تشاد  ندرگ  هب  قوط 
.دوب رومخم  تسم و  هتسویپ  یلکلا  تابورشم  هب  دایتعا  رثا  رد  دروخ و  یم  شدوخ 

دیزی زا  لدعا  يراد  تیعر  رد  نوعرف  هکلب  دوب ، ینوعرف  تریـس  دیزی  تریـس  دـیوگ   (3)« بهذلا جورم   » مود دلج  رد  يدوعـسم  و 
رد یگرزب  گنن  وا  تنطلس  دوب و 

454 ص :

«. لیخلا عم  هب  قباسو  رامحلا  بوکر  یلع  دیزیل  درق  برد  دقلو  : » دسیون یم  يریمد  .درقلا  ، 2/201 يریمد ، ناویحلا ، ْهایح  - 1
یّنکی درق  هل  ناکو  : » دسیون یم  يدوعسم  هلاّمع  دیزی و  قوسف  دیزی ، رابخأ  نم  عمل  رکذ  ، 68  - 3/67 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 2
جرسب کلذل  تللذو  تضیر  دق  هیشحو  ناتأ  یلع  هلمحی  ناکو  ًاثیبخ  ًادرق  ناکو  أِکتم  هل  حرطیو  هتمدانم  سلجم  هرضحی  سیق  یبأب 

نم ءابق  سیق  یبأ  یلعو  لیخلا  لبق  هرجحلا  لخدو  هبـصقلا  لوانتف  ًاقباس  ماّیألا  ضعب  یف  ءاجف  هبلحلا ، موی  لیخلا  اهب  قباسیو  ماجلو 
شوقنم رمحـألا  ریرحلا  نم  جرـس  ناـتالا  یلعو  قئاقـشب  ناولأ  تاذ  ریرحلا  نم  هوسنلق  هسأر  یلعو  رمـشم  رفـصألاو  رمحـألا  ریرحلا 

«. ناولألا نم  عاونأب  عملم 
مهّمعو هلاّمعو  دیزی  روج  سانلا  لمش  املو  : » دسیون یم  يدوعـسم  هلامعو  دیزی  قوسف  دیزی ، رابخأ  نم  عمل  رکذ  ، 3/68 نامه ، - 3
نوعرف هریس  هریسو  رومخلا  برـش  نم  رهظأ  امو  هراصنأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبا  هلتق  نم  هقـسف  نم  رهظ  امو  هملظ 

«. هتّماعو هتّصاخل  هنم  فصنأو  هتّیعر  یف  هنم  لدعأ  نوعرف  ناک  لب 
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یبا نب  یلع   ) ربمغیپ یـصو  ندومن  نعل  ربمغیپ و  رـسپ  نتـشک  رمخ و  برـش  زا  دشاب  یم  وا  يارب  يرایـسب  بلاثم  اریز  دـش ؛ مالـسا 
قسف و  هنیدم ) لها  ماع  لتق  ًاصوصخم   ) رایـسب ياه  يزیر  نوخ  و  مارحلا ) دجـسم   ) ادخ هناخ  ندومن  بارخ  ندز و  شتآ  و  بلاط )

.ار وا  شزرمآ  نارفغ و  مدع  دناسر  یم  دیاین  باسح  هب  هک  اهنآ  ریغ  رامش و  یب  روجف  و 

.دییامرف نایب  تسا  یّنمتم  .دوب  هچ  دیزی  رما  هب  هنیدم  ماع  لتق  عوضوم  بحاص ! هلبق  باون :

يزوج نبا  طبس  ًاصوصخم  نیخّروم  مومع  یعاد :

تایرفک لامعا و  عیاجف  زا  یتقو  .ماش  هب  دنتفر  ود  تصـش و  هنـس  رد  هنیدم  لها  زا  یتعامج  دسیون  یم   (1)« هرکذت  » هحفص 63 رد 
یبا نب  دـمحم  نب  نامثع  وا  لماع  دـندومن و  یم  نعل  ار  وا  ًاـنلع  دنتـسکش و  ار  وا  تعیب  هنیدـم و  هب  دنتـشگرب  دـندش ، ربخاـب  دـیزی 

میدومنن دیزی  رب  جورخ  هدـماین و  نوریب  ماش  زا  ام  مدرم ! يا  تفگ : هکئالملا ) لیـسغ   ) هلظنح نب  هللادـبع  .دـندومن  نوریب  ار  نایفس 
میدید هکنآ  رگم 

«. نیّیبنلا دالوأ  لتقیو  هالصلا  عدیو  رمخلا  برشیو  تاوخألاو  تانبلاو  تاهّمألا  حکنی  هل  نید  لجر ال  وه  »

455 ص :

نم هعامج  نأ  : » دـسیون یم  يزوج  نب  طبـس  .هیواعم  نب  دـیزی  یف  لصف  باب 9 ، ص259 ، يزوج ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
هنیدملا یلإ  اوداع  املف  بالکلاو  ریبانطلاب  بعلیو  رمخلا  برشی  هوأرف  نیسحلا  لتق  ام  دعب  نیتنثا  هنـس  دیزی  یلع  اودفو  هنیدملا  لهأ 
هالـصلا عدـیو  رکـسی  هل  نیدال  لجر  دـنع  نم  انمدـق  اولاق  نایفـس و  یبأ  نب  دـمحم  نب  نامثع  هلماـع  اودرطو  هوعلخو  هّبـس  اورهظأ 
ءامـسلا نم  هراجحلاب  یمون  نأ  انفخ  یتح  دـیزی  یلع  انجرخ  ام  هللاو  موق  ای  لوقی  هلظنح  ناـکو  لیـسغلا ؛ هلظنح  نب  هللادـبع  اوعیاـبو 

«. ...نیّیبنلا دالوأ  لتقیو  هالصلا  عدیو  رمخلا  برشیو  تاوخألاو  تانبلاو  تاهّمألا  حکنی  لجر 
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ناربمغیپ دالوا  دناوخ و  یمن  زامن  دروخ و  یم  بارـش  اهرهاوخ ، اهرتخد و  اهردام و  اب  دنک  یم  یکیدزن  هک  تسا  ینید  یب  درم  وا 
.دشک یم  ار 

دیزی تعیب  نتسکش  مرج  هب  هنیدم  لها  ماع  لتق 

زور هنابش  هس  اهنآ  داتسرف و  هنیدم  لها  یبوکرس  يارب  ماش  لها  زا  يریثک  رکشل  اب  ار  هبقع  نب  ملسم  دیـسر ، دیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ 
((1)) يزوج نبا  .دندومن  ماع  لتق  ار  هنیدم  لها 

تشگ يراج  اه  هچوک  رد  نوخ  هک  دنتشک  ردق  نآ  دنسیون  یم  نارگید  يدوعسم و  و 

« .دجسملاو هضورلا  تألتماو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربق  ءامدلا  تلصو  یتح  ءامدلا  یف  سانلا  ضاخو  »

دیـسر و ادـخ  لوسر  ربـق  هب  نوخ  هکنیا  اـت  دـندوب ، هتفر  ورف  نوخ  رد  مدرم  هک  دوب  يراـج  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  نوخ  يردـق  هب 
.دیدرگ نوخ  زا  رپ  ترضح  نآ  ربق  دجسم و 

دندیسر و لتق  هب  نیملسم  هّماع  زا  رفن  رازه  هد  دنتشک و  ار  نیرجاهم  راصنا و  شیرق و  فارشا  هوجو  مرتحم و  لاجر  زا  رفن  دصتفه 
افتکا ردق  نیمه  .مناسرب  ناتضرع  هب  مشک  یم  تلاجخ  وگاعد  نیملسم ، سیماون  تمرح و  کته  هب  عجار 

456 ص :

راصنألاو شیرق  نم  سانلا  هوجو  نم  هئام  عبـس  هرحلا  موی  یلتقلا  ناک  لاق : يرهزلا  نع  هرحلا <  < باتک یف  ینیادـملا  رکذو  - . » 1
ءامدلا تلصو  یتح  ءامدلا  یف  سانلا  ضاخو  فالآ  هرشعف  هأرما  وأ  ّرح  وأ  دبع  نم  فرعی  مل  نم  اّماو  .یلاوملا  هوجوو  نیرجاهملاو 
ْهرکذت مهیف .» لمعی  فیـسلاو  هربنمو  هللا  لوسر  هرجح  یلإ  سانلا  أجتلا  دهاجم : لاق  .دجـسملاو  هضورلا  تألتماو  هللا  لوسر  ربق  یلإ 

.هیواعم نب  دیزی  یف  لصف  باب 9 ، ص259 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ،
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(1) يزوج نبا  طبس  هرکذت »  » هحفص 163 ياه  ترابع  زا  یکی  هب  میامن  یم 

«. جوز ریغ  نم  هرحلا  دعب  هأرما  فلا  تدلو  : » هک دیامن  یم  لقن  ینیادم  نسحلاوبا  زا  هک 

، سیماون کته  هب  حتاف  رکـشل  هکنآ  زا  هیانک  ) دندومن لمح  عضو  رهوش  نودب  نز  رازه  هنیدم ، ماع  لتق  ینعی  هرح ؛»  » هعقاو زا  دـعب 
(.( دندومن هلماح  ار  اهنآ 

یم تیافک  راکفا  ندـش  نشور  يارب  رادـقم  نیمه  .میامن  رثأتم  ار  مرتحم  نایاقآ  مریگب و  ار  سلجم  تقو  مهاوخ  یمن  نیا  زا  شیب 
.دنک

تسا ضامغا  وفع و  لباق  راک  تیصعم  قساف و  صخـش  ره  لمع  دیامن و  یم  دیزی  قسف  رب  تلالد  دیدومرف ، رکذ  هچنآ  مامت  خیش :
یم نوعلم  هدرک و  نعل  ار  وا  هتـسویپ  تلع  هچ  هب  امـش  سپ  .هدیزرمآ  ار  وا  تسا و  بونذلا  رافغ  مه  ادخ  هدومن ، هبوت  دیزی  ًاعطق  و 

.دیناوخ

ولو دـنیامن  یم  دوخ  لکوم  زا  عافد  تصرف  نیرخآ  ات  راچان  ددرگ ، ناشبیـصن  یقوقح  هکنآ  يارب  يواعد  يـالکو  زا  ضعب  یعاد :
یم دـیلپ  نیعل  نآ  زا  عافد  رد  يراشفاپ  ردـق  نآ  یعفاـنم ، هچ  يور  یلاـع  باـنج  مناد  یمن  یلو  ددرگ ، راکـشآ  اـهنآ  رب  قح  هکنآ 

تیارد هریغ ، هنیدم و  لها  ماع  لتقو  هللا  ءایلوا  تداهـش  زیمآرفک و  راتفگ  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  هبوت  دیزی  دییامرف  یم  دـییامن و 
.دیامن یمن  تیارد  هب  هلباقم  هدیدرگن و  تباث  نآ  تسا و  تیاور  هدومن ، هبوت  دیزی  هک  امش  راتفگ  تسا و 

روآ نعل  امش  رظن  هب  نید ، زا  دادترا  تلاسر و  یحو و  داعم و  أدبم و  راکنا  ایآ 

457 ص :

هّرحلا دعب  هأرما  فلأ  تدلو  ناسح  نب  ماشه  لاق  لاق : هرق  یبأ  نع  ینئادـملا  ًاضیأ  رکذو  : » دـسیون یم  يزوج  نبا  طبـس  نامه ، - 1
«. هأرما فالآ  هرشع  لوقی  ینئادملا  ریغو  جوز  ریغ  نم 
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كرابم رظن  هب  رگا  دیناد ؟ یمن  ملاظ  ار  دیزی  امـش  ایآ  هدومرفن ؟ نعل  میرک  نآرق  رد  ًاحیرـص  دنوادخ  ار  نیملاظ  ایآ  دوب ؟ دـهاوخن 
زا ربخ  ود  ناتدوخ  هزاجا  اب  دشاب ، یمن  یفکم  لیالد  نیا  راضح ) دیدش  هدنخ   ) هیواعم نب  دـیزی  يّدـج  عفادـم  لیکو  یلاع ، بانج 

.مهد یم  همتاخ  ار  مضرع  میامن و  یم  لقن  ناتدوخ  گرزب  ياملع  تالوقنم 

(1) يراخب

(2) ملسم و 

(4)« دینعلا بّصعتملا  یلع  دّرلا   » باتک رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  »(3) و  هنیدملا خیرات   » رد يدوهمس  همالع  دوخ و  نیحیحص  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نارگید  »(6) و  دنـسم  » رد لبنح  دمحا  ماما  »(5) و  هّمالا صاوخ  هرکذت   » رد يزوج  نبا  طبـس  و 
: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن 

سانلاو هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعو  هللا  هفاخأ  ًاملظ  هنیدملا  لهأ  فاخأ  نم  »

458 ص :

نع : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  يراخب  .ْهنیدـملا  مرح  باب  ْهنیدـملا  لئاضف  باـتک  ح 129 ، ، 54  - 3/53 يراخب ، حیحـص  - 1
یلإ رئاع  نیبام  مرح  هنیدملا  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  یبنلا  نع  هفیحـصلا  هذهو  هللا  باتک  ّالإ  ءیـش  اندـنع  ام  لاق : هنع  هللا  یـضر  یلع 
هّمذ لاقو : لدـع  الو  فرـص  هنم  لبقی  ـال  نیعمجأ ، ساـنلاو  هکئـالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـحم  يوآ  وأ  ًاثدـح  اـهیف  ثدـحأ  نم  اذـک 
نذإ ریغب  ًاموق  ّیلوت  نمو  لدع  الو  فرص  هنم  لبقی  ال  نیعمجأ ، سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاملسم  رفخأ  نمف  هدحاو  نیملسملا 

هللا هنعل  هیلعف  هیلاوـم  نذإ  ریغب  ًاـموق  ّیلوـت  نمو  لدـع  ـالو  فرـص  هنم  لـبقی  ـال  نیعمجأ ، ساـنلاو  هکئـالملاو  هللا  هنعل  هـیلعف  هیلاوـم 
«. لدع فرص و ال  هنم  لبقی  ال  نیعمجأ ، سانلاو  هکئالملاو 

یبأ نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ملـسم  .ْهنیدملا  لضف  باب  جحلا ، باتک  ح 467 ، ، 998  - 2/995 ملسم ، حیحص  - 2
سانلاو هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـحم  يوآ  وأ  ًاثدـح  اـهیف  ثدـحأ  نمف  مرح ، هنیدـملا  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هریره 

«. فرص الو  لدع  همایقلا  موی  هنم  لبقی  ال  نیعمجأ ،
( ققحم . ) 58/110 ْهنیدملا ، خیرات  .ًاثدح -  اهب  ثدحأ  نم  دیعو  لصف 2 ، باب 2 ، ، 1/46 يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  - 3

...نارزیخلاو بیضقلاب  دیزی  برض  یف  رخآ  ثیداحا  ص60 ، يزوجلا ، نبا  دینعلا ، بّصعتملا  یلع  درلا  - 4
.هیواعم نب  دیزی  یف  لصف  باب 9 ، ص258 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - . 5

.هلهس یبأ  دّالخ  نب  بئاس  دنسم  ، 4/55 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 6
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« .ًالدعو ًافرص  همایقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  نیعمجأ ال 

هکئالم و ادخ و  تنعل  داب  وا  رب  و  تمایق ) زور  رد  ینعی   ) ار وا  یلاعت  يادخ  دناسرتب  ملظ ، يور  زا  ار  هنیدم  لها  دناسرتب  هک  یـسک 
.ار یلمع  چیه  دیامن  یمن  لوبق  ادخ  یسک  نینچ  زا  تمایق  زور  و  مدرم ، مامت 

: دومرف زین  و 

(.« یتنیدم لهأ  يأ   ) یتنیدم فاخأ  نم  هللا  نعل  »

(. ار هنیدم  لها  ینعی   ) ارم ناتسرهش  دناسرتب  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل 

هب دـییامن  قیدـصت  هدوب ، رگا  هدوبن و  اهنآ  فوخ  سرت و  بجوم  هنیدـم ، رد  لاوما  بهن  سیماون و  کته  ماع و  لـتق  همه  نیا  اـیآ 
.تمایق زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  نوعلم  دیلپ  بیجنان  نآ  مدرم ، مامت  هکئالم و  ربمغیپ و  ادخ و  ناسل 

دمحم نب  هللادبع  ردقلا  لیلج  همالع  هلمج  زا  دنا ؛ هتـشون  وا  نعل  زاوج  رب  اه  باتک  هدومن و  نعل  ار  دیلپ  دـیزی  ناتدوخ  ياملع  رثکا 
(1)« فارشالا ّبحب  فاحتالا   » باتک رد  یعفاش  يواربش  رماع  نب 

: تفگ دش ، هدرب  دیزی  مان  ینازاتفت  دعس  الم  دزن  یتقو  هک  دیامن  یم  لقن  هحفص 20  رد  دیزی  نعل  هب  عجار 

« .هناوعأ یلعو  هراصنأ  یلعو  هیلع  هللا  هنعلف  »

.داب وا  ناگدننک  يرای  ناوعا و  راصنا و  رب  وا و  رب  ادخ  تنعل 

459 ص :

ینازاتفتلا دعسلا  لاق  : » دسیون یم  يواربش  دیزی .) نعل  مکح  یف   ) باب 3 ص62 ، يواربش ، رماع  نب  دمحم  نب  هللادبع  فاحتالا ، - 1
، اداحأ هلیـصافت  تناک  ناو  هانعم  رتاوت  امم  هللا  لوسر  تیب  لهأ  هتناهاو  نیـسحلا  لتقب  دـیزی  اـضر  نأ  قحلاو  کـلذ  وحن  هرکذ  دـعب 

«. هناوعأ یلعو  هراصنأ  یلعو  هیلع  هللا  هنعلف  .هنامیا  یف  لب  هنأش  یف  فّقوتن  نحنف ال 
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: تفگ هک  ییامن  یم  لقن  يدوهمس  همالع   (1)« نیدقعلا رهاوج   » زا و 

« .نییعت ریغ  نم  هب  یضر  وأ  هزاجأ  وأ  هلتقب  رمأ  وأ  هنع  هللا  یضر  نیسحلا  لتق  نم  نعل  زاوج  یلع  ءاملعلا  قفتا  »

ای دومن  راوگرزب  نآ  نتـشک  هب  هزاجا  رما و  ای  تشک  ار  هنع  هللا  یـضر  نیـسح  هک  یـسک  نعل  زاوج  رب  دـندومن  قافتا  ءاـملع  مومع 
.دیدرگ وا  نتشک  هب  یضار 

(2) يزوج نبا  زا  و 

(3) یلعی وبا  و 

تقو هک  دـنیامن  یم  دـیزی  نعل  تابثا  هریغ  نآرق و  تاـیآ  زا  لـیالد ، رکذ  اـب  هک  دـیامن  یم  لـقن   (4) لبنح نب  دـمحا  نب  حـلاص  و 
.دهد یمن  راتفگ  هزاجا  نیا ، زا  شیب  سلجم 

تامّدقم نیا  زا  نایاقآ  هک  ددرگاّمعم  نیا  ّلح  دوب  مزال  رایـسب  درذگ ، یم  بش  فصن  زا  یتاعاس  هدش و  ینالوط  سلجم  رگا  سپ 
يورین هب  ار  یملاظ  ملظ و  نینچ  هشیر  هک  دراد  نایمالـسا  مالـسا و  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  هک  یگرزب  قح  هب  دیربب  یپ 

دیزی ًاصوصخم  هیما ، ینب  ملظ  هطساو  هب  هک  ار  هللا » الا  هلا  ال   » هبیط هرجـش  شزیزع ، تیب  لها  دوخ و  نوخ  هب  دنَک و  دوخ  تیمولظم 
.داد دیحوت  مالسا و  هب  ینیون  تایح  دومن و  يرایبآ  دوش ، کشخ  دوب  کیدزن  دیلپ 

460 ص :

نیـسحلا لتق  نم  یلع  نعللا  ًاـقافتا  زوجیو  : » دـسیون یم  يدوهمـس  لـصف 14 . مود ، مسق  ، 3/397 يدوهمـس ، نیدقعلا ، رهاوج  - 1
«. هب یضر  وأ  هزاجأ  وأ  هلتقب  رمأ  وأ  هنع  هللا  یضر 

( ققحم . ) ص258 صاوخلا ، ْهرکذت  - 2
( ققحم  . ) 2/60 یلعیوبا ، دنسم  - 3

يربنم یلع  نفعریل  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی  هریره  ابا  عمـس  : » هریره یبا  دنـسم  دمحا 2/522  دنسم  - 4
رکذ زین  صاعلا  نب  دیعس  نب  ورمع  همجرت  قشمد 46/36  هنیدم  خیرات  باتک  رد  تیاور  نیا  هفاعر .» لیسی  هیما  ینب  هربابج  نم  رابج 

( ققحم  ) .تسا هدش 
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هدرُخ هدومن ، ضارتعا  شنیرئاز  نتفر  تراـیز  هب  دـییامن ، ریدـقت  ار  راوگرزب  نآ  تمدـخ  هکنآ  ضوع  تسا و  فسأـت  یـسب  ياـج 
راوگرزب نآ  ربق  ترایز  هب  هلاس  همه  رفن  اهنویلیم  ارچ  هک  دیتسه  فسأتم  دـیراذگ و  یم  یتسرپ  هدرم  ار  شمان  دـییامن و  یم  يریگ 

.دنیامن یم  هیرگ  مولظم  نآ  یبیرغ  رب  دنهد و  یم  لیکشت  ترضح  نآ  يارب  ازع  سلاجم  دنور و  یم 

مانمگ زابرس 

ندنل سیراپ و  لیبق  زا  ایند ، هنّدمتم  کلامم  زکارم  رد  هک  دنیامن  یم  لقن  نیرفاسم  میناوخ و  یم  تّالجم  تاعوبطم و  دیارج و  رد 
«. مانمگ زابرس   » ربق مان  هب  تسه  یمرتحم  زکرم  هریغ ، اکیرمآ و  نتگنشاو  نیلربو و 

سابل و ندـب و  رد  نوچ  هدومن ، يزابناج  ناـملاظ  ملظ  لـباقم  نطو ، زا  عاـفد  هار  رد  هک  زابرـس  نیا  گـنج ، نادـیم  رد  دـنیوگ  یم 
اب دوخ ، نوخ  اب  هکنیا  هب  رظن  تسا ، هیحان  رهش و  مادک  لها  هداوناخ و  لیماف و  هچ  زا  دوش  مولعم  هک  هدوبن  یحضاو  ناشن  وا  هتشک 

ياسؤر نیطالـس و  زا  دوش  یم  دراو  اهرهـش  نآ  هب  سک  ره  .دشاب  یم  مرتحم  تسا  ناشن  مان و  یب  مانمگ و  ول  هدرک و  هزرابم  ملظ 
.دنراذگ یم  وا  ربق  رب  یلگ  جات  دنور و  یم  مانمگ  زابرـس  نآ  ربق  ترایز  هب  ًامارتحا  هقبط ، ره  زا  ناگرزب  لاجر و  ارزو و  روهمج و 

.دنشاب هدومن  ظفح  ملاع  للم  لباقم  رد  ار  دوخ  یّلم  تایثیح  هک  دننک  یم  مارتحا  ردق  نآ  مانمگ ، زابرس  کی  زا  ریدقت  مان  هب 

دـباع و ملاع و  یگمه  هک  میـشاب  هتـشاد  ناشن  مان و  اب  زابرـس  ود  داتفه و  نیملـسم ، ام  هک  تسین  روآ  مرـش  فاصنا ! اب  نایاقآ  یلو 
ملظ لباقم  رد  تلادع  لدع و  مالسا و  میرح  زا  عافد  دیحوت و  نید و  هار  رد  نآرق ، ظفاح  يراق و  اهنآ  زا  ضعب  واوقتاب 
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قیوشت ریدقت و  ضوع  .دـندوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كاپ  ترتع  ربمغیپ و  ادـخ و  عیادو  اهنآ  بلاغ  دـنداد و  ناج  ناملاظ 
کیرحت هب  داقتنا ، دـقن و  رب  هوالع  رگید  هقرف  دـنهد و  رارق  داقتنا  دروم  ار ] اـهنآ  ، ] ناـشروبق مارتحا  هب  رما  اـهنآ و  تراـیز  هب  مدرم 

!؟ دنزاسب هوهق  ناشربق  يالاب  قودنص  زا  دنیامن و  بارخ  ار  اهنآ  روبق  دوخ ، بّصعتم  ياملع 

فّرشم ترایز  يارب  فرشا  فجن  هب  یلیلق -  يانثتسا  هب  ًامومع -  البرک  یلاها  هک  ریدغ  دیع  زور  رد  يرمق  لاس 1216  رد  هچنانچ 
عافد یب  فیعـض  نایعیـش  تراغ  لتق و  هب  هدومن ، ـالبرک  هب  هلمح  هدرمـش ، تمینغ  ار  تقو  يدـجن  ياـه  یباـهو  دـندوب ، هدـیدرگ 

بارخ و ار  ترضح ) نآ  نارای  نیسحلا و  هللادبع  ابا  ترـضح  ینعی   ) دیحوت نید  نایئادف  هسدقم  روبق  نید ، مان  هب  دندش و  لوغـشم 
هب ار  نایعیـش  هانگ  یب  لافطا  نانز و  یتح  ناوتان  يافعـض  ءاملع و  البرک و  یلاها  زا  رفنرازه  جنپ  بیرق  دـندومن !؟ ناسکی  كاخ  اب 

.دندرب ار  قیتع  ياهبنارگ  شورف  یتمیق و  يایشا  الط و  لیدانق  تارهاوج و  تراغ و  ار  ءادهشلادیس  ترضح  هنازخ  دندیناسر !؟ لتق 
هیلإ ّانإو  ّانإ هللا   » .دـندرب دوخ  اب  هدومن  ریـسا  ار  يریثک  عمج  دـنتخاس ، هوهق  نآ  زا  هدـینازوس و  ار  سّدـقم  ربق  يالاب  یتمیق  قودـنص 

(. یناملسم نیا  رب  فا  « ) نوعجار

مرتحم ار  دوخ  مانمگ  زابرـس  یتح  نادنمـشناد  نیطالـس و  ءاملع و  روبق  ایند ، هنّدـمتم  کلامم  مامت  رد  هک  تسا  روآ  فّسأت  ًاـعقاو 
دوبان بارخ و  ار  اهنآ  روبق  راوخ ، مدآ  ياه  یـشحو  دننام  دوخ ، رخافم  روبق  ظفح  هب  دنا  قحاو  یلوا  هک  ناناملـسم  یلو  دنرامـشب ،

نآ ماوقا  مامعا و  هللادبع و  بلّطملادبع و  نوچ  ربمغیپ ، دادجا  ءابآ و  ءادهـشلادیس و  هزمح  دـننام  دـحا  يادهـش  روبق  یتح  .دـنیامن 
نیز نیدجاسلا  دیس  نسح و  ترضح  نحتمم  ماما  ربکا  طبس  دننام  ادخ ، لوسر  نادنزرف  ترضح و 
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هللا مالـس  مشـش  ماما  دّمحم ، نب  رفعج  دمحم  لآ  قداص  مجنپ و  ماما  یلع ، نب  دمحم  مولعلا  رقاب  نیـسحلا و  نب  یلع  ماما  نیدباعلا ،
دوخ کلذ  عم  هدومن ، ناسکی  كاخ  اب  هنیدـم  هکم و  رد  ار  مالـسا  رخافم  مالعا و  ياملع  مشاه و  ینب  زا  نارگید  نیعمجا و  مهیلع 

! دنیامن رارقرب  لّلجم  یتالیکشت  اب  ار  دوخ  نیطالس  دیدانص و  روبق  یلو  دنناوخب !؟ ناملسم  ار 

زا نینمؤم  روبق  هلیسو  نیا  هب  ات  دنا ، هدومن  لقن  روبق  لها  نینمؤم  ترایز  قیوشت  رد  رابخا  رایـسب  هچ  امـش  ام و  ياملع  هکنآ  لاح  و 
ترفغم بلط  اهنآ  يارب  تفر و  یم  نینمؤم  روبق  تراـیز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  دـنامب و  ظوفحم  ثداوح  دربتـسد 

.دومن یم 

ملاع رد  اهنآ  زا  يرثا  دـنیامن و  ناسکی  كاخ  اب  بارخ و  ار  دوخ  رخافم  روبق  دوخ ، تسد  هب  نید ، ماـن  هب  يزومرم  يداـیا  هکنآ  هن 
.تسا رایسب  لد  درد  منک ، هاتوک  ار  نخس  .دنراذگن  یقاب 

رگج نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرش 

رگید تقو  ات  راذگب  نامز  نیا 

دنتسه هدنز  قح و  هار  يادهش  دمحم  لآ 

امـش لیلد  دنتـسین ، دیهـش  دییوگب  رگا  هن ؟ ای  دـیناد  یم  دیهـش  دـنداد ، دـیحوت  نید و  هار  رد  ناج  هک  یلیلج  نادـناخ  نآ  امـش  ایآ 
رد ًاحیرـص  هکنآ  لاح  دیناد و  یم  هدرم  ار  اهنآ  هنوگچ  دنتـسه ، قح  نید  ناراکادف  ادخ و  هار  ناگتـشک  دندیهـش و  رگا  تسیچ و 

﴾. َنُوقَزُْری ْمِّهبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  : ﴿ دیامرف دیجم  نآرق 

هدرم رب  مالس  میتسین و  تسرپ  هدرم  ام  سپ  .دنتـسین  هدرم  دنناگدنز و  هسدقم  تاوذ  نآ  هدراو ، رابخا  هینآرق و  تایآ  مکح  هب  سپ 
.مینز یم  فرح  ناگدنز  اب  هکلب  مینک ، یمن 
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دنموربآ هطـساو  حلاص و  دابع  ار  نانآ  هکلب  دنناد ، یمن  جیاوح  ياضق  رد  لقتـسم  ار  اهنآ  یماع ، فراع و  زا  يا  هعیـش  چیه  هوالع ،
.دنناد یم  لاعتم  يادخ  يوس  هب 

، قیالان نامدرم  ام  هب  دـنهاوخب  ادـخ  زا  حـلاص ، نادـنموربآ  قحرب و  ناماما  نآ  هک  دـنیامن  یم  ضرع  اهنآ  هب  ار  دوخ  جـیاوح  طـقف 
ای : » دنیوگ یم  لاق  نابز  هب  رگا  دنیامرف و  هجوت  فطع 

دور و یم  مظعا  ریزو  هناخ  رد  هب  دراد ، يردتقم  ناطلس  هب  یتجاح  هک  تسا  یمدآ  نآ  دننام  ًانیع  ینکردا ،» نیسح  ای  ینکردا  یلع 
، دـناد یمن  دوخ  تجاح  ياضق  رد  لقتـسم  هاشداپ و  ناطلـس و  ار  ریزو  هدـنیوگ ، نیا  زگره  .سرب  مداد  هب  ریزو  بانج  دـیوگ : یم 

.دوش هداد  ماجنا  نم  راک  دینک  تطاسو  دیراد ، وربآ  هاشداپ  دزن  امش  نوچ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  هکلب 

یم نیحلاصلا  هللادابع  ار  اهنآ  هکلب  دنناد ، یمن  ییادخ  لاعفا  رد  کیرـش  ادخ و  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  دـمحم  لآ  مه  نایعیش 
تماما و بصانم  اذـل  .دـندیدرگ  یلاعت  قح  رظن  روظنم  كاپ ، ترطف  هوالع  هب  هیعرـش  تاضایر  اوقت و  تداـبع و  رثا  رد  هک  دـنناد 

.دندومن یم  تادوجوم  رد  فرصت  راگدرورپ ، هزاجا  رما و  هب  هک  دنداد  اهنآ  هب  ار  ملاع  ود  رد  العا  یلاع  تاجرد  تیالو و 

ياضق رد  حالـص  رگا  .دـنناسر  یم  قح  ضرع  هب  ار  تجاح  نابحاص  جـیاوح  دـنا ، لـالجلا  وذ  ترـضح  ناگدـنیامن  ءاـنما و  نوچ 
مه جیاتن  مینیب و  یم  مه  ًالمع  هچنانچ  دنهد ؛ یم  اهنآ  هب  ترخآ  رد  ار  ضوع  الا  دیامرف و  یم  تباجا  دـشاب ، یم  لئاس  نآ  تجاح 

.میریگ یم 

نیع رد  .دینز و  یم  فرح  هدرم  اب  ارچ  دـیدومرف  هک  دـش ، ضرع  راچان  امـش  باوج  رد  هک  دوب  لّصفم  زا  يرـصتخم  تالمج ، نیا 
هک دنامن  هتفگان  هتکن  کی  لاح 
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.دنیامنب اهنآ  يارب  مالسا  يادهش  ریاس  تایح  دننام  یتایح ، تابثا  طقف  هک  دنناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  نیموصعم  همئا  ماقم  نایعیش 

تدایـس و ماقم  طقف  .تسیچ  همئا  ریاس  اب  امـش  ناماما  قرف  رگم  .تسا  لح  هب  جاتحم  هک  دوب  ییاّمعم  امـش  ناـیب  هلمج  نیا  ظـفاح :
.هداد رارق  نارگید  زا  زیامتم  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  باستنا 

لکـشم رایـسب  دـیرود ، تماما  ماقم  تفرعم  زا  رمع  کی  هک  امـش  يارب  بلطم  نیا  رّوصت  طقف  تسین ، راک  رد  ییاّـمعم  ًادـبا  یعاد :
هاگ نآ  دـییامنب ، تماما  ماقم  هعلاطم ي  فاصنا  قطنم و  لقع و  ملع و  رظن  اب  دـیوش و  جراـخ  بّصعت  تداـع و  زا  دـیاب  لّوا  .تسا 

.دشاب یم  امش  دیاقع  رد  تماما  هعیش و  داقتعا  رد  تماما  ماقم  نیب  يراکشآ  نیب و  قرف  هک  دومن  دیهاوخ  هّجوت 

تقو هک  يرت  طوسبم  سلجم  کی  هب  تسا  لوکوم  مهم  عوضوم  نیا  .دیشک  حبـص  راظتنا  دیاب  میامنب  مارم  نیا  تابثا  مهاوخب  رگا 
عوضوم دـنتفگ  دوب ، هدـش  ینالوط  نخـس  هتـشر  دوب و  حبـص  ناذا  نراقم  نوچ  میدومن ، متخ  ار  سلجم   » هللا ءاش  نا  دـشاب  تبحص 

« .دندرب فیرشت  تمالس  هب  میدومن ، هقردب  ار  نایاقآ  حازم ، هدنخ و  اب  .بش  ادرف  يارب  دنامب  تماما 
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« مراهچ هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

هعیش تاقبط  · 

تسین هعبرا  بهذم  زا  تیعبت  رب  یلیلد  · 

رگیدکی هب  نعط  ننست و  بهاذم  · 

تسا نید  لوصا  زا  تماما  · 

تماما توبن و  هاگیاج  · 

مالّسلا هیلع  یلع  يارب  توبن  ماقم  تابثا  · 

تلزنم ثیدح  · 

نّنست لها  دزن  دحاو  ربخ  تیجح  · 

ربمایپ اب  تافص  عیمج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تکارش  · 

باوبالا دس  ثیدح  دانسا  · 

ربمایپ ریزو  مالّسلا  هیلع  یلع  · 
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بجر 1345» هبنشود 26  هلیل   » مراهچ هسلج 

دیدومن تقیقح  فشک  هداهن  ام  رب  تّنم 

زورما مینک ، ضرع  امـش  عالطا  يارب  سلجم  تیمـسر  زا  لبق  دنتفگ  .دندش  دراو  تعامج  نیمرتحم  نایاقآ  زا  رفن  هس  برغم ، لّوا  »
تیعمج دوب ، رفن  کی  تسد  جـک  ره  رد  اه  هماـنزور  .دوب  امـش  تبحـص  رازاـب  هرادا و  هناـخ و  دجـسم و  زا  اـج  همه  رد  بورغ  اـت 

اج همه  لد  رد  میدومن ، ادـیپ  امـش  هب  یطرفُم  هقالع  اهام  .دـندومن  یم  ثحب  امـش  تانایب  فارطا  رد  عمج و  اـهنآ  فارطا  يرایـسب 
دنداد و ناشن  ام  هب  نآ  فالخ  رب  ام  نایاوشیپ  رمع ، لّوا  زا  هک  دییامن  یم  ار  یتاهبـش  ّلح  اریز  دیراد ؛ قح  یلیخ  ام  رب  دـیا و  هدرک 

یفرعم روط  نیا  تیلوفط  زا  ام  هب  مینک  هچ  میتسناد ، یم  كرشم  ار  نایعیش  تعامج  ام ، هکنیا  زا  میهاوخ  یم  ترذعم  یلیخ  یتسار 
.دیامرف لوبق  ار  ام  هبوت  روفغ  دنوادخ  تسا  دیما  .دنا  هدومن 

مدرم زا  يرایسب  ربارب و  نیدنچ  اه  همانزور  نارادیرخ  هدومن ، ادیپ  رشن  اه  همانزور  دیارج و  رد  هنابـش  ياهراتفگ  هک  هزور  دنچ  نیا 
دنم هقالع  رتشیب  میوش ، یم  دـنم  هرهب  امـش  راـتفگ  تفاـطل  زا  میتسه و  سلجم  رد  رـضاح  هک  اـهام  ًاـصوصخم  .دـنا و  هدـش  نشور 
ياه هدرپ  تسا  دیما  .دیدومن  راکـشآ  ار  هدرپ  ریز  قیاقح  دیدز و  الاب  ار  اه  هدرپ  بوخ  رایـسب  هک  هتـشذگ  بش  ًاصوصخم  .میدـش 

.دوشب يرتدایز  قیاقح  فشک  دورب و  الاب  يرتشیب 

زا شیب  هک  تسا  نآ  مییامن ، يروآدای  امش  هب  میهاوخ  یم  هک  يرگید  بلطم  و 
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هب هک  تسامش  راتفگ  رد  یگداس  مالک و  رد  تطاسب  میدرک ، ضرع  مه  ًالبق  هچنانچ  هدیدرگ ، ام  هعماج  ام و  رد  ّرثؤم  هچنآ  شیپ ،
هدومن بذج  ار  ام  ناداوسیب  مامت  هک  دییامن  یم  تبحص  ام  دوخ  نابز  هب  دینک و  یم  نایب  مهف  ماوع  نشور و  ار  بلطم  امـش  يردق 

.دنتسین عالطا  ملع و  اب  رفن  جنپ  رفن ، دص  زا  مدرم  هعماج  هک  دیهد  رارق  رظن  روظنم  ًالماک  ار  تمسق  نیا  هتبلا  .دیا و 

امـش هچنانچ  دـنامهف ؛ اهنآ  هب  یتسیاب  یگداس  نامه  اب  هتفرگ ، رارق  اـهنآ  بلق  لد و  رد  دـنا و  هدینـش  تیلوفط  زا  هچنآ  هناروکروک 
« .دیآ لصاح  لماک  هجیتن  تسا  دیما  دیا و  هدومن  ار  لمع  نیمه 

هب عورـش  هلومعم  تاـفراعت  ياـچ و  فرـص  زا  سپ  .میتـفگ  دـما  شوخ  تفطـالم  یمرگ و  اـب  دـندش ، دراو  ناـیاقآ  نیب  نیمه  رد  »
« .دش تبحص 

؛ میتسه مهم  عوضوم  نیا  مهف  قیاش  ام  یلیخ  .دوش  تبحـص  تماـما  فارطا  رد  بشما  دـش  رارق  هتـشذگ  بش  بحاـص ! هلبق  باون :
هچ امـش  ام و  نیب  مینادـب  هک  دـیهد  رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  نیمه  طـقف  مینک  یم  اـّنمت  .تسا  بلاـطم  هشیر  عوضوم  نیا  نوچ 

.تسه تماما  عوضوم  رد  یفالتخا 

.مرضاح وگاعد  دنشاب ، لیام  نایاقآ  هچنانچ  .تسین  یعنام  ریقح  فرط  زا  یعاد :

.دییامرفب دیناد  یم  حالص  عون  ره  تسین ، یعنام  مه  ام  فرط  زا  هتفرگ ) تروص  هدیرپ و  گنر  اب  : ) ظفاح

تماما فارطا  رد  ثحب 

تسا يدنچ  یناعم  ماما  يارب  زا  هک  تسا  قوبسم  یبوخ  هب  نایاقآ  رطاخ  یعاد :
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(1)، تغل رد  اما  حالطصا ؛ تغل و  ثیح  زا 

زامن رد  مدرم  ياوشیپ  ینعی  تعامج ؛ ماما  .تسا  مدرم  ياوشیپ  ماما  ینعی  سانلاب ؛» مّدـقتملا  وه  مامالا   » هک تساوشیپ  يانعم  هب  ماما 
ياوشیپ هک  یـسک  ینعی  هعمج ؛ ماما  .نآ  ریغ  ای  یناحور و  اـی  یـسایس و  روما  رد  تسا  مدرم  ياوشیپ  ینعی  ساـنلا ؛ ماـما  .تعاـمج 

.دشاب یم  هعمج  زامن 

تقیقح فشک  نّنست و  لها  هعبرا  بهاذم  رد  ثحب 

، هفینحوبا ماما  مان  هب  دنیوگ ، یم  ماما  ار  دوخ  نایاوشیپ  هعبرا ، بهاذم  نابحاص  ینعی  نّنست ؛ لها  تعامج  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
، دوخ رکف  راکتبا و  اب  هک  دنتـسه  اهنآ  ياوشیپ  نید ، رما  رد  هک  ینیدـهتجم  ءاهقف و  ینعی  دـمحا ؛ ماما  یعفاش و  ماـما  کـلام ، ماـما 

.دنا هدومن  نیعم  اهنآ  يارب  مارح  لالح و  زا  ار  ماکحا  ًاسایقای ، ًاداهتجا 

هدـهاشم اهنآ  رد  يرایـسب  تافالتخا  عورف ، لوصا و  ثیح  زا  مینک ، یم  هعلاطم  هک  ار  امـش  ماما  راهچ  هیهقف  بتک  تهج  نیمه  هب  )
( .مییامن یم 

هک دنراد  ار  یماقم  نامه  ءاهقف ، ءاملع و  مه  هعیـش  بهذم  رد  یتح  .دنتـسه  نایدا  بهاذـم و  مامت  رد  نایاوشیپ  همئا و  لیبق  نیا  زا 
اب یملع  نیزاوم  يور  نامز ، هرود و  ره  رد  مهدزاود ،  ماما  رـصع ، یلو  ترـضح  تبیغ  رد  اذـهل  دـیلئاق و  ناتدوخ  همئا  يارب  اـمش 
هب دراد  صاصتخا  تماما  هکنآ  هچ  میناوخ ؛ یمن  ماما  ار  اهنآ  ام  یهتنم  .دـنهد  یم  اوتف  عامجا  لقع و  ّتنـس و  باـتک و  هعبرا ، ّهلدا 
رما هب  هک  مجنپ  نرق  زا  ینعی  هدومن ؛ دودسم  ار  داهتجا  باب  ًادعب  امـش  ناگرزب  هک  قرف  کی  اب  هرهاط ، ترتع  زا  رـشع  ینثا  ءایـصوا 

هدومن عمج  ار  ءاهقف  ءاملع و  هثدحتسم  يارآ  تقو ، هاشداپ 
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یکی هب  هک  دندومن  روبجم  ار  مدرمو  دنداد  تیمسر  ار  یلبنح  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، هعبرا  بهاذم  دندومن و  راهچ  هب  رـصحنم  و 
.تسا جیار  نونکات  هک  دنیامن  لمع  بهذم  راهچ  نآ  زا 

هک دراد  يا  هصیـصخ  هچ  اهیفنح  ماما  .تسا  ناهرب  لـیلد و  هچ  هب  رگید  دارفا  رب  يدرف  حـیجرت  دـیلقت ، ماـقم  رد  هک  تسین  مولعم  و 
راهچ نآ  ياواتف  زا  هک  دنـشاب  روبجم  یمالـسا  ّتلم  رگا  .درادـن و  اه  یلبنح  ماما  هک  دراد  هچ  اه  یعفاش  ماـما  درادـن و  اـه  یکلاـم 

.دنک یمن  ادیپ  هار  اهنآ  رد  یلاعت  یّقرت و  ًادبا  هتفرگ و  ارف  ار  نیملسم  هعماج ي  یتخس  رایسب  تدومج  دنیامنن ، زواجت 

، بلطم نیا  دور و  یم  شیپ  ینامز  هرود و  ره  رد  نّدـمت  هلفاق  اب  هک  تسا  نیا  مالـسا  سّدـقم  نید  صئاصخ  زا  یکی  هکنآ  لاـح  و 
تیزکرم ظفح  دنورب و  شیپ  نّدـمت  ناوراک  اب  هیعرـش ، نیزاوم  ظفح  اب  نامز ، هرود و  ره  رد  هک  ار  ینیدـهتجم  ءاهقف و  دراد  مزال 

هیقف و هب  هعجارم  دیاب  ًامتح  درادن و  هار  وا  رد  تیم  دیلقت  شثودح ، هطـساو  هب  هک  تسا  روما  زا  يرایـسب  نوچ  دنیامنب ؛ ار  یبهذـم 
.داد رارق  لمع  دروم  ار  وا  ياوتف  هدافتسا و  وا  رکف  راکتبا  زا  ودومن  یح  دهتجم 

یمن دندوب ، هقفا  ملعا و  ماما  راهچ  نآ  زا  بتارم  هب  هک  دـندش  ادـیپ  یماقم  یلاع  ياهقف  نیدـهتجم و  امـش  نایم  رد  اهدـعب  هکنیا  اب 
یلو تسا ، هدوب  هار  هچ  زا  نارگید  یملع  ّقح  ندومن  عیاض  رفن و  نآ  هب  ار  داهتجا  ماقم  ندومن  رصح  حِّجرم و  الب  حیجرت  نیا  مناد 

.دنراد تایح  ّقح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجعرـصع  یلو  روهظ  ات  نامز ، هرود و  ره  رد  نیدهتجم  ءاهقف و  مامت  هعیـش  هعماج  رد 
.میناد یمن  زیاج  ًادبا  هثداح  لئاسم  رد  ًءادتبا و  ار  تیم  دیلقت  ام 
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تسین هعبرا  بهاذم  تیعبت  رب  یلیلد 

هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تیب  لها  زا  رشع  ینثا  همئا  تاروتسد  هب  هک  دیناوخ  یم  تسرپ  هدرم  عدبم و  ار  نایعیش  هعماج  امش  ابجع 
مولعم یلو  دـنیامن ، یم  لمع  تسا ) جردـنم  ًاحورـشم  مه  ناتدوخ  بتک  رد  هک  يا  هیلاع  صوصن  اـب  هک   ) ترـضح نآ  رما  هب  هلآو 

بهاذم زا  یکی  هب  ًامتح  عورف ، رد  لازتعا و  ای  يرعشا  بهذم  هب  ، لوصا رد  دیهد  یم  رابجا  ار  ناناملـسم  لیلد  هچ  هب  اهامـش  تسین 
.دنیامن لمع  هعبرا 

، دندیدرگن هعبرا  بهاذم  زا  یکی  ای  لازتعا و  ای  يرعشا و  بهذم  وریپ  ینعی  دنیامنن ؛ لمع  دییوگ  یم  لیلد  یب  امـش  هچنآ  هب  رگا  و 
.دنتسه مدلا  رودهم  كرشم و  یضفار و 

نب دمحم  سنا و  نب  کلام  هفینحوبا و  ای  يرعشا و  نسحلاوبا  ناوریپ  يارب  ربمغیپ  زا  يروتـسد  نوچ  هک  دنیامن  داریا  امـش  هب  رگا  و 
تعدب اهنآ  هب  ار  دـیلقت  ندرک  رـصح  دـنا ، هدوب  یمالـسا  ياهقف  ءاملع و  زا  مه  اهنآ  هک  هدیـسرن  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  سیردا 

؟ تفگ دیهاوخ  باوج  هچ  تسا ؛

رب اهنآ  زا  يوریپ  دندوب ، تلادـع  تناما و  اوقت و  عرو و  دـهز و  اب  ماوت  داهتجا  ملع و  تهاقف و  ماقم  ياراد  نوچ  هعبرا  همئا  ظفاح :
.دمآ مزال  ام 

يوریپ دنشاب  روبجم  ناناملـسم  تمایق  زور  ات  هک  يا ] هنوگ  هب  ، ] ددرگ رـصح  بجوم  هک  تسین  یلیالد  دیدومرف ، هچنآ  ًالّوا  یعاد :
رفن راهچ  اهنآ  هب  راصحنا  دـیتسه و  لئاق  ناتدوخ  ياهقف  ءاملع و  ماـمت  يارب  امـش  ار  تافـص  نیا  هک  نوچ  دـنیامنب ؛ اـهنآ  هقیرطزا 

یلصءایبنالا متاخ  زا  یّصن  روتسد و  هک  دوب  دهاوخ  یتقو  يدارفا  ای  يدرف  زا  يوریپ  هب  رابجا  اریز  تسا ؛ دعب  ياملع  هب  نیهوت  نداد 
لاح دشاب و  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا 

473 ص :
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راهچ و هب  ار  بهاذم  دیدومن  رـصح  امـش  هنوگچ  سپ  .هدیـسرن  امـش  هعبرا  همئا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  صن  روتـسد و  نینچ  هکنآ 
.دینادب قح  ار  ماما  راهچ  نآ  زا  یکی  زا  يوریپ  ندوب  یمتح  هکنیا 

فاصنا اب  يالقع  لّمأت  لباق  تسا  یبیجع  رما 

هرود رد  نوچ  دیتفگ  دیدروآ و  باسح  هب  یـسایس  ار  هعیـش  بهذـم  امـش ، لبق  بش  دـنچ  هک  تسا  روآ  هدـنخ  کحـضُم و  یلیخ 
تباث بشیرپ  هیلقن ، هیلقع و  لیالد  اب  هکنآ  لاح  .تسین و  زیاج  نآ  زا  يوریپ  هدـمآ ، دوجو  هب  نامثع  تفالخ  رد  هدوبن و  هللا  لوسر 

هتفر و راک  هب  ترـضح  نآ  دوخ  كراـبم  روتـسد  هب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـمز  رد  عیـشت  بهذـم  هشیر ي  هک  میدومن 
هدش تیبرت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تّوبن  نماد  رد  تیلوفط  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  سیئر 
ملع باـب  ار  ترـضح  نآ  ربمغیپ  هدیـسر ، ناـتدوخ  هربـتعم  بتک  رد  هک  يراـبخا  قباـطم  .هتخومآ  ترـضح  نآ  زا  ار  نید  ملاـعم  و 

(2) تسا نم  تعاطا  یلع ، تعاطا  هدومرف  ًاحیرص  هدناوخ و  (1) دوخ

نیملـسم مومع  هدومن و  بوصنم  تفـالخ  تراـما و  هب  ار  وا  تیعمج ، رازه  داـتفه  روضح  رد  تسا و  نم  تفلاـخم  وا ، تفلاـخم  و 
رمع و یتح 

474 ص :

.دمآ دهاوخ  مهد  سلجم  رد  لیصفت ، هب  ثیدح ، نیا  عبانم  - 1
نمو هللا  یـصع  دقف  یناصع  نمو  هللا  عاطا  دـقف  ینعاطا  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  : » لاق هنع  هللا  یـضر  رذ  یبا  نع  - 2
باتک ح 4617 ، ، 3/131 يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  یناصع .» دـقف  ًاّیلع  یـصع  نمو  ینعاطا  دـقف  ًاّیلع  عاطا 

هاذآ نم  ّهنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  لوا ، مسق  ص66 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  ّبحم  زین  .ّیلع و  بقانم  باب  هباحصلا ، ْهفرعم 
ثیدح نیمه  یلع ، لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32973 ، ، 11/614 لاّمعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  و  یبنلا ، يذآ  دقف 

.دنا هدرک  لقن  ار 
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(1) .دندومن تعیب  وا  اب  دومرف  رما  ار  رکب  یبا 

امـش ماما  راهچ  نآ  زا  کی  مادـک  .دـنا  هتفرگ  رارق  يا  هیاپ  هچ  يور  یلبنح -  یعفاش و  یکلام ، یفنح ، امـش -  هعبرا  بهاذـم  یلو 
تیعبت هناروکروک  دنشاب  روبجم  ناناملسم  هک  هدیسر  اهنآ  هرابرد  ترضح  نآ  زا  یّصن  روتسد و  ای  دندومن ، تاقالم  ار  ادخ  لوسر 

رب یلیلد  چـیه  هک  ار  یماما  راهچ  دـییامن  یم  يوریپ  هدومن و  دوخ  فالـسا  زا  تیعبت  لیلد ، یب  مه  امـش  هکنآ  هچ  دـنیامنب ، اهنآ  زا 
هب اهنآ  تایح  رد  نامز ، ره  لها  هک  دندوب  اوقتاب  دهاز و  دهتجم ، ملاع ، هیقف ، دیدومرف  هک  ار  هچنآ  رگم  دیرادن ، اهنآ  هقلطم  تماما 

.دنیامنب اهنآ  زا  يوریپ  هک  دنشاب  هتشاد  رابجا  تمایق  زور  ات  ناهج  نیملسم  هکنآ  هن  دنشاب ، هدومن  لمع  یتسیاب  یم  املع  نآ  ياواتف 

نآ هرهاط  ترتع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هدراو  صوصن  اب  مأوت  فعاضم ، فاعضا  هب  تافص  نیا  رگا  اهنیا  رب  هوالع 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ًادـبا  هک  یناـسک  زا  يوریپ  تیعبت و  اـی  تسا ، یلوا  اـهنآ  زا  يوریپ  تیعبت و  دـش ، عمج  ترـضح 

؟ هدیسرن یّصن  روتسد و  اهنآ  هرابرد 

نآ زا  يروتـسد  دـندوبن و  ترـضح  نآ  نامز  رد  هعبرا  همئا  زا  کـی  چـیه  هدوبن و  اـهنآ  زا  يرثا  ربمغیپ  ناـمز  رد  هک  یبهاذـم  اـیآ 
هک یبهذم  ای  دنشاب ؟ یم  یسایس  يروآ و  رد  نم  بهذم  دندمآ ، دیدپ  ایند  رد  ینرق  زا  دعب  هدیسرن و  اهنآ  هرابرد  ترضح 

475 ص :

 - یلع یلوم  فوتنملا -  ملاس  ینثّدح  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هیودرم  نبا  لصف 3 . ح 15 ؛ ص56 ، هیودرم ، نبا  بقانم  - 1
.هتاکربو هللا  همحرو  نینمؤملاریمأ  ای  کیلع  مالس  الاقف : رمع ، رکبوبأ و  ءاج  یتح  اهثرحی  ضرأ  یف  مالّسلا  هیلع  یلع  عم  تنک  لاق :

«. کلذب انرمأ  وه  رمع : لاقف  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هایح  یف  نولوقت  متنک  لیقف :
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هرابرد هک  هناگ  هدزای  ناماما  ریاـس  نینچمه  هدوب و  ترـضح  نآ  تسد  هدـش ي  تیبرت  نآ  ياوشیپ  ادـخ و  لوسر  نآ  راذـگ  هشیر 
: هدومرف نیلقث  ثیدح  رد  ًاحیرص  و  هداد ؟ رارق  نآرق  لیدع  ار  اهنآ  هدیسر و  روتسد  اهنآ  درفدرف  مان  هب  اهنآ و  مامت 

« .کله دقف  مهنع  فّلخت  نمو  : » هدومرف هنیفس  ثیدح  رد  و  کله » دقف  امهنع  فّلخت  نمو  یجن  دقف  امهب  کّسمت  نم  »

: دومرف هک  دیامن  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  ّیبنلا  ْهیصو  باب   (1) «، قعاوص  » هحفص 135 رد  رجح  نبا  و 

« .دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  .دیتسج  کّسمت  ًامأوت  ًاعم و  اهنآ  ود  ره  هب  رگا  هک  دنتسه  نم  هعیدو  امش  نایم  رد  نم  ترتع  نآرق و  »

: تسا هدومرف  ترتع  نآرق و  هرابرد  ترضح  نآ  هک  تسا  يرگید  ثیدح  لوق ، نیا  دیؤم  دیوگ : رجح  نبا  هاگ  نآ 

(2)« .مکنم ملعأ  مّهنإف  مهومّلعتالو  اوکلهتف  امهنع  اورّصقتالو  اوکلهتفامهومّدقتالف  »

476 ص :

.یترتعو ّلجوّزع  هللا  باتک  رخآلا : نم  دکآ  امهدحأ  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دق  ّینإ  تبجأف  تیعد  دق  ّینأک  هحیحـص  هیاور  یفو  - » 1
امهنع اورّـصقت  الو  اوکلهتف  امهومّدقتت  الف  ضوحلا ...  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  امهیف ، ینوفلخت  فیک  اورظناف  هانثملاب -  يأ 

الو اوکلهتف  امهنع  اورّـصقت  الو  اوکلهتف  امهومّدـقتت  ـال  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  هلوق  یفو  مکنم ...  ملعأ  مّهنإـف  مهومّلعت  ـالو  اوکلهتف 
هل ّلدـیو  هریغ  یلع  ًامّدـقم  ناـک  هینیدـلا ، فئاـظولاو  هیلعلا  بتارملل  مهنم  لـهأت  نم    ّ نأ یلع  لـیلد  مکنم ،» ملعأ  مّهنإـف  مهوـمّلعت 
مه نیذـّلا  ّيوبنلا  تیبلا  لهأف  شیرق ، هلمجلا  اذـه  تبث  اذإو  .مهیف  هدراولا  ثیداحألا  یف  ّرم  امک  شیرق  ّلـک  یف  کلذـب  حیرـصتلا 

، یکم رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  ...یلوأو .» ّقحأو  يرحأ  کلذـب  مهریغ  یلع  مهزییمت  یف  ببـسلاو  مهرخف  دـتحمو  مهلـضف  هرغ 
.مهب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ْهیصو  باب  همتاخ ، ، 229 ص228 - 

؛ یلع نب  نسحلا  رابخا  ًْهیقب  ج 3/66 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  تسا : هدش  هدروآ  نّنـست  لها  رگید  بتک  رد  تیاور  زا  زارف  نیا  - 2
ج 1/186/ح يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  مقرا ؛ نب  دیز  نع  هلثاو  نب  رماع  لیفطلاوبا  همجرت  باتک ج 5/167/خ 497  نیمه  رد  زین  و 

.هنسلاو باتکلاب  ماصتعالا  یف  یناثلا  بابلا  صو 188 ح 957 ، ، 946
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هک اریز  دیهدن ؛ میلعت  نم  ترتع  هب  دش و  دیهاوخ  كاله  هک  دییامنن  اهنآ  تمدخ  زا  ریـصقت  دییوجن و  مّدـقت  نم  ترتع  نآرق و  رب 
.دنشاب یم  امش  زا  ملعا  اهنآ 

هیملع و بتارم  رد  ترضح ، نآ  تیب  لها  ترتع و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  فیرش  ثیدح  نیا  هک  هدومن  رظنراهظا  رجح  نبا  هاگ  نآ 
نودـب دنـشاب ، نارگید  رب  مّدـقم  یتسیاب  تیب  لها  زا  ترتع  هکنیا  هب  وا  ناعذا  اب  ابجع  .دـنراد  نارگید  رب  مّدـقت  ّقح  هینید ، فیاظو 

رگم تسین  نیا  دنراد ؟ یم  لیلج  نادناخ  نآ  رب  مّدقم  ار  هعبرا  ياهقف  عورف  رد  يرعـشا و  نسحلاوبا  لوصا  رد  ناهرب ، لیلد و  چـیه 
تلادـع اوقت و  عرو و  ملع و  تهج  زا  امـش  ياهقف  ناماماو  دراد  تحـص  امـش  هدومرف ي  هچنانچ  جاجل و  دانع و  بّصعت و  يور  زا 

.دنا هدومن  ریفکت  قیسفت و  ار  رگید  ضعب  اهنآ  زا  ضعب  ارچ  سپ  دنا ، هدوب  عاطم 

ام ناماما  ءاهقف و  هب  دینز  یم  تمهت  هک  دح  نیا  هب  ات  دییوگ ، یم  دـیآ  یم  ناتنابز  هب  هچره  هک  دـییامن  یم  یفطل  یب  یلیخ  ظفاح :
ای يّدر و  رگا  .تسا  ضحم  بذک  ًاعطق  امـش  نایب  نیا  .دنا  هدمآ  رب  رگیدکی  ریفکت  قیـسفت و  ای  فیعـضت و  در و  ماقم  رد  اهنآ  هک 

، هدوب اهنآ  ماقم  هتسیاش  هک  لیلجت  میظعت و  زج  ام  ياملع  فرط  زا  ّالا  هدوب و  هعیـش  ياملع  فرط  زا  هدش ، هتفگ  اهنآ  هرابرد  يدقن 
.هتفرن ذغاک  يور  یملق 

یم ینعی  دـییامن ؛ یم  وهـس  ًادـمع  ای  دـیرادن ، دوخ  ياملع  هربتعم  بتک  تاجردـنم  هب  یهّجوت  یلاع  باـنج  دوش  یم  مولعم  یعاد :
هعبرا همئا  دوخ  یتح  دنا ، هتشون  اهنآ  ّدر  رب  اه  باتک  ناتدوخ  ياملع  زا  رباکا  ّالا  دینک و  یم  يزادنا  طلغ  یلو  دیناد ،

477 ص :
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.دنا هدومن  ریفکت  قیسفت و  ار  رگیدکی 

.دییامن نایب  ، دیراد رظن  رد  رگا  تسیچ ؟ اهنآ  بتک  تاجردنم  دننایک و  ءاملع  نآ  دییامرفب  ظفاح :

کلام ماما  هب  نعط  ماقم  رد  هتسویپ  امهریغ  و  لاس 456 ق ) ياّفوتم  یسلدنا ، دمحا  نب  یلع   ) مزح نبا  هفینح و  یبا  باحصا  یعاد :
هب دـننز  یم  نعط  اهنآ  ریغ  یلازغ و  ماما  نیمرحلا و  ماـما  دـننام  یعفاـش ، باحـصا  نینچمه  دنتـسه و  یعفاـش  سیردا  نب  دـمحم  و 
هللا راج  یلازغ و  دـمحم  نب  دـمحم  دـماح  وبا  یعفاش و  ماما  دـییامرفب  میامن ؛ یم  لاؤس  یلاع  بانج  زا  هوالع  هب  .کلام  هفینحوبا و 

.دنتسه یصاخشا  هنوگچ  يرشخمز 

.دنا تعامج  ماما  هقث و  ءاملع و  ءاهقف و  لوحف  زا  ظفاح :

هفینحوبا هب  نّنست  لها  ياملع  ناماما و  در 

: دیوگ یعفاش  ماما  یعاد :

«. هفینح یبأ  نم  مأشأ  مالسالا  یف  دلو  ام  »

(1) «. هفینحوبا زا  رت  موئشم  مالسا  رد  هدیدرگن  ّدلوتم  »

478 ص :

نم مهیلع -  ّرش  یعفاشلا  لاقو  مهیلع -  مأشأ  دولوم  مالسالا  یف  دلو  ام  نالوقی : نایفس  یعازوألا و  تعمس  لاق : يرازفلا  انثًدح  - » 1
رد زین  و  هفینحوبأ .)  ) تباث نب  نامعن  لاح  حرش  هرامش 7297 ، همجرت  ح 22 ، ، 13/419 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  هفینح .» یبأ 
یف دـلو  ام  کلام : لاـق  لاـق : ینینحلا  میهاربإ  نب  قاحـسإ  انثّدـح  : » دـنک یم  لـقن  ار  تراـبع  نیا  ح 8 ، هحفـص 415 ، دلج ، نیمه 

انثّدح : » دـنک یم  لقن  ار  ترابع  نیا  ح 9 ، دلج ، نیمه  هحفص 416  رد  و  هفینح .» یبأ  نم  مالسالا  لهأ  یلع  ّرـضأ  دولوم  مالـسالا 
نیهجولا یف  سیلبإ  هنتف  نم  هّمألا  هذـه  یلع  ّرـضأ  هفینح  یبأ  هنتف  تناک  لاق : .سنأ  نب  کـلام  نع  سنأ  نب  کـلام  بتاـک  بیبح ،

ياه لاس  نیب  ناگتـشذگ  رد  ح 1196 ، ، 2/77 طسوالا ، خـیرات  رد  يراخب  زین  و  ننـسلا .» ضقن  نم  عضو  امو  ءاجرالا ، یف  ًاـعیمج ،
، نایفـس دنع  تنک  لاق : يرازفلا ، انثّدح  : » دنک یم  لقن  ار  ترابع  نیا  هفینح ) وبأ   ) تباث نب  نامعن  لاح  حرـش  يرجه ، 140 و 150 

«. هنم مأشأ  مالسإلا  یف  دلو  ام  هورع ، هورع  مالسإلا  ضقنی  ناک  دمحلا هللا  لاقف : هفینحوبأ  یعنف 
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: هتفگ زین  و 

« .هّنسلاو باتکلا  فالخ  هقرو  نوثالثو  هئام  اهیف  اذإف  هفینح  یبأ  باحصأ  بتک  یف  ترظن  »

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  تنـس  وادخ  باتک  فالخ  هقرو  یـس  دـص و  تساهنآ  رد  سپ  هفینح ، یبا  باحـصا  بتک  رد  مدرک  رظن 
(1) .هلآو

(2)« لوصالا ملع  یف  لوخنم   » باتک رد  یلازغ  دماح  وبا  و 

: دیوگ

دّمحم عرش  هب  مده  لصأب  عرـشلا  دعاوق  عیمج  فدرأو  اهماظن  ّریغو  اهکلـسم  شَّوشو  نطبلا  رهظ  هعیرـشلا  بَّلق  دقف  هفینح  وبأ  اّمأف  »
«. قسف ٍّلحتسم  ریغ  هلعف  نم  ورفک  الحتسم  اذه  نم  ًائیش  لعف  نمو  یفطصملا 

زا کی  ره  ار و  وا  ماظن  داد  رییغت  ار و  وا  هار  هدومن  شّوشم  دینادرگ و  نوگژاو  ار  تعیرش  هفینحوبا  قیقحت  هب  سپ 

تخاس نورقم  یلصا  اب  ار  عرش  نیناوق 

479 ص :

اذإف هفینح ، یبأ  باحـصأل  بتک  یف  ترظن  یعفاشلا : سیردإ  نب  دّمحم  یل  لاق  لاق : .مکحلادبع  نب  هللادـبع  نب  دّـمحم  انربخأ  - » 1
عورفلا تراصف  أطخ ، ناک  لصألا  ّنأل  دّمحم : وبأ  لاق  .هّنـسلاو  باتکلا  فالخ  هقرو  نینامث  اهنم  تددـعف  هقرو ، نوثالث  هئام و  اهیف 

(. هفینح وبأ   ) تباث نب  نامعن  لاح  حرش  هرامش 7297 ، همجرت  ح 90 ، ، 13/437 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  أطخلا .» یلع  هیضام 
ص613، یلازغ ، لوخنملا ، اـهماظن .» ّریغو  اهکلـسم  شّوشو  نطبل ، ًارهظ  هعیرـشلا  ّبلق  دـقف  هنع -  هللا  یـضر  هفینح -  وبأ  اـّمأو  - » 2

لصأب هعیرـشلا  دعاوق  عیمج  فدرأ  مث  تسا ...« : هدروآ  ار  ترابع  نیا  رد ص616 ، و  کلسم 3 . لصف 8 ، باب 2 ، يوتفلا ، باتک 
«. ًاعطق هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  عرش  هب  مده 
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نودب سک  ره  تسا و  رفاک  دنادب ، لالح  ار  نآو  دـیامنب  ًادـمع  ار  لمع  نیا  سک  ره  .دومن  ناریو  ار  ربمغیپ  عرـش  لصا ، نآ  اب  هک 
.قساف ای  تسا  رفاک  ای  گرزب  ملاع  نیا  راتفگ  هب  هفینحوبا  ًاعطق  سپ   ) .تسا قساف  دیامنب  دّمعت 

.میامن یم  يراددوخ  شنایب  زا  یعاد  هک  هتشون  وا  قیسفت  در و  نعط و  رد  يرایسب  مالک  باب ، نیا  رد  هاگ  نآ  و 

(1)« راربالا عیبر   » رد تسامش -  ياملع  تاقث  زا  هک  فاّشک -  ریسفت  بحاص  يرشخمز  هللا  راج  و 

: تسا هتشون 

« .رثکأ وأ  ثیدح  هئام  عبرأ  هللا  لوسر  یلع  هفینحوبأ  ّدر  طابسأ  نب  فسوی  لاق  »

.رتشیب ای  ثیدح  دصراهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  هفینحوبا  هدومن  در  تسا : هتفگ  طابسا  نب  فسوی 

: تفگ یم  هفینحوبا  هک  فسوی  دیوگ  زین  و 

« .یلوق نم  ریثکب  ذخال  هللا  لوسر  ینکردأ  ول  »

!(. دومن یم  نم  راتفگ  زا  يوریپ  ینعی  ، ) تفرگ یم  ارم  ياه  هتفگ  لاوقا و  زا  رتشیب  دومن ، یم  كرد  ارم  ربمغیپ  رگا 

باتک یلازغ و  لوخنم  باتک  هب  هعجارم  زا  هک  هعبرا ، همئا  رئاس  هفینحوبا و  باب  رد  تسا  رایسب  امـش  ياملع  زا  نعاطم ، لیبق  نیا  زا 
ماما هک  اجنآ  ات  دیآ ، یم  مولعم  نارگید  يزوج و  نبا  مظتنم  يرشخمز و  راربألا  عیبر  یعفاش و  هفیرشلا  تکن 

480 ص :

.ملقلاو باتکلاو  بدألاو  مکحلاو  ملعلا  باب  ، 4/93 يرشخمز ، راربألا ، عیبر  - 1
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(1): دیوگ لوخنم »  » رد یلازغ 

« .ثیداحألا فرعی  الو  وحنلاو  هغللا  فرعی  الو  مالکلا  یف  نحلی  یفوکلا  تباث  نب  نامعنلا  هفینح  ابأ  ّنإ  »

.هتشادن ثیداحا  وحن و  تغل و  ملع  هب  تفرعم  هدوب و  يرایسب  ياهطلغ  یفوک  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  راتفگ  رد 

هدومن یم  لمع  سایق  هب  طقف  اذل  هدوبن ، تسا ) نید  ساسا  هیاپ و  نآرق ، زا  دعب  هک   ) ثیدـح ملع  هب  فراع  نوچ  دـسیون : یم  زین  و 
اب دـیامن  لمع  سایق  هب  سک  ره  سپ   ) .دوب سیلبا  دومن  ساـیق  هب  لـمع  هک  یـسک  لّوا  ینعی  سیلبا ؛» ساـق  نم  لّوأ   » هکنآ لاـح  و 

(. دش دهاوخ  روشحم  سیلبا 

ءاملع یگمه  ینعی  هیف ؛» نعطلا  یلع  ّلکلا  قفتا   » (2): دیوگ مظتنم  رد  يزوج  نبا  و 

481 ص :

فرعی ناک ال  ّهنأل  ًادهتجم  نکی  ملف  هفینحوبأ : اّمأو  : » دـسیون یم  لصف 4  باب 1 ، يوتفلا ، باتک  ص581 ، لوخنملا ، رد  یلازغ  - 1
«. اهنم حیحصلا  ّدرو  هفیعضلا  ثیداحألا  لوبقب  يرض  اذهلو  ثیداحألا  فرعی  ناکو ال  سیبق  وبأب  هامر  ولو  هلوق : ّلدی  هیلعو  هغللا 

دئاقعلا یلإ  عجری  امل  هیف  اونعط  موقف  ماسقأ : هثالث  یلع  اومـسقنا  مث  هیف ، نعطلا  یلع  ّلکلا  قفتاف  اذه  دـعبو  باتکلا  ّفلؤم  لاق  - » 2
«. حاحـصلا ثیداحألا  فلاخی  اـمیف  يأرلاـب  هلوقل  هیف  اونعط  موقو  هطبـضو  هظفح  هّلقو  هتیاور  یف  اونعط  موقو  .لوصـألا  یف  مـالکلاو 

ءافعـضلا رد  یلیقع  نینچمه  هفینح .) وـبأ   ) تباـث نب  ناـمعن  لاـح  حرـش  يرجه ، لاس 150  عیاـقو  ، 8/131 يزوـجلا ، نبا  مظتنملا ،
هفینحوبا صیقنت  فیعـضت و  رد  ثیدح  دنچ  هفینحوبا )  ) تباث نب  نامعن  لاح  حرـش  هرامش 1876 ، همجرت  ، 285  - 4/284 ریبکلا ،

نـسحلا نب  دـمحا  تعمـس  لاـق : یلیقعلا ، دواد  نب  نامیلـس  انثّدـح  : » مینک یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  نتم  هب  هـک  تـسا  هدرک  لـقن 
نب نیـسحلا  تعمـس  لاق : يزورملا ، دّمحم  نب  هللادبع  انثّدح  «. » بذـکی هفینح  وبأ  لوقی : لبنح ، نب  دـمحا  تعمـس  لاق : يذـمرتلا ،

انثّدـح «. » رکذـی هثیدـحو ال  مومذـم  هیأر  لاقف : هفینح ؟ یبأ  یف  لوقت  اـم  تلقف : لـبنح ، نب  دـمحأ  تلأـس  لوقی : يزورملا ، نسحلا 
نازیم رد  زین  یبـهذ  ثیدـحلا .» یف  فعـضی  ناـک  لاـق : هفینح ، یبأ  نع  لئـس  نیعم و  نـب  ییحی  تعمـس  لاـق : ناـمثع ، نـب  دّـمحم 

نبا نورخآ .» يدع و  نباو  هظفح  ههج  نم  یئاسنلا  هفّعض  : » دسیون یم  هفینحوبا  لاح  حرـش  هرامش 9099 ، همجرت  ، 7/38 لادتعالا ،
ملعأ هبطاق ال  انتمئأ  دـنع  هب  جـتحی  نا  زوجی  ال  : » دـسیون یم  تباث  نب  نامعن  لاـح  حرـش  ص73-3/61 ، نیحورجملا ، رد  زین  ناـبح 

«. ...حدـقلا هیلع  اوقلطأو  هوحرج  راطقألا  رئاس  راصمألا و  عیمج  یف  نیدـلا  یف  عرولا  لهأو  نیملـسملا  همئا  ّنأ  یلع  افالخ  هیف  مهنیب 
نایفـس تعمـس  يربنعلا  ذاعم  نب  ذاعم  لاق  : » مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دنک  یم  لقن  هفینحوبا  تمذم  رد  یثیداحا  سپس 
میهاربا انیلا  بتک  يروباسینلا : مزر  نب  هللادبع  نب  رشبم  تعمس  لوقی  روصنم  نبا  .نیتّرم  رفکلا  نم  هفینحوبأ  بیتتـسا  لوقی : يروثلا 

«. ًامیتی ثیدحلا  یف  هفینحوبأ  ناک  كرابملا : نبا  لاق  .هفینح  یبأ  راثآ  نم  یّنع  مهتبتک  ام  اوحما  نا  قارعلا : نم  نامهط  نب 
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هک اریز  دنا ؛ هداد  رارق  نعط  دروم  ار  وا  يا  هتسد  دنا : هدش  میـسقت  مسق  هس  رب  ناگدننک  نعط  یهتنم  .هفینحوبا  رب  نعط  رد  دنا  قفتم 
هب دننز  یم  نعط  ار  وا  رگید  یموق  هتـشادن و  تایاور  رد  طبـض  هظفاح و  هّوق  دنتفگ  رگید  یهورگ  هدوب و  لزلزتم  دـیاقع  لوصا  رد 

.هتشاد حاحص  ثیداحا  اب  تفلاخم  هتسویپ  وا  يأر  هدوب و  سایق  يأر و  بحاص  هکنیا 

یعاد هکنآ  هچ  تسین ؛ شراتفگ  تقو  کنیا  هک  تسا  رایـسب  ناتناماما  هرابرد  ناتدوخ  ياملع  زا  نعاطم  راتفگ و  لـیبق  نیا  زا  سپ 
هچ ره  تسا و  هعیش  ياملع  فرط  زا  هلوقنم  نعاطم  دیدومرف  هک  دیدروآ  اجنیا  هب  ار  نخس  هتشر ي  امش  یلو  مدوبن ، داقتنا  ماقم  رد 

مسق نیا  بلطم  ّالا  دییامن و  یم  قطنم  الب  عافد  ًارارف  دینک و  یم  اجیب  داقتنا  امش  میوگب  متساوخ  .میوگ  یم  دیآ ، یم  یعاد  نابز  رب 
دشاب یم  بّصعت  زا  یلاخ  قطنم و  لقع و  ملع و  قباطم  دوش ، یم  يراج  یعاد  نابز  رب  هچنآ  .تسین 

482 ص :
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.دنیامن یمن  مه  نیهوت  دنا و  هدادن  تبسن  دنا ، هتشون  ناتدوخ  ياملع  هچنآ  زا  ریغ  امش  هعبرا ي  همئا ي  هرابرد ي  هعیش  ياملع  و 

دوجو يداریا  عون  چیه  ام  رشع  ینثا  همئا  هسّدقم ي  تاماقم  هب  تبسن  هیماما  هعیـش ي  ياملع  نایم  رد  امـش ، ياملع  فالخ  رب  یلو 
اهنآ رب  یهلا  ضیف  تاـضافا  هک  میناد  یم  هسردـم  کـی  نادرگاـش  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاـط  هـمئا ي  اـم  نوـچ  درادـن ؛
اهنآ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هلیـسو  هب  هک  هیهلا  ریتاسد  قباطم  مهرخآ ، یلا  مهلّوأ  نم  ًامومع ، اهنآ  تسا و  هدوب  ناسکی 

.دندومن یم  لمع  دش ، غالبا 

هدوبن ماما  هدزاود  نیب  یفالتخا  اذـلف  .دنتـشاد  ربمغیپ  زا  دنتـشاد  هچره  دنتـشادن ؛ يرظن  دوخ  رکف  راـکتبا  ساـیق و  يأر و  هب  اـهنآ ] ]
اوشیپ يانعم  هب  هک  يوغل  ماما  هن  یلو  دـندوب ، ماما  اهنآ  هکنآ  هچ  ماکحا ؛) دـیاقع و  عیمج  رد  امـش  هعبرا  همئا ي  تاـفالتخا  دـننام  )

.دشاب

تسا هیهلا  هیلاع  تسایر  هعیش  هدیقع  رد  تماما 

نید لوصا  زا  یلصا  هیهلا و  هیلاع ي  تسایر  يانعم  هب  تماما  نآ  دنا ، هدومن  نایب  ءاملع  نیقّقحم  هک  مالک ، ملع  حالطـصا  رد  هکلب 
: هک میا  هدیقع  نآ  رب  مه  ام  دشاب و  یم 

« .هّمألا هّفاک  یلع  هعابتا  بجی  ثیحب  ایندلاو  نیدلا  روما  یف  هللا  لوسر  نع  هفالخ  هیهلالا  هّماعلا  هلاسرلا  یه  همامالا  »

هک ایند  نید و  رما  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بناج  زا  تفالخ ، قیرط  هب  قیالخ ، همه  رب  تسا  یهلا  یمومع  تسایر  تماما ،
.مدرم هفاک ي  رب  وا  تعباتم  تسا  بجاو 
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نیملـسم ياملع  رباکا  هکنآ  هچ  دشاب ؛ یم  نید  لوصا  زا  یحالطـصا  تماما  هک  دیدومرف  یمن  مزج  عطق و  روط  هب  دوب  بوخ  خیش :
.دندروآ نید  لوصا  ءزج  لیلد ، نودب  امش  ياملع  هک  دشاب  یم  همّلسم  تاعورف  زا  هکلب  تسین ، نید  لوصا  زا  تماما  دنیوگ 

يواضیب یـضاق  هلمج  نآ  زا  دنتـسه ؛ هدـیقع  نیا  رب  مه  امـش  ياملع  رباکا  هکلب  درادـن ، اهنت  نایعیـش  هب  صاصتخا  ناـیب  نیا  یعاد :
: دیوگ تحارص  لامک  اب  رابخا ، ثحب  نمض   (1)« لوصالا جاهنم   » باتک رد  ناتدوخ  فورعم  رّسفم 

« .هعدبلاو رفکلا  بجوت  اهتفلاخم  یتلا  نیدلا  لوصأ  لئاسم  مظعأ  نم  همامالا  ّنإ  »

.دشاب یم  تعدب  رفک و  بجوم  نآ ، تفلاخم  هک  تسا  نید  لوصا  نیرت  گرزب  زا  تماما  هک  یتسرد  هب 

(2) یچشوق یلع  الم  و 

: دیوگ تماما  ثحبم  دیرجت ،» حرش   » رد

« .هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  هفالخ  ایندلاو  نیدلا  رومأ  یف  هماع  هسایر  یهو  »

.هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  تفالخ ، قیرط  هب  ایند ، نید و  روما  رد  تسا  یمومع  تسایر  تماما ،

هدومن ار  ینعم  نیا  لقن   (3) ناهبزور یضاق  دننام  امش ، ياملع  نیرت  بّصعتم  و 
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یف جاهبالا  زا  هدافتسا  اب  ( ) هبذک ملع  امیف   ) مود لصف  هلاعفا ،) یف   ) لّوا باب  ْهنسلا ،) یف   ) یناثلا باتک  يواضیب ، لوصالا ، جاهنم  - 1
هنا ملعن  امک  هلقن  یلع  یعاودلا  ریفوتل  حصولام  یناثلا  : » دـسیون یم  يواضیب  (. 2/295 یکبسلا ، یفاکلادبع  نب  یلع  جاهنملا ، حرش 

هماقالا رتاوتت  امک  رتاوتت  ملو  یلع  همامإ  یلع  لد  صنلا  نأ  هعیـشلا  تعدأو  لقنل  ناک  ول  ذإ  امهنم  ربکأ  هنیدـملاو  هکم  نیب  هدـلب  ـال 
اّمأو همامالا  فالخب  امهتفلاخم  یف  هعدـب  ـالو  رفک  ـالو  عورفلا  نم  نـالوألا  اـنلق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  تازجعمو  هیمـستلاو 

«. نیدهاشملا هّلقلف  تازجعملا  کلت 
دصقم 5. ص365 ، یچشوق ، دیرجت ، حرش  - 2

یـسررب لقن و  باتک  نیا  رد  ناهبزور  نیا  تاملک   ) .اهیف ْهمـصعلا  طارتشاو  ْهمامالا  ثحاـبم  یف  ، 2/304 يرتست ، قحلا ، قاـقحا  - 3
(. تسا هدش 
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: هک ترابع  نیا  هب  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تفالخ  تباین و  تّما و  رب  تسایر  تماما ، هک  تسا 

« .هّمألا هّفاک  یلع  هعابتا  بجی  ثیحب  هّلملا  هزوح  ظفحو  نیدلا  هماقإ  یف  لوسرلا  هفالخ  یه  هرعاشألا  دنع  همامالا  »

وا تعباتم  تسا  بجاو  هک  يوحن  هب  مالـسا ، ّتلم  هزوح  ظفح  نید و  ندومن  اپ  رب  رد  تسا  هللا  لوسر  تفالخ  هرعاشا ، دزن  تماـما 
.تّما عیمج  رب 

: دومرف یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوب ، نید  عورف  زا  تماما  رگا 

نیب عـمج   » رد يدـیمح  دـننام  امـش ، ياـملع  رباـکا  هچناـنچ  هدرم ؛» تیلهاـج  لـها  قـیرط  هب  دریمب ، دسانـشن و  ار  ماـما  هک  یـسک  »
(2)« یفسن دیاقع  حرش   » رد ینازاتفت  دعسالم  »(1) و  نیحیحصلا

: دومرف هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  و 
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نع : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  يدیمح  .رمع  نب  هللادـبع  دنـسم  ح 1498 ، ، 2/296 يدیمح ، نیحیحـصلا ، نیب  عمجلا  - 1
«. هیلهاج هتیم  تام  هعیب  هقنع  یف  سیلو  تام  نمو  لوقی ... : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق : رمع  نب  هللادبع 

یم هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا ، هدـش  لقن  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ثیدـح ، نیا  ص110 . ینازاتفت ، هیفسنلا ، دئاقعلا  حرـش  - 2
، يزودنق نّنست ، لها  عبانم  زا  تسا و  ناوارف  یعیـش  عبانم  رد  ثیدح  نیا  هیلهاج .» هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم  : » مینک
«. هیلهاج هتیم  تام  ماما  ریغب  تام  نم  : » تسا هدرک  لقن  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باب 91 ، ح 3 ، ، 3/372 ْهدوملا ، عیبانی  رد 

،13/366 دنسم ، رد  یلعی  یبأ  یمرـضحلا ؛ هللادبع  نب  دمحم  ثیداحا  ح 5816 ، ، 6/384 طسوألا ، مجعم  رد  یناربط  ار  ثیدـح  نیا 
، هعاطلاو عمـسلا  رکذ  یف  باب  ح 1091 ، ص713 ، هنـسلا ، باتک  رد  مصاع  یبأ  نب  رمع  نایفـس ؛ یبأ  نب  هیواـعم  دنـسم  ح 7375 ،
رد نابح  نبا  ار  ثیدـح  نیا  هیلهاج .» هتیم  تام  ماـما  هیلع  سیلو  تاـم  نم  : » دـنا هدرک  لـقن  ماـما ...  هیلع  سیلو  تاـم  نم  ثیدـح 

لقن نیّلـضملا  هّمئألا  نم  هتّمأ  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصملا  فوخت  همئألا ، ْهعاط  باب  ریـسلا ، باتک  ، 10/434 دوخ ، حیحص 
ینعم و هک  میبای  یم  رد  اهنآ  همه  رد  تقد  اب  یلو  هدش ، لقن  یفلتخم  ظافلا  اب  ثیدح  نیا  هچرگ  هک  تسا  رکذ  نایاش  .تسا  هدرک 

.تسا نید  لوصا  زا  تماما ، هک  درک  تابثا  زین  اهنآ  هب  کسمت  اب  ناوت  یم  تسا و  یکی  اهنآ  همه  موهفم 
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« .هیلهاج هتیم  تام  دقف  هنامز  مامإ  فرعی  ملو  تام  نم  »

.تیلهاج لها  ندرم  هب  تسا  هدرم  قیقحت  هب  سپ  دشاب ، هتخانشنار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یسک 

هک يا  هنوـگ  هب  دوـب ، دـهاوخن  تیلهاـج  لـصا  هب  ندرم  نید و  لزلزت  بجوـم  نید ، عورف  زا  یعرف  هب  تـفرعم  مدـع  تـسا  یهیدـب 
: دیوگ ًاحیرص  يواضیب 

« .ددرگ تعدب  رفک و  بجوم  شتفلاخم  »

.دشاب یم  تّوبن  ماقم  میمتت  نید و  لوصا  رد  لخاد  تماما ، هک  تسا  تباث  سپ 

، لبنح ماما  یعفاش ، ماما  کلام ، ماما  مظعا ، ماما  دیناوخ : یم  ماما  ار  دوخ  ياملع  هک  امـش  .تسا  رایـسب  تماما  يانعم  رد  قرف  اذـلف 
.تسا يوغل  يانعم  هب  هریغو ، یلازغ ، ماما  یبلعث ، ماما  رخف ، ماما 

، دشاب ماما  اهدـص  نامز  کی  رد  تسا  نکمم  تسا و  عیـسو  ناماما  زا  عون  نیا  هنماد  .میراد  تعامج  ماما  میراد ، هعمج  ماما  مه  ام 
ماما نآ  تسا و  رفن  کی  طـقف  یناـمز  ره  رد  تسوا ، هدـهع  رب  نیملـسم  هّماـع ي  تساـیر  مدرک ، ضرع  هک  ینعم  نآ  هب  ماـما  یلو 
سان همه  زا  ياقتا  عروا و  دهزا و  عجشا و  لضفا و  ملعا و  هدیدنسپ و  قالخا  هدیمح و  تافـص  عیمج  دجاو  یتسیابًامتح  هک  تسا 

بحاص و 
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.دشاب تمصع  ماقم 

هیلاع تافص  عیمج  دجاو  هک  یماما ، نینچ  تسا  یهیدب  تمایق و  زور  ات  دوب  دهاوخن  یلاخ  یماما  نینچ  دوجو  زا  نیمز  هاگ  چیه  و 
نم صوصنم  یلاعت و  يادخ  بناج  زا  بوصنم  دیاب  یماما  نینچ  ًامتح  تسا و  تیناحور  تاماقم  نیرتالاب  شماقم  دـشاب ، تیناسنا 

.دشاب یم  ماظع  يایبنا  یتح  قیالخ ، عیمج  زا  عفرا  یلعا و  هک  دشاب ، لوسرلا  ِبناج 

تّوبن ماقم  زا  رتالاب  ار  اهنآ  ماقم  دییامن و  یم  ولغ  ماما  هرابرد  ناتدوخ  یفرط  زا  ار و  تالغ  دینک  یم  تّمذم  امـش  یفرط  زا  ظفاح :
بجاو و ماقم  نیبام  .هدومرف  یفرعم  تاماقم  نیرتـالاب  ار  ءاـیبنا  ماـقم  دـیجم  نآرق  هیلقع ، لـیالد  زا  هوـالع  هکنآ  لاـح  دـیناد و  یم 

لباق ریغ  مّکحت و  ضحم  تسا ، لیلد  نودب  نوچ  امش  ياعدا  نیا  .دشاب  یم  ءایبنا  ماقم  نامه  نکمم ،

.دشاب یم  لوبق 

تسا هماع  تّوبن  زا  رتالاب  تماما  ماقم 

مکحم باتک  لیلد ، نیرتالاب  هکنآ  لاح  تسا و  لیلد  یب  ياعدا  دـییامرف  یم  هدومنن ، لـیلد  زا  راسفتـسا  یلاـع  باـنج  زونه  یعاد :
هک دیامرف  یم  لقن  ار  مالسلا  هلآو  انیبن  یلعو  هیلع  نمحرلا ، لیلخ  میهاربا  لاح  حرش  هرقب ، هروس  رد  هک  تسا  دیجم  نآرق  ینامسآ 
نآ هب  یماقم  تعفر  دومرف  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  تسا ، تبث  ًاحورـشم  ریـسافت  رد  هک  دـنزرف ) لام و  ناج و   ) هثـالث ناـحتما  زا  سپ 
نآ هک  دوبن  ًارهاـظ  یماـقم  دوب -  دـجاو  هک  ّتلخ -  یمزعلاولوا و  تلاـسر و  تّوبن و  ماـقم  زا  دـعب  نوچ  .دـیامرف  تیاـنع  راوگرزب 

لوسر هب  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 124  رد  اذل  دوب -  یناحور  تاماقم  عیمج  قوفام  هک  تماما -  ماقم  ّالا  دـهدب  ماقم  عیفرت  ار  ترـضح 
: دهد یم  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 
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﴾. َنیِِملاّظلا يِدْهَع  ُلاَنَی  َلاَق َال  ِیتَیّرُذ  ْنِمَو  َلاَق  ًاماَمِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاَج  ّینِإ  َلاَق  ّنُهّمَتَأَف  ٍتاَِملَِکب  ُّهبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو  ﴿

ماما و ار  وت  نم  دومرف : وا  هب  ادـخ  .دروآ  ياج  هب  ار  همه  وا  دومرف و  ناحتما  يروما  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  رآ  داـی  هب  »
تماـما هک  نم  دـهع  دومرف : درک ، یهاوخ  اـطع  زین  نم  نادـنزرف  هب  ار  تماـما  نیا  درک : ضرع  میهاربا  .مدرم  يارب  مداد  رارق  اوشیپ 

« .دیسر دهاوخن  راکمتس  مدرم  هب  تسا ،

هک تسا  تماما  تمظعاب  ماقم  تابثا  هلمج  زا  هک  تسا  لـصاح  يدـیاوف  تارثا و  تماـما ، ماـقم  تاـبثا  يارب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا 
هب سپ  .دـینادرگ  تماـما  تعلخ  هب  علخم  ار  میهاربا  تلاـسر ، تّوبن و  ماـقم  زا  دـعب  اریز  تسا ؛ تّوـبن  ماـقم  زا  رتـالاب  ْهجرد  ْهبتر و 

.دشاب یم  تّوبن  ماقم  زا  رتالاب  تماما  ماقم  لیلد ، نیمه 

نامه نیا  دشاب و  متاخ  ربمغیپ  ماقم  زا  رتالاب  وا  ماقم  یتسیاب  دیناد ، یم  ماما  ار  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هک  امـش ، لوق  رب  انب  سپ  ظفاح :
.دیدومن نایب  ناتدوخ  هک  تسا  تالغ  هدیقع ي 

ماقم .تسا  رایسب  قرف  هّماع  توبن  هصاخ و  تّوبن  نیب  هک  دیناد  یم  دوخ  امش  اریز  دییامن ؛ یم  ریبعت  امش  هک  تسین  مسق  نیا  یعاد :
.تسا تیمتاخ  دنمجرا  خماش  ماقم  نامه  هّصاخ ، تّوبن  هک  دشاب  یم  هّصاخ  تّوبن  زا  رت  تسپ  هّماع و  تّوبن  زا  رتالاب  تماما 

، میامن یم  تراسج  دوز  ملوجع ، زین  مراکشومارف و  نوچ  منک ؛ یم  تبحص  لخاد  ار  دوخ  یهاگ  رگا  بحاص ، هلبق  دیشخبب  باون :
هچنانچ دنا ؛ ناسکی  یگمه  دبال  مه  ماقم  هبتر و  رد  دنتسین ، یلاعت  قح  ناگداتسرف  یگمه  ءایبنا  رگم  دییامرفب 
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: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد 

.(1)﴾ ِِهلُسُر نِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقّرَُفن  ﴿َال 

« .میراذگن قرف  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  نایم  »

.دیدناوخ هّصاخ  هّماع و  دیدومن و  میسقت  تمسق  ود  هب  ار  تّوبن  دیدراذگ و  قرف  امش  هنوگچ  سپ 

هعماج تیبرت  داعم و  أدبم و  هب  توعد  هک  تثعب -  فده  توعد و  ماقم  رد  ینعی  تسا ؛ حیحص  دوخ  لحم  رد  هیآ  نیا  یلب ، یعاد :
توافتم هبتر  هجرد و  تثعب و  لحم  تثعب و  هقیرط ي  لامک و  لضف و  رد  یلو  دـنا ، ناسکی  متاخلا  یلا  مدآ  نم  ، ءایبنا مامت  تسا - 

.دنا

ءایبنا بتارم  فالتخا  رد 

رب هک  يربمغیپ  نآ  اب  هدش و  ثوعبم  رتشیب  ای  رفن  رازه  یـس  رب  هک  يربمغیپ  نآ  اب  هدیدرگ ، ثوعبم  رفن  رازه  رب  هک  يربمغیپ  نآ  ایآ 
؟ دنا ناسکی  تسا  ثوعبم  سان  هّفاک ي 

یتیـسروینوا داتـسا  روسفرپ و  اب  یلاع  ياهـسالک  مّلعم  ای  تسا ؟ یکی  مشـش  سالک  مّلعم  اب  لّوا  سالک  مّلعم  ایآ  منک : ضرع  یلثم 
کی تحت  رد  دنرومأم و  هناخترازو  أدبم و  کی  زا  هکنآ  تهج  زا  تسا  یهیدـب  دـنا ؟ ناسکی  زورما ) حالطـصا  هب  هاگـشناد  ینعی  )
زگره هبتر  ماقم و  تامولعم و  رد  یلو  دنا ، ناسکی  تسا  هعماج  تیبرت  ندرک و  ملاع  ناشدـصقم ، فدـه و  دـنا و  همانرب  مارگرپ و 

.دنتسین ناسکی 

تمدخ لحم  هوالع  هب  دنراد  هک  یلامک  لضف و  تامولعم و  ردق  هب  مادک  ره 
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.دنشاب یم  توافتم  رتالاب و  ناشتیرومأم ،

هروس نیمه  هیآ 253  رد  هچنانچ  دنا ، توافتم  تامولعم  ماقم و  هبتر و  تهج  زا  یلو  دـنا ، ناسکی  توعد  تهج  زا  مه  ماظع  يایبنا 
: دیامرف یم 

﴾. ٍتاَجَرَد ْمُهَضَْعب  َعَفَرَو  ُهّللا  َمّلَک  نَم  مُْهنِم  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُهَضَْعب  اَْنلّضَف  ُلُسّرلا  َْکِلت  ﴿

رد هچرگا  دنا ؛ هدیـسرن  اهنآ  هبترم  هب  نارگید  هک  یلیاضف -  صیاصخ و  هب  رگید  ضعب  رب  ار  ءایبنا  ضعب  میداد  تلیـضف  ینوزفا و  »
دننام  ) وا اب  تفگ  نخس  ادخ  هک  تسا  یسک  ءایبنا  نآ  زا  ضعب  هک  هدومرف -  هراشا  تلیضف  تاهج  ضعب  هب  دندوب و  يواسم  تّوبن 

هیآ رد  و  َهّنَْجلا ﴾ َکُجْوَزَو  َتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  اَی  : ﴿ دهد یم  ربخ  هرقب )  ) هروس 2 هیآ 35  رد  هدومرف و  باطخ  وا  هب  هک  رـشبلاوبا  مدآ 
هب ندومن  یحو  مجنلا )  ) هروس 53 هیآ 10  رد  و  َْکیَْلعَن ﴾ ْعَلْخاَف  َّکبَر  اَنَأ  : ﴿ دومرف یسوم  ترـضح  هب  هک  تسا  هط )  ) هروس 20  12
اب تاجرد  بتارم و  رد  ءایبنا  سپ  یَحْوَأ .﴾ اَم  ِهِدـْبَع  َیلِإ  یَحْوَأَف  : ﴿ هک هداد  ربخ  جارعم  بشرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ 

« .تاجرد ار  اهنآ  زا  یضعب  داد  عیفرت  دنتسین و  يواسم  مه 

(1)« فاّشک  » ریسفت رد  ناتدوخ  رّسفم  لضاف و  ملاع  يرشخمز ، هللا  راج 

: دیوگ
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، دـحأ هتؤی  ملام  یتوأ  ثیح  مهیلع ، لضفملا  وه  ّهنأل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  دارأ  ّهنأ  رهاظلاو  ٍتاَجَرَد ﴾ ْمُهَـضَْعب  َعَفَرَو  - »... ﴿ 1
ءایبنألا یتوأ  ام  رئاس  یلع  ًافینم  ًالـضف  هب  یفکل  هدحو  نآرقلا  ّالإ  تؤی  ول  ولو  .رثکأ  وأ  هیآ  فلأ  یلإ  هیقترملا  هرثاکتملا  تایآلا  نم 

نباو .هرقب  هروس  هیأ 253  لیذ  ، 1/293 يرـشخمز ، هللا  راج  فاّشکلا ، تازجعملا .» رئاس  نود  رهدـلا  هجو  یلع  هیقابلا  هزجعملا  ّهنأل 
یلوأ ّنأو  ءایبنألا  هّیقب  نم  لضفأ  لسرلا  ّنأ  فالخ  الو  : » دسیون یم  ءارسا  هروس  هیأ 55  لیذ  ، 3/43 میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  رد  ریثک 

نیدـلا لالج  یلحم و  نیدـلا  لالج   ) نیلالج ریـسفتو  ...مهلـضفأ » هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  ّنأ  فالخ  الو  لـضفأ ...  مهنم  مزعلا 
هوعدلا مومعب  هریغ  یلع  ٍتاَجَرَد ﴾  ﴿ هلآو هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  يأ  ْمُهَـضَْعب ﴾ َعَفَرَو  : »﴿ دسیون یم  هیآ  نیمه  لیذ  ص42 ، یطویس ،)

«. هدیدعلا صئاصخلاو  هرثاکتملا  تازجعملاو  ممألا  رئاس  یلع  هتّمأ  لیضفتو  هّوبنلا  لیضفتو  هّوبنلا  متخو 
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ماقم اهنآ ، همه ي  زا  ّمها  هک  رامـش  یب  صیاصخ  رایـسب و  لئاضف  هب  ءایبنا ، رب  دراد  تلیـضف  هک  تسا  ام  ربمغیپ  ضعب ، نیا  هب  دارم 
.تسا تیمتاخ 

عوضوم زا  جراخ  هکنیا  اب  .مراد  رگید  لاؤس  کـی  کـنیا  .دـیدومرف  ار  اّـمعم  نیا  ّلـح  هک  میدـش  نونمم  تقوشوخ و  یلیخ  باون :
؛ دـییامرفب ام  همه  مهف  هب  کیدزن  هداس  نایب  اب  هدـش ، رـصتخم  ولو  ار  هّصاخ  تّوبن  هصیـصخ ي  میراد  اّنمت  ناـیاقآ  هزاـجا  اـب  تسا ،

.دومن یم  یـشومارف  داجیا  هلغـشم ، ترثک  یلو  میامنب ، ءاملع  نایاقآ  زا  ار  لاؤس  نیا  هک  دوب  نیا  هدـنب  يوزرآ  لـیم و  اـهلاس  نوچ 
.مرامش یم  تمینغ  ار  هدمآ  تسد  هب  تصرف  کنیا 

دجاو ءایبنا  نایم  زا  یلماک  درف  کی  دوش  یم  هنوگچ  هک  تسا  رامش  یب  باب  نیا  رد  لیالد  رایـسب و  هّصاخ  تّوبن  صیاصخ  یعاد :
.دشاب تیمتاخ  ماقم  نامه  هک  ددرگ  هًصاخ  تّوبن 

تّوبن ثحب  دراو  میهاوخب  رگا  هدـشن و  رارقرب  تنیط  كاپ  ناناملـسم  يارب  مه  نآ  هّصاخ ، تّوبن  تاـبثا  يارب  زا  سلاـجم  نیا  یلو 
هدومنن ار  امـش  ياضاقت  ّدر  هکنآ  يارب  یلو  دوش ، یم  هتفرگ  یّلک  هب  سلجم  تقو  مینام و  یم  زاب  تماما  عوضوم  زا  میوش ، هّصاـخ 

.میامن یم  يا  هراشا  رصتخم  هّلک » كرتی  هّلک ال  كردی  ام ال   » ياضتقم هب  مشاب ،

هّصاخ تّوبن  هصیصخ ي 

هب ماقم  نیا  هب  لوصو  هار  دییامرف ، تیناسنا  تقلخ  لصا  هب  هّجوت  يردق  رگا 
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یمن لصاح  ناسنا  يارب  یناسفن  لامک  هداد و  رارق  سفن  لامک  رد  ار  تیرـشب  لامک  لاـعتم  يادـخ  هکنآ  هچ  دوش ؛ یم  زاـب  یبوخ 
زاورپ لـمع  ملع و  هّوق ي  ود  اـب  هلقاـع  هّوق ي  ییاـمنهار  هب  هکنآ  رگم  ددرگن ، نکمم  سفن  هیکزت ي  سفن و  هیکزت  هب  رگم  ددرگ ،

: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم  هب  بوسنم  مالک  رد  هچنانچ  دیآ ؛ لیان  تیناسنا  ماقم  جوا  هب  ات  دنک ،

دقف دادـضألا  تقرافو  اهجازم  لدـتعا  اذإ  اهللع و  لئاوأ  رهاوج  تهباش  دـقف  لمعلاو  ملعلاب  اهیّکز  نإ  هقطاـن  سفناذ  ناـسنالا  قلخ  »
(1) «. ناویح وه  امب  ًادوجوم  نوکی  نأ  نود  ناسنإ  وه  امب  ًادوجوم  راصو  دادشلا  عبسلا  اهب  كراش 

هب رگا  تسا ،) تیناسنا  تقیقح  نآ  هک   ) دشاب یم  يا  هقطان  سفن  ياراد  ینامـسج -  ندـب  نت و  رب  هوالع  هدـیدرگ - ، قلخ  ناسنا  »
یلصا أدبم  هک  هیولع  ملاوع  تادوجوم  هب  دش  دهاوخ  هیبش  دوش ، هیکزت  لمع  ملع و 

492 ص :

عبـسلا اهب  كراش  دـقف   » ات نآ  لّوا  شخب  تسا ، ثیدـح  ود  هدـنرادرب  رد  هدـش  دای  ترابع  میدرک ، وج  تسج و  ام  هک  اجنآ  ات  - 1
هللا یلص  یبنلا  ّنأ  هملع و  یف  باب  نینمؤملاریمأ ، خیرات  ح 54 ، ، 40/165 راونالا ، راحب  رد  یسلجم  همالع  هک  تسا  یثیدح  دادشلا »
نع لئـسو  : » تسا هدرک  زاغآ  تراـبع  نیا  اـب  باب 14 ، ح 12 ، ، 1/211 ْهّدوملا ، عیباـنی  رد  يزودـنق  و  باـب ؛ فـلأ  همّلع  هلآو  هیلع 
یف یقلأو  تـألألتف  اـهعلاطو  تقرـشأف ، اـهل  هللا  یلجت  دادعتـسالاو ، هّوقلا  نع  هیلاـع  داوملا ، نع  هیراـع  روص  لاـقف : يولعلا ، ملاـعلا 

رد يزاـمن  موـحرم  دوـجوم »...  راـصو   » ار نآ  مود  شخب  و  ...هقطاـن .» سفن  اذ  ناـسنإلا  قـلخو  هلاـعفأ  اـهنع  رهظأـف  هلاـثم  اــهتیوه 
هیلع نینمؤملاریمأ  نع  : » تسا هدرک  عورش  ترابع  نیا  اب  مالّسلا  هیلع  هیولعلا  ْهیاورلا  فسلف ، تغل  ، 8/308 راحبلا ، ْهنیفس  كردتسم 
یفص هعابط  تلدتعا  نمو  هعابط ، تلدتعا  نم  هفسلفلا  تسیلأ  لاق : هفسلفلا ، ملعی  ّهنأب ال  هیلع  ضرتعملا  يدوهیلا  باوج  یف  مالّـسلا 
ّقلخت دـقف  هیقتری  اـم  یلإ  امـس  نمو  هیقتری ، اـم  یلإ  امـس  هیف  سفنلا  رثأ  يوـق  نمو  هیف ، سفنلا  رثأ  يوـق  هجازم  یفـص  نمو  هجازم 

«. ناویح وه  امب  ًادوجوم  نوکی  نأ  نود  ناسنإ  وه  امب  ًادوجوم  راص  دقف  هیناسفنلا  قالخألاب  ّقلخت  نمو  هیناسفنلا ، قالخألاب 
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ملاع زا  هاگ  نآ  کیرش ، يولع  ملاع  تادوجوم  اب  دش  غراف  هیعیبط  داوم  زا  دیسر و  لادتعا  ماقم  هب  هک  ینامز  دشاب و  یم  وا  تقلخ 
« .دش دهاوخ  لئان  تیناسنا  تقیقح  ماقم  هب  جراخ و  تیناویح 

.یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص 

هب یلو  دوش ، یم  تادوجوم  يرترب  ثعاب  هک  تسا  سفن  ناـمه  تسا و  هقطاـن  سفن  بحاـص  یمدآ  ینامـسج ، لـکیه  نیا  زا  ریغ 
، ناسنا رد  رثؤم  لماع  ود  نیا  هک   ) لمع ملع و  هّوق ي  ود  هب  دیامن  هیکزت  دنک و  كاپ  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نیا  نآ ، طرش و  کی 
نتفرگ و جوا  رت ، يوق  اـهنآ  ياـهلاب  هزادـنا  ره  .دـننک  یم  زاورپ  هّوق  ود  نآ  هب  هک  هدـنرپ  ناـغرم  رویط و  رد  تسا  لاـب  ود  هلزنم  هب 

.تسا رتشیب  اوه  ّوج  رد  اهنآ  زاورپ 

نخـس داتـسا  لجا ، خیـش  دیارـس  شوخ  هچ  .دوش  یم  لئان  رتشیب  یناسفن  لاـمک  هب  دـشاب  رت  يوق  شلمع  ملع و  ردـق  ره  مه  یمدآ 
: مالک نیریش  يدعس  سراف -  راختفا  ام -  زاریش  يارس 

توهش دنب  ياپ  وت ز  يدید  غرم  ناریط 

تیمدآ ناریط  ینیبب  ات  يآ  رد  هب 

ماقم هب  لصو  تیناویح و  ملاع  زا  جورخ  سپ 

عمج دوخ  رد  ار  هیلمع  هیملع و  ياوق  سفن ، لامکتسا  ماقم  رد  هک  يرشب  ره  دراد و  سفن  لامک  هب  لماک  یگتـسب  تیناسنا ، يالعا 
.هدیسر تّوبن  ماقم  هبترم  یندا  هب  دیسر ، اهنآ  هثالث ي  صاوخ  هب  دومن و 

.ددرگ یم  تّوبن  تعلخ  هب  عّلخم  تفرگ ، رارق  یلاعت  قح  تاذ  ّصاخ  هّجوت  دروم  یمدآ  نینچ  هاگره  و 

هبترم هب  دسر  یم  یبن  هک  ینامز  ات  دراد ، هتوافتم  بتارم  هدیدرگ -  رکذ  ًالّـصفم  ًالماک و  تّوبن  باوبا  رد  هچنانچ  مه -  توبن  هتبلا 
بتارم يوقا  رب  لمتشم  هک  يا 
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هک دشاب  هیناکما  بتارم  نیرتالاب  هبترم  نآ  دشابن و  رَّوصتم  ناکما  زیح  رد  نآ  زا  ياوقا  هک  دشاب  هروکذـم  هثالث ي  ياوق  صیاصخ 
نامه هک  دـشابن  یناکما  دوجو  بتارم  رد  هبترم  نآ  زا  رتالاب  .تسا و  لّوا  رداص  لّوا و  لولعم  هک  دـنیوگ ، لّوا  لـقع  ار  نآ  اـمکح 

نیا هب  شترضح  نوچ  تسا ؛ هیناکما  بتارم  مامت  قوفام  بجاو و  ماقم  نودام  شتلزنم  ماقم و  هک  تسا  یئایبنالا  متاخ  دوجو 

.دیدرگ متخ  شکرابم  دوجو  هب  تّوبن  دش ، لئان  هبترم 

نوچ مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تّوبن و  بتارم  مامت  قوفام  تیمتاـخ و  ماـقم  زا  رت  نییاـپ  هجرد  کـی  تسا  یماـقم  تماـما  و 
يایبنا رب  لضفا  تماما و  تعلخ  هب  عَّلخم  اذل  هتـشاد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  اب  مه  یناسفن  داحتا  هدوب و  تّوبن  ماقم  دجاو 

.دیدرگ فلس 

هب يادتبا  ظفاح  ياقآ  لقنت ، ياچ و  فرـص  تعجارم و  زا  سپ  .دنتفر  هضیرف  يادا  تهج  مرتحم  نایاقآ  تساخرب و  نّذؤم  يادص  »
« .دندومن نخس 

یم نایم  هب  رگید  لاکـشا  هدشن ، یلکـشم  ّلح  زونه  .دینک  یم  رت  هدـیچیپ  لکـشم و  ار  بلطم  هتـسویپ  دوخ  تانایب  رد  امـش  ظفاح :
.دیروآ

.میامن ضرع  باوج  ات  دییامرفب  دیآ ، یم  لکشم  امش  رظن  هب  هچنآ  تسا  بوخ  .میتشادن  يا  هدیچیپ  لکشم و  رما  یعاد :

.تسا نکمم  ریغ  اهنآ  ّلح  هک  دیدومرف  لکشم  یلیخ  هلمج ي  دنچ  ناترخآ  نایب  نیا  رد  ظفاح :

يایبنا رب  تیلـضفا  ًاثلاث  .هتـشاد  ربمغیپ  اب  یناسفن  داـحتا  ًاـیناث  .هدوب  تّوبن  ماـقم  دـجاو  ههجو  هللا  مّرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  هکنآ  لوا 
ار امش  ییاعدا  تالمج  نیا  .ماظع 
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نایب تسه ، یلیلد  هچنانچ  تسین و  لوبق  لباق  هک  تسا  لیلد  یب  رگا  دیراد ؟ اعّدـم  تابثا  رب  یلیلد  ای  درک ، لوبق  دـیاب  ًامّکحت  طقف 
.دییامرف

یمن هک  امـش  لاـثما  امـش و  رظن  رد  هتبلا  تسا ، نکمم  ریغ  اـهنآ  ّلـح  هدـیچیپ و  تالکـشم  زا  یعاد  تاـنایب  دـیدومرف  هکنیا  یعاد :
راکـشآ ادیوه و  تقیقح  فصنم ، ياملع  زا  نیقّقحم  رظن  رد  یلو  دیدومرف ، هک  تسا  روط  نیمه  دییامنب ، قیاقح  رد  قّمعت  دیهاوخ 

.تسا

ریغ نآ  ّلح  هدیچیپ و  لکـشم و  دییامرفن  ددرگ و  دودسم  رذع  هار  ات  منک ، یم  ضرع  باوج  امـش  تالاکـشا  زا  کی  ره  هب  کنیا 
.تسا نکمم 

تلزنم ثیدح  هب  یلع  يارب  زا  تّوبن  ماقم  تابثا  رب  لیالد 

ام و قرط  زا  ًارتاوتم  مامت ، تحـص  اب  هک  تسا  ْهلزنم  فیرـش  ثیدـح  هدوب ، تّوبن  ماقم  دـجاو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  لیلد  ًـالّوا 
یهاگ هفلتخم ، لفاحم  هددعتم و  تاعفد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هک  هدیدرگ  تباث  ظافلا  رد  دایز  مک و  رصتخم  هب  امش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب 

« .يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »

.دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  ّالا  یشاب  یسوم  زا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  هک  یتسین  یضار  ایآ 

: دومرف تما  هب  یهاگ  و 

« ...نم نوراه  هلزنمب  یّنم  ّیلع  »

.تسین يرابتعا  دحاو  ربخ  هب  تسا و  دحاو  ربخ  تحص ، ضرف  رب  .تسین  مولعم  ربخ  نیا  تحص  ظفاح :
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وهـس ًادـمع  ای  تسا و  راـبخا  بتک  رد  ریـس  هعلاـطم و  ّتلق  هطـساو  هب  اـیوگ  دـیدومرف ، ربخ  تحـص  رد  کیکـشت  هکنیا  اـما  یعاد :
ربخ ار  نآ  فیرش و  ربخ  نیا  تحص  راکنا  تس و  تامّلسم  زا  ربخ  نیا  تحـص  الا  دیوش و  قطنم  لقع و  میلـست  دیتساوخن  هدومرف ،

هک یمسق  نامه  نتفگ -  دحاو 

تجاجل ام  سلجم  رد  مراودیما  یلو  دشاب ، یم  جاجل  دانع و  هار  زا  ای  تسا ، رابخا  بتک  زا  عالطا  مدع  هطساو  هب  ای  مدرک -  ضرع 
.دشابن يدانع  و 

هّماع قرط  زا  تلزنم  ثیدح  دانسا 

هربتعم بتک  زا  فیرش  ثیدح  نیا  دانسا  ضعب  هب  ام  سلجم  نیبئاغ  نیرضاح و  تریصب  یتدایز  بلطم و  ندش  نشور  يارب  مراچان 
ياملع زا  لوحف  هکلب  تسین ، دـحاو  ربخ  دـینادب  ات  میامن ، هراشا  دـیامن -  یم  کـمک  یعاد  هظفاـح ي  هک  يرادـقم  هب  ناـتدوخ - 

.دنا هدومن  مارم  تابثا  نآ ، رتاوت  دنس و  ریثکت  قرط و  دّدعت  اب  نارگید  يروباشین و  مکاح  یطویس و  دننام  ناتدوخ ،

(1)« يزاغم  » باتک زا  میس  دلج  هحفص 54  رد  يراخب  هللادبع  وبا  . 1

رد جاّجح  نب  ملسم  . 2 مالّسلا ؛ هیلع  یلع  بقانم  رد  دوخ  حیحص   (2) «) قلخلا ءدب   » باتک زا  هحفصرد 185  كوبت و  هوزغ  باب  رد 
هیلع یلع  لئاضف  باـب  هباحـصلا ،» لـضف   » باـتک رد  لاس 1290 و  رـصم  پاـچ  دوخ ،  (3)« حیحـص  » مود دلج  و 237  هحفص 236 

(4)« دنسم  » لوا دلج  هحفص 98 و 118 و 119  رد  لبنح  نب  دمحا  ماما  .مالّسلا 3 .

هیمست ي هجو  رد 

496 ص :

.كوبت هوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  ح 857 ، ، 6/309 يراخب ، حیحص  - 1
.یلع بقانم  باب  یبنلا ، باحصأ  لئاضف  باتک  ح 225 ، ، 5/81 نامه ، - . 2

.هنع هللا  یضر  یلع  لئاضف  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ، 32  - ح 30 ، 1871  - 4/1870 ملسم ، حیحص  - 3
و هللادبع ، نب  رباج  دنسم  يردخلا و  دیعس  یبا  دنسم  184 و 185 ، ، 182 ، 79 ، 177 ، 175 ، 173 ، 1/170 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 4

.سیمع تنب  ءامسا  دنسم  6/369 و 438 ،
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(1) (؛ باتک نامه  مجنپ  ءزج  هیشاح ي  هحفص 31  رد  نینسح و 

(2)« هیولعلا صئاصخ   » هحفص 19 زا  یئاسن  نامحرلادبع  وبا  . 4

رد يذمرت  هروس  نب  دمحم  . 5 هدومن ؛ لقن  ثیدح  هدجیه 

(4) ؛» هباصا  » مود دلج  هحفص 507  رد  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  . 6 دوخ ؛  (3)« عماج »

(5) هقرحم ،» قعاوص   » هحفص 30 و 74 رد  یّکم  رجح  نبا  . 7

(6) ؛» كردتسم  » میس دلج  هحفص 109  رد  يروباشین  هللادبع  نب  دمحم  هللادبع  وبا  مکاح  . 8 باب 9 ؛

(7) ؛» ءافلخلا خیرات   » هحفص 65 رد  یطویس  نیدلا  لالج  . 9

(8) ؛» دیرفلا دقع   » مود دلج  هحفص 194  رد  ّهبر  دبع  نبا  . 10

تاقبط  » رد يدقاولا  بتاک  دعس  نب  دمحم  . 12 (9) ؛» باعیتسا  » مود دلج  هحفص 473  ردربلا  دبع  نبا  . 11

497 ص :

.یلع لئاضف  باب  ، 5/31 لاّمعلا ،) زنک  بختنم   ) لبنح نب  دمحا  دنسم  هیشاح  - . 1
هللا یلص  یبنلا  نم  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  ْهلزنم  باب  ، 85 ص 76 -  یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نینمؤملاریما ، صئاصخ  - 2

.هلآو هیلع 
بلاط یبأ  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ، باـتک  ، 3740  - ح 3739 ، 982  - ص981 يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  حیحـصلا ، عماجلا  - 3

.هنع هللا  یضر 
.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 5704 ، همجرت  ، 4/464 ینالقسع ، رجح  نبا  هباصالا ، - 4

لصف 1 و 2. باب 9 ، ، 121  - ص120 یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 5
.هنع هللا  یضر  یلع  بقانم  باب  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4575 ، ، 3/117 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - . 6

.هلضف یف  ْهدراولا  ثیداحأ  یف  لصف  بلاط 2 ، یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  ص168 ، یطویس ، نیدلا  لالج  ءافلخلا ، خیرات  - 7
.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  ، 5/58 هبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  - 8

.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 1855 ، همجرت  ، 3/1097 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 9
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(1) ؛» يربکلا

(2) خیرات ریسفت و  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  . 14 بیغلا ؛» حیتافم   » ریسفت رد  يزار  رخف  ماما  . 13

(3) ؛» راصبالا رون   » هحفص 68 رد  یجنلبش  نمؤم  دیس  . 15 دوخ ؛

(4) ؛» لوؤسلا بلاطم   » هحفص 17 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  نیدلا  لامک  . 16

(5) ؛» یبرقلا ْهدوم   » زا متفه  تّدوم  رخآ  رد  ینادمه  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  ریم  . 17

(6) ؛» هّمهملا لوصف   » هحفص 23 و 125 رد  غاّبص  نبا  هب  فورعم  یکم ، یکلام  دمحم  نب  یلع  نیدلا  رون  . 18

دلج هفحص 49  رد  يدوعسم  نیـسحلا  نب  یلع  . 20 (7) ؛» هیبلحلا ْهریس   » مود دلج  هحفـص 26  رد  یعفاش  نیدـلا  ناهرب  نب  یلع  . 19
(8) ؛» بهذلا جورم   » مود

(9)« هّدوملا عیبانی   » باب 9 و 17 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  . 21

لقن ینیومح  یمزراوخ و  یلزاغم و  نبا  هجام و  نبا  يذـمرت و  دـمحا و  ملـسم و  يراخب و  زا  ربخ  هدـجیه  باب 6 ، رد  ًاصوصخم  و 
هدومن

498 ص :

.هنع هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلوالا  ْهقبط  رکذ  نیرجاهملا ، نم  نییردبلا  تاقبط  ، 17  - 3/16 دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 1
.يرجه مهن  لاس  ثداوح  ، 2/368 يربط ، خیرات  - 2

.بلاط یبأ  نب  یلع  اندیس  بقانم  یف  لصف  باب 1 ، ص157 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 3
لصف 5. باب 1 ، ص82 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4

(. باب 56 ، 866 ح 865 -  ، 2/302 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) متفه ْهّدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 5
.هل هللا  لوسر  ْهاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، 228 و 274 ، ، 227 ، 1/220 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 6

.كوبت هوزغ  باب  ، 3/132 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، ْهریسلا  - 7
.هیواعم دعس و  نیب  نایفس ، یبا  نب  ْهیواعم  ْهفالخ  رکذ  ، 3/14 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 8

و و باب 17 ، ح 8 و 10 ، ، 260  - و 1/259 باب 9 ، ح 6 ، باب 6 و 1/179 ، ، 34  - ح 22 ، 162  - 1/156 يزودنق ، ْهًدوملا ، عیبانی  - 9
باب 56. ح 161 ، ، 2/86
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(2) ؛» دادغب خیرات  » رد بیطخ  یلع  نب  دمحا  . 23 ( (1) ؛» لاّمعلا زنک   » مشش دلج  هحفص 152 و 153  رد  یقتم  یلع  یلوم  . 22 تسا ؛
رددـمحم نب  یلع  يرزج  ریثا  نـبا  . 26 (4) ؛» بقاـنم  » رد یمزراوخ  دـمحا  نب  قفوم  . 25 (3) ؛» بقانم  » رد یعفاـش  یلزاـغم  نبا  . 24

.27(5) ؛» هباغلا دسا  »

ینابیش دمحم  نب  كرابم  ریثا  نبا  . 29 یقثولا ؛» ْهورع   » رد دمحم  نب  دمحا  هلودلا  ءالع  ؛(6) 28 . دوخ خیرات »  » رد یقشمد  ریثک  نبا 
(8) ؛» بیذهتلا بیذهت   » رد ینالقسع  رجح  نبا  . 30 (7) ؛» لوسرلا ثیداحأ  یف  لوصالا  عماج   » رد

499 ص :

.هنع هللا  یضر  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ، 32937  - ح 32931 ، 607  - 11/606 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  - 1
هرامـش همجرت  ، 3/289 يرازفلا ؛ دـمحا  نب  دـمحم  لاـح  حرـش  هرامـش 227 ، همجرت  ، 1/325 يدادـغب ، بیطخ  دادـغب ، خـیرات  - 2

،4/71 یخلبلا ؛ فسوی  نب  دـمحم  لاح  حرـش  هرامـش 1534 ، همجرت  ، 3/406 رهزالا ؛ یبأ  نبا  دـیزم  نب  دـمحم  لاح  حرـش  ، 1376
،7/453 متاح ؛ تنب  نبا  دمحم  نب  دـمحا  لاح  حرـش  هرامش 2261 ، همجرت  ، 4/383 زازبلا ؛ هللادبع  وبا  حـلاص  نب  دـمحا  لاح  حرش 

دادش نب  نیـسح  لاح  حرـش  هرامـش 4115 ، همجرت  ، 8/53 صاصجلا ؛ یلظنحلا  دـیزی  نب  نسح  لاـح  حرـش  هرامـش 4023 ، همجرت 
لاح حرش  هرامـش 4932 ، همجرت  ، 9/365 یبحرلا ؛ نامثعوبا  ناـمثع  نب  زیرح  لاـح  حرـش  هرامـش 4365 ، همجرت  ، 8/268 ناطقلا ؛

هرامش 6323، همجرت  ، 11/432 قاّرولا ؛ لضفلا  نب  هللادبع  لاح  حرش  هرامش 5171 ، همجرت  ، 10/43 یلصوملا ؛ هللادیبع  نب  فیرط 
.یعخنلا میهاربا  نب  ثایغ  لاح  حرش  هرامش 6767 ، همجرت  ، 12/323 يرصملا ؛ جارس  نب  یلع  لاح  حرش 
«. یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  : » هلوق باب  ، 56  - ح 40 ، 37  - ص27 یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3

لصف 14. ح 148 ، لصف 9 و ص133 ، ، 116  - ح 115 ، 109  - لصف 1 و ص108 ح 7 ، ص39 ، یمزراوخ ، بقانم  - 4
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  ، 4/26 ریثا ، نبا  ْهباغلا ، دسا  - 5

ثیدح يرجه ، لاس 40  عیاـقو  ، 378  - كوــبت و 7/374 هوزغ  رکذ  يرجه ، لاس 9  عیاـقو   5/11 ریثک ، نبا  ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلا و  - 6
.ْهاخاؤملا

.مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  عرف 2 ، لصف 2 ، باب 4 ، ح 6477 ، ، 9/468 ریثا ، نبا  لوصالا ، عماج  - 7
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4925 ، همجرت  ، 7/286 ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  - 8
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مـالعا نیقّقحم  زا  نارگید  »(1) و  ءابدألا تارـضاحم   » مود دلج  هحفص 212  رد  .یناهفـصا  بغار  دمحم  نب  نیـسح  مساقلاوبا  . 31
لیبق 1. زا  دـنا ؛ هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  زا  يریثک  عمج  زا  هفلتخم  ظافلا  اب  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  امش 

هللادـبع نب  رباج  . 5 دوعـسم ، نب  هللادـبع  . 4 تّما ،) ربـح   ) ساـبع نب  هللادـبع  . 3 صاـّقو ، یبا  نب  دعـس  . 2 باّـطخلا ، نب  رمع  هـفیلخ 
.12 مقرا ، نب  دیز  . 11 بزاع ، نب  ءارب  . 10 ثریوح ، نب  کلام  . 9 هرمس ، نب  رباج  . 8 يردخ ، دیعس  وبا  . 7 هریره ، وبا  . 6 يراصنا ،

وبا . 18 یملـسا ، هدیرب  وبا  . 17 کـلام ، نب  سنا  . 16 دیـسا ، نب    ْ هفیذح . 15 هحیرس ، یبا  . 14 یفوا ، یبا  نب  هللادـبع  . 13 عفار ، وبا 
هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  ْهجوز   ) هملـس ما  . 22 دعس ، نب  لیبحرـش  . 21 تباـث ، یبا  نب  بیبح  . 20 بیسم ، نب  دیعـس  . 19 يراصنا ، بویا 

باحصا زا  رگید  یتعامج  نایفس و  یبا  نب  ْهیواعم  . 25 بلاط ، یبا  نب  لیقع  . 24 رکب ،) یبا  ْهجوز   ) سیمع تنب  ءامسأ  . 23 هلآو ،)
هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  زا  یگمه  هصالخ  .دـهد  یمن  ار  اهنآ  همه  ياـهمان  هرامـش  هزاـجا  یعاد ، هظفاـح ي  سلجم و  تقو  هک 

: دومرف هک  دنا  هدومن  تیاور  هفلتخم -  دراوم  ظافلا و  رد  یتوافت  رصتخم  هب  هلآو - 

« .يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  ّیلع  ای  »

.دهاوخن يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  الا  یسوم ، زا  ینوراه  هلزنم ي  هب  نم  زا  وت  یلع  ای 

يریثک زا  هبّترم  دانسا  اب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  مدومن -  رکذ  ار  اهنآ  ریثک  زا  یلیلق  هک  امـش -  ياملع  نایعا  زا  همه  نیا  هکنیا  اب  ایآ 
، دنا هدومن  لقن  ربمغیپ  باحصا  زا 

500 ص :

یـضر بلاط  یبأ  نب  یلع  لئاضف  هباحـصلا ، نایعأ  لئاضف  یف  ءاج  اممو  دح 20 ، ، 4/463 یناهفصا ، بغار  ءابدألا ، تارـضاحم  - 1
.هنع هللا 
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؟ دیامن یمن  امش  يارب  رتاوت  نیقی و  تابثا 

ناتدوخ ياملع  زا  نیقّقحم  هچنانچ  تسا ؛ راـبخا  تارتاوتم  زا  هکلب  تسین ، دـحاو  ربخ  هدومرف ، هابتـشا  هک  دـییامن  یم  قیدـصت  اـیآ 
ثیدح نیا  ْهرتاوتملا » ثیداحألا  یف  ْهرثانتملا  راهزالا  ْهلاسر   » رد یطویـس  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج  دـننام  دـنا ؛ هدومن  رتاوت  يوعد 

(1)« ءافخلا ْهلازا   » رد هدومن و  طبض  تارتاوت  رد  لخاد  ار  فیرش 

؟ هدومن رتاوت  قیدصت  مه   (2)« نینیعلا ْهّرق   » و

باب 7 هب  دییامن  هعلاطم  هعجارم و  تسا  بوخ  دییامن ، یم  فیرش  ثیدح  نیا  دنـس  تحـص  رد  کیکـشت  تداع ، يور  امـش  نوچ 
مـالعا لوـحف  زا  هک  یعفاـش  یجنگ  فـسوی  نب  دـمحم  فیلأـت   (3) «، مالّـسلا هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  ْهیاـفک  »

ار قیاقح  هدومن و  رظن  راهظا  هحفص 149  رد  ترضح  نآ  يارب  رگید  رخافم  اب  مأوت  ًادنـسم  ثیدح  شـش  رکذ  زا  دعب  هک  تسامش 
هک دـنک  یم  مامت  امـش  رب  ار  تّجح  بّصعت ) زا  یلاخ   ) یعفاش ملاع  نیا  نایب  دـیرادن ، لوبق  ار  ام  لوق  امـش  رگا  هک  دـیامن  یم  نایب 

: دسیون یم 

هحیحـص و یف  جاِّجح  نب  ملـسم  هحیحـص و  یف  يراخبلا  هللادبع  یبأک  ظاّفحلا  مالعألا  هّمئألا  هاور  هتحـص  یلع  قفتم  ثیدح  اذـه  »
هجام نباو  هننس  یف  یئاسنلا  نامحرلادبع  یبأ  هعماج و  یف  يذمرتلا  یسیع  یبأو  هننس  یف  دواد  یبأ 

501 ص :

لئاضف ترثک  ببس  هنع ، هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  رثآم  ، 2/260 يولهد ، هللا  یلو  ءافلخلا ، ْهفالخ  نع  ءاـفخلا  ْهلازا  - 1
.یلع اندیس 

ص207. يولهد ، هللا  یلو  نیخیشلا ، لیضفت  یف  نینیعلا  ْهرق  - . 2
باب 70. ص283 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 3
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دح یف  لخد  ثیدـح  اذـه  يروباسینلا  مکاحلا  لاق  .مهنم  ًاـعامجا  کـلذ  راـص  یتح  هتحـص  یلع  عیمجلا  قفتاو  هننـس  یف  ینیوزقلا 
« .رتاوتلا

حیحـص رد  يراخب  هللادـبع  یبا  دـننام  ظاّفح ؛ مالعا و  ياملع  زا  همئا  تاور  نآ  تحـص  رب  دـنا  هدومن  قافتا  هک  تسا  یثیدـح  نیا 
نبا ننس و  رد  یئاسن  نامحرلادبع  وبا  عماج و  رد  يذمرت  یسیع  وبا  ننس و  رد  دواد  یبا  دوخ و  حیحص  رد  جاّجح  نب  ملسم  دوخ و 

يروباشین مکاح  .دـشاب و  یم  اهنآ  عامجا  دروم  رما  نیا  ثیدـح و  نیا  تحـص  رب  ًامومع  دـنا  هدومن  قاـفتا  ننـس  رد  ینیوزق  هجاـم 
.رتاوت ّدح  رد  هدش  لخاد  هک  تسا  یثیدح  نیا  تسا  هتفگ 

.دشابن فیرش  ثیدح  نیا  رتاوت  تحص و  رب  يرتشیب  لیالد  رکذ  هب  یجایتحا  راک و  رد  یماهبا  منک  یم  نامگ 

یلو منک ، یگداتسیا  تسا -  رابتعا  تیاغ  رد  هک  امش -  نیهارب  لیالد و  لباقم  رد  هک  متسین  یجوجل  نامیا و  یب  مدآ  ریقح  ظفاح :
ءاملع نیرّحبتم  نیمّلکتم و  زا  هک  يدمآ  نسحلاوبا  هیقف  ملاع  راتفگ  رد  دینک  لّمأت  يردق 

.تسا هدومن  در  یلیالد  اب  ار  ثیدح  نیا  هک  دشاب  یم 

یگمه هک  ناتدوخ -  ياملع  رباکا  زا  همه  نیا  لاوقا  لقن  اب  هک  فصنم  قیقد و  ملاـع  امـش  لـثم  زا  میاـمن  یم  بّجعت  یلیخ  یعاد :
.هدوب ْهالصلا  كرات  هدیقع و  یب  ریرش و  يدرم  هک  يدُمآ ، لوق  هب  دییامن  یم  هّجوت  دنشاب -  یم  امش  مومع  نانیمطا  دروم  هقث و 

صخـش امـش  لثم  زا  دومن و  يدب  هب  مهّتم  ار  وا  دیابن  دومن  يا  هدـیقع  راهظا  یـسک  رگا  تسا و  دازآ  هدـیقع  راهظا  رد  رـشب  خـیش :
.دیزاس مهّتم  ار  یهیقف  ملاع  ءوس ، ناسل  اب  یقطنم ، باوج  ضوع  هک  دوب  حیبق  یلیخ  دیتسه ، قالخا  همّسجم ي  هک  یفیرش 

502 ص :
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ياملع ار  وا  ءوس  دـیاقع  یلو  ما ، هدوبن  مه  يدـُمآ  نامز  رد  مرادـن و  يدـحا  هب  تبـسن  ءوس  ناسل  وگاعد  .دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :
.دنا هدومن  لقن  ناتدوخ  گرزب 

.دنا هدومن  دای  هدیقع  ءوس  يدب و  هب  ار  وا  اجک  رد  ام  ياملع  خیش :

يدمآ لاح  حرش 

(1)« نازیملا ناسل   » رد ینالقسع  رجح  نبا  یعاد :

: تسا هتشون 

« .هالصلا كرتی  ناک  ّهنا  هنع  حصو  هداقتعا  ءوسل  قشمد  نم  یفن  دق  فیناصتلا  بحاص  ّیلع  یبأ  نب  ّیلع  مّلکتملا  يدمآلا  فیسلا  »

حیحـص وا و  داقتعا  ءوس  هطـساو  هب  دندرک  دـیعبت  قشمد  زا  ار  وا  هدوب ، فیناصت  بحاص  هک  یلع  یبا  نب  یلع  مّلکتم  يدـمآ  فیس 
.هدوب ْهالصلا  كرات  هکنآ  تسا 

لقن ار  هیضق  نیا   (2)« لادتعالا نازیم   » رد دشاب  یم  امش  گرزب  ياملع  زا  هک  یبهذ  زین  و 

.هدوب هعدتبم  زا  يدُمآ  هک  تسا  مّلسم  دیوگ  یم  رظن  راهظا  رد  هوالع  هب  هدومن ،

رهاظ ار  دوخ  تنیط  ثبخ  زگره  دوبن ، نامیا  یب  ریرش و  تعدب و  لها  يدُمآ  رگا  هک  دیمهف  دیهاوخ  دیرگنب ، قیقد  رظن  اب  امش  رگا 
مامت فالخ  رب  هک  تخاس  یمن 

503 ص :

.يدمآ فیس  لاح  حرش  هرامش 4080 ، همجرت  ، 3/467 ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل  - 1
هب فلؤم  هک  ار  يریخا  هلمج  تسا  رکذ  نایاش  .يدمآ  فیس  لاح  حرش  هرامش 3652 ، همجرت  ، 3/358 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 2

ار ترابع  نیا  فیس ، لاح  حرش  لیذ  ، 3/469 نازیملا ، ناسل  رد  رجح  نبا  نکلو  میتفاین ، لادتعالا  نازیم  رد  تسا  هداد  تبسن  یبهذ 
هنع رذتعا  مث  باتکلا ...« .» اذه  یف  ...يدمآلا  فیسلا  هرکذ  یف  یبهذلا  یلع  طحلا  یف  یکبسلا  جاتلا  غلاب  دقو  .تسا ...«  هدرک  لقن 

يدمآ فیس  دیوگ : یم  یکبس  جات  هک  دوش  یم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا  هعدتبملا .» نم  هدنع  هنوکل  هحیـصنلا  نم  اذه  َنأ  دقتعی  ّهنأب 
.تسا هعدتبم  زا  یبهذ  دزن 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 551 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_503_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_503_2
http://www.ghaemiyeh.com


تاـقث ماـمت  و  تسا ) ثیدـح  تاور  زا  یکی  هک   ) باّـطخلا نب  رمع  دوـخ ، هفیلخ ي  یتـح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هباـحص 
.دیامن مایق  ناتدوخ ، مالعا  ياملع 

یمن رارق  تیانع  دروم  ار  نیحیحص  ثیداحا  ارچ  هک  دیهد  یم  رارق  نعط  دروم  ار  نایعیش  مرتحم ، نایاقآ  امـش  هکنآ  همه  زا  بجعا 
(. دشاب یم  ام  لوبق  دروم  امش ، حاحص  رد  ولو  دشاب ، دانسالا  حیحص  یثیداحا  رگا  .تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  و   ) دنهد

دیامن و یم  در  ًامـسر  يدُمآ  دـنا ، هدومن  لقن  دوخ  حاحـص  رد  حاحـص  بابرا  ریاسو  ملـسم  يراخب و  هک  ار  یمّلـسم  ثیدـح  یلو 
.دریگ یم  رارق  امش  هجوت  دروم 

بیذکت ْهقیقحلا  یف  هکلب  هدومن ، هدیقع  راهظا  امش  نیحیحـص  فالخ  رب  هک  نیمه  رگم  دوبن  يدُمآ  رب  یبیع  چیه  امـش  دزن  رد  رگا 
دینک تقد  رتشیب  فیرش  ثیدح  نیا  فارطا  رد  دیهاوخب  امـش  رگا  .وا و  نعط  رب  دوب  یفاک  تسا ، هدومن  ار  ملـسم  يراخب و  رمع و 

، دییامنب اهیدُمآ  لاثما  رب  نیرفن  دیوش و  نشور  رتهب  دیرگنب و  ار  دوخ  ياملع  ناگرزب  تاور  زا  هلماک ي  دانـسا  مامت  مات و  لیالد  و 
رّحبتم همالع ي  ثیداحا ، رابخا و  داّقن  قّقحم و  دـهاز ، لداع ، ملاع  فیلأـت  راونـالا » تاـقبع   » تمظعاـب تادـلجم  هب  دـینک  هعجارم 
تقیقح فشک  ات  دییامن ، هعلاطم  ار  تلزنم  ثیدح  دلج  ًاصوصخم  فیرشلا و  هماقم  هللا  یلعا  يولهد  نیسح  دماح  دیس  ریم  موحرم 

.هدومن یجّالح  عمج و  هنوگچ  امش  قرط  زا  ار  ثیدح  نیا  كرادم  دانسا و  یعیش ، گرزب  ملاع  نیا  هک  دوشب  امش  رب 

ار نآ  دنـس  دیراد ، رظن  رگا  تسا  نکمم  .هدوب  هنع  هللا  یـضر  باّطخلا  نب  رمع  هفیلخ  ثیدـح  نیا  تاور  زا  یکی  دـیدومرف  ظفاح :
.دییامرف نایب 

504 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 552 

http://www.ghaemiyeh.com


باّطخلا نب  رمع  زا  تلزنم  ثیدح  دنس 

نب دــمحم  سلاـجم و  باـتک  رد  یفنحلا  يدنقرمــسلا  دــمحم  نـب  رــصن  ثـیللا  وـبا  يریطملا و  رفعج  نـب  دــمحم  رکبوـبا  یعاد :
لوصف  » هحفـص 125 رد  یکلام  غاّبـص  نبا  »(2) و  لاّـمعلا زنک   » رد یقتم  یلع  یلوـم  »(1) و  هرـضنلا ضایر   » رد یبهذ  نامحرلادبع 

(4)« یبقعلا ریاخذ   » رد مرحلا  ماما  و  صیاصخ »  » زا ًالقن   (3)« هّمهملا

نامیلس خیش  و 

505 ص :

نیا ار  ثیدـح  یبهذ  .یـسوم  نم  نوراه  ْهلزنمب  یبنلا  نم  هنأب  هصاصتخا  رکذ  لصف 4 ، باب 4 ، ، 3/118 یبهذ ، هرضنلا ، ضایر  - 1
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  .نیقفانملا  نم  کّنظأل  ینا  لاقف : ًاّیلع  ّبسی  ًالجر  عمس  دق  ورمع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ 

«. يدعب یبن  ّهنا ال  ّالا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  یلعل : لوقی 
یقتم .هنع  هللا  یـضر  ّیلع  لـئاضف  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ، باـتک  ح 36392 ، ، 123  - 13/122 يدـنه ، یقتم  لاّـمعلا ، زنک  - 2
ّینإف بلاط ، یبأ  نب  یلع  رکذ  نع  اوّفک  باّطخلا : نب  رمع  لاق  لاق : ساـبع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يدـنه 

، سمشلا هیلع  تعلط  امم  ّیلا  ّبحأ  نهنم  هدحاو  یل  نوکی  نأل  لاصخ  ثالث  ّیلع  یف  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس 
یلع یکّتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصأ  نم  رفنو  حارجلا  نبا  هدـیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک 

هلزنمب یّنم  تنأ  لاق : مث  .ًامالسإ  مهلّوأو  ًانامیإ  نینمؤملا  لّوأ  ّیلع  ای  تنأ  لاق : مث  هبکنم  یلع  هدیب  برـض  یّتح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 
«. کضغبیو ینبحی  ّهنأ  معز  نم  ّیلع  بذک  یسوم و  نم  نوراه 

: تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  غاّبص  نبا  .هنسحلا  ْهبقانم  رکذ  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/588 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 3
نب ّیلع  رکذ  نع  اوّفک  لوقی : وهو  باّطخلا  نب  رمع  تعمس  لاق : هنع  هللا  یـضر  بلّطملادبع  نب  ساّبع  نع  صئاصخلا  باتک  نمو  »
لک ّنهنم  هدـحاو  یل  نأ  ول  تددو  لاصخ  ثالث  یلع  یف  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  یناف  ریخب  ّـالإ  بلاـط  یبأ 
هللا لوسر  باحصأ  نم  رفنو  حارجلا  نبا  هدیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک  ینأ  كاذو  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  ّیلا  بحأ  نهنم  هدحاو 

امالـسإ نیملـسملا  لوأ  تنأ  یلع  ای  لاـقو : بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  فتک  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  برـض  ذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
دقف کبحأ  نم  یلع  ای  کضغبم  وهو  ینبحی  هنا  معز  نم  بذـک  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأو  اـنامیإ ، نینمؤملا  لوأ  تنأو 

هلخدأو یلاعت  هللا  ضغبأ  دـقف  ینـضغبأ  نمو  ینـضغبأ  دـقف  کـضغبأ  نمو  هنجلا ، هلخدأ  هللا  هبحأ  نمو  هللا  هبحأ  ینبحأ  نمو  ینبحأ 
«. رانلا

لّوأ ّهنأ  رکذ  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  رکذ  یف  باـب  مسق 1 ، ص58 ، يربط ، نیدـلا  ّبحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 4
هللا لوسر  برـض  ذإ  هعامجو  رکبوبأو  هدـیبع  وبأو  انأ  تنک  لاق : رمع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يربط  .ملـسأ  نم 
یّنم تنأو  امالـسإ  نیملـسملا  لوأ  تنأو  اـنامیإ  نینمؤـملا  لوأ  تنأ  یلع  اـی  لاـقف : بلاـط  یبأ  نب  یلع  بکنم  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 

«. یسوم نم  نوراه  هلزنمب 
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رفعجوبا خیـش  هینامثعلا » ضقن   » زا  (2) جهن حرش  موس  دلج  هحفـص 258  رد  دیدحلا  یبا  نبا  »(1) و  ْهّدوملا عیباـنی   » رد یفنح  یخلب 
دیراذگاو تفگ : باّطخلا  نب  رمع  يزور  تفگ  هک  دنا  هدومن  لقن  تّما ) ربح   ) سابع نبا  زا  ظافلا  رد  یفالتخا  رصتخم  اب  یفاکسا 

تلـصخ هس  یلع  رد  دومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  مدینـش  نم  اریز  دـینکن ؛) تبیغ  یلع  زا  ردـق  نآ  ینعی  ( ؛ ار یلع  ماـن 
: تفگ هاگ  نآ  دبات .» یم  وا  رب  باتفآ  هچره  زا  متشاد  یم  رت  تسود  دوب  متسه  رمع  هک  نم  يارب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک   » تسا

هیبکنم هدیب  برض  یّتح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  ئکتم  وهو  هللا  لوسر  باحصأ  نم  رفنو  حاّرجلا  نب  هدیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک  »
ّهنأ معز  نم  ّیلع  بذـکو  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  لاـق : ّمث  ًامالـسإ  مهلّوأو  ًاـنامیإ  نینمؤملا  لّوأ  ّیلع  اـی  تنأ  لاـق : ّمث 

« .کضغبی ینّبحی و 

ات بلاط ، یبا  نب  یلع  رب  دوب  هداد  هیکت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  میدوب ، رـضاح  باحـصا  زا  يا  هدع  حاّرج و  هدیبعوباو  نم 
زا یتسه  نیملسم  لّوا  نامیا و  ثیح  زا  یتسه  نینمؤم  لّوا  یلع  ای  وت  دومرف : یلع و  ياه  هناش  رب  دز  هکنآ 

506 ص :

.تسا هدرک  لقن  يربط  دننامه  ار  ثیدح  يزودنق  باب 56 . ح 403 ، ، 2/146 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
زا لقن  هب  دیدحلا  یبا  نبا  .یلعو  رکب  یبأ  مالسا  یف  لوقلا  هعصاق ،)  ) هبطخ 238 ، 13/230 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 2

تنأ  » هلمج نکل  تسا ، هدروآ  میدرک  لقن  لامعلا  زنک  زا  هچنآ  هیبش  یظافلا  هب  باطخ ، نب  رمع  زا  ار  ثیدح  نیا  یفاکسا  رفعجوبا 
.تسا هدروآ  نیچ  هطقن  اب  ار  مالّسلا » هیلع  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 554 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_506_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_506_2
http://www.ghaemiyeh.com


ارم دنک  یم  نامگ  هک  یـسک  نم  رب  تسا  هتفگ  غورد  یـسوم و  زا  ینوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت  یلع  ای  دومرف : هاگ  نآ  .مالـسا  ثیح 
.دراد یم  نمشد  ار  وت  هک  یتلاح  رد  دراد  یم  تسود 

مولعم يدُمآ  فیخـس  لوق  هب  هّجوت  هدیقع و  راهظا  ارچ  سپ  تسین ، زیاج  رگا  تسا ؟ زیاج  امـش  بهذم  رد  رمع  هفیلخ  لوق  ّدر  ایآ 
.دییامن یم  لاحلا 

تعامج بهذم  رد  دحاو  ربخ  مکح 

.تسین يرابتعا  ار  دحاو  ربخ  تسا و  دحاو  ربخ  ثیدح ، نیا  دیدومرف  هک  دنام  باوج  الب  امش  نایب  زا  رگید  هلمج  کی  اما  و 

نینچ هب  هّوـفت  تسا  بّجعت  امـش  زا  یلو  تسا ، حیحـص  میراد ، تسد  رد  هک  یلاـجر  نیزاوـم  اـب  مییوـگب ، نخـس  عوـن  نیا  اـم  رگا 
یم قساف  ای  رفاک  ار  دحاو  ربخ  رکنم  امـش  ياملع  زا  نیقّقحم  هک  اریز  تسا ؛ تباث  دحاو  ربخ  تیجح  امـش  بهذم  رد  اریز  یمالک ؛

«: تاداهشلا باتک  یف  تارمضم   » رد تسا  هتفگ  ءادعسلا » ْهیاده   » رد يدابآ  تلود  نیدلا  باهش  ءاملعلا  کلم  هچنانچ  دنناد ؛

ریغ سایقلا  اذهو  حیحـص  ریغ  دحاولا  ربخلا  اذـه  لاق  ولو  ًارفاک  ریـصی  ّهناف  هّجحب ، سیل  ّهنإ  لاقو  سایقلاو  دـحاولا  ربخلا  رکنأ  نمو  »
« .ًاقساف ریصی  نکلو  ًارفاک  ریصی  ال  تباث ،

رگا یلو  تسا ، هدـیدرگ  رفاک  سپ  تسین ، تجح  دـحاو  ربخ  دـیوگب  هک  یتلاح  رد  ار  ساـیق  دـحاو و  ربخ  دـنک  راـکنا  هک  یـسک 
.دشاب یم  قساف  یلو  دوش ، یمن  رفاک  تسین ، تباث  سایق  نیا  ای  تسین  حیحص  دحاو  ربخ  نیادیوگب 

، ام ياهباتک  زا  امش  عالطا  یتدایز  امش و  نایب  نسح  زا  مدش  رورسم  یلیخ  ظفاح :
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باتک دلج  هب  ناشتسد  هک  دنراد  یم  رب  هچراپ  شاّقم و  هریگتـسد و  اب  ار  ام  ياهباتک  هعیـش  ياملع  نایاقآ  ما  هدینـش  هچنآ  فالخرب 
.دنیامن هعلاطم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دروخن ،

یم هتسویپ  یلخاد  نیطایش  ناتـسرپ و  هناگیب  ناگناگیب و  زا  يزومرم  يدایا  هکنآ  هچ  دیرادن ؛ اعّدم  نیا  تابثا  رب  یلیلد  ًاعطق  یعاد :
راشتنا دنزاس و  یم  ار  غورد  بلاطم  لیبق  نیا  اذل  .دنیامن  يرادرب  هرهب  دوخ  عفن  هب  ناناملـسم  قافن  زا  هدومن و  لگ  ار  بآ  دـنهاوخ 

.دنربب ار  دوخ  هجیتن ي  دننک و  نیبدب  رگیدکی  هب  ار  نیملسم  دارفا  هک  دنهد  یم 

هیآ 6 رد  دیامرف  یم  باب  نیا  رد  هلمج  زا  هک  دیجم  نآرق  هیلاع ي  تاروتسد  هب  تسا  مدرم  نداد  هّجوت  هتسویپ  امـش  ام و  هفیظو ي 
(: تارجح  ) 49 هروس

﴾. َنیِمِداَن ُْمْتلَعَف  اَم  یَلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَهلاَهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِصت  نَأ  اُونّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکَءاَج  نِإ  ﴿

یجنر یموق  هب  ینادان  زا  یقـساف  نیچ  نخـس  هب  ادابم  دـینک ، قیقحت  اـت  دـینکم ) قیدـصت   ) دروآ امـش  يارب  يربخ  یقـساف  هاـگره  »
« .دیدرگ نامیشپ  تخس  دیناسر و 

یمن رثا  امـش  رد  يداعا  تاملک  دوب ، مرتحم  نایاقآ  نیعلا  بصن  گرزب  روتـسد  نیا  رگا  .میـشاب  لفاغ  ریتاـسد  نآ  زا  دوخ  هکنآ  هن 
.دروآ ینامیشپ  زورما  هک  دومن 

رظن اب  ار  ناملسم  ناردارب  ياهباتک  تسا  نکمم  هنوگچ  میراد ، یمن  رب  شاّقم  ربنا و  اب  ار  نیّدترم  نیکرشم و  راّفک و  ياه  باتک  ام 
اهنآ دانسالا  حیحص  ثیداحا  مینک و  یم  هعلاطم  هناقیقد  ار  امش  ياملع  هربتعم ي  ياهباتک  امش ، هدومرف  فالخ  رب  .میرگنب  تراقح 

هدیقع و هب  یطبر  یقطنم ، یملع و  تافالتخا  .مینک  یم  لوبق  مه  ار 
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تغل و قطنم و  نایب و  یناعم و  وحن و  فرص و  مولعزا  رتدایز  تمسق  هعیش  نیلصحم  عون  هک  دیرادن  عالطا  امـش  ایآ  .درادن  بهذم 
؟ دنراد یم  رب  شاّقم  ربنا و  اب  ار  بتک  نآ  هنوگچ  سپ  دنیامن ؛ یم  هدافتسا  امش  ياملع  تافیلأت  بتک و  زا  ار  مالک  ریسفت و 

هریرهوبا و سنا و  لیبق  زا  تسین ؛ اهنآ  لاوقا  هب  يرابتعا  دـنحودقم و  هک  دنتـسه  امـش  هلوقنم ي  ثیداـحا  رد  تاور  زا  ضعب  اـهتنم 
مه ام  دـنناد .) یم  دودرم  ار  اهنآ  هفینحوبا  لیبق  زا  مه  ناتدوخ  ياملع  زا  ضعب  هچناـنچ   ) مدومن ضرع  ًـالبق  هک  اـهنآ ، ریغ  هرمس و 

دروم امـش  ياـملع  نیقّقحم  یملع  هربـتعم ي  بتک  ّـالا  .میناد و  یم  لوبق  لـباقریغ  دودرم و  ار  تاور  لـیبق  نیا  هب  هبوسنم  ثیداـحا 
هعلاطم و دایز  هچنآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیموصعم  همئا ي  ربمغیپ و  هریـس ي  رد  هک  یعاد  صوصخلاب  دشاب و  یم  ام  هجوت 

.تسا تعامج  ّتنس و  ياملع  هربتعم ي  بتک  زا  ما ، هدومن  دنس  ذخا 

یّطخ امش -  گرزب  ياملع  هربتعم  خیراوت  یملع و  رابخا  بتک  ریسافت و  زا  دلج  تسیود  دودح  رد  یعاد  یصخش  هناخباتک ي  رد 
زیمت ار  اهنآ  دب  بوخ و  میناوت  یم  هک  میراد  ار  انیب  فاّرص  مکح  ام  ًالمع  اهتنم  .دشاب  یم  یعاد  هدافتـسا  دروم  دوجوم و   - یپاچ و 

ار اه  هیمیت  نبا  اهیدـُمآ و  اه و  ناهبزور  اـهرجح و  نبا  لاـثما  يراـک  هطلغم  اـهیزار و  رخف  لاـثما  تالاکـشا  تاهبـش و  بیرف  هداد ،
همئا هسّدـقم  تاماقم  هب  یعاد  نیقی  تفرعم و  بتارم  هک  دـییامرف  لوبق  .میریگن و  رارق  اهنآ  ياه  يراک  طلغ  ریثأت  تحت  میروخن و 
امـش ياـملع  هربتعم ي  بتک  هعلاـطم ي  هلیـسو  هب  رتـشیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عیادو  تلاـسر و  تیب  لـها  نیموصعم و  ي 

.هدیدرگ لیمکت 

مّرک یلع  هک  تسا  هار  هچ  زا  نآ  تلالد  تسیچ و  دوصقم  رب  ْهلزنم  ثیدح  نیا  تلالد  هجو  دییامرفب  میداتفا ، رود  بلطم  زا  ظفاح :
.تسا هدوب  تّوبن  ماقم  دجاو  ههجو  هللا 
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: دوش یم  تباث  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  هصیصخ  هس  هدیسر ، ام  هب  رتاوت  وحن  هب  هک  فیرش  ثیدح  نیا  زا  یعاد :

لوسر زا  دـعب  ترـضح  نآ  يرهاظ  ترازو  تفالخ و  ماقم  مه  یکی  .هدوب  ترـضح  يارب  تقیقح  ینعم و  رد  هک  تّوبن  ماقم  یکی 
.مهریغ هباحص و  زا  تّما ، مامت  رب  ترضح  نآ  تیلضفا  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

تفالخ تّوبن و  ماقم  دـجاو  نوراه  ترـضح  هدومن و  یفرعم  نوراه  هلزنم ي  هب  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هکنآ  هچ 
.تسا هدوب  لیئارسا  ینب  مامت  رب  لضفا  یسوم و  ترضح 

.تسا هدوب  یبن  یسوم  ترضح  ردارب  نوراه  ترضح  رگم  دیشخبب ، بحاص ! هلبق  باون :

.دنا هدوب  تّوبن  ماقم  دجو  یلب ، یعاد :

؟ تسه دشاب  مارم  نیا  دهاش  هک  يا  هیآ  مه  نآرق  رد  ایآ  مدوب ، هدینشن  لاح  هب  ات  نم  بجع ، باون :

.تسا هدومرف  حیرصت  ار  بانج  نآ  تّوبن  لاعتم  دنوادخ  يدنچ  تایآ  رد  یلب ، یعاد :

.دریگ رارق  ام  هدافتسا  دروم  ات  دییامرف ، تئارق  ام  يارب  تاضویف  كرد  تهج  ار  تایآ  نآ  تسا  نکمم  باون :

: دیامرف ءاسن )  ) هروس 4  163 هیآ ، رد  یعاد :

یـسیِعَو ِطاَبْـسَْألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاَحْـسِإَو  َلیِعاَمْـسِإَو  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  اَْنیَحْوَأَو  ِهِدـَْعب  نِم  َنیِّیبّنلاَو  ٍحُون  َیلِإ  اَْنیَحْوَأ  اَمَک  َْکَیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  اـّنِإ  ﴿

َنوُراَهَو َُسنُویَو  َبّویَأَو 
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﴾. ًارُوبَز دوُواَد  اَْنیَتآَو  َناْمیَلُسَو 

يوس هب  میدرک  یحو  وا و  زا  دـعب  ياـیبنا  حون و  يوس  هب  میدرک  یحو  هک  ناـنچ  مه  وت ، يوس  هب  میدرک  یحو  اـم  هک  یتسرد  هب  »
« .روبز ار  دواد  میداد  نامیلس و  نوراه و  سنوی و  بویا و  یسیع و  طابسا و  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و 

: دیامرف یم  زین  میرم )  ) هروس 19 هیآ 51  رد  و 

نِم َُهل  اَْنبَهَوَو  ًاّیَِجن *  ُهاَْنبّرَقَو  ِنَْمیَأـْلا  ِروّطلا  ِِبناَـج  نِم  ُهاَْـنیَداَنَو  ًاـِّیّبن *  ًـالوُسَر  َناَـکَو  ًاـصَلُْخم  َناَـک  ُّهنِإ  یَـسُوم  ِباَـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  ﴿

﴾. ًاِّیبَن َنوُراَه  ُهاَخَأ  اَِنتَمْحّر 

کیدزن نمیا و  روط  بناج  زا  ار  وا  میدرک  ادـن  .ربمغیپ و  یلوسر  هدـش و  صلاخ  دوب  هک  یتسرد  هب  ار ، یـسوم  باتک  رد  نک  دای  »
« .دوب تّوبن  ماقم  بحاص  هک  نوراه  نوچ  يردارب  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  رم  میدیشخب  .هدنیوگ و  زار  ار  وا  میدینادرگ 

.دندوب قلخ  رب  ثوعبم  ربمغیپ و  ود ، ره  یلع  دّمحم و  ، امش لالدتسا  هدعاق و  نیا  يور  سپ  ظفاح :

فالتخا دروم  رایـسب  ءایبنا  هرامـش ي  ددـع و  هک  دـیناد  یم  دوخ  امـش  هتبلا  .متفگن  یعاد  دـیدومن ، ریرقت  امـش  هک  مسق  نیا  یعاد :
بحاص ربمغیپ  عبات  يا ، هقرف  هتـسد و  ره  نامز  ياضتقا  هب  اهنآ  مامت  یلو  دـنا ، هتـشون  مه  رتشیب  رازه و  تسیب  دـص و  کی  ات  .تسا 

یسیع ترضح  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترضح  حون و  ترـضح  دنا ؛ هدوب  مزعلاولوا  اهنآ  زا  رفن  جنپ  هک  دنا  هدوب  ماکحا  باتک 
تیمتاخ نامه  هک  تسا  هدوب  رتالاب  همه  زا  شماقم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  مالّـسلا و  هیلع 

.دشاب یم 
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مالّسلا هیلع  یلع  يارب  ینوراه  لزانم  تابثا 

ترضح .دوب  یسوم  ترضح  شردارب  تعیرـش  عبات  هکلب  تشادن ، تّوبن  رما  رد  لالقتـسا  هک  دوب  یناربمغیپ  هلمج  زا  نوراه  بانج 
هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  تعیرـش  عبات  هکلب  هتـشادن ، تّوبن  رما  رد  یلالقتـسا  یلو  هدوب ، تّوبن  ماقم  دـجاو  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع 

.هدوب هلآو 

، دوب تّوبن  ماقم  دجاو  نوراه  هک  یمـسق  نامه  دنامهفب  تّما  هب  هک  تسا  نآ  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  مرکا  لوسر  دوصقم  ضرغ و 
رد تماما  ماقم  هبتر و  اب  تّوبن و  ماقم  دجاو  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب ، یـسوم  ترـضح  دننام  یمزعلاولوا  ربمغیپ  عبات  یلو 

.تسا ترضح  نآ  يارب  يا  هیلاع  هصیصخ ي  دوخ  نیا  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  هیقاب ي  تعیرش  تعاطا 

يارب درک  تابثا  فیرـش  نایب  ثیدح و  نیا  هب  ربمغیپ  هک  دـیوگ  ثیدـح  نیا  لقن  لیذ   (1)« هغالبلا جهن  حرـش   » رد دیدحلا  یبا  نبا 
ءایبنالا متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  رگا  یـسوم و  زا  ار  ینوراه  لزانم  بتارم و  عیمج  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

« يدعب یبن  ّهنا ال   » هلمج هب  یلو  دوب ، مه  وا  يربمغیپ  رما  رد  کیرش  هنیآ  ره  دوبن ،

تّوبن يادـعام  هچنآ  هدومن و  انثتـسا  ار  تّوبن  اذـل  .دوب  ماقم  نآ  دـجاو  یلع  دـیایب ، نم  زا  دـعب  يربمغیپ  دوب  انب  رگا  هک  دـناسر  یم 
.تسا تباث  ترضح  نآ  رد  ینوراه  بتارم  زا  تسا 

(2)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 19 لّوا  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  هچنانچ 

سپ
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عیمج نم  اهادع  ام  هل  تبثأو  هّوبنلاب ، هنم  هسفننابأف  يدـعب < ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ   < ًاضیأ هل  لاقو  - » 1
(. هیواعم نأش  یف   ) هبطخ 193 ، 10/222 دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  امهنیب .» ًاکرتشم  صئاصخلاو  لئاضفلا 

لصف 5. باب 1 ، ، 90 ص88 -  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2
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: دیوگ هدرک و  رظن  راهظا  دهد  یم  هک  یتاحیضوت  ینوراه و  تلزنم  نایب  رد  يرارسا  فشک  زا 

لوسر لعج  دقو  هرفس  دنع  هموق  یلع  هتفیلخو  هّوبنلا  یف  هکیرشو  هدضعو  هریزوو  هاخأ  ناک  ّهنأ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنم  صیخلتف  »
، يدعب ّیبن  ال  ّهنا ) ریغ   ) ّهنا هیلع  هللا  یّلص  هلوقب  ثیدحلا  رخآ  یف  اهانثتسا  ّهناف  هّوبنلا  ّالإ  هل  اهتبثأ )  ) اهتابثإو هلزنملا  هذهب  هنم  ًاّیلع  هللا 

هذهو كوبت  یلإ  هرفـس  دنع  هلهأ  یلع  هتفیلخو  هدضعو  هریزوو  هاخأ  هنوک  نم  مالّـسلا  هیلع  یلعل  ًاتباث  هانثتـسملا  هّوبنلا  ادـعام  یقبف 
نم

وهو مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  هیلعلا  هیزملا  هذـه  توبث  یلع  هموهفمو  هقوطنمب  ثیدـحلا  ّلد  دـقف  فالزالا ، جرادـملاو  فارـشلا  جراـعملا 
« .هتحص یلع  قفتم  ثیدح 

.دوب شموق  رب  یسوم  هفیلخ  تّوبن و  رد  کیرش  وزاب و  ریزو و  ردارب و  هک  دوب  نآ  یسوم  زا  نوراه  تلزنم  هکنآ  تانایب  زا  هصالخ 
دنام یم  یقاب  سپ  .تّوبن  يانثتـسا  هب  هداد  رارق  ینوراه  تلزنم  ماقم و  بحاـص  فیرـش ، ثیدـح  رد  ار  یلع  مه  متاـخ  ربمغیپ  سپ 

ایلع جرادـم  تفارـش و  جراـعم  زا  هصیـصخ  نیا  شموق و  رب  وا  تفـالخ  ترازو و  يردارب و  زا  تسا  تّوبن  يادـعام  هچنآ  وا  يارب 
، ترضح نآ  يارب  گرزب  تیزم  نیا  توبث  رب  دراد  تلالد  موهفم  قوطنم و  ثیح  زا  ثیدح  نیا  سپ  .مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  تسا 

.دنراد نآ  تحص  رب  قافتا  مومع  هک  تسا  یثیدح  نیا  و 

(1)« هّمهملا لوصف   » هحفص 29 رد  یکلام  غاّبص  ناب  ار  مالک  نیمه  و 

زا نارگید  و 
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لقن هنوگ  نیا  ار  هدـش  دای  ترابع  غابـص  نبا  .هللا  لوسر  ْهاخاؤم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/279 یکلام ، غاّبـص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 1
هموق یلع  هتفیلخو  هّوبنلا ، یف  هدضعو  هریزوو  هاخأ  ناک  ّهنأ  امهیلع  هللا  تاولـص  یـسوم  نم  نوراه  هلزنم  ّنأ  صّخلتف : : » تسا هدرک 

ّهنأ ریغ  : « هلوقب اهانثتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّهناف  هّوبنلا ، ّالا  هلزنملا ، هذهب  هنم  ًاّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعج  دقو  هرفس ، دنع 
«. كوبت یلإ  هرفس  دنع  هلهأ  یلع  هتفیلخو  هدضعو  هریزوو  هوخأ  ّیلعف  يدعب .« ّیبن  ال 
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ار ینعم  نیا  قیدصت  هدروآ و  تسین -  یضتقم  بش  هاتوک  تقو  نیا  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هدیقع  مان و  رکذ  هک  امـش -  ياملع  رباکا 
.دنا هدومن 

.تّوبن لصا  هن  تسا  تّوبن  مدع  انثتسا  نیا  منک  یم  نامگ  ظفاح :

لاح دیدومن و  راکنا  ار  يراکـشآ  نیا  هب  بلطم  دـیدروآ و  دراو  داریا  دوخ  فالـسا  زا  تیعبت  يور  هدومن ، یفطل  یب  یلیخ  یعاد :
: دیوگ یم  مدرک  ضرع  لاحلا  هک  یعفاش  نایب  هب  دیدومنن  هّجوت  هکنآ 

«. ّیلعل ًاتباث  هانثتسملا  هّوبنلا  ادع  ام  یقبف  »

رد اهانثتـسا  بوصنم و  ریمـض  رگیدو  تّوبن  مدع  هن  تسا ، تّوبن  فیرـش ، ثیدح  رد  ینثتـسم  هکنآ  رد  تسا  ّصن  دوخ  نایب  نیا  و 
.تسا تّوبن  هب  عجار  يدعب < ّیبن  ّهنا ال  هلوقب : ثیدحلا  رخآ  یف  اهانثتسا  ّهناف  : < دیوگ هک  وا  لوق 

نآ رظن  تّوبن و  مدع  هن  دنک ، یم  تّوبن  يانثتسا  رب  تلالد  اهنآ  همه  هک  تسا  رایسب  امش  ياملع  بتک  رد  ترابع  زا  عون  نیا  لثم  و 
.نیدلا یف  بّصعتلا  نم  هللااب  ریجتسن  .تسا  هدوبن  يرگید  زیچ  بّصعت  جاجل و  دانع و  زج  دنا ، هدش  تّوبن  مدع  هب  لئاق  هک  یناسک 

، دوب ماقم  نیا  دـجاو  یلع  دـیایب ، يربمغیپ  دوب  انب  دوبن و  ءایبنالا  متاـخ  اـم  ربمغیپ  رگا  هک  امـش  ياـعدا  نیا  منک  یم  ناـمگ  ظـفاح :
.هدومنن ینایب  نینچ  يدحا  ّالا  دشاب و  ناتدوخ  هب  صوصخم 
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.دنراد ینعم  نیا  هب  رارقا  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  تسین ، هعیش  ياملع  وگاعد و  تاصوصخم  زا  طقف  اعدا  نیا  یعاد :

.دییامرف نایب  دیراد  رظن  رد  رگا  .دنا  هدومن  ییاعدا  نینچ  ام  ياملع  زا  کی  مادک  ظفاح :

وا توف  ربخ  یتقو  هک  تسا  يراق  يوره  دمحم  ناطلس  نب  یلع  الم  امش  لاجر  ياملع  قوثو  ّلحم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  یعاد :
يرایسب تافیلأت  فیناصت و  بحاص  دندناوخ ، تبیغ  زامن  وا  يارب  رفن  رازه  راهچ  زا  هدایز  روضح  رد  رصم  ياملع  دیـسر ، رـصم  هب 

: هتفگ ْهلزنم  ثیدح  حرش  رد  ْهوکشم »  » رب حرش  ْهاقرم »  » رد تسا 

« .ًاّیلع ناکل  ًاّیبن  هدعب  ناک  ول  ّهنا  یلإ  ءامیإ  هیف  »

.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  دشاب ، يربمغیپ  ءایبنالا  متاخ  زا  دعب  دوب  انب  رگا  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ثیدح  نیا  رد  ینعی 

یف ظاّعولا  ْهیغب   » باتک رخآ  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ریهـش  همالع ي  هدومن ، ینعم  نیا  هب  رارقا  هک  امـش  گرزب  ياملع  هلمج  زا  و 
: دومرف نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  ات  تاور  هلسلس  رکذ  اب   (1)« ظاّفحلا تاقبط 

« .هتنکل ناک  ولو  يدعب  ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »

.یلع ای  يدوب  نآ  وت  دشاب ، نم  زا  دعب  يربمغیپ  دوب  انب  رگا  هکنآ  ینعم  هصالخ 
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(1)« یبرقلا ْهّدوم   » مشش ْهّدوم  زا  مود  ثیدح  رد  یعفاش  هیقف  ینادمه ، یلع  دیس  ریم  زین  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 

هیخأب یـسوم  دـضع  ّدـشی  امک  يدـضع  ّدـشی  یّیـصو  یّمع  نبا  تّریخو  ًاّیـصو  یل  راتخاو  ینراتخاف  ءایبنألا  یلع  ینافطـصا  هللا  ّنإ  »
« .يدعب هّوبن  نکلو ال  ًاّیبن  ّیلع  ناکل  ًاّیبن  يدعب  ناک  ولو  يریزوو  یتفیلخ  وهو  نوراه 

رـسپ دیزگرب  ییـصو و  نم  يارب  دومن  رایتخا  سپ  یگدیزگرب .) هب   ) ارم دومن  رایتخا  ءایبنا و  رب  ارم  دـیزگرب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب 
ینعی  ) تسوا نوراه و  شردارب  هب  ار  یسوم  يوزاب  دومن  مکحم  هک  نانچ  مه  ارم ، يوزاب  دومن  مکحم  نم و  یصو  ار  یلع )  ) مّمع
.دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  نکل  و  دوب ، ربمغیپ  یلع  هنیآ  ره  دشاب ]  ] يربمغیپ نم  زا  دعب  دوب  انب  رگا  .نم  ریزو  هفیلخ و  یلع )

هچنآ ربانب  تسادـخ ، لوسر  دوخ  زا  هکلب  تسین ، ام  زا  طـقف  یلع  يارب  زا  تّوبن  هب  لوق  هک  دـش  تباـث  لـیالد  رـصتخم  نیا  اـب  سپ 
هدیچیپ و رما  چیه  هدوب و  تّوبن  ماقم  دجاو  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح ، نآ  هدومرف  هب  انب  هک  دنا  هدومن  قیدصت  مه  ناتدوخ  ياملع 

ًاعطق لصتم ، يانثتـسا  هب  هدـش  ینثتـسم  تّوبن  ینوراـه  بتارم  لزاـنم و  زا  نوچ  .هدروآ و  بّجعت  هب  ار  امـش  هک  هدوبن  مه  یلکـشم 
لزانم نآ  همه ي  زا  هک  دنام  یم  تباث  یقاب و  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  میدومن -  رکذ  هک  ناتدوخ -  ياملع  تداهش  هب  نآ  يادعام 

نآرق نوراه ، تفالخ  رد  هک  نانچ  تسا ، تیلضفا  تفالخ و  هلزنم ي  رتالاب ،
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: دیامرف یم  فارعا )  ) هروس 7 هیآ ي 142  رد  دراد و  تحارص  دیجم 

﴾. َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبّتَتَالَو  ِْحلْصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراَه  ِهیِخَْأل  یَسُوم  َلاَقَو  ﴿

« .شابم داسف  لها  وریپ  ریگ و  شیپ  حالص  هار  نم و  موق  رد  شاب  نم  نیشناج  هفیلخ و  تفگ : نوراه  شردارب  هب  یسوم  »

سپ هدوب ، تّوبن  رما  رد  کیرـش  یـسوم  ترـضح  شردارب  اب  نوراه  ترـضح  هک  دـیدومن  نایب  هتـشذگ  تایآ  رد  هکنیا  اب  ظـفاح :
دوش و وا  نیـشناج  هفیلخ و  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  شماقم  ناسنا  کیرـش  تسا  مّلـسم  هکنآ  لاح  دـنداد و  رارق  هفیلخ  ار  وا  هنوگچ 

.تسا تفالخ  ماقم  زا  رتالاب  تّوبن  ماقم  هکنآ  هچ  دنا ؛ هداد  لّزنت  شدوخ  هبترم  ماقم و  زا  ار  وا  دنهد  رارق  هفیلخ  ار  کیرش  رگا 

هب جاتحم  دیدومرف ، یم  رکف  يردق  رگا  هکنآ  لاح  دـنا و  هتفر  هابتـشا  نیا  هب  لّمأت  رکف و  نودـب  مرتحم  نایاقآ  زا  هّدـع  کی  یعاد :
نوراه ترـضح  تّوبن  هلاصألاب و  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم  ترـضح  تّوبن  هک  دـیتسناد  یم  دوخ  هدوبن ، یعاد  باوج 

هیلع یسوم  ترضح  شراوگرزب  ردارب  اب  نوراه  ترضح  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدوب ، ترضح  نآ  هفیلخ ي  ّهنأک  ، هدوب ًاعبت  مالّـسلا  هیلع 
لقن هط )  ) هروس 20 ات 32  هیآ 25  زا  هک  دوش  یم  مولعم  یسوم  ترضح  دوخ  ياضاقت  زا  هچنانچ  هدوب ؛ غیلبت  رما  رد  کیرش  مالّسلا 

: هک دیامن  یم  ار  یسوم  ترضح  لوق 

َنوُراَه ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو  ِیلْوَق *  اوُهَقْفَی  ِیناَِسل *  نِم  ًهَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمَأ *  ِیل  ْرّـسَی  َو  يِرْدَص *  ِیل  ْحَرْـشا  ّبَر  َلاَق  ﴿

﴾. يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأَو  يِرْزَأ *  ِِهب  ْدُدُْشا  یِخَأ * 

، نم نابز  زا  ار  هرگ  اشگب  تسا و  تلاسر  غیلبت  هک  ارم  راک  نم  يارب  نادرگ  ناسآ  ارم و  هنیـس  نم  يارب  نادرگ  هداشگ  راگدرورپ  »
ارم تاملک  دنمهفب  ات 
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اب ار  وا  زاس  کیرـش  ارم و  تشپ  يو  هب  نادرگ  مکحم  دـشاب و  نم  ردارب  نوراه  نآ  هک  نم  ناـسک  زا  يریزو  نم  يارب  هدـب  رارق  و 
(.« تسا تلاسر  غیلبت  هک   ) نم رما  رد  نم 

تافـص هلماک و  لـحارم  ماـمت  رد  هّصاـخ ، تّوبن  ماـقم  يانثتـسا  هب  هک  تسا  هدوب  يدرمدار  هناـگی  طـقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اریز 
.هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  کیرش  هصوصخم 

وحم و ءالقع  لوقع  هک  دـییامن  یم  ولغ  نانچ  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هراـبرد  مینیب  یم  هک  دوش  یم  رتداـیز  اـم  بّجعت  هتـسویپ  ظـفاح :
صیاصخ تافص و  عیمج  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  دیدومن  نایب  لاحلا  هک  دوب  یتالمج  نیمه  اهنآ  هلمج ي  زا  هک  ددرگ  یم  ناریح 

.هدوب اراد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ 

دیاب ینـالقع  هدـعاق ي  يور  ربمغیپ  هفیلخ ي  هکنآ  هچ  تسا ؛ تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  تسین ، ولغ  راـتفگ  زا  عون  نیا  ًـالوا  یعاد :
.دشاب ربمغیپ  دننام  لثم و  تافص ، عیمج  رد 

ینعم نیا  هب  رارقا  دوخ  هربتعم ي  ياهباتک  رد  ناتدوخ  ياملع  زا  ناگرزب  هکلب  میتسین ، ینعم  نیا  یعّدـم  اهنت  اـم  اـعدا  نیا  رد  ًاـیناث 
.دنراد

دوب ربمغیپ  لثامم  کیرش و  تافص  عیمج  رد  یلع 

حیـضوت  » باتک رد  دـشاب ، یم  امـش  ياملع  لوحف  زا  هک  نیدـلا  باهـش  دـمحا  دیـس  لضاف  ملاع  و  ریـسفت »  » رد یبلعث  ماما  هچنانچ 
(1)« لئاضفلا حیجرت  یلع  لئالدلا 
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: دیوگ ترابع  نیا  هب  هدومن و  هراشا  ینعم  نیا  هب  ًاحورشم 

هیلعلا هلاوحأو  هتادابعو  هتاداعو  هیکزلا  لاعفلاو  هیـضرلا  لاصخلا  رثکأ  لب  ریثک  یف  ّیبنلا  هباش  دق  نینمؤملاریمأ  انالوم  ّنا  یفخی  الو  »
دقو نایبو  هّجح  حاضیإ  یلإ  رقتفی  الو  ناهربلاو  لیلدلا  هماقإ  یلإ  جاتحی  الو  هحیرصلا  راثآلاو  هحیحصلا  رابخألاب  هل  کلذ  حص  دقو 

« .ّیّمألا ّیبنلا  اندّیس  ریظن  اهیف  وه  یّتلا  یلع  نینمؤملاریمأل  لاصخلا  ضعب  ءاملعلا  ضعب  ّدع 

زا رتشیب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  دراد  تهابـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ام  يالوم  هکنآ  دشاب  یمن  ناهنپ  هدیـشوپ و 
هحیحص و رابخا  هب  ینعم  نیا  هتـسویپ  تحـص  هب  ترـضح و  نآ  هیلع ي  لاوحا  تادابع و  تاداع و  زا  هیکز  لاعفا  هیـضر و  لاصخ 
زا ضعب  ءاملعزا  ضعب  .دـشاب  یمن  نایب  تجح و  حیـضوت  هب  جاتحم  درادـن و  یجراخ  ناهرب  لیلد و  هب  یجایتحا  هک  هحیرـص  راثآ 

.تسا هلآو  هیلع  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  ریظن  مالّسلا  هیلع  یلع  هدیمح  لاصخ  نآ  رد  هک  دنا  هدروآ  هرامش  هب  ار  هدیمح  لاصخ  نآ 

: دنرگیدکی ریظن  بسن  لصا  رد  هکنآ  هلمج  زا 

﴾. ًاریِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  : ﴿ یلاعت هلوق  لیلدب  هراهطلا ، یف  هریظن  و 

نسح و همطاف و  یلع و  دّـمحم و  ابع  لآ  نت  جـنپ  هراـبرد ي  هک   ) ریهطت هیآ ي  لـیلد  هب  تراـهط ، رد  تسا  ربمغیپ  ریظن  یلع  ینعی 
(. هدیدرگ لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح 

ْمُهَو َهاَـکّزلا  َنوـُتُْؤیَو  َهَالـّـصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذـّلا  اوـُنَمآ  َنیِذـّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهللا  ُمُـکِّیلَو  اَّـمنِإ  : ﴿ هلوـق لیلدـب  هّمـألا  ّیلو  هـیآ  یف  هریظنو  »
﴾«. َنوُعِکاَر

لیلد هب  تّما ، رب  تیالو  ثیح  زا  هروبزم  هیآ ي  رد  تسا  ترضح  نآ  ریظن  و 
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هب باتک  نیمه  رد  هچنانچ  هدـیدرگ ؛ لزاـن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد ي  نیقیرف  قاـفتا  هب  هک  ﴾ ) خـلا ُهللا  ُمُکِّیلَو  اَّـمنِإ  [: ﴿ وا هدومرف  ]
(. هدمآ لّصفم  حرش 

وه نم  وأ  تنأ  ّالإ  اهیّدؤی  لاـق ال  لـیئربج  لزنف  هریغل ، هئارب  هروس  ءاـطعإ  موی  هیلع  دراولا  یحولا  لیلدـب  غیلبتلاو ‘ ءادـألا  یف  هریظنو  »
« .مسوملا یف  هنع  یلاعت  هللا  یضر  ّیلع  اهاّدأف  هنم ، اهداعتساف  کنم ،

هیلع هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  رب  لوزن  تئارب و  هروس ي  عوضوم  لیلد  هب  نید ، غیلبت  تلاسر و  يادا  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  ینعی 
نیمه رد  هچنانچ   ) دـیامن تئارق  هکم  لها  رب  جـح  مسوم  رد  و ]  ] دربب رکب  یبا  هب  داد  ار  تئارب  هروس  تاـیآ  ترـضح  نآ  هک   ) هلآو
.دشاب وت  زا  هک  یـسک  ای  تدوخ  رگم  دیامنب  دناوت  یمن  تلاسر  يادا  درک : ضرع  دـیدرگ و  لزان  لیئربج  هک  دـیدرگ ) تبث  باتک 

ادا جح  مسوم  رد  هک  داد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  یلاعت و  يادـخ  رما  هب  تفرگ  رکب  یبا  زا  ار  تئارب  هروس ي  تایآ  ترـضح  نآ  سپ 
(. دومن

« .هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هلوق  لیلدب  هّمألا  یلوم  هنوک  یف  هریظنو  »

رد هچنانچ  مخ ، ریدغ  رد   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  لیلد  هب  ندوب ، تّما  يالوم  رد  تسا  ترضح  نآ  ریظن  و 
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وا رما  رد  فرـصت  هب  یلوا  یلع  نیا  سپ  متـسه ، وا  رما  رد  فرـصت  هب  یلوا  نم  ار  سک  ره  هک  هدـیدرگ ) رکذ  ًاحورـشم  باتک  نیا 
.دشاب یم 

: لاقف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  سفن  يرجم  ّیلع  سفن  يرجا  یلاعت  هللا  ناو  هسفن  ماقم  تماق  هسفن  ناو  امهیسفن  هلثامم  یف  هریظنو  »
﴾.« ْمُکَسُْفنَأَو اَنَسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَج  اَمِدَْعب  نِم  ِهِیف  َکّجاَح  ْنَمَف  ﴿

، دـشاب یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن  ماقم  مئاق  مالّـسلا  هیلع  یلع  سفن  هک  یناـسفن  داـحتا  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  و 
نآ سفن  هلزنم ي  هب  ار  یلع  هدـیدرگ ،) رکذ  ًاحورـشم  باـتک  نیا  رد  هچناـنچ  نیقیرف ، قاـفتا  هب   ) هلهاـبم هیآ  رد  دـنوادخ  هچناـنچ 

.هداد رارق  ترضح 

یلع هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاحک  ًاـبنج  دجـسملا  لوخد  زاوجو  هللا  لوسر  باـب  حـتفک  دجـسملا  یف  هباـب  حـتف  یف  هریظنو  »
(1)« .ءاوسلا

ياهرد مامت  ربمغیپرما  هب  هک   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باب  حـتف  لثم  دجـسم ، رد  وا  باب  حـتف  رد  تسا  ترـضح  نآ  ریظن  و 
لوسر دـننام  تباـنج ؛ لاـح  رد  دجـسم  رد  دورو  زاوج  و  یلع ) ربـمغیپ و  هناـخ ي  رد  ّـالا  دـش ، هتـسب  دوـب  زاـب  دجـسم  هب  هک  هناـخ 

.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ 

(. دیدمآ فرح  هب  نایاقآ  هدش  هچ  هک  میدومن  لاؤس  .دش  ادیپ  ننست  لها  ناردارب  رد  يا  همهمه  )

باب حـتف  نیا  یثیداحا ، لـقن  اـب  هبطخ  رد  ظـفاح  باـنج  میتفر ، زاـمن  يادا  تهج  دجـسم  هب  هک  هتـشذگ  هعمج  نیمه  ًاـقافتا  باون :
بابـسا دراد ، ههجو  هللا  مرک  یلع  هب  صاصتخا  دیدومرف  امـش  هک  لاح  .دنداد  هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  هفیلخ  هب  صاصتخا  ار  دجـسم 

.دییامرف اّمعم  ّلح  تسا  یّنمتم  .تسا  هیضق  نیا  هب  طوبرم  اهوگ  تفگ و  نیا  هدیدرگ و  نیرضاح  ریحت 

؟ دیدومرف ینایب  نینچ  ایآ  ظفاح ) بانج  هب  ور  : ) یعاد

هللا یلص  مّرکم  لوسر  هک  هنع  هللا  یضر  ْهریره  وبا  لدع ! هقث و  یباحص  زا  تسا  دراو  ام  هحیحـص ي  ثیداحا  رد  نوچ  یلب ، ظفاح :
رکب یبا  دومرف : هک  ار  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هناخ ي  رد  رگم  دنتـسب ، دوب  زاب  دجـسم  هب  هک  ییاهرد  مامت  هک  دومرف  رما  هلآو  هیلع 

.مشاب یم  رکب  یبا  زا  نم  نم و  زا 
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انـالوم صیاـصخ  زا  هک  یتلیـضف  ره  لـباقم  رد  هک  دـندومن  غیلب  یعـس  اـهیوما  هک  تسا  هدیـسر  مرتحم  ناـیاقآ  رظن  هب  دـبال  یعاد :
هریغم و هریرهوبا و  دننام  هیواعم ، هرفس  ياهسیل  هساک  زومرم و  يدایا  هلیسو ي  هب  یثیدح  هدمآ ، رامش  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رکب یبا  هفیلخ  هب  هک  طرفم  هقـالع  ّبح و  يور  مه  نویرکب  دـندومن و  مه  ار  لـمع  نیمه  دـنیامن و  عضو  هریغ  صاـع و  نب  ورمع 
جهن حرـش   » موس دلج  هحفـص 17  رد  ًاصوصخم  لوا و  دـلج  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  هچنانچ  دـندومن ؛ تیوقت  ار  ثیداحا  نآ  دنتـشاد ،

(1)« هغالبلا

«. رکب یبا  باب  زج  هب  تسا  باوبا  دس   » ثیدح هعوضوم ، ثیداحا  هلمج  زا  دیوگ : هدومن و  لقن  ًاحورشم  ار  عیاقو  نیا 

هب هک  نایعیـش  هربتعم  بتک  رب  هوالع  هک  تسا  يا  هرثاکتم  هحیحـص ي  ثیداـحا  لـباقم  رد  عوضوم ، ثیدـح  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
لقن تسا  هحیحـص  ثیداحا  زا  هکنیا  هب  دـیق  اب  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  هربتعم ي  حاحـص  بتک  رد  هدـمآ ، تباث  عامجا  رتاوت و  وحن 
یلع هناخ  رد  رگم  تسب ، دنوادخ  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دجـسم  هب  ار  مدرم  ياه  هناخ  ياهرد  مامت  هک  دـنا  هدومن 

.ار مالّسلا  هیلع 

بانج یلاع  تسا ، هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  صیاصخ  زا  دـیامرف  یم  ظفاح  بانج  هتفرگ ، رارق  فالتخا  دروم  هعقاو  نیا  نوچ  باون :
انالوم صیاصخ  زا  دییامرف  یم 
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حرـش ...رکب .» یبأ  یلإ  هیرکبلا  هتبلقف  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  ناک  ّهناف  باوبألا  ّدـس  وحنو  ثیداـحأ ...  اـهبحاص  هیرکبلا ]  ] تعـضو - » 1
امیف لصف  عدبلا ،)...  ثیداحأ  نع  لئاس  هلأس  دـقو  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو  ، ) هبطخ 203 ، 11/49 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن 
نبا باوبالا ، دس  یف  ثیدـح  باب 2 ، ص46 ، صاوخلا ، ْهرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  زین  .ثیداـحألا و  نم  هیرکبلاو  هعیـشلا  عضو 

دمحأ جرخأ  دـق  لوقنف  رکب  یبأ  باـب  ـالإ  دجـسملا  باوبأ  ّدـسب  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنإ  مهلوق  اـّمأ  : » دـسیون یم  يزوج 
«. ّیلعل تناک  هعقاولا  ّنأ  يذمرتو 
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دانـسا هب  ناگدنونـش  ات  دـییامرف ، هراشا  اـم  هربتعم ي  بتک  زا  دانـسا  ضعب  هب  تسا ، نکمم  هچناـنچ  دـشاب ، یم  ههجو  هللا  مّرک  یلع 
.دنیامن نسحا  باختنا  هدومن ، تقباطم  ظفاح  بانج 

مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  ِرد  رگم  دش  هتسب  دجسم  هب  اه  هناخ  ياهرد  مامت  ربمغیپ  رما  هب 

((1) «) دنسم  » مراهچ دلج  هحفص 369  مود و  دلج  هحفص 26  لّوا و  دلج  هحفص 175  رد  لبنح  دمحا  ماما  یعاد :

(2)« ننس  » رد یئاسن  نامحرلادبع  وبا  ماما  و 

(3)« كردتسم  » میس دلج  هحفص 117 و 125  رد  يروباشین  مکاح  و  يولعلا » صئاصخ   » هحفص 13 و 14 و 

اب ، (4)« هرکذت  » هحفص 24 و 25 رد  يزوج  نبا  طبس  و 
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هللا یلـص  هللا  لوسر  رما  لاقف : اهب  کلام  نب  دعـس  انیقلف  لمجلا  نمز  هنیدـملا  یلإ  انجرخ  لاق : یناـنکلا  میقرلا  نب  هللادـبع  نع  - . » 1
نب دعس  دنـسم  ، 1/175 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  هنع .» هللا  یـضر  ّیلع  باـب  كرتو  دجـسملا  یف  هعراـشلا  باوبـألا  ّدـسب  هلآو  هیلع 
نال لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نبا  یتوأ  دقلو  لاق ... : رمع  نبا  نع  : » تسا هدـمآ  ظفل  نیا  هب  رمع  نبا  دنـسم  رد 2/26 ، زین  .کلام و 
نیا هب  مقرأ  نب  دیز  دنـسم  رد 4/369 ، و  دجـسملا .» یف  هباب  ّالإ  باوبألا  ّدـسو  معنلا ...  رمح  نم  ّیلإ  بحأ  نهنم  هدـحاو  یل  نوکت 
لاقف لاق : دجسملا  یف  هعراش  باوبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  نم  رفنل  ناک  لاق : مقرأ  نب  دیز  نع  : » تسا هدمآ  ظفل 
ینثأو یلاعت  هللا  َدِمَحَف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماقف  لاق : سانلا  کلذ  یف  مّلکتف  لاق : .ّیلع  باب  ّالإ  باوبألا  هذه  اوّدـس  ًاموی 
یّنکلو هتحتف  الو  ًائیـش  تددـس  ام  هللاو  ّیناو  مکلئاق  هیف  لاقو  ّیلع  باب  ّالإ  باوبألا  هذـه  ّدـسب  ترمأ  ّینإـف  دـعب ، اـّمأ  لاـق : مث  هیلع 

«. هتعبتأف ءیشب  ترمأ 
 - ءالؤه ای  انولخت  نأ  اّمإو  انعم ، موقت  نأ  اّمإ  اولاقف : طهر ، هعست  هاتأ  ذإ  سابع  نبا  یلإ  سلاجل  ّینإ  لاق : نومیم  نب  رمع  انثّدح  - » 2

فتو فأ  لوقی : وهو  هبوث  ضفنی  وهو  ءاجف  .اولاق  ام  يردأ  الف  اوثدـحتف  .مکعم  موقأ  انأ  لاق : یمعی -  نأ  لـبق  حیحـص  ذـئموی  وهو 
لخدـی ناکو  ّیلع  باب  ریغ  دجـسملا  باوبأ  ّدـس  ...هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لـجر  یف  نوعقی 

یبنلا لوق  رکذ  باب  صئاصخلا ، باـتک  ح 8409 ، ، 113  - 5/112 یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  يربکلا ، ننـس  ...بنج .» وهو  دجـسملا 
نب دیز  زا  لبنح  نب  دمحا  هک  ار  هچنآ  ح 8423 ، دلج ، نیمه  هحفـص 118  رد  .ًادبأ و  هیزخی  هللا ال  ّنا  ّیلع  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.تسا هدروآ  هدرک  لقن  مقرا 
مالـسا رکذ  یلع ، بقاـنم  باـب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4631 ، ، 3/135 يروباـشین ، مکاـح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 3

.تسا هدرک  لقن  میدرک ، لقن  مقرا  نب  دیز  زا  دمحا  دنسم  زا  هک  یثیدح  نامه  مکاح  .نینمؤملاریما 
، مقرأ نب  دـیز  ثیدـح  رب  هوالع  يزوج  نبا  .باوبـالا  ّدـس  یف  ثیدـح  باب 2 ، ص46 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 4

ّالا باوبألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  لاـق : ساـبع  نبا  نع  نومیم  نب  رمع  نع  : » تسا هدرک  لـقن  مه  ار  ریز  ثیدـح 
«. مالّسلا هیلع  یلع  باب 
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(1)« بلاطملا ینسأ   » هحفص 12 رد  يرزج  ریثا  نبا  دنیامن و  یم  دمحا  يذمرت و  قیرط  زا  ثیدح  نیا  تابثا  یحورشم  تانایب 

(3)« يرابلا حتف   » دلج 7 هحفص 12  رد  ینالقسع  رجح  نبا  »(2) و  قعاوص  » هحفص 76 رد  یّکم  رجح  نبا  و 

ریثک نبا  دوخ و   (5)« خیرات  » دلج 7 هحفص 205  رد  دادغب  بیطخ  »(4) و  طسوا » رد یناربط  و 
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یبأ نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  يرزج   . 66 ص65 -  یعفاش ، يرزج  دمحم  نیدلا  سمـش  بلاطملا ، ینـسأ  - 1
یطعأ نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هلـصخ  یف  نوکی  نال  لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یطعأ  دقل  باّطخلا : نب  رمع  لاق  لاق : هریره 

 ...«. هل ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  عم  دجسملاب  هانکسو  لاق ... : نه ؟ امو  لیق : .معنلا  رمح 
نب دیز  ثیدح  ینایاپ  تمسق  رجح  نبا  .نورشعلاو  عبارلا  ثیدح  لصف 2 ، باب 9 ، ص124 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا 
ینالقـسع .رکب  یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدـس  یبنلا  لوق  باب  هباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ، 7/14 ینالقـسع ، رجح  نبا  يرابلا ، حـتف  - 3

یف هعراشلا  باوبألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انرمأ  لاق : صاـّقو  یبأ  نب  دعـس  نع  : » دـنک یم  لـقن  روط  نیا  ار  ثیدـح 
«. يوق هدانسأو  یئاسنلاو  دمحأ  هجرخأ  .ّیلع  باب  كرتو  دجسملا 

بعـصم نع  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  یناربط  .يزارلا  دیعـس  نب  یلع  ثیداحا  ح 3942 ، ، 4/553 یناربط ، طسوالا ، مجعم  - 4
ّالإ اهّلک  باوبألا  تددـس  هللا  لوسر  ای  اولاق : ّیلع ، باب  ّالإ  باوبألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رمأ  لاـق : هیبأ  نع  دعـس  نب 

«. اهّدس هللا  ّنکلو  مکباوبأ  تددس  انأ  ام  لاق : ّیلع ؟ باب 
نیا يدادغب  بیطخ  .ینسحلا  يولعلا  دّمحم  نب  رفعج  لاح  حرـش  هرامش 3669 ، همجرت  ، 7/205 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 5
باب ّالا  اهّلک  باوبألا  اوّدس  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی : هللادـبع  نب  رباج  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح 

«. یلع باب  یلا  هدیب  أموأو  یلع 
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(2)« لاّمعلا زنک   » مشش دلج  هحفص 408  رد  يدنه  یقتم  دوخ و   (1)« خیرات  » متفه دلج  هحفص 342  رد 

یبا نبا  و ]  ] (4)« ضایر  » مود دلج  هحفـص 192  رد  يربط  نیدـلا  ّبحم  »(3) و  دئاوزلا عمجم   » مهن دـلج  هحفـص 115  رد  یمثیه  و 
(5) جهن حرش  مود  دلج  هحفص 451  رد  دیدحلا 

(6)« ءایلوالا ْهیلح   » دلج 4 هحفص 153  و  هباحصلا » لئاضف   » رد میعن  وبا  ظفاح  و 

هحفص 116 رد  یطویس  نیدلا  لالج  و 

525 ص :

.ْهاخاؤملا ثیدح  .بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  لئاضف  نم  ءیش  يرجه ، لاس 40  عیاقو  ، 7/379 ریثک ، نبا  هیاهنلاو ، ْهیادبلا  - 1
.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا  نب  دیز  ثیدح  ریثک  نبا 

شخب يدنه  یقتم  .یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ، 33005 ح 33004 -  ، 11/618 يدـنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 2
.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا  نب  دیز  ثیدح  ینایاپ 

لقن زا  دـعب  یمثیه  .دجـسملا  یف  يذـلا  باب  حـتف  باب  یلع ، بقانم  بقاـنملا ، باـتک  ، 115  - 9/114 یمثیه ، دـئاوزلا ، عـمجم  - 3
«. حیحصلا لاجر  هلاجر  هیقبو  هعامج  هفّعضو  نابح  نبا  هّقثو  هللادبع ، وبا  نومیم  هیفو  دمحأ  هاور  : » دسیون یم  مقرأ  نب  دیز  ثیدح 

ثیدـح یلع ، لـئاضف  یف  ْهدراوـلا  راـبخألاو  ثیداـحألا  رکذ  لـصف 6 ، باـب 4 ، ، 4/158 يربـط ، نیدـلا  ّبحم  ْهرـضنلا ، ضاـیر  - 4
.تسا هدرک  لقن  ار  مقرا  نب  دیز  ثیدح  زا  یشخب  دیدحلا  یبا  نبا  .نورشعلا 

روط نیا  ار  ثیدح  میعن  وبا  .يدوألا  نومیم  نب  ورمع  لاح  حرش  هرامش 258 ، همجرت  ، 4/153 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوألا ، ْهیلح  - 5
«. یلع باب  ّالا  اهّلک  دجسملا  باوبأ  اوّدس  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن 

مه ار  ثیدـح  نیا  باّطخلا ، نب  رمع  ثیدـح  رب  هوالع  یطویـس  .بلاط  یبأ  نب  یلع  خـیرات  ص172 ، یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - 6
يریغ دجسملا  اذه  یف  بنجی  نأ  دحأل  ّلحی  ال  ّیلعل : مالسلاو  هالصلا  هیلع  ّیبنلا  لاق  لاق : دعـس  نع  زاّزبلا  جرخأ  : » تسا هدرک  لقن 

«. كریغو
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(2)« عماوجلا عمج   » »(1) و ءافلخلا خیرات  »

، دوب یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبمرد و  یمزراوخ  بیطخ  »(3) و  ْهعونصملا یلائل   » لوا دلج  هحفص 181  و  يربکلا » صئاصخ  و«
«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و 

دلج هحفص 181  و  يربکلا » صئاصخ  »

526 ص :

هدرک لقن  مقرا  نب  دیز  ثیدح  زا  ار  رظن  دروم  شخب  یطویـس  .لادـلا  عم  نیـسلا  ح 12963 ، ، 4/422 یطویـس ، عماوجلا ، عمج  - 1
.تسا

فاعـض ثیداحا  زا  ار  ثیدح  نیا  یطویـس  هچرگ  .هعبرألا  ءافلخلا  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 1/347 یطویس ، هعونصملا ، یلآللا  - 2
باب ّالا  باوبألا  اوّدس  یبنلا  لوق  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  . 15  - 7/14 يرابلا ، حتف  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  نکل  تسا ، هدرمش 

ّدـس یف  ءاج  هیبنت .) : ) دـسیون یم  رجح  نبا  .دوش  یم  راکـشآ  یطویـس  نخـس  یتسرداـن  نآ ، رد  تقد  اـب  هک  دراد  یناـیب  رکب ، یبأ 
دعـس ثیدح  اهنم : رکب ] یبأ  باب  ّالإ  باوبألا  ّدس  ثیدح  يأ   ] بابلا ثیدح  اهرهاظ  فلاخی  ثیداحأ  دجـسملا  لوح  یتلا  باوبألا 
دمحأ هجرخأ  ّیلع ) باـب  كرتو  دجـسملا  یف  هعراـشلا  باوبـألا  ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنرمأ  : ) لاـق صاـّقو  یبأ  نب 

انأ ام  لاقف : انباوبأ ، تددس  هللا  لوسر  ای  اولاقف   < هدایزلا نم  تاقث  اهلاجر  طسوالا  یف  یناربطلل  هیاور  یفو  يوق ، هدانـسأو  یئاسنلاو 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  دجسملا ، یف  هعراش  باوبأ  هباحصلا  نم  رفنل  ناک  : « لاق مقرأ  نب  دیز  نعو  اهّدس « هللا  ّنکلو  اهتددس 

الو ًائیـش  تددـس  ام  هللاو  ّینإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  کلذ  یف  سان  مّلکتف  ّیلع ، باب  ّـالإ  باوبـألا  هذـه  اوّدـس  هلآو 
هللا یلـص  هللا  لوسر  رمأ  : « لاق سابع  نبا  نعو  تاقث ، هلاجرو  مکاحلاو  یئاسنلاو  دمحأ  هجرخأ  هتعبتأف .« ءیـشب  ترمأ  نکلو  هتحتف 

، بنج وهو  دجـسملا  لخدی  ناکف  ّیلع ، باب  ریغ  باوبألا  ّدـسب  رمأو   « هیاور یفو  ّیلع « باب  ّالإ  تدـسف  دجـسملا  باوبأب  هلآو  هیلع 
ّدسب هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  انرمأ  : « لاق هرمس  نب  رباج  نعو  .تاقث  امهلاجرو  یئاسنلاو  دمحأ  امهجرخأ  هریغ « قیرط  هل  سیل 

هللا یلـص  هللا  لوسر  نمز  یف  لوقن  اّنک  : » لاق رمع  نبا  نعو  .یناربطلا  هجرخأ  بنج .» وهو  هیف  ّرم  اّمبرف  ّیلع  باب  ریغ  اهّلک  باوبـألا 
نوکی نال  لاصخ  ثالث  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  یطعأ  دقلو  رمع ، ّمث  رکبابأ ، ّمث  سانلا ، ریخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلآو : هیلع 

، دجسملا یف  هباب  ّالإ  باوبألا  ّدسو  هل ، تدلوو  هتنبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هجّوز  معنلا : رمح  نم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هدحاو  یل 
: رمع نبال  تلقف  : « لاق تالمهمب  رارع  نب  ءالعلا  قیرط  نم  یئاسنلا  جرخأو  .نسح  هدانـسأو  دمحأ  هجرخأ  ربیخ .« موی  هیارلا  هاطعأو 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  هتلزنم  یلإ  رظناو  ًادـحأ  هنع  لأست  الف  ّیلع ، اـّمأو  هیفو -  ثیدـحلا  رکذـف  ناـمثعو -  ّیلع  نع  ینربخأ 
ثیداحألا هذهو  هریغو  نیعم  نب  ییحی  هّقثو  دقو  ءالعلا  ّالإ  حیحـصلا  لاجر  هلاجر  و  هباب .< رقأو  دجـسملا  یف  انباوبأ  ّدـس  دـق  هلآو 

، تاعوضوملا یف  ثیدحلا  اذه  يزوجلا  نبا  دروأ  دقو  .اهعومجم  نع  ًالضف  جاجتحالل ، حلاص  اهنم  قیرط  ّلکو  ًاضعب  اهضعب  يوقی 
نم هیف  مّلکت  نم  ضعبب  هّلعأو  مهنع  هقرط  ضعب  یلع  ًارـصتقم  رمع  نباو  مقرأ  نب  دـیزو  صاـّقو  یبأ  نب  دعـس  ثیدـح  نم  هـجرخأ 

لئاضف باـتک  ، 8/147 يراـسلا ، داـشرا  رد  ینالطـسق  نیا ، رب  هوـالع  ...قرطلا  هرثـک  نـم  ترکذ  اـمل  حداـقب  کـلذ  سیلو  هـتاور ،
نبا تاملک  هب  هجوت  اب  ًالّوا  .تسا  هتسناد  حیحص  ار  ثیدح  نیا  دانسا  زین  رکب ، یبأ  باب  ّالإ  باوبألا  اوّدس  ّیبنلا  لوق  باب  هباحصلا ،
نیا هکنیا  هچ  دناسر ؛ یمن  هدش  دای  ثیدح  تحص  هب  يررـض  نارگید  یطویـس و  دننام  يدارفا  فیعـضت  هک  دوش  یم  نشور  رجح 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 574 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_526_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_526_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_526_3
http://www.ghaemiyeh.com


هچرگ درک ، هراشا  قرط  نآ  زا  یـضعب  هب  رجح  نبا  دوخ  هک  نانچمه  .تسا  هدش  لقن  نوگانوگ  قرط  زا  فلتخم  ظافلا  هب  ثیدـح 
داجیا ضراعت  رکب » یبأ  باب  ّالا  باوبألا  ّدس  یلع -  باب  ّالا  باوبألا  اوّدـس   » تیاور ود  نیا  نایم  تسا  هتـساوخ  نایاپ  رد  رجح  نبا 

دبای یم  رد  درگنب ، رجح  نبا  تاهیجوت  هب  هک  یفـصنم  ققحم  ره  نکل  دـنک ، عمج  تیاور  ود  نآ  نایم  یتاهیجوت  اـب  سپـس  هدرک ،
هب تسا  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  یصخش  ، ) شیشح ّلکب  کّسمتی  قیرغلا  تسا : فورعم  لثملا  برض  نیا  قادصم  وا  تاهیجوت  هک 

یبأ باب  ّالا  باوبألا  اوّدس   » ثیدح دنس  زا  يادج  ًایناث  .دهد ) تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  دوخ  ات  دزادنا  یم  تسد  یکاشاخ  راخ و  ره 
ّدـسب رمأ  یبنلا  ّنا   » حیحـص ثیدـح  لباقم  رد  دـنا  هتـساوخ  هک  يدارفا  .دـنک  یم  تابثا  ار  شا  یتسردان  نآ ، تلالد  رد  ّتقد  رکب »

رهاظ رد  لّمأت  كدنا  اب  هک  دنا  هدرکن  هّجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دننک ، لعج  رکبابا  تلیـضف  رد  ار  ثیدح  نیا  یلع ،» باب  ّالا  باوبألا 
روتـسد لوا -  تسا : يرورـض  هتکن  دـنچ  هب  هّجوت  ثیدـح ، نیا  یتسردان  تابثا  رد  .دوش  یم  نشور  نآ  ندوب  یگتخاـس  ثیدـح ،

يدـنواشیوخ تبحم و  يور  زا  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  رد  زجب  دجـسم  هب  یهتنم  ياهرد  ماـمت  ندـش  هتـسب  هب  مرکا  لوسر 
تددـس ام  هللاو  ّیناو  : » دومرف مرکا  لوسر  هک  میدرک  لقن  مقرا  نب  دـیز  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدوبن  نینمؤملاریما  هب  تبـسن 

ساسا رب  مود -  .تسا  هدوب  یعرـش  یمکح  نایب  هیاپ ي  رب  مرکا  ربمایپ  راک  نیا  هکلب  .هتعبتأف » ءیـشب  ترمأ  نکلو  هتحتف  ـالو  ًاـئیش 
زا .دنا و  هّزنم  كاپ و  ریهطت  هیآ  ّصن  هب  هک  یناسک  رگم  دوش ، دجسم  دراو  تبانج  لاح  رد  تسین  زیاج  سک  چیه  رب  یعرش  مکح 

نیا .كریغو » يریغ  دجـسملا  اذـه  یف  بنجی  نا  دـحأل  ّلحی  ّیلع ال  ای  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تساج  نیمه 
؛ تسا عامجا  دروم  رکبابا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  ندشن  لزان  نیقیرف ، نیب  رد  موس -  .درک  میهاوخ  لقن  يذمرت  زا  يدوز  هب  ار  ثیدـح 

لاحم یلقع  رظن  زا  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  هتکن  هس  نیا  رد  ّتقد  اب  .تسا  مارح  دجـسم  هب  تبانج  لاـح  رد  وا  ندـش  دراو  هجیتن  رد 
رکبابا نوچ  یعرـش  تهج  زا  هکنیا  هچ  دـشاب ؛ هدـش  رداص  مرکا  لوسر  زا  رکب » یبأ  باـب  ّـالا  باوبـألا  اوّدـس   » هلمج نیا  هک  تسا 

، تسا مارح  نیا  ماجنا  اب  مزالم  دجـسم  فرط  هب  وا  هناخ  رد  ندوب  زاب  و  دوش ؛ دجـسم  دراو  تبانج  لاح  اب  تسا  مارح  تسین ، رهاط 
هجیتن رد  .دـهد  نامرف  نآ  هب  اـی  دوش  بکترم  یمارح  هک  تسا  لاـحم  تسا ، موصعم  ریهطت  هیآ  صن  هب  مرکا  لوسر  هک  اـجنآ  زا  و 

باوبألا اوّدس   » ثیدح تسا -  نشور  نآ  یتسردان  مه  دنـس  تهج  زا  هچرگ  دش -  راد  هشدخ  نتم  تهج  زا  ثیدح  نیا  هک  یتقو 
.دنام دهاوخ  یقاب  ضراعم  نودب  حیحص و  یلع » باب  ّالا 

اّمل لاق : ّرذ  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یمزراوخ  لصف 19 . ح 296 ، ، 302 ص299 -  یمزراوخ ، بقانم  - 3
نسحلا یبأب  اورصب  املف  لاق : نسحلا ...  وبأ  ءاج  ذإ  دجـسملا ...  یف  راصنألاو  نورجاهملا  عمتجاف  نامثعل ...  هعیبلا  نم  موی  لّوأ  ناک 

يریغ دجـسملا  لخدی  ناک  ًادحأ  ّنأ  نوملعت  له  لاق : ّمث  لوقی ... : وهو  ّیلع  أشناف  ًارط  موقلا  رـس  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 
«. معن مهللا  اولاق : یباب ؟ كرتو  اهّدس  دجسملا  باوبأ  ّنأ  نوملعت  له  هللا  مکدشناف  لاق : .ال  مهللا  اولاق : ًابنج ؟
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يوانم »(4) و  بقاـنم  » رد یلزاـغم  نبا  »(3) و  دـئارف  » رد ینیومح  »(2) و  بقاـنم » رد یمزراوخ  بیطخ  »(1) و  ْهعونصملا یلائل   » لوا
(5)( قیاقحلا زونک   ) و قیاقدلا » زونک   » رد يرصم 

ار باب 17  ، (6)« ْهّدوملا عیبانی   » هحفص 87 رد  یفنح  یخلب  نامیلس 

528 ص :

اّمل لاق : ّرذ  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یمزراوخ  لصف 19 . ح 296 ، ، 302 ص299 -  یمزراوخ ، بقانم  - . 1
نسحلا یبأب  اورصب  املف  لاق : نسحلا ...  وبأ  ءاج  ذإ  دجـسملا ...  یف  راصنألاو  نورجاهملا  عمتجاف  نامثعل ...  هعیبلا  نم  موی  لّوأ  ناک 

يریغ دجـسملا  لخدی  ناک  ًادحأ  ّنأ  نوملعت  له  لاق : ّمث  لوقی ... : وهو  ّیلع  أشناف  ًارط  موقلا  رـس  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع 
«. معن مهللا  اولاق : یباب ؟ كرتو  اهّدس  دجسملا  باوبأ  ّنأ  نوملعت  له  هللا  مکدشناف  لاق : .ال  مهللا  اولاق : ًابنج ؟

ّنا ساـّبع : نبا  نع  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  ینیومح  باب 41 . طمس 1 ، ح 162 ، ، 1/207 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  - 2
«. ّیلع باب  ّالإ  ّدست  نأ  اهّلک  باوبألاب  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

دیز زا  هک  ار  یثیدح  یلزاغم  نبا  .هقرطو  هباب  ّالإ  باوبألا  اوّدـس  ثیدـح  ، 307 ح 304 -  ، 258 ص256 -  یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3
دعـس نع  : » دنک یم  لقن  مه  ار  ثیدح  نیا  نآ ، رب  نوزفا  .دروآ  یم  بزاع  نب  ءارب  زا  لقن  هب  ظافلا ، نامه  اب  میدرک ، لقن  مقرا  نب 

باوبألا ّدسو  .ربیخ  موی  هیارلا  هاطعأو  دجـسملا ، یف  تیبی  ناک  دحأل : نکی  مل  بقانم  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  تناک  لاق : صاّقو  یبأ  نب 
«. ّیلع باب  ّالإ 

.دنک یم  لقن  ار  رظن  دروم  تمسق  يوانم  .نیسلا  فرح  ح 4054 ، ، 1/323 يوانم ، قیاقحلا ، زونک  - 4
.تسا هدرک  لقن  فلتخم  قرط  ظافلا و  هب  ار  ثیدح  نیا  يزودنق  باب 17 . ، 10 ح 1 -  ، 260  - 1/257 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 5
ثیدح ینالطسق  .رکب  یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدس  یبنلا  لوق  باب  هباحـصلا ، لئاضف  باتک  ، 8/147 ینالطسق ، يراسلا ، داشرا  - . 6

هللا یلـص  هللا  لوسر  رمأ  يوق  دانـسأب  یئاسنلاو  دمحأ  دنع  صاّقو  یبأ  نب  دعـس  ثیدح  یف  عقو  دقو  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار 
«. ّیلع باب  كرتو  دجسملا  یف  هعراشلا  باوبألا  ّدسب  هلآو  هیلع 
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(1)« يراسلا داشرا   » مشش دلج  هحفص 81  رد  ینالطسق  نیدلا  باهش  هداد و  ینعم  نیمه  هب  صاصتخا 

نب دمحم  و  هیبلحلا » هریس ي   » موس دلج  هحفص 374  رد  یبلح  و 

529 ص :

.هتافوو هیف  عقو  امو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هضرم  ْهّدـم  هیف  رکذـی  باـب  عادولا ، ْهّجح  ، 3/346 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، ْهریـسلا  - 1
هب دارملا  سیل  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  هصق  یف  بابلاف  : » دـسیون یم  هدرک ، لقن  ار  هتـشذگ  ثیداـحا  زا  یـضعب  هکنآ  زا  دـعب  یبلح 

يور ام  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  هّصق  مّدـقت  یلع  ّلدـی  اّمم  و  لوقأ )  ) هقیقح هب  دارملا  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هصق  یفو  هخوخلا  لـب  هقیقح 
ترابع و نیا  هب  هّجوت  اب  ...هباب .» ّدـسف  هعاطو  ًاعمـس  لاق  کباب  ّدـس  نأ  رکب  یبأ  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لسرأ  لاق  هنع 

لـصا رد  نّنـست  لها  دوخ  هکنیا  هچ  دوش ؛ یم  رت  نشور  رکب » یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدس   » ثیدح تیهام  دش ، نایب  ًالبق  هک  یبلاطم 
حتف رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دـننام  يرگید  .رکب  یبا  هناخ  رد  رگم  دـش  هتـسب  اهرد  ماـمت  دـیوگ : یم  یکی  .دـنراد  فـالتخا  هیـضق 

ًالـصفم رجح  نبا  ترابع  هک  تسا ، هرجنپ  رکب  یبا  هناخ  رد  زا  دارم  دـیوگ : یم  ضراـعم  ثیدـح  ود  نیا  نی  عمج  هجو  رد  يراـبلا 
لوسر روتـسد  هب  مه  رکبابا  هناخ  رد  هک  دنک  یم  حیرـصت  تسا و  دقتعم  بلطم  نیمه  هب  اجنیا  رد  مه  یبلح  نیدلا  ناهرب  .دش  نایب 

لیلد هچ  هب  دشاب ، هدش  رداص  مرکا  لوسر  زا  ثیدح  نیا  ًاعقاو  رگا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراشا  نایاپ  رد  .دش  هتـسب  مرکا 
، تسا رکب » یبا  باب   » ثیدـح رهاظ  هکنیا  هچ  دـننک ؛ یم  نایب  یتاهیجوت  ثیدـح  رهاظ  فالخ  رب  نّنـست ، لها  ناگرزب  زا  يا  هدـع 

نیا لعج  اب  هکنآ  زج  تسین  نیا  و  دـنا !؟ هدرک  ریـسفت  رکب » یبا    ِ هخوخ  » هب ار  رکب » یبا  باب   » هتـشادرب و تسد  رهاـظ  زا  ارچ  لاـح 
نیا دـنا  هدیـشوک  زین  یفرط  زا  دـنهاکب و  تالکـشم  نآ  زا  تاهیجوت  نیا  اب  دـنا  هتـساوخ  دـنا و  هدـش  وربور  یتالکـشم  اب  ثیدـح 

رد يدنـس ، ثحب  زا  يادج  هک  درک  نانیمطا  یثیدح  هب  ناوت  یم  روطچ  ًایناث  .دنیامن  ظفح  رکب  یبا  يارب  هراومه  ار  یلعج  تلیـضف 
نشور یلع » باب  ّالا  باوبألا  ّدسب  یبنلا  رمأ   » ثیدح رد  تقد  اب  هک  یلاح  رد  تسا ؟ فالتخا  نّنـست  لها  نیب  مه  نآ  تلالد  نتم و 

ود نیا  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ًاثلاث  .دشاب  یم  حیحص  ثیداحا  ءزج  تلالد ، تهج  زا  مه  دنـس و  تهج  زا  مه  ثیدح  نیا  هک  دوش  یم 
هب نّنست  لها  یثیدح  عماجم  رد  ثیدح  ود  ره  و  تسا -  رـصح  ثیدح ، ود  ره  موهفم  هکنیا  هچ  دشاب -  حیحـص  دیاب  یکی  ثیدح 

دوخ هک  یتافالتخا  هب  هجوت  اب  و  دشاب ، رت  يوق  تلالد  تهج  زا  هک  دراد  حیجرت  یثیدح  اذل  تسا ، هدش  لقن  حیحص  ثیدح  ناونع 
هک دوش  یم  راکـشآ  میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  هب  هک  دنتـشاد  رکب » یبأ  باب  ّالا  باوبألا  اوّدس   » ثیدـح تلالد  رد  نّنـست  لها 

نایاش .دراد  حیجرت  درادـن ، دوجو  نآ  تلالد  رد  یفالتخا  چـیه  دنـس ، تحـص  رب  هوالع  هک  یلع » باب  ّالا  باوبألا  اوّدـس   » ثیدـح
لوعجم ربخ  نایم  تسا  حضاورپ  هک  یلاح  رد  تسا ، ربخ  ود  نیا  نایم  ضراعت  تابثا  تروص  رد  هدش  نایب  بلاطم  مامت  تسا  رکذ 

روبزم ثیدح  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دش ، دای  هچنآ  دشاب و  بلاطم  هنوگ  نیا  نایب  هب  يزاین  ات  تسین  یـضراعت  هنوگ  چیه  حیحـص  و 
.دشاب هدش  رداص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دناوت  یمن  مه  نّنست  لها  دوخ  ینابم  قبط  رب 
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(1)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 17 رد  یعفاش  هحلط 

نب دیز  رمع و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادـبع  باّطخلا و  نب  رمع  هفیلخ  لیبق  زا  هباحـص ، ربک  زا  امـش  ياملع  رباکا  مومع  هرخالاب  و 
هب مهریغ ، يراـصنا و  هللادـبع  نب  رباـج  صاـّقو و  یبا  نب  دعـس  یعجـشا و  مزاـح  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  بزاـع و  نب  ءارب  مقرا و 
نب دمحم  و  هیبلحلا » هریـس ي   » موس دلج  مامت 374  دومرف  رما  هک  دـنا  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفلتخم ، تاراـبع 

(2)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 17 رد  یعفاش  هحلط 

نب دیز  رمع و  نب  هللادبع  سابع و  نب  هللادـبع  باّطخلا و  نب  رمع  هفیلخ  لیبق  زا  هباحـص ، ربک  زا  امـش  ياملع  رباکا  مومع  هرخالاب  و 
هب مهریغ ، يراـصنا و  هللادـبع  نب  رباـج  صاـّقو و  یبا  نب  دعـس  یعجـشا و  مزاـح  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  بزاـع و  نب  ءارب  مقرا و 

هیلع یلع  هناخ  رد  رگم  دنتسب  ار  دجـسم  ياهرد  مامت  دومرف  رما  هک  دنا  هدروآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هفلتخم ، تارابع 
یلماک تاحیـضوت  هریغ  نویرکب و  اهیوما و  ناگدروخ  بیرف  ییانیب  دـیزم  يارب  امـش  ياملع  رباکا  زا  ضعب  اصوصخم  ار و  مالّـسلا 

(3)« بلاطلا ْهیافک   » باب 50 هک  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  دننام  دنا ؛ هداد 

عوضوم نیمه  هب  صاصتخا  ار 

530 ص :

.تسا هدرک  لقن  ار  سابع  نبا  ثیدح  هحلط  نبا  لصف 5 . باب 1 ، ص84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 1
.تسا هدرک  لقن  ار  سابع  نبا  ثیدح  هحلط  نبا  لصف 5 . باب 1 ، ص84 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 2

اّمناو لاع ، نسح  ثیدح  اذه  تلق : .بلاط  یبأ  نب  ّیلع  باب  ّالإ  باوبألا  ّدـسب  رمأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  ّنا  سابع  نبا  نع  - » 3
لوخد نع  یلاعت  هللا  یهنف  دجـسملا ، یلإ  هعراش  تناک  مهنکاسم  باوبأ  ّنأل  کـلذو  باوبـألا ، ّدـسب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  رمأ 
بنجلل هیف  ثـکملاو  دجـسملا  یف  لوخدـلا  نـع  یهنلاـب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ّیبـنلا  ّمـعف  هباـنجلاو ، ضیحلا  دوـجو  عـم  دـجاسملا 

یلص یفطـصملا  ملعل  کلذب  ّصخ  اّمناو  هل ، هورکملا  هتحابإ  یلع  لیلد  كاذ  امو  عضوملا  اذه  یف  هحابالاب  ًاّیلع  ّصخو  .ضئاحلاو 
: ّلجوّزع هلوق  یف  مهریهطتب  نآرقلا  قطن  دـقو  مهیلع ، هللا  تاولـص  هدالوأو  همطاف  هتجوزو  وه  هساجنلا  نم  يّرحتی  ّهنأب  هلآو  هیلع  هللا 

باب 50. ص202 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  ًاریِهْطَت .»﴾ ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  ﴿
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لزانم ياهرد  زا  يا  هدع  نوچ  دیوگ : هاگ  نآ  لاع .» ثیدح  اذه   » هک ناونع  نیا  هب  دراد  ینایب  دنـسم ، ثیداحا  لقن  زا  دـعب  هداد و 
، تبانج ضیح و  لاح  رد  ار  دجاسم  رد  فقوت  دورو و  دومن  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دش و  یم  زاب  دجسم  هب  باحصا 

: هک ترابع  نیا  هب  دنراذگ  زاب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  ّالا  دندومن ، دودسم  دجسم  هب  ار  لزانم  ياهرد  مامت  دومرف  رمااذل 

« .مالّسلا هیلع  ّیلع  باب  یلإ  هدیب  أموأو  بلاط  یبأ  نب  یلع  باب  ّالإ  اهّلک  باوبألا  اوّدس  »

.مالّسلا هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  دومن  هراشا  كرابم  تسد  هب  دیراذگب و  زاب  ار  یلع  هناخ  رد  رگم  دیدنبب  ار  اهرد  مامت 

نیا نکل  و  مالّـسلا ، هیلع  یلع  يارب  دوب  يا  هصیـصخ  تباـنج ، لاـح  رد  دجـسم  رد  فّقوت  دورو و  هحاـبا و  نیا  دـیوگ : نآ  زا  سپ 
.دیامن فقوت  دورو و  دجاسم  رد  دناوت  یم  یضئاح  بنج و  ره  هک  دشاب  یمن  نآ  رب  لیلد  لمع 

نآرقلا قـطن  دـقو  مهیلع  هللا  تاولـص  هدـالواو  همطاـف  هتجوزو  وـه  هساـجنلا  نم  يّرحتی  ّهناـب  یفطـصملا  مـلعل  کلذـب  ّصخ  اـّمنإ  »
﴾«. ...ُهللا ُدیُِری  اَّمنِإ   ﴿ ّلجوّزع هلوق  یف  مهریهطتب 

نیا ینعم و  نیا  هب  ار  یلع  ربمغیپ  نداد  صاصتخا  هکنآ  ینعم  لصح  ام 

531 ص :
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تساجن زا  رود  يّرحتم و  اهنآ  ياهدالوا  همطاف و  یلع و  هک  تشاد  یعطق  ملع  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  يارب  یمظع ، هصیـصخ ي 
.دنا تاساجن  ساجرا و  عیمج  زا  هّزنم  لیلج ، نادناخ  نآ  هک  دراد  ینعم  نیا  هب  حیرصت  ریهطت  هیآ  هچنانچ  دنا ؛

رکب یبا  تراهط  رب  یلیلد  رگا  دـندومن و  لقن  هک  يربخ  اب  دـننک  هسیاقم  ظفاح  بانج  هداد ، یعفاش  ملاع  نیا  هک  یلماک  حیـضوت  اب 
(1) نیحیحص رد  مه  ملسم  يراخب و  هکنآ  لاح  .دنیامن و  لقن  ار  ربخ  نآ  ام ، هربتعم ي  دانسا  همه  نیا  زا  هتشذگ  دنراد 

: دومرف مرکا  لوسر  هک  اریز  درادن ؛ دجسم  رد  فّقوتو  دورو  ّقح  بنج  هکنآ  باب  رد  دنا  هدومن  ینعم  نیا  هب  هراشا  دوخ 

« .ّیلعو انأ  ّالإ  دجسملا  یف  بنجی  نأ  دحأل  یغبنی  «ال 

.یلع نم و  رگم  دجسم  رد  دوش  بنج  هک  يدحا  يارب  تسین  راوازس 

یلع ربمغیپ و  باب  زا  ریغ  رگا  اریز  ار ؛ مالّسلا  هیلع  یلع  باب  رگم  باوبا  عیمج  ّدس  دنک  یم  تباث  هربتعم  دانـسا  اب  رابخا  زا  عون  نیا 
دنیامن دجـسم  رد  دورو  تبانج  لاح  رد  مه  یلع )‘ دّمحم و   ) راوگرزب ود  نآ  زا  ریغ  هک  دشاب  زیاج  یتسیاب  دوب ، یم  زاب  رگید  باب 

بنجی نأ  دحأل  یغبنی  ال  : » دیامرف یم  ًاحیرص  ترضح  نآ  هکنآ  لاح  و 

532 ص :

بقانم باب  بقانملا ، باـتک  ح 3736 ، ص981 ، حیحـصلا ، عماجلا  رد  يذـمرت  اما  میتفاین ، نیحیحـص  رد  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 1
بنجی دحأل  ّلحی  ّیلع ال  ای  ّیلعل : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : دیعس  یبأ  نع  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  یلع ،

رد یلعی  وبا  ًابنج ؛ دجـسملا  لوخد  باب  حاکنلا ، باـتک  ، 7/66 يربکلا ، ننـسلا  رد  یقهیب  زین  و  كریغو .» يریغ  دجـسملا  اذـه  یف 
هحفص رد  دیعس و  یبا  زا  ح 32885  ، 11/599 لاّمعلا ، زنک  رد  يدنه  یقتم  و  يردخلا ، دیعس  یبا  دنـسم  ح 1042 ، ، 2/311 دنسم ،

مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  هملس ، ّما  زا  ظافلا ، رد  كدنا  فالتخا  اب  ح 33051  دلج ، نیمه  زا   626
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه 
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« .یلع انأ و  ّالا  دجسملا  یف 

لقن نارگید  نویرکب و  اهیوما و  هک  يراـبخا  ّدر  رب  دـنا ) هدومن  لـقن  مه  ملـسم  يراـخب و  هک   ) تسا عطاـق  ناـهرب  راـبخا ، نیا  سپ 
هیلع یلع  صیاصخ  زا  دجـسم ، رد  باب  حـتف  هک  تسا  مّلـسم  نیقیلاو  عطقلاـب  .تسا و  هدوب  نارگید  يارب  باـب  حـتف  هک  دـنا  هدومن 

.تسا هدوب  مالّسلا 

رد مکاح  هک  مناسرب  ناتـضرع  هب  باّطخلا  نب  رمع  یناث ، هفیلخ ي  زا  یثیدـح  باب ، نیا  رد  مضیارع  همتاخ ي  يارب  دـیهدب  هزاـجا 
(1)« كردتسم  » میس دلج  هحفص 125 

(3)« یبقعلا ریاخذ   » زا ًالقن   (2)« ْهدوملا عیبانی   » هحفص 210 باب 56  نمض  یفنح  یخلب  نامیلس  و 

(4) لبنح نب  دمحا  مامادنسم  زا  مرحلا  ماما 

رد یمزراوخ  بیطخ  و 

533 ص :

مالـسا رکذ  یلع ، بقاـنم  باـب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4632 ، ، 3/135 يروباـشین ، مکاـح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
یبأ نب  یلع  یطعأ  دـقل  باّـطخلا : نب  رمع  لاـق  لاـق : هریره  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  مکاـح  .نینمؤملاریما 

هجّوزت لاق : نینمؤملاریما ؟ ای  ّنه  امو  لـیق : .معنلا  رمح  یطعأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  اـهنم  هلـصخ  یل  نوکت  نـال  لاـصخ  ثـالث  بلاـط 
موی هیارلاو  هل ، ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  دجـسملا  هانکـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاـف 

«. ربیخ
نب رمع  لاـق  : » تسا هدرک  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  لصف 3 . باب 59 ، ح 76 ، ، 2/406 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیباـنی  - . 2

ّلحی دجـسملا ال  هانکـسو  هل ]  ] هتنبا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  جـیوزت  لاق  یه ؟ امو  لئـسف  لاصخ  ثالث  ّیلع  یطعأ  دـقل  باّـطخلا 
 ...«. ّیلعل ّلحی  ام  هیف  دحأل 

ّالإ دجـسملا  یف  هعراشلا  باوبألا  ّدسب  رمأ  یبنلا  ّنا  رکذ  یلع ، لئاضف  باب  مسق 1 ، ص77 ، يربط ، نیدلا  ّبحم  یبقعلا ، رئاخذ  - 3
لوسر هجّوز  لاصخ ...  ثالث  بلاط  یبأ  نبا  یتوأ  دـقل  لاق : رمع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يربط  .ّیلع  باب 

«. نینح موی  هیارلا  هاطعأو  دجسملا  یف  هباب  ّالإ  باوبألا  ّدسو  هل  تدلوو  هتنبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا 
زج تسا  هدروآ  میدرک ، لقن  رئاخذ  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  ثیدح  لبنح  نب  دمحا  .رمع  نبا  دنسم  ، 2/26 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 4

دمحا دنـسم  زا  ار  ثیدح  یبقعلا  رئاخذ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدرک  لقن  ربیخ » موی   » ار ثیدح  رخآ  رد  نینح » موی   » هلمج هکنیا 
.دوب دهاوخ  ربیخ  موی  نامه  حیحص  طبض  هدرک ، لقن 
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ینـسأ  » رد يرزج  ریثا  نبا  »(3) و  ءافلخلا خیرات   » رد یطویـس  »(2) و  قعاوص  » هحفـص 76 رد  رجح  نبا  »(1) و  بقانم  » هحفص 261
: تفگ هفیلخ  هک  ظافلا -  رد  دایز  مک و  رصتخم  هب  دنا -  هدومن  لقن  نارگیدو   (4)« بلاطملا

هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  هجّوز  معنلا : رمح  نم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هدـحاو  یل  نوکت  نال  لاصخ  ثـالث  بلاـط  یبأ  نبا  یلع )  ) یتوأ دـقل  »
« .ربیخ موی  هیارلا  هاطعأو  هل ، ّلحی  ام  هیف  هل  ّلحی  هللا  لوسر  عم  دجسملا  هانکسو  هباب ، ّالإ  باوبألا  ّدسو  هتنب  هلآو 

534 ص :

.تسا هدرک  لقن  مکاح  كردتسم  دننامه  ار  ثیدح  یمزراوخ  لصف 19 . ح 354 ، ص332 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
.تسا هدرک  لقن  يزودنق  دننامه  ار  ثیدح  رجح  نبا  لصف 3 . باب 9 ، ص127 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 2

ار ثیدـح  یطویـس  .هلـضف  یف  ْهدراولا  ثیداحألا  یف  لصف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لاـح  حرـش  ص172 ، یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - 3
.تسا هدرک  لقن  مکاح  كردتسم  دننامه 

لئاضف لئاضفلا ، باتک  ح 36 ، ، 7/500 فّنصملا ، رد  هبیش  یبا  نبا  زین  و  . 66 ص65 -  یعفاش ، يرزج  دمحم  بلاطملا ، ینسأ  - 4
ْهنسلا ، 2/475 ءافولا ، ءافو  رد  يدوهمس  رکبوبا ؛)  ) نامثع نب  هللادبع  لاح  حرش  ، 3/214 هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  بلاط ؛ یبأ  نب  یلع 

باب باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا  باتک  ح 36359 ، ، 13/110 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  لصف 11 ؛ باب 3 ، ْهرجهلا ، نم  ْهرـشاعلا 
زا دعب  یمثیه  .هبقانم  یف  عماج  باب  یلع ، بقانم  بقانملا ، باتک  ، 9/120 دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ّیلع ؛ لئاضف  ْهباحصلا ، لئاضف 
لاس ثداوح  ، 7/377 ْهیاهنلا ، ْهیادبلا و  رد  ریثک  نبا  و  حیحصلا .» لاجر  امهلاجر  یلعی و  وبأ  دمحأ و  هاور  : » دسیون یم  ثیدح  لقن 

اب باّطخلا  نب  رمع  زا  یـضعب  رمع و  نبا  زا  یـضعب  ار  ثیدـح  نیا  .بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ،  40
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  رد  رصتخم  ییاج  هباج  كدنا و  توافت 
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تاـناویح زا  نم  يارب  دوب  رتهب  دوب  نم  يارب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تلـصخ  هس  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  دـش  اـطع  قیقحت  هب  هنیآ  ره 
ربمغیپ اب  تفرگ  مارآ  ار و  وا  هناخ  رد  رگم  تسب  ار  دجسم  ياهرد  مامت  و  .ار 2 - دوخ  رتخد  وا  هب  ربمغیپ  دومن  جیوزت  - 1 وم : خرس 

.ربیخ زور  رد  ار  مالسا  مچرپ  وا  هب  دومن  اطع  و  .ربمغیپ 3 - رب  دوب  لالح  هک  يزیچ  وا  يارب  دجسم  رد  دوب  لالح  و ]  ] دجسم رد 

.دندش نشور  ًالماک  مه  ظفاح  بانج  .دنامن  یقاب  يرذع  هار  دش و  مزیزع  ناردارب  باون و  ياقآ  يارب  امعم  ّلح  منک  یم  نامگ 

(1) نیدلا باهش  دیس  تانایب  هیقب ي  هیلوا و  راتفگ  هب  میدرگرب  تسا  بوخ 

: دیوگ دوخ  تاقیقحت  رخآ  رد  هک 

یف هیاـغلا  غلب  ههجو  یلاـعت  هللا  مّرک  ّهنأ  ملعی  هصوصنملا  لئامـشلا  یف  هلاوحأ  صّحفتو  هصوصخملا  لـئاضفلا  یف  هلاوحأ  عّبتت  نمو  »
« .یهتنا یضتقم -  هریغ  هیف  دجی  مل  ثیح  هراونأ  سابتقا  یف  هیاهنلا  یتاو  یفطصملا  اندّیس  راثآ  ءافتقا 

تهابش هصوصنم  لیامش  هصوصخم و  لیاضف  زا  يرایسب  رد  هک  دنیب  یم  دیامنب ، ترضح  نآ  لاوحا  رد  صّحفت  عّبتت و  یـسک  رگا 
.درادن ار  صیاصخ  نیا  زا ] يرادروخرب   ] راختفا يدحا  وا  زا  ریغ  هک  دراد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  مات 

نیدّـحوملا یلوم  انالوم و  هصوصخم ي  لیاضف  هیلاع و  تاـماقم  هب  عجار  دوب  ناـتدوخ  ياـملع  فارتعا  تاـنایب و  زا  يا  هنومن  نیا 
نایعیش هعماج ي  هکلب  میامن ، یمن  زغم  یب  ياعدا  هدومنن و  ولغ  هاگ  چیه  یعاد  هک  دننادب  نایاقآ  ات  مالّسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ام نیهارب  لیالد و  مامت  .دنیامن  یمن  ینایب  ناهرب  لیلد و  یب  فلخلا -  یلا  فلسلا  نم  - 

535 ص :

(. یطخ  ) ص411 و 412 یعفاش ، یجیا  دمحا  نیدلا  باهش  لئاضفلا ، حیحصت  یلع  لئالدلا  حیضوت  - 1

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 584 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_535_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم  ناتدوخ  هربتعم ي  بتک  رد  اهامش و  دزن  شساسا  أدبم و  هک  تسا  نامه 

، هتفر یـضاق  اهنت  ناـتماقم  ظـفح  يارب  فالـسالل ، ًاـعبت  تداـع  يور  دینیـشن ، یم  ربخ  یب  مدرم  ماوع و  دزن  یتقو  هک  مفـسأتم  یلو 
.دییامن یم  هبتشم  اهنآ  رب  ار  رما  دینز و  یم  اه  تمهت  هتفاب ، مه  هب  اهسبایو  بطر 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  کیرـش  ریظن و  تاهج  عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـیدرگ  تباث  دـش ، رکذ  هک  یتامدـقم  نیا  زا  سپ 
لیئارسا ینب  مامت  نایم  رد  ار  نوراه  یـسوم  نوچ  اذلف  .هدوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  تبـسن  نوراه  هکنآ  امک  هدوب ، هلآو 

نم ریزو  هک  هدب  رارق  نم  رما  کیرـش  ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  لاعتم  راگدرورپ  زا  دـید ، همه  زا  لضفا  ماقم و  نیا  هب  قیلا  یلوا و 
.دشاب

هک دیدن  ماقم  نیا  يارب  ار  يدـحا  رت  قیال  لباق و  یلع  زا  تّما ، مامت  نایم  رد  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مه  مسق  نیمه 
یلع يداد ، رارق  یسوم  کیرش  ریزو و  ار  نوراه  هک  یمسق  نامه  دومن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  اذل  دشاب ، تّما  همه  زا  لضفا 

.هدب رارق  نم  کیرش  ریزو و  ار 

؟ هدیسر مه  يرابخا  باب  نیا  رد  ایآ  بحاص ! هلبق  باون :

.تسا دراو  عوضوم  نیا  رد  يرایسب  رابخا  مه  ناتدوخ  هربتعم ي  بتکرد  نایعیش ، عامجا  رب  هوالع  یلب ، یعاد :

.دش میهاوخ  نونمم  یلیخ  دییامرف ، تئارق  ام  يارب  رابخا  نآ  زا  تسا ، نکمم  هک  نانچ  باون :

(. اهنآ ياملع  هب  هراشا   ) دشاب هتشاد  لیم  نایاقآ  هچنانچ  مرضاح  وگاعد  یعاد :

.تسا تدابع  نآ ، عامتسا  نینچمه  ثیدح و  لقن  نوچ  درادن ؛ یعنام  ظفاح :

536 ص :
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دوخ ترازو  يارب  یلع  زا  ربمغیپ  ياضاقت 

دمحا ثیدح ، باحـصا  ماما  »(2) و  روثنملاّرد  » ریـسفت رد  یطویـس  نیدلا  لالج  »(1) و  بقانم  » رد یعفاـش  هیقف  یلزاـغم  نبا  یعاد :
نبا طبس  »(3) و  نایبلا فشک   » ریسفت رد  یبلعث 

537 ص :

سابع نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یلزاغم  نبا  .میرم  هروس ي  هیآ 96  لیذ  ح 375 ، ص328 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 1
کلأس مهللا   « لاقف ءامـسلا  یلإ  هدـی  عفر  مث  تاعکر  عبرأ  یّلـصف  یلع  دـیب  ذـخاو  يدـیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذـخا  لاق :

ًاریزو یل  لعجاو  یلوق  اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحتو  يرما  یلرّسیت  يردص و  یل  حرشت  نأ  کلأس  ًادمحم  ّناو  نارمع  نب  یـسوم 
ای یبنلا : لاقف  کلأس  ام  تیتوأ  دق  دمحأ  ای  يدانی : ًایدانم  تعمسف  سابع : نبا  لاق  يرما « یف  هکرشأو  يرزأ  هب  ددشأ  اّیلع  یلهأ  نم 

ًادهع كدنع  یل  لعجا  مهللا  :« لوقی وهو  ءامـسلا  یلا  هدی  ّیلع  عفرف  .کیطعی  هلـسو  کبر  عداو  ءامـسلا  یلا  كدـی  عفرا  نسحلا  ابا 
هللا یلـص  یبنلا  اهالتف  ًاّدُو ﴾ ُنمْحّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذـّلا  ّنِإ  : ﴿ هّیبن یلع  هللا  لزناف  ًاّدو » كدـنع  یل  لعجاو 
انیف عبرف  عابرأ  هعبرأ  نآرقلا  نا  نوبجعت !؟ ّمم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  ًادیدش  ابجع  کلذ  نم  اوبجعف  هباحصأ  یلع  هلآو  هیلع 

«. نآرقلا مئارک  ّیلع  یف  لزنا  هللاو  ماکحاو  ضئارف  عبر  مارح و  لالح و  عبرو  انئادعا ] یف  عبرو   ] هّصاخ تیبلا  لها 
رفعج یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یطویـس  .هط  هروس  هیآ 29  لیذ  ، 4/528 یطویـس ، نیدلا  لالج  روثنملا ، ّردلا  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  يِرْزأ ﴾ ِِهب  ْدُدْـشا  یِخأ *  َنوُراَه  ِیلْهأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو   ﴿ تلزن اّمل  لاـق : یلع  نب  دّـمحم 

«. کلذ یلإ  هباجأف  یلع ) یخأب  يرزأ  ددشأ  مهللا  : ) لاقو ّهبر  اعد  ّمث  لبج ، یلع 
نبا لعجف  همامعلاب  مّمعتم  لجر  لبقأ  ذإ  مزمز  ریفـش  یلع  سلاج  ساّبع  نب  هللادـبع  انیب  لاق : یعبرلا ، نب  هدابع  نع  شمعألا  نع  - 3
نع همامعلا  فشکف  لاق : تنأ ؟ نم  هللااب  کتلأس  ساّبع : نبا  لاقف  هللا ؟ لوسر  لاق  لجرلا ، لاق  ّـالإ  هللا : لوسر  لاـق  لوقی ، ـال  ساـبع 

، ّيرافغلا ّرذوبأ  يردـبلا ، هداـنج  نب  بدـنُج  اـنأف  ینفرعی  مل  نمو  ینفرع  دـقف  ینفرع  دـقف  ینفرع  نم  ساـنلا  اـهیأ  اـی  لاـقو : ههجو ،
روصنم هرفکلا ، لتاقو  هرربلا ، دـئاق  ّیلع  لوقی : اتیمعف  ّالإو  نیتاهب  هتیأرو  اتّمـص  ّـالإو  نیتاـهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمس 

، دحأ هطعی  ملف  دجـسملا  یف  لئاس  لخدف  رهظلا  هالـص  ماّیألا  نم  ًاموی  هللا  لوسر  عم  تیّلـص  ّینا  امأ  .هلذخ  نم  لوذخم  هرـصن ، نم 
هیلإ یموأف  ًاعکار  ّیلع  ناکو  ًائیش  دحأ  ینطعی  ملف  هللا  لوسر  دجـسم  یف  تلأس  ّینا  دهـشا  مهللا  لاقو : ءامـسلا  یلإ  هدی  لئاسلا  عفرف 

یبنلا غرف  اّملف  .هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نیعب  کلذو  هرصنخ  نم  متاخلا  ذخأ  یّتح  لئاسلا  لبقأف  اهیف  مّتختی  ناکو  ینمیلا  هرـصنخب 
 * يِْرمأ ِیل  ْرّسَیَو  يِرْدَص *  ِیل  ْحَرْشا  ّبَر  : } لاقف کلأس ، یـسوم  یخأ  ّنإ  مهللا  : « لاقو لاقو  ءامـسلا  یلإ  هسأر  عفرف  هالـصلا  نم 

ًانآرق هیلع  تلزنأف  هیآلا ، يِرْزَأ } ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ *  َنوُراَه  ِیلْهَأ *  ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  لَعْجاَو  ِیلْوَق *  اوُهَقْفَی  ِیناَِـسل *  نِم  ًهَدـْقُع  ْلـُلْحاَو 
يرمأ یلرّسیو  يردص  یل  حرشاف  مهللا  کّیفـصو ، کّیبن  دّمحم  انأو  مهللا  ًاناَْطلُـس } اَمَُکل  ُلَعَْجنَو  َکیِخَِأب  َكَدُضَع  ّدُشَنَـس   } ًاقطان
هللادـنع نم  لیئربج  هیلع  لزنأ  یتح  هملکلا  هللا  لوسر  ّمتتـسا  ام  هللا  وف  رذوبا : لاق  يرهظ .« هب  ددـشأ  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لـعجاو 

،81  - 4/80 یبلعث ، نایبلاو ، فشکلا  َنوُعِکاَر .}  } یلا ُُهلوُسَرَو } ُهللا  ُمُکِّیلَو  اَّمنِإ   } أرقا لاق : أرقأ ؟ اـمو  لاـقف : أرقا ، دّـمحم  اـی  لاـقف :
زا یپاچ  هخـسن  رد  نکل  دش ، نایب  هک  تسا  هیآ  نیمه  لیذ  ثیدح  نیا  یعقاو  هاگیاج  تسا  رکذ  نایاش  .هدـئام  هروس  هیآ 55  لیذ 

درادن و هیآ  نآ  اب  یطابترا  چـیه  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  هدروآ  هیآ 57  لیذ  جراخ و  دوخ  هاگیاج  زا  ثیدـح  نیا  یبلعث ، ریـسفت 
.تسا هتفرگ  تروص  رشان  ای  ققحم  يوس  زا  ًارهاظ  هک  تسا  فیرحت  رب  نشور  یلیلد  نیا ،
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تنب ءامـسا  يراّفغ و  ّرذ  یبا  زا  دـنیامن  یم  لقن  هحفـص 14  رد  زین  تیالو و  هیآ  لوزن  نمـض   (1)« هّمالا ّصاوخ  ْهرکذت  » رد يزوج 
، هدوب رضاح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  میدروآ و  ياج  هب  دجسم  رد  ار  رهظ  زامن  يزور  دنتفگ : هک  رکب ) یبا  هجوز   ) سیمع

دوخ تشگنا  هب  هراشا  تسد  اب  دوب ، زامن  عوکر  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  .دادـن  يزیچ  وا  هب  يدـحا  .دومن  لاؤس  تساـخرب  یلئاـس 
نامسآ تمـس  هب  كرابم  رـس  سپ  ار ، هیـضق  نآ  دید  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  .دروآ  نوریب  وا  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  لئاس  دومن ،

: درک ضرع  دومن و  دنلب 

ًانآرق هیلع  لزناف  يرمأ ، یف  هکرشأو  هلوق -  یلإ  هیآلا  يرمأ -  یل  رّسیو  يردص  یل  حرـشا  ّبر  لاقف  کلأس  یـسوم  یخأ  ّنإ  مهللا  »
كدضع ّدشنس  ًاقطان 

538 ص :

.تسا و هدرک  لقن  ظافلا  نامه  هب  یبلعث و  زا  ار  ثیدح  يزوجلا  نبا  طبس  باب 2 . ص24 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 1
ح 235، ، 231  - 1/230 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  مسق 2 ؛ طمس 1 ، ص87 ، نیطمـسلا ، رد  مظن  رد  یفنح  يدـنرز  زین 

هللا لوسر  عم  تیّلص  ینا  اما   » هلمج زا  ار  ثیدح  نیمه  هیآ  نآ  لیذ  ریبکلا 12/26  ریسفت  رد  يزار  رخف  هدئام و  هروس  هیآ 55  لیذ 
.دنا هدرک  لقن  ظافلا  رد  یکدنا  فالتخا  اب  دعب  هب  اموی »... 
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« .امکیلإ نولصی  الف  ًاناطلس  امکل  لعجنو  کیخأب 

رما و نم  يارب  نک  ناسآ  ارم و  هنیس ي  نم  يارب  نادرگ  هداشگ  ایادخ  تفگ : دومن و  لاؤس  وت  زا  یـسوم  مردارب  اراگدرورپ  ینعی :
يا هیآ  ترـضح  نآ  رب  دومرف  لزان  سپ  نم ، راک  رد  ار  نوراه  مردارب  زاس  کیرـش  تفگ : هک  اجنآ  ات  تلاسر ،) غیلبت  رد   ) ارم راک 

مینادرگ یم  يوق  رایسب  ار  تیوزاب  نوراه  تردارب  ترازو  یتسدمه و  هب  میتفریذپ و  ار  وت  ياضاقت  ام  دوب  هدومرف  یسوم  هب  هک  ار 
.دنباین تسد  امش  هب  زگره  هک  میهد  یم  تموکح  تردق و  ملاع  رد  امش  هب  و 

: درک ضرع  هاگ  نآ 

« .يرزأ هب  ددشا  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجاو  يرمأ  یل  رّسیو  يردص  یل  حرشاف  کّیبنو ، کّیفص  دّمحم  انأو  مهللا  »

رما و نم  يارب  نک  ناـسآ  ارم و  هنیـس ي  نم  يارب  نادرگ  هداـشگ  سپ  متـسه ، وت  ربمغیپ  هدـیزگرب و  دّـمحم  نم  اراـگدرورپ  ینعی 
يا هیآ  ترـضح  نآ  رب  دومرف  لزان  سپ  نم ، راک  رد  ار  نوراه  مردارب  زاس  کیرـش  تفگ : هک  اجنآ  ات  تلاسر ،) غیلبت  رد   ) ارمراـک

مینادرگ یم  يوق  رایسب  ار  تیوزاب  نوراه  تردارب  ترازو  یتسدمه و  هب  میتفریذپ و  ار  وت  ياضاقت  ام  دوب  هدومرف  یسوم  هب  هک  ار 
.دنباین تسد  امش  هب  زگره  هک  میهد  یم  تموکح  تردق و  ملاع  رد  امش  هب  و 

: درک ضرع  هاگ  نآ 

« .يرزأ هب  ددشا  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجاو  يرمأ  یل  رّسیو  يردص  یل  حرشاف  کّیبنو ، کّیفص  دّمحم  انأو  مهللا  »

هدـب رارق  ارم و  رما  نم  يارب  نک  ناسآ  ارم و  هنیـس  نادرگ  هداشگ  سپ  متـسه ، وت  ربمغیپ  هدـیزگرب و  دّـمحم  نم  اراـگدرورپ  ینعی :
هک نم ، لها  زا  يریزو  نم  يارب 

539 ص :
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.ارم تشپ  وا  دوجو  هب  نادرگ  يوق  دشاب و  مالّسلا  هیلع  یلع  نآ 

نآ رب  ار  ...ُُهلوُسَرَو ﴾ هللا  ُمُکِّیلَو  اَّـمنِإ   ﴿ هیآ دـش و  لزاـن  لـیئربج  دوب ، هدـشن  ماـمت  ربمغیپ  ياـعد  زونه  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : رذ  یبا 
.یهتنا .دومن  تئارق  ترضح 

یلص مرکا  لوسر  ترازو  هب  یسوم ) يارب  نوراه  دننام   ) مالّسلا هیلع  یلع  باجتـسم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياعد  دش  مولعم 
.دیدرگ رارقرب  هلآو  هیلع  هللا 

(1)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 19 رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  و 

.دیامن یم  ینعم  نیا  هب  هراشا  یلّصفم  حرش  اب 

و دنـسم »  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  و  نیهاربلا » زنک   » رد يرفج  یلع  خیـش  و  نیرّهطملا » ْهبقنم   » باتک رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  و 
(2)« لیالدلا حیضوت   » رد نیدلا  باهش  دیس 

هک امش -  ياملع  رباکا  زا  نارگید  و  روثنملا » ّرد   » رد یطویس  نیدلا  لالج  و 

540 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  مکحلا  ضماوغ  رارسألا و  ایافخب  هللا  كرّصب  ملعا  .یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  هلوق : - » 1
تناک یتلا  هلزنملا  نایب  نم  هّرـس  فشک  یف  ّدـبالف  مالّـسلا ، هیلع  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  هنم  هنوکب  مالّـسلا  هیلعًاـّیلع  فصو  اّـمل 

نم ثلاثلا  ینعملاو  هثالث ...  ناعم  دـحأ  نم  قتـشم  ریزولاو  هل  ًاریزو  هنوک  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنم  ّنا  رهظف  ...یـسوم  نم  نوراـهل 
دتشیو ندبلا  يوقی  امک  رهظلا  دادتـشاو  رمألا  هّوق  ریزولاب  لصحیف  يرزَأ ،} ِِهب  دُدشُأ   } یـسوم نع  یلاعت  هلوق  هنمو  رهظلا  وهو  رزألا 

ام یلع  هّوبنلا  یف  هکیرـش  ناکف  هرمأ ، یف  هکیرـش  هنوک  نم  اّمأو  هدـضاعیو ...  هرزأ  ّدـشی  ّهنأ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنم  نم  ناکف  هب ،
هموق یلع  هتفیلخو  هّوبنلا  یف  هکیرـشو  هدـضعو  هریزوو  هاخأ  ناـک  ّهنأ  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنم  صیخلتف  میرکلا ...  نآرقلا  هب  قطن 
هّوبنلا ادـع  ام  یقبف  هّوبنلا ...  ّالإ  هل  اهتبثأو  هلزنملا  هذـهب  هنم  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـعج  دـقو  .هرفـس  دـنع 

جراـعملا نم  هذـهو  كوبت  یلإ  هرفـس  دـنع  یلهأ  یلع  هتفیلخو  هدـضعو  هریزوو  هاـخأ  هنوـک  نم  مالّـسلا  هیلع  یلعل  ًاـتباث  هانثتـسملا 
قفتم ثیدح  وهو  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  هیلعلا  هیزملا  هذه  توبث  یلع  هموهفمو  هقوطنمب  ثیدحلا  ّلد  دـقف  .فالزالا  جرادـمو  فارـشلا 

.هیبنتو ظاقیا  لصف 5 ، باب 1 ، ص89 ، یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  لوؤسلا ، بلاطم  هتحص .» یلع 
(. یطخ  ) ص311 و 312 یعفاش ، یجیا  دمحا  نیدلا  باهش  لیالدلا ، حیضوت  - 2
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زا یضعب  .دنا  هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  دوخ  تافَّلؤم  تافَّنـصم و  رد  دوش -  یم  يراددوخ  اهنآ  مان  رکذ  زا  تقو  قیـض  هطـساو  هب 
: تفگ هک  هیلع  هللا  ناوضر  تّما ) ربح   ) سابع نبا  هب  دسر  یم  ات  هباحص ، نارگید  زا  یضعب  و  رکب ) یبا  هجوز   ) سیمع تنب  ءامسا 

« .تاعکر عبرأ  یّلصف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  دیبو  يدیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ذخا  »

نامـسآ يوس  هب  تسد  هاگ  نآ  .درازگ  زاـمن  تعکر  راـهچ  سپ  تفرگ ، ار  یلع  نم و  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ینعی 
: درک ضرع  هدومن ، دنلب 

یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  ّلحتو  يرمأ  یل  رّـسیتو  يردـص  یل  حرـشت  نأ  کلأسأ  دّـمحم  انأو  نارمع  نب  یـسوم  کلأس  ّمهللا  »
« .يرمأ یف  هکرشأو  يرزأ  هب  ددشا  ًاّیلع  یلهأ  نم  ًاریزو  یل  لعجاو 

مه نم  تلاسر .) غالبا  تّوبن و  رما  رد  تکرـش  ترازو و  يارب  ار  نوراه  شردارب   ) دومن لاؤس  وت  زا  نارمع  نب  یـسوم  اراگدرورپ 
ات نم ، نابز  زا  ار  هرگ  ییامنزاب  ارم و  رما  ییاـمن  ناـسآ  ارم و  هنیـس  ینادرگ  هداـشگ  هک  میاـمن  یم  تساوخرد  متـسه ، دـمحم  هک 

رارق کیرش  ارم و  تشپ  وا  هب  نک  مکحم  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  نم و  لها  زا  يریزو  نم  يارب  هدب  رارق  ارم و  فرح  دنمهفب 
(. دشاب قیاقح  غالبا  تلاسر و  هک   ) نم راک  رد  ار  وا  هدب 

: تفگ هک  مدینش  ار  يدانم  يادص  تفگ : سابع  نبا 

« .دمحأ ای  تلأس  ام  تیتوأ  دق  دمحأ  ای  »

.يدومن لاؤس  هچنآ  میدرک  اطع  وت  هب 

تدوـخ يادـخ  زا  رادرب و  نامـسآ  يوـس  هب  ار  اهتـسد  دوـمرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هاـگ  نآ 
یلع سپ  دیامرف ، اطع  وت  هب  يزیچ  هک  امنب  تساوخرد 
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: درک ضرع  دومن و  دنلب  ار  اهتسد 

« .ًادو كدنع  ینلعجاو  ًادهع  كدنع  یل  لعجا  مهللا  »

.ار تّدوم  ّتبحم و  تدوخ  دزن  رد  نم  يارب  روآ  دیدپ  يدهع و  تدوخ  دزن  نم  يارب  هدب  رارق  اراگدرورپ 

: دروآ ار  میرم ) هروس ي  رخآ   ) هفیرش هیآ  نیا  دیدرگ و  لزان  لیئربج  سپ 

﴾. ًاّدُو ُنمْحّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاَِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِّذلا  ّنِإ  ﴿

ياهلد رد  ار  نانآ  تّدوم  ّتبحم و  ینعی  ( ؛ دنادرگ یم  بوبحم  ار  اهنآ  نامحر  يادخ  دـندش ، راکوکین  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  »
(.« دنکفا نیملسم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دندومن ، بّجعت  هیضق  نیا  زا  باحصا 

یلع یف  لزنأ  هللا  ماکحأ و  ضئارف و  عبر  مارح و  عبرو  لالح  عبرو  ًاّصاخ  تیبلا  لهأ  انیف  عبرف  عابرأ ، هعبرأ  نآرقلا  ّنا  نوبجعت  اّمم  »
« .نآرقلا مئارک  مالّسلا  هیلع 

کی لالح و  نآرق  عبر  کی  تسا و  تیب  لها  ام  صوصخم  نآرق  عبر  کی  تسا : تمسق  راهچ  نآرق  .دینک  یم  بجعت  زیچ  هچ  زا 
.یهتنا دیجم ، نآرق  مئارک  یلع  هرابرد  هدیدرگ  لزان  مسق  ادخ  هب  .تسا  ماکحا  ضئارف و  عبر  کی  مارح و  عبر 

، نأشلا میظع  هفیلخ  ود  هراـبرد ي  ثیدـح  نیمه  هکلب  درادـن ، ههجو  هللا  مّرک  یلع  هب  صاـصتخا  ثیدـح  تحـص ، ضرف  رب  خـیش :
هللا لوسر  هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  دیوس  نب  هعزق ي  هچنانچ  هدـیدرگ ؛ رداص  امهنع  هللا  یـضر  رمع  رکبوبا و 

؟؟ یسوم نم  نوراه  ًْهلزنمب  یّنم  رمع  رکبوبا و  دومرف :

هب یهاگ  هک  دـیتخادنا  یمن  تمحز  هب  ار  دوخ  دـیدومن ، یم  هعجارم  تاور  لاجر  هب  دـیدومن و  یم  رکف  يردـق  نایاقآ  رگا  یعاد :
هعزق ي لوق  هب  یهاگ  يدُمآ و  لوق 
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؛ دـنا هدروآ  لوبق  لباق  ریغ  ار  وا  هلوقنم  ثیداحا  دودرم و  ار  وا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکنآ  لاح  دـییامن و  داهـشتسا  لاّـعج  باّذـک 
(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  همالع ي  ًاصوصخم 

دودرم هعزق  یتقو  سپ  بذک .» اذه  : » دیوگ هدیدرگ و  ثیدـح  نیا  رکنم  نوراه ، نب  رامع  دـیوس و  نب  ْهعزق  تالاح  همجرت ي  رد 
.دشاب یم  دودرم  دیدرگ  لقن  وا  زا  هک  مه  یثیدح  دیدرگ ، ناتدوخ  ياملع 

زا هتـشذگ  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  زا  میدومن  لقن  ام  هک  یتایاور  هلـسلس  اـب  ار  هعزق  تیاور  دـینک  تقباـطم  ناـیاقآ  میلـست  ضرف  رب 
لباق ثیدح  ود  نیا  زا  کی  مادک  هک  دینک  تواضق  هنافـصنم  هاگ  نآ  دـنا ، هدومن  لقن  مّلـسم  رتاوت  وحن  هب  هک  هعیـش  ياملع  عیمج 

.تسا لوبق 

زا بش  تسا  یتّدـم  .لفاغ  دوخ  زا  میدـش و  تبحـص  مرگرـس  یلیخ  ام  دـنتفگ : هدرک ، رظن  اـهتعاس  هب  دیـسر ، اـجنیا  هب  هک  نخـس  »
فیرشت تمالس  هب  هتفگ ، ریخ  هب  بش  دنتـساخرب  بش ، ادرف  يارب  دنامب  عوضوم  نیمه  رد  اهفرح  هیقب  تسا  بوخ  هتـشذگ ، فصن 

« .دندرب
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کلذب سیل  يراخبلا  لاق  : » دسیون یم  یبهذ  .دیوس  نب  ًْهعزق  لاح  حرش  هرامش 6900 ، همجرت  ، 5/472 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
یم دمحا  .تسین  يوق  دیوگ : یم  يراخب  «. ) هب ّجتحی  متاح ال  وبأ  لاقو  .فیعض  یئاسنلا  لاق  .ثیدحلا  برطضم  دمحأ  لاق  .يوقلا 
حرش هرامش 6015 ، همجرت  هحفص 207 ، دلج ، نیمه  رد  سپس  .تسا ) فیعض  دیوگ : یم  یئاسن  .تسا  برطـضم  شثیدح  دیوگ :

...سابع نبا  نع  هکیلم  یبأ  نبا  نع  دـیوس  نب  هعزق  انثّدـح  یلمتـسملا ، نوراه  نب  راّمع  انثّدـح  : » دـسیون یم  نوراه  نب  رامع  لاح 
«. بذک اذه  تلق : .یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  رمعو  رکبوبأ  هیف : دازو 
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« مجنپ هسلج  »

هراشا

: ثحب دروم  یلک  تاعوضوم 

تلزنم ثیدح  · 

رادلا موی  ثیدح  · 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  هب  حیرصت  · 

تسا نآرق  اب  قح و  اب  یلع  · 

هعیش رب  ییاه  تمهت  · 

هریره وبا  نعاطم  · 

رمع رکبوبا و  تلیضف  رد  ثیدح  لعج  · 

هشئاع رکبوبا و  تلیضف  رد  ثیدح  لعج  · 

تّدوم هیآ  · 

ریط ثیدح  · 

دشن لزان  ءافلخ  تلیضف  رد  يا  هیآ  · 

تسین تلیضف  راغ  هیآ  · 
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·

بجر 1345» هبنش 27  هس  هلیل   » مجنپ هسلج 

«. دندومن مالک  حاتتفا  ظفاح  بانج  ياچ ، فرص  هموسرم و  تافراعت  زا  دعب  .دندروآ  فیرشت  رتشیب  تعامج  اب  نایاقآ  بش ، لّوا  »

قیلط رایـسب  هللاءاشام  امـش  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هرخـألاب  .مدومن  یم  رکف  امـش  بشید  تاـنایب  فارطا  رد  یتّدـم  زورما  ظـفاح :
ربمغیپ دارم  هک  دـیناسرب  دایز ، ياـهگرب  خاـش و  ناـیب و  نسح  اـب  دـیهاوخ  یم  دـیراد ، ناـیب  رحـس  هکنآ  رب  هوـالع  .دـیتسه  ناـسللا 

نیا هکنآ  لاـح  .تسا و  هدوب  ههجو  هللا  مّرک  یلع  لـصفالب  تفـالخ  تاـبثا  هلزنم ي ، هب  ثیدـح  نیا  رد  كراـبم  ناـیب  زا  راوـگرزب 
.دشاب یمن  نآ  تیمومع  رب  یلیلد  هدش و  هتفگ  كوبت  هوزغ  رفس  رد  هتشاد و  یصوصخ  هبنج ي  ثیدح 

دنک یم  مومع  هدافا  تلزنم  هملک 

هکنیا اب  .تسا  بّجعت  یلیخ  امـش  لثمزا  یلو  تشادـن ، یبّجعت  دـندومن ، یم  سلجم  لها  نایاقآ  زا  یکی  ار  لاکـشا  نیا  رگا  یعاد :
ءانثتـسا و دـیناد ، یم  دوخ  هکنآ  لاح  دـییامن و  یم  ینایب  نینچ  ارچ  دـیتسه ، یلوصا  یناـبم  برع و  تاـیبدا  هب  ملاـع  ناـسل و  لـها 
هملک ي صوصخلاب ، فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  دراد و  مومع  رب  تلالد  دروم ، ره  رد  ناسل  لها  هفراـعتم ي  تاـملک  رد  هنم  ینثتـسم 
هک دشاب  يدعب » یبن  ّهنأ ال  ّالا   » هکنآ زا  ءانثتسا  تّحـص  لیلد  هب  دنک  یم  مومع  هدافا  نیقیلا  عطقلاب و  ملع ، يوس  هب  فاضم  هلزنم ي 

، دنک یم  مومع  هدافا ي  فاضم ، سنج  مسا  هکنیا  رب  دنا  هدرک  حیرـصت  نییلوصا  هک  دیناد  یم  نیا  رب  هوالع  .تسا  لصتم  يانثتـسا 
ینامز ًاصوصخ 
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.دشاب یم  مومع  دیفم  تسا -  ملع  يوس  هب  فاضم  ترضح ، نآ  مالک  رد  هک  هلزنم ي -  ظفل  سپ  .دشاب  مال  فلا و  هب  یّلحم  هک 

هک دنتـسه  ام  هدـیقع ي  رب  نییلوصا  رباکا  زا  نیلّمک  گرزب و  ياملع  یلو  دـنا ، هتفر  هدـیقع  نیا  فالخ  رب  ءاملع  زا  یـضعب  هچرگ 
ملع هفرعم  هکنآ  نیب  تسین  قرف  مکح  نیا  رد  تسا و  مومع  يارب  حصا -  ربانب  هفرعم -  هب  فاضم  درفم 

.تسا مومع  رد  یفاک  ءانثتسا  تّحص  هکلب  تسین ، مومع  رب  تلالد  طرش  ءانثتسا  دوجو  ریمض و  ای  دشاب 

رب لمح  يدـعب » یبن  ال   » هلمج دـنک و  یم  مومع  رب  تلالد  يدـعب » ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ   » نیارباـنب سپ 
ًامظن ءاغلب ، ءاحـصف و  تاملک  رد  تسا و  اهب  لومعم  هفورعم و  دعاوق  زا  ینعم  رب  لمح  هدعاق ي  دـشاب و  هّوبنلا » ّالا   » هک تسا  ینعم 

.تسا عیاش  ًارثن ، و 

زا ار  وا  تسا و  هیربخ  هلمج  يدعب » یبن  هنأ ال   » هک دش  دیهاوخ  هّجوتم  دیوش ، قیقد  يردـق  یلاع  بانج  رگا  منک  یم  نامگ  ظفاح :
؟ ارچ توبن  هملک  فذح  ینعم و  رب  لمح  تحارص و  زا  جورخ  اهنیا  زا  هتشذگ  .درک  ناوت  یمن  ینثتسم  نوراه  لزانم 

رد رّکفت  يردـق  رگا  .دور  یمن  لادـج  راـظتنا  امـش  فیرـش  صخــش  زا  دـیدش و  دراو  لادـج  رد  زا  هـک  دـیدومن  یفطل  یب  یعاد :
.دش ضرع  هیربخ  هلمج ي  باوج  دییامنب ، هیلّوا  تالمج 

یم وهـس  ًادـمع  دـیناد و  یم  رتهب  ناتدوخ  دـندومنن ، تقیقح  يادا  رهاظ  ظفل  هب  هدومن و  ینعم  رب  لـمح  ارچ  دـیدومرف  هکنیا  اـما  و 
تایآ و رد  دنیامن و  یم  هملک  فذح  نایب ، نسح  مالک و  رد  زاجیا  تهج  هک  تسا  عیاش  نایب  ملع  ياملع  رظن  رد  هکنآ  هچ  دـینک ؛

دوخ امش  هک  تسا  دوجوم  يرایسب  دهاوش  ءاحصف  ءاغلب و  تاملک 

548 ص :
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.دیتسه اهنآ  هب  رتاناد 

، تّوبن هملک  اب  ترـضح  نآ  رّرکم  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدـماین  تّوبن  هملک  راـبخا  رد  هک  میراد  قیقحت  هب  جاـیتحا  یتقو  اـم  هوـالع ،
مارم راهظا  تّوبن ، هملک  فذح  اب  نایب ، نسح  مالک و  رد  زاجیا  تهج  یهاگ  دندومن و  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  زا  ار  ماقم  نیا  تابثا 

.دندومن

.دـندومن تقیقح  تابثا  هّوبنلا » ّالا   » هملک رهاظ  نایب  اب  یهاگ  تّوبن و  هملک  فذـح  و  يدـعب » یبن  ّهنأ ال   » هلمج اب  تاقوا  یـضعب  رد 
.دوش مامت  تّجح  ات  میامن  یم  رکذ  ار  يربخ  دنچ  هنومن  يارب  دندومن ؛ طبض  ار  ود  ره  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچ  نانچ 

(1)« بلاطلا ْهیافک  باب 70« رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم 

(2) «. ْهّدوملا عیبانی   » شش باب  رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  و 

(3) دوخ خیرات »  » رد ریثک  نبا  و 

نآ ریغ  ملسم و  دمحا و  ماما  دنـسم  زا   (4)« هرکذت  » هحفص 12 رد  يزوج  نبا  طبـس  ادخ و  لوسر  زا  شردپ  زا  دعـس  تنب  هشیاع  زا 
(5)« بقانم  » رد لبنح  دمحا  ماما  هدرب و  یبا  زا 

یئاسن بیعش  نب  دمحا  نامحرلادبع  وبا  و 

549 ص :

باب 70. ص284 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
نیا قّقحم  هدش ، لقن  يدـعب  یبن  ظفل ال  هب  ثیدـح  نیا  باتک ، نتم  رد  هچرگ  باب 6 . ح 32 ، ، 1/160 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

.ْهّوبنلا ّالا  ردصملا : یفو  تسا : هدروآ  یقرواپ  رد  باتک 
.ْهاخاؤملا ثیدح  يرجه ، لاس 40  ثداوح  ، 7/377 ریثک ، نبا  هیاهنلا ، ْهیادبلا و  - 3

.مالّسلا هیلع  یلعل  هللا  لوسر  رابخا  یف  ثیدح  باب 2 ، ص28 ، يزوج ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 4
.صاّقو یبأ  نب  دعس  دنسم  ، 1/170 دنسمو ، .یلع  لئاضف  باب  ح 1006 ، ، 2/592 لبنح ، نب  دمحأ  هباحصلا ، لئاضف  - 5
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شردپزا و هشیاع  صاّقو و  یبا  نب  دعس  زا  دوخ  دانسا  هب  ثیدح  راهچ   (1)« يولعلا صئاصخ   » رد تسا ) هّتس  حاحص  بابرا  زا  هک  )
(2)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا 

«. هّوبنلا ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »

.ار يربمغیپ  تّوبن و  رگم  یسوم  زا  نوراه  تلزنم  هب  نم  دزن  یشاب  هکنیا  یتسین  یضار  ایآ 

مامت هتـشذگ ، بش  هک   ) دـنک یم  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  یثیدـح   (3)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مشـش  ْهّدوـم  رد  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  و 
: دیامرف یم  ثیدح  نآ  رخآ  رد  مدرک .) ضرع  ار  ثیدح 

« .يدعب هّوبن  نکلو ال  ًاّیبن  ٌّیلع  ناکل  ّیبن  يدعب  ناک  ولو  »

.تّوبن مدع  هن  تسا ، تّوبن  ینثتسم  هک  دننادب  دنیامرفن و  هطلغم  نایاقآ  هک  دشاب  یفاک  هنومن  يارب  منک  یم  نامگ 

ناشدوخ هب  ار  تّما  رما  هزور ، لـهچ  تبیغ  رد  مالّـسلا  هیلع  هللا  میلک  یـسوم  هک  یمـسق  ناـمه  تسا  تباـث  ربتعم  ثیدـح  نیا  هب  و 
، ددرگن لتخم  وا  نادقف  رد  تّوبن  رما  ات  داد  رارق  دوخ  یصو  هفیلخ و  دوب ، لیئارسا  ینب  همه  زا  لضفا  هک  ار  نوراه  دراذگناو و 

550 ص :

.یبنلا نم  بلاط  یبأ  نب  یلع  ْهلزنم  ص83 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحأ  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 1
لصف 9. ح 116 ، ص109 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

ّدشی امک  يدضع  هب ]  ] ّدشی یّیصو  یّمع  نبا  ترتخاو  ًاّیصو  یل  راتخاو  ینراتخاف  ءایبنألا  یلع  ینافطـصا  هللا  ّنا  هعفر : سنأ  نع  - » 3
یلع دّیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  يدعب .» هّوبن  نکلو ال  ًاّیبن  ّیلع  ناکل  ًاّیبن  يدعب  ناک  ولو  يریزوو ، یتفیلخ  وهو  نوراه  هیخأب  یـسوم  دضع 

(. باب 56 ح 823 ، ، 2/288 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 6 ینادمه ،
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مدرم دـیاب  یلوا  قیرط  هب  تسا ، رادـیاپ  یقاب و  تمایق  زور  اـت  شنیناوق  متا و  شتاروتـسد  لـمکا و  شتعیرـش  هک  مه  متاـخ  ربمغیپ 
وا رد  دوخ  لیم  هب  سک  ره  ات  دهدن ، لاّهج  تسد  هب  ار  تعیرـش  دـیامنن و  ناریح  ار  نادان  مدرم  دراذـگناو و  ناشدوخ  هب  ار  لهاج 

کی هداتفا ، نانزهار  تسد  هب  تصرف  دنک و  تقیرط  تعیرـش و  قیرفت  يرگید  دیامن ، لمع  سایق  يأر و  هب  یکی  دیامن ؛ تافرـصت 
.دنیامن میسقت  تمسق  هس  داتفه و  هب  ار  يا  هداس  فینح و  ّتلم 

نآ يارب  ار  ینوراـه  لزاـنم  عیمج  ینعی  یـسوم ؛ زا  تسا  نوراـه  هلزنم ي  هب  نمزا  یلع  دـیامرف : یم  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  اذـلف 
نامه ینعی  تسا ؛ تفالخ  ترازو و  ماقم  نییعت  تّما و  هباحص و  مامت  رب  ترضح  نآ  تیلـضفا  هلمج ، زا  هک  هدومن  تباث  ترـضح 

.تسا نم  هفیلخ ي  نم ، تبیغ  رد  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  داد ، رارق  هفیلخ  دوخ  تبیغ  رد  یسوم  ار  نوراه  هک  یمسق 

، دـییامرف رّکفت  يردـق  رگا  منک  یم  نامگ  یلو  دوش ، رّوصت  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دـیدومرف ، ثیدـح  نیا  تمظع  رد  هچنآ  ظفاح :
ادخ لوسر  ینیعم  تّدم  يارب  هک  دراد  كوبت  هوزغ  هب  صاصتخا  طقف  نوچ  تسین ؛ ثیدح  نیا  رد  یتیمومع  هک ]  ] دییامن قیدـصت 

.داد رارق  دوخ  هفیلخ  ار  ههجو  هللا  مّرک  یلع  اندیس  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص 

هدش دراو  كوبت  زا  ریغ  هدّدعتم  تاعفد  رد  تلزنم  ثیدح 

، ثیدح نیا  تالمج  هک  یتروص  رد  دوب ، هدمآ  كوبت  هوزغ ي  رد  طقف  ثیدح  نیا  هک  دوب  حیحص  یتقو  امش  شیامرف  نیا  یعاد :
همظعم هکم  رد  هک  لّوا  تاخاؤم  رد  هلمج  زا  هک  هدش ، هدینـش  تمظعاب  ربمغیپ  راب  رَرُد  ناسل  زا  هفلتخم  زکارم  هدّدعتم و  تاعفد  رد 

رد مود  هبترم ي  دومن و  يردارب  داجیا  راصنا ، رجاهم و  نیب 

551 ص :
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: دومرف دیزگرب  يردارب  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هرّونم  هنیدم ي 

« .يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  »

دراذگ اج  ار  یلع  ربمغیپ  هک  هدوب  كوبت  هوزغ ي  رد  تلزنم  ثیدح  ما ، هدینـش  هدید و  هچنآ  نونکات  هک  تسا  یبیجع  نایب  ظفاح :
هابتـشا تاـنایب  رد  امـش  منک  یم  ناـمگ  .دومرف  ار  تاـملک  نیا  باـنج ، نآ  یگنتلد  عفر  يارب  ربمغیپ  .دـش  گـنتلد  ترـضح  نآ  و 

.دیدومرف

لقن ناـتدوخ  ياـملع  هربـتعم ي  بتک  زا  يرایـسب  رد  هعیـش ، ياـملع  قاـفتا  رب  هوـالع  مراد  نیقی  هـکلب  مدوـمنن ، هابتـشا  ریخ  یعاد :
(1)« بهذلا جورم   » مود دلج  هحفص 49  رد  نیقیرف ) لوقلا  لوبقم   ) يدوعسم هلمج  زا  هدیدرگ ؛

(2)« هیبلحلا ْهریس   » مود دلج  هحفصرد 26 و 120  یبلح  و 

(3)« يولعلا صئاصخ   » هحفص 19 رد  یئاسن  نامحرلادبع  وبا  ماما  و 

نامیلس »(4) و  هرکذت  » هحفص 13 و 14 رد  يزوج  نبا  طبس  و 

552 ص :

: دـسیون یم  يدوعـسم  .هلئاضف  ههجو ، هللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  ْهفالخ  رکذ  ، 2/425 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 1
هنم مالّسلا  هیلع  ّیلعل  کلذ  لّکو  یه ... : لضفلا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  اهب  ّقحتسا  یتلا  ءایـشألاو  يدوعـسملا : لاق 
وهو یخأ » تنأ   » هباحـصأ نیب  یخآ  نیح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  نم  هب  درفنی  اـم  یلإ  ربکـألا  ّظـحلاو  رفوـألا  بیـصنلا 

». يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  : « هیلع هللا  تاولص  هلوقو  ّدنالو  هل  ّدض  هلآو ال  هیلع  هللا  یلص 
.كوبت ْهوزغ  ، 3/132 یبلح ، نیدلا  ناهرب  هیبلحلا ، ْهریس  - 2

هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  نم  ههجو  هللا  مّرک  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  ، 87 ص76 -  یئاسن ، بیعش  نب  دمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 3
.هلآو

دیز نب  حودـجم  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  يزوجلا  نبا  طبـس  باب 2 . ص29 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ، ْهرکذـت  - 4
.دـحأ نیبو  ینیب  خاؤت  مل  لاقف : کیکبی ؟ ام  هللا : لوسر  لاقف  ّیلع  یکبف  راـصنألاو ، نیرجاـهملا  نیب  هللا  لوسر  یخآ  لاـق : یلهاـبلا 

«. یسوم نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  ّیلعل : لاق  ّمث  یسفنل ، کترخدأ  اّمنإ  لاقف :
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رد یمزراوخ  و  دنـسم » دئاوز   » رد دمحا  نب  هللادـبع  لبنح و  دـمحا  مامادنـسم  زا   (1)« ْهّدوملا عیبانی   » و 17 باـب 9  رد  یفنح  یخلب 
لقنار ثیدح  نیا   (2)« بقانم »

553 ص :

یبأ نب  دیز  نع  هدنـسب  هدنـسم  یف  دمحأ  : » دـنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 9 . ح 1 ، ، 1/177 ْهّدوملا ، عیباـنی  - 1
نیبو ینیب  خاؤت  ملو  کباحصأ  نیب  تیخآ  هللا  لوسر  ای  ّیلع : لاقف  هباحصأ  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یخآ  اّمل  لاق : یفوأ 
یخأ تنأو  يدـعب  ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأف  یـسفنل  ّالإ  کترخأ  ام  ًاّیبن  ّقحلاب  ینثعب  يذـّلاو  لاـقف : .دـحأ 

«. یثراوو
: لاق یفوأ  یبأ  نب  دـیزی  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یمزراوخ  لصف 14 . ح 178 ، ، 152 ص150 -  یمزراوخ ، بقاـنم  - 2

مکنیب خاؤمو  یفطصی  نأ  ّبحأ  نم  مکنم  یفطـصأ  یناو  لاق ... : مث  نالف ... ؟ نیأ  نالف  نیأ  لاقف : هدجـسم  هللا  لوسر  یلع  تلخد 
نإف .يریغ  تلعف  ام  کباحـصأب  تلعف  کتیأر  نیح  يرهظ  عطقناو  یحور  بهذ  دـقل  ّیلع : هل  لاقف  هکئالملا ...  نیب  هللا  یخآ  اـمک 

یـسفنل و ّالإ  کترخأ  ام  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  همارکلاو ، یبتعلا  کلف  ّیلع  طخـس  نم  اذه  ناک 
دروم هد  رد  لقادح  كوبت ، زا  ریغ  ْهلزنم  ثیدـح  ...یثراوو .» یخأ  تنأو  يدـعب  ّیبن  ّهنأ ال  ریغ  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ 
یقتم یملـسألا ؛ یفوأ  یبأ  نب  دیز  ثیداحا  ح 5146 ،  - 5/221 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربط  ْهاـخاؤم  رد  لّوا : تسا : هدـش  رکذ  رگید 
هروس هیآ 75  لیذ  ، 4/669 روثنملا ، رّدلا  رد  یطویس  اهلـضف ؛ یف  باب  هبحـصلا ، باتک  ح 25555 ، ، 9/170 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه 

، قشمد خـیرات  رد  رکاسع  نبا  و  ْهنیدـملا ؛ یبنلا  مودـق  رکذ  ْهرجهلا ، نم  یلوـالا  ْهنـسلا  ، 142  - 1/141 تاقثلا ، رد  ناـبح  نبا  جـح ؛
هک یظفل  نامه  هب  ْهاخاؤم و  رد  ار  ْهلزنم  ثیدح  یسرافلا ؛ هللادبع  وبا  مالسالا  نب  ناملس  لاح  حرش  هرامش 2599 ، همجرت  ، 21/415

ثیدـح هک  تسا  رکذ  نایاش  .دـنا  هدرک  لـقن  یفوأ  یبأ  نبا  زا  ظاـفلا  رد  ییاـجباج  رـصتخم  اـب  میدرک ، لـقن  یمزراوخ  بقاـنم  زا 
لقن زین  ْهّرم  نب  یلعی  باّطخلا و  نب  رمع  کلام و  نب  سنأ  سابع و  نب  هللادبع  یلهذلا و  دیز  نب  حودـجم  دـننام : یناسک  زا  ْهاخاؤم 

ءامـسأ ینتثّدح  لاق : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نع   » مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تدالو  ماگنه  رد  مود : .تسا  هدش 
یتاه ءامسا  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ینءاج  نسحلا  دلو  اّملف  .نیـسحلاو  نسحلاب  همطاف  کتّدج  تّلبق  تلاق : سیمع  تنب 
ّیبنلا لاقف  ابرح -  هیّمسأ -  نأ  ّبحأ  تنک  هللا  لوسر  ای  همساب  کقبسأل  تنک  ام  لاق : ینبا ؟ تیّمس  ءیش  ّيأ  ّیلعل : لاق  مث  ینبا ... 
ّیلعلا .دّمحم  ای  کیلع  مالسلا  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  لیئربج  طبهف  ّلجوّزع  ّیبر  همـساب  قبـسأ  ًاضیأ  انأ  الو  هلآو : هیلع  هللا  یلص 

نیا نوراه .».. -  نبا  مساب -  اذه  کنبا  مس  .كدـعب  ّیبن  الو  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  کنم  ّیلع  لوقیو : مالـسلا  کئرقی  یلعألا 
نآ رکذ  مسق 1 ، ص120 ، یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلا  بحم  و  لصف 6 . ح 2 ، ، 1/136 نیسحلا ، لتقم  رد  یمزراوخ  ار  ثیدح 
.دنا هدرک  لقن  نینسحلا  لئاضف  باب 56 ، ح 579 ، ، 2/200 ْهّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  .هللا و  رمأب  اتناک  نیـسحلاو  نسحلا  امهتیمـست 
لوقت نأ  ول ال  ربیخ : تحتف  موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نع   » ربیخ حـتف  زور  موس :

اوذـخأ ّالإ  نیملـسملا ، نم  ءالم  یلع  ّرمت  ًالاقم ال  مویلا  کیف  تلقل  میرم ، نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  یتّمأ  نم  فئاوط  کـیف 
هلزنمب یّنم  تنأو  کثرأ  ینثرت و  کـنم ، اـنأو  یّنم  نوکت  نأ  کبـسح  نکلو  هب ، نوفـشتسی  كروهط ، لـضفو  کـیلجر  بارت  نم 

رد یعفاش  یجنگ  لصف 13 ؛ ح143 ، ص129 ، بقانم ، رد  یمزراوخ  ار  ثیدـح  نیا  يدـعب .»...  ّیبن  ّهنأ ال  ّـالإ  یـسوم  نم  نوراـه 
: مراهچ .دنا  هدرک  لقن  ظافلا  نیمه  اب  باب 13 ، ح 2 ، ، 1/200 ْهّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  باب 62 و  رخاوا  ص264 ، بلاطلا ، ْهیافک 
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هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  انئاج  لاق : يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  نع   » دجسم رد  ندیباوخ  زا  مرکا  لوسر  یهن  ماگنه  رد  ْهلزنم  ثیدح 
انلفجأف دحأ ، هیف  دـقری  ّهنأ ال  دجـسملا ، یف  نودـقرتأ  لاقو : انبرـضف  بطر  بیـسع  هدـی  یفو  دجـسملا  یف  نوعجطـضم  نحنو  هلآو 

ّیلع ای  .یل  ّلحی  ام  دجـسملا  یف  کل  ّلحی  ّهنأ  ّیلع  ای  لاعت  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  اـنعم  لـفجأو 
هرامش 4933، همجرت  ، 42/139 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  هّوبنلا .»...  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یـضرت  الأ 

مدـق اّمل  لاق : يرافغلا  دیـسأ  نب  هفیذـح  نع   » باوبألا ّدـس  ثیدـح  لـیذ  رد  ْهلزنم  ثیدـح  مجنپ : .بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  لاـح  حرش 
هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  مهل  لاقف  دجسملا ، یف  نوتیبی  اوناکف  اهیف ، نوتیبی  تویب  مهل  نکی  مل  هنیدملا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  باحصا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ّناو  دجسملا  یلإ  اهباوبأ  اولعجو  دجسملا  لوح  ًاتویب  اونب  موقلا  ّنا  ّمث  .اوملتحتف  دجسملا  یف  اوتیبت  ال  هلآو :

نم جرخو  هباب  ّدـسف  هعاطو  ًاعمـس  لاقف : دجـسملا  نم  جرخت  نا  كرمأی  هللا  لوسر  ّنإ  لاقف : رکبابا  يدانف  لبج  نب  ذاعم  مهیلإ  ثعب 
: لاقف هنم ، جرختو  دجسملا  یف  يّذلا  کباب  ّدست  نا  كرمأی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاقف : رمع ، یلإ  لسرا  مث  دجـسملا ،

انب دق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ناکو  جرخی  نمیف  وأ  میُقی  نمیف  وهأ  يردی  دّدرتی ال  کلذ  یلع  ّیلعو  هلوسرلو ...  هعاطو هللا  ًاعمس 
ّیلعل هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  لوق  هزمح  غلبف  .ًارّهطم  ًارهاط  نکسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  هل  لاقف  .هتایبأ  نیب  دجـسملا  یف  ًاتیب  هل 

، دـحأ نم  مکنود  نم  تلعج  ام  یل ، رمألا  ناک  ول  ال ، هللا : ّیبن  هل  لاقف  بلّطملادـبع ؟ ینب  ناملغ  کسمتو  انجرخت  دّـمحم  اـی  لاـقف :
هیلع هللا  یلـص  ّیبنلا  کلذ  غلبف  هلآو ...  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  هرّـشبف  رـشبأ  هلوسرو  هللا  نم  ریخ  یلعل  کناو  هللا  ّالإ  هاّیا  هاطعأ  ام  هللاو 

هللا ّنإ  .هتنکـسأ  الو  مهتجرخأ  ام  هللاو  .دجـسملا  یف  ًاّیلع  تنکـسأ  ّینأ  یف  مهـسفنأ  یف  نودـجی  ًالاجر  ّنإ  لاـقف : ًاـبیطخ  ماـقف  هلآو 
نکسی نأ ال  یسوم  رمأو  َهَالّـصلا ﴾ اوُمِیقأَو  ًهَْلِبق  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجاَو  ًاتُوُیب  َرْـصِِمب  اَمُکِمْوَِقل  اَءّوَبَت  نأ   ﴿ هیخأو یـسوم  یلإ  یحوأ  ّلجوّزع 

 - ص254 یلزاغم ، نبا  بقانم  یـسوم .»...  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  ًاّیلع  ّناو  هتّیّرذو  نوراه  ّـالإ  هلخدـی  ـالو  هیف  حـکنی  ـالو  هدجـسم 
: لاق سابع  نبا  نع   » دوب هدومرف  هیکت  یلع  رب  مرکا  لوسر  هک  یلاح  رد  ْهلزنم  ثیدح  مشـش : .باوبألا  ّدـس  ثیدـح  ح 303 ، ، 255

لاصخ ثالث  ّیلع  یف  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  ّیناف  بلاط ، یبأ  نب  یلع  رکذ  نع  اوّفک  باّـطخلا  نب  رمع  لاـق 
لوسر باحصأ  نم  رفنو  حاّرجلا  نبا  هدیبع  وبأو  رکبوبأو  انأ  تنک  سمـشلا ، هیلع  تعلط  اّمم  ّیلإ  ّبحأ  ّنهنم  هدحاو  یل  نوکی  نأل 

ای تنأ  لاق : ّمث  هبکنم ، یلع  هدـیب  برـض  یّتح  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  یلع  ءیکّتم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 
«. کضغبیو ینّبحی  ّهنأ  معز  نم  ّیلع  بذک  یسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأ  لاق : ّمث  ًامالسإ ، مهلّوأو  ًانامیإ  نینمؤملا  لّوأ  ّیلع 

، يربط نیدـلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ  یلع ؛ لئاضف  باب 10  زا  دـعب  لئاضفلا ، باتک  ح 36392 ، ، 13/122 يدنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک 
لقن ار  ثیدح  نیا  ملسأ ، نم  لّوأ  مالّسلا  هیلع  ّهنأ  رکذ  مالّسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رکذ  یف  باب  مسق 1 ، ص58 ،

نم همحل  ًاّیلع  ّنا  هملـس  ّمأ  ای  هملـس : ّمأل  لاق  ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع   » هملـس ّمأ  هناـخ  رد  ْهلزنم  ثیدـح  متفه : .دـنا  هدرک 
همجرت ، 42/169 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  يدعب .» ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  وه  یمد و  نم  همد  یمحل و 

، بلاطلا ْهیافک  و  باب 29 ؛ طمس 1 ، ح 113 ، ، 1/150 ینیومح ، نیطمـسلا ، دئارف  و  بلاط ؛ یبأ  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ،
ریبج نب  دیعـس  نع  تباث ، یبأ  نب  بیبح  ثیداحا  ح 12341 ، ، 12/15 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  و  باب 37 ؛ ص168 ، یعفاش ، یجنگ 

ح ص142 ، یمزراوخ ، بقانم  .یلع و  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 32936 ، ، 11/607 يدنه ، یقتم  لامعلا ، زنک  و 
نب دـمحا  نینمؤملاریما ، صئاـصخ  هزمح  رتخد  هیـضق  رد  تلزنم  ثیدـح  متـشه : .دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  لـصف 14 ، ، 163

ریدغ رد  تلزنم  ثیدح  مهن : .ثیدـحلا  اذـه  یف  قاحـسا  یبا  یلع  فالتخالا  هنم ، انا  ینم و  یلع  یبنلا  رکذ  ص88 ، یئاسن ، بیعش 
نب ّیلع  یخآو  ناکملا  اذـه  یلإ  لصوو  عادولا ، هّجح  ماع  یلاعت  هللا  اهفّرـش  هّکم ، نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عجر  املو  مخ ...« 

ناکّلخ نبا  نایعالا ، تایفو  ...هاداع .» نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  یـسوم ، نم  نوراـهک  یّنم  ّیلع  لاـق : هنع  هللا  یـضر  بلاـط  یبأ 
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نب لیقع  نع   » لیقع اب  هللا  لوسر  مالک  رد  تلزنم  ثیدح  مهد : .يدیبعلا  رصنتسملا  لاح  حرش  هرامش 728 ، همجرت  ، 231  - 5/230
 - كاّیا بلاط  یبأ  ّبحلو  کتبارقل  نیتلصخل ، کّبحأل  ّینا  هللاو  لیقع  ای  لاق ... : ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  بلاط  یبأ 
ریغ یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  تنأف  ّیلع  ای  تنأو  یقلخ  هبشی  کقلخ  ّکناف  رفعج ، ای  تنأ  اّمأو  بلاط -  یبأ  یلإ  مهّبحأ  ناکو 

، لاّمعلا زنک  و  بلاط ؛ یبأ  نب  لـیقع  لاـح  حرـش  هرامـش 4735 . همجرت  ، 41/18 قشمد ، خـیرات  رد  رکاسع  نبا  يدـعب .» ّیبن  ـال  ّهنأ 
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  بلاط  یبأ  نب  لیقع  لئاضف  لصف 3 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ح 33616 ، ، 11/740 يدنه ، یقتم 
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.دهد یمن  ار  دراوم  نآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا  هک  ْهاخاؤم  زا  ریغ  يدراوم  رد  یتح  .دنا  هدومن 

مرکا لوسر  هک  تسا  تباث  نآ  تیمومع  هکلب  هتـشادن ، یـصوصخ  هبنج ي  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـییامرف  قیدـصت  نایاقآ ! سپ 
نوراه هلزنمب  یّنم  ّیلع   » هک ترابع  نیا  هب  دوخ  زا  دعب  ار  یلع  تفالخ  هدـید ، یـضتقم  اجک  ره  هلیـسو ، نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.هدوب كوبت  هوزغ ي  دراوم  نآ  زا  یکی  هک  هدومن  تیبثت  يدعب » ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم 

سلجم هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و  نیا  ادخ  لوسر  باحـصا  تسا  نکمم  هنوگچ  ظفاح :
«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

«. دومن ادیپ  همتاخ  سلجم  يداش  تّرسم و  اب  دمآ و  سلجم  هب  یلّصفم  ینیریش  تبرش و  دوب ، یمالسا  دایعا  نیرت  گرزب  ثعبم و 

.دهد یمن  ار  دراوم  نآ  مامت  لقن  هزاجا  سلجم  تقو  کنیا  هک  ًْهاخاؤم  زا  ریغ  يدراوم  رد  یتح  .دنا  هدومن  لقن 

مرکا لوسر  هک  تسا  تباث  نآ  تیمومع  هکلب  هتـشادن ، یـصوصخ  هبنج ي  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـییامرف  قیدـصت  نایاقآ ! سپ 
نوراه هلزنمب  یّنم  ّیلع   » هک ترابع  نیا  هب  دوخ  زا  دعب  ار  یلع  تفالخ  هدـید ، یـضتقم  اجک  ره  هلیـسو ، نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.هدوب كوبت  هوزغ ي  دراوم  نآ  زا  یکی  هک  هدومن  تیبثت  يدعب » ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم 

، هتخانش تفالخ  ناونع  هب  ار  یلع  هدومن و  یقلت  یمومع  هبنج ي  اب  ار  ثیدح  نیا  ادخ  لوسر  باحصا  تسا  نکمم  هنوگچ  ظفاح :
.دندومن تعیب  وا  اب  هتفریذپ و  تفالخ  ناونع  هب  ار  يرگید  هدومن و  تفلاخم  ترضح  نآ  زا  دعب  کلذ ، عم 

ندیتسرپ هلاسوگ  هب  ار  لیئارسا  ینب  يرماس  نداد  بیرف  ار و  نوراه  دوخ  ردارب  یسوم  ترضح  نداد  رارق  هفیلخ 

بانج هیـضق ي  انامه  تسا ، ماقم  بساـنم  هک  ناـهرب  نیرتهب  یلو  مراد ، رـضاح  رایـسب  دـهاوش  بلاـطم و  امـش  باوج  يارب  یعاد :
هللا میلک  یسوم  ترضح  هک  تسا  نوراه 
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زا ضعب  قبط  هک   ) دومن عمج  ار  لیئارـسا  ینب  .داد  رارق  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  نوراـه  باـنج  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  تحارـص  هب 
هب روط  هوک  هب  هاگ  نآ  .دشاب  یم  وا  نیـشناج  هفیلخ و  هک  ار  نوراه  رما  تعاطا  دومن  دیکأت  اهنآ  هب  و  دندوب ) رفن  رازه  داتفه  رابخا 

رهاظ لیئارـسا  ینب  رد  هملک  فالتخا  بالقنا و  .دـش  اپ  رب  يرماس  هنتف  هک  دوب  هدـشن  مامت  هام  کی  زوه  .تفر  راـگدرورپ  یناـمهم 
، هدراذـگ ار  یـسوم  ترـضح  ْهفالخلا  تباث  هفیلخ  نوراه  ، جوف جوف  لیئارـسا  ینب  هداد ، هولج  ار  الط  هلاـسوگ ي  يرماـس  .دـیدرگ 

هدینـش یـسوم  ترـضح  زا  هک  داژن  كاپ  لیئارـسا  ینب  نامه  زا  رفن  رازه  داـتفه  دیـشکن  یلوط  هتفرگ ، ار  زاـب  هّقح  يرماـس  فارطا 
هلاسوگ يرماس ، ياوغا  هب  دییامنن -  شتفلاخم  هدومن ، ار  وا  رما  تعاطا  تسا ، نم  هفیلخ ي  نم  بایغ  رد  نوراه  دومرف : هک  دـندوب 

؛ دـندمآ رب  شلتق  ددـص  رد  هکلب  هدادـن ، شوگ  دومن ، عینـش  لمع  نآ  زا  عنم  ار  نآ  دـیلان و  نوراه  بانج  دـنچ  ره  .دـندش  تسرپ 
دومن لد  درد  نتشگرب  عقوم  رد  یـسوم  ترـضح  شردارب  هب  نوراه  بانج  هک  دراد  تحارـص  فارعا )  ) هروس 7 هیآ 149  هچنانچ 

( مدرک تعناـمم  تموصخ و  موق  اـب  یتـقو   ) .دنتـشاد نوبز  راوخ و  ارم  اـهنآ  ینعی  ِینَنُوُلتْقَی ؛﴾ اوُداَـکَو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْـقلا  ّنِإ   ﴿ هک
.دنناسر لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن 

یسوم ترضح  رماوا  زا  دّرمت  لیئارسا و  ینب  لمع  نیا  ایآ  هک  دیهد  فاصنا  دیوش و  جراخ  بّصعت  زا  يردق  نایاقآ  ادخ  هب  ار  امش 
تفالخ نالطب  رب  لـیلد  ، ندـش تسرپ  هلاـسوگ  رگیزاـب  يرماـس  ياوغا  هب  نوراـه و  باـنج  وا  صوصنم  هفیلخ ي  ندراذـگ  اـهنت  و 

!؟ دشاب یم  وا  هتخاس ي  هلاسوگ ي  يرماس و  تیناّقح  نوراه و 

یسوم ترضح  زا  مدرم  دوب و  قح  نوراه  تفالخ  رگا  هک  داد  رارق  نآ  لیلد  دیاب  ار  لیئارسا  ینب  ناتـسرپ  يوه  لاّهج و  لامعا  ایآ 
، دندوب هدینش  وا  هرابرد  یّصن 
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؟ دنتفر یمن  وا  هلاسوگ ي  يرماس و  لابند  هب  دندراذگ و  یمن  اهنت  ار  وا  زگره 

یـسوم ترـضح  صوصنم  هفیلخ ي  دـیجم ، نآرق  مکح  هب  نوراه  بانج  .تسا  نیا  فالخ  رب  بلطم  هک  دـیناد  یم  ناتدوخ  ًاـعطق 
تصرف یسوم ، ترضح  تبیغ  زا  دعب  اهتنم  .دندوب  هدینش  وا  هرابرد ي  ترضح  نآ  دوخ  ناسل  زا  ار  حیرـص  ّصن  لیئارـسا  ینب  .دوب 

بانج هکنیا  هب  ملع  اب  مه  اهنآ  .دومن  اوغا  ار  لیئارـسا  ینب  ًادـماع  ًاـملاع  هتخاـس ، ار  ـالط  هلاـسوگ ي  داـتفا ، رگیزاـب  يرماـس  تسد 
اهنت و ار  نوراه  بانج  هتفر و  يرماس  یپ  رد  رگید ، دـصاقم  ای  یمهفن  يور  دـشاب ، یم  یـسوم  ترـضح  نیـشناج  هفیلخ و  نوراه 

!؟ دندراذگ كورتم 

مالّسلا هیلع  نوراه  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  تقباطم 

هیلع یلع  دندوب  هدینش  ْهیانک  ْهحارص و  ترضح  نآ  زا  رّرکم  هک  یمدرم  نامه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تافو  زا  دعب  نینچمه 
ّبح سفن و  ياوه  يور  هدومن  اهر  ار  یلع  دوب ، یـسوم  هفیلخ ي  نوراه  بانج  هک  یمـسق  نامه  دـشاب ، یم  نم  هفیلخ ي  مالّـسلا 

مالّسلا هیلع  یلع  صخـش  هب  تبـسن  هک  یـضغب  دسح و  هنیک و  دقح و  تهج  زا  یعمج  مشاه و  ینب  اب  توادع  يور  یـضعب  هاج و 
(1)« نیملاعلا ّرس   » مراهچ هلاقم  لّوا  رد  یلازغ  ماما  هچنانچ  دنداد ؛ یصوصخم  تالیکشت  دنتشاد ،

ًاحیرصو هدومن  ینعم  نیا  هب  هراشا 

558 ص :

یلع ریهامجلا  عمجأو  اههجو  هجحلا  ترفـسأ  نکل  دسیون ...« : یم  یلازغ  .ْهعبارلا  ْهلاقملا  یف  باب  ص21 ، یلازغ ، نیملاعلا ، ّرس  - 1
: رمع لاقف  هالوم .« ّیلعف  هالوم  تنک  نم  : « هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوقی  وهو  عیمجلا  قافتإب  ّمخ  ریدغ  موی  یف  هتبطخ  نم  ثیدحلا  نتم 

يوهلا بلغ  اذه  دعب  ّمث  .میکحتو  یـضرو  میلـست  اذهف  .هنمؤمو  نمؤم  ّلک  یلومو  يالوم  تحبـصأ  دقل  نسحلا ، ابأ  ای  کل  ٍخب  ٍخـب 
راـصمألا حـتفو  لویخلا  ماـحدزا  كابتـشاو  تاـیارلا  هعقعق  یف  يوهلا  ناـقفخو  دونبلا  دوقعو  هفـالخلا  دومع  لـمحو  هساـیرلا  ّبحل 

«. نورتشی ام  سئبف  ًالیلق  ًانمث  هب  اورتشاو  مهروهظ  ءارو  هوذبنف  لّوألا ، فالخلا  یلإ  اوداعف  يوهلا ، سأک  مهاقس 
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.هیلوا تلاهج  هب  دنتشگرب  هتخادنا ، رس  تشپ  ار  قح  دسیون : یم 

نب هللادبع  دّـمحم  وبا  دـننام  ناتدوخ ؛ نیخّروم  ءاملع و  زا  نیقّقحم  هک  دوب  نینمؤملاریما  نوراه و  نیب  مات  تهابـش  تهج ، نیمه  هب 
یم ًالّصفم  ار  هفیقس  هیـضق ي   (1)« ْهسایسلاو ْهمامإلا   » لّوا دلج  هحفص 14  رد  رونید  فورعم  یضاق  يرونید ، یلهاب  هبیتق  نب  ملـسم 

: دـنتفگ دـندروآ و  دجـسم  هب  ار  ترـضح  نآ  راشف  دـیدهت و  اب  یلع و  هناخ  رد  دـندرب  شتآ  هک  یتقو  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  دـسیون ،
نک تعیب 

لقن یـسوم  هب  نوراه  لوق  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتاملک  نامه  تفگ  دـیناسر و  ربمغیپ  ربق  هب  ار  دوخ  مینز ، یم  ار  تندرگ  ّالا  و 
﴾. ِینَنُوُلتْقَی اوُداَکَو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  ّنِإ   ﴿ هک هدومن 

هک تّما  هب  دناسرب  هک  تسا  نآ  دیامن ، یم  نوراه  هب  هیبش  ثیدح  نیا  رد  ار  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هکنآ  تهج  کی  ّهناک 
.دنیامن یم  یلع  اب  نم  تافو  زا  دعب  دندومن ، نوراه  بانج  اب  یسوم  بایغ  رد  لیئارسا  ینب  هک  يا  هلماعم  نامه 

، دنا هداتـسیا  وا  لتق  ياپ  ات  هک  دید  ار  نارگیزاب  يزاب  تسایـس  تّما و  راشف  یتقو  ینعم ، نیا  تابثا  يارب  مه  مالّـسلا  هیلع  یلع  اذـل 
نامه ربمغیپ  كرابم ، ربق  هب  باطخ 

559 ص :

ای تبأ ، ای  اهتوص : یلعأب  تدان  مهتاوصأ  تعمـس  اّملف  باـبلا : اوقّدـف  همطاـف  باـب  اوتأ  یتح  هعاـمج  هعم  یـشمف  رمع ، لاـق  ّمث  - » 1
مهبولق تداکو  نیکاب ، اوفرـصنا  اهئاکبو ، اهتوص  موقلا  عمـس  اّملف  .هفاحق  یبأ  نباو  باّـطخلا  نبا  نم  كدـعب  اـنیقل  اذاـم  هللا ! لوسر 

؟ همف لعفأ  مل  انأ  نإ  لاقف : .عیاب  هل : اولاقف  رکب ، یبأ  یلإ  هب  اوضمف  ًاـّیلع  اوجرخأـف  موق ، هعمو  رمع  یقبو  رطفنت ، مهداـبکأو  عدـصنت 
َّنإ ّمُأ  نبای  يدانیو : یکبیو  حیصی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ربقب  ّیلع  قحلف  ...کقنع  برضن  وه  ّالإ  هلإ  يذلا ال  هللاو  ًاذإ  اولاق :

.بلاط یبأ  نب  ّیلع  ْهعیب  تناک  فیک  ، 1/20 هبیتق ، نبا  ْهیسایسلاو ، ْهمامالا  ...یننولتقی .» اوداکو  ینوفعضتسا  موقلا 
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.هداد ربخ  یسوم  هب  نوراه  لد  درد  زا  دنوادخ  هک  دومن  تئارق  ار  يا  هیآ 

( .تشذگ توکس  اب  یقیاقد  تهب ، تلاح  اب  هتخادنا ، ریز  هب  اهرس  سلجم  لها  )

یم تایانک  تاراشا و  ظافلا و  نیا  اب  ربمغیپ  ارچ  هدوب ، تباـث  ههجو  هللا  مّرک  بلاـط  یبا  نب  یلع  تفـالخ  رگا  بحاـص ! هلبق  باون :
.دنامن يرذع  هار  ات  تسا ، نم  هفیلخ ي  یلع  دیامرفب : هک  هدومنن  یفّرعم  ار  بانج  نآ  تفالخ ، مان  هب  ًاحیرصو  هدومرف 

هب هحیرـص ي  ثیداـحا  هک  ناـنچ  هدوـمن ؛ تقیقح  ناـیب  تهج  ود  ره  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  مدرک  ضرع  یعاد :
لها تسا و  رتشیب  تحارـص  زا  شتفاـطل  تاـیانک ، زا  عون  نیا  نکل  و  تسا ، تبث  رایـسب  مه  ناـتدوخ  هربـتعم ي  بتک  رد  تفـالخ ،

.تسا رتتسم  وا  رد  ینعم  ملاع  کی  هک  هیانک  زا  مسق  نیا  مه  نآ  حیرصتلا ،» نم  غلبأ  هیانکلا   » هک دنناد  یم  بدا 

، دیراد رـضاح  رگا  تفالخ ، رما  هب  عجار  دشاب  یم  ام  ياملع  بتک  رد  دـییامرف  یم  هک  يا  هحّرـصم  ثیداحا  زا  تسا  نکمم  باون :
هتـشاد بانج  نآ  تفالخ  رب  تحارـص  هک  یثیدح  ًادبا  دنا  هتفگ  ام  هب  رّرکم  اریز  دوش ؛ تقیقح  فشک  ات  دـییامرف ، ضیفتـسم  ار  ام 

.درادن دوجو  دشاب ،

هب سلجم ، تقو  ياـضتقا  هب  یلو  تسا ، رایـسب  امـش  هربتعم  بتک  رد  نینمؤملاریما  اـنالوم  تفـالخ  ماـن  هب  هحّرـصم  ثیداـحا  یعاد :
.میامن یم  هراشا  مراد ، رضاح  دوخ  هظفاح  رد  هک  اهنآزا  ضعب 

تفالخ هب  ار  یلع × ربمغیپ ’ ندومن  نییعت  راذنالا و  موی  رادلا  ثیدح 

رهاظ ار  دوخ  تّوبن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  هک  يزور  نیلّوا  هکنآ  تهج  زا  تسا ، رادلا  ثیدـح  ثیداحا ، همه ي  زا  ّمها 
؛ دومرف تحارص  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تفالخ  هب  تخاس ،

560 ص :
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(2)« ریسفت  » رد یبلعث  ماما  »(1) و  دنسم  » لّوا ءزج  زا  هحفص 111 و 159 و 333  رد  هلبانحلا ) سیئر   ) لبنح نب  دمحا  ماما  هچنانچ 

دمحا نب  ّقفوم  همئألا  ردص  راذنا و  هیآ 

561 ص :

ّیلع نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لـبنح ، نب  دـمحا  .بلاـط  یبأ  نب  یلع  دنـسم  ، 1/111 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 1
عمتجاف هتیب ، لهأ  نم  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  ّیبنلا  عمج  لاق : َنِیبَْرقألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنأَو   ﴿ هیآلا هذـه  تلزن  اّمل  لاـق : هنع  هللا  یـضر 

لاقف یلهأ  یف  یتفیلخ  نوکی  هّنجلا و  یف  یعم  نوکی  يدـیعاوم و  ینید و  یّنع  نمـضی  نم  مهل : لاقف  لاق : اوبرـشو  اولکأـف  نوثـالث 
ّیلع لاقف  هتیب  لهأ  یلع  کلذ  ضرعف  لاق : .رخآلا  لاق  مث  لاق : اذهب  موقی  نم  ًارحب  تنک  تنأ  هللا  لوسر  ای  کیرـش  همـسی  مل  لجر 

زین و  نیبرقألا ) کترشع  رذناو   ) ارعش هروس  هیآ 214  لیذ  ص363  ج 3 ، ریثک ، نبا  ریسفت  باتک  رد  تیاور  نیا  انأ .» هنع  هللا  یـضر 
لیذ زین  ننست  لها  نیرسفم  رگید  هتبلا  .تسا  هدش  رکذ  هئاحنس  هدوج و  نم  فرع  ام  باب  ص32  ج 4 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  باتک 
هنوگ نیا  ار  ثیدح  دمحا ج 1 ) دنسم   ) دلج نیمه  زا  هحفص 159  رد  و  ققحم )  ) .دنا هدرک  لقن  ار  قافتا  نیا  ثیداحا  هفیرـش  هیآ 
ینب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـعد  وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  عـمج  لاـق : هنع  هللا  یـضر  ّیلع  نع  : » تـسا هدرک  لـقن 
امک ماعطلا  یقب  لاق  اوعبش  یّتح  اولکأف  ماعط  نم  ًاّدم  مهل  عنـصف  لاق : .قرفلا  برـشی  هعذجلا و  لکأی  مهّلک  طهر  مهیف  بلّطملادبع 

تثعب ّینإ  بلّطملادبع  ینب  ای  لاقف : .برـشی  مل  وأ  سمی  مل  ّهنأک  بارـشلا  یقبو  اوور  یتح  اوبرـشف  رمغب  اعد  ّمث  سمی ، مل  ّهنأک  وه 
هیلإ مقی  ملف  لاق : .یبحاصو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  ینعیابی  مکّیأف  متیأر  ام  هیآلا  هذـه  نم  متیأر  دـقو  هّماعب  ساـنلا  یلإو  هّصاـخ  مکل 
یف ناک  یّتح  سلجا ، یل  لوقیف  هیلإ  موقأ  کلذ  ّلک  تارم  ثالث  لاق  .سلجا  لاقف : لاق : .موقلارغـصأ  تنکو  هیلإ  تمقف  لاق : .دحأ 

ج 5، يربکلا ، ننـسلا  باتک  رد  تسا  حاحـص  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  یئاسن  طـسوت  تیاور  نیا  يدـی .» یلع  هدـیب  برـض  هثلاـثلا 
تیاور نیا  زین  ح8451 و  ص126 ، ْهوخالا ، رکذ  هنع ، هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  صئاصخ  رکذ  صئاصخلا ، باتک 

هللا یلص  یبنلا  نم  ههجو  هللا  مرک  یلع  تلزنم  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  باتک  رد  یئاسن  ترابع  رد  فالتخا  یمک  اب  ار 
یلع بقانم  باتک  رد  نینچمه  ات 50 و  هحفص 46  زا  قشمد ج 42  ْهنیدم  خیرات  باتک  رد  زین  و  تسا ، هدرک  لقن  ص86  هلآو ، هیلع 
رکذ ات 458  ات 291 ح 455  ص287  ارعش ، هروس  هیآ 214  لیذ  مالّسلا  هیلع  یلع  نم  نآرقلا  نم  لزن  امو  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

( ققحم  ) .تسا هدش 
تلزن اّمل  لاق : ءاربلا  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یبلعث  .ءارعـش  هروس  هیآ 214  لیذ  ، 7/182 یبلعث ، نایبلاو ، فشکلا  - 2
لکأی مهنم  لـجرلا  ًـالجر  نوعبرأ  ذـئموی  مهو  بلّطملادـبع  ینب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمج  َنِیبَْرقـألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنَأَو  ﴿

بعقب اعد  ّمث  اوردص ، یّتح  اولکأف  هرشع  هرشع  موقلا  اندف  هللا  مساب  اوندا  لاق : ّمث  اهمدأف  هاش  لجرب  ًاّیلع  رمأف  سعلا ، برشیو  هّنسملا 
، لجرلا هب  مکرحـسی  ام  اذه  لاقف : بهلوبأ  مهردبف  اوور  یّتح  موقلا  برـشف  هللا ، مساب  اوبرـشا  مهل : لاق  ّمث  هعرج  هنم  عرجف  نبل  نم 

هللا لوسر  مهرذنأ  ّمث  بارشلاو  ماعطلا  نم  کلذ  لثم  یلع  دغلا  نم  مهاعد  ّمث  .مّلکتی  ملف  ذئموی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  تکـسف 
ایندلاب مکتئج  مکنم  دحأ  هب  ءیجی  امل  ریـشبلاو  هناحبـس  هللا  نم  مکیلإ  ریذنلا  انأ  ّینإ  بلّطملادـبع  ینب  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لاقف 

؟ ینید یـضقیو  یلهأ  یف  یتـفیلخو  يدـعب  یّیـصوو  ِییلو  نوکیو  ینرزاؤیو  ینیخاؤـی  نمو  اودـتهت  ینوـعیطأو  اوملـسأف  هرخـآلاو ،
: بلاط یبأل  نولوقی  مهو  موقلا  ماقف  تنأ .< : < لاقف .انأ  ّیلع : لوقیو  موقلا  تکـسی  کلذ  ّلک  ًاـثالث  کـلذ  داـعأو  موقلا  تکـسف 
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«. کیلع رُّما  دقف  کنبا ، عطأ 
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يربط ریرج  نب  دمحم  »(1) و  بقانم  » رد یمزراوخ 

رد هیآ و  لیذ  دوخ   (2)« ریسفت  » رد

562 ص :

نیبرقألا راذنإب  هناحبـس  هرمأ  موی  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یمزراوخ  .فلؤم  همدقم  ، 8 ص7 -  یمزراوخ ، بقانم  - 1
 ... هّماع سانلا  یلإو  هّصاخ  مکیلإ  هللا  لوسر  ّینا  وه  ّالإ  هلإ  ـال  يذـّلا  هللاو  هلوقب : مهبطاـخف  هراد  یلإ  نیبرقـألا  یعدـف  هتریـشع ، نم 
ًانـس مهثدـحأل  ّیناو  تلقو  ًاعیمج  اهنع  موقلا  مجحأف  مکیف ، یتفیلخو  یّیـصوو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمألا  اذـه  یلع  ینرزاؤی  مکّیأف 

«. مکیف یتفیلخو  یّیصوو  یخأ  اذه  ّنإ  لاق : ّمث  یتبقرب ، ذخأف  هللا ...  ّیبن  ای  انأ  ًانیع ...  مهصمرأو 
: تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  يربط  .ءارعـش  هروس  هیأ 214  لیذ  ح 20374 ، ، 11/148 يربط ، ریرج  نب  دـمحم  نایبلا ، عماج  - 2

هللا لوسر  یناعد  َنِیبَْرقَألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنأَو   ﴿ هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  هیـآلا  هذـه  تلزن  اّـمل  بلاـط : یبأ  نب  ّیلع  نع  »
ام یتم  ّینا  تفرعو  ًاعرذ ، کلذـب  تقـضف  : « لاق نیبرقـألا « یتریـشع  رذـنأ  نأ  ینرمأ  هللا  ّنإ  ّیلع  اـی  : « یل لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
انل عنصاف  .ّکبر  کبّذعی  هب  رمؤت  ام  لعفت  ّالا  کنا  دّمحم ! ای  لاقف : لیئاربج  ءاج  یّتح  تمـصف  هرکأ ، ام  مهنم  رأ  رمألا  اذهب  مهدانأ 

، هب ترمأ  ام  مهغلبأو  مهمّلکأ  یّتح  بلّطملادـبع  ینب  یل  عمجا  مث  نبل ، نم  ًاّسُع  انل  ءالماو  هاش  لـجر  هیلع  لـعجاو  ماـعط  نم  ًاـعاص 
ساّبعلاو هزمحو  بلاط  وبأ  همامعأ : مهیف  هنوصقنی  وأ  ًـالجر  نودـیزی  ًـالجر  نوعبرأ  ذـئموی  مهو  هل  مهتوعد  ّمث  هب  ینرمأ  اـم  تلعفف 

نم هیْذِح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لوانت  هتعضو  اّملف  .هب  تئجف  مهل  تعنـص  يّذلا  ماعطلاب  یناعد  هیلإ  اوعمتجا  املف  .بهلوبأو 
عضاوم ّالإ  يرأ  امو  هجاح  ءیشب  مهلام  یّتح  موقلا  لکأف  هللا  مساب  اوذخ  لاق : هفحصلا ، یحاون  یف  اهاقلأ  مث  هنانـسأب ، اهّقـشف  محللا 
.ّسُعلا کلذب  مهتئجف  سانلا  قسا  لاق : ّمث  مهعیمجل ، تمدق  ام  لکأیل  دحاولا  لجرلا  ناک  نإ  هدیب  ّیلع  سفن  يّذلا  هللا  میأو  مهیدیأ 
مهمّلکی نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  دارأ  اّملف  .هلثم  برشیل  مهنم  دحاولا  لجرلا  ناک  نإ  هللا  میأو  ًاعیمج  هنم  اوور  یّتح  اوبرشف 

ای دغلا  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مهمّلکی  ملو  موقلا  قّرفتف  مکبحاص  هب  مکرحـس  ام  َدَّهل  لاقف  مالکلا ، یلإ  بهلوبأ  هرََدب 
ّمث تعنص  يّذلا  لثم  ماعطلا  نم  انل  ّدعاف  مهمّلکأ  نأ  لبق  موقلا  قّرفتف  لوقلا ، نم  تعمس  دق  ام  یلإ  ینقبـس  دق  لجرلا  اذه  ّنا  ّیلع ،

: لاق .هجاح  ءیـشب  مهلام  یّتح  اولکأف  سمألاب  لعف  امک  لعفف  مهل  هتبّرقف  ماعطلاب  یناـعد  ّمث  مهتعمج  ّمث  تلعفف  لاـق : یل ، مهعمجأ 
ّینا بلّطملا  دبع  ینب  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مّلکت  ّمث  ًاعیمج ، هنم  اوور  یّتح  اوبرـشف  ّسعلا  کلذـب  مهتئجف  مهقـسا 
هیلإ مکوعدأ  نأ  هللا  ینرمأ  دـقو  هرخآلاو  ایندـلا  ریخب  مکتئج  دـق  ّینا  هب ، مکتئج  اّمم  لضفأب  هموق  ءاج  برعلا  یف  ًّاباش  ملعأ  اـم  هللاو 
ًاّنـس مهثدـحأل  ّینإو  تلقو  ًاـعیمج  اـهنع  موقلا  مجحأـف  لاـق : .اذـکو  اذـکو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمـألا ، اذـه  یلع  ینرزاؤـی  مکّیأـف 

اذـکو اذـکو  یخأ  اذـه  ّنإ  لاق : ّمث  یتبقرب  ذـخأف  كریزو  نوکأ  هللا  ّیبن  اـی  اـنأ  ًاـقاس : مهـشمخأو  ًاـنطب  مهمظعأو  ًاـنیع  مهـصمرأو 
«.« عیطتو کنبال  عمست  نأ  كرمأ  دق  بلاط : یبأل  نولوقیو  نوکحضی  موقلا  ماقف  لاق : اوعیطأو ، هل  اوعمساف 
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(1)« كولملاو ممالا  خیرات   » مود ءزج  هحفص 217

رفعج وبا  ْهینامثعلا  ضقن  زا  ًالقن   (2)« هغالبلا جهن  حرش   » میس دلج  هحفص 263 و 281  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  هفلتخم و  قرط  هب 
(3)« لماک  » مود ءزج  هحفص 22  رد  ریثا  نبا  یفاکسا و 

رد ءادفلا  وبا  (4) و  «) لئالد  » و ننس »  » رد یقهیب  و  نیحیحصلا » نیب  عمج   » رد يدیمح  و  ءایلوألا » ْهیلح   » رد میعن  وبا  ظفاح  ًالـسرم و 
(5) دوخ خیرات  لّوا  ءزج  هحفص 116

رد یبلح  و 

563 ص :

هدروآ ار  اذـک  اذـک و  هملک  مرکا ، لوسر  تالمج  ياـج  هب  هدرک و  لـقن  فیرحت  اـب  شریـسفت  رد  هک  ار  یثیدـح  نیمه  يربط  - 1
یّیـصوو یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمـألا  اذـه  یلع  ینرزاؤـی  مکّیأـف  .دـنک ...«  یم  لـقن  لـماک  روـط  هب  ار  ثیدـح  شخیراـت  رد  تسا ،

ریـسفت رد  يربط  هک  تسا  یفیرحت  زا  نشور  يا  هنومن  نیا  و  مکیف .» یتـفیلخو  یّیـصوو  یخأ  اذـه  ّنإ  لاـق : ّمث  مکیف ...  یتـفیلخو 
.هللا یبن  رما  نم  ناک  امع  ربخلا  رکذ  ، 2/63 يربط ، خیرات  .تسا  هداد  ماجنا  دوخ 

دیدـحلا یبا  نبا  .هئوشن  یف  هللا  لوـسر  لاـح  رکذ  هعـصاق ،) هبطخ   ) هبطخ 238 ، 13/211 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
.تسا هدروآ  هدومن ، لقن  شخیرات  رد  يربط  هک  یظفل  نامه  هب  ار  ثیدح 

میدرک لقن  يربط  خـیرات  زا  هک  یظافلا  ناـمه  هب  ار  ثیدـح  زین  ریثا  نبا  .هتوعد  راـهظاب  هیبن  رمأ  رکذ  ، 2/63 ریثا ، نبا  لـماکلا ، - 3
.تسا هدروآ 

نم مهاّیإ  هماعطاو  ًاشیرق  هعمج  یف  دـجو  امو  سانلا  یلع  ّمث  هللا  لوسر  یلع  ضرفلا  أدـتبم  باب  ، 2/179 یقهیب ، ْهوبنلا ، لئالد  - . 4
ثیدح ریخا  تمـسق  نکل  تسا ، هدروآ  میدرک  لقن  يربط  خیرات  زا  هک  یظفل  نامه  هب  ار  ثیدح  يادـتبا  یقهیب  .هماعط  یف  ْهکربلا 

.تسا هدش  فذح  هدوب ، نینمؤملاریما  يارب  یتلیضف  هک 
ملسأ نم  لّوأ  رکذ  لصف 5 ، ، 1/116 ءادفلا ، یبا  لیعامسا  نیدلا  دامع  ءادفلا ،) وبأ  خیرات  هب  فورعم   ) رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا  - 5

.تسا هدروآ  میدرک  لقن  يربط  خیرات  زا  هک  یظفل  نامه  هب  ار  ثیدح  ءادفلا  وبا  .سانلا  نم 
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وبا ماما  »(1) و  هّیبلحلا ْهریس   » لّوا ءزج  هحفص 381 

میسءزج هحفص 132  رد  هللادبع  وبأ  مکاح  »(2) و  يولعلا صئاصخ   » ثیدح 65 هحفص 6  رد  یئاسن  نامحرلادبع 

564 ص :

یبأ نب  مقرألا  راد  یف  هباحصأو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هئافختسا  باب  ، 286  - 1/285 یبلح ، نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هیبلحلا ، ْهریسلا  - 1
ینب عـمج  َنِیبَْرقَـألا ﴾ َکَتَریِـشَع  ْرِذـنَأَو   ﴿ یلاـعت هلوـق  لزن  اّـمل  ّهنا  يورو  : » تـسا هدرک  لـقن  هنوـگ  نـیا  ار  ثیدـح  یبـلح  .مقرـألا 

عم هاش  لجر  يأ  ًاماعط  ّیلع  مهل  عنـصف  ناتأرماو  ًـالجر  نوعبرأو  هسمخ  عاـتمإلا  یفو  نوعبرأ  مهو  بلاـط  یبأراد  یف  بلّطملادـبع 
یفو اوور  یتح  هیاور  یفو  اولهن  یّتح  اوبرشو  اوعبـش  یّتح  اولکأف  هللا  مسب  اولک  لاقو  هنفجلا  مهل  تمدقف  نبل ، نم  ًاعاصو  ربلا  نمدم 

لکأی مهنم  لجرلا  ناکو  مهلوان  ّمث  هنم  عرجف  نبللا  هیف  يّذلا  بعقلا  لوانت  ّمث  هرشع  هرـشع  موقلا  اندف  هرـشع  هرـشع  اوندا  لاق  هیاور 
هردب مّلکتی  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر  دارأ  اّملف  کلذ  مهرهقف  دحاو ، دعقم  یف  بارـشلا  نم  سعلا  برـشی  هیاور  یفو  هعذجلا 
مّلکتی ملو  اوقّرفتف  مویلا  رحـسلاک  انیأر  ام  هیاور  یفو  دّمحم  هیاور  یفو  ًامیظع  ًارحـس  مکبحاص  مکرحـس  دقل  لاقف  مالکلاب  بهلوبأ 

ّمث تلعفف  ّیلع : لاق  .بارشلاو  ماعطلا  نم  سمألاب  تعنص  ام  لثمب  انل  دع  ّیلع  ای  لاق : دغلا  ناک  اّملف  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  هللا  لوسر 
قلخلا یلإ  ینثعب  دق  هللا  ّنإ  بلّطملادبع  ینب  ای  مهل : لاق  ّمث  اولهن  یّتح  اوبرشو  اوعبـش  یّتح  اولکأف  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  هل  مهتعمج 

: نازیملا یف  نیتلیقث  ناسللا  یلع  نیتفیفخ  نیتملک  یلإ  مکوعدأ  انأو  َنِیبَْرقَْألا } َکَتَریِـشَع  ْرِذـنَأَو   } لاقف هّصاـخ  مکیلإ  ینثعبو  هّفاـک 
هللا لوسر  ای  انأ  ّیلع : لاق  .هب  مایقلا  یلع  یننواعی  يأ  ینرزاؤیو  رمألا  اذـه  یلإ  ینبیجی  نمف  هللا  لوسر  ّینإو  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداـهش 

مهنم دـحأ  هبجی  ملف  .يدـعب  نم  یتفیلخ  یثراوو و  يریزوو  یخأ  نکی  هیاورلا : یف  مهـضعب  داز  .موقلا  تکـسو  ًاّنـس  مهثدـحأ  انأو 
ّمث سلجا  لاقف  هللا  لوسر  ای  انأ  لاقو  ّیلع  ماقف  اوتمـصف  ًایناث  موقلا  یلع  لوقلا  داعأ  مث  سلجا  لاق : هللا  لوسر  ای  انا  لاقو : ّیلع  ماـقف 

یثراوو یّیصوو  يریزوو  یخأ  تنأف  سلجا ، لاقف : هللا  لوسر  ای  انأ  لاقف : ّیلع  ماقف  مهنم  دحأ  هبجی  ملف  ًاثلاث  موقلا  یلع  لوقلا  داعأ 
«. يدعب نم  یتفیلخو 

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  یئاسن  .ّیبنلا  نم  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  ص86 ، یئاسن ، بیعـش  نب  دمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 2
: لاق کمامعأ ؟ نود  تثرو  مل  نینمؤملاریمأ  ای  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  لاق  ًـالجر  ّنأ  دـجام : نب  هعیبر  نع  : » تسا هدرک 

اولکأف ماعطلا  نم  ًاّدـم  مهل  عنـصف  بلّطملا  دـبع  ینب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اعد  لاق  وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمج 
ای لاقف  .برشی  ملوأ  سمی  مل  ّهنأک  بارشلا  یقبو  اوور  یّتح  اوبرشف  رمغب  اعد  ّمث  سمی ، مل  ّهنأک  وه ، امک  ماعطلا  یقبو  اوعبش  یّتح 

نوکی نأ  یلع  ینعیابی  مکّیأو  متیأر  دـق  ام  هیآلا  هذـه  نم  متیأر  دـقو  هّماع ، ساـنلا  یلإو  هّصاـخ  مکیلإ  تثعب  ّینا  بلّطملادـبع  ینب 
هیلإ موقأ  کلذ  لک  تاّرم  ثالث  لاق : ّمث  سلجإ ، لاقف : موقلا ، رغصأ  تنکو  هیلإ  تمقف  دحأ ، هیلإ  مقی  ملف  .یثراوو  یبحاصو  یخأ 

«. یمع نود  یّمع  نبا  تثرو  کلذبف  لاق : ّمث  يدی ، یلع  هدیب  برض  هثلاثلا  یف  ناک  یّتح  .سلجإ  لوقیف :
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(1)« كردتسم »

یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  یبلعث و  ریسفت  دمحا و  ماما  دنـسم  زا   (2)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 31 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیـش  و 
ینامز دنا : هدومن  لقن  تارابع  ظافلا و  رد  يدایز  مک و  رصتخم  هب  امش ، ياملع  رباکا  زا  نارگید  »(3) و  بلاطلا ْهیافک   » باب 51 رد 
لاجر فارشا و  زا  رفن  لهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  َنِیبَْرقَْألا ﴾ َکَتَریِشَع  ْرِذنَأَو  ( ﴿ ءارعش  ) هروس 26 هیآ 214  دش  لزان  هک 

گرزب و

565 ص :

مکاح .بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بقانم  هباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 4652 ، ، 3/143 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
اوثّدحتف اوؤدتباف  طهر ...  هعست  هاتأ  ذإ  ساّبع  نبا  دنع  سلاجل  ّینإ  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 

ّیبنلا لاقو  هریغ ...  دـحأل  تسیل  لئاضف  هرـشع  عضب  هل  لجر  یف  اوعقو  فتو  فأ  لوقیو  هبوث  ضفنی  ءاجف  لاق : .اولاق  ام  يردـن  الف 
لبقأ هلآو و  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  مهعم ، سلاج  ّیلعو  لاق  .هرخآلاو  ایندلا  یف  ینیلاوی  مکّیأ  هّمع : ینبل  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نب دمحا  ار  تیاور  نیا  هرخآلاو .»...  ایندـلا  یف  یّیلو  تنأ  ّیلعل  لاقف  .اوبأف  هرخآلاو  ایندـلا  یف  ینیلاوی  مکّیأ  لاقف : مهنم  لجر  یلع 
و ص63  نینمؤـملاریما ، صئاـصخ  باـتک  رد  یئاــسن  ص331 و  ج 1 ، ساـبع ، نب  هللادـبع  دنـسم  دـمحا ، دنـسم  باـتک  رد  لـبنح 

( ققحم  ) .دنا هدرک  رکذ  رشع ، یناثلا  لصفلا  ص126 ، بقانم ، باتک  رد  یمزراوخ 
دمحا دنـسم  زا  هک  یظافلا  ناـمه  هب  راـصتخا و  اـب  ار  ثیدـح  نیا  يزودـنق  باـب 31 . ح 2 ، ، 1/312 يزودـنق ، ْهدوملا ، عیباـنی  - 2

.تسا هدرک  لقن  میدروآ 
میدرک لقن  هک  یظافلا  اـب  فلتخم و  قرط  هب  ار  ثیدـح  نیا  یعفاـش  یجنگ  باب 51 . ص205 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 3

.تسا هدروآ 
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نان و يردق  دنفـسوگ و  نار  کی  اهنآ  يارب  بلاطوبا و  بانج  شمرکا ، ّمع  لزنم  رد  دومن  توعد  شیرق  زا  ار  دوخ  نادـنواشیوخ 
اهنآ نایم  رد  نوچ  ، ) هدرکن رـضاح  مه  ار  رفن  کی  ياذغ  دّمحم  دـنتفگ : دـندیدنخ و  تارـضح  .دومن  رـضاح  اذـغ  ریـش  زا  یعاص 

زا سپ  .لاعتم  دنوادخ  مان  هب  دـیروخب  هللا ؛» مسب  اولک  : » دـندومرف ترـضح  دـندروخ .) یم  اهنت  ار  هچب  رتش  کی  هک  دـندوب  یناسک 
.دومن رحس  ار  امش  اذغ  نیا  هب  دّمحم  لجرلا ؛» هب  مکرحس  ام  اذه  : » دنتفگ یم  رگیدکی  هب  دندش ، ریس  دندروخ و  هکنآ 

لوط ترـضح  نآ  تاملک  مامت  لقن  هب  مهاوخ  یمن  هک  نخـس -  زا  یتامدـقم  زا  سپ  اهنآ  نایم  رد  تساـخرب و  ترـضح  هاـگ  نآ 
: دومرف هک -  تسا  نیا  دوصقم  دهاش  مهدب ، مالک 

، نازیملا یلع  نیتلیقثو  ناسللا  یلع  نیتفیفخ  نیتملک  یلإ  مکوعدأ  انأو  هّصاخ  مکیلإو  هّفاک  قلخلاب  ینثعب  هللا  ّنا  بلّطملادبع  ینب  ای  »
ّینا هللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  هداهـش  رانلا : نم  امهب  نوجنتو  هّنجلا  امهب  نولخدـتو  ممـألا  اـمهب  مکل  داـقنتو  مجعلاو  برعلا  اـمهب  نوکلمت 

« .يدعب نم  یتفیلخ  یثراو و  يریزو و  یخأ و  نکی  هب ، مایقلا  یلإ  ینرزاؤیو  رمألا  اذه  یلإ  ینبجی  نمف  هللا  لوسر 

یم توعد  ار  امـش  نم  امـش و  رب  صوصخ  هب  نامدرم و  مومع  رب  دومرف  ثوعبم  ارم  یلاـعت  يادـخ  بلّطملادـبع  نادـنزرف  يا  ینعی 
برع و رب  هملک  ود  نیا  نتفگ  هب  امش  نارگ و  نیگنس و  لامعا  يوزارت  رد  تسا و  ناسآ  کبـس و  نابز  رب  هک  يا  هملک  ود  هب  منک 
زا دیور و  تشهب  هب  هملک  ود  نیا  هب  دنیآ و  رد  امـش  دایقنا  تحترد  مما  عیمج  دندرگ و  داقنم  ار  امـش  ناشیا  دـیوش و  کلام  مجع 

ارم سک  ره  سپ  .تسا  نم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  نداد  یهاوگ  هملک ، ود  نآ  دیبای و  تاجن  خزود 

566 ص :

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 618 

http://www.ghaemiyeh.com


هفیلخ ي ثراو و  ریزو و  نم و  ردارب  وا  دیامن ، نم  تنواعم  و  دیامن ) تباجا  ارم  هک  دشاب  سک  لوا  ینعی   ) راک نیا  رد  دنک  تباجا 
هیلع یلع  ّـالا  دادـن ، باوـج  يدـحا  هبترم  هس  ره  رد  هدوـمن و  رارکت  هبترم  هس  ار  رخآ  هلمج ي  نیا  .نم و  زا  دـعب  دوـب  دـهاوخ  نم 

.ادخ ربمغیپ  يا  میامن  یم  يروای  کمک و  ار  امش  نم  ینعی : هللا ؛» ّیبن  ای  كریزوو  كرصنأ  انأ  : » داد باوج  هک  مالّسلا 

؛» مکیف یتفیلخو  یّیصوو  یخأ  اذه  ّنإ  : » دومرف (1) و  دنکفا وا  ناهد  رد  كرابم  ناهد  بآ  داد و  تفالخ  دیون  ار  وا  ترـضح  سپ 
تنأ : » دومرف هدوـمن  یلع  دوـخ  هب  باـطخ  تساـهباتک  نآ  زا  یـضعب  رد  .امـش و  ناـیم  رد  تسا  نم  هفیلخ  یـصو و  یلع  نیا  ینعی 

.نم زا  دعب  ینم  هفیلخ ي  یصو و  یلع  ای  وت  ینعی  يدعب ؛» نم  یتفیلخو  یّیصو 

هچ  ) یبهذم بّصعت  نتشادن  اب  دنا ، هتشون  ار  مالسا  خیرات  هک  للم  ریاس  زا  هناگیب  نیخّروم  یّنس ، هعیش و  زا  مالـسا  ياملع  رب  هوالع 
لیلراک ساموت   » برغ فوسلیف  خّروم و  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  لقن  ار  ینامهم  سلجم  نیا  هعیـش ،) هن  دـندوب و  یّنـس  هن  هکنآ 

هب همجرت  اهیرـصم  هک  دوخ  روهـشم  باتک  رد  يو  هتـشاد ، یناهج  ترهـش  اپورا  رد  يدالیم  مهدـجیه  نرق  رد  هک  هدوب  یـسیلگنا »
هک اجنآ  ات  هداد ، بلاط  یبا  بانج  لزنم  رد  ار  شیرق  ینامهم  سلجم  حرـش  ، (2)« ْهلوطبملا ْهدابع  لاطبالا و   » مان هب  دنا  هدومن  یبرع 

.دیدرگ وا  بیصن  تفالخ  گرزب  ماقم  نآ  دومن و  نامیا  زاربا  تساخرب و  اج  زا  یلع  ربمغیپ ، هباطخ ي  زا  دعب  دسیون : یم 

567 ص :

رد ننـست  لها  تایاور  رد  دنکفا » ناهد  رد  كرابم  ناهد  بآ   » هک هدـمآ  نآ  دـعب  رد  هک  یحیـضوت  ًاصوصخ  تارابع و  نیا  اب  - 1
( ققحم  ) .دیدرگن هدهاشم  دش  ماجنا  هک  یقیقحت 

ص56) یناجنز ، هللادبع  وبا  همجرت  ، ) لیلراک ساموت  هلوطبملا ، ْهدابعو  لاطبالا  - 2
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هیلع هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  ترضح  تالاح  رد  هک  يرـصتخم  هلاسر ي  رد  سیراپ  نونفلا  راد  مّلعم  يوسنارف ، روژوهل  لوپویـسم  و 
یف ًْهلاقم   » رد یماش  ینارـصن  مشاه  یـسیلگنا و  لاص  سیجرج  زین  هدـش و  پاچ  سیراپ  رد  يدـالیم  لاس 1884  رد  هتـشون و  هلآو 

(1)« مالسالا

نوید ناج  رتسم  ًاصوصخم  دنتشاد و  نیملسم  مالسا و  اب  هک  یتفلاخم  بّصعت و  اب  لاس 1891  هعوبطم  هخسن  زا  ات 86  هحفص 83  زا 
فاصنا اب  ردقیلاع و  فلؤم  هک  تروپ ،

رشن لّوا  رد  ربمغیپ  هکنیا  رب  دندومن  رارقا  كاپ  یبلق  نشور و  يرکف  اب  نآرق » دّمحم و   » دوخ تمیق  يذ  باتک  هحفص 20  رد  هدوب ،
نیا هب  هراشا  هنمزا  هنکما و  زا  يرایسب  رد  فیرش ، ربخ  نیا  رب  هوالع  .داد  رارق  دوخ  هفیلخ  یـصو و  ریزو و  ردارب و  ار  یلع  تلاسر ،

: هلمج زا  هدومن ؛ ینعم 

مالّسلا هیلع  یلع  تفالخ  هب  هحّرصم ي  ثیداحا 

تّدوم رخآ  رد  یعفاش  ینادمه  یلعدیس  ریم  »(2) و  دنسم  » رد لبنح  دمحا  ماما  - 1

568 ص :

اعدـف دـسیون ...« : یم  لاس  سیجرج  لصف 2 ). ص79 ، یماش ، ینارـصن  مشاـه  همجرت  ، ) لاـس سیجرج  مالـسإلا ، یف  ْهلاـقم  - . 1
مهاعدف هب ، رمأ  ام  مهغّلبیو  مهمّلکی  یّتح  بلّطملا  دبع  ینب  هل  عمجی  نأو  ماعط  نم  ًاعاص  عنصی  نأ  هرمأو  بلاط  یبأ  نب  ًاّیلع  کلذل 

نأ ّرطضاف  همالک ، عامتـسا  لبق  قّرفتلا  یلع  مهلمح  امب  مهبطاخف  بهلوبأ  هّمع  ضهن  مهمّلکی  نأ  دّمحم  ّمه  اّملف  ًالجر  نیعبرأ  وحن 
ریخب مکتئج  دـق  .هب  مکتئج  اّمم  لضفأب  هموق  ءاج  برعلا  یف  ًاناسنإ  ملعأ  ام  لاـقف : مهبطاـخ  اوعمتجا  اّـملف  دـغلا ، یف  هیناـث  مهوعدـی 
.مکیف یتـفیلخو  یّیـصوو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  رمـألا  اذـه  یلع  ینرزاؤی  مکّیأـف  .هیلإ  مکوعدأ  نأ  ّیبر  ینرمأ  دـقو  هرخـآلاو  ایندـلا 

، مکیف یتفیلخو  یّیصوو  یخأ  اذه  ّنإ  لاقو : هتبقرب  دّمحم  ذخأف  مهیلع ، كریزو  نوکأ  انأ  لاقف : ّیلع  ماق  یّتح  ًاعیمج  موقلا  مجحأف 
«. ...اوعیطأو هل  اوعمساف 

ءاجف لاق : اولاق  ام  يردن  الف  اوثّدحتف  اوؤدتباف  لاق : طهر ...  هعست  هاتأ  ذا  ساّبع  نبا  یلإ  سلاجل  ّینإ  لاق : نومیم  نب  ورمع  نع  - » 2
نأ یـضرت  امأ  هل  لاقف  مّلـسو ...  هیلع  هللا  یّلـص  ّیبنلا  هل  لاق  لجر  یف  اوعقو  رـشع  هل  لـجر  یف  اوعقو  فتو  فأ  لوقیو  هبوث  ضفنی 

1/330 لبنح نب  دمحا  دنسم  ...یتفیلخ .» تنأو  ّالإ  بهذأ  نأ  یغبنی  ّهنا ال  .ّیبنب  تسل  ّکنأ  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت 
نع یهنلا  رد  و 134 ، ص133  كردتـسملا ج 3 ، رد  يروباشین  مکاح  زین  ار  دـمحا  دنـسم  تیاور  نیا  .ساـّبع  نبا  دنـسم  ، 331 - 

ج 12، ریبکلا ، مجعملا  رد  یناربـط  ص64 و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  باتک  رد  یئاسن  زین  هنع و  هللا  یـضر  یلع  ًْهیاکش 
( ققحم  ) .دنا هدرک  لقن  ار  نیا  سابع  نبا  نع  نومیم  نب  ورمع  همجرت  ص78 ،
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: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دننک  یم  لقن   (1)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مراهچ 

« .یتّمأ یلع  یتفیلخ  تنأو  یتّمذ  ءربت  تنأ  ّیلع  ای  »

.نم تّما  رب  ینم  هفیلخ ي  وت  ارم و  همذ ي  ییامن  یم  يرب  وت  یلع  ای 

(2) هتوافتم ظافلا  هددعتم و  قرط  هب  دنسم  رد  دمحا  ماما  - 2

هب دومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنیامن  یم  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  یبلاعث  »(3) و  بقانم  » رد یعفاش  هیقف  یلزاـغم  نبا  و 
: مالّسلا هیلع  یلع 

« .ینم نید  هدننکادا  هفیلخ و  یصو و  ردارب و  وت  »

مود دلج  هحفص 213  رد  یناهفصا ) بغار   ) دمحم نب  نیسح  مساقلاوبا  - 3

569 ص :

(. باب 56 ح 806 ، ، 2/280 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) مراهچ ْهّدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - . 1
.سابعلا نب  هللادبع  دنسم  و 1/331 ، هنع ، یلاعت  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  دنسم  ، 1/111 دمحا ، دنسم  - 2

اورظنا مالّسلا  هیلع  هلوق  باب  ح 313 ، بقانم ص266 ، رد  یلزاغم  نبا  نکل  میتفاین  یلزاغم  نبا  بقانم  رد  ار  قوف  ثیدح  هچرگ  - 3
دهع یلع  بکوک  ّضقنا  لاق : سنأ  نع  : » دراد نینمؤملاریما  تفالخ  هب  تحارـص  هک  دـنک  یم  لـقن  یثیدـح  بکوکلا ...  اذـه  یلا 

نم هفیلخلا  وهف  هراد  یف  ّضقنا  نمف  بکوکلا  اذـه  یلا  اورظنأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ِنَع ُقِطنَی  اَمَو  يَوَغ *  اَمَو  ْمُُکبِحاَص  ّلَض  اَم  يَوَه *  اَذِإ  ِمّْجنلاَو  : ﴿ یلاـعت هللا  لزنأـف  یلع  لزنم  یف  ّضقنا  دـق  وه  اذاـف  اورظنف  يدـعب 
لّوا هیآ  لیذ  ح 910 ، ، 276 لیزنتلا 2/275 -  دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  ار  ثیدـح  نیمه  یَحُوی .»﴾  ٌیْحَو  اـّلِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا * 

رد یعفاش  یجنگ  بلاـط و  یبا  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/392 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  مجنلاو ؛ هروس 
.دنا هدرک  لقن  باب 62  ص260 ، بلاطلا ، ْهیافک 
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((1)« ءاغلبلاو ءارعشلا  تارواحم  ءابدالا و  تارضاحم  »

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدوـمن  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  يرمق )  1326 يدنفا ، نیسح  دیـس  هیفرـش  هرماع  ْهعبطم  پاچ  )
: دومرف

« .بلاط یبأ  نب  ّیلع  يدعوم  زجنیو  ینید  یضقی  يدعب  كرتأ  نم  ریخ  یتفیلخو و  يریزوو  یلیلخ  ّنا  »

افو ارم  هدعو ي  ادا و  ارم  نید  هک  مراذگ  یم  اج  هب  دوخ  زا  دعب  هک  یسک  نیرتهب  نم و  هفیلخ  ریزو و  نم و  تسود  هک  یتسرد  هب  »
« .دشاب یم  بلاط  یبا  نب  یلع  دیامن ، یم 

هک دـیامن  یم  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناـث  ْهفیلخ  زا  یبرقلا » ْهّدوم   » زا مشـش   (2) تّدوم لیاوا  رد  یعفاش  ینادـمه  یلع  دیـس  ریم  - 4
: دومرف تسب  باحصا  نیب  تّوخا  دقع  ربمغیپ  نوچ 

هعفن هنم ، یلاـم  یّنم ، هلاـم  ینید ، یـضاق  یملع ، ثراوو  یتّمأ  یف  یّیـصوو  یلهأ  یف  یتفیلخو  هرخـآلاو  ایندـلا  یف  یخأ  ّیلع  اذـه  »
« .ینضغبأ دقف  هضغبأ  نمو  ینّبحأ  دقف  هّبحأ  نم  يرض ، هّرضو  یعفن 

570 ص :

یناکسح مکاح  زین  .یلع و  لئاضف  هباحـصلا ، نایعأ  لئاضف  یف  ءاج  اّمم  دح 20 ، ، 4/464 یناهفصا ، بغار  ءابدألا ، تارضاحم  - 1
رد هک  هدومن  نایب  فلتخم  ظافلا  اب  ار  ثیدح  دنچ  هط  هروس  ، 33 هیآ 29 -  لیذ  ، 517 ح 510 -  ، 490 لیزنتلا 1/487 -  دهاوش  رد 

،42/57 قشمد ، هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا  .تسا و  هدش  هراشا  يریزو  ظفل  هب  یـضعب  رد  هدش و  یتفیلخ  ظفل  هب  حیرـصت  یـضعب 
« یتفیلخ  » هملک ياج  هب  رکاسع  نبا  نکل  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیمه  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت 

.تسا هدروآ  ار  يدعب » فلخأ  نم  ریخ  و   » هلمج
(. باب 56 ح 825 ، ، 2/289 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب  ، ) مشش ْهّدوم  ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
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هدننکادا ملع و  ثراو  نم و  تّما  رد  تسا  نم  یصو  نم و  لها  رد  تسا  نم  هفیلخ ي  ترخآ و  ایند و  رد  تسا  نم  ردارب  یلع  نیا 
درادب تسود  ار  وا  هک  یسک  .تسا  نم  ررـض  وا  ررـض  تسا و  نم  عفن  وا  عفن  .تسوا  زا  نم  لام  تسا و  نم  زا  وا  لام  .نم  نیَد  ي 

.تسا هتشاد  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  وا  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم 

(1) مشش تّدوم  نیمه  رد  - 5

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  رکذ  ثیدـح  نآ  رخآ  رد  .مدرک  ضرع  ًالبق  هک  دـنک  یم  لقن  یثیدـح  کلام  نب  سنا  زا 
.تسا نم  ریزو  هفیلخ و  یلع  ینعی : يریزو ؛» یتفیلخ و  وه  و  : » دومرف ًاحیرص  هلآو 

ْهیافک  » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دمحم  - 6

(2)« بلاطلا

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  يرافغ  رذ  یبا  زا 

« .يدعب نم  هفیلخلاو  نیلّجحملا  ّرغلا  مامإو  نینمؤملاریما  ّیلع  هیار  ضوحلا  ّیلع  درت  »

ياوشیپ نینمؤملاریما و  یلع  مچرپ  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  نم  رب  دوش  دراو 

571 ص :

ّدشی امک  يدضع  هب  ّدشی  ییـصو  یّمع  نبا  ترتخاو  ًایـصو  یل  راتخاو  ینراتخاف  ءایبنألا  یلع  ینافطـصا  هللا  ّنا  هعفر : سنأ  نع  - » 1
یلع دیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  يدعب .» هّوبن  نکلو ال  ًایبن  یلع  ناکل  ًایبن  يدعب  ناک  ولو  يریزوو  یتفیلخ  وهو  نوراه  هیخأب  یـسوم  دـضع 

(. باب 56 ح 823 ، ، 2/288 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) مشش ْهّدوم  ینادمه ،
نمف هنتف  نوکتس  لاق : ساّبع  نبا  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یجنگ  باب 44 . ص187 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 2

وهو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  ّیناف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلعو  یلاعت  هللا  باتک  نم  هلـصخب  هیلعف  مکنم  اهکردأ 
لاملاو نینمؤملا  بوسعی  وهو  لطابلاو  ّقحلا  نیب  قرفی  هّمـألا ، هذـه  قوراـف  وهو  ینحفاـصی  نم  لّوأو  یب  نمآ  نم  لّوأ  اذـه  لوقی :
خیرات رد  رکاـسع  نبا  ار  ثیدـح  نیمه  يدـعب .» نم  یتفیلخ  وهو  هنم  یتوأ  يذـلا  یباـب  وهو  ربکـألا  قیّدـصلا  وهو  هملظلا  بوسعی 

.تسا هدرک  لقن  نینمؤملا  ریما  لاح  حرش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/42 قشمد ،

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 623 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_571_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_571_2
http://www.ghaemiyeh.com


.نم زا  دعب  نم  هفیلخ ي  نادیفساپ و  تسد و  يور و 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنا  هدومن  لقن  ناشدوخ  بقانم »  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  (1) و  یمزراوخ بیطخ  یقهیب و  - 7
.مالّسلا هیلع  یلع  هب  دومرف 

« .يدعب نم  نینمؤملاب  یلوأ  تنأو  یتفیلخ  تنأو  ّالإ  بهذأ  نأ  یغبنی  ّهنا ال  »

.نم زا  دعب  یشاب  نینمؤم  هب  یلوا  هفیلخ و  یلع ) ای   ) وت هکنآ  رگم  مورب  مدرم  نایم  زا  نم  هک  تسین  راوازس 

نبا زا  ًالًصفم  هک   (2)« يولعلا صئاصخ   » ثیدح 23 نمض  تسا -  هّتس  حاحـص  هّمئا  زا  یکی  هک  یئاسن -  نامحرلادبع  وبا  ماما  - 8
هیلع یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدروآ  ینوراه  لزانمرکذ  زا  دـعب  هدومن ، لقن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  بقاـنم  ساـّبع 

: دومرف مالّسلا 

«. يدعب نِم  نمؤم  ّلک  یف  ینعی  یتفیلخ ؛ تنأ  »

.نم زا  دعب  نمؤم  ره  رد  ینعی  ینم ؛ هفیلخ ي  وت 

لزانم و ّلک  ياطعا  زا  سپ  یخارت  فرح  هلمج و  نیا  هلیسو  هب  تسا  یهیدب  »

572 ص :

دای یکدـنا  فالتخا  اب  میدرک ، لقن  دـمحا  دنـسم  زا  هک  ار  یثیدـح  یمزراوخ  لصف 12 . ح 140 ، ص127 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 1
.تسا هدرک 

زین .ًادـبأ و  هیزخی  هللا ال  ّنا  یلع : یف  مّلـسو  هیلع  هللا  یّلـص  هلوق  باب  ص64 ، یئاسن ، بیعـش  نب  دمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 2
رد یعفاش  یجنگ  یلع ؛ بقانم  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4652 ، ، 3/143 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح 
رد رکاسع  نبا  ساـّبع ؛ نبا  نع  یبعـش  ثیداـحا  ح12593 ، ، 12/78 ریبـکلا ، مجعم  رد  یناربـط  باب 62 ، ص243 ، بلاطلا ، ْهیاـفک 

عیاقو ، 7/374 ْهیاهنلاو ، ْهیادـبلا  رد  ریثک  نبا  بلاط و  یبأ  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4933 ، همجرت  ، 42/100 قشمد ، ْهنیدم  خیرات 
« یتفیلخ تنأو  الأ   » هلمج هب  هراشا  اب  تلزنم  ثیدح  لقن  زا  دعب  .ْهاخاؤملا  ثیدح  نینمؤملاریمأ ، لئاضف  نم  ءیـش  يرجه ، لاس 40 

.دنا هدرک  نینمؤملاریما  تفالخ  هب  حیرصت 
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نمؤم ره  رد  نم و  تّما  رد  ینم  هفیلخ ي  یلع ، يا  وت  ینعی  یلع ؛ تراما  رب  هدومرف  یلج  ّصن  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ینوراـه  بتارم 
«. نم زا  دعب 

هیئادتبا نم  ای  نم ، گرم  زا  دعب  ینعی  تسا ؛ هینایب  نم  ای  هدراو ، ثیداحا  ریاس  فیرش و  ثیدح  نیا  رد  ربمغیپ  نایب  رد  نم »  » ظفل و 
.نم گرم  يادتبا  زا  یشاب  یم  نم  تّما  رد  نم  هفیلخ ي  وت  ینعی  تسا ؛

لوسرلا ْهفیلخ  هللا و  ْهفیلخ  ترضح  نآ  هک  هدمآ  قّقحم  تباث و  مالّسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  تالمج ، نیا  هب  نیریدقتلا ، یلع 
.تسا هدوب  تّما  مامت  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  یفخ -  یلج و  ّصن  هب  - 

ینادمه یلع  دیس  ریم  »(1) و  دنـسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  هلمج  زا  هک  هدیدرگ  لقن  هفلتخم  قرط  هب  هک  تسا  تقلخ  ثیدح  - 9
رد یتوافت  رصتخم  هب   (4)« سودرف  » رد یملید  »(3) و  بقانم  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  »(2) و  یبرقلا ْهّدوم   » رد یعفاش 

573 ص :

فذـح ار  نآ  لیذ  یلو  هدرک ، لقن  ناملـس  زا  ار  ثیدـح  نیا  لـبنح  نبا  ح 1130 . ، 2/662 لبنح ، نب  دمحا  هباحـصلا ، لئاضف  - 1
.تسا هدرک 

رکذ نایاش  باب 56 .) ح875 ، ، 2/307 يزودـنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب  ، ) متـشه ْهّدوم  ینادـمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
.تسا هدرک  لقن  ْهیصولا » یلع  یفو   » ار ْهفالخلا » یلع  یف  و   » هلمج یبرقلا  ْهّدوم  فلؤم  تسا 

: تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یلزاغم  نبا  .هللا  يدی  نیب  ًارون  یلعو  انأ  تنک  هلوق  باب  ح 130 ، ، 88 یلزاغم ، نبا  بقانم  - 3
رونلا کلذ  هللا  حّبـسی  ّلجوّزع  هللا  يدی  نیب  ًارون  ّیلعو  انأ  تنک  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  یبیبح  تعمـس  لاق : ناملـس  نع  »

یف انقرتفا  یّتح  دـحاو  ءیـش  یف  لزی  ملف  هبلـص  یف  رونلا  کلذ  بکر  مدآ  هللا  قلخ  اّملف  ماع ، فلأب  مدآ  هللا  قلخی  نأ  لبق  هسّدـقیو 
« هفالخلا ّیلع  یفو  هّوبنلا  ّیفف  بلّطملادبع : بلص 

فالآ ْهعبرأب   » ار ماع » فلأ  رـشع  ْهعبرأب   » هلمج یملید  هک  تسا  رکذ  نایاش  .ءاـخلا  باـب  ح 2952 ، ، 2/191 یملید ، سودرفلا ، - 4
.تسا هدرک  لقن  ماع »
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دنیامن  یم  لقن  هحیحصدانسا  تایاور و  هلسلس  اب  ظافلا ،

یف رونلا  کلذ  بکر  مدآ  یلاعت  هللا  قلخ  اّملف  ماع  فلأ  رـشع  هعبرأب  مدآ  یلاعت  هللا  قلخی  نأ  لـبق  دـحاو  رون  نم  ّیلعو  اـنأ  تقلخ  »
« .هفالخلا ّیلع  یفو  هّوبنلا  ّیفف  بلّطملادبع  بلص  یف  اقرتفا  یّتح  دحاو  ءیش  یف  لزی  ملف  هبلص 

رارق مدآ  بلـص  رد  ار  رون  نآ  مدآ ، تقلخ  زا  سپ  .لاس  رازه  هدراهچ  هب  مدآ  داجیا  زا  لبق  میدـش  هدـیرفآ  رون  کـی  زا  یلع  نم و 
رّرقم تفالخ  یلع  رد  توبن و  نم  رد  سپ  .میدش  ادج  مه  زا  بلّطملادبع  بلص  رد  هکنیا  ات  میدوب ، یکی  مه  اب  لاوز  الب  سپ  .داد 

.دیدرگ

(1) يربط ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ظفاح  - 10

رد يرجه ، لاس 310  یفوتم 

574 ص :

نیدلا نیز  اهنآ  زا  یکی  .دنا  هدرک  ثیدـح  لقن  ْهیالولا  باتک  زا  هک  تسا  رایتخا  رد  ینقتم  صوصن  مهد ، نرق  ات  يربط  زا  سپ  - 1
مان هلمج ، زا  هدومن و  رکذ  ار  شعبانم  زا  یتسرهف  دوخ ، میقتسملا  طارصلا  باتک  همدقم  رد  هک  تسا  یضایب  یلماع  سنوی  نب  یلع 
رهش نبا  زا  ار  اهنآ  يوق ، نظ  هب  هک  هدروآ  شباتک  رد  ار  باتک  نیا  زا  ییاهلقن  سایق  نیمه  رب  .تسا  هدروآ  ار  يربط  ْهیالولا  باتک 

ًْهیالولا باتک  زا  لقن  هب  مقرا  نب  دـیز  زا  لّصفم  لقن  کی  اه  لقن  نیا  نایم  رد  .تسا  هتفرگ  رگید  عباـنم  اـی  سوواـط و  نبا  بوشآ ،
دنا هدرک  عمج  ار  ریدغ  ثیدح  قرط  هک  یناسک  یتقو  یـضایب  .تس  هدرک ا  لقن  یـضایب  زا  ار  نآ  مه  فلؤم  ًارهاظ  هک  دراد  يربط 

هاّمـس ًاباتک  هل  درفأو  ًاقیرط  نیعبـسو  فّین  نم  هدروأ  دقف  يربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  خیـشلا  مهنمو  : » دـسیون یم  درامـش  یم 
تمّمقف تاحودلاب  رمأ  دیدش  ّرح  یف  مخ  ریدغب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لزن  اّمل  مقرأ : نب  دـیز  یلإ  هدانـسإب  اهنم : .هیالولا  باتک 

ْلَعْفَت َْمل  نِإَو  َّکبَر  نِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَم  ْغَّلب   ﴿ ّیلا لزنأ  یلاعت  هللا  ّنإ  لاق : مث  هغلاب ، هبطخ  بطخف  انعمتجاف ، .هعاـمج  هالـصلا  يداـنو :
نأ دوسأو  ضیبأ  ّلک  ملعاو  دهـشملا  اذـه  یف  موقأ  نأ  ّیبر  نع  لیئاربج  ینرمأ  دـقو  ِساّنلا ﴾ َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهللاَو  ُهََتلاَـسِر  َْتغَّلب  اَـمَف 

هرثـکو نیقتملا  هّلقب  یملعل  ّیبر  نـم  ینیفعتـسی  نأ  لـیئاربج  تلأـسف  .يدـعب  ماـمالاو  یتـفیلخو  یّیـصوو  یخأ  بلاـط  یبأ  نـب  ّیلع 
َنُولوُقَیَو ِّیبّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِّذلا  : ﴿ مهیف یلاعت  لاقف  .ًانذأ  ینوّمس  یّتح  هیلع ، یلابقإ  هّدشو  ّیلعل  یتمزالم  هرثکل  .نیمئاللاو  یل  نیذؤملا 

.هیف یغیلبتب  ّـالإ  هللا  ضری  ملف  تمّرکت  دـق  مهرتسب  یّنکلو  تلعفل ، مهیلع  لدأو  مهیّمـسأ  نأ  تئـش  ولو  ْمَُکل ﴾ ٍْریَخ  ُنُذُأ  ْلـُق  ٌنُذُأ  َوُه 
، هفلاخ نم  نوعلم  هلوق ، زئاج  همکح ، ضام  دحأ ، ّلک  یلع  هتعاط  ضرفو  ًامامإ  مکل  هبـصن  دـق  هللا  ّنإف  کلذ  سانلا  رـشاعم  اوملعاف 

طارـصلا ...همایقلا .» موی  یلإ  هبلـص  نم  يدـلو  یف  همامالا  ّمث  مکمامإ ، ّیلعو  مکالوم  هللا  ّناـف  اوعیطاو ، اوعمـسا  هقّدـص ، نم  موحرم 
.هللا لوسر  نم  هیلع  صنلا  یف  ءاج  امیف  باب 7 ، ، 302  - 1/301 یضایب ، یلماع  سنوی  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  میقتسملا ،
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: دومرف مخ  ریدغ  هبطخ ي  لیاوا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  ْهیالولا  باتک 

یتفیلخو یّیـصوو  یخأ  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  دوسأو  ضیبأ  ّلـک  ملعأو  دهـشملا  اذـه  یف  موقأ  نأ  ّیبر  نع  لـیئربج  ینرمأ  دـقو  »
« .يدعب مامالاو 

: دومرف هاگ  نآ 

، هفلاخ نم  نوعلم  هلوق ، زئاج  همکح ، ضام  دـحا ، ّلک  یلع  هتعاط  ضرفو  ًامامإو  ًاّیلو  مکل  هبـصن  دـق  هللا  ناف  کـلذ  ساـنلا  رـشاعم  »
« .هقّدص نم  موحرم 

بلاط یبا  نب  یلع  هک  ار  ناهایس  دیفـس و  مامت  منک  هاگآ  میامن و  مایق  ناکم  نیا  رد  هک  هدومن  رما  ارم  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج 
امـش رب  ار  یلع  هدومن  بصن  دـنوادخ  مدرم ، تعامج  يا  .تسا  نم  زا  دـعب  ماما  نم و  هفیلخ  نم و  یـصو  نم و  ردارب  مالّـسلا  هیلع 

رد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  ْهیالولا  باـتک  رد  يرجه ، لاس 310  یفوتمو  فرـصت ) هب  یلوا  ینعی   ) یلو
: دومرف مخ  ریدغ  هبطخ ي  لیاوا 

یتفیلخو یّیـصوو  یخأ  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ّنا  دوسأو  ضیبأ  ّلـک  ملعأو  دهـشملا  اذـه  یف  موقأ  نأ  ّیبر  نع  لـیئربج  ینرمأ  دـقو  »
« .يدعب مامالاو 

: دومرف هاگ  نآ 

، هفلاخ نم  نوعلم  هلوق ، زئاج  همکح ، ضام  دـحا ، ّلک  یلع  هتعاط  ضرفو  ًامامإو  ًاّیلو  مکل  هبـصن  دـق  هللا  ناف  کـلذ  ساـنلا  رـشاعم  »
« .هقّدص نم  موحرم 

بلاط یبا  نب  یلع  هک  ار  ناهایس  دیفـس و  مامت  منک  هاگآ  میامن و  مایق  ناکم  نیا  رد  هک  هدومن  رما  ارم  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج 
امـش رب  ار  یلع  هدومن  بصن  دـنوادخ  مدرم ، تعامج  يا  .تسا  نم  زا  دـعب  ماما  نم و  هفیلخ  نم و  یـصو  نم و  ردارب  مالّـسلا  هیلع 

يادخ بناج  زا   ) تسا زیاج  وا و  مکح  تسا  یضمُم  يدرف ، ره  رب  ار  وا  تعاط  هدومن  بجاو  ماماو و  فرـصت ) هب  یلوا  ینعی   ) یلو
.دیامن قیدصت  ار  وا  هک  یسک  تسا  موحرم  ار و  وا  دیامن  تفلاخم  هک  یسک  تسا  نوعلم  .وا  لوق  یلاعت )

نبا زا  دمحا  بقانم »  » زا  (1)« ْهّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  - 11

575 ص :

لقن ار  تیاور  نیا  زا  ییاهزارف  دوخ  بتک  رد  زین  ننـست  لـها  رگید  ياـملع  باب 44 . ح 17 ، ، 1/397 يزودـنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
لصفلا ات 66 ، ص65  هیودرم ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  نم  نآرقلا  نم  لزن  اـم  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  بقاـنم  دـنا : هدرک 
.نیقتملا ماما  نیملـسملا و  دیـس   - 3 یناثلا ، لـصفلا  ص17 ، هدـقع ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  ات ح39 ؛ ح 34  ثلاثلا ،

( ققحم )
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هک تسا  ترضح  نآ  هصوصخم ي  تافـص  زا  يرایـسب  لمتـشم  تفالخ ، مان  رب  هوالع  هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  تّما ) ربح   ) ساّبع
تجح ات  منک ، یم  ضرع  ار  ربخ  مامت  نایاقآ  هزاجا ي  اب  اذل  .ترضح  نآ  تفالخ  ماقم  تابثا  رب  تسا  يا  هنیرق  هدح  یلع  کی  ره 

مالّـسلا هیلع  یلع  هبترمو ي  ماـقم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا  متاـخ  تلاـسر  ماـقم  زا  دـعب  هک  دـننادب  مرتحم  ناـیاقآ  ددرگ و  ماـمت 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دیوگ  ساّبع  نبا  مالک ، هصالخ ي  .تسا  تاماقم  نیرتالاب 

نم ءایبنألا  ثیراوم  عدوتـسم  تنأو  یتفلخو  یملع  ثراوو  یّیـصوو  یبلق  بیبح  یئاول و  بحاص  یـضوح و  بحاص  تنأ  یلع  اـی  »
يدـهلا راـنم  یجدـلا و  حابـصم  تنأو  مالـسالا  دوـمع  ناـمیالا و  نکر  تنأو  هتّیرب  یلع  هللا  هجح  هضرأ و  یف  هللا  نیمأ  تنأو  یلبق 

تنأو میقتـسملا  طارـصلاو  حـضاولا  قیرطلا  تنأو  کله  کنع  فّلخت  نم  یجن و  کعبتا  نم  ّیلع  اـی  ایندـلا  لـهأل  عوفرملا  ملعلاو 
الو هدالولا  رهاط  ّالإ  کّبحی  .هنمؤم ال  نمؤم و  ّلـک  یلوم  اـنأو  هـالوم  اـنأ  نم  یلوم  تنأو  نینمؤملا  بوسعیو  نیلجحملا  ّرغلا  دـعاق 

مالّـسلا یّنم  ًاّیلع  ءرقا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ای  لاق  ّالإ  ّیبر  ینمّلکو  ءامـسلا  یلإ  ّیبر  ینجرع  امو  هدـالولا  ثیبخ  ّـالإ  کـضغبی 
« .ّیلع ای  همارکلا  هذه  کل  ًائینهو  یتعاط  لهأ  رونو  یئایلوأ  مامإ  ّهنا  هفّرعو 

ثیراوم عدوتسم  ینم و  هفیلخ  نم و  ملع  ثراو  یصو و  لد و  بیبح  ینم و  مچرپ  ءاول و  بحاص  ینم و  ضوح  بحاص  وت  یلع  ای 
دنلب مَلَع  تیاده و  رون  تملظ و  غارچ  مالـسا و  نابهگن  نامیا و  نکر  ییوت  .قلخ  مامت  رب  يراگدرورپ  تجح  ادـخ و  نیما  ءایبنا و 

سک ره  .ایند  لها  يارب  زا  هدش 

576 ص :
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نایوردیفس ياوشیپ  ییوت  میقتسم و  طارـص  حضاو و  هار  ییوت  .دوش  كاله  دیامن  فّلخت  سک  ره  دبای و  تاجن  ار  وت  دنک  يوریپ 
رگم ار  وت  دراد  یمن  تسود  .هنمؤم  نمؤم و  ره  ياقآ  منم  متسه و  وا  يالوم  اقآ و  نم  هک  یـسک  ياقآ  یلوم و  نانمؤم و  ناطلـس  و 

! دّمحم ای  دومرف : هکنآ  رگم  درکن ، مّلکت  نم  اب  دربن و  نامسآ  هب  ارم  دنوادخ  .هداز  مارح  رگم  ار  وت  دراد  یمن  نمـشد  هداز و  لالح 
یلع هب  دندومرف  ترـضح  هاگ  نآ  .تسا  نم  ناعیطم  رون  نم و  ناتـسود  ماما  وا  هک  نک  مالعا  وا  هب  و ]  ] ناسرب مالـس  نم  زا  ار  یلع 

.یلع ای  تمارک  نیا  وت  رب  داب  اراوگ  مالّسلا : هیلع 

لاس 1313 پاچ   ) (1) مالّسلا هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  باتک  هحفص 240  رد  مزراوخ ، ءابطخ  بطخا  نیدلا  ّقفوم  دیؤملا  وبا  - 12
یتقو جارعم  رد  دومرف : هک  هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاـخ  هللا  لوسر  زا  دوخ  دانـسا  هب  مهدزون ، لـصف  نمـض  يرمق )
ضرع .دوخ  هب  تبـسن  يدید  رترادربنامرف  ار  سک  مادـک  يدومزآ ؛ ار  قلخ  دّـمحم ! يا  دیـسر : باطخ  یهتنملا ، ْهردـس  هب  مدیـسر 

«. دّمحم ای  تقدص  لاق :  » ار یلع  مدرک :

577 ص :

باب 62، طمس 2 ، ح 562 و 589 ، نیطمسلا 2/312 و 335 ، دئارف  رد  ینیومح  لصف 19 . ح 299 ، ص303 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
نع : » مینک یم  هراشا  ثیدح  ود  نیا  نتم  هب  اج  نیا  رد  تسا  هدش  حیرـصت  نینمؤملاریما  تفالخ  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدح  ود 

مهلوأ رـشع  انثإل  يدعب  قلخلا  یلع  هللا  جـجح  یئایـصوأ و  یئافلخ و  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : سابع ، نب  هللادـبع 
اهؤلمی يذـّلا  يدـهملا  لاق : كدـلو ؟ نمف  لیق : .بلاط  یبأ  نب  یلع  لاـق : كوخأ ؟ نمو  هللا  لوسر  اـی  لـیق : يدـلو  مهرخآو  یخأ 
جرخی یتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ًاریشب  قحلاب  ینثعب  يّذلاو  .ًاملظو  اروج  تئلم  امک  الدعو  اطـسق 

نع «. » برغملاو قرشملا  هناطلـس  غلبیو  اهبر  رونب  ضرألا  قرـشتو  هفلخ  یّلـصیف  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  لزنیف  يدهملا  يدلو  هیف 
مئاقلا هدـلو  نمو  يدـعب  نم  اهیلع  یتفیلخو  یتمأ  ماـما  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : ساـبع  نبا 

 ...«. ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًاطسقو  ًالدع  ضرألا  هب  هللا  ألمی  يّذلا  رظتنملا 
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.یتفگ تسار 

: دومرف هاگ  نآ 

.نوملعی الام  یباتک  نم  يدابع  ملعیو  کنع  يّدؤی  هفیلخ  کسفنل  تذختا  لهف  »

یملع هتلحنو  ًاّیـصوو  هفیلخ  کسفنل  هذـختاف  مالّـسلا ، هیلعًاّیلع  کل  ترتخأ  لاق : .یتریخ  کتریخ  ّناف  یل ، رتخا  ّبر  اـی  تلق : لاـق 
« .هدعب دحأل  تسیلو  هلبق  دحأ  اهلانی  مل  ًاّقح  نینمؤملاریمأ  وهو  یملحو 

.دنناد یمن  هچنآ  نم  باتک  زا  ارم  ناگدنب  دهدب  میلعت  دناسرب و  مدرم  هب  ار  وت  دصاقم  ات  يا ، هدومن  دوخ  يارب  هفیلخ  باختنا  ایآ 

ار یلع  وت  يارب  مدومن  رایتخا  نم  دـمآ : باطخ  .میامن  یم  رایتخا  ار  نآ  نم  ییامن ، رایتخا  وت  ار  سک  ره  اراگدرورپ  مدرک : ضرع 
هب يدحا  هدـنیآ ، رد  هن  هتـشذگ و  رد  هن  هک  قح ، هب  نانمؤم  ریما  تسوا  مدومن و  دوخ  ملح  ملع و  هب  رختفم  ار  وا  یـصو و  هفیلخ و 

.دمآ دهاوخن  وا  ماقم 

هک دننادب  ظفاح  بانج  ات  مدیناسر ، ناتضرع  هب  متشاد ، هظفاح  رد  هچنآ  یلو  تسا ، رایسبامش  هربتعم ي  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
نیا قیدـصت  ناتدوخ ، فصنم  ياملع  رباـکا  زا  یـضعب  اذـلف  .مییوگ  یم  ار  تقیقح  عقاو و  نیع  هکلب  میهد ، یمن  گرب  خاـش و  اـم 

تالاح لـیذ  فلا ، فرح  نمـض   (1)« تایفولاب یفاو   » رد يدفـص  نیدـلا  حالـص  هچنانچ  يرـصب ، ماّظن  دـننام  دـنا ؛ هدومن  ار  ینعم 
نب رایس  نب  میهاربا 

578 ص :

هب ار  راسی  نب  میهاربا  يدفص ، هچرگ  .یناه  نب  رایس  نب  میهاربا  لاح  حرـش  هرامش 91 ، همجرت  ، 6/15 يدفص ، تایفولاب ، یفاو  - 1
هب نّنست ، لها  زا  یناگرزب  هکلب  درادن ، صاصتخا  رایس  نب  میهاربا  هب  رما  نیا  نکل  هتـسناد ، هعیـش  هب  لیامتم  نایرج ، نیا  لقن  رطاخ 

بیعـش نب  دمحا  لیبق : زا  دـنا ؛ هدـش  مهتم  هعیـش  هب  يدـنم  هقالع  هب  دـنا ، هدرک  نایب  ار  تیب  لها  بقانم  ای  افلخ  نعاطم  هکنیا  ماهتا 
دیدحلا و یبا  نبا  ینادمه ، یلع  دیـس  يزودنق ، یمزراوخ ، دـمحا  نب  ّقفوم  یعفاش ، یجنگ  یلزاغم ، نبا  يروباشین ، مکاح  یئاسن ،

نآ هک  ینامز  نکل  دـننک ، یم  لمع  نآ  قبط  هدرک  دانتـسا  دوخ  ناگرزب  تاملک  زا  یمـالک  هب  یهاـگ  تسا  هجوت  بلاـج  .نارگید 
مالک هدومن ، مهّتم  نتشاد  یضفار  هب  لیامت  ای  ندوب  یـضفار  هب  ار  وا  دنک ، یم  لقن  ار  افلخ  زا  ینعاطم  ای  تیب ، لها  زا  یتبقنم  ملاع 

.دنناد یم  دودرم  ار  وا 
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: تسا هتفگ  یلزتعم  ماّظن  هب  فورعم  يرصب  یناه 

هللا یضر  رکب  یبأ  لجأل  رمع  همتک  نکلو  کلذ ، هباحـصلا  تفرعو  هنّیع -  و  ٌّیلع -  مامالا  ّنا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّصن  »
« .امهنع

یم تماـما و  هب  ار  ترـضح  نآ  دوـمن  نییعت  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماـما  رب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تـسا  هدوـمن  صن  »
«. رکب یبا  رطاخ  هب  ار  یلع  تفالخ  تماما و  دومن  نامتک  باّطخلا  نب  رمع  نکل  ار و  ینعم ، نیا  هباحص  دنتخانش 

میراچان مینک ، ادیپ  ار  قح  هار  میهاوخ  یم  هک  زورما  یلو  میا ، هدومنن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  نامز  كرد  ام  هنافـسأتم 
(1) .مینک تواضق  نیقیرف  هیلع  قفتم  هحیرص ي  هحیحص ي  رابخا  هینآرق و  تایآ  هب  هّجوت  اب 

579 ص :

نبا نآ  رد  هک  ار  یتـیاور  هقـالخاو ) هتریـس  ورمع  مـالک  نم  هتکن   12/21  ) دوخ هغالبلا  جـهن  حرـش  باتک  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  - 1
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هتسناد  یم  هک  دنک  یم  فارتعا  باطخ  نب  رمع  نآ  رد  تسا و  هدرک  نایب  ار  تسا  هدرک  هرظانم  رمع  اب  سابع 
دارأ دقلو  تسا ...« : هدرک  يریگولج  ترـضح  نآ  تیـصو  زا  تهج  نیمه  هب  وا  دنک و  تیـصو  هتـساوخ  یم  زیچ  هچ  هب  هلآو  هیلع 

اهیلو ال ولو  ًادبا  شیرق  هیلع  عمتجت  هینبلا ال  هذه  بردال  مالسالا  یلع  هطیح  ًاقافشا و  کلذ  نم  تعنمف  همساب  حرـصی  نا  هضرم  یف 
« متح ام  ءاضما  ّالا  هللا  یبأو  کسماف  هسفن ، یف  ام  تملع  ینا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملعف  اـهراطقا ، نم  برعلا  هیلع  تضقتن 

هدرک نایب  دنـس  رکذ  اب  دوخ  باتک  رد  دادـغب  خـیرات  باتک  بحاـص  رهاـط  یبا  نب  دـمحا  ار  ربخ  نیا  دـیوگ : یم  نینچ  همادا  رد  و 
تـساوخ لباقم  رد  تهج  نیا  رطاخ  هب  دـهد و  یم  ناشن  مالـسا  رب  زوسلد  ار  دوخ  هک  رمع  تسا  حرطم  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  .تسا 

تساوخ یم  ضرم  لاح  رد  رکبوبا  هک  ینامز  ارچ  دوش  یم  ترضح  نآ  تیـصو  عنام  دتـسیا و  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
رکبوـبا تعاـطا  هب  ار  مدرم  هکلب  و  عـجولا » هبلغ   » هک تفگ  ادـخ  لوـسر  هب  هک  ار  هچنآ  تفگن  دـنک ، تیـصو  تفـالخ  هـب  وا  يارب 

هتاضق ءامسا  رکذ  رـشع ، ْهثلاثلا  ْهنـسلا  ، 2/618 يربـط ، خـیرات  !! ) هللا لوسر  هفیلخ ي  لوـق  اوـعیطأ  اوعمـسا و  تفگ  درک و  توـعد 
دقو رجهی  ملو  باصأ  رکبابأ  يرأو  رـشبلا  دیـس  رجهی  لظ  یق  مهلئاق  لاقف  یبنلا  یـصوا  برع : رعاش  هدورـس  ابیز  هچ  و  هباـتکو )... 

(. ققحم !! ) رمع یلإ  یصوا 
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هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  يا  هرتاوتم  هرثاکتم ي  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  لیالد  اب  هدوب و  دـنوادخ  بوبحم  سک  ره  ًاعطق  و 
يوریپ و ًاّـقح  مه  اـم  هدوـمرف ، یفرعم  تّما  همه ي  زا  رترب  لـضفا و  ار  وا  هداد و  وا  هب  یلـضف  یملع و  مّدـقت  دوـخ ، ناـمز  رد  هلآو 

.مییامن وا  زا  تعاطا 

یلع نوچ  اهنآ  زا  هوالع  هدمآ ؛ رایـسب  ناتدوخ  هربتعم ي  بتک  رد  هجردـنم  رابخارد  تیاصو  تیالو و  تفالخ و  ظفل  رد  تحارص 
هب صیاصخ  مامت  رد  متاخ  ربمغیپ  اب  هک  میدومن  یتاراشا  هتـشذگ  ياهبـش  رد  هک  تسا  لـیاضف  صیاـصخ و  هعومجم  مالّـسلا  هیلع 

داحآ زا  يدـحا  هرتاوتم ، هرثاکتم ي  رابخا  هینآرق و  تایآ  قبط  هدوب و  تّما  مامت  زا  لضفا  هتـشاد و  تکرـش  هّصاـخ  تّوبن  يانثتـسا 
.دسر یمن  راوگرزب  نآ  تالامک  لیاضف و  زا  کی  رازه  هکلب  راشعا ، زا  يرشُع  هب  رشب ،

دّمحم ساّبع و  نبا  زا  ًالقن  روهمج  زا   (1)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  هچنانچ 

580 ص :

 ...«. مالقأ ضایغلا  ّنأ  ول  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  یمزراوخ  .فلؤم  همدقم  ص32 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
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(1)« بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 

(3)« هّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  و  هّمهملا » لوصف   » رد یکلام  غاّبص  نبا  »(2) و  هرکذت  » رد يزوج  نبا  طبس  و 

لوسر زا  یگمه  هک  هدومن  لقن  باّطخلا  نب  رمع  یناـث  هفیلخ ي  زا   (4)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مجنپ  تّدوم  رد  ینادمه  یلع  دیـس  ریم  و 
: دومرف هک  ظافلا  رد  یشیپ  سپ و  رصتخم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

« .بلاط یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  اوصحأ  ام  باّتک  سنالاو  باّسح  ّنجلاو  دادم  رحبلاو  مالقأ  ضایرلا  ّنأ  ول  »

یبا نب  یلع  لیاضف  دننک  هرامـش  دـنناوت  یمن  هدنـسیون ، نایمدآ  هدـننک و  باسح  نایّنج  بّکرم و  ایرد  دـندرگ و  ملق  ناتخرد  رگا 
.ار بلاط 

: یسراپ رعاش  دیوگ  شوخ  هچ 

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

يرامشب هحفص  تشگنارس و  ینک  رت  هک 

.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینیشناج  تفالخ و  ماقم  هب  قحا  یلوا و  ترضح  نآ  اذلف 

581 ص :

.تسا هدرک  لقن  یمزراوخ  دننامه  ار  ثیدح  یعفاش  یجنگ  باب 62 . ص251 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 1
مـالقأ رجـشلا  ّنأ  ول   » .تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ار  ثیدـح  يزوـج  نبا  باب 2 . ص23 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوـخلا ، ْهرکذـت  - 2

«. مالّسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریمأ  لئاضف  اوصحأ  ام  باّسحو  باّتک  ّنجلاو  سنالاو  دادم  روحبلاو 
 ...«. مالقأ راجشألا  ّنأ  ول  : » تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  ار  ثیدح  يزودنق  باب 40 . ح 5 ، ، 1/364 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 3

ثیدح ینادمه  باب 56 .) ح 813 ، . 2/285 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 5 ینادمه ، یلع  دیس  ریم  یبرقلا ، ْهدوم  - 4
ّنجلاو باّتک  سنالاو  مـالقأ  ضاـیرلاو  دادـم  رحبلا  ّنأ  ول  هعفر : هنع  هللا  یـضر  باّـطخلا  نب  رمع  نع  : » تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ار 

 - «. ّیلعل لاق  نسحلا -  ابأ  ای  کلئاضف  اوصحأ  ام  باّسح 
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دمآ ادص  هب  مه  زاب  خیش 

يردق مه  امـش  میامنب ، یـضیارع  ریقح  مه  يرـصتخم  دـیهدب  هزاجا  تفگ ): هدومن  دیـشر  دـمحم  ظفاح  هب  ور  : ) مالـسلادبع خـیش 
، میتسین ههجو  هللا  مّرک  یلع  انالوم  لیاضف  رکنم  ام  زگره  بحاص ! دنتفگ ): هدومن  یعاد  هب  ور  هاگ  نآ   ) .دییامنب تحارتسا  سّفنت و 

کی ره  ربمغیپ ، ّصاخ  هباحـص ي  مهنع  هللا  یـضر  نیدشار  يافلخ  هک  نوچ  تسا ؛ لوقعم  ریغ  بانج  نآ  هب  نداد  راصحنا  نکل  و 
نیبئاغ نیرضاح و  نایاقآ  رب  رما  تسا  نکمم  دییامن ، یم  تبحص  هفرط  کی  مامت  امش  .دندوب  ربارب  مه  اب  یگمه  لیاضف و  بحاص 
لیاضف رد  هک  ثیداحا  نآ  زا  يردـق  دـیهد ، یم  هزاجا  هچنانچ  .دـییامرف  یم  امـش  هک  تسا  نانچ  رما  دـنیامن  ناـمگ  دوش و  هبتـشم 

.دنامن هدرپ  ریز  قح  ات  مییامن ، رکذ  تساهنآ 

رابخا هینآرق و  تایآ  .مییامن  یمن  تبحـص  هفرط  کی  ام  .میقطنم  ملع و  لقع و  عبات  طقف  میرادن ، صاخـشا  هب  صاخ  رظن  ام  یعاد :
ّبح و تسا  دـهاش  ادـخ  مه  هباحـص  عوضوم  رد  اما  دـنهد و  یم  ناشن  ام  هب  هفرط  کـی  نیقیرف  هیلع  قفتم  هحیرـص ي  هحیحص ي 

منک یم  اضاقت  زین  مرتحم  نیرضاح  نایاقآ  زا  درب و  مهاوخن  هدربن و  راک  هب  زگره  هفرط  کی  بّصعت  .تسین  راک  رد  هنالهاج  ضغب 
نونمم دنوش ، روآدای  هدومن  فطل  زاربا  دندینش ، دوبن  قطنم  ناهرب و  لقع و  اب  مأوت  هک  یمالک  ای  دندید ، یعاد  زا  یبّصعت  اجک  ره 

.دش مهاوخ 

دومن لضفا  باختنا  دیاب  یلو  تسین ، هباحص  لضف  رکنم  يدحا 

، دییامن نایب  ار  نیفرطلا  لوبقم  هیلع و  عمجم  ثیداحا  هک  تساجب  یلیخ  هتبلا  و 
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دیاب یلو  دـنا ، هتـشاد  یتلیـضف  دوخ  لحم  رد  کی  ره  ًاعطق  .متـسین  كاپ  هباحـص  لضف  رکنم  یعاد  اریز  مریذـپ ؛ یم  لد  ناـج و  هب 
ءالـضف هکنآ  هچ  تسین ؛ لضاف  رد  ام  تبحـص  نوچ  دروآ ، تسد  هب  دنتـسه  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف لوبق  دروم  هک  ار  تّما  لضفا 

مّدقم ار  وا  لقن ، لقع و  مکح  هب  ات  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دعب  هدوب  تّما  لضفا  سک  هچ  دیمهف  دـیاب  هکلب  دنرایـسب ،
.مییامنب وا  زا  يوریپ  مینادب و 

هنوگچ درادن ، دوجو  افلخ  لیاضف  رد  مه  ثیدح  کی  یّتح  امش  ياه  باتک  رد  هک  نوچ  دشاب ؛ یم  هرفط  امـش  دوصقم  سپ  خیش :
.مییامن داهشتسا  هیلع  قفتم  رابخا  هب 

دوب يداهنشیپ  نیا  دشاب  ناترظن  رگا  .دیدومن  تبحص  هعلاطم  یب  لّوا ، بش  ارچ  هک  ددرگ  یم  رب  امـش  دوخ  هب  داریا  نیا  ًالّوا  یعاد :
، دشاب نیقیرف  هیلع  عمجم  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  هب  ام  داهشتسا  تارکاذم ، یط  هک  دندومن  هللا  همّلـس  ظفاح  بانج  لّوا  بش  هک 
، سلجم لها  مامت  ناتدوخ و  تداهش  هب  مدومن و  لوبق  متشاد  اهامش  هربتعم ي  بتک  رد  هک  يرایسب  تاعلاطم  تهج  زا  مه  وگاعد 
هحیرـص ي هحیحـص ي  رابخا  دیجم و  نآرق  تایآ  هب  مدومن  داهـشتسا  هچنآ  مدـشن و  جراخ  دادرارق  نازیم  زا  نونکات ، لّوا  بش  زا 

تاقالم ضیف  هب  دـشاب و  دـقعنم  سلجم  نیا  هک  مه  یناـمز  ره  اـت  هدوب و  ناـتدوخ  ياـملع  زا  نیقًثوم  هربتعم ي  بتک  رد  هجردـنم 
.میامن یمن  زواجت  دادرارق  نیا  زا  هللا  ءاش  نا  مشاب ، لئان  نایاقآ 

هناهب ار  دادرارق  وگاعد  یلو  دش ، دیهاوخ  روظحم  نیا  راچد  ینامز  دوخ  هک  دـیدومنن  رکف  دـیدومن ، ار  دادرارق  نیا  یتقو  امـش  ًایناث 
لقن لقع و  لیالد  اـب  دـشابن و  لوعجم  هک  ار  امـش  هفرط ي  کـی  هحیرـص ي  هحیحـص ي  راـبخا  مرـضاح  منک ، یمن  يریگ  تخس 

مالّسلا هیلع  یلع  لیاضف  ترثک  اب  هلباقم  هچنانچ  مییامن  هنالداع  تواضق  هنافصنم  امش  ام و  هاگ  نآ  هدومن ، عامتـسا  دیامن ، تقفاوم 
.میهد رارق  لوبق  دروم  دیامنب ،
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هللا یـضر  رکبوبا  هفیلخ  باب  رد  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  هک  دـیدوب  لفاغ  یلو  دـیدومن ، ثیداحا  لقن  تفالخ  صوصن  هب  عجار  خـیش :
.هدیسر رایسب  هنع 

(2) دیدحلا یبأ  نبا  یطویس و  (1) و  یبهذ نوچ  ناتدوخ ، ياملع  رباکا  هکنیا  هب  هجوت  اب  یعاد :

هک يرایسب  نآ  زا  هنومن  باب  نم  دنا ، هدومن  عضو  رکب  یبا  لیاضف  رد  يرایسب  ثیداحا  نویرکب  اهیوما و  هک  دنا  هدومن  لقن  هریغ  و 
.دریگ رارق  بّصعتم  ریغ  فصنم و  تاضق  تواضق  دروم  ات  دییامن ، لقن  یثیدح  دیدومرف ،

تسا لوعجم  هک  نآ  باوج  رکب و  یبا  تلیضف  رد  ربخ  لقن 

دنا هدومن  لقن  ساّبع  شّدج  زا  شردپ  زا  ساّبع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  یـسیع  زا  دلاخ  نب  میهاربا  نب  رمع  زا  يربتعم  ثیدح  خیش :
: دومرف درمگرزب  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک 

« .اوحلفت اوعیطأو  هل  اوعمساف  هللا ، نید  یلع  یتفیلخ  رکبابأ  لعج  هللا  ّنا  ّمع  ای  »

راگتسر اتار  وا  دییامن  تعاطا  وا و  زا  دیونشب  سپ  .ادخ  نید  رب  نم  هفیلخ  ار  رکب  یبا  داد  رارق  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  ومع  يا 
.دیوش

نیمه کلذ  عم  مییامن ، داهـشتسا  هفرط  کـی  ثیداـحا  هب  هک  دوبن  اـم  رارق  تسا و  هفرط  کـی  ثیدـح  نیا  هکنآ  زا  هتـشذگ  یعاد :
رگا مه  هفرط  کی  ثیدح 

584 ص :

.دمآ دهاوخ  سلجم  نیمه  رد  - 1
 ...(. عدبلا ثیداحأ  نع  لئاس  هلأس  دـقو  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو  ، ) هبطخ 203 ، 11/49 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 2

هیرکبلا هتبّلقف  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  ناک  ّهناف  باوبألا ، ّدس  وحنو  ثیداحأ ...  اهبحاصل  هیرکبلا ]  ] تعـضو : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
«. رکب یبأ  یلإ 
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.میدومن یم  ثحب  نآ  فارطا  رد  دوبن ، دودرم 

.دینک تسرد  فرح  هب  دیهاوخ  یم  ار  بلاطم  همه ي  امش  .تسا  دودرم  هنوگچ  خیش :

در ناتدوخ  ياملع  رباکا  هکلب  میا ، هدومنن  در  ام  ار  ثیدـح  نیا  .میلمع  لـها  هکلب  میتسین ، فرح  لـها  اـم  .دـیدومرف  هابتـشا  یعاد :
رابتعا هجرد ي  زا  لطاب و  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  .دنـشاب  یم  لاّعج  باّذـک و  اهنآ  رظن  رد  ثیدـح  نیا  تاور  هکنآ  هچ  دـنا ؛ هدومن 

(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  هچنانچ  دنناد ؛ یم  طقاس 

(2)« خیرات  » رد میهاربا  نب  رمع  لاح  همجرت  نمض  دادغب  بیطخ  دلاخ و  نب  میهاربا  لاح  همجرت  نمض 

.دشاب یم  لوبق  لباقریغ  دودرم و  لطاب و  وگغورد  باّذک و  صخش  ثیدح  ًاعطق  سپ  باّذک .» ّهنا  : » دسیون یم  دوخ 

دش و لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رب  لیئربج  هک  تسا  هدیسر  هنع  هللا  یـضر  هریره  وبا  هقث  یباحـص  زا  هحیحـص  رابخا  رد  خیش :
یضار نم  زا  مه  وا  ایآ  امنب  لاؤس  وا  زا  .متسه  یضار  رکب  یبا  زا  نم  دیامرف : یم  دناسر و  یم  تمالس  دنوادخ  درک : ضرع 

585 ص :

یم یبـهذ  .یمـشاهلا  يدرکلا  دـلاخلا  نب  میهاربا  نب  رمع  لاـح  حرـش  هرامـش 6050 ، همجرت  ، 5/217 یبـهذ ، لادـتعالا ، نازیم  - 1
نب ّیلع  نب  یـسیع  انثّدح  : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  سپـس  هقث .» ریغ  بیطخلا : لاقو  ثیبخ ، باّذک ، ینطقلا : رادلا  لاق  : » دسیون
نید یلع  یتفیلخ  رکبابأ  لعج  هللا  ّنا  ّمع ، ای  : » ساّبعلل لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ًنأ  هّدـج ، نع  هیبأ  نع  ساّبع ، نب  هللادـبع 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  انب  لخدت  الأ  ّیلعل : لاق  ساّبعلا  ّنأ  هلطبیو  حیحصب  سیل  ثیدحلا  اذه  اوحلفت .» اوعیطأو  هل  اوعمساف  هللا 

«. هلأسنف هلآو 
: دسیون یم  يدادغب  بیطخ  .يدرکلا  میهاربا  نب  رمع  لاح  حرـش  امش 5905 ، همجرت  ، 11/202 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 2

«. تابثالا نع  ریکانملا  يوری  هقث ، ریغ  ناکو  »
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؟ هن ای  تسه 

ًانمـض میوشن و  عقاو  القع  داریا  دروم  ات  میوش ، قیقد  یلیخ  دیاب  رابخا  لقن  رد  هک  مینادب  ار  هلمج  نیا  همدقم  تسا  مزال  هتبلا  یعاد :
(1)« هباصا  » رد رجح  نبا  دننام  امش ، ياملع  رباکا  هک  یثیدح  لقن  هب  موش  یم  روآدای  ار  امش  رّکذت ، باب  نم 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هریره  وبا  دوخ  زا   (2)« باعیتسا  » رد ربلادبع  نبا  و 

« .هللا باتک  یلع  هوضرعاف  یّنم  ثیدحب  متثّدح  امّلکو  رانلا  نم  هدعقم  ءّوبت  دقف  ًادّمعتم  ّیلع  بذک  نمو  هباذکلا  ّیلع  ترثک  »

یثیدح نم  زا  تقو  ره  .دشاب  یم  منهج  شتآ  وا  هاگنمیـشن  ددنبب  غورد  ًادمع  نم  رب  هک  یـسک  .نایوگغورد  نم  رب  دندیدرگ  دایز 
.دییامن در  ّالا  دیریذپب و  دومن ، نآرق  اب  تقباطم  رگا  ینعی  ( ؛ دیجم نآرق  هب  دینک  هضرع  ار  وا  سپ  دنتفگ ، امش  هب 

ترضح نآ  زا  شریبک  ریسفت  میـس  دلج  هحفـص 371  رخآ  رد  مه  يزار  رخف  ماما  هچناـنچ  تسا -  نیقیرف  هیلع  قفتم  ثیدـح  زین  و 
: هدومرف هک  دومن -  لقن 

« .هوّدرف ّالإو  هولبقاف  هقفاو  نإف  یلاعت ، هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح  یّنع  مکل  يور  ذإ  »

586 ص :

: تسا هدروآ  نینچ  ار  ثیدـح  رجح  نبا  .هریره  وبا  لاـح  حرـش  هرامش 10680 ، همجرت  ، 7/359 ینالقـسع ، رجح  نبا  ْهباصالا ، - 1
«. رانلا نم  هدعقم  أَّوبتیلف  ًادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  »

ترابع نیا  هب  ار  ثیدح  ربلا  دبع  نبا  .یقفاغلا  یسوم  وبأ  لاح  حرـش  هرامش 3195 ، همجرت  ، 4/1764 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسالا ، - 2
موق یلإ  يدـعب  نوعجرتس  لاق : ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیلإ  دـهع  ام  رخآ  لاق : یقفاـغلا  یـسوم  یبأ  نع  : » دـنک یم  لـقن 

«. رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  لقأ  مل  ام  ّیلع  لاق  نمو  هب ، ثّدحیلف  ًائیش  ظفح  نمو  هللا  باتکب  مکیلعف  یّنع ، ثیدحلا  نوبُحی 
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، دراد باتک  اب  تقفاوم  رگا  سپ  دیجم .) نآرق   ) ادخ باتک  هب  ار  وا  دییامن  هضرع  دـنیامن ، تیاور  نم  زا  یثیدـح  امـش  يارب  هاگره 
.دییامن در  ار  وا  الا  دییامن و  لوبق 

وبا نیمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  زا  ثیدـح  ناگدـننک  لعج  هلمج  زا  تسا ، دراو  امـش  ياملع  رباکا  بتک  رد  هچناـنچ 
.دیدناوخ هقث  ار  وا  تهج  یب  دیدومن و  لقن  وا  زا  ار  ربخ  نیا  امش  هک  هدوب  دودرم  هریره 

نعط و هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  هب  تبسن  هک  دور  یمن  راظتنا  ادخ  لوسردنزرف  لیلج  غّلبم  ملاع و  امش  لثم  زا  خیش :
.دییامن در 

ار ندوب  یباحـص  طقف  هک  دییامرف  یم  هابتـشا  هکنآ  لاح  دییامن و  بوعرم  ار  یعاد  دیهاوخ  یم  ندوب  یباحـص  هملک  اب  ًالّوا  یعاد :
طرـش هب  تسا ، لضف  فرـش و  بجوم  ّرثؤم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تبحاصم  ًاعطق  .دـیناد  یم  لـضف  فرـش و  بابـسا 

يوه و عبات  دـیامن و  لمع  ترـضح  نآ  ریتاسد  رماوا و  فالخ  رب  رگا  یلو  دـشاب ، ترـضح  نآ  رادربنامرف  عیطم و  بحاصم ، هکنآ 
.دوب دهاوخ  میلا  باذع  ران و  قحتسم  نوعلم و  یهاگ  دودرم و  ًامتح  ددرگ ، سوه 

هللا یلـص  هللا  لوسر  نیبحاصم  زا  دـهد ، یم  اهنآ  ران  لوخد  زا  ربخ  لاوحا و  داسف  هب  تداهـش  دـیجم  نآرق  تایآ  هک  ینیقفانم  رگم 
ّقحتـسم نیعالم  نیدودرم و  نامه  زا  یکی  مه  هریرهوبا  هک  دینکن  بّجعت  سپ  .دندیدرگ  شتآ  لها  نوعلم و  هک  دندوبن  هلآو  هیلع 

.دشاب یم  ران 

ره رگم  .تسیچ  وا  ندوب  شتآ  لـهارب  لـیلد  دـشاب ، دودرم  یـضعب  دزن  رد  هک  ضرف  رب  .تسین  موـلعم  وا  ندوـب  دودرم  ًـالّوا  خـیش :
.دشاب نوعلم  ربمغیپ  راتفگ  ای  میرک  نآرق  حیرص  ّصن  هب  هک  تسا  یسک  نوعلم  .دشاب  یم  شتآ  لها  نوعلم و  يدودرم 

587 ص :
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نآ تّمذم  هریرهوبا و  لاح  حرش 

زا دـنا ؛ هدومن  قیدـصت  مه  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هک  ناـنچ  تسا ، سمـشلا  نم  رهظا  رایـسب و  هریرهوبا  تیدودرم  رب  لـیالد  یعاد :
نیقفانم کلس  رد  نایفـس و  یبا  نب  ْهیواعم  هللا ، لوسر  ناسل  یلع  نوعلم  نبا  نوعلم  نیقفاوم  زا  هک  نآ  وا  تیدودرم  رب  لیالد  هلمج 

نیشن هیشاح  یلو  هدومن ، یم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ادتقا  ار  زامن  اهزور  زا  یـضعب  نیّفـص  رد  اریز  هدوب ؛ ورود  نامدرم  و 
هدومن لقن  نارگید  و  جهن » حرش   » رد دیدحلا  یبا  نبا  »(1) و  راربألا عیبر   » رد يرشخمز  هچنانچ  هدوب ، هیواعم  مرن  برچ و  هرفس ي 

: تفگ یم  دندومن  یم  لاؤس  وا  زا  تلاح  ود  نیا  زا  یتقو  هک  دنا 

« .لضفأ ّیلع  فلخ  هالصلاو  مسدا  هیواعم   (2) هریضم »

.تسا لضفا  یلع  بقع  رد  زامن  رت و  برچ  هیواعم  ماعط  هریضم و  تفگ : هریره  وبا 

.ْهریضملا خیش  هب  دیدرگ  فورعم  هکنآ  ات 

دشاب یمن  ادج  نآرق  قح و  زا  یلع 

(3)« دئارف  » باب 37 رد  ینیومح  مالسالا  خیش  لیبق  زا  هعیش ) ياملع  عامجا  رب  هوالع   ) ناتدوخ ياملع  هکنآ  لاح  و 

رد یناربطو   (4)« بقانم  » رد یمزراوخ  و 

588 ص :

: دـسیون یم  نینچ  ار  ثیدـح  يرـشخمز  .هفایـضلاو  ماعطألا  رکذو  هناولأو  ماعطلا  باب  ، 371  - 3/370 يرـشخمز ، راربألا ، عیبر  - 1
: لاق هل  لیق  اذإف  هنع  هللا  یـضر  ّیلع  فلخ  یّلـص  هالـصلا ، ترـضح  اذاف  .هیواعم  عم  اهلکأف  ًاّدـج  هریـضملا  هبجعت  هریرهوبا ]  ] ناکو »

«. هریضملا خیش  هل  لاقی  ناکف  .لضفأ  ّیلع  فلخ  هالصلاو  بیطأو ، مسدأ  هیواعم  هریضم 
.هیواعم صوصخم  دوب  ییاذغ  دنروآ و  یم  لمع  ریش  اب  هک  تسا  یماعط  ْهریضم » - » 2

ترابع هس  اب  قیرط  هس  زا  ار  ثیدح  نیا  ینیومح  باب 36 . طمس 1 ، ، 140 ح 138 -  ، 177  - 1/176 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
هعم ّقحلا  ردأ  مهللا  ًاّیلع  هللا  محر  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نع   - » کی تسا : هدرک  لقن  تواـفتم 
نع  - » هس راد .» ثیح  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  عم  ّقحلا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : ساّبع  نب  هللادبع  نع   - » ود راد .» ثیح 
یبأ نب  ّیلع  یلوم  تباث  وبأ  انأ  لاق : تنأ ؟ نم  هل : تلاقف  لجر  نذأتسا  ذإ  اهنع  هللا  یضر  هملـس  ّمأ  دنع  تنک  لاق : بشوح  نب  رهش 
نیح کبلق  راط  نیأ  تباث  ابأ  ای  تلاق : ّمث  هب ، تبّحرف  لخدـف  لخدا  تباث ، ابأ  ای  کب  ًابحرم  هملـس : ِمأ  تلاـقف  .مالّـسلا  هیلع  بلاـط 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  دقل  هدـیب  یـسفن  يذـّلاو  تقّفو  تلاق : .مالّـسلا  هیلع  یلع  عم  لاقف : اهرئاطم ؟ بولقلا  تراط 

«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نلو  ّیلع ، عم  نآرقلاو  ّقحلاو  نآرقلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  لوقی :
میدرک لقن  نیطمـسلا  دئارف  زا  هک  یثیدـح  نیلوا  دـننامه  ار  ثیدـح  یمزراوخ  لصف 8 ، ح 107 ، ص104 ، یمزراوخ ، بقاـنم  - 4

.تسا هدروآ 
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(1)« طسوا »

ماما »(3) و  ْهسایسلاو ْهمامالا   » لّوا دلج  هحفص 68  رد  ْهبیتق  نبا  »(2) و  بلاطلا ْهیافک   » رد یعفاش  یجنگ  و 

مشش دلج  هحفـص 157  رد  يدنه  یقتم  »(5) و  دنـسم  » رد یلعیوبا  »(4) و  ْهّدوملا عیبانی   » رد یخلب  نامیلـس  دنـسم و  رد  لبنح  دمحا 
زنک »

589 ص :

زا هک  یثیدـح  نیلّوا  دـننامه  ار  ثیدـح  یناربط  .زازّقلا  ییحی  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 5902 ، ، 6/422 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - 1
.تسا هدروآ  میا  هدرک  لقن  نیطمسلا  دئارف 

هیلع بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نع  : » دـنک یم  لـقن  هنوـگ  نیا  ار  ثیدـح  یجنگ  باب 62 . ص265 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2
نیبو کـبلق  یفو  کـناسل  یلع  ّقـحلاو  کـعم ، ّقـحلا  ّناو  ربـیخ ...  تحتف  موـی  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  لاـق : مالّـسلا 

«. ...کینیع
: دنک یم  لقن  نینچ  نیفـص  گنج  نایب  نمـض  رد  ار  ثیدح  هبیتق  نبا  .برحلا  ماحتلا  لصف : ، 1/73 ْهبیتق ، نبا  ْهسایسلاو ، همامإلا  - 3

ّیلع لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  امأ  اهل : لاق  اهنع  هللا  یضر  هشئاع  هتخأ  یلع  لخدف  رکب ، یبأ  نب  دّمحم  یتأو  »... 
.»...؟ ّیلع عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم 

: لاق هللادبع  نب  رباج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يزودـنق  باب 7 . ح 22 ، ، 173  - 1/172 يزودـنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 4
هلوق ًافرـشو ...  ًالـضف  اهب  یفتکا  لجر  یف  اهنم  هدـحاو  تناک  ول  ًالاصخ  ّیلع  یف  لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  دـقل 

«. ناقرتفی هعم ال  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  هلآو : هیلع  هللا  یلص 
لقن نیطمسلا  دئارف  زا  هک  یثیدح  نیلّوا  دننامه  ار  ثیدح  یلعیوبا  .مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دنـسم  ح 550 ، ، 1/418 یلعی ، وبأ  دنسم  - 5

.تسا هدروآ  میدرک ،
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(2)« خیرات  » دلج 14 هحفص 321  رد  دادغب  بیطخ  و  ننس »  » رد روصنم  نب  دیعس  »(1) و  لاّمعلا

(3)« بقانم  » رد هیودرم  نبا  ظفاحو  دوخ 

بغار  ) دّـمحم نب  نیـسح  مساقلاوبا  »(4) و  ریـسفت  » لّوا دلج  هحفـص 111  رد  يزار  رخف  ماما  و  هباحـصلا » لـئاضف   » رد یناعمـس  و 
(5)« ءابدالا تارضاحم   » مود دلج  هحفص 113  رد  یناهفصا )

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  هریغ  هریره و  یبا  نیمه  زا  نارگید  و 

590 ص :

ار ثیدح  يدـنه  یقتم  .ْهباحـصلا  رکذ  یف  لصف 3  باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 33124 ، ، 11/642 يدـنه ، یقتم  لاّـمعلا ، زنک  - 1
.دنک یم  لقن  میدرک  لقن  نیطمسلا  دئارف  زا  هک  یثیدح  نیلّوا  دننامه 

ار ثیدـح  بیطخ  .بدؤملا  دـمحم  نب  فسوی  لاح  حرـش  هرامـش 7643 ، همجرت ي  ، 14/321 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 2
یلص هللا  لوسر  تعمس  تلاقو : ًاّیلع  رکذتو  یکبت  اهتیأرف  هملس  ّمأ  یلع  تلخد  لاق : رذ ، یبأ  یلوم  تباث  یبأ  نع  : » دروآ یم  نینچ 

«. همایقلا موی  ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نلو  ّیلع ، عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  لوقی : هلآو  هیلع  هللا 
تـسا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح  نیا  هیودرم  نبا  لصف 8 .  ، 142 ح 132 -  ، 117 ص113 -  هیودرم ، نبا  بقانم  - 3

هللا باـتکب  کـیلع  لاـقف : ساـنلا ، فـالتخا  نع  لئـس  هنأ  رذ ، یبا  نع   - » کـی مینک : یم  هراـشا  ثیدـح  ود  هب  هنومن  ناونع  هب  هک 
، هناسل یلعو  ّیلع  عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  تعمـس  ّیناف  .مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  خیـشلاو 

تعمس دقلو  اهلهأب  ایندلا  تلام  نکلو  ّیلع ، عم  ّقحلا  ّنأ  دهشأ  لاق : يرعشالا ، یسوم  یبأ  نع   - » ود ّیلع .» راد  امثیح  رودی  ّقحلاو 
ّانإو قفانم < ّالإ  کضغبی  الو  نمؤم  ّالإ  کّبحی  ال  کـعم ، يدـعب  ّقحلاو  ّقحلا  عم  تنأ  ّیلع ، اـی  : < لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا 

«. اهلهأب ّرغت  ایندلا  نکلو  هّبحنل 
هنید یف  يدتقا  نمو  : » دـسیون یم  يزار  رخف  تجح 5 . هلئسم 9 ، باب 4 ، هحتاف ، هروس  لـیذ  ، 1/205 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت  - 4

«. راد ثیح  ّیلع  عم  ّقحلا  ردأ  مهللا  مالّسلا : هیلع  هلوق  هیلع  لیلدلاو  يدتها  دقف  بلاط  یبأ  نب  ّیلعب 
ار ثیدح  بغار  .ّیلع  لئاضف  باب  ْهباحصلا ، نایعأ  لئاضف  یف  ءاج  اّممو  دح 20 ، ، 3/464 یناهفصا ، بغار  ءابدألا ، تارضاحم  - 5
عم ّقحلا  مالسلاو : هالصلا  هیلع  لاقو  کنم  انأو  یّنم  تنأ  ّیلعل : لاق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  ّنا  ءاربلا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا 

«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  الوزی  نل  ّقحلا  عم  ّیلعو  ّیلع 
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« .راد فیک  هعم  رودی  ّیلع ، عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع  »

.ددرگ یم  یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع 

؟! تسین دودرم  ددرگب ، هیواعم  فارطا  دراذگب و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ 

هب ندیسر  مکش و  ندرک  رپ  ایند و  عفانم  بلج  يارب  هوالع  هب  دنامب ، تکاس  دنیبب و  ار  هیواعم  متس  ملظ و  هعینـش و  لاعفا  هک  یـسک 
!؟ تسین دودرم  دشاب ، وا  رای  کمک  نوعلم و  نآ  سلجم  نیشن  هیشاح  ماقم ،

موس دـلج  هحفـص 124  رد  يروباـشین  مکاـح  دـننام  ناـتدوخ ، ياـملع  رباـکا  هچنآ  رباـنب  دـنک -  یم  لـقن  دوـخ  هـک  يا  هریرهوـبا 
یقتم »(4) و  بقانم  » رد یعفاش  هیقف  یلزاغم  نبا  »(3) و  طسوا » رد یناربط  »(2) و  دنسم  » رد لبنح  دمحا  ماما  »(1) و  كردتسم »

591 ص :

بقانم باـب  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ، 4629 ح 4614 -  ، 135  - 3/130 يروباـشین ، مکاـح  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  - 1
نمـض رد  ار  نآ  تمـسق  ره  هکلب  تسا ، هدرکن  لقن  هدـش  دای  بیترت  هب  ار  ثیدـح  نیا  مکاـح  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  .نینمؤملاریمأ 

ياـهتنا رد  ار  ضوحلا ) یلع  ادری  یّتـح  اـقرتفی  نل  یلع  عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  یلع   ) ثیدـح لوا  شخب  اـما  .تسا  هدروآ  یثیدـح 
رد ار  یلع ) نـم  اـنأ  ینم و  یلع   ) ثیدـح مود  شخب  زین  تـسا و  هدرک  لـقن  ثیدح 4628  هحفـص 134 ، دلج ، نیمه  رد  یثیدـح 

و کنم ) انأو  یّنم  تنأ  : ) تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  زا  یثیدـح  نمـض  رد  ثیدح 4614  هحفص 130 ،
نیا هب  یثیدـح  ياهتنا  رد  ثیدح 4616  هحفص 1313 ، رد  هللا ) ّبس  دقف  ینّبـس  نمو  ینّبـس  دقف  هّبـس  نم   ) ار ثیدح  ریخا  تمـسق 

.هللا ّبس  دقف  ینّبس  نمو  ینّبس  دقف  ًایلع  ّبس  نم  تسا : هدروآ  ظفل 
لبنح نب  دمحا  تسا  رکذ  نایاش  .یلولـسلا  هدانج  نب  یـشبح  ثیدح  ْهملس و 4/165 ، ّما  دنـسم  . 6/323 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 2

: تسا هدروآ  ظفل  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لوق  زا  هحفص 165  دلج 4 ، رد  ار  یلع ) نم  انأو  یّنم  یلع   ) ثیدـح مود  شخب 
ّبـس نم  : » دنک یم  رکذ  ظفل  نیا  هب  هحفص 323  دلج 6 ، رد  ار  ینّبـس ) دقف  هّبـس  نم   ) ثیدح ریخا  تمـسق  و  .هنم » انأو  یّنم  یلع  »

« .ینّبس دقف  ًایلع 
ّمأ زا  نآرقلا )...  عم  یلع   ) ار ثیدـح  لّوا  شخب  یناربط  .دیعـس  نب  دابع  ثیداـحا  ح 4877 ، ، 5/455 یناربط ، طـسوألا ، مجعم  - 3

.دنک یم  لقن  هملس 
مود شخب  یلزاغم  نبا  .هنم  انأو  یّنم  ّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  باـب  ، 276 ح 267 -  ، 229 ص221 -  یلزاغم ، نبا  بقانم  - 4

.تسا هدرک  لقن  نوگانوگ  ظافلا  هب  ار  ثیدح 
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هحفــص 74 و رد  یّکم  رجح  نـبا  »(2) و  دـئارف  » رد ینیومح  مالـسالا  خیـش  »(1) و  لاّمعلازنک  » مشـش دلج  هحفـص 153  رد  يدنه 
(5)« ءافلخلا خیرات   » هحفص 116 رد  یطویس  نیدلا  لالج  »(4) و  ْهّدوملا عیبانی   » رد یفنح  یخلب  نامیلس  »(3) و  قعاوص »75

(6)« يولعلا صئاصخ   » رد یئاسن  نامحرلادبع  وبا  ماما  و 

نارگید و 

592 ص :

.مالّسلا هیلع  یلع  لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باتک  ، 32913 ح 32912 -  11/602 و 603 ، يدـنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 1
نیا اب  ح 32913  هحفـص 603 ، رد  ار  ثیدـح  مود  شخب  و  ح 32912 ، هحفـص 603 ، رد  ار  ثیدـح  لّوا  شخب  تسا  رکذ  نایاش 

: دنک یم  لقن  ْهملس  ّمأ  زا  ظفل  نیا  هب  ح 32903  هحفص 602 ، رد  ار  ثیدح  موس  شخب  و  ّیلع » وأ  انأ  ّالا  یّنع  يّدؤی  الو  هفاضا ...« 
«. هللا ّبس  دقف  ینّبس  نمو  ینّبس  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  »

هحفـص 302 رد  دنک و  یم  لقن  ار  ثیدح  لّوا  شخب  ینیومح  باب 36 ، طمس 1 ، ح 140 ، ، 1/177 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
هلآو هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  تعمـس  ساّبع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  نینچ  ار  ثیدح  ریخا  شخب  باب 56 ، ثیدح 241 ، دلج ، نیمه  زا 

«. رانلا یف  هیرخنم  یلع  هللا  هّبکأ  هللا  ّبس  نمو  ّلجوّزع  هللا  ّبس  دقف  ینّبس  نمو  ینّبس  دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  لوقی :
نبا لصف 2 . باب 9 ، نورـشعلاو ، يداحلاو  رـشع  نماثلاو  سماخلا  ثیدح  ، 125 ص122 -  یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قـعاوص  - 3
نیا هب  هحفص 123  رد  ار  ثیدح  موس  شخب  هحفص 122 و  رد  ار  ثیدح  مود  شخب  هحفص 124 و  رد  ار  ثیدح  لّوا  شخب  رجح 

«. ینّبس دقف  ًایلع  ّبس  نم  : » دنک یم  لقن  هملس  ّمأ  زا  ظفل 
،14 ح 7 و 10 -  دلج ، نیمه  زا   173 هحفـص 165 -  رد  ثیدح و  لّوا  شخب  باب 20 ، ح 1 ، ، 1/269 يزودنق ، ْهدوملا  عیبانی  - 4

هدرک لقن  ار  ثیدح  ریخا  تمـسق  باب 56 ، ، 438 ح 437 -  دـلج 2/156 ، رد  نوگانوگ و  ظافلا  هب  ار  ثیدـح  مود  شخب  باب 7 ،
.تسا

شخب ثیدـح ، مود  لّوا و  شخب  لقن  رب  هوالع  یطویـس  .بلاط  یبا  نب  یلع  خـیرات  ص169 و 173 ، یطویـس ، ءافلخلا ، خیرات  - 5
«. ینّبس دقف  ًاّیلع  ّبس  نم  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  هملس  ّما  زا  ار  ثیدح  ریخا 

.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ریخا  شخب  ود  یئاسن  صو 99 . ص87  یئاسن ، بیعش  نب  دمحأ  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 6
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدروآ 

دقف ینّبـس  نمو  ینّبـس  دقف  هّبـس  نم  ّیلع ، نم  انأو  یّنم  ّیلع  .ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  ّیلع ، عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  ّیلع  »
« .هللا ّبس 

نم و زا  یلع  .دنوش  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش ، یمن  ادـج  مه  زا  زگره  دـشاب و  یم  یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع 
متـش بس و  ار  ادخ  دیامن ، متـش  بس و  ارم  هک  یـسک  هدومن و  متـش  ارم  دیامن ، متـش  بس و  ار  یلع  هک  یـسک  .متـسه  یلع  زا  نم 

.هدومن

نیـسح نسح و  یلع و  هعمج ، زامن  هبطخ ي  ربنم و  يالاب  یّتح  الم  رب  ینلع و  هیواهلا ، هیلع  هیواـعم  هک  دـشاب  رظاـن  دوخ  کـلذ  عم 
هب رشابم و  ینیعالم  نینچ  اب  هاگ  نآ  دنیامن ، نعل  ار  ترـضح  نآ  سلاجم  ربانم و  مامت  رد  دهد  رما  زین  دیامن و  نعل  ار  مالّـسلا  هیلع 

؟! تسین دودرم  دشاب ، رورسم  اهنآ  لمع 

؟!؟ دیامن ترضح  نآ  نعل  هب  راداو  جییهت و  ار  مدرم  دشاب و  اهنآ  رای  کمک  ثیداحا  لعج  اب  اهنآ ، اب  ترشاعم  رب  هوالع 

ّبـس نعل و  هب  راداو  ثیداحا  لعج  اب  ار  مدرم  لد ، كاپ  یباحـص  هک  مییامن  لوبق  ار  اه  تمهت  نیا  اـم  هک  تسا  لوقعم  اـیآ  خـیش :
؟ دشاب یمن  نایعیش  ياه  هتخاس  زا  اه  تمهت  زا  عون  نیا  ایآ  دیامنب ؟ ههجو  هللا  مّرک  یلع 

593 ص :
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رب یعطق  یلیلد  دومن ، ار  یلمع  نینچ  هباحص  زا  يدرف  رگا  دیامنب و  ار  یلمع  نینچ  لد  كاپ  یباحص  هک  تسین  لوقعم  ًاعطق  یعاد :
دودرم و ًاعطق  ربمغیپ  ادـخ و  هدـننک ي  بس  هکنآ  هچ  دوب ، دـهاوخ  نوعلم  دودرم و  قفاـنم و  ًاـمتح  دـشاب و  یم  وا  لد  یکاـپ  مدـع 

لوسر هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هعیش ، ياملع  عامجا  رب  هوالع  هک  يرایـسب  رابخا  ّصن  هب  تسا ، شتآ  لها  نوعلم و 
.تسا هدومن  بس  ارم  يادخ  ارم و  دیامن ، بس  ار  یلع  سک  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

ياملع زا  ضعب  اب  نخس  يور  دیدومن  روصتو  دیدومرف  هابتشا  تسا ، نایعیش  تایلعج  زا  اه  تمهت  زا  عون  نیا  دیدومرف : هکنیا  اما  و 
یب ماوع  دننز و  یم  لد  كاپ  نایعیش  هب  اه  تمهت  دنزاس و  یم  اه  غورد  دوخ  دوصقم  فده و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دیراد  ناتدوخ 

.دنرادن هللادنع  همکاحم ي  تمایق و  زا  یکاب  دنزاس و  یم  هارمگ  ار  ربخ 

تبسن هک  میربب  راظتنا  هنوگچ  ام  دیهدب ، رابخا  لعج  تمهت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصا  هب  یلاع  بانج  یتقو  هتبلا  خیش :
دب و تبسن  ناتییامن ، رنه  زا  هجرد  اهتنم  نایعیش  امـش  .دیهدن  دب  تبـسن  تعامج  ّتنـس و  ياملع  زا  هذباهج ي  نایمالـسا  رخافم  هب 

.تسا ناگرزب  هب  نداد  مانشد  تمهت و 

تداهـش هعیـش ) یّنـس و  زا   ) مالـسا نرق  هدراهچ  خیراوت  بتک  .دـیداد  ام  هب  ییاه  تبـسن  نینچ  هک  دـیدومن  یفطل  یب  یلیخ  یعاد :
.دهد یم  امش  راتفگ  فالخرب 

نیفلاخم لباقم  رد  نایعیش  تیمولظم 

هّمئا ي زا  مظاعا ، هب  ندز  تمهت  ندومن و  بس  نعل و  نداد و  شحف  هتسویپ  نونکات ، اه  يوما  روهظ  تردق  مالـسا و  لّوا  ردص  زا 
وریپ ینعی  یّنس ؛ مان  هب   ) ناناملسم یسایس  نارگیزاب  صوصخم  اهنآ ، مولظم  نایعیش  هرهاط و  ترتع  زا  نیموصعم 

594 ص :
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ربخ و یب  ماوع  ياوغا  يارب  دوخ  هربتعم ي  بتک  رد  امش  ياملع  زا  دارفا  نیرت  هتسجرب  نونکات  هک  هدوب  اه ) يوما  تعامج  ّتنس و 
یـضفار و ار  اهنآ  هداد و  تبـسن  مولظم  نایعیـش  هب  رادخاش  ياه  غورد  اه و  تمهت  اهدـص  ناناملـسم ، نایم  ییادـج  هقرفت و  داجیا 

ربخ یب  یّنـس  لد  كاپ  ناردارب  رظن  رد  ار  اـهنآ  دوخ -  هیلّوا ي  ناربهر  دـننام  نعل -  بس و  هب  هدـیمان و  یلاـغ  كرـشم و  رفاـک و 
.دنیامن یم  روفنم 

ًاعطق دییامن ، تباث  ار  رما  نیا  دیناوتن  امش  رگا  .هتـسب  غورد  هدز و  تمهت  نایعیـش  هب  تبـسن  دوخ ، باتک  رد  یّنـس  ملاع  مادک  خیش :
رانک ار  هدساف  دیاقع  لامعا و  نایعیـش  .تسا  تقیقح  نیع  دـنا ، هتـشون  هتفگ و  هچنآ  ام  ياملع  اریز  دیـشاب ؛ یم  طوقـس  هب  موکحم 

.دنیامنن اهنآ  زا  داقتنا  دنشاب و  تحار  ات  دنراذگب ،

نایعیش هب  یّنس  ياملع  ياه  تمهت  غورد و  ياه  تبسن 

ییاه تمهت  تایلعج و  بیذاکا و  نارازه  زا  يا  هنومن  مراد ، رـضاح  هظفاح  رد  هچنآ  زا  ضعب  هب  دـیدومن  روبجم  ار  وگاـعد  یعاد :
ار تواضق  نایب و  ربخ  یب  مدرم  راکفا  ندش  نشور  يارب  مرتحم ، سلجم  نیا  رد  دنا ، هداد  تبسن ]  ] نایعیش هب  امـش  ياملع  رباکا  هک 

.میامن راذگاو  ریمض  نشور  ناناملسم  كاپ  حور  هب 

نایعیش هب  هبر  دبع  نبا  ياه  تمهت 

لاس 328 ياّفوتم  یکلام ، یـسلدنا  یبطرق  هبر  دـبع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  رمع  وبا  نیدـلا  باهـش  امـش  یبدا  ياملع  رخافم  زا  یکی 
(1)« دیرفلا دقع   » لّوا دلج  زا  هحفص 269  رد  هک  هدوب  هبطرق  رد  يرمق 

مالسا و بابل  ّبل  هک  ار  لد  كاپ  دّحوم  نایعیش 

595 ص :

ءاوهألا كرّذحأ  لاق : ّمث  دسیون ...« : یم  هبر  دبع  نبا  .ْهضفارلا  ءاوهالا ، باحـصا  یف  لوقلا  ، 2/222 هبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دقع  - 1
نیمه زا  هحفص 223  رد  سپـس  ...هینارـصنلا .» دوهیلا  ضغبی  امک  مالـسالا  نوضغبی  هّمألا ، هذه  دوهی  اّهناف  هضفارلا ، اهّرـش  هّلـضملا ،

دوهیلاو هضفارلا  کلذـکو  هّدـع  ءاسنلا  یلع  يرت  دوهیلاو ال  هضفارلا  اذـکو  ًائیـش  ثالثلا  قالطلا  يرت  دوهیلاو ال  : » دـسیون یم  دـلج 
وه لوقتو : لیربج  ضغبت  دوهیلاو  نآرقلا  تفّرح  هضفارلا  کلذکو  هاروتلا  اوفّرح  دوهیلاو  هضفارلا  کلذکو  ملسم ، ّلک  مد  ّلحتـست 

«. ...بلاط یبأ  نب  ّیلع  كرتب  دّمحم  یلإ  یحولا  یف  لیربج  طلغ  لوقت  هضفارلا  کلذکو  هکئالملا ، نم  انّودع 
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مه نایعیش  دنراد ، یم  نمـشد  ار  يراصن  اه  يدوهی  هک  یمـسق  نامه  هتـشون  هدومن و  یفرعم  تّما  نیا  دوهی  دنتـسه ، اراد  ار  نامیا 
!؟ تسا هدز  نایعیش  هب  رایسب  ياه  تمهت  ناونع ، نیا  اب  هاگ  نآ  .دنراد  یم  نمشد  ار  مالسا 

؟ دنتسین قالط  زا  دعب  هّدع ي  هب  لئاق  زین  و  دنرادن ؟ هدیقع  قالط  هس  هب  دوهی  دننام  نایعیش  دیوگ : هلمج  زا 

ياه تمهت  نیا  هب  دنتسه ، نایعیش  اب  رشاعم  هک  ییاه  یّنس  مامت  امش و  دوخ  هکلب  سلجم ، رد  رـضاح  نایعیـش  مرتحم  نایاقآ  لاحلا 
هّدع هقیرطو ي  قالط  هس  تاروتـسد  زا  نوحـشم  ام  هیلمع ي  لئاسر  هیهقف و  بتک  مامت  هکنآ  هچ  دیدنخ ؛ یمن  هبر  دـبع  نبا  ياقآ 

بذک رب  ناهرب  نیرت  گرزب  قالط ، زا  دعب  نتشاد  هاگن  هّدع  قالط و  رد  نایعیش  تایلمع  هوالع  هب  .تسا  قالط  زا  دعب  نتشاد  هاگن 
.دشاب یم  بدا  زا  رود  بیدا  نیا 

یتلاح رد  هدروآ ، ربمغیپ  يارب  یـضوع  ار  یحو  ارچ  هکنآ  تلع  هب  دنراد ؛ یم  نمـشد  ار  لیئربج  دوهی ، دننام  نایعیـش  دـیوگ : زین  و 
نیا ندینـش  زا  نایعیـش  نایاقآ  هک  دـییامرفب  هظحالم  دـندیدنخ .) یگمه  سلجم  نایعیـش  ( !؟ دـشاب هدروآ  یحو  یلع  رب  یتسیاب  هک 

.دنشاب یفیخس  هدیقع ي  نینچ  هب  دقتعم  هکنآ  هب  دسر  هچ  ات  دندیدنخ ، فرح 
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یم تلاجخ  داد ، یم  دوخ  هب  ار  نایعیـش  بتک  هعلاطم  هیهت و  تمحز  ای  دراذـگ ، یم  شیپ  یمدـق  اـقیرفآ  هشوگ ي  زا  درم  نیا  رگا 
؟ دنک ادج  مه  زا  ار  ناناملسم  دیامن و  هبتشم  ناربخ  یب  رب  ار  رما  ات  هدز ، ًادمع  مه  دیاش  .دز  یمن  ار  یتمهت  نینچ  دیشک و 

لوزن رد  یهابتـشا  ًادبا  هک  میناد  یم  قح  رب  تباث  ربمغیپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا  متاخ  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح  نایعیـش ، ام 
یلع نآ  هب  هداد و  تبـسن  تقیقح  یب  درم  نآ  هک  میناد  یم  نآ  زا  رتالاب  ار  نیما  لیئربج  ماقم  هتفرن و  راک  هب  ترـضح  نآ  هب  یحو 
هیلع هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تفالخ  تیاصو و  هب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  ار  وا  یهلا ) یحو  نیما   ) لیئربج هک  میدقتعم  بلاط  یبا  نب 

(1) .تسا هدومن  یفرعم  هلآو 
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لها زا  یعمج  ام  قاتا  رد  میدوب ، ءارماس  مزاع  هعیـش  راّوز  زا  یعمج  اب  نهآ  هار  هلیـسو  هب  نیمظاـک  زا  هک  اـه  لاـس  زا  یکی  رد  - 1
یم اه  تمهت  دندرک و  یم  هرخسم  دنتفرگ و  یم  هدرخ  ام  رب  هتـسویپ  نّنـست  لها  ياملع  تاضق و  زا  رفن  ود  قافتا  هب  .دندوب  لصوم 
نیا تفگ : تاضق  نآ  زا  یکی  هکنآ  ات  میدـینارذگ  توکـس  هب  ار  همه  ام  .مراد  ییانـشآ  یبرع  ناسل  اب  ریقح  هکنیا  زا  لفاغ  دـندز ،

تسا نیا  اهنآ  بیجع  ياه  تعدب  زا  یکی  ًالثم  دنتسه ؛ كرشم  تعدب و  لها  ًامامت  .دنراد  رایسب  دساف  قالخا  تاداع و  اه  یضفار 
اهنآ درک .» تنایخ  نیما  ینعی  نیمـألا ؛ ناـخ  : » دـنیوگ یم  هبترم  هس  دـنیامن و  یم  دـنلب  ار  اهتـسد  دـنهد ، یم  هک  ار  زاـمن  مالـس  هک 
هوک رد  رفعج  یلع و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دنیوگ  یم  اه  هعیـش  تفگ : خیـش  هدوب ؟ هچ  وا  تنایخ  هدوب و  هک  نیما  دندیـسرپ :
متاخ هب  یـضوع  درک و  تنایخ  یلو  دـهدب ، یلع  هب  ار  تّوبن  یحو  ادـخ  بناج  زا  دـش  رومأـم  نیما  لـیئربج  .دـندوب  هدـیباوخ  ارح 

لیئربج دـنیوگ : یم  هبترم  هس  زامن  ره  زا  دـعب  دـنا و  نمـشد  لیئربج  اب  نایعیـش  مامت  هک  تسا  نیا  هداد ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنألا 
ناهانگ زا  تمهت  غورد و  خیـش ! بانج  متفگ : مدـش ، تقاط  یب  ریقح  .داد  ءایبنألا  متاخ  هب  یلع  ضوع  ار  یحو  ینعی  درک ؛ تنایخ 
تبسن نیا  دیدومن و  گرزب  هانگ  ود  ارچ  دیفس ، نساحم  نیا  اب  یلاع  بانج  سپ  متفگ : .تسا  هریبک  تفگ : .هریغـص  ای  تسا  هریبک 

اهنآ زا  رفن  هس  ود  دـیناد ، یم  یـسراف  مدرک  لاؤـس  یلـصوم  ناـیاقآ  نآ  زا  .تسا  نیمه  بلطم  تـفگ : يداد ؟ نایعیـش  هـب  ار  طـلغ 
زا دعب  امش  مدیسرپ : مدرک و  ادص  یکی  یکی  دنتشادن ، ربخ  عوضوم  زا  هک  ار  نیرئاز  ناوج  ریپ و  زا  رفن  هدزاود  هد  نم  .یلب  دنتفگ :

.ربکا هللا  مییوگ : یم  هبترم  هس  زامن  یلوبق  يارب  دـنتفگ : دـییوگ ؟ یم  هچ  شوگ  لـباقم  اـت  دـیراد  یم  رب  ار  اهتـسد  هک  زاـمن  مـالس 
زا ما و  هتسشن  امش  يولهپ  هک  نم  .دیـسرتب  ادخ  زا  متفگ : .دیداد  ناشدای  امـش  تفگ : هن ؟ ای  دیدیـشک  تلاجخ  خیـش ! بانج  متفگ :

نیرئاز زا  رگید و  ياه  قاتا  هب  دیورب  دـیزیخرب  منک  یم  شهاوخ  متفگ : یلـصوم  نایاقآ  هب  مدرک  ور  .مدزن  یفرح  متـساخنرب و  اج 
رب دنتـشگرب  دعب  دنتفر و  دنتـسناد ، یم  مه  نابز  هک  هدـیمهف  ناوج  رفن  دـنچ  .دـینک  لاؤس  دنتـسه ، نهآ  هار  ياه  قاتا  رد  هک  هعیش 

، میدرک لاؤس  يرهـش  یتاهد و  ياهراّوز  همه  زا  ام  .دیتشاد  غورد  نیا  زا  روظنم  هچ  امـش  هک  خیـش  بانج  هب  دندرک  هلمح  هتخورفا 
خیش .میسانش  یمن  ار  يا  هملک  هچ  مه  ام  دنتفگ : میدرک ، نیمألا  ناخ  هملک ي  زا  لاؤس  ام  یّتح  .مییوگ  یم  ربکا  هللا  دنتفگ : ًامومع 

حیبقت ار  خیش  دندرک  انب  دندوب ، هدرک  لیـصحت  نوچ  اهناوج  .دنیوگ  یم  روط  نیا  اه  هعیـش  هک  ما  هدناوخ  اهباتک  رد  مه  نم  تفگ :
ياملع زا  ضعب  هک  تسا  ییاه  تمهت  زا  يا  هنومن  تایلمع ، نیا  .دـیوگب  دـیابن  دـیامنن ، قیقحت  ار  يزیچ  ات  ملاع  ناـسنا  هک  ندومن 
ریبکت هس  نتفگ  هک  هدش  رکذ  هعیش  ياملع  بتک  رد  دنیامن !؟ نیبدب  ام  هب  ار  نّنست  لها  ناردارب  هعماج  ات  دننز ، یم  نایعیش  هب  یّنس 

ص135، سوواط ، نب  دیـس  لئاسلا ، حالف   ) .تسا بحتـسم  هدوب و  زامن  تابیقعت  نیلوا  زا  اهـشوگ  يزاوم  تسا  هدرک  دنلب  هملک  هب 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 649 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_597_1
http://www.ghaemiyeh.com


( ققحم (. ) ْهالصلا یف  تابحتسملا  ضعب   1/95 جارب ، نبا  یضاق  بذهملا ، بیقعتلا ؛ باب  ص84 ، یسوط ، خیش  ْهیاهنلا ،
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: دنیوگ یم  مالس  ضوع  دنسر ، یم  مه  هب  یتقو  دننک  یمن  لمع  ربمغیپ  ّتنس  هب  دنا ، نادوهی  دننام  نایعیش  دیوگ : زین  و 

»؟ داب امش  رب  گرم  ینعی  مکیلع ؛ ماسلا  »

بذک رب  لیلد  نیا  رت  گرزب  نّنـست ، لها  ناردارب  امـش  اب  رگیدکی و  اب  نایعیـش  ترـشاعم  لمع و  زرط  دندیدنخ .) ًادیدش  نایعیـش  )
.دشاب یم  وا  راتفگ 

یم لالح  ار  ناناملـسم  لام  ندروخ  نینچمه  دـنناد و  یم  لالح  ار  ناناملـسم  مامت  نوخ  دوهی ، دـننام  نایعیـش  دـیوگ : رت  بیجع  و 
؟ دنناد

: دنیوگ یم  مالس  ضوع  دنسر ، یم  مه  هب  یتقو  دننک  یمن  لمع  ربمغیپ  ّتنس  هب  دنا ، نادوهی  دننام  نایعیش  دیوگ : زین  و 

»؟ داب امش  رب  گرم  ینعی  مکیلع ؛ ماسلا  »

بذک رب  لیلد  نیا  رت  گرزب  نّنـست ، لها  ناردارب  امـش  اب  رگیدکی و  اب  نایعیـش  ترـشاعم  لمع و  زرط  دندیدنخ .) ًادیدش  نایعیـش  )
.دشاب یم  وا  راتفگ 
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یم لالح  ار  ناناملـسم  لام  ندروخ  نینچمه  دـنناد و  یم  لالح  ار  ناناملـسم  مامت  نوخ  دوهی ، دـننام  نایعیـش  دـیوگ : رت  بیجع  و 
؟ دنناد

فّرصت هک  دسر  هچ  ات  میناد ، یمن  لالح  ار  راّفک  لام  ناج و  ام  هک  دینیب  یم  دیتسه و  نایعیش  لامعا  دهاش  دوخ  امش  هکنآ  لاح  و 
زا سفن  لتق  هدـمآ و  رامـش  هب  هاـنگ  نیرت  گرزب  ساـنلا  قح  هعیـش ، بهذـم  رد  مییاـمنب و  دوخ  ناملـسم  ناردارب  لاـم  ناـج و  رد 

.دشاب یم  هریبک  ناهانگ 

وا راتفگ  تاـیلزه  هب  دـهد  یمن  هزاـجا  نیا  زا  شیب  سلجم  تقو  هک  دـشاب  یم  امـش  گرزب  ياـملع  زا  یکی  لاوقا  زا  یـضعب  اـهنیا 
.مزادرپب

مزح نبا  ياه  تمهت 

هک دشاب  یم  هلبل  هیداب  رد  يرمق  لاس 456  ياّفوتم  یسلدنا ، مزح  نب  دیعس  نب  دمحا  نب  یلع  دّمحم  وبا  امـش  ياملع  رباکا  زا  یکی 
ًاـصوصخم .تسا  هدز  نایعیـش  هب  بیجع  ياهتمهت  اهغورد و  اب  مأوت  رایـسب  ياه  تراسج  لحنلاو  للملا  یف  لصفلا  دوخ  باـتک  رد 

راّفک و هکلب  دنتـسین ، ناملـسم  نایعیـش  دـیوگ : ًاحیرـص  هلمج  زا  هتفگ ؛ یتاـیلزه  هچ  دـینیبب  دـینک ، هعلاـطم  ار  باـتک  نآ  لّوا  دـلج 
!؟ دنا هتفرگ  يراصن  دوهی و  زا  همشچرس  هک  دنتسه  ینایوگغورد 

(1) !؟ دنناد یم  زیاج  ار  نز  ُهن  حاکن  نایعیش  دیوگ : مراهچ  دلج  هحفص 182  رد  و 

هیهقف ي بتک  باّذک ، درم  نیا  بیجع  تمهت  راتفگ و  بذک  رب  لیلد  نیرت  گرزب 

599 ص :

«. هوسن عست  حاکن  زیجی  نم  هیمامالا  نمو  : » دسیون یم  مزح  نبا  .رفکلا  یلإ  ْهجرخملا  مئاظعلا  رکذ  ، 4/182 مزح ، نبا  لصفلا ، - 1
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تسا مارح  مئاد  حاکن  هب  نز  راهچ  زا  شیب  تسا  روتـسد  اج  همه  رد  هک  تسا  نایعیـش  هیدامتم  نورق  هیلمع ي  لئاسر  هیلالدتـسا و 
یجراخ دوجو  ًادـبا  يروتـسد  نینچ  هک  دـنناد  یم  مه  ینابایب  لهاج  نایعیـش  مامت  نافرع ، لها  نادنمـشناد  ءاـهقف و  زا  هتـشذگ  هک 

.هتشادن

ًاعقاو دـهد ، یم  نایعیـش  هب  هک  يدـب  ياهتبـسن  اهـشحف و  اهتمهت و  غورد و  لاوقا  لـقن  زا  دـینیبب ، ار  باـتک  نآ  تاوزج  امـش  رگا  و 
.تسا تیافک  رادقم  نیمه  هب  هنومن  يارب  دیشک ؛ یم  تلاجخ 

هّیمیت نبا  ياه  تمهت 

هکلب نایعیش ، هب  تبسن  هک  تسا  يرمق  لاس 727  يافوتم  هیمیت ، نبا  هب  فورعم  یلبنح  میلحلادبع  نب  دمحا  امـش  ياملع  همه ي  زا 
باـتک تادـّلجم  یـسک  رگا  هتـشاد و  یبیجع  هنیک ي  ضغب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرهاـط  ترتـع  نینمؤملاریما و  اـنالوم 

صوصن ماـمت  هکنآ  زا  هتـشذگ  لـصا ، نیمه  يور  هک  وا ، توادـع  تّدـش  زا  دوش  یم  توـهبم  دـناوخب ، ار  درم  نیا  ْهّنـسلا  جاـهنم 
هب یبیجع  ياه  تمهت  اـهغورد و  دـیامن ، یم  بیذـکت  در و  ار  نیرهاـط  تیب  لـها  نینمؤملاریما و  اـنالوم  هیلاـع  لـیاضف  هحیرص و 

هتشر ي مهدب ، باوج  اهنآ  زا  کی  ره  هب  مهاوخب  رگا  هک  ددرگ  یم  ناریح  تام و  هدنونش  ره  لقع  هک  هداد  تبـسن  مولظم  نایعیش 
اهنآ ياملع  ضعب  صیاصخ  زا  غورد  تمهت و  دـننادب  خیـش  بانج  هک  هنومن -  يارب  یلو  دیـشک ، دـهاوخ  هریثک  سلاجم  هب  نخس 
یم نایعیش  هب  تبسن  دوخ  هک  ییاه  غورد  همه  نآ  اب  هکنآ  بیجع  میامن و  یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هعیش -  ياملع  هن  دشاب ، یم 

، دهد
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اذلف .دنا  هتفگن  غورد  نایعیـش  دـننام  هلبق  لها  فیاوط  زا   (1) يدحا دسیون  یم  لّوا  دـلج  هحفـص 15  رد  ربخ  یب  ماوع  ياوغا  يارب 
!؟ دنا هدومنن  لقن  ار  اهنآ  تایاور  حاحص ، باحصا 

بتک هکنآ  لاح  و  تماـما ، تّوبن و  لدـع ، دـیحوت ، دـنناد : یم  راـهچ  ار  نید  لوصا  نایعیـش   (2): دیوگ دلج 10  هحفـص 23  رد  و 
هب دوش  هعجارم   - ) میدومن هراشا  لـبق  ياهبـش  رد  مه  اـم  هچناـنچ  دـنا -  هتـشون  اـج  همه  تسا و  مومع  سرتسد  رد  هیماـما  هیمـالک 

تّوبن ءزج  ار  تماما  دیحوت و  ءزج  ار  لدع  .داعم  تّوبن ، دیحوت ، دـشاب : یم  هس  نید  لوصا  هک  دـندقتعم  نایعیـش  هک  مّوس ) سلجم 
.دنناد یم 

هن هعمج و  هن  .دشاب  یم  تیعمج  زا  یلاخ  اهنآ  دجاسم  .دـنرادن  ییانتعا  دـجاسم  هب  نایعیـش   (3): دیوگ لوا  دلج  هحفص 131  رد  و 
(. نایعیش دیدش  هدنخ  ( !؟ دنناوخ یم  ادارف  دنرازگب ، زامن  یهاگ  رگا  دننک و  یمن  اپ  رب  دجاسم  رد  تعامج ،

ياه تعامج  و  دـیا ؟ هدـیدن  تیعمج  زا  رپ  ار  نایعیـش  دـجاسم  نّنـست ، لها  بئاغ  رـضاح و  ناردارب  مامت  امـش و  دوخ  خیـش  ياقآ 
هدهاشم ار  دجاسم  رد  هدقعنم 

601 ص :

ءاملعلا نأ  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .لوقنلاو  لوقعلا  یف  سانلا  ّلضأ  مه  هضفارلا  فلؤم ، همدـقم  ، 1/66 هیمیت ، نبا  هنـسلا ، جاهنم  - 1
دحأ نع  وری  مل  يراخبلاک  حیحـصلا  باحـصأ  نأ  یتح  ...هلبقلا  لهأ  رئاس  یف  هنم  رهظأ  هضفارلا  یف  بذکلا  نا  یلع  نوقفتم  مهلک 

«. هعیشلا ءامدق  نم 
لدـعلاو دـیحوتلا  هعبرأ  هیمامالا  دـنع  نیدـلا  لوصأ  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .رّهطملا  نبا  باتک  ْهمدـقم  یف  لـصف  ، 1/99 ناـمه ، - 2

«. همامالاو هوبنلاو 
مهمیظعتو ْهّمئـألاو  لـسرلا  یف  ْهضفارلا  ّولغ  نیموـصعم ، ریغ  ءاـیبنألا  ّنإ  نوـلوقی  مّهنا  هلوـق  یلع  درلا  یف  لـصف  ، 1/474 ناـمه ، - 3

هعامج الو  هعمج  اهیف  نولصی  الف  همسا  اهیف  رکذیو  عفرت  نأ  هللا  رمأ  یتلا  دجاسملا  نولطعی  مهیجتف  : » دسیون یم  هیمیت  نبا  .دهاشملل 
«. انادحو اهیف  اّولص  اهیف  اّولص  نإو  همرح  ریبک  مهدنع  اهل  سیلو 
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، تیعمج زا  رپ  يا  هیلاع  دجاسم  يرهـش ، ره  رد  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـشاب -  یم  عیـشت  همـصاع  هک  ام -  ناریا  قارع و  رد  دـیا  هدومنن 
.دشاب یم  تدابع  يایهم  هدامآ و 

ار اهزامن  یلایل ، مایا و  مامت  ناضمر ، كرابم  هام  زا  هتـشذگ  هک  دنراد  يدجـسم  دینیب  یم  ، دیوش دراو  هک  يا  هدکهد  هیرق و  ره  رد 
موحرم دـیلقت ، گرزب  عجارم  زا  رفن  هس  تعاـمج  زاـمن  زا  سکع  هعطق  هس  هنوـمن ، يارب   ) دـنیامن یم  رازگرب  اـجنآ  رد  تعاـمج  هب 

فجن رد  یناهفصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  هللا  تیآ  موحرم  و  ءارماس -  رد  يزاریـش  نسح  دّمحم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  مالـسالا  تجح 
(. دناسر یم  امش  رظن  هب  نایعیش  هعماج ي  اب  مق  رد  ار  مهرارسا  هللا  سدق  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  و  فرشا - 

.تسا هدمآ  هیمالسالا  بتکلا  راد  باتک  ات 340  تاحفص 337  رد  اهسکع  نیا  لکش 17 و 18 و 19 .) )

ار ءاهقف  هیلمع ي  لئاسر  تعامج ) نّنست و  لها   ) زیزع ناردارب  نینچمه  دینیبب و  ار  ءاملع  یلالدتسا  هقف  بتک  ملع  لها  نایاقآ  امش 
تبـسن ار  دجاسم  رد  زامن  باوث  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدومن  لقن  دجاسم  هب  نتفر  تعامج و  زامن  يارب  باوث  ردقچ  دینیبب  دینک ، هعلاطم 

هب دجاسم و  رد  ار  اهزامن  هک  دنراد  رارـصا  دنراد ، تردق  هک  اجنآ  ات  نایعیـشاذلف  .دـنا  هدومن  رکذ  فعاضم  فاعـضا  هب  لزانم ، هب 
؟! دهد یم  نایعیش  هب  یغورد  تبسن  هچ  باّذک  كاّته و  درم  نیا  هک  دیربب  یپ  هاگ  نآ  .دنیامن  ادا  تعامج 

هللا تیب  جح  هب  ناناملسم  دننام  نایعیش   (1): دیوگ هحفص  نامه  رد  زین  و 

602 ص :

ّجحی امک  اهیلا  نوّجحیو  نیکرشملل  ههباشم  اهیلع  نوفکعیف  روبقلا  یلع  هنیبملا  دهاشملا  نومظعیو  : » دسیون یم  هیمیت  نبا  .نامه  - 1
جحلا نع  اهیلا  جـحلاب  ینغتـسی  نم ال  نّوبـسی  لب  هبعکلا  یلا  جـحلا  نم  مظعأ  اهیلا  جـحلا  لـعجی  نم  مهنمو  قیتعلا  تیب  یلإ  ّجاـحلا 

«. هدابع یلع  هللا  ضرف  يّذلا 
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یم نعل  بس و  هکلب  دنناد ، یم  رتالاب  ادخ  هناخ ي  ّجـح  زا  ار  روبق  ّجـح  باوث  .دـشاب  یم  روبق  ترایز  اهنآ  ّجـح  هکلب  دـنور ، یمن 
(. نایعیش هدنخ  ( !؟ دنور یمن  روبق  ّجح  هب  هک  ار  یناسک  دنیامن 

هب دنا  هداد  رارق  تدابع  نیا  هب  عجار  یـصوصخم  لصف  هک  دینیب  یم  دینک ، زاب  ار  نایعیـش  تادابع  لئاسر  بتک و  رگا  هکنآ  لاح  و 
زا هتشذگ  جحلا .» باب  جحلا -  باتک   » مان

يرابخا هک  اجنآ  ات  دنا ، هداد  جح  هب  فّرشت  رد  نایعیش  يارب  هیلاع  تاروتسد  اهنآ  رد  هک  دراد  جح  کسانم  باتک  یهیقف  ره  هکنآ 
مالسا هقبر ي  زا  دومن ، كرت  ار  هللا  تیب  ّجح  دش و  ینغتسم  رگا  یّنـس ) ای  هعیـش   ) ناملـسم هک  دنا  هدومن  لقن  نیموصعم  هّمئا ي  زا 

گرم ماگنه  تسا و  جراخ 

« .ًاّیسوجم تئش  نإو  ًاینارصن  تئش  نإو  ایدوهی  تئش  نإ  هتیم ؛ يأ  تم  هل  لاقی  »

(1) .تیسوجم ای  تینارصن و  ای  دوهی  نید  هب  يریمب ؛ يراد  لیم  قیرط  هچ  هب  دوش : یم  هتفگ  ملاع ) بیغ  زا   ) جح كرات  نآ  هب 

تابتع هب  فّرشت  هک  یتاهد  یماع  هعیش  کی  زا  امش  دنیامن ؟ هللا  تیب  ّجح  كرت  نایعیش  یتاروتسد ، نینچ  اب  دنک  یم  رواب  لقع  ایآ 
هّکم زج  دروآ ، ياج  هب  دیاب  اجک  ار  جح  لمع  هک  دینک  لاؤس  دیامن ، یم  راهطا  هّمئا  روبق  ترایز  تایلاع و 

603 ص :

وا هب  فحجت  هجاح  کـلذ  نم  هعنمی  ملو  مالـسالا  هجح  جـحی  ملو  تاـم  نم  : » تسا هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  - 1
باب کسانملا  باتک  ص386 ، دیفم ، خیش  ْهعنقملا ، «، ) ًاینارصن وأ  ًایدوهی  ءاش  نا  تمیلف  هعنمی  ناطلس  وأ  هعم ، جحلا  قیطی  ضرم ال 

يرایـسب تایاور  هدش  دای  ياهباب  رد  عیطتـسم و  وه  جحلا و  فوس  نم  باب  جـحلا ، باتک  4/268/1 و 5 ، ینیلک ، خیشل  یفاکلا ، 2 ؛
(. تسا هدش  رکذ  جح  تیمها  رد 
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.داد دهاوخن  باوج  امش  هب  همّظعم 

غورد تبـسن  دیفم  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  مظعا ، لجا  خیـش  هعیـش ، ياملع  رخافم  زا  یکی  هب  ربخ  یب  ادـخ  زا  درم  نیا  هاگ  نآ 
تـسا مومع  تسد  رد  تارایزلا  کسنم  مان  هب  خیـش  باتک  هکنآ  لاح  و  دهاشملا » جـحلا  کسانم   » مان هب  دراد  یباتک  هک  دـهد  یم 

هداد تارازم  ریاس  دننام  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیرهاط  هّمئا  هسّدقم  باتعا  هب  فّرـشت  ترایز و  تاروتـسد  باتک ، نآ  رد  هک 
.تسا

هیلاع روبق  ترایز  هبجاو ،) هن   ) هبودنم تادابع  زا  تسا  هتشون  اهنآ  لّوا  رد  هک  دید  دیهاوخ  دییامن ، هعلاطم  ار  رازم  بتک  امش  رگا  و 
یب ادخ  زا  درم  نیا  راتفگ  بذک  رب  لیلد  نیرت  گرزب  .دشاب و  یم  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ترتع  زا  نیرهاط  هّمئا  مرکا و  ربمغیپ 
یم راختفا  تعجارم  زا  دعب  ددرگ و  یم  اهنآ  بیصن  هللا  تیب  هب  فّرشت  راختفا  رفن  نارازه  یلاس  ره  رد  هک  تسا  نایعیـش  لمع  ربخ ،

.دنمانب یجاح  ار  اهنآ  هک  دنیامن 

!! دیربب یپ  باّذک  درم  نیا  ياه  يزادرپ  غورد  هب  هاگ  نآ 

ینعی دننک ؛ یم  نعل  ار  اهنآ  هتسویپ  دنمان و  یم  رمع  رکب و  یبا  مان  هب  ار  دوخ  ياهگس  نایعیش   (1): دیوگ لوا  دلج  هحفص 11  رد  و 
!؟ دنا هدومن  نعل  ار  رمع  رکبابا و 

(. بّجعت اب  نایعیش  هدنخ  )

نایعیـش هب  تمهت  غورد و  بذک و  تبـسن  هزادنا  نیا  ات  هک  درم ، نیا  نید  نتـشادن  بّصعت و  دانع و  زا  دنک  یم  بّجعت  ناسنا  ًاعقاو 
! دهدب مولظم 

604 ص :

رمع و رکب و  یبأ  مسإب  هبالک  یّمـسی  نم  مهنمو  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .ْهعیـشلا  تاـقامح  ضعب  ّفلؤم ، همّدـقم  ، 1/50 نامه ، - 1
«. رانلا باحصأ  مساب  یبلک  یمست  لوقیو : کلذ  لعفی  نم  براضی  ریکب »  » هل لیقف  هبلک  یّمس  اذإ  نم  مهنمو  امهنعلی 
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اج همه  رد  دنا و  هدومن  یفرعم  نیعلا  سجن  ار  گس  ناشیا ، هدـیقع ي  فالخ  رب  هعیـشرابخا ، ماکحا و  بتک  مامت  رد  هکنآ  لاح  و 
.ددرگ یمن  لزان  هناخ  نآ  لها  هب  ادخ  تمحر  دشاب ، گس  یناملسم  هناخ ي  رد  رگا  هک  دنا  هدروآ 

یصوصخم طیارش  اب  یناب ) هلگ  هناخ و  ینابساپ  و  راکش ، يارب   ) اج دنچ  رد  رگم  دنتسه  گس  يرادهگن  زا  عونمم  هعیش  ناناملـسم 
، دیزی اب  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  مرکا  ربمغیپ  دیهش  طبس  ءادهـشلادیس ، ترـضح  تفلاخم  ّتلع  کی   (1) .دنا هدومن  تبث  هک 

.دومن یم  يرادهگن  گس  هروکذم ، تاهج  نودب  هناخ ، رد  دومن و  یم  يزاب  گس  دیزی  هک  دوب  نآ  يارب 

ار اهنآ  ام  هدش ) انثتسم  هک  هروکذم  تاهج  نودب   ) دیامن یم  يرادهگن  گس  هناخ  رد  هک  دینیبب  ار  یّنس  هعیش و  زا  یناملـسم  رگا  و 
.میرادن اهنآ  هب  هدیقع  هدومن و  نید  رد  مهّتم 

گـس هناخ  رد  تسا ،) سجن  هناخ  نآ  دشاب ، دازآ  هناخ  ره  رد  گس  هک   ) هغیلب تادیکأت  نیا  اب  هعیـش  تسا  نکمم  هنوگچ  هاگ  نآ 
؟ دنیامن نعل  بس و  ار  اهنآ  ای  دراذگب !؟ اهنآ  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هباحص  مان  هوالع  هب  .دیامن  يرادهگن 

.جاجل دانع و  بّصعت و  زا  میرب  یم  ادخ  هب  هانپ  .ناملسم  عون  نیا  رب  ُفا 

605 ص :

رب زین  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  تاـیاور  رد  تسا  هدـش  دراو  نآ  ندوب  سجن  گـس و  میرحت  رد  هک  میرک  نآرق  تاـیآ  رب  هوـالع  - 1
بلکلا مرح  یلاعت  هللا  نا  : ) لاق هنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نع  يور  .تسا  لطاب  زین  نآ  نمث  یتح  تسا و  هدش  دیکأت  نآ  میرحت 

: تسا هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  زین  و  (، 3/466 یـسوط ، خیـش  فـالخلا ، ( ) اـهنمث مرحو  رمخلا  مرح  هنمث و  مرح  و 
نم ًارـش  ًاقلخ  قلخی  مل  هللا  ّنا  ...مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  ثحبلا ) باـب  یفاـکلا 5/127/2 ،  ) ...بکلا نمثو  هتیملا  نمث  ثـحبلا 

( ققحم (. ) مامحلا ءام  باب   3/14/1 یفاک ،  ) بلکلا نم  هللا  یلع  نوها  بصانلا  ناو  بلکلا 
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میوش و یم  درم  نیا  ياه  هتفگ  مامت  هب  میلـست  ام  دـشاب ، هدرک  یلمع  نینچ  هک  دـیداد  ناشن  لهاج  یماع  ولو  هعیـش  کی  امـش  رگا 
ياوغا ثعاب  ملع ، لها  سابل  هب  هک  بّصعتم  جوجل و  دونع ، نامدرم  رب  دینک  نعل  سپ  تسناوت ،) دیهاوخن  زگره  و   ) دـیتسناوتن رگا 

.دنیامن یم  ناناملسم  نایم  رد  توادع  فالتخا و  داجیا  هدش و  ربخ  یب  مدرم 

، ءارماس رد  بادرـس  دننام  اهاج  زا  يرایـسب  رد  اذـل  دنـشاب ، یم  رظتنم  ماما  رظتنم  نوچ  نایعیـش   (1): دـسیون یم  مود  دـلج  رد  زین  و 
هدامآ حّلسم  همه  تسا و  رضاح  بکرم  هک  دوخ  ماما  هب  دننز  یم  دایرف  دننک و  یم  رضاح  نآ  ریغ  ای  رطاق  ای  بسا  زا  یبکرم  اهزور 

دیامن و جورخ  ات  دننز  یم  ادص  ار  ترـضح  نآ  هداتـسیا ، قرـشم  هب  ور  ناضمر  كرابم  هام  رخاوا  رد  امن و  جورخ  میتسه ؛ تمدخ 
ترـضح نآ  يرازگتمدـخ  زا  دـشاب و  زامن  رد  وا  دوش و  رهاظ  ترـضح  نآ  اداـبم  هک  دـننک  یم  زاـمن  كرت  یـصاخشا  اـهنآ  ناـیم 

!؟ ددرگ مورحم 

(. هعیش یّنس و  زا  راضح  دیدش  هدنخ  )

نینچ هداـتفا ، رود  ياـه  ناـبایب  هشوـگ ي  رد  هک  يدرم  نآ  روآ  هدـنخ  باـسح و  یب  ياـه  تمهت  راـجنهان و  ياـهراتفگ  زا  بجع 
دنروشحم نایعیش  اب  دالب  مامت  رد  هک  میراد  هریغ  یقشمد و  يرصم و  زورما  ياملع  زا  بّجعت  هکلب  میرادن ، هتفگ  یتایلزه 

606 ص :

هدـع رظتنملل  نولعجی  مهنا  اـضیا  مهتقاـمح  نمو  : » دـسیون یم  هیمیت  نبا  .هعیـشلا  تاـقامح  ضعب  ّفلؤم ، همّدـقم  ، 1/44 ناـمه ، - 1
 - اسرف اماو  هلغب  اما  هباد -  كانه  نومیقی  زرخأ  دهاشمو  هیف  باغ  هنا  نومعزی  يّذلا  اّرماسب  يّذلا  بادرـسلاک  اهیف  هنورظتنی  دهاشم 

نورهـشیو جرخا  انالوم  ای  جورخلاب : هیلع  يدانی  نم  رخأ  تاـقوأ  یف  اـماو  راـهنلا  یفرط  یف  اـما  كاـنه  نومیقیو  جرخ  اذإ  اـهبکریل 
نع اهب  لغشیف  هالصلا  یف  وهو  جرخی  نأ  هیشخ  یلصی  ًامئاد ال  هالـصلا  تاقوأ  یف  موقی  نم  مهیفو  مهلتاقی  كانه  دحا  الو  حالـسلا 

«. هتمدخو هجورخ 
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، دنتسه یّنس  یگمه  مه  سّدقم  بادرس  ماّدخ  یتح  دنـشاب و  یم  نّنـست  لها  ناردارب  زا  نآ  یلاها  مامت  هک  ءارماس  رد  ًاصوصخم  و 
رد ار  تاهّرت  تافارخ و  لیبق  نیا  هدومن و  اه  هیمیت  نبا  لاثما  تایلزه  زا  تیعبت  هدینـشن ، گرزب  ياـملع  زا  هدرکن و  قیقحت  اـهنآ  زا 

ًْهلوجلا رد  يرصم  تباث  دمحم  هینثولاو و  مالسالا  نیب  عارصلا  رد  يرـصم  یمیـصق  هللادبع  دننام  ! ) دنیامن یم  جرد  دوخ  ياه  باتک 
یحضو مالسالا  رجف  رد  يرصم  نیما  دمحا  هعیشلا و  دیاقع  دقن  یف  ًْهعیشولا  رد  یناتسکرت  هللا  راج  یسوم  یندألا و  قرـش  عوبر  یف 

(. مهریغو مالسالا - 

دنا هداد  تبسن  نایعیش  هعماج  هب  نّنست  لها  ياملع  رباکا  هک  ییاه  تناها  رادخاش و  ياهغورد  اه و  تمهت  زا  يا  هنومن  دندوب  اهنیا 
یتسیاب مزادرپب ، مهلاثما  ناهبزور و  یـضاق  ظحاج و  یّکم و  رجح  نبا  لـیبق  زا  اـهنآ ، یماـمت  لاوقا  تسرهف  هب  متـساوخ  یم  رگا  و 
دنتـساوخ یم  هک  ءاملع  زا  لیبق  نیا  تایلزه  راتفگ و  عامتـسا  هب  میاـمن  عیاـض  ار  اهامـش  رمع  مریگب و  ار  امـش  تقو  رایـسب  ياـهبش 

.دندرگ نارگید  يامنهار 

یناتسرهش ياهیراک  طلغ 

نآ ّفلؤم  عالطا  ملع و  تهج  زا  یتمیق  ردق و  ًاقیقحت  هک  یتروص  رد  هدومن ، ادیپ  یناهج  تیفورعم  رایسب  هک  اهنآ  بتک  زا  اسب  هچ 
ردق و يزیشپ  ردق  هب  قیقحت  بابرا  دزن  رد  هک  يرمق  لاس 548  يافوتم  یناتسرهش ، میرکلادبع  نب  دّمحم  لحن  للم و  دننام  درادن ؛

.درادن تمیق 

زا هتشذگ  .هداد  نایعیـش  هب  هک  اج  یب  ياه  تمهت  اوران و  ياه  تبـسن  هچ  دنیب  یم  دیامن ، یم  زاب  یمدآ  هک  ار  باتک  نآ  تاحفص 
هب هدیقع  یتسرپ و  یلع  تبسن 

607 ص :
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(1) هیبشت خسانت و 

صیخشت هوق ي  هک  تسا  مولعم  تسا و  هداد  اهنآ  هب  تسا ، رانکرب  اهنآ  زا  نایعیـش  حور  رود و  اهنآ  زا  عرـش  لقع و  هک  یتافارخ  و 
.تسا هتشادن  قیاقح  رد  قّمعت  و 

قیقحت نودـب  هتفگ ، هچره  سک  ره  هتـسشن ، ایند  هشوگ ي  .هتـشادن  خـیرات  عیاقو  رب  مه  یفاک  عالطا  ملع و  تسا  حـضاو  هوالع  هب 
زا یتمـسق  رد  غورد  بذـک و  ياه  هتفگ  هب  لقاع  ناسنا  یتقو  .هدراذـگ  لحن  للم و  باتک  ار  شماـن  هتـشاگن ، لاـیخ  يور  یفاـک ،

مسق نیمه  مه ، باتک  ياه  تمسق  ریاس  رد  اجک  زا  هک  دوش  یم  هداتفا  رابتعا  زا  وا  رظن  رد  باتک  هیقب ي  دیامن ، یم  دروخرب  باتک 
.دشاب هدومنن  يزادنا  ملق  لایخ ، يور 

باتک یلک  بلاطم  هب  یپ  یئزج  رما  نیمه  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  هک  میامن  یم  هراشا  یخیرات  هداس ي  هعقاو ي  کی  هب  هنومن  يارب 
.دنسانشب ار  ّفلؤم  هدرب و 

دهـشم یقنلا و  دمحم  نب  یلع  ماما  ترـضح   » یقت دّمحم  ماما  ترـضح  زا  دعب   (2): دسیون یم  هیرـشع  ینثا  تالاح  عیاقو و  نمض 
ماما يداه ، ترـضح  كرابم  ربق  هک  دـنناد  یم  مه  لافطا  نانمـشد و  یتح  یماع  فراع و  ره  هکنآ  لاح  و  « ) تسا مق  رد  شمرکم 
دبنگ مرح و  ياراد  دشاب ، یم  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شرابت  الاو  دنزرف  ربق  يولهپ  ءارماس ، رد  هیلع  هللا  مالـس  یقنلا  یلع 

(. تسا هتشاد  ار  نآ  ندومن  بَّهذم  راختفا  راجاق ، هاش  نیدلارصان  موحرم  هک  تسا  یلاع  رایسب  يالط 

یم غورد  نایعیـش  دـنیامرفن  خیـش  باـنج  اـت  مدومن ، هراـشا  ار  کـی  رازه  زا  هنومن  يارب  .مهدـن  مـالک  لوط  نیا  زا  شیب  تسا  سب 
هکلب دننز ، یم  تمهت  دنیوگ و 

608 ص :

.هیلاغلا باب 6 ، ، 157  - 1/155 یناتسرهش ، لحنلاو ، للملا  - 1
.هیرشع انثالا  ْهعیشلا  باب 6 ، ، 1/150 نامه ، - 2
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.دنتسه هراک  نیا  ناشدوخ  ياملع  رباکا 

وا تالاح  عیاقو  مه  نّنست  لها  ياملع  رباکا  هکلب  مدزن ، تمهت  مدومنن و  تراسج  هریرهوبا  ياقآ  هب  اهنت  یعاد  دننادب  هکنیا  يارب  و 
.میامن یم  هراشا  نآ  زا  ضعب  هب  راصتخا  وحن  هب  دنا ، هدومن  طبض  ار 

نآ تالاح  هریرهوبا و  تّمذم  رد  رابخا 

(1)« هغالبلا جهن   » حرش مراهچ  دلج  رد  زین  لّوا و  دلج  هحفص 358  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

دومن رومأم  ار  نیعبات  هباحص و  زا  یعمج  نایفس  یبا  نب  هیواعم ي  هک  دیامن  یم  لقن  یفاکسا  رفعج  وبا  ماما  دوخ ، داتسا  خیـش و  زا 
نیا لوغشم  هتسویپ  اهنآ  اذلف  .دنهد  راشتنا  مدرم  نایم  دنیامن و  لعج  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نتـسج  يرازیب  نعط و  رد  هحیبق  رابخا  هک 
یم مالّـسلا  هیلع  یلع  تّمذـم  نعط و  رد  هحیبق  ثیداحا  لعج  هک   ) صاخـشا نآ  هلمج ي  زا  دـنداد ؛ یم  حـیابق  راشتنا  دـندوب و  رما 

.دندوب هبعش  نب  ْهریغم  صاع و  نب  ورمع  هریره و  وبا  دندومن ،)

(2) هدومن تیاور  شمعا  زا  هحفص 359  رد  ات  دهد  یم  لّصفم  حرش  ار  ایاضق  سپس  يو 

لابقتسا ترثک  دش و  هفوک  دجسم  دراو  هیواعم  اب  هریره  وبا  یتقو  هک 

609 ص :

ثیداـحألا رکذ  یف  لـصف  هباحـصأل ،) مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نـمو   ) هـبطخ 56 ، 4/63 دـیدحلا ، یبا  نـبا  ْهغـالبلا ، جـهن  حرـش  - . 1
ًاموق عضو  هیواعم  ّنَأ  یلاعت ...  هللا  همحر  یفاکـسإلا  رفعج  وبأ  انخیـش  رکذو  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبأ  نبا  .ّیلع  ّمذ  یف  ْهعوضوملا 
کلذ یلع  مهل  لعجو  هنم  هئاربلاو  هیف  نعطلا  یضتقت  مالّـسلا ، هیلع  ّیلع  یف  هحیبق  رابخأ  هیاور  یلع  نیعباتلا  نم  ًاموقو  هباحـصلا  نم 

«. ریبزلا نب  هورع  نیعباتلا  نمو  .هبعش  نب  هریغملا  صاعلا و  نب  ورمع  هریرهوبأ و  مهنم  هاضرأ ، ام  اوقلتخاف  هلثم ؛ یف  بغری  ًالعج 
یبأ نبا  .ّیلع  ّمذ  یف  ْهعوـضوملا  ثیداـحألا  رکذ  یف  لـصف  هباحـصأل ،) مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نـمو   ) هـبطخ 56 ، 4/67 ناـمه ، - 2

دجـسم یلإ  ءاج  هعامجلا ، ماع  هیواـعم  عم  قارعلا  هریره  وبأ  مدـق  اّـمل  لاـق : شمعـألا ، يورو  رفعج : وبأ  لاـق  : » دـسیون یم  دـیدحلا 
بذکأ ّینأ  نومعزتأ  قارعلا ، لهأ  ای  لاقو : ًارارم  هتعلـص  برـض  مث  هیتبکر  یلع  اثج  سانلا  نم  هلبقتـسا  نم  هرثک  يأر  املف  هفوکلا ،

یمرح ّناو  ًامرح ، ّیبن  ّلکل  ّنإ  : < لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمـس  دقل  هللاو  رانلاب  یـسفن  قرحأو  هلوسر  یلعو  هللا  یلع 
ًاّیلع ّنأ  هللااب  دهـشأو  نیعمجا < سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـح  اهیف  ًاثدـح  اهیف  ثدـحأ  نمف  روث ، یلإ  ریع  نیب  ام  هنیدـملاب ،

«. هنیدملا هرامإ  هّالوو  همرکأو  هزاجأ  هلوق ، هیواعم  غلب  اّملف  .اهیف  ثدحأ 
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يا تفگ : هاگ  نآ  مدرم .) هّجوت  بلج  يارب   ) دز یم  رـس  رب  یتسد  ود  هک  یتلاح  رد  تساخرب ، دوخ  ياـپ  ود  رب  دـید ، ار  ناگدـننک 
نم هک  ار  هچنآ  نم  زا  دیونشب  مرخب ؟ مدوخ  رب  ار  مّنهج  شتآ  میوگب و  ربمغیپ  ادخ و  رب  غورد  نم  دیرب  یم  نامگ  ایآ  قارع ! مدرم 

: دومرف هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا 

ًاّیلع ّنأ  هللااب  دهـشأو  لاق : .نیعمجأ  سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعف  ًاثدـح  اهیف  ثدـحأ  نمف  یمرح ، هنیدـملاو  ًاـمرح  ّیبن  ّلـکل  ّنا  »
« .ًاثدح اهیف  ثدحأ 

هکئالم ادخ و  تنعل  داب  وا  رب  دیامنب  هنیدم  رد  يا  هثداح  ثادـحا  سک  ره  .تسا  هنیدـم  نم  مرح  تسا و  یمرح  يربمغیپ  ره  يارب 
کیرحت ار  مدرم  ینعی  ! ) دومن هثداـح  ثادـحا  هنیدـم  رد  یلع  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادـخ  تفگ : هریرهوـبا  هاـگ  نآ  .مدرم  ماـمت  و 

.دومن نعل  ار  یلع  دیاب  ربمغیپ  هدومرف ي  هب  هک  دومن 

داتسرف مالّسلا ، هیلع  یلع  تفالخ  زکرم  هفوک ، رد  مه  نآ  هدومن ، وا  هب  یتمدخ  وچمه  هریرهوبا  هک   ) دیسر هیواعم  هب  ربخ  نیا  یتقو 
یهتنا .دینادرگ  هنیدم  یلاو  ار  وا  داد و  شا  هزیاج  دومن ، شمارکا  دندروآ ، ار  وا 

ياـفلخ زا  یکی  اـب  هیواـعم  دـنیاشوخ  يارب  هک  ار  یمدآ  نینچ  تسا  راوازـس  دـشاب و  یمن  وا  تـیدودرم  رب  لـیلد  لاـمعا ، نـیا  اـیآ 
فرشا لضفا و  لمکا و  هکلب  نیدشار ،

610 ص :
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!؟ دینادب حودمم  کین و  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحص  زا  يزور  هک  نوچ  هدومن ؛ راتفر  مسق  نآ  اهنآ 

.دنناوخب نوعلم  دودرم و  ار  وا  هک  تسا  نایعیش  تسد  رد  وا  تینوعلم  رب  یلیلد  هچ  خیش :

دودرم و نوعلم و  ًامتح  نیقیرف ، قافتا  هب  ربمغیپ ، هدـننک ي  بس  هکنآ  لـیالد  زا  یکی  .دـشاب  یم  تسد  رد  يرایـسب  لـیالد  یعاد :
.دشاب یم  شتآ  لها 

یلع سک  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  ناتدوخ  ياملع  رباکا  مدومن ، ضرع  ًالبق  هک  يرابخا  ربانب  و 
رب هوالع  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  هریرهوبا  نوچ  هدومن ؛ بس  ار  ادخ  دـیامن ، بس  ارم  هک  یـسک  هدومن و  بس  ارم  دـیامن ، بس  ار 
 - ثیدـح عضو  لـعج و  هطـساو  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  نیدّـحوملا  یلوـم  اـنالوم و  ندوـمن  نعل  بس و 

! دومن یم  ترضح  نآ  ّبس  هب  راداو  ار  مدرم  دش -  ضرع  هچنانچ 

نیملسم راتشک  ملظ و  رد  ًْهاطرا  نب  رسب  اب  هریرهوبا  تکرش 

(1)« يربط  » نوچ ناتدوخ ، نیخّروم  رباکا  هکنآ  لیالد  هلمج  زا 

(2) ریثا نبا  و 

(3) دیدحلا یبا  نبا  و 

(4) يدوهمس همالع ي  و 

(5) نودلخ نبا  و 

نارگید ناکّلخ و  نبا  و 

611 ص :

هیجوت کلذ  نم  اهیف  ناـک  اـممف  : » دـسیون یم  يربط  .يرجه  لاس 40  عیاـقو  ، 107  - 4/106 يربط ، ریرج  نبا  يربـط ، خـیرات  - 1
ّیلع هعیـش  نم  هریثک  هعامج  کلذ  هریـسم  یف  رـسب  لتقو  زاجحلا ...  یلا  هلتاقملا  نم  فـالآ  هثـالث  یف  هاـطرأ  یبأ  نب  رـسب  هیواـعم 

«. مهب یلصف  هریره  وبأ  داعو  هفوکلا  یلا  افرصنم  جرخ  مث  مهب ...  یلصی  هریره  وبأو  هنیدملا  یتأ  یتح  راس  مث  نمیلاب ... 
يربط زا  هچنآ  هباشم  ار  نایرج  نیا  ریثا  نبا  .ْهاـطرأ  یبأ  نب  رـسب  ْهیرـس  رکذ  يرجه ، لاس 40  عیاقو  ، 3/384 ریثا ، نبا  لـماکلا ، - 2

.تسا هدروآ  میدرک  لقن 
باحصأ ءالیتساب  رابخألا  هیلع  ترتاوت  دقو  مالّـسلا  هیلع  هل  هبطخ  نمو   ) هبطخ 25 ، 1/340 دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 3

فیثک شیج  یف  نمیلا  یلإ  هیواعم  هاطرا ] نب  رسب   ] هثعب : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .هبسنو  هاطرأ  یبأ  نب  رسب  دالبلا ،) یلع  هیواعم 
«. ...ًاریثک اقلخ  لتقف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هعاط  یف  ناک  نم  لک  لتقی  نأ  هرمأو 
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ارذگ روط  هب  ار  ْهاطرا  نب  رسب  راتشک  زین  يدوهمس  .ْهنیدملا  وزغی  ْهاطرأ  نب  رسب  لصف 2 ، باب 2 ، ، 1/46 يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  - 4
.تسا هدرک  لقن 

.دنک یم  هراشا  ْهاطرا  نب  رسب  تایانج  هب  زین  نودلخ  نبا  .راصمألا  یلإ  لاّمعلا  ْهیواعم  ثعب  3/4 و 5 ، نودلخ ، نبا  خیرات  - 5
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یبوکرس يارب  ار  سفنلا  یقـش  بلقلا و  یـسق  راوخنوخ ، كافـس ، ْهاطرا  یبا  نب  رـسب  نایفـس  یبا  نب  ْهیواعم  هک  یعقوم  دنا : هتـشون 
هّکم و هنیدم و  رد  دومن ، هناور  هنیدم  هقیرط  زا  یماش  یگنج  درم  رازه  راهچ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  انالوم  نایعیش  نمی و  لها 

فارطا تومرـضح و  اعنـص و  و  دوب ) نادـمه  لیابق  زا  هک   ) بحرا هلیبق ي  نارجن و  و  هماهت ) رد  تسا  يرهـش  هک   ) هلاـبت فئاـط و 
نینمؤملاریما نایعیش  مشاه و  ینب  ناوج  ریپ و  هب  دندومن ، لامعا  ار  يّدعت  ملظ و  ماع و  لتق  یکاّفس و  تناها و  هجرد ي  اهتنم  اهنآ ،
نینمؤملاریما فرط  زا  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرکا  ّمع  نبا  سابع -  نب  هللادیبع  ریغـص  لفط  ود  یتح  دـندومنن ، افتکا 

رفن رازه  یـس  زا  هدایز  رفـس ، نآ  رد  ار  نوعلم  نآ  رما  هب  ناگدش  هتـشک  هرامـش  هک  اجنآ  ات  دیرب ، رـس  دوب ، نمی  یلاو  مالّـسلا  هیلع 
!؟ دنا هدروآ 

تـسامش بولطم  هریرهوبا  ياقآ  زا  بجع  یلو  هدـش ، هدـید  اهنیا  زا  شیب  اهنآ  عابتا  اه و  يوما  زا  هکنآ  هچ  تسین ؛ یبّجعت  اهنآ  زا 
.دوب وا  عیجف  تایلمع  رظان  رضاح و  راوخنوخ  كاّفس  رُسب  تنواعم  تیعم و  هب  ترفاسم ، نیا  رد  هک 

612 ص :
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وبا يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دننام  عافدالب ، هانگ  یب  مدرم  نآ  دندروآ و  دراو  هرّونم  هنیدم  لها  هب  هک  یمتس  ملظ و  رد  ًاصوصخم 
هناخ دننام  ار  اهنآ  ياه  هناخ  دنتشگ و  ناهنپ  اه  هناخ  رد  یخرب  يرارف و  یـضعب  نازرل ، ناسرت و  یگمه  نارگید ، يراصنا و  بویا 
رای کمک  نواعم و  هکلب  دز ، یمن  یفرح  دید و  یم  هریرهوبا  .دز  شتآ  دوب -  هللا  لوسر  ّصاخ  هباحـص  زا  هک  يراصنا -  بویا  وبا 

.دوب وا 

زا مه  دعب  دـنام و  اجنآ  رد  تباین  ناونع  نامه  هب  هریرهوبا  همّظعم ، هّکم  تمـس  هب  رثا ، تبکن  رکـشل  نآ  تکرح  زا  دـعب  ًاصوصخم 
.دیدرگ هنیدم  یلاو  ْهاطرا ، نب  رسب  اب  تدعاسم  يرازگتمدخ و  نیا  ناربج  هب  هیواعم  فرط 

(1) لاس هس  تّدم  رد  هک  تسرپایند  درم  نیا  ایآ  دیهد  فاصنا  ادخ  هب  ار  امش 

هک

613 ص :

اولاق : » دسیون یم  دعس  نبا  .سوَد  دفو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  برعلا  تادافو  رکذ  ، 1/265  ] دعس نبا  تاقبط  رد  - ) 1
هللادبعو هریرهوبا  مهیفو  تیب  لهأ  نونامث  وأ  نوعبس  هنیدملا  مهنم  هعم  مدقو  اوملسأف  هموق  اعد  یسودلا  ورمع  نب  لیفطلا  ملـسأ  اّمل 

.ْهریرهوبأ لاح  حرش  هرامش 10680 ، همجرت  رجح 7/359 ، نبا  هباصا  و  ...ربیخب » هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یسودلا و  رهیَُزا  نب 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تمدق و  هریره : وبا  لاقف  ریـسیب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هافو  لبق  مدق  امنا  و  : » دسیون یم  رجح  نبا 

يراخب تیاور  هب  دش و  ناملـسم  ربیخ  حـتف  رد  هریرهوبا  هک  تسا  دراو  نّنـست  لها  ياملع  رباکا  هربتعم  بتک  ریاس  و  ...ربیخب » هلآو 
نیا يراخب  .مالسالا  یف  ْهّوبنلا  تامالع  باب  بقانملا ، باتک  ح 119 ، ، 5/42 يراخبلا ، حیحص  ، ] مالسالا یف  ْهّوبنلا  تامالع  باب  رد 
 ...[ نینـس ثالث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تبحـص  لاقف  هنع  هللا  یـضر  هریره  ابا  انیتأ  لاق  سیق  نع  دـنک : یم  لقن  ار  ثیدـح 

هرامش همجرت  ، 7/362  ] هباـصا رد  رجح  نبا  تیاور  هب  هدوبن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تاـقالم  هب  ّقفوم  لاـس  هس  زا  شیب 
مکاح و  هنس ]...  نیعبس  ًاینامث و  ْهریرهوبأ  شاع  دسیون : یم  ریبز  نب  نامیلـس  وبا  زا  لقن  هب  رجح  نبا  .ًهریره  وبا  لاح  حرـش  ، 10680

نع تسا : هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  مکاـح  .یـسودلا  ْهریره  یبأ  رکذ  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ح 6154 ، ، 3/581  ] كردتـسم رد 
ربلادبع نبا  و  هنس ] نیعبسو  نامث  نبا  وهو  نیسمخو  عست  هنس  تام  لاقیو  نیسمخو  نامث  هنـس  هریره  وبأ  تام  لاق : هعیبر  نب  هرمض 
نیسمخ عست و  هنس  یفوت  يدقاولا : لاق  دسیون : یم  ربلا  دبع  نبا  .هریره  وبا  لاح  حرش  هرامش 3208 ، همجرت  ، 4/1772  ] باعیتسا رد 

يداو رد  يرمق  لاس 57  رد  یگلاـس و  تشه  داـتفه و  نس  رد  نارگید  و  قیقعلاـب ]...  تاـم  هریغ  لاـقو  نیعبـسو ...  ناـمث  نبا  وهو 
( .دندومن نفد  عیقب  رد  هدومن و  لمح  هنیدم  هب  ار  شا  هزانج  دُرم ، قیقع 
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ایآ هدومن ؟ لقن  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  رازه  جـنپ  زا  هدایز  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تبحاصم  ترایز و  هب  فّرـشم 
يزوج نبا  طبس  دنسم و  رد  لبنح  دمحا  هنیدملا و  خیرات  رد  يدوهمس  همالع  لیبق  زا  نیقیرف ، ياملع  مامت  هک  ار  فورعم  ثیداحا 

(1)« هرکذت  » هحفص 163 رد 

: دومرف یم  ررکم  هک  دوب  هدینشن  دنا ، هدومن  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دانسا  هلسلس  اب  نارگید  و 

نعل .ًالدعالو  ًافرـص  همایقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  ال  نیعمجأ ، سانلاو  هکئالملاو  هللا  هنعل  هیلعو  هللا  فاخأ  ًاملظ  هنیدملا  لهأ  فاخأ  نم  »
« .صاصرلا بوذ  رانلا  یف  هللا  هباذأ  ّالإ  ءوسب  دحأ  هنیدملا  لهأ  دیری  .یتنیدم ال  فاخأ  نم  هللا 

دیامن یمن  لوبق  مدرم و  مامت  هکئالم و  ادخ و  تنعل  داب  وا  رب  دناسرتب و  ار  وا  دنوادخ  ملظ ، يور  زا  دناسرتب  ار  هنیدم  لها  سک  ره 
یمن هنیدم  لها  هب  يدب  هدارا  يدـحا  .ارم  هنیدـم  لها  دـناسرتب  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل  .ار  يزیچ  چـیه  تمایق  زور  وا  زا  دـنوادخ 

.دومن دهاوخ  بآ  شتآ  رد  برس  دننام  ار  وا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دیامن 

هب .دندومن  هنیدم  لها  رد  سرت  فوخ و  داجیا  يّدعت و  ملظ و  همه  نآ  هک  يرکـشل  رد  دومن  تکرـش  هنوگچ  تروص  نیا  رد  سپ 
راداو ثیداحا و  لـعج  هب  ترـضح ، نآ  هرهاـط  ترتع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـصو  قح و  هفیلخ ي  اـب  تفلاـخم  هوـالع 

ادخ هب  ار  امش  .هداد  رارق  دوخ  رب  ّبس  ار  وا  بس  ربمغیپ  هک  یسک  بس  هب  ار  مدرم  ندومن 

614 ص :

.تشذگ موس  سلجم  رد  ثیدح  نیا  هب  طوبرم  عبانم  - 1

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 668 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_614_1
http://www.ghaemiyeh.com


لوسر ادخ و  دودرم  هدوب ، لوغـشم  ثیداحا  لعج  عضو و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  زا  هک  یـسک  نینچ  دـیهد  فاصنا 
؟ .دشاب یمن 

.دیناوخ یم  لاّعج  عاّضو و  نید و  یب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  نیرت  ّقثوم  هک  دییامرف  یم  یفطل  یب  خیش :

وا هب  رمع  ندز  هنایزات  هریرهوبا و  ندوب  دودرم 

هفیلخ هدومن ، تیانع  وا  هب  تبسن  ار  یفطل  یب  عون  نیا  هک  یسک  لّوا  هکلب  مدومنن ، یفطل  یب  هریره  وبا  هب  تبـسن  اهنت  یعاد  یعاد :
موس دلج  هحفـص 104  رد  دیدحلا  یبا  نبا  لاس 23 و  ثداوح  رد  ریثا  نبا  دـننام  خـیرات ، بابرا  هک  دوب  باّطخلا  نب  رمع  یناـث  ي 

(1)« هغالبلا جهن  حرش  »

يرایسب لام  دنداد  ربخ  وا  هب  دومن ، نیرحب  یلاو  ار  هریره  وبا  لاس 21  رد  رمع  هفیلخ  نوچ  هکدنا  هدومن  لقن  نارگید  رصم و  پاچ 
: تفگ هفیلخ  دیسر ، هفیلخ  تمدخ  هک  نیمه  .هدومن  لوزعم  ار  وا  لاس 23  رد  اذل  هدیرخ و  يدایز  ياهبسا  هدومن و  عمج 

«. هللا لام  تقرسأ  هباتک  ّودعو  هللا  ّودع  ای  »

؟ ار ادخ  لام  يدومن  يدزد  ایآ  ادخ  باتک  نمشد  ادخ و  نمشد  يا  ینعی 

.دنداد نم  هب  مدرم  ییایاطع  هکلب  مدرکن ، يدزد  زگره  تفگ :

615 ص :

یم دـیدحلا  یبا  نبا  هلاّمع .) ضعب  یلإ  مالّـسلا  هیلع  هل  باـتک  نمو   ) ْهبطخ 40 ، 16/165 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
وّدعب ُتسل  هریره : وبأ  لاق  یلاعت ؟ هللا  َلام  َتقرَـسَا  هباتک ، ّودعو  هللا  ّودـع  ای  رمع : هل  لاق  نیرحبلا  نم  هریره  وبأ  مدـق  اّملو  : » دـسیون
فالآ هرـشع  هَمرغأو  هرّدلاب  هانث  مث  هسأر ، یلع  هدیرجب  َهبرـضف  .هللا  َلام  قرـسأ  ملو  امهاداع ، نم  ّودع  یّنکلو  هباتک ، ّودـع  الو  هللا 

لاق .تعباتت  یماهسو  قحالت  یئاطعو  تَلَسانت  یلیَخ  لاق : مهرد ؟ فالآ  هرـشع  کل  نیأ  نم  هریره  ابأ  ای  لاقف : هرـضحأ ، مث  مهرد ،
 ...«. هللاو ّالک  رمع :
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(2)« هباصا  » رد ینالقسع  رجح  نبا  »(1) و  تاقبط  » مراهچ دلج  هحفص 90  رد  دعس  نبا  زین  و 

(3)« دیرفلا دقع   » لّوا دلج  رد  هبردبع  نبا  و 

ییاهبسا ما  هدینـش  کنیا  .یتشادن  اپ  هب  ینیلعن  شفک و  مدومن ، نیرحب  یلاو  ار  وت  یتقو  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : هفیلخ  دسیون : یم 
؟ يدروآ اجک  زا  يدومن ، يرادیرخ  رانید  دصشش  رازه و  هب 

616 ص :

دعـس نبا  .ْهریره  وبا  لاح  حرـش  راصنألاو ، نیرجاهملا  نم  ْهیناثلا  ْهقبط  هرامش 520 ، همجرت  ، 4/250 دعـس ، نبا  يربکلا ، تاقبط  - 1
وأ مالساللو -  ّودع هللا  لاقف : باّطخلا  نب  رمع  یلع  تمدقف  نیرحبلاب  ًالماع  تنک  لاق : هریره  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  ار  نایرج  نیا 

ینثا یّنم  ذخأف  تعمتجا ، یل  ماهس  تجتانت و  یل  لیخ  امهاداع ، نم  ّودع  یّنکلو  ال ، تلق : هللا ، لام  تقرـس  هباتکلو -  ًاّودع هللا  لاق :
نم یـشخأف  ّیبن ، نبا  ّیبن  فسوی  تلق : فسوی ؟ لمع  دق  سیلأ  مل ؟ لاق : .ال  تلق : لمعت ؟ نأ ال  دـعب  ّیلا  لسرأ  مث  لاق  ًافلأ ، رـشع 

لوقأ نأ  فاخأو  يرهظ  اوبرضیو  یلام  اوذخأیو  یضرع  اومتشی  نأ  فاخأ  ال ، تلق : ًاسمخ ؟ لوقت  الفأ  لاق : .نیتنثا  وأ  ًاثالث  مکلمع 
«. ملع ریغب  یضقأو  ملح  ریغب 

ابأ لمعتسا  رمع  ّنا  : » دسیون یم  رجح  نبا  .ْهریره  وبا  لاح  حرـش  هرامش 10680 ، همجرت  ، 7/360 ینالقسع ، رجح  نبا  ْهباصالا ، - 2
، تعباتت هیطعأو  تجتن  لیخ  لاق : کل ؟ نیأ  نمف  لاومألا ، هذـهب  ترثأتـسا  رمع : هل  لاقف  فالأ ، هرـشعب  مدـقف  نیرحبلا ، یلع  هریره 
: لاق نمو ؟ لاق : کنم ؟ ًاریخ  ناک  نم  لمعلا  بلط  دـقل  لاقف : یبأف ، هلمعتـسیل  هاـعد  ّمث  لاـق ، اـمک  اهدـجوف  رظنف  یل ، قیقر  جارخو 

مکح ریغب  یـضقأ  وأ  ملع ، ریغب  لوـقأ  نأ  ًاـثالث  یـشخأو  هیممأ  نب  هریره  وـبا  اـنأو  هللا  ّیبـن  نبا  هللا ، ّیبـن  فـسوی  ّنا  لاـق : فـسوی ،
«. یلام عزنیو  یضرِع ، متُشیو  يرهظ  برضیو 

: دسیون یم  هبر  دبع  نبا  .مزعلاو  مزحلا  نم  ناطلـسلا  هب  ذـخؤی  ام  ناطلـسلا ، یف  ْهؤلؤللا  باتک  ، 1/34 هبر ، دبع  نبا  دیرفلا ، دـقع  - 3
فلأب ًاسارفأ  تعتبا  کنا  ینغلب  ّمث  نیلعنالب ، تنأو  نیرحبلا  یلع  کتلمعتـسا  ّینأ  نیح  نم  تملع  له  هل : لاـقف  هریره  اـبأ  اـعد  ّمث  »

.هّدأف لضف ، اذهو  کتنوؤمو  کقزر  کل  ُتبسح  دق  لاق : تقحالت ، ایاطعو  تجتانت  سارفا  انل  تناک  لاق : رانید ؟ هئام  تس  رانید و 
.هللادنع اهتبـستحا  لاق : .اهب  تیا  لاق : ّمث  هامدأ ، یّتح  هبرـضف  هرّدلاب ، هیلإ  ماق  ّمث  كرهظ  عجوأو  هللاو  یلب  لاق : .کلذ  کلـسیل  لاق :
تعجر ام  نیملـسملل ؟ الو  کل ال هللا  سانلا  یبحب  نیرحبلاب  رجح  یـصقأ  نم  تئجأ  ًاعئاط  اهتیّدأو  لالح  نم  اهتذـخأ  ول  کلذ  لاـق 

«. هریره یبأ  مأ  هیممأو  رمحلا  هیعرل  ّالإ  همیَمُأ  کب 
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.هدیدرگ رایسب  نآ  جیاتن  هک  تسا  مدرم  يایاطع  تفگ :

رد هک  رانید  رازه  هد  درک  رما  هاگ  نآ  .دـش  دولآ  نوخ  ات  دز  وا  تشپ  رب  هناـیزات  ردـق  نآ  تساـخرب و  اـج  زا  دـیدرگ ، ریغتم  هفیلخ 
.دنداد لاملا  تیب  لیوحت  هتفرگ و  وا  زا  دوب ، هدومن  هریخذ  نیرحب 

(1)« حیحص  » لّوا دلج  هحفص 34  رد  ملسم  هکلب  دز ، ار  وا  تفالخ  نامز  رد  اهنت  هن 

لیاوا رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دروخ  نیمز  رب  تشپ  هب  ات  دز  ردق  نآ  ار  هریرهوبا  باّطخلا  نب  رمع  ادخ ، لوسر  نامز  رد  هکدـسیون  یم 
(2)« هغالبلا جهن  حرش   » لّوا دلج  هحفص 360 

: دیوگ

هیاورلا نم  ترثکا  دق  لاقو  هردلاب  رمع  هبرـض  هیاورلا ، ّیـضرم  ریغ  انخویـش ، دنع  لوخدـم  هریرهوبأ  و  یفاکـسالا :)  ) رفعج وبأ  لاق  »
« .هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ًابذاک  نوکت  نأ  کب  يرحأ 

ام خویش  دزن  رد  هریره  وبا  تسا : هتفگ  هلزتعم ) خیش   ) یفاکسا رفعج  وبا 

617 ص :

ار ثیدح  نیا  ملـسم  .ًاعطق  ْهّنجلا  لخد  دیحوتلا  یلع  تام  نم  ّنأ  یلع  لیلدلا  باب  نامیالا ، باتک  ح 52 ، ، 1/60 ملسم ، حیحص  - 1
لوسر ای  معن  تلقف : هریره <؟ وبأ  : < لاقف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  تلخدف  لاق ...  هریره -  وبأ  ینثّدح  : » دـنک یم  لقن 

، هللا ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشی  طئاحلا  اذه  ءارو  نم  تیقل  نمف  نیتاه ، یلعنب  بهذا  : < لاق .هیلعن  یناطعأو  > ) هریره ابأ  ای  : < لاقف هللا ... 
یلص هللا  لوسر  العن  ناتاه  تلقف : هریره ؟ ابأ  ای  نالعنلا  ناتاه  ام  لاقف : .رمع  تیقل  نم  لّوا  ناکف  هّنجلاب .< هرّـشبف  هبلق ، اهب  ًانقیتسم 

ُتررخف ال ّیَیدـَث  نیب  هدـیب  رمع  برـضف  .هّنجلاب  هترّـشب  هبلق  اهب  ًانقیتسم  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشی  تیقل  نم  امهب  ینثعب  هلآو ، هیلع  هللا 
لاقف .يرثأ  یلع  وه  اذإف  .رمع  ینبکرو  .ًءاُکب  تشهجأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  تعجرف  هریره ، ابأ  ای  عجرإ  لاقف : یتس ،

تررخ ًهبرـض  ییدث  نیب  برـضف  هب ، ینتثعب  يذـّلاب  ُهتربخاف  رمع  ُتیقل  تلق : .هریره  ابأ  ای  کلام  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل 
«. ...یتسال

ثیداحألا رکذ  یف  لصف  هباحـصأل ،) مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) هبطخ 56 ، 67  - 4/68 دیدحلا ، یبا  نبا  ْهغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
.ّیلع ّمذ  یف  ْهعوضوملا 
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رد يور  هدایز  تفگ : دز و  هنایزات  ار  وا  رمع  دـشاب و  یمن  ام  لوبق  اـضر و  دروم  وا  تیاور  و  لـقع ) ثیح  زا  ینعی   ) تسا لوخدـم 
.هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  یهدب  تبسن  غورد  هکنآ  زا  يرتراوازس  وت  يا و  هدومن  تیاور 

شرجز دز و  هنایزات  اب  ار  وا  رمع  هفیلخ  دـنیامن : یم  لقن   (2)« لاّمعلا زنک   » هحفص 239 رد  یقتم  »(1) و  ریبک خیرات   » رد رکاسع  نبا 
غورد هکنیا  زا  يرتراوازـس  وت  ربمغیپزا و  ییامن  یم  لقن  دایز  تیاور  نوچ  تفگ : دومن و  هللا  لوسر  زا  ثیدـح  لقن  زا  عنم  دومن و 

زا ار  ثیدح  لقن  ینک  كرت  دیاب  اذل  دیوگ .) یم  غورد  ترضح  نآ  لوق  زا  یسنجان  وت  لثم  ینعی  ( ؛ ترـضح نآ  فرط  زا  ییوگب 
نیمز هب  اـی  و  هدوـب ) اـجنآ  زا  هریرهوـبا  هک  نمی  رد  تسا  يا  هلیبـق  هک   ) سود نـیمز  هـب  متـسرف  یم  ار  وـت  ّـالا  ترـضح و  نآ  لوـق 

.دنتسه دایز  اجنآ  رد  ناگنیزوب  هک  یناتسهوک  ینعی  ناگنیزوب ،

(3)« هغالبلا جهن  حرش   » لّوا دلج  هحفص 360  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و 

پاچ

618 ص :

نع : » دسیون یم  رکاسع  نبا  .عوسیه  نب  عتام  نب  بعک  لاح  حرـش  هرامش 5817 ، همجرت  ، 50/172 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 1
کّنقحلأل وأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ثیدحلا  ّنکرتتل  هریره : یبأل  لوقی  باّطخلا  نب  رمع  تعمـس  لاق  دیزی  نب  بئاسلا 

«. هدرقلا ضرأب  کّنقحلال  وأ  ثیدحلا  ّنکرتتل  بعکل  لاق  سود و  اهانعم  هملک  رکب  یبأ  باتک  نم  عطقناو  سود  ضرأب 
یقتم .ثیدـحلا  ْهیاور  یف  لصف  ءاملعلاو ، ملعلا  بادآ  یف  باـب  ملعلا ، باـتک  ح 29472 ، ، 10/291 يدـنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 2

.تسا هدرک  لقن  رکاسع  نبا  دننامه  ار  ثیدح  يدنه 
لجر نأش  نم  نوکیس  امع  ربخی  هباحـصا  عم  مالّـسلا  هیلع  هل  مالک  نمو   ) هبطخ 56 ، 4/68 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 3

نبا راصق 413 . تاملک  هحفص 24 ، دـلج 20 ، رد  زین  .ّیلع و  ّمذ  یف  ْهعوضوملا  ثیداحألا  رکذ  یف  لصف  هنم ،) ْهئاربلاو  هّبـسب  رمأـی 
یلع یـسودلا  اذـه  نم  بذـکأ  دـحأ  ال  لاقو : هریره ، یبأ  بیذـکتب  هّرم  ریغ  نینمؤملاریما ]  ] حّرـص دـقو  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبا 

«. هللا لوسر 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 672 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_618_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_618_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_618_3
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  نیدّحوملا  یلوم  ترضح  هک  هدومن  لقن  یفاکسا  رفعج  وبا  ماما  دوخ ، داتسا  زا  رصم ،

« .یسودلا هریرهوبأ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ءایحألا -  بذکأ  لاق  وأ  سانلا -  بذکأ  ّنا  الأ  »

.دشاب یم  یـسود  هریرهوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ناگدـنز -  نیرتوگغورد  دومرف  ای  مدرم -  نیرتوگغورد  هک  دـینادب 
( نمی رد  تسا  يا  هلیبق  سود  )

رد ملسم  »(3) و  كردتسملا  » صیخلت رد  یبهذ  »(2) و  كردتسم  » میس دلج  رد  مکاح  »(1) و  ثیدحلا فلتخم   » لیوأت رد  هبیتق  نبا 
مود دلج 

زا تسا و  باّذک  هریره  وبا  تفگ : یم  هدومن و  در  ار  وا  هشیاع  رّرکم  هک  دـنیامن  یم  لقن  یگمه  هریرهوبا  لیاضف  رد   (4)« حیحص »
.دیامن یم  ثیدح  لعج  رایسب  ادخ  لوسر  لوق 

619 ص :

نبا .ْهریره  یبا  یف  لیق  اـم  یلع  درلا  يأرلا ، باحـصأو  مـالکلا  باحـصأ  یلع  درلا  ص89 ، هبیتق ، نبا  ثیدـحلا ، فلتخم  لیوأت  - 1
«. هبو اهب  ماّیألا  لواطتل  هیلع ، ًاراکنإ  مهّدشأ  اهنع  هللا  یضر  هشئاع  تناکو  : » دسیون یم  هبیتق 

نیا مکاح  .یسودلا  ْهریره  یبأ  رکذ  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 6160 ، ، 3/582 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 2
نع اهب  ثّدحت  ّکنأ  انغلبت  یتلا  ثیداحألا  هذه  ام  هریره  ابأ  ای  هل : تلاقف  هریره  ابأ  تعد  اّهنأ  هشئاع  نع  : » دـنک یم  لقن  ار  ثیدـح 
هللا یلص  هللا  لوسر  نع  کلغـشی  ناک  ّهنا  هاّمأ  ای  لاق : انیأر ؟ ام  ّالا  تیأر  لهو  انعمـس  ام  ّالإ  تعمـس  له  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

«. ءیش هنع  ینلغشی  ناک  ام  هللاو  ّیناو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسرل  عّنصتلاو  هلحکملاو  هآرملا  هلآو  هیلع 
كردتـسم زا  هچنآ  لقن  زا  دـعب  یبهذ  .یـسودلا  ْهریره  یبأ  رکذ  .ْهباحـصلا  ْهفرعم  باتک  ، 3/509 یبهذ ، كردتـسملا ، صیخلت  - 3

«. حیحص : » دسیون یم  میدرک ، لقن  مکاح 
الأ تلاق : هشئاع  ّنا  : » دـسیون یم  ملـسم  .ْهریره  یبأ  لـئاضف  باـب  ْهباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ح 160 ، ، 4/1940 ملسم ، حیحـص  - 4
نأ لبق  ماقف  .حّبسأ  تنکو  کلذ  ینعمسی  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نع  ثّدحی  یترجح  بنج  یلإ  سلجف  ءاج  هریره  وبأ  کبجعی 

«. مکدرسک ثیدحلا  درسی  نکی  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ّنإ  هیلع : تددرل  هتکردأ  ولو  یتحبس  یضقأ 
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هباحـص و هشیاع و  نینمؤملا  ّما  نینمؤملاریما و  انالوم  رمع و  هفیلخ  دزن  رد  هکلب  .میا  هدـناوخن  دودرم  اـهنت  اـم  ار  هریره  وبا  هرخـألاب 
.تسا هدوب  دودرم  نیعبات 

هب یهتنم  شدنـس  هک  یمکح  ره  دـنناد و  یم  دودرم  ار  هریرهوبا  ثیداحا  ًامومع  اه  یفنح  اهنآ و  ياـملع  هلزتعم و  خویـش  هچناـنچ 
هچنانچ دنناد ؛ یم  لطاب  دوش ، یم  هریرهوبا 

.تسا ضّرعتم  ًاطوسبم  مراهچ ، دلج  ًاصوصخم  ملسم ، حیحص  حرش  رد  يوون 

، دشاب دنس  ره  هب  مادک و  ره  زا  نم  .دندوب  لداع  هقث و  ًامومع  هللا  لوسر  هباحـص  تفگ : یم  امـش  تعامج  ياوشیپ  ،(1) هفینح وبا  و 
.مریذپ یمن  اهنآ  زا  هک  بدنج  نب  ْهرمس  کلام و  نب  سنا  هریره و  وبا  هب  ددرگ  یهتنم  شدنس  هک  یثیدح  رگم  مریگ ، یم  ثیدح 

هفیلخ هک  مییامن  یم  داقتنا  ار  يا  هریره  وبا  نآ  ام  .دییامن  یم  داقتنا  ار  یباحص  هریره  وبا  ارچ  هک  دییامنن  ضارتعا  ام  هب  نایاقآ  سپ 
.هدناوخ شباّذک  لاملا و  تیب  قراس  هدز و  هنایزات  ار  وا  رمع  یناث  ي 

ياملع خویـش و  زا  رباـکا  نیعباـت و  هباحـصزا و  راـبک  هفینحوبا و  هشیاـع  نینمؤملا  ّما  هک  مییاـمن  یم  داـقتنا  ار  يا  هریره  وبا  نآ  اـم 
.دنا هدناوخ  دودرم  هدومن و  داقتنا  ار  وا  اه  یفنح  هلزتعم و 

هللا لوسر  ترتع  زا  نیرهاط  همئا ي  نینمؤملاریما و  نیدّـحوملا  دـلوم  انالوم و  هک  مییامن  یم  داقتنا  ار  يا  هریره  وبا  نآ  ام  هصـالخ 
هک نیعمجا -  مهیلع  هللا  مالس 

620 ص :

ْهعوضوملا ثیداحألا  رکذ  یف  لصف  هباحصأل ،) مالّـسلا  هیلع  مالک  نمو   ) هبطخ 56 ، 4/68 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  - 1
ام انـسایق  فلاخی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  ءیجی  ربخلا  هفینح : یبأل  تلق  لاق : : » دسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .ّیلع  ّمذ  یف 

«. کلام نب  سنأو  هریرهابأ  مهنم  ّدع  مث  ًالاجر ، ادعام  لودع  مهّلک  هباحصلاو  لاق : هب ...؟ عنصت 
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.دنا هدناوخ  دودرم  باّذک و  ار  وا  دنا -  نآرقلا  لیدع 

، هدومن رظن  فرص  ترضح  نآ  زا  نینمؤملاریما ، تیلضفا  هب  ملع  اب  هدوب و  تسرپ  مکـش  هک  مییامن  یم  داقتنا  ار  يا  هریرهوبا  نآ  ام 
ار نیملـسملا  ْهفیلخ  نیقتملا و  ماما  وا ، ثیداحا  لعج  تیوقت  اب  هک  هدـیدرگ  نوعلم  هیواـعم ي  مرن  برچ و  هرفـس ي  نیـشن  هیـشاح 

.دنیامن نعل  بس و  تسا ) نیدشار  يافلخ  زا  یکی  دیراد  لوبق  امش  دوخ  هک  )

یب ام  دیدومرف  نوچ  .متفرگ  ار  امـش  تقو  يردق  هک  مهاوخ  یم  ترذعم  مه  یلیخ  .مریگن  ار  سلجم  تقو  نیا  زا  شیب  .تسا  سب 
تیدودرم هب  فرتعمو  رقم  ناتدوخ  ياملع  رباکا  هباحـص و  ءافلخ و  هکلب  میتسین ، اهنت  ام  هک  منک  تباث  متـساوخ  مییامن ، یم  یفطل 

.دنشاب یم  وا 

ثیدـح لعج  ادـخ  لوسر  لوق  زا  اهنآ  يایند  ندـش  رومعم  ماقم و  هاج و  هب  ندیـسر  يارب  یعاّـضو  لاّـعج و  دارفا  نینچ  یتقو  سپ 
: دومرف ترضح  نآ  تهج  نیمه  هب  .دومن  دامتعا  ناوتن  یثیدح  ره  هب  دندومن ، طولخم  هحیحص  ثیداحا  اب  هدرک و 

« .هللا باتک  یلع  هوضرعاف  یّنم  ثیدحب  متثّدح  اّملک  »

يارب دنتـساخرب  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  تبحـص  .تشذگ  يردـق  نایاقآ  زامن  عقوم  زا  میدوب ، ثحب  مرگرـس  یمهم  عوضوم  رد  نوچ  »
« .دومن ادیپ  تیمسر  سلجم  ياچ ، فرص  ءاشع و  زامن  يادا  زا  دعب  .زامن 

، میدروخرب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هلوقنم  ثیداحا  زا  یثیدح  ره  هب  میراچان  امش  ام و  کنیا  لبق ، تانایب  هب  رظن  یعاد :
.مییامن در  ّالا  میریذپب و  دومن ، نآرق  رد  یلصا  اب  تقباطم  رگا  .مییامن  دیجم  نآرق  هب  عوجر  لوا 

621 ص :
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؟ هن ای  تسه  یضار  نم  زا  مه  وا  ایآ  میضار ، رکب  یبا  زا  نم  هدومرف  ادخ  هک  یلوعجم  ثیدح  باوج  رد 

زا یعنام  هچنانچ  مییامن ؛ دیجم  نآرق  اب  تقباطم  دـیاب  راچان  دـشاب ،) یم  هفرط  کی  ولو   ) دـیدومن لقن  امـش  هک  مه  ار  یثیدـح  نیا 
: دیامرف یم  ق )  ) هروس ي 50 هیآ 16  رد  لاعتم  يادخ  دنا : هتفگ  باوج  رد  یعمج  اذلف  .میریذپ  یم  ًاعطق  دشابن ، لوبق 

﴾. ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  اَم  ُمَْلعَنَو  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقلَو  ﴿

« .میرت کیدزن  وا  هب  ندرگ  گر  زا  میهاگآ و  ًالماک  وا  سفن  ياه  هشیدنا  سواسو و  زا  میا و  هدرک  قلخ  ار  ناسنا  ام  »

(1) بُرق طرف  رد  لمعتسم  هک  تسا  فورعم  یلَثَم  دیرولا ، لبح  دیناد  یم  نایاقآ 

.دشاب یم  هفاضا ال  هک  تسا  نکمم  تسا و  ینایب  نآ ، هفاضا  تسا و 

زا يزیچ  چیه  هک  ناسنا  لاوحا  هب  تسا  طیحم  یهجو  رب  لاعتم  دـنوادخ  ملع  هکنیا  هب  تسا  عجار  هفیرـش  هیآ  نیا  يانعم  تقیقح  و 
.دشاب یمن  هدیشوپ  یفخم و  الع  ّلج و  وا  سدقا  تاذ  رب  بولق  رئارس  رودص و  يایافخ 

: دیامرف یم  سنوی )  ) هروس 10 هیآ 62  رد  و 

نِم َّکبَر  نَع  ُبُْزعَی  اَمَو  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ْذِإ  ًادوُهَـش  ْمُْکیَلَع  اّنُک  ّالِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َـالَو  ٍنآُْرق  نِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  اَـمَو  ٍنْأَـش  ِیف  ُنوُکَت  اَـمَو  ﴿

﴾. ٍنِیبُم ٍباَتِک  ِیف  ّالِإ  َرَبْکَأ  َالَو  َِکلذ  نِم  َرَغْصَأ  َالَو  ِءامّسلا  ِیف  َالَو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍهّرَذ  ِلاَْقثِم 

هب ینکن و  توالت  نآرق  زا  هیآ  چیه  یشابن و  لاح  چیه  رد  ام ) لوسر  يا  »)

622 ص :

( ققحم  ) .دایز یکیدزن  - 1

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 676 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_622_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا نامـسآ  نیمز و  همه  رد  يا  هّرذ  چـیه  مینک و  یم  هدـهاشم  ار  امـش  هظحل  ناـمه  هکنآ  زج  دـیوشن ، دراو  تّما  وـت و  یلمع  چـیه 
« .تسا روطسم  یهلا  ملع  حول  نیبم و  باتک  رد  همه  تسه ، هچره  نآ ، زا  رت  گرزب  هّرذ و  زا  رت  کچوک  تسین و  ناهنپ  وت  يادخ 

، يروضح ملع  هب  نایملاع  راگدرورپ  دشاب و  یمن  هدیشوپ  ادخ  زا  یلوق  لعف و  چیه  هیلقع ، لیالد  دییأت  هفیرش و  تایآ  نیا  مکح  هب 
ریاس هیآ و  ود  نیا  اب  دـیدومن ، نایب  هک  ار  یثیدـح  نیا  دـییامرف  هظحالم  کـنیا  .تساداـبع  لاوقا  لاـمعا و  لاـعفا و  عیمج  هب  ملاـع 
لاؤس هب  جاتحم  هک  دشاب  یفخم  ادخ  رب  رکب  یبا  ياضر  مدع  اضر و  تسا  نکمم  وحن  هچ  هب  مییامن و  قیبطت  هنوگچ  هفیرـش  تایآ 

.دشاب وا  دوخ  زا 

سپ .دـش  دـهاوخن  ادـخ  بوبحم  دـسرن ، اضر  ماقم  هب  هدـنب  ات  ًاعطق  .تسا  قلخ  ياضر  هب  طوبرم  یلاعت  قح  ياضر  هکنآ  رب  هوالع 
یـضار ادـخ  زا  هدیـسر و  اضر  ماقم  هب  رکب  یبا  دـناد  یمن  زونه  هکنآ  لاح  دـنک و  یم  رکب  یبا  زا  تیاضر  راهظا  دـنوادخ  هنوگچ 

!؟ هن ای  تسه 

اهنآ ّدر  رمع و  رکب و  یبا  تلیضف  رد  رابخا 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسین  يدیدرت  رگید  خیش :

« .هّصاخ رکب  یبأل  یّلجتیو  هّماع  سانلل  یّلجتی  هللا  ّنإ  »

.یصوصخ رکب  یبا  يارب  یمومع و  مدرم  همه  يارب  زا  دیامرف  یلجت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 

: تسا هدومرف  زین  و 

« .رکب یبأ  ردص  یف  هّبص  ّالإ  ًائیش  يردص  یف  هللا  ّبص  ام  »

.رکب یبا  هنیس  رد  تخیر  هکنآ  رگم  ار  يزیچ  نم  هنیس  رد  دنوادخ  تخیرن 

623 ص :
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: دومرف زین  و 

« .ناهر یسرفک  رکب  یبأو  انأ  »

.دنشاب ربارب  مه  اب  هقباسم  رد  هک  بسا  ود  دننام  میتسه ؛ يواسم  مه  اب  ود  ره  رکب  یبا  نم و 

: دومرف زین  و 

ضغبأ نم  نونعلی  کلم  فلأ  نینامث  هیناثلا  ءامسلا  یفو  رمعو  رکبابأ  ّبحأ  نمل  نورفغتسی  کلم  فلأ  نینامث  ایندلا  ءامسلا  یف  ّنإ  »
« .رمعو رکبابأ 

داتـشه مود  نامـسآ  رد  ار و  رمع  رکب و  یبا  درادب  تسود  هک  یـسک  يارب  دنیامن  یم  رافغتـسا  کلم  رازه  داتـشه  ایند  نامـسآ  رد 
.ار رمع  رکب و  یبا  نانمشد  دنیامن  یم  نعل  کلم  رازه 

: دومرف زین  و 

« .نیرخألاو نیلّوألا  ریخ  رمع  رکبوبأ و  »

.دنا نیرخآ  نیلّوا و  نیرتهب  رمع ، رکبوبا و 

: دومرف هک  ددرگ  یم  مولعم  رتهب  ربخ  نیا  زا  امهنع  هللا  یضر  رمع  رکب و  یبا  ماقم  تمظع  و 

« .هّنجلا لهأ  جارس  رمع  رمع و  رون  نم  یتّمأ  قلخ  رکب و  یبأ  رون  نم  رمع  قلخ  يرون و  نم  رکبابأ  قلخو  هرون  نم  هللا  ینقلخ  »

هدومن قلخ  رکب و  یبا  رون  زا  ار  رمع  هدومن  قلخ  نم و  رون  زا  ار  رکب  یبا  هدومن  قلخ  شدوخ و  رون  زا  ارم  یلاعت  يادخ  هدومن  قلخ 
.تسا تشهب  لها  غارچ  رمع ، رمع و  رون  زا  ارم  تّما  تسا 

هب هنومن ، باب  نم  هک  هدیسر  رایسب  ام  هربتعم ي  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 

624 ص :
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.ددرگ نشور  حضاو و  امش  رب  افلخ  ماقم  تقیقح  ات  مدومن ، هراشا  اهنآ  زا  ضعب 

، مرکا لوسر  كرابم  ناسل  زا  دـناسر  یم  هک  دراد  اهنآ  رفک  داسف و  رب  هلماـک  تلـالد  دوخ  راـبخا  نیا  رهاوظ  نیماـضم  ًـالّوا  یعاد :
ضحم رفک  یلاعت  يراب  ترضح  تیمـسج  رب  هدیقع  ًاعطق  تسا و  مّسجت  رب  لیلد  لّوا ، ثیدح  اریز  هدیدرگن ؛ رداص  نیماضم  نینچ 

یم موس  ثیدـح  هدـش و  یم  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  هچنآ  رد  هدوب  هللا  لوسر  کیرـش  رکب  یبا  هک  دـناسر  یم  مود  ثیدـح  تسا و 
اب تسا  فلاخم  رگید ، ربخ  ود  دـندوب و  يواسم  مه  اب  ود  ره  هچ  هتـشادن ؛ رکب  یبا  رب  یقّوفت  هنوگ  چـیه  ءاـیبنالا  متاـخ  هک  دـناسر 

.دنا نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  دّمحم  لآ  دّمحم و  ملاع ، لها  نیرتهب  هک  تسا  نیقیرف  هیلع  عمُجم  هک  يا  هریثک  رابخا 

﴾. ًاریِرَْهمَز َالَو  ًاسْمَـش  اَهِیف  َنْوَرَی  َال  : ﴿ دیامرف یم  رهد )  ) هروس 76 هیآ 13  رد  هکنآ  هچ  تسا ؛ دـیجم  نآرق  اب  فلاـخم  يرخآ  ربخ  و 
دنتـسه ایند  لها  .دشاب  یم  ینارون  نشور و  ًامامت  تشهب ، راوید  رد و  ردم و  رجـش و  رجح و  .دـشاب  یمن  هام  باتفآ و  ياج  تشهب 

.دنرادن غارچ  هب  جایتحا  تشهب ، لها  الا  دنراد و  غارچ  هب  جایتحا  هک 

و  (1)« تاـعوضوملا ْهرکذـت  » رد یــسّدقم  لـیلج  ملاـع  لـیبق  زا  ناـتدوخ ، لاـجر  تـیارد و  ياـملع  رباـکا  رهاوـظ ، نـیا  رب  هوـالع 
(2)« تاداعسلا رفس   » باتک رد  یعفاش  يدابآزوریف 

625 ص :

هیف هّصاخ : رکب  یبألو  هّماع  نینمؤملل  یّلجتیل  هللا  ّنإ  : » دـسیون یم  یـسّدقم  .فلألا  باب  ص17 ، یسدقم ، تاعوضوملا ، ْهرکذت  - 1
«. ثیدحلا قرسی  ناک  هبیتق ، نب  هدبع  نب  یلع 

یبأل هّماع ، سانلل  یّلجتی  هللا  ّنا  تاعوضوملا  نم  : » دسیون یم  يدابآزوریف  .باتکلا  ْهمتاخ  ص141 ، يدابآزوریف ، ْهداعسلا ، رفس  - 2
یلإ قاتـشا  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناک  ثیدحو  رکب  یبأ  ردص  یف  هّبـصو  ّالإ  ًائیـش  يردص  یف  هللا  ّبص  ام  ثیدـحو  هّصاخ ، رکب 
اذه لاثمأ  رکب و  یبأ  حور  راتخا  حاورألا  راتخا  اّمل  هللا  ّنا  ثیدحو  ناهر  یـسرفک  رکبوبأو  انأ  ثیدـح  رکب و  یبأ  هبیـش  لبق  هّنجلا 

«. لقعلا ههیدبب  اهنالطب  مولعملا  تایرتفملا  نم 
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(1)« لادتعالا نازیم   » رد یبهذ  ریثک  نب  نسح  و 

(3)« تاعوضوملا  » باتک رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  دوخ و   (2)« خیرات  » رد يدادغب  بیطخ  یلع  نبدمحا  رکبوبا  و 

و

626 ص :

يودعلا دیعس  وبأ  حلاص  نب  ایرکز  نب  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  هرامش 1907 ، همجرت  ، 260  - 2/259 یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  - 1
نینامث رمعو و  رکبابأ  ّبحأ  نمل  نورفغتسی  کلم  فلأ  نینامث  ءامسلا  یف  ّنا   < ًاعوفرم هریره  یبأ  نع  : » دسیون یم  یبهذ  .يرصبلا 

یف ّنا   « ًاـعوفرم هریره  یبأ  نع  يودـعلا ...  نع  یناـتکلا  صفح  وبأ  هاور  دـقو  لوهجم ...  خیـش  هیوریو  امهـضغبأ « نَم  نوـنعلی  اـفلأ 
كاذ ینطق : رادلا  لاقو  رظن ...  هیف  مکاحلا : دمحأ  وبأ  لاق  .هیرتفی  امیف  رکّفت  ام  ءایحلا ، لیلق  خیش  اذه  تلق : فلأ «...  نینامث  ءامسلا 

هللا یلص  هللا  لوسر  یلع  باّذک  يودعلا  دیعس  وبأ  لوقی : يرصبلا  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  ابأ  تعمـس  یمهـسلا : هزمح  لاقو  كورتم 
یم بتکملا  نسحلا  نب  یلع  لاـح  حرـش  هرامـش 5814 ، همجرت  هحفص 148 ، دـلج 5 ، رد  زین  و  لـقی .» ملاـم  هیلع  لوـقی  هلآو  هیلع 
ّهنأب عطقأ  اذـهف  .هّصاخ  رکب  یبأل  یّلجتیو  هّماع  سانلل  یّلجتیل  یلاعت  هللا  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  رباـج ، نع  : » دـسیون

«. ثیدحلا عضی  ناک  ینطق : رادلا  لاق  ناطقلا ...  یلع  خیوشلا  اذه  عضَو  نم 
ار ثیدح  نیا  بیطخ  .یمیمتلا  بتکملا  ْهدبع  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 6381 ، همجرت  ، 12/19 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات  - 2

هاور اذکهو  هّصاخ  رکب  یبألو  هّماع  سانلل  یّلجتی  هللا  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هللادبع  نب  رباج  نع  : » دنک یم  لقن 
دیعس وبأ  یلع  نب  نسح  لاح  حرـش  هرامش 3910 ، همجرت  ، 7/383 دلج 7 ، رد  زین  و  لطاب .» وهو  هدبع  نبا  نع  ّبیـسملا  نب  دّـمحم 

نب لماک  نع  يودـعلا  هعـضو  : » دـسیون یم  فلأ »...  نینامث  ایندـلا  ءامـسلا  یف  ّنإ   » ثیدـح لـقن  زا  سپ  يدادـغب  بیطخ  يودـعلا 
«. هحلط

نیا لقن  زا  دـعب  .رکب  یبأ  لضف  یف  باب  لـئاضفلا ، باـتک   244 و 242 -  و 237  ، 228  - 1/225 يزوجلا ، نبا  تاـعوضوملا ، - 3
هب رباج  زا  قیرط ، هس  هب  سنا  زا  نوگانوگ ، ظافلا  اب  هّصاخ » رکبابأ  ای  کل  یّلجتیو  هّماع  همایقلا  موی  قئالخلل  یّلجتی  هللا  ّنإ   » ثیدح

حرج و ماـقم  رد  سپـس  .تسا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  قیرط  کـی  هب  زین  هشیاـع  زا  قیرط و  کـی  هب  ْهریره  یبا  زا  قیرط ، راـهچ 
یفف سنأ  ثیدح  اّمأ  : » تسا حرـش  نیا  هب  يزوج  نبا  مالک  نتم  هک  تسا  هدرک  لطاب  ار  ثیدح  نیا  قرط  مامت  هدـمآ و  رب  لیدـعت 

دّمحم هعـضو  دقو  .هملعن  امیف  لقنلاب  هفرعملا  يوذ  دنع  هل  لصأ  ثیدح ال  اذه  .بیطخلا  رکبوبأ  لاق  .دبع  نب  دّمحم  لّوألا : قیرطلا 
قیرطلاو .فرعی  لوهجم ال  وه  سونب و  یناثلا : قیرطلا  یفو  .عضیو  بذکی  دـبع  نب  دّـمحم  ینطق : رادـلا  لاق  .ًانتمو  ًادانـسا  دـبع  نب 

.هوبّذک دقو  دلاخ  نب  دّمحم  هب  دّرفت  لّوألا  قیرطلاف  .رباج  ثیدح  اّمأو  .دبع  نب  دّمحم  نم  هقرـس  دـق  مهدـحأو  لیهاجم  هیف  ثلاثلا :
بیطخلا رکبوبأ  انأبنأ  لاق  زازقلا  انأبنأف  ثلاثلا  قیرطلا  اّمأو  .ثیدـحلا  عضی  ناک  ینطق : رادـلا  لاق  .هدـبع  نب  یلع  هیف  یناثلا  قیرطلاو 

یلع هبکرف  هدبع  نب  یلع  ثیدح  هیلإ  عقو  دـماح  ابأ  نأ  يوریو  لاق  .هقث  نکی  مل  ّهناف  هیونـسح ، نب  دـماح  یبأ  یلع  هیف  لمحلا  لاق :
وبأ لاقف  عبارلا : قیرطلا  اّمأو  .ملعا  هللاو  ًائیـش  ریثک  یبأ  نب  ییحی  نم  عمـس  نافع  نب  یلع  نب  نسحلا  ّنأ  ملعن  ّانأ ال  عم  دانـسإلا  اذـه 
رمع نب  دّـمحم  نب  دـمحأ  ّنأ  يرنو  لّوألا  سنأ  ثیدـح  وهف  هریره  یبأ  ثیدـح  اّمأو  .رظن  مساقلا  یبأ  یف  سراوفلا : یبأ  نب  حـتفلا 
نبا لاقو  ثیدـحلا  كورتم  ینطق : رادـلا  لاقو  .ًاباّذـک  ینامیلا  ناک  دـعاص : نباو  يزارلا  متاح  وبأ  لاق  .هدانـسأ  ّریغو  هقرـس  ینامیلا 
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لاقو .ءیـشب  سیل  ییحیو : دـمحأ  لاق  .دـقاو  نب  هللادـبع  هیفف  هشئاع  ثیدـح  اّمأو  .بیاجع  خـسنبو  ریکانم  ثیداحأب  ثّدـح  ناّبح :
«. هرابخا یف  ریکانملا  تعقوف  مهوتلا ، یلع  ثدحو  ناقتالا  نم  لفغ  ناّبح : نبا  لاقو  .ثیدحلا  كورتم  یئاسنلا :
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یف هعونصملا  یلآللا   » رد یطویس  نیدلا  لالج 

(1)« هعوضوملا ثیداحألا 

رب مکح 

627 ص :

ظافلا هب  ار  ثیدـح  نیا  یطویـس  .ْهعبرألا  ءافلخلا  بقاـنم  باـب  بقاـنملا ، باـتک  ، 288  - 1/286 یطویـس ، ْهعونـصملا ، یلآللا  - 1
لقن ار  یطویـس  تاملک  ثیدـح و  قرط  اهنت  اجنیا  رد  ام  .دـنک و  یم  لطاب  ار  قرط  یمامت  هدرک و  لقن  فلتخم  قرط  نوگاـنوگ و 

نب دّمحم  انثّدح  قزر  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  انأبنأ  بیطخلا )  ) .مییامن یم  يراددوخ  ثیدـح  نوگانوگ  ظافلا  ندروآ  زا  مینک و  یم 
لاق لاق ...  سنأ  نع  هداتق  نع  رّمعم  انأبنأ  قازرلا  دبع  انثّدح  دیمح  نب  دبع  انثّدح  رماع  نب  دبع  نب  دّمحم  انثّدـح  ینادـمهلا  فسوی 

باتک یف  ینزوزلا  دمحأ  نب  دـیلولا  سابعلا  وبأ  هجرخأ  ًاعباتم  هل  تیأر  .ًانتمو  ًادانـسإ  دـبع  نب  دّـمحم  هعـضو  هل ، لصأ  ال  بیطخلا :
انثّدح ینابیشلا  لبنح  نب  دمحأ  ینثّدح  ریثک  نب  نسحلا  انثّدح  نایب  نب  دّمحم  انثّدح  يراوسألا  نسحلا  وبأ  انثّدح  لاق  .لقعلا  هرجش 
لّوألا دبع  انربخأ )  ) .ملعا هللاو  ثیدحلا  عضوب  مهتم  وهف  یفقثلا  ناک  نإ  نایب  نب  دّـمحم  لوهجم و  ریثک  نب  نسحلا  هب : قازرلا  دـبع 

انثّدح الاق  يرـصبلا  نادمح  نب  نامحرلادبع  دّـمحم و  نب  میهاربا  نب  لیعامـسإ  انأبنأ  يراصنألا  دّـمحم  نب  هللادـبع  انأبنأ  یـسیع  نب 
سنأ نع  دیمح  نع  نوراه  نب  دیزی  انثّدح  یلجعلا  مادقملا  نب  دمحأ  انثّدح  یحمجلا  هفیلخ  وبأ  انثّدـح  سونب  نب  دـمحأ  نب  سونب 

نب رمع  انثّدح  فلخ  نب  هللادبع  نب  دّـمحم  انثّدـح  نیـسحلا  نب  ّیلع  انأبنأ  هللادـیبع  نب  ّیلع  انأبنأ )  ) .فرعی لوهجم ال  سونب  لاق :... 
ورمع انثّدح  الاق  نارهم  نب  دیعس  نب  دّمحمو  یضاقلا  دیعـس  نب  نکـسلا  انثّدح  يدهم  نب  میهاربإ  انأبنأ  يرهوجلا  یـسیع  نب  دّمحم 

ّیلع وبأ  انثّدح  میعن ) وبأ   ) .دیع نب  دّـمحم  نب  هقوس  مهدـحأو  لیهاجم  هیف  هب : سنأ  نع  هداتق  نع  نوراه  نب  دـیزی  انثّدـح  نوع  نب 
نب ریثک  انثّدح  یلتخلا  دلاخ  نب  دّمحم  انثّدح  میکحلا  نب  فسوی  انثّدح  الاق  ملـس  نب  رمع  نب  دّمحمو  نسحلا  نب  دمحأ  نب  دّـمحم 
وهو دـلاخ  نب  دـمحم  هب  دّرفت  لاق :...  رباج  نع  ردـکنملا  دّـمحم  نب  دّـمحم  نع  هقوس  نب  دّـمحم  نع  ناقرب  نب  رفعج  انثّدـح  ماشه 

نب ییحی  انثّدح  هدبع  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انثّدح  لیعامسإ  نب  نیـسحلا  انثّدح  ینطق  رادلا  انأبنأ  يرهزألا  انأبنأ  بیطخلا )  ... ) باّذک
لاقو .لطاب  اذه  لاقو  يدع  نبا  هجرخأ  تلق )  ) .عضی هدبع  نب  یلع  رباج ...  نع  ردکنملا  نب  دّمحم  نع  بئذ  یبأ  نع  ناّطقلا  دیعس 

جارسلا هللادبع  نب  دّمحم  نب  نامحرلا  دبع  مساقلا  وبأ  انأبنأ  بیطخلا )  ... ) ناّطقلا یلع  هدبع  نبا  عضو  نم  ّهنأب  عطقأ  اذه  نازیملا  یف 
نبا انثّدح  ریکب  یبأ  نب  ییحی  انثّدح  يرماعلا  ناّفع  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  انثّدح  يرقملا  هیونـسح  نب  یلع  نب  دمحأ  دـماح  وبأ  انأبنأ 

دانسالا اذه  یلع  هبکرف  هدبع  نب  یلع  ثیدح  هل  عقو  ّهنأ  يرنو  هقث  ریغ  ّهناف  هیونسح  نبا  یلع  هیف  لمحلا  بیطخلا : لاق  هب : بئذ  یبأ 
دّمحم نب  رمع  مساقلا  وبأ  انأبنأ  ریکب  نب  رمع  نب  دّـمحم  انأبنأ  لاقو  .ًائیـش  ریکب  یبأ  نب  ییحی  نم  عمـس  ناّفع  نبا  ّنأ  ملعن  انأ ال  عم 

وبأ انأبنأ  هفرع  نب  نسحلا  انثّدح  الاق  لالخلا  هللا  دیبع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دیعـس  وبأ  یلکـشلا و  ساّبع  انثّدـح  يذـمرتلا  هللادـبع  نب 
نب دّمحم  نب  دّمحم  انثّدح  جرفلا  دمحأ  نب  دّمحم  انأبنأ  ناّبح ) نبا   ) رظن مساق  یبأ  یف  رباج :...  نع  ریبزلا  نع  شمعألا  نع  هیواعم 

هقرـس و هارن  باّذک و  یمامیلا  دـمحأ  هریره :...  یبا  نع  جرعألا  نع  هیبأ  نع  دانزلا  یبأ  نبا  نع  یبأ  انثّدـح  یمامیلا  سنوی  نب  رمع 
نب نسحلا  دّمحم  وبأ  انثّدح  هطب  نب  هللادبع  وبأ  انأبنأ  يرـسبلا  نب  دمحأ  نب  یلع  انأبنأ  رـصن  نب  هللا  دیبع  نب  ّیلع  انربخأ  هدانـسأ  ّریغ 
نع هیبأ  نع  هورع  نب  ماشه  نع  جیرج  نبا  انثّدح  دقاو  نب  هللادبع  هداتق  وبأ  انثّدـح  ینارحلا  دّـمحم  نب  هللادـبع  انثّدـح  دـیز  نب  یلع 
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رهـشأ : » دـسیون یم  باتکلا ، هب  متخی  ْهمتاـخ  ، 2/419 ءاـفخلا ، فشک  رد  ینولجع  نینچمه  .كورتـم  دـقاو  نب  هللادـبع  هشئاـع :... 
الا ًائیـش  يردـص  یف  هللا  بص  ام  ثیدـحو  هصاخ  رکب  یبـألو  هماـع  ساـنلل  یلجتی  هللا  نا  ثیدـحک  تاـعوضوملا  نم  تاروهـشملا 
رفک رکب  یباو  انأ  ثیدحو  رکب  یبا  هبیـش  لبق  هنجلا  یلإ  قاتـشأ  اذإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناک  ثیدحو  رکب  یبأ  ردـص  یف  هتببـصو 

«. لقعلا ههیدبب  اهنالطب  مولعملا  تایرتفملا  نم  اذه  لاثما  رکب و  یبا  حور  راتخا  حاورالا  راتخا  امل  هللا  نا  ثیدحو  ناهر  یس 
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نیا دانـسا ، تاور و  هلـسلس  تهج  زا  هک  دـنیوگ  اهنآ  زا  کی  ره  هرابرد  ًاحیرـص  دـنا و  هدومن  ثیداحا  نیا  تیلوعجمو  تیعوضوم 
، تسا دوجوم  تاور  هلـسلس  رد  هک  یباّذـک  لاّعج و  لـهاان و  دارفا  رب  هوـالع  هکنآ  هچ  تسا ؛ تاـیرتفم  تاـعوضوم و  زا  ثیداـحا 

.تسا راکشآ  رهاظ و  هینآرق  تایآ  هیلقع و  دعاوق  اب  اهنآ  نالطب 

زا ثیداحا  نیا  دانـسا ، تاور و  هلـسلس  تهج  زا  هک  دـنیوگ  اهنآ  زا  کی  ره  هراـبرد  ًاحیرـص  دـنا و  هدومن  ثیداـحا  نیا  تیلوعجم 
اب اهنآ  نالطب  تسا ، دوجوم  تاور  هلـسلس  رد  هک  یباّذـک  لاّعج و  لهاان و  دارفا  رب  هوالع  هکنآ  هچ  تسا ؛ تاـیرتفم  تاـعوضوم و 

.تسا راکشآ  رهاظ و  هینآرق  تایآ  هیلقع و  دعاوق 

628 ص :
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: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسین  یفالخ  ثیدح  نیا  رد  رگید  خیش :

« .هّنجلا لهأ  لوهک  ادّیس  رمع  رکب و  وبأ  »

.دنا تشهب  لها  ناریپ  دیس  ود  رمع ، رکب و  یبا 

دنا تشهب  لها  ناریپ  دّیس  ود  رمع  رکبوبا و  هک  يربخ  در 

زا ار  نآ  ناـتدوخ  لاـجر  تـیارد و  ياـملع  رباـکا  هـکنآ  زا  هتــشذگ  مـینک ، لـّمأت  رکف و  يردـق  رگا  مـه  ثیدـح  نـیا  رد  یعاد :
تشهب هک  تسا  تامّلسم  زا  هکنآ  هچ  دشاب ؛ یمن  ادخ  لوسر  زا  ترابع  نیا  هک  دناسر  یم  نآ  ترابع  رهاظ  دنناد ، یم  تاعوضوم 

لامک هب  ات  .دسرب  يریپ  ّنس  هب  یناوج  زا  یمدآ  هک  درادن  دوجو  یلماکت  ریس  ایند  دننام  اجنآ  رد  دشاب و  یمن  ناریپ  خویـش و  زکرم 
.دیآ لئان  تدایس 

تسا هیعجشا   (1) هیضق هلمج  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  قَّدصم  يرایسب  رابخا  امش  ام و  تایاور  رد  و 

؛» زیاجعلا اهلخدت  هّنجلا ال  ّنإ  : » دومرف تبحص  نمض  رد  ترـضح  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدخ  دمآ  دوب ، يریپ  نز  هک 
.دنوش یمن  تشهب  لخاد  ناریپ  زیاجع و  ینعی 

نوریب ترـضح  تمدـخ  زا  تفگ و  ار  نیا  .موش  یمن  تشهب  دراو  نم  سپ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  نانک  هلان  دـش ، رثأتم  نز  نآ 
.تفر

ار ناریپ  همه ي  هکلب  دوب ، دهاوخن  ریپ  زور  نآ  رد  هک  ار  وا  دیهد  ربخ  ینعی  زوجعب ؛» ذئموی  تسیل  اّهنا  اهوربخأ  : » دندومرف ترضح 
تشهب لخاد  دنشوپب و  یناوج  تعلخ 

629 ص :

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دقو  : » دـسیون یم  يزوج  نبا  .ءایبنا  هروس ي  هیآ 63  لیذ  ، 5/251 يزوج ، نبا  ریـسملا ، داز  - 1
ریسفت هعقاو ؛ هروس  ریسفت  ، 6/158 روثنملا ، ردلا  ریـسفت  ًءاشنإ .» ّنهانأشنأ  ّانإ  یلاعت : هلوق  دارأ  زئاجعلا » اهلخدـی  هّنجلا ال  ّنإ   » زوجعل

؛ هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  حازم  هفص  یف  ءاج  ام  باب  ص131 ، يذمرت ، هّیدمحملا ، لئامشلا  هعقاو ؛ هروس  لیذ  ، 9/210 یبلعث ،
( ققحم . ) 5/357 یناربط ، طسوألا ، مجعملا  هعقاو ؛ هروس  لیذ  ، 4/312 ریثک ، نبا  ریسفت 
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: دیامرف دنوادخ  هک  دومرف  تئارق  ار  هعقاو )  ) هروس 56 ات 36  هیآ 35  هاگ  نآ  .دنیامن 

﴾. ِنیِمَْیلا ِباَحْصَِأل  ًاباَْرتَأ *  ًابُرُع  ًاراَْکبَأ *  ّنُهاَْنلَعَجَف  ًءاَشنِإ *  ّنُهاَنْأَشنَأ  ّانِإ  ﴿

ار نانآ  هشیمه  و  ییابیز ) نسح و  لامک  رد   ) ار یتشهب  نانز  میا  هدیرفایب   » ینعی تسا ؛ عوقو  قّقحت  تهج  هب  یضام  هغیـص  رب  ءاشنا 
صوصخم .مه  نالاسمه  ناوج  نخـس  نیریـش  زان و  جـنغ و  اب  دوخ  نارهوش  ناقـشاع  ناتـسود و  .میا  هدـینادرگ  هزیـشود  هرکاـب و 

« .نیمی باحصا 

(1) قرط زا  ثیدح  رد  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دراو  امش  ام و 

« .نیثالثو ثالث  ءانبا  نیلّحکم  ًاداّعج  ًاضیب  ًادرم  ًادرج  هّنجلا  هّنجلا  لهأ  لخدی  »

هس یس و  ّنس  رد  هدیشک و  همرـس  ياه  مشچ  يوم  دّعجم  مادنا  دیفـس  وم و  یب  درم و  درج و  همه  دنیآ ، تشهب  رد  هک  تشهب  لها 
.دنشاب یگلاس 

630 ص :

یلص ّیبنلا  نع  هریره  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نبا  .ْهریره  یبأ  دنـسم  ، 2/295 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
یف ًاعارذ  نّوتـس  مدآ  قلخ  یلع  نیثالث  ثالث و  ءانبأ  نیلّحکم  ًاداـعج  ًاـضیب  ًادرم  ًادرج  هّنجلا  هّنجلا  لـهأ  لخدـی  لاـق : هلآو  هیلع  هللا 
یم ریثک  نبا  .ءامـسلا  یلإ  یـسیع  عفر  رکذ  میرم ، نب  یـسیع  هّصق  ، 2/112 ْهیاـهنلا ، ْهیادـبلا و  رد  ریثک  نبا  زین  و  عرذأ .» عبـس  ضرع 

اهنولخدی هّنجلا  لهأ  ّنإ  ثیدحلا : یفو  هنـس  نیثالث  ًاعبرأ و  عفر  موی  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  رمع  ناک  يرـصبلا  نسحلا  لاقو  : » دـسیون
نم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دـلو  نم  رکذ  ، 1/28 يربکلا ، تاقبط  رد  دعـس  نبا  نیثـالث .» ثـالث و  ءاـنبأ  نیلّحکم  ًادرم  ًادرج 
لها نس  یف  ءاج  ام  باب   2669  / 4/89 يذمرت ، ننس  رد  يذمرت  زین  .دنک و  یم  لقن  لبنح  نب  دمحا  دننامه  ار  ثیدح  نیا  ءایبنألا ،

، یناربط ریبکلا ، مجعملا  ییحی ؛ همـسا  نم  باـب  رد 20/140  زین  دـمحم  هللا  نم  مـیملا  باـب  یناربط 2/17 ، ریغـصلا ، مجعملا  ْهنجلا ،
باب دـئاوزلا 10/8 و 3  عمجم  رد  یمثیه  هدرک و  لقن  ار  تیاور  نیا  ذاعم  نع  منغ  نب  نمحرلادـبع  نمک  بشوح  نب  رهـش  ، 20/64

زا ار  نآ  هریره  یبا  زا  زین  دـیج و  هدانـسا  هک : هدرک  نایب  هدرک و  لقن  ار  نآ  طسوالا  رد  یناربط  زا  لقن  هب  ْهنجلا  لـها  لخدـی  فیک 
( ققحم  ) .نسح هدانسا  هدرک  نایب  هدرک و  تیاور  طسوا  ریغص و  رد  یناربط 
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.تشهب لها  يارب  تسا  یصّصخم  ثیدح ، نیا  نکل  و  تسا ، حیحص  دوخ  ياج  هب  امش  تانایب  نیا  خیش :

تشهب دراو  ریپ  ار  یعمج  دنوادخ  ینعی  تسا ؟ زیچ  هچ  صّـصخم  ثیدح  نیا  .مدیمهفن  ار  یلاع  بانج  شیامرف  نیا  يانعم  یعاد :
تشهب لخاد  رمع  رکب و  یبا  دوش  انب  رگا  هکنآ  لاح  و  دهد ! رارق  اهنآ  دیس  ار  رمع  رکب و  یبا  ات  دیامن ، یم 

.دوش تباث  اهنآ  تدایس  ات  دیامن ، ریپ  ار  نارگید  هکنآ  هن  دومن ، دهاوخ  ناوج  مه  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرگ ،

یلـصا ام  ییامنهار  يارب  مرکا  لوسر  دـندروآ و  رامـش  هب  تاعوضوم  زا  ار  ثیدـح  نیا  ناتدوخ  ياملع  رباکا  مدرک  ضرع  هوالع 
اذلف .تسا  دودرم  دیامنن ، دیجم  نآرق  اب  تقباطم  هک  یثیدح  ره  مدرک ، ضرع  ًالبق  هچنانچ  ددرگ ؛ تحار  ام  لایخ  ات  هدومرف ، نیعم 
قیرط زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاط  هّمئا ي  لوسر و  مان  هب  هک  ار  راـبخا  زا  يرایـسب  مه  تیارد  لـها  اـم و  لاـجر  ياـملع 

: دندومرف هک  ناشدوخ  روتسد  هب  .هدیسر  نامدوخ 

«. هوّدرف ّالإو  هولبقاف  هقفاو  نإف  .هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح  یّنع  مکل   (1) يور اذإ  »

ّالا دییامن و  لوبق  دوب ، نآرق  اب  قفاوم  رگا  دییامن ، هضرع  دیجم  نآرق  هب  ار  نآ  دـنیامن ، تیاور  امـش  يارب  نم  زا  یثیدـح  هک  ینامز 
.دییامن در  ار  وا 

631 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يدنه  یقتم  .ْهنسلاو  باتکلاب  ماصتعالا  یف  یناثلا  باب  ح 994 ، ، 1/196 يدنه ، یقتم  لاّمعلا ، زنک  - 1
ماکحأ رد  صاّصجو  اهوعدـف .» ّالإو  اهوذـخف  نآرقلا  قفاو  نإف  نآرقلا  یلع  هوضرعاف  ثیدـحلا ، نووری  هاور  یّنع  نوکتـس  : » دـنک

مکاتأ ام  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  نع  يور  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  نیمیلا ، دهاشلا و  دوهـشلا ، باب  ، 2/253 نآرقلا ،
«. یّنم سیلف  هفلاخ  امو  یّنم  وهف  هللا  باتک  قفاو  امف  .هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  یّنع 
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(1) .دنهد یمن  رارق  لوبق  دروم  دنیامن و  یم  در 

رد دنا  هدومن  فینـصت  فیلأت و  هطوسبم  بتک  مه  ناتدوخ  لیدـعت  حرج و  بابرا  ياملع  رباکا  زا  يرایـسب  هک  مدرک  ضرع  ًالبق  و 
رفـس  » باتک هحفـص 142  رد  سوماـق  بحاـص   ) يداـبآزوریف بوقعی  نب  دّـمحم  نیدـلا  دـجم  خیـش  دـننام  هعوضوم ؛ ثیداـحا  ّدر 

(2)« یلآللا  » باتک رد  یطویس  لالج  و  ْهداعسلا »

رد یتوریب ، توح  هب  روهشم  شیورد ، نب  دّمحم  خیـش  و  تاعوضوملا » هرکذت   » رد یـسّدقم  (3) و  «) تاعوضوم  » رد يزوج  نبا  و 
دشاب یم  هسبنع  نب  ییحی  هّنجلا » لهأ  لوهک  ادّیس  رمع  رکبوبأ و   » ثیدح دنس  رد  هک  دنا  هدروآ  بلاطملا  ینسا  باتک  هحفص 123 

.هدومن یم  ثیدح  عضو  ییحی  هتفگ : لاّجد  ناج  نبا  تسافعض و  هلمج  زا  ییحی  دیوگ : یبهذ  و 

632 ص :

نآ رد  هک  دراد  دوجو  باـتکلا » دـهاوشو  ْهنـسلاب  ذـخالا   » ناوـنع هب  یباـب  ملعلا  لـضف  باـتک  ( 1/70  ) یفاـک لوـصا  باـتک  رد  - 1
یلع نا  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالّـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   » .تسا هدرک  نایب  ار  انعم  نیا  هک  هدـش  نایب  یتاـیاور 

مالّـسلا هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  «. » هوعدف هللا  باتک  فلاخ  امو  هوذخف  هللا  باتک  قفاو  امف  ارون ، باوص  لک  یلعو  هققیقح  قح  لک 
مل ام  لاق : مالّسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  «. » فرخز وهف  هللا  باتک  قفاوی  ثیدح ال  لکو  هنسلاو ، باتکلا  یلإ  دودرم  ءیـش  لک  لوقی :

سانلا اهیا  لاقف : ینمب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بطخ  لاق : مالّـسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  «. » فرخز وهف  نآرقلا  ثیدحلا  نم  قفاوی 
( ققحم «. ) هلقا ملف  هللا  باتک  فلاخی  مکءاج  امو  هتلق  انأف  هللا  باتک  قفاوی  ینع  مکءاج  ام 

لاق : » دسیون یم  قوف  ثیدح  لقن  زا  دـعب  یطویـس  .ْهعبرألا  ءافلخلا  بقانم  بقانملا ، باتک  ، 1/380 یطویس ، ْهعونصملا ، یلاللا  - 2
«. هیلع عضو  وأ  لصاو  نب  رمع  هعضو  صاصقلا  لمع  نم  عوضوم : بیطخلا 

دننامه ار  ثیدح  نیا  فیعضت  يزوج  نبا  .یلع  لئاضف  یف  باب  لئاضفلا ، باتک  ح 52 ، ، 1/299 يزوجلا ، نبا  تاعوضوملا ، - . 3
.دنک یم  لقن  یطویس 
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زا ثیدـح  نیا  دـنا -  لیدـعت  حرج و  بابرا  هک  مه -  ناتدوخ  ياملع  نیداّقن  ناـیب  هب  میدومن ، رکذ  اـم  هک  یلیـالد  رب  هوـالع  سپ 
.تسا تاعوضوم 

هرهاط و ترتع  مشاه و  ینب  فیعـضت  در و  يارب  هکنآ  هچ  دـشاب ؛ هیما  ینب  ای  نویرکب  تالوعجم  زا  هک  دور  یم  يوق  لامتحا  ًاعقاو 
یم لعج  یثیدح  تلاسر ، نادناخ  تمظع  حدم و  رد  نیقیرفلا  دـنع  هتباث ي  ثیداحا  زا  یثیدـح  ره  لباقم  رد  هللا ، لوسر  تیب  لها 
اریز دندومن ؛ یم  تیدج  راک  نیا  رد  هتـسویپ  هیما  ینب  دساف  هاگتـسد  برق  يارب  مه  اهنآ  لاثما  هریرهوبا و  دننام  ینامدرم  دندومن و 
زین امش  ياملع  رباکا  هعیش ، ياملع  عامجا  رب  هوالع  هک  یتباث  فیرش  ثیدح  لباقم  رد  دنتشاد ، دّمحم  لآ  اب  هک  یتوادع  هنیک و  زا 

.دندومن لعج  ار  ثیدح  نیا  دنا ، هدومن  لقن 

.دندومن ثیدح  لعج  شلباقم  رد  هک  تسا  مادک  مّلسم  ثیدح  نآ  باون :

تشهب لها  ناناوج  دّیس  نیسح  نسح و  ثیدح  رد 

تسا نآ  مّلسم  تباث و  فیرش ، ثیدح  نآ  یعاد :

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک 

« .امهنم ریخ  امهوبأو  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  »

(1)« بقانم  » رد یمزراوخ  بیطخ  لیبق  زا  دنا ، هدومن  لقن  ار  ثیدح  نیا  امش  ياملع  زا  يرایسب  و 

صئاـصخ  » رد ثیدـح  هـس  یئاـسن  نامحرلادـبع  وـبا  ماـما  و  ( (2)« یبرقلا ْهّدوـم   » زا متــشه  تّدوـم  رد  ینادــمه  یلع  دیــس  ریم  و 
(3)« يولعلا

نبا و 

633 ص :

لصف 19. ح 283 ، ص294 ، یمزراوخ ، بقانم  - 1
(. باب 56 ح 945 ، ، 2/325 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 12 ینادمه ، یلع  دیس  یبرقلا ، ْهدوم  - 2

.ْهّنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  ّنأ  یف  ْهروثأملا  رابخألا  ص123 ، یئاسن ، بیعش  نب  دمحأ  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 3
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(1)« هّمهملا لوصف   » هحفص 159 رد  یکلام  غاّبص 

يذمرت و زا   (2)« ْهّدوملا عیبانی   » باب 54 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  و 

(3)« هرکذت  » هحفص 133 رد  يزوج  نبا  طبس  لبنح و  نب  دمحا  ماما  هجام و  نبا 

(5)« ننس  » رد يذمرت  »(4) و  دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما  و 

مـساقلاوبا ثیدح ، لها  ماما  دیوگ : ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب   (6)« بلاطلا ْهیافک   » باـب 97 رد  یعفاـش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  و 
(7)« ریبکلا مجعم   » رد یناربط 

لیبق زا  ربمغیپ ، هباحـص  زا  يرایـسب  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  قرط  عیمج  تسا  هدومن  عمج  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  لاح  حرـش  رد 
يراصنا و هللادـبع  نب  رباج  يردـخ و  دیعـس  وبا  ینامی و  ْهفیذـح  باّطخلا و  نب  رمع  یناث  هفیلخ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

رظن راهظا  فسوی  نب  دّمحم  هاگ  نآ  رمع ، نب  هللادبع  دیز و  نب  ْهماسا  هریره و  وبا 

634 ص :

.هللا لوسر  نم  هّقح  یف  درو  امیف  لصف  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  رکذ  یف  ، 2/700 یکلام ، غاّبص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 1
باب 54. ح 20 ، ، 2/38 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 2

باب 9. ص211 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 3
: لاق هفیذـح  نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  لـبنح  نبا  .ناـمیلا  نب  ْهفیذـح  دنـسم  ، 5/391 لبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  - 4
: اهل تلقف  لاق : .ینتّبـسو  یّنم  تلانف  لاق : .اذـک  اذـک  ذـنم  اهل  تلقف  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاب  كدـهع  یتم  ذـنم  یّمأ  ینتلأس 

هیلع هللا  یلص  ّیبنلا  تیتأف  لاق : .کلو  یل  رفغتسی  یّتح  هعدأ  مث ال  برغملا  هعم  یّلصاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یتآ  ّیناف  ینیعد ،
هتعبتأـف بهذ  ّمث  هاـجانف ، ضراـع  هل  ضرعف  هتعبتف ، لـفتنا  ّمث  ءاـشعلا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یّلـصف  برغملا  هعم  تیّلـصف  هلآو 
ضراعلا تیأر  امأ  لاق : ّمث  کمألو ، کل  هللا  رفغ  لاقف : رمألاب  هتثّدحف  کلام ؟ لاق : .هفیذـح  تلقف : اذـه ؟ نم  لاقف : یتوص ، عمـسف 

ّیَلَع ملـسی  نأ  ّهبر  نذأتـساف  هلیللا  هذـه  لبق  ضرألا  طبهی  مل  هکئالملا  نم  کـلم  وهف  لاـق : .یلب  تلق : لاـق  لـیبق ؟ یل  ضرع  يذـّلا 
«. هّنجلا لهأ  ءاسن  هدّیس  همطاف  ّناو  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  ّنا  ینرّشبیو 

.نیسحلاو نسحلا  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  ح 3777 ، ص988 ، يذمرت ، یسیع  نب  دمحم  حیحصلا ، عماجلا  - 5
.باب دص  زا  دعب  باب 8  ص422 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیافک  - 6

.یلع نب  نسح  دنسم  ح 2617 ، ، 3/30 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 7
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  نسح  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ : هدومن 

« .امهنم لضفأ  رابخا ) زا  ضعب  رد  و   ) امهنم ریخ  امهوبأو  هّنجلا  لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  »

.دشاب یم  اهنآ  زا  لضفا  رتهب و  اهنآ  ردپ  دنا و  تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  نیسح  نسح و 

یهتنا .دشاب  یم  ثیدح  نیا  تّحص  رب  لیلد  رگیدکی ، هب  ثیدح  نیا  دانسا  مامضنا  و 

رد مکاـــح  »(2) و  ریبـک خـیرات   » مراـهچ دـلج  هحفــص 206  رد  رکاــسع  نــبا  »(1) و  هـیلح  » رد یناهفــصا  مـیعن  وـبا  ظــفاح  زین  و 
(3)« كردتسم »

رابررُد ناسل  زا  ثیدح ، نیا  هک  دشاب  یم  امش  ياملع  رباکا  یقافتا  هرخألاب  »(4) و  قعاوص  » هحفص 82 رد  یّکم  رجح  نبا  و 

.تسا هدش  يراج  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دوش  یمن  يدحاو  ربخ  نیا  رکنم  رگید  خیش :

« .هریغ هیلع  مّدقتی  نأ  رکبوبأ  مهیف  موقل  یغبنی  ام  »

هکنآ يارب  تّما ؛ مومع  رب  تسا  رکب  یبا  مدقت  ّقح  لیلد  دوخ  ربخ ، نیا 

635 ص :

زا هک  هنوگ  نامه  ار  ثیدح  میعن  وبا  .شیبح  نبا  رز  لاح  حرش  هرامش 274 ، همجرت  ، 4/190 یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوالا ، ْهیلح  - 1
.تسا هدروآ  میدرک  لقن  دمحا  دنسم 

.سّلغملا نب  تلصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  لاح  حرش  هرامش 158 ، همجرت  ، 5/374 رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  - 2
.نیسحلاو نسحلا  بقانم  باب  ْهباحصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4779 ، ، 3/182 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 3

ح ، 1/44 ننـس ، رد  هجاـم  نبا  زین  و  لصف 2 . باب 11 ، رـشع ، سماخلا  ثیدـحلا  ص187 ، یّکم ، رجح  نبا  هـقرحملا ، قـعاوص  - 4
.یلع و نب  نسح  لاح  حرش  هرامش 2 ، همجرت  ، 1/140 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  .بلاط و  یبأ  نب  یلع  لضف  ْهمدـقم ، ، 118

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  باب 29 ، مود ، طمس  ح 428 ، ، 2/129 نیطمسلا ، دئارف  رد  ینیومح 
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.دنراد مدقم  وا  رب  ار  يرگید  دشاب و  اهنآ  نایم  رد  رکب  یبا  هک  یموق  يارب  تسین  راوازس  دیامرف : یم 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هدومرف ي  ربخ  نیا  رگا  .دییامن  یم  هجوت  يربخ  ره  هب  رکف  نودب  ارچ  مرتحم  نایاقآ  هک  مفّـسأتم  یعاد :
(1) هلهابم هیضق ي  رد  .تشاد  یم  مّدقم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رکب ، یبا  دوب  اب  هک  دومن  یمن  نآ  هب  لمع  دوخ  ارچ  هدوب ، هلآو 

(2) كوبت هوزغ  رد  .تشاد  وا  رب  مّدقم  ار  یلع  هک  دوبن  رضاح  رکب  یبا  رگم 

دوخ هفیلخ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  درمریپ ، نادراک  رکب  یبا  دوب  اب 

(3) هّکم رفس  رد  داد ؟ رارق 

اب ار  یلع  ارچ  رکب ، یبا  ندوب  اب  هکم  رد  دومن ؟ تئارب  هروس  تئارق  تلاسر و  غالبا  يارب  بوصنم  ار  یلع  لوزعم و  ار  رکب  یبا  ارچ 
(4) ینکش تب  يارب  دوخ 

دوخ هناش ي  يور  هب  یتح  درب ،

636 ص :

.دمآ دهاوخ  متفه  سلجم  رد  هلهابم  نایرج  - 1
.تشذگ مجنپ  سلجم  زاغآ  رد  تلزنم  ثیدح  - 2

.دمآ دهاوخ  مهد  سلجم  رد  تئارب  غالبا  زا  رکب  یبا  لزع  نایرج  - 3
ثیدح نیا  مکاح  .لیئارسا  ینب  ْهروس  ریسفت  ریسفتلا ، باتک  ح3387 ، ، 2/395 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 4

: یل لاقف  هبعکلا  یب  یتأ  یتح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یب  قلطنا  لاق : هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  : » دنک یم  لقن  ار 
یفعـض يأر  اّـملف  تضهنف  ضهنا « : « یل لاـق  ّمث  یبکنمب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعـصف  هبعکلا ، بنج  یلإ  تسلجف  سلجا 

هللا یلص  هللا  لوسر  یب  ضهن  ّمث  هیبکنم  یلع  تدعصف  .یبکنم  یلع  دعـصا  ّیلع  ای  یل : لاق  ّمث  تسلجو  تلزنف  سلجا  یل  لاق  هتحت 
: یل لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یحنتو  هبعکلا  قوف  تدعـصف  ءامـسلا  قفأ  تلن  تئـش  ول  ّیلإ  لیخ  یب  ضهن  اّملف  هلآو  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یل  لاقف  ضرألا ، یلإ  دـیدح  نم  داتوأب  ًادـتوم  ساحن  نم  ناـکو  شیرق  منـص  ربکـألا ، مهمنـص  قلا 
لزأ ملف  [ 81 ءارـسألا : ﴾ ] اًقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءاـج   ﴿ هیإ هیإ  یل : لوقی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرو  هجلاـع 

یعـسن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلاو  انأ  تقلطناف  هبعکلا  قوف  نم  تیدرتو  رـسکتف  تفذـقف  هفذـقا  لاقف : هنم ، تنکمتـسا  یّتح  هجلاعأ 
ح ، 13/171 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  زین  و  هعاسلا .» یّتح  هب  دعـص  اـمف  ّیلع : لاـق  .مهریغو  شیرق  نم  دـحأ  اـناری  نأ  انیـشخو 

هیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  دنـسم  ، 1/84 دنـسم ، رد  لبنح ، نب  دـمحا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  لئاضف  باب  زا  دـعب  لیاضفلا  باتک  ، 36516
اب ار  ثیدح  نیمه  ینئادملا ، میکح  نب  میعن  لاح  حرش  هرامش 7282 ، همجرت  ، 13/302 دادغب ، خیرات  رد  يدادغب ، بیطخ  مالّسلا ؛

.دنا هدرک  لقن  ظافلا  فالتخا 
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(1) نمی مدرم  توعد  تموکح و  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ارچ  رکب ، یبا  روضح  اب  دومن ؟ لبُه  تب  نتسکش  هب  رما  درک و  راوس 

؟ داد رارق  دوخ  یصو  ارچ  ار  یلع  رکب ، یبا  ندوب  اب  همه ، رب  هوالع  داتسرف و 

: تفگ صاع  نب  ورمع  هک  تسین  راکنا  دروم  ًادبأ  هک  هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یتباث  رایسب  ثیدح  خیش :

؟ تسیک امش  يوس  هب  ملاع  نانز  ّبحأ  هللا ! یبن  ای  مدرک : ضرع  ربمغیپ  هب  يزور 

637 ص :

یم لقن  ار  ثیدـح  نیا  بیطخ  .اضرلا  یلع  نب  دّـمحم  لاح  حرـش  هرامش 997 ، همجرت  ، 3/54 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 1
نم مدـن  راختـسا و ال  نم  باخ  ام  ّیلع  ای  ینیـصوی  وهو  یل  لاقف  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ینثعب  لاـق : ّیلع  نع  : » دـنک
یف یتمأل  كراب  هللا  ّناف  هللا  مسب  دـغأ  یلع  ای  راـهنلاب  يوطت  ـال  اـم  لـیللاب  يوطت  ضرـألا  ّنإـف  هجلُّدـلاب ، کـیلع  ّیلع  اـی  راشتـسا ،

شنح نع  كاّمس  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  بلاط  یبا  نب  یلع  دنسم  دنسم 1/111 ، رد  لبنح ، نب  دمحا  زین  و  اهروکب .»
انأ ینم و  نسأ  موق  یلإ  ینثعبت  هللا  لوسر  ای  تلقف  لاق  نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : هنع  هللا  یـضر  یلع  نع 
الف نامـصخلا  کیلا  سلج  اذإ  ّیلع  ای  .هبلق  دـهاو  هناسل  ّتبث  مهّللا  لاقو : يردـص  یلع  هدـی  عضوف  لاق  ءاـضقلا ، رـصبأ  ـال  ثیدـح 
رابج ندعملاو  رابج ، رئبلا  یف  درو  ام  باب  تایدـلا ، باتک  يربکلا 8/111 ، ننس  رد  یقهیب ، و  رخآلا .» نم  عمـست  یتح  امهنیب  ضقت 
رفح نمیلا  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینثعب  اّمل  لاق : هنع  هللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا 

هعبرأ اوراص  یّتح  رخآب  رخـآلا  ّقلعتو  لـجرب  قلعتو  لـجر  اـهیف  عقوف  دـسألا  اـهیف  عقوو  هیبزلا  یلع  ساـنلا  مهدزاـف  دـسألل  هیبز  موق 
باتک ح 2310 ، ننـس 2/774 ، رد  هجام  نبا  و  ...لاتق .» مهنیب  نوکی  نأ  داـکف  حالـسلا  موقلا  لـمحو  اوکلهف  اـهیف  دـسألا  مهحرجف 

: تلقف نمیلا ، یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینثعب  لاق : ّیلع  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ْهاضقلا ، رکذ  باب  ماکحالا ،
ّتبثو هبلق  دـها  مهّللا  : < لاق ّمث  يردـص ، یف  هدـیب  برـضف  لاق : ءاضقلا ؟ ام  يردأ  الو  مهنیب  یـضقأ  ّباش  انأو  ینثعبت  هللا  لوسر  ای 

«. نینثا نیب  ءاضق  یف  دعب  ُتککش  امف  لاق : هناسل .«
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.هشیاع دندومرف :

؟ تسیک امش  يوس  هب  نادرم  ّبحا  مدرک : ضرع 

عطاق لیلد  کی  دوخ  نیا  تّما و  مامت  رب  دنراد  مّدقت  ّقح  دنربمغیپ ، بوبحم  هک  تهج  نیمه  هب  سپ  .رکب  یبا  هشیاع  ردپ  دندومرف :
.هنع هللا  یضر  رکب  یبا  تفالخرب  تسا 

دندوب ربمغیپ  بوبحم  هشیاع  رکب و  یبا  هک  يربخ  باوج  در 

نیقیرفلا دـنع  همّلـسم ي  هتباـث ي  ثیداـحا  اـب  تسا ، نویرکب   (1) تـالوعجم تاـعوضوم و  زا  هکنآ  رب  هوـالع  ثیدـح  نـیا  یعاد :
.دشاب یم  تباث  نآ  تیدودرم  اذلف  .تسا  ضَراعم 

.رکب یبا  هفیلخ  تهج  زا  مود  هشیاع و  نینمؤملا  ّما  تهج  زا  لوا  دومن : رظن  ناعما  دیاب  تهج  ود  زا  ثیدح  نیا  رد 

نیا تسا  ضراعم  مدرک  ضرع  هک  نوچ  تسا ؛ لاکـشا  ادـخ  لوسر  دزن  دـشاب ، نانز  ّبحا  هک  یقیرط  هب  هشیاع ، تیبوبحم  رد  اـّما 
.هدیدرگ تبث  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هربتعم ي  بتک  رد  هک  يا  هتباث  هحیحص ي  ثیداحا  اب  لوق 

.مییامن هنالداع  تواضق  هدومن ، تقباطم  ات  دییامن ، نایب  تسا  نکمم  تسا ، ضراعم  رابخا  مادک  اب  خیش :

638 ص :

نع : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  یئاسن  .رمع  رکب و  یبأ  لضف  باب 2 ، بقانملا ، باتک  ح 8117 ، ، 5/39 یئاسن ، يربکلا ، ننس  - 1
ای تلقف : هتیتأف  لسالـسلا  تاذ  شیج  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینلمعتـسا  لاق : صاعلا  نب  ورمع  ینثّدح  لاق : نامثع  یبأ 

ياهتنا رد  سپـس  ًالاجر .» ّدـعف  لاق : نم ؟ ّمث  تلق : .اهوبأ  لاق : لاجرلا ؟ نم  تلق : .هشئاـع  لاـق : کـیلإ ؟ ّبحأ  ساـنلا  ّيأ  هللا  لوسر 
«. حصت مل  نامثع  یبأ  فورح  ضعب  نامحرلادبع : وبأ  لاق  : » دسیون یم  ثیدح 
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ْهمئالا ّما  يربک  هقیدـص ي  ترـضح  هراـبرد ي  امـش ، هتفگ ي  فـالخ  رب  امـش ، تاور  ءاـملع و  قرط  زا  يرایـسب  ثیداـحا  یعاد :
.تسا دراو  اهیلع  هللا  مالس  ءارهزلا  ْهمطاف  ءابجنلا 

تسا ملاع  نانز  نیرتهب  همطاف 

(1)« باعیتسا  » رد ربلادبع  نیا  ظفاح  خیرات و  رد  یقهیب  رکبوبا  ظفاح  هلمج  زا 

(2)« یبرقلا ْهّدوم   » رد ینادمه  یلع  دیسریم  و 

دنا هدومن  لقن  امش  ياملع  زا  نارگیدو 

639 ص :

ربلادـبع نبا  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تنب  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 4057 ، همجرت  ، 4/1897 ربلادـبع ، نبا  باـعیتسا ، - 1
یلص هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  ناک  سانلا  ّيأ  تلأسف  هشئاع ، یلع  تلخد  لاق : ریمع ، نب  عیمج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 
رگید رد  فلتخم  ریباعت  اب  تیاور  نیا  ًاماّوق .» ًاماّوص  هتملع  ام  ناک  نا  اهجوز ، تلاق : لاجرلا ؟ نمف  تلق  همطاف : تلاق : هلآو  هیلع  هللا 
لـضف یف  ءاج  ام  باب  ، 5/362/3965 يذمرت ، ننس  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  نّنـست  لها  یلـصا  بتک 

، يربکلا ننـسلا  اهنع ؛ هللا  یـضر  همطاف  بقاـنم  رکذ  باـب  و 157 ،  3/154 يروباشین ، مکاح  كردتـسملا ، اهنع ؛ هللا  یـضر  همطاـف 
22/403 یناربط ، ریبکلا ، مجعملا  ص110 ؛ مالّسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  5/140 و 139 ح8496 و 8497 و 8498 ؛ یئاسن ،

( ققحم «. ) ات 265  42/260 رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  همطاف ؛ بقانم  نمو   » باب
لئاضف یف  لصف  باب 56 ، ح 925  ، 2/320 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) هّدوم 11 ینادمه ، یلع  دیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2
ننـسلا رد  یئاسن  بیعـش  نب  دمحا  زین  .تسا و  هدرک  لقن  باعیتسا  دننامه  ظافلا  رد  كدنا  فالتخا  اب  ار  ثیدح  ینادـمه  ْهمطاف .)

ْهدّیس هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  ّناب  ْهروثأملا  رابخألا  رکذ  باب 41 ، صئاصخلا ، باتک  ح 8515 ، ، 5/146 يربکلا ،
هللا یلـص  هللا  لوسر  اّنع  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  أطبأ  لاق : هریره  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  ْهّمألا ، هذـه  ءاسن 

ءامـسلا نم  ًاکلم  ّنإ  لاق : .مویلا  كرن  مل  انیلع  ّقشدـق  هللا ! لوسر  ای  انلئاق : هل  لاق  یـشعلا  ناک  اّملف  راهنلا ، ردـص  ًاموی  اّنع  هلآو ، هیلع 
بابش ادیـس  ًانیـسحو  ًانـسح  نإو  یتُّما  ءاسن  هدّیـس  یتنبا  همطاف  ّنأ  ینرّـشب -  وأ  ینربخأف -  یترایز  یف  هللا  نذأتـساف  ینآر ، نکی  مل 

یبأ نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ْهمطاـف ، بقاـنم  نم  ح 1006 ، ، 22/403 ریبکلا ، مجعم  رد  یناربـط  و  هّنجلا .» لـهأ 
ّنأ ینربخأ  وأ  ینرّشبف  یترایز ، یف  هللا  نذأتـساف  ینراز ، نکی  مل  ءامـسلا  نم  ًاکلم  ّنإ  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنأ  هریره 
زا ّیلع ، لئاضف  لصف 2 ، باب 3 ، لئاضفلا ، باـتک  ح 32925 ، ، 11/605 لاّمعلا ، زنک  رد  يدـنه  یقتم  و  یتّمأ .» ءاسن  هدّیـس  همطاف 

ًامالـسإ نیملـسملا  لّوأ  کتجّوز  ّینا  نیـضرت  اـمأ  : » تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هریره  یبا 
مهنم راتخاف  ضرألا  لهأ  یلع  علّطا  هللا  ّنا  همطاف  ای  نیـضرت  اما  اهموق  میرم  تداـس  اـمک  یتّمأ  ءاـسن  هدّیـس  کـّناف  ًاـملع ، مهملعأو 

، یلهذـلا ناورم  نب  دّـمحم  ثیداحا  ح 728 ، ، 1/232 ریبکلا ، خـیرات  رد  يراخب  و  کلعب .» رخـآلاو  كاـبأ  امهدـحأ  لـعجف  نیلجر 
ریـس رد  یبهذ  و  یتّمأ .» ءاسن  هدّیـس  همطاف  ّنا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّنأ  هریره  یبأ  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح 

، لاـمکلا بیذـهت  رد  يزم  .هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـنب  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 18 ، همجرت  ، 2/127 ءالبنلا ، مـالعا 
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نیا هفاـضا  هب  ینا  هدرک  لـقن  یناربـط  دـننامه  ار  ثیدـح  یلهذـلا ، ناورم  نب  دـمحم  لاـح  حرـش  هرامـش 5596 ، همجرت  ، 26/391
«. هّنجلا لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  ّناو  : » تالمج
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: دومرف یم  رّرکم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک 

«. یتّما ءاسن  ریخ  همطاف  »

.تسا نم  تّما  نانز  نیرتهب  همطاف  ینعی :

ظفاح »(1) و  دنسم  » رد لبنح  نب  دمحا  ماما 

رد ربـلا  دـبع  نبا  و  مالّـسلا ؛ هیلع  نینمؤملاریما  زا  هیفنح  نب  دّـمحم  زا  دـنیامن  یم  لـقن  یلع » یف  نآرقلا  لوزن   » رد يزاریـش  رکبوـبا 
ثراولا دبع  زا  نینمؤملا  ّما  هجیدخ  مالّسلااهیلع و  همطاف  تالاح  لقن  نمض   (2)« باعیتسا »

640 ص :

ّطخ لاق  ساّبع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  لبنح  نبا  .ساّبع  نب  هللادـبع  دنـسم  ، 1/293 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 1
هللا یلـص  هللا  لوسر  لاقف  «. » ملعأ هلوسرو  هللا  اولاقف : اذه ؟ ام  نوردـت  لاق : طوطخ  هعبرأ  ضرألا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

نارمع هنبا  میرمو  نوعرف  هأرما  محازم  تنب  هیـسآ  دّـمحم و  تنب  همطاف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  هّنجلا  لهأ  ءاـسن  لـضفأ  هلآو : هیلع 
«. نیعمجأ ّنهنع  هللا  یضر 

ربلا دـبع  نبا  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 4057 ، همجرت  ، 4/1896 ربلادـبع ، نبا  باـعیتسا ، - 2
تنب میرم  عبرأ : نیملاعلا  ءاـسن  ریخ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق : هریره  یبأ  نع  : » تسا هدروآ  ظـفل  نیا  هب  ار  ثیدـح 

«. هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و 
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نامیلـس خیـش  و  کلام -  نب  سنا  هریره و  وبا  زا  ًالقن  دواد ، وبا  زا  نینمؤملا  ّما  هجیدـخ  تـالاح  نمـض  و  هریره -  وبا  نایفـس و  نب 
(1)« هّدوملا عیبانی   » باب 55 رد  یفنح  یخلب 

(2)« یبرقلا ْهّدوم   » زا مهدزیس  تّدوم  رد  ینادمه  یلع  دیس  ریم  و 

هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  قرط  هب  نیثًدحم  تاقث  زا  يرایسب  زین  کلام و  نب  سنا  زا 
: دومرف هلآو 

« .مالّسلا هیلعدّمحم  تنب  همطاف  دلیوخ و  تنب  هجیدخ  محازم و  تنب  هیسآ  نارمع و  تنب  میرم  عبرأ : نیملاعلا  ءاسن  ریخ  »

(3)« دادغب خیرات   » رد بیطخ 

ایند و رد  ار  مالّـسلااهیلع  همطاـف  هاـگ  نآ  هدروآ ، باـسح  هب  ملاـع  ناـنز  نیرتهب  ار  نز  راـهچ  نیا  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لـقن 
.هداد لیضفت  اهنآ  رب  ترخآ 

(4) لبنح نب  دمحا  ماما  حیحص و  رد  يراخب  لیعامسا  نب  دّمحم 

زا دنسم »  » رد

641 ص :

.تسا هدرک  لقن  باعیتسا  دننامه  ار  ثیدح  نیا  يزودنق  باب 55 . ح 37 ، ، 2/58 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
مجعم رد  یناربط  باب 56 ؛) ح 967 ، ، 2/331 يزودنق ، ْهّدوملا  عیبانی  زا  هدافتـسا  اب   ) ْهّدوم 13 ینادمه ، یلع  دّیـس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 2

، ْهباصالا رد  ینالقـسع ، رجح  نبا  ْهمطاف و  بقانم  ، 15/402 دوخ ، حیحـص  رد  ناّبح  نبا  ْهمطاف ؛ بقانم  نمو  لصف  ، 22/402 ریبکلا ،
.دنا هدرک  لقن  میدروآ ، باعیتسا  زا  هک  یظافلا  نامه  هب  ار  ثیدح  نیمه  ءارهزلا  ْهمطاف  لاح  حرش  هرامش 11587 ، همجرت  ، 8/264
نامه بیطخ  .ینارفعزلا  ییحی  وبا  دّـمحم  نب  رفعج  لاح  حرـش  هرامش 3636 ، همجرت  ، 7/185 يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خـیرات  - 3

.تسا هدروآ  میدرک  لقن  باعیتسا  زا  هک  ار  یثیدح 
، بلاط یبا  لآ  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  نکل  میتفاین ، عبانم  رگید  قوف و  عبانم  رد  هدـش  داـی  ظاـفلا  هب  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 4

.تسا هدرک  لقن  هشیاع  زا  ظافلا  نیمه  اب  ار  ثیدح  نیمه  همطاف ، بقانم  باب   3/323
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: دومرف همطاف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  رکب  یبا  تنب  هشیاع 

« .نید ریخ  وهو  مالسالا  ءاسن  یلع  نیملاعلا و  ءاسن  یلع  كرّهطو  کیفطصا  هللا  ّناف  يرشبا  همطاف  ای  »

مالـسا نانز  رب  ًامومع و  نایملاع  نانز  رب  تسا  هدـینادرگ  هزیکاپ  ار و  وت  هدـیزگرب  دـنوادخ  هک  ار  وت  داب  تراشب  هدژم و  همطاف ! يا 
.تسا رتهب  ینید  همه  زا  مالسا  ًاصوصخ و 

(2) ملسم »(1) و  حیحص  » مراهچ ءزج  هحفص 64  رد  يراخب  زین  و 

لئاضف باب  رد 

642 ص :

لقن هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يراخب  .سانلا  يدی  نیب  یجان  نم  باب  ناذـئتسالا ، باتک  ح 1158 ، ، 412  - 8/411 يراخب ، حیحص  - 1
تلبقأف هدـحاو ، اّنم  رداغت  مل  ًاعیمج  هدـنع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  جاوزأ  اّنک  ّانإ  تلاق  نینمؤملا  ُّما  هشئاـع  ینتثّدـح  : » تسا هدرک 

ّمث یتنبابًابحرم  لاق  .بّحر  اهآر  املف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیـشم  نم  اهتیـشم  یفخت  ام  هللاو  یـشمت ال  مالّـسلااهیلع  همطاـف 
نم انأ  اهل : تلقف  .کحضت  یه  اذإ  هیناثلا ، اهّراس  اهنزح  يأر  اّملف  ًادیدش  ًاءاکب  تکبف  .اهّراس  ّمث  هلامـش ، نع  وأ  هنیمی  نع  اهـسلجأ 
اّمع اهتلأس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماق  اّملف  .نیکبت  تنأ  مث  اننیب  نم  ّرـسلاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  کّصخ  هئاسن  نیب 

قحلا نم  کیلع  یل  امب  کیلع  تمزع  اهل  تلق  یّفوت  اّملف  .هّرس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  یـشفأل  تنک  ام  تلاق : .كّراس 
نآرقلاب هضراعی  ناک  لیئربج  ّنا  ینربخأ  ّهناف  لّوألا  رمألا  یف  ینّراس  نیح  اّمأ  تلاق : .ینتربخاف  معنف  نآلا  اـّمأ  تلاـق : .ینتربخأ  اّـمل 

: لاق .کل  انا  فلـسلا  معن  ّیناف  .يربصاو  هللا  یقتاف  برتقا ، دـق  ّالإ  لجألا  يرأ  الو  نیتّرم  ماـعلا  هب  ینـضراع  دـق  ّهناو  هّرم  هنـس  ّلـک 
ءاسن هدّیس  وأ  نینمؤملا  ءاسن  هدّیـس  ینوکت  نأ  نیـضرت  الأ  همطاف  ای  لاق : هیناثلا  ینّراس  یعزج  يأر  اّملف  .تیأر  يّذلا  یئاکب  تیکبف 
ْهبارق بقانم  باب  ناونع  هب  ار  یباب  مهلـضف  نیرجاـهملا و  بقاـنم  باـب  قلخلا ، ءادـب  باـتک  ( 4/209  ) رد يراخب  زین  و  هّمـألا .» هذـه 
ْهدیس همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  تنب  مالّـسلااهیلع  ْهمطاف  ْهبقنمو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هب تیاور  ياهتنا  رد  اّما  تسا  هدرک  رکذ  تارابع  رد  توافت  یمک  اـب  ار  قوف  تیاور  همادا  رد  تسا و  هدرک  رکذ  ْهنجلا ، لـها  ءاـسن 
رد هحفـص 219  باب  نیمه  رد  نینچمه ، و  تکحـضف .» هعبتا  هتیب  لهأ  لوا  ینا  ینربخأف   » هدـش رکذ  نینچ  هدـش  رکذ  ترابع  ياج 

( ققحم  ) .ْهنجلا لها  ءاسن  هدیس  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق  هدرک و  نایب  نینچ  زین  هنع  هللا  یضر  همطاف  بقانم  باب  زاغآ 
رگید بتک  رد  فلتخم  ریباعت  اـب  تیاور  نیا  .ْهمطاـف  لـئاضف  باـب  ْهباحـصلا ، لـئاضف  باـتک  ح 98 ، ، 4/1905 ملسم ، حیحـص  - 2
یلـص هللا  لوسر  ضرم  رکذ  یف  ءاج  ام  باب  زئانجلا ، باتک  ح1621 ، ، 1/518 ْهجام ، نبا  ننـس  دش : لقن  زین  نآ  نابحاص  حاحص و 
بلاط یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  دـمحم  یبا  بقانم  باـب  بقاـنملا ، باوبا  ح3870 ، ، 5/326 يذمرت ، ننـس  ثیدـح ؛ هلآو ، هیلع  هللا 

نامیلا و ص76 و 77، نب  ْهفیذـح  ص58 ، یئاسن ، هباحصلا ، لئاضف  باب 110 ؛ امهنع ، هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلاو 
( ققحم  ) .اهنع هللا  یضر  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  بقانم 
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رد ربلادبع  نبا  و  هّتـسلا » حاحـصلا  نیب  عمج   » رد يدـبع  »(1) و  نیحیحـصلا نیب  عمج   » رد يدـیمح  و  حیحـص »  » مود ءزجرد  همطاف 
(2)« باعیتسا »

(3)« دنسم  » مشش ءزج  هحفص 282  رد  دمحا  ماما  مالّسلااهیلع و  همطاف  ترضح  تالاح  نمض 

و هّتسلا » حاحـصلا  نیب  عمج   » رد يدبع  »(4) و  نیحیحصلا نیب  عمج   » رد يدیمح  و  حیحـص »  » مود ءزجرد  بتاک  دعـس  نب  دّمحم  و 
(5)« باعیتسا  » رد ربلادبع  نبا 

((6)« دنسم  » مشش ءزج  هحفص 282  رد  دمحا  ماما  مالّسلااهیلع و  همطاف  ترضح  تالاح  نمض 

رد يرامیب و  رتسب و  ضرم و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياه  هدومرف  نمـض  تاقبط ،»  » مود دلجرد  بتاک  دعـس  نب  دّمحم  و 
(، دـهد یمن  ار  نآ  لقن  هزاجا  سلجم ، تقو  هک   ) ینالوط ثیدـح  نمـض  مالّـسلااهیلع  همطاف  یب  یب  تـالاح  لـقن  رد  متـشه  دـلج 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  دنا  هدومن  لقن  نینمؤملا  ّما  هشیاع  زا  ًادنسم 

« .نیملاعلا ءاسن  هدّیس  ینوکت  نأ  نیضرت  الأ  همطاف  ای  »

؟ یشاب نیملاع  نانز  هدیس ي  هک  یتسین  یضار  وت  ایآ  ینعی 

643 ص :

.ْهشئاع دنسم  ح 3357 ، ، 4/145 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمجلا  - 1
.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرش  هرامش 4057 ، همجرت  ، 4/1894 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 2

،2/191 دعـس ، نب  دّـمحم  يربکلا ، تاقبط  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  ثیداحأ  ، 6/282 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 3
تنب ْهمطاف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانب  رکذ  زین 8/22 ، هضرم و  یف  هتنبا  ْهمطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  رکذ 

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
.ْهشئاع دنسم  ح 3357 ، ، 4/145 يدیمح ، نیحیحصلا ، نیب  عمجلا  - 4

.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  لاح  حرش  هرامش 4057 ، همجرت  ، 4/1894 ربلا ، دبع  نبا  باعیتسا ، - 5
،2/191 دعـس ، نب  دّـمحم  يربکلا ، تاقبط  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  ثیداحأ  ، 6/282 لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  - 6

تنب ْهمطاف  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  تانب  رکذ  زین 8/22 ، هضرم و  یف  هتنبا  ْهمطافل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ام  رکذ 
.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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(1)« هباصا  » رد یب  یب  تالاح  نمض  ار  ترابع  نیا  ینالقسع  رجح  نبا  و 

.یتسه نیملاع  نانز  نیرتهب  وت  ینعی  تسا ؛ هدومن  لقن 

(2)« ریسفت  » رد یبلعث  ماما  دوخ و  نیحیحص »  » رد ملسم  يراخب و  زین  و 

(3)« ریبکلا مجعم   » رد یناربط  و  دنسم »  » رد لبنح  دمحا  ماما  و 

هیلح ي  » يدحاو و طیـسو و  مکاح و  و  بقانم »  » متاح و یبا  نبا  ریـسفت  زا   (4) ْهّدوملا » عیبانی   » باب 32 رد  یفنح  یخلب  نامیلـس  و 
دّمحم دمحا و  زا   (6)« قعاوص  » مهدراهچ هیآ  لیذ  رد  یّکم  رجح  نبا  (5) و  ینیومح ، دئارف »  » یناهفصا و میعن  وبا  ظفاح  ءایلوالا »

(8)« ریسفت  » رد يربط  »(7) و  لوؤسلا بلاطم   » هحفص 8 رد  یعفاش  هحلط  نب 

بابسا  » رد يدحاو  و 

644 ص :

ْهیلح رد  یناهفـصا  میعن  وبا  زین  .ءارهزلا و  ْهمطاـف  لاـح  حرـش  هرامـش 11587 ، همجرت  ، 8/266 ینالقـسع ، رجح  نبا  ْهباـصالا ، - . 1
نایاش .دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیمه  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  لاح  حرـش  هرامش 133 ، همجرت  ، 2/40 ءایلوالا ،
نامه هب  نوگانوگ و  ظافلا  اب  ار  ثیدح  نیا  میعن  وبا  رجح و  نبا  لبنح و  نب  دمحا  ربلادبع و  نبا  جاّجح و  نب  ملـسم  هک  تسا  رکذ 
هدیـس نوکت  نأ  نیـضرت  الأ  همطاف  ای   ) ار داهـشتسا  دروم  هلمج  یگمه  یلو  دنا ، هدرک  لقن  میدروآ  يراخب  زا  هک  یثیدح  ياوتحم 

.دنا هدرک  لقن  ناسکی  نیملاعلا ) ءاسن 
اّمل لاق : ساّبع ، نبا  نع  : » دـنک یم  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یبلعث  .يروش  هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 8/310 یبلعث ، ناـیبلاو ، فشکلا  - 2
انیلع تبجو  نیّذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  اولاق : َیبْرُْقلا ﴾ ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال   ﴿ تلزن

«. امهءانباو همطافو  ّیلع  لاق : مهتّدوم ؟
.مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  دنسم  ح 2641 ، ، 3/39 یناربط ، ریبکلا ، مجعم  - 3

باب 32. ، 6 ح 1 -  ، 1/315 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 4
باب 2. طمس 2 ، ح 359 ، ، 2/13 ینیومح ، نیطمسلا ، دئارف  - 5

هیآ 14. لصف 1 ، باب 11 ، ص170 ، یکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 6
.همدقم ص40 و 52 ، یعفاش ، هحلط  نب  دّمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 7

: دـنک یم  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  يربط  .يروش  هروس ي  هیآ 23  لیذ  ح 23698 ، ، 13/33 يربط ، ریرج  نب  دّـمحم  نایبلا ، عماـج  - 8
: لاقف ماشلا ، لهأ  نم  لجر  ماق  قشمد ، جرد  یلع  میقأف  ًاریـسأ  اـمهنع  هللا  یـضر  نیـسحلا  نب  ّیلعب  ءیج  اّـمل  لاـق : ملیدـلا  یبأ  نع  »
: لاـق .معن  لاـق : نآرقلا ؟ تأرقأ  هنع : هللا  یـضر  نیـسحلا  نب  ّیلع  هل  لاـقف  .هنتفلا  یبرق  عـطقو  مکلـصأتساو  مکلتق  يذـّلا  دـمحلا هللا 

مّکناو لاق : َیبْرُْقلا .﴾ ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال   ﴿ تأرق اـم  لاـق : .مح  لآ  ارقأ  ملو  نآرقلا  تأرق  لاـق : مح ؟ لآ  تأرقأ 
هدرک لقن  ار  ثیدـح  نیمه  يروش  هروس  هیآ 23  لیذ  ، 4/101 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  نینچمه  معن .» لاق : مه ؟ متنـأل 
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.دنا
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(3)« راصبالارون  » رد یجنلبش  نمؤم  ضایر و  رد  يربط  نیدلا  ّبحم  »(2) و  بقانم  » رد یعفاش  یلزاغم  نبا  »(1) و  لوزنلا

و هنیدملا » خیرات   » رد يدوهمس  همالع ي  »(6) و  خیرات  » رد رکاسع  نبا  »(5) و  روثنملا ّرد   » رد یطویس  »(4) و  ریسفت  » رد يرشخمز  و 
(7)« ریسفت  » رد يروباشین  لضاف 

رد رخف  ماما  »(8) و  ریسفت  » رد يواضیب  یضاق  و 

645 ص :

مان هب  دراد  یباتک  يروباشین  يدحاو  نکل  میتفاین ، يدحاو  لوزنلا  بابـسا  رد  ار  روبزم  ثیدـح  میدرک ، وجتـسج  ام  هک  اجنآ  ات  - 1
.تسا هدروآ  میدرک  لقن  یبلعث  زا  هچنآ  يروش ، هروس ي  هیآ 23  لیذ  رد 4/52 ، هک  دیجملا  نآرقلا  ریسفت  یف  طیسولا 

﴾. َیبْرُْقلا یف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلأْسأ  ُلق َال  : ﴿ یلاعت هلوق  باب  ح 352 ، ص309 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  - 2
باب 2. ص227 ، یجنلبش ، راصبالا ، رون  - 3

.يروش هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 4/213 يرشخمز ، فاشک ، ریسفت  - 4
.يروش هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 5/701 یطویس ، روثنملا ، ّردلا  - 5

ار ثیدـح  نیا  رکاسع  نبا  .مساقلا  نب  نسحلا  نب  یلع  لاح  حرـش  هرامش 4851 ، همجرت  ، 41/335 رکاسع ، نبا  قشمد ، خـیرات  - 6
ًاّیلعو ینقلخو  یّتش  راجـشأ  نم  ءایبنألا  قلخ  هللا  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  یلهابلا  هماما  یبأ  نع  : » تسا هدرک  لقن 

غاز نمو  اجن  اهناصغأ  نم  نصغب  ّقلعت  نمف  .اهقاروأ  اهعایشأو  اهرامث  نیسحلاو  نسحلاو  اهعرف  ّیلعو  اهلصأ  انأف  .هدحاو  هرجـش  نم 
هیرخنم یلع  هللا  هبکأل  انتّبحم  كردی  ملو  ماع  فلأ  ّمث  ماع  فلأ  ّمث  ماع  فلأ  هورملاو  افصلا  نیب  ّلجوّزع  هللادبع  ًادبع  ّنأ  ولو  يوه 

﴾«. َیبْرُْقلا یف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلأْسأ  ُلق َال  : ﴿ الت ّمث  رانلا ، یف 
ْهفرعملا راد  عبط  يربط  ریـسفت  شماـه  هب   ) يروش هروس  هیآ 23  لیذ  يروباشین ، دـمحم  نب  نسح  نیدـلا  ماـظن  نآرقلا ، بئارغ  - 7

(. 25/27
.يروش هروس ي  هیآ 23  لیذ  ح 23 ، ، 4/91 يواضیب ، ریسفت  - 8
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یبنلا ینب  لئاضف  رحب  نم  يداـصلا  ْهفـشر   » لّوا باـب  ات 23  هحفـص 22  رد  يولع  نیدـلا  باهـش  رکب  یبا  دیـس  »(1) و  ریبک ریسفت  »
(2)« يداهلا

رماع نب  دّـمحم  نب  هللادـبع  خیـش  يدـس و  یناربط و  طسوا »  » ریبک و دـمحا و  بقانم »  » ـالم و هریـس ي  یبلعث و  و  يوغب » ریـسفت   » زا
(3)« فاحتالا  » باتک هحفص 5  رد  یعفاش  يواربش 

(4)« تیملا ءایحا   » رد یطویس  نیدلا  لالج  دمحا و  یناربط و  مکاح و  زا 

رذنم و نبا  ریسافت  زا 

646 ص :

ءالؤه ّنا  تبثف  : » دسیون یم  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  يزار  رخف  .يروش  هروس ي  هیآ 23  لیذ  ، 27/166 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت  - 1
هلوق لّوألا ) : ) هوجو هیلع  ّلدیو  میظعتلا  دیزمب  نیصوصخم  اونوکی  نأ  بجو  اذه  تبث  اذإو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  براقأ  هعبرألا 

همطاـف ّبحی  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبـنلا  ّنأ  کـشال  یناـثلا )  ) .قبـس اـم  هب  لالدتـسالا  هجوو  َیبْرُْقلا ﴾ یف  َهّدَوَْملا  اـّلِإ  : ﴿ یلاـعت
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  رتاوتملا  لقنلاب  تبث  و  اهیذؤی » ام  ینیذؤی  یّنم  هعضب  همطاف  : « هلآو هیلع  هللا  یلص  لاق  مالّـسلااهیلع 

: یلاعت هلوقل  و  َنوُدَـتْهَت ﴾ ْمُکّلََعل  ُهوُِعبّتاَو  : ﴿ هلوقل هلثم  هّمألا  ّلک  یلع  بجو  کلذ  تبث  اذإو  نیـسحلاو  نسحلاو  ًاـّیلع  ّبحی  ناـک  ّهنا 
یف ْمَُکل  َناَک  ْدََـقل  : ﴿ هناحبـس هلوقل  و  ُهللا ﴾ ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبّتاَف  َهللا  َنّوبُِحت  ُْمْتنُک  نِإ  ُْلق  : ﴿ هلوقل و  ِهِْرمأ ﴾ ْنَع  َنوُِفلاَُخی  َنیِذـّلا  ِرَذْـحَْیلَف  ﴿

مهللا هلوق : وه  هالصلا  یف  دهـشتلا  همتاخ  ءاعدلا  اذه  لعج  کلذلو  میظع  بصنم  لآلل  ءاعدلا  ّنا  ثلاثلا ) ﴾. ) ٌهَنَـسَح ٌهَوُْسا  ِهللا  ِلوُسَر 
ّنأ یلع  ّلدی  کلذ  ّلکف  .لآلا  ریغ  ّقح  یف  دجوی  مل  میظعتلا  اذهو  .دّمحم  لآو  ًادّـمحم  محراو  دّـمحم  لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  ّلص 
هیآ رد  دـنوادخ  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  وا  هک  دوش  یم  نشور  يزار  رخف  تاملک  رد  تقد  اب  بجاو .» دّـمحم  لآ  ّبح 
﴾. َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  ّنِإَو  ْمُهَءاَْنبأ  َنُوفِْرعَی  اَمَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْـنیَتآ  َنیِذـّلا  : ﴿ دـیامرف یم  هرقب  هروس   146

ندوب لطاب  هب  هتفایرد  اهنآ  هب  ار  تّما  مامت  هعجارم  موزل  دنا ، هدرک  كرد  ار  ربمایپ  تیب  لها  تیناقح  يزار  رخف  دننامه  هک  يدارفا 
.دنهاگآ دوخ  هک  یلاح  رد  دنا ، هدومن  قح  نامتک  یخرب  نکل  دنراد ، فارتعا  اهنآ  قیرط  زا  ریغ  رگید  ياههار 

.ْهیناثلا ْهیآلا  تیبلا ، لهأ  یف  ْهّدوملا  ْهیآ  ریسفت  باب 1 ، ص52 ، یمرضح ، يولع  يداصلا ، ْهفشر  - 2
باب 1. ص17 و 18 ، يواربش ، فاحتالا ، - . 3

هیآ 23 لیذ  ح 522 ، ص316 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  بقاـنم  رد  هیودرم  نبا  زین  .یناـثلا و  ثیدـح  ص8 ، یطویـس ، ّتیملا ، ءایحا  - 4
هب ًابلاغ  ثیدـح  نیا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هراشا  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیمه  .يروش  هروس ي 

مکاح .میا  هدرک  هراشا  ثیدـح  لماک  نتم  هب  هک  عبانم  زا  یخرب  رد  زجب  تسا ، هدـش  لقن  میدرک  لـقن  یبلعث  زا  هک  یظاـفلا  ناـمه 
ار ثیدـح  نیا  یلع ، نب  نسح  بقانم  باب  هباحـصلا ، ْهفرعم  باتک  ح 4802 ، ، 3/189 نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین 

هللا ضرتـفا  يذـّلا  تیبـلا  لـهأ  نم  اـنأو  لاـق ... : ّمث  ...ساـنلا  یلع  نب  نسحلا  بطخ  لاـق : نیـسحلا  نب  ّیلع  نع  : » تسا هدرک  لـقن 
اَهِیف َُهل  ْدِّزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  نَمَو  َیبْرُْقلا  ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  : ﴿ هّیبنل یلاعتو  كرابت  لاقف  ملـسم ، ّلک  یلع  مهتّدوم 
ْهیافک رد  یعفاش  یجنگ  همدـقم ؛ ، 1/155، هّمهملا لوصف  رد  یکلام  غاّبـص ، نبا  زین  و  تیبلا .» لهأ  انتّدوم  هنـسحلا  فارتقاـف  ًانْـسُح ﴾
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يروش هروـس ي  هیآ 23  لـیذ  و 825 ، و 824  ح 822  ، 2/189 لیزنتلا ، دـهاوش  رد  یناکـسح  مکاح  و  . 11 باب ص91 ، بلاطلا ،
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه 
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هّدـع ي يانثتـسا  هب   ) امـش ياملع  رباکا  مومع  هرخألاب  مکاح  متاح و  یبا  نبا  یناربط و  ریبکلا  مجعم  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا 
هروس هیآ 22  یتقو  هک  دنا  هدومن  لقن  نارگید  و  تّما ) ربح   ) سابع نبا  زا  تیب ) لها  نانمـشد  اهیوما و  ناوریپ  نیبّصعتم و  زا  یلیلق 

: دش لزان  يروش )  ) 42

﴾. ًانْسُح اَهِیف  َُهل  ْدِّزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  نَمَو  َیبْرُْقلا  ِیف  َهّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  ﴿

هک ره  دـیراد و  روظنم  نم  نادـنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  ّتبحم  تّدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاـسر  رجا  امـش  زا  نم  تّما ) هب   ) وگب »
« .مییازفیب شا  ییوکین  رب  ام  دهد  ماجنا  وکین  راک 

: دندرک ضرع  باحصا  زا  یعمج 

ّیلع هلآو : هیلع  هللا  یلص  لاق  مهتّدوم ؟ انیلع  هللا  ضرف  نیّذلا  کتبارق  نم  هللا  لوسر  ای  »

647 ص :
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« .نیسحلاو نسحلاو  همطافو 

؟) هفیرش هیآ  نیا  رد  ینعی   ) ام رب  ار  اهنآ  یتسود  تّدوم و  تسا  هدینادرگ  بجاو  ادخ  هک  دننایک  امش  ناکیدزن  ینعی 

.اهنآ نارسپ  ینعی  امهانباو ؛»  » دراد رابخا  زا  یضعب  رد  و  دنا -  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  اهنآ  دومرف :

ینعم نیا  امش  ياملع  دزن  رد  دهد و  یمن  ار  اهنآ  همه  لقن  لاجم  تقو ، هک  هدیسر  رایسب  امش  هربتعم ي  بتک  رد  رابخا  لیبق  نیا  زا 
.هدیسر عایش  ّدح  هب 

تیبلا لها  ّبح  بوجو  هب  یعفاش  رارقا 

هللادبع خیش  »(2) و  لوصولا جارعم   » رد يدنرز  نیدلا  لامج  ظفاح  »(1) و  قعاوص هحفص 88« رد  مه  بّصعتم  رجح  نبا  هک  اجنآ  ات 
زا نارگید  »(4) و  نیبغارلا فاعسا   » هحفص 119 رد  يرـصم  نابـص  یلع  نب  دّمحم  »(3) و  فاحتالا  » باتک هحفـص 29  رد  يواربش 

: تفگ یم  هک  دنا  هدومن  لقن  دشاب ، یم  اه  یعفاش  ياوشیپ  سیئر و  امش و  هعبرا  همئا ي  زا  هک  یعفاش  سیردا  نب  دّمحم  ماما 

مکّبح هللا  لوسر  تیبلا  لهأ  ای 

هلزنأ نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مّکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 

هل هالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم 

648 ص :

هیآ 2. لصف 1 ، باب 11 ، ص148 ، یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 1
.ّفلؤم همدقم  ص16 ، يدنرز ، نیدلا  لامج  لوصولا ، جراعم  - 2

باب 4. ص83 ، يواربش ، رماع  نب  دمحم  فارشالا ، ّبحب  فاحتالا  - . 3
ررد مــظن  رد  یفنح  يدــنرز  زین  و  ص129 ) یجنلبـش ، راـصبالا ، روـن  هیـشاح  رد  ، ) نابـص یلع  نب  دّـمحم  نیبـغارلا ، فاعـسا  - 4

.دنا هدرک  هراشا  راعشا  نیمه  هب  باب 59 ، ح 197 ، ، 2/434 ْهدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  .فلؤم و  همدقم  ص18 ، نیطمسلا ،
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یم قوف  هیآ  هب  هراشا   ) هدـش لزان  نآرق  رد  هک  ادـخ -  بناج  زا  هدـیدرگ  بجاو  امـش  یتسود  ّتبحم و  ادـخ  لوسر  تیب  لها  يا  »
(. دشاب

« .دش دهاوخن  لوبق  وا  زامن  دتسرفن ، تاولص  امش  رب  سک  ره  هکنآ  دّمحم ) لآ   ) امش ردق  تمظع  رد  دنک  یم  تیافک 

هحیحـص ي رابخا  همه  نیا  اب  دـیدومن ، لقن  امـش  هک  ار  يا  هفرط  کی  ربخ  ایآ  منک  یم  لاؤس  فاـصنا  اـب  مرتحم  ناـیاقآ  زا  کـنیا 
؟ دنک یم  هلباقم  تسا ، جراخ  ءاصحا  ّدح  زا  هک  یّنس ) هعیش و   ) نیقیرف هیلع  قفتم  هحیرص 

مدرم رب  ار  وا  ّتبحم  تّدوم و  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دـنک  یم  لوبق  لقع  اـیآ 
؟ دهد حیجرت  وا  رب  ار  نارگید  دراذگب و  هداد ، رارق  هضیرف 

زج  ) تسین وا  تیلضفا  رب  یلیلد  چیه  هک  ار -  هشیاع  لد ، ياوه  يور  مییوگب  هک  دور  یم  ترضح  نآ  رد  سوه  يوه و  روصت  ایآ 
تّدوم و لاعتم  يادـخ  دـیجم ، نآرق  رد  هک  يا  همطاف  زا  ربمغیپ - ) نانز  ریاس  دـننام  هدوب ؛ نینمؤملا  ّما  ادـخ و  لوسر  رـسمه  هکنآ 

هب ار  هلهابم  رد  دورو  راختفا  هدرک و  لزان  وا  نإش  رد  ریهطت  هیآ ي  هداد و  رارق  بجاو  هضیرف و  ار  وا  ّتبحم 

؟ دراد تسود  رتشیب  هداد ، وا  هب  نآرق  مکح 

متاخ ادخ  لوسر  ًاصوصخم  دندید ، یمن  ار  یـسک  ادخ  زج  دـنتفر و  یمن  سفن  ياوه  یپ  رد  ءایلوا  ءایبنا و  هک  دـیناد  یم  دوخ  امش 
ادـخ هک  ار  یـسک  رگم  هتـشاد ، یمن  تسود  ًاـعطق  تسا و  هدوب  هللا  یف  ضغب  هللا و  یف  ّبح  تقیقح  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا 

.هتشاد نمشد  ادخ  هک  ار  یسک  رگم  .هتشاد  یمن  نمشد  هتشاد و  تسود 

رگا ًاعطق  سپ  .دهد  یم  حـیجرت  وا  رب  ار  يرگید  دراذـگ و  یم  هداد ، رارق  هضیرف  ار  وا  تّدوم  ّتبحم و  ادـخ  هک  يا  همطاف  هنوگچ 
.هتشاد یهلا  تیبوبحم  هک  هدوب  نآ  يارب  هتشاد ، تسود  ار  مالّسلااهیلع  همطاف 

649 ص :
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ار وا  ادخ  دومرف  یم  دوخ  هک  یسک  رب  ار  دوخ  نانز  دارفا  زا  يدرف  ّتبحم ، رد  دهد  حیجرت  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  رواب  لقع  ایآ 
؟ هداد رارق  هضیرف  مدرم  رب  ار  شتّبحم  هدیزگرب و 

دییأت دـیجم  نآرق  تایآ  اـب  دـشاب و  یم  نیقیرف  ءاـملع  رباـکا  لوبق  دروم  هک  ار -  هحیرـص ي  هحیحـص ي  راـبخا  همه  نیا  دـیاب  اـی 
.دوش هتشادرب  نیب  زا  ضقانت  ات  دینادن ، همّلسم  تاعوضوم  زا  دیدومن  نایب  هک  ار  يربخ  نیا  ای  دییامنبدر  هدیدرگ - 

رابخا اب  دراد  تریاغم  دشاب ، یم  رکب  یبا  نم  دزن  رد  نادرم  ّبحا  هدومرف : ترـضح  نآ  دیدومرف  هک  رکب  یبا  هفیلخ  هرابرد ي  اما  و 
هللا یلـصربمغیپ  دزن  تّما  نادرم  نیرت  بوبحم  هک  هدـیدرگ  لقن  ناتدوخ  گرزب  ياملع  تاـقث و  تاور  قیرط  زا  هک  يربتعم  رایـسب 

.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآو  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دزن  نادرم  نیرت  بوبحم  مالّسلا  هیلع  یلع 

(1)« هّدوملا عیبانی   » باب 55 رد  یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هچنانچ 

(2) يذمرت زا 

650 ص :

باتک ح 3877 ، ص1006 ، حیحصلا ، عماجلا  رد  يذمرت  یسیع  نب  دمحم  زین  و  باب 55 . ح 27 ، ، 2/54 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
ْهفرعم باـتک  ح 4735 ، ، 3/168 نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  رد  يروباـشین  مکاـح  دّـمحم ؛ تنب  ْهمطاـف  لـضف  باـب  بقاـنملا ،
باتک ح8497 ، ، 5/140 يربکلا ، ننـسلا  رد  یئاسن  بیعـش  نب  دـمحا  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ْهمطاف  بقانم  هباحـصلا ،

؛ دشار نب  دمحم  ثیداحا  ح7258 ، ، 8/130 طسوألا ، مجعم  رد  یناربط  ّیبنلا ؛ نم  هبرقو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  رکذ  صئاصخلا ،
ررد مـظن  رد  يدـنرز  بلاـط و  یبأ  نـب  ّیلع  لاـح  حرـش  هرامـش 4933 ، همجرت  ، 264  - 42/260 قـشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا 

مالّسلااهیلعءارهز ْهمطاف  لاح  حرش  ، 5/522 هباغلا ، دـسا  رد  ریثا  نباو  اـمهل  ْهّبحمو  ّیلعل  هلوسرو  هللا  ْهّبحم  رکذ  ص100 ، نیطمسلا ،
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  ، 5/126 لامکلا ، بیذهت  رد  يزمو 

هحفص یقرواپ  رد  تیاور  لصا  هتبلا  ققحم )  ) .تسا هدش  هراشا  انعم  نیا  هب  تیاور  رد  فالتخا  یمک  اب  يذمرت  ننـس  باتک  رد  - 2
.تسا هدش  رکذ  دعب 
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: تفگ هک  هدیرب  زادنک  یم  لقن 

(1)« .مالّسلا هیلع  ّیلع  لاجرلا  نمو  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ءاسنلا  ّبحا  ناک  »

.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نادرم  زا  همطاف و  ربمغیپ  دزن  نانز  نیرت  بوبحم 

باب 91 رد  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  زین  و 

(2)« بلاطلا ْهیافک  »

: تفگ هک  هدومن  لقن  هشیاع  نینمؤملا  ّما  زا  ًادنسم 

« .مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحا  ناک  ًاقلخ  هللا  قلخ  ام  »

.مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  يوس  هب  دشاب  رت  بوبحم  هک  ار  یقلخ  دنوادخ  هدومرفن  قلخ 

(3) یقشمد رکاسع  نبا  دوخ و  بقانم »  » رد ریرج  نبا  ار  وا  هدومن  تیاور  هک  تسا  یثیدح  نیا  دیوگ : هاگ  نآ 

.مالّسلا هیلع  یلع  تالاح  همجرت  رد 

(4)« یبقعلا ریاخذ   » رد یعفاش  هللادبع  نب  دمحا  مرحلا  ماما  نیدلا و  یحم  زین  و 

زا

651 ص :

یم رکذ  باطخ  نب  رمع  زا  یتیاور  اهنع  هللا  یضر  همطاف  بقانم  نم  رکذ  باب   3/155 كردتسملا »  » باتک رد  يروباشین  مکاح  - 1
همطاـف ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  رفن  نیرت  بوبحم  هک  دروـخ  یم  مسق  هدرک و  رارقا  اـنعم  نیا  هب  هک  دـنک 

ام هللاو  همطاف  ای  لاقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  یلع  لـخد  هنا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نع  تسا ...« : مالّـسلااهیلعارهز 
ّیلإ بحأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  کیبأ  دعب  سانلا  نم  دـحا  ناک  ام  هللاو  کنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  بحأ  ًادـحا  تیأر 

( ققحم «. ) نیخیشلا طرش  یلع  دانسالا  حیحص  ثیدح  اذه  کتم !!
حرش هرامـش 4933 ، همجرت  ، 42/260 قشمد ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  زین  و  باب 91 . ص324 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  - 2

.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیمه  .بلاط  یبأ  نب  یلع  لاح 
( ققحم  ) .تسا هدرک  نایب  عوضوم  نیا  رد  ار  يدایز  تایاور  ات 265  ص260  ج 42 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، ْهنیدم  خیرات  - 3

لوسر یلإ  سانلا  ّبحا  تناک  اّهنأ  رکذ  همطاف ، نیملاعلا  ءاسن  هدّیـس  رکذ  یف  باـب  ص35 ، يربط ، نیدـلا  ّبحم  یبقعلا ، رئاخد  - 4
.هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا 
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(1) يذمرت

: تفگ دـندوب ، رت  بوبحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  مدرم  زا  کی  مادـک  هک  دـندومن  لاؤس  هشیاع  زا  هک  دـیامن  یم  لـقن 
.همطاف

: تفگ .ترضح  نآ  دزن  دوب  رت  بوبحم  سک  هچ  اهدرم  زا  دنتفگ 

.بلاط یبا  نبا  یلع  شرسمه  ینعی  .بلاط ؛» یبأ  نب  ّیلع  اهجوز  »

: تفگ هک  دیامن  یم  لقن  هشیاع  زا  یقشمد  مساقلاوبا  ظفاح  یبهذ و  صلخم  زا  زین  و 

(2)« .همطاف نم  هیلإ  ّبحأ  الو  ّیلع  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  یلإ  ّبحأ  ًالجر  تیأر  ام  »

652 ص :

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  بحأ  ناک  سانلا  يا   » اهنع هللا  یضر  همطاف  لضف  یف  ءاج  ام  باب  ح 3965 ، ، 5/362 يذمرت ، ننس  - 1
( ققحم «. ) ًاماوق ًاماوص  تملع  ام  ناک  نإ  اهجوز ، تلاق : لاجرلا ، نم  لیقف : همطاف ، تلاق : هلآو ؟

هـشیاع زا  ار  یتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  بقانم  رکذ  ، 3/154 « ) كردتـسملا  » باتک رد  يروباشین  مکاح  - 2
ءارو نم  اهتعمـسف  هشئاـع  یلع  یمأ  عـم  تلخد  لاـق  ریمع  نب  عـیمج  نع   »... .دـنک یم  تلـالد  اـنعم  نیمه  هب  هـک  تـسا  هدرک  ناـیب 
یلع نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  بحا  ناک  ًالجر  ملعا  ام  هللاو  لجر  نع  ینلأست  تلاقف  یلع  نع  اـهلأست  یهو  باـجحلا 
همادا رد  هاجرخی .» ملو  دانسالا  حیحص  ثیدح  اذه  هئارمإ « نم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  بحا  تناک  هأرمأ  ضرألا  یف  الو 

نینچ ار  دراد  توافت  تیاور  نیا  اب  یمک  تارابع  تهج  زا  هتـشاد و  يرگید  ناـیوار  هک  ار  يرگید  تیاور  ریمع  نب  عیمج  زا  باـب 
تلاق هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحا  ناک  سانلا  ّيا  ُتلئسف  اهنع  هللا  یضر  هشئاع  یلع  یتمع  عم  تلخد  دنک ...« : یم  نایب 
باتک رد  یئاسن  هاجرخی  ملو  دانـسالا  حیحـص  ثیدـح  اذـه  ًاماوق .» ًاماوص  هتملع  ام  ناک  نإ  اهجوز  تلاق  لاجرلا  نمف  لـیق  همطاـف 

هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نم  هبرق  بلاط و  یبا  نب  یلع  تلزنم  رکذ  باب 35  رد  ح8496 و 8497 و 8498  ، 5/139 يربکلا » ننسلا  »
مرک یلع  تلزنم  باب  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  صئاصخ  دوخ  رگید  باتک  رد  یئاسن  زین  ار  تیاور  هس  نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  لقن 

باـتک رد  یلـصوم  یلعی  یبا  ار  تیاور  نیا  روـط  نـیمه  .تـسا و  هدرک  رکذ  ص 110 )  ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نم  هـهجو  هللا 
ثیداحا نیا  مالّسلااهیلع  همطاف  بقانم  باب  ات 404 )  22/403  ) ریبکلا مجعملا  باتک  رد  یناربط  و  ( 8/270/4857  ) یلعی یبا  دنسم  »

( ققحم «. ) تسا هدرک  رکذ  فالتخا  یمک  اب  ار 
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.همطاف زا  ترضح  نآ  يوس  هب  دشاب  رت  بوبحم  هن  یلع و  زا  ادخ  لوسر  يوس  هب  دشاب  رت  بوبحم  ار  يدرم  مدیدن 

لزنم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  مدش  فّرـشم  تفگ : هک  دیامن  یم  لقن  هیرافغلا  ْهذاعم  زا  يدنجخ  ظفاح  زا  زین  و 
: دومرف هشیاع  هب  .دندوب  لزنم  جراخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هشیاع و 

.ّیلع مهمرکأو  ّیلإ  لاجرلا  ّبحأ  اذه  ّنإ  »

« .هاوثم یمرکاو  هّقح  یف  رعأف 

.ار وا  تلزنم  رادب  یمارگ  ار و  وا  ّقح  سانشب  سپ  .نم  رب  اهنآ  نیرت  یمارگ  نم و  يوس  هب  تسا  نادرم  نیرت  بوبحم  یلع  نیا 

ّبحب فاحتالا   » باتک هحفـص 9  رد  دشاب -  یم  امـش  ياملع  هّلجا  زا  هک  یعفاش -  يواربش  رماع  نب  دّمحم  نب  هللادـبع  خیـش  زین  و 
(2)« عیبانی  » رد یخلب  نامیلس  »(1) و  فارشالا

(3)« لوؤسلا بلاطم   » هحفص 6 رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  و 

: تفگ هک  دننک  یم  لقن  ریمع  نب  عیمج  زا  يذمرت  زا 

اهنز زا  تفگ : هشیاـع  ادـخ  لوسر  دزن  صاخـشا  نیرت  بوبحم  زا  مدومن  لاؤس  وا  زا  نم  .میتـفر  هشیاـع  نینمؤـملا  ّما  دزن  ما  هّمع  اـب 
.بلاط یبا  نب  یلع  شرهوش  نادرم  زا  همطاف و 

653 ص :

عیمج نع  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  يواربش  باب 1 . ص31 ، يواربش ، رماع  نب  دّمحم  فارـشالا ، ّبحب  فاحتالا  - 1
الو هنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  ناک  ًالجر  تیأر  ام  تلاقف : ًاـّیلع  ترکذـف  هشئاـع  یلع  یتّمع  عم  تلخد  ریمع  نب 

«. هتأرما نم  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  هأرما 
عم تلخد  لاق  ریمع  نب  عیمج  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  يزودنق  باب 54 . ح 23 ، ، 2/39 يزودنق ، ْهدوملا ، عیبانی  - 2

؟ لاجرلا نم  لیقف : .همطاـف  لاـق : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  ناـک  ساـنلا  ّيأ  تلأـسف  نینمؤملا  ّمأ  هشئاـع  یلع  یتّمع 
«. اهجوز تلاق :

.تسا هدرک  لقن  يزودنق  دننامه  ار  ثیدح  هحلط  نبا  .فلؤم  ْهمدقم  ص46 ، یعفاش ، هحلط  نب  دّمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 3
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همع زا  تفگ : عیمج  هک  توافت  نیا  اب  هدومن  لقن   (1)« یبرقلا ْهّدوم   » مهدزای تّدوم  رد  یعفاش  ینادمه  یلع  دیس  ریم  ار  ربخ  نیمه 
.مدینش باوج  مدرک و  لاؤس  ما 

.تسا هدومن  لقن  ار  ربخ  نیا  هشیاع  زا  ریمع  نب  عیمج  زا   (2)« بقانم  » مشش لصف  رخآ  رد  یمزراوخ  بیطخ  زین  و 

(3) قعاوص ،»  » زا مود  لصف  رخآ  رد  یّکم  رجح  نبا  زین  و 

: تفگ هک  هدومن  لقن  هشیاع  زا  يذمرت  زا  مالّسلا ، هیلع  یلع  لضف  رد  ثیدح  لهچ  لقن  زا  دعب 

« .هیلإ لاجرلا  ّبحأ  اهجوزو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلإ  ءاسنلا  ّبحأ  همطاف  تناک  »

.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  شرهوش  نادرم ، زا  همطاف و  ربمغیپ  دزن  نانز  نیرت  بوبحم 

هدیقع راهظا  تسا ، لّصفم  هک  عوضوم  نیا  رد  يرابخا  لقن  زا  دعب   (4) لوؤسلا ، بلاطم  هحفص 7  رد  یعفاش  هحلط  نب  دّمحم  زین  و 
: ترابع نیا  هب  دنک  یم  رظن  و 

هّنجلا لهأ  ءاسن  هدّیس  اّهناو  اهریغ  نم  هللا  لوسر  یلإ  ّبحأ  تناک  همطاف  نوک  هحیرـصلا  رابخألاو  هحیحـصلا  ثیداحألا  هذهب  تبثف  »
« .هنیدملا لهأ  ءاسن  هدّیسو  هّمألا  هذه  ءاسن  هدّیس  اّهناو 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يوس  هب  دوب  همه  نیرت  بوبحم  همطاف  هک  هدیدرگ  تباث  هحیرـص  رابخا  هحیحـص و  ثیداحا  نیا  هب 
.تسا هدوب  هنیدم  لها  نانز  هدیس ي  تّما و  نیا  نانز  هدیس ي  تشهب و  لها  نانز  هدیس ي  وا  هک  اریز  وا ؛ ریغ  زا 

654 ص :

(. 56 باب ، ح 925  ، 2/320 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  زا  هدافتسا  اب   ) ْهّدوم 11 ینادمه ، یلع  دّیس  یبرقلا ، ْهّدوم  - 1
لصف 6. ح 63 ، ص79 ، یمزراوخ ، بقانم  - 2

لصف 2. باب 9 ، ص121 ، یّکم ، رجح  نبا  هقرحملا ، قعاوص  - 3
.ّفلؤم همدقم  ، 48 ص47 -  یعفاش ، هحلط  نب  دّمحم  لوؤسلا ، بلاطم  - 4
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هللا یلـص  هللا  لوسر  دزن  دـندوب  قلخ  نیرت  بوبحم  مالّـسلااهیلع  همطاف  یلع و  هک  تسا  تباث  لقن  لقع و  لیالد  اـب  بلطم  نیا  سپ 
هک تسا  يوشم  ریط  فورعم  ربخ  ربمغیپ ، دزن  رد  نارگید  رب  مّدـقت  یلع و  تیبوبحم  تابثا  رب  رت  مهم  رابخا  نیا  همه  زا  هلآو و  هیلع 

ثیدـح هک  دـیناد  یم  رتهب  ناتدوخ  هتبلا  ترـضح و  نآ  دزن  دوب  تّما  مامت  نیرت  بوبحم  یلع  دوش  یم  تباث  ًالماک  ثیدـح  نآ  هب 
لها نیمرتحم  نایاقآ  ییانیب  دیزم  يارب  یلو  درادن ، دنس  لقن  هب  جایتحا  هک  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف دزن  تسا  فورعم  يردق  هب  ریط 

رد هک  دانسا  نآ  زا  ضعب  هب  دنیامن -  یم  لعج  ار  ثیداحا  لیبق  نیا  نایعیـش  دنیامنن  نامگ  دوشن و  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  هک  سلجم - 
.میامن یم  هراشا  مراد ، رطاخ 

يوشم ریط  ثیدح 

(1) دنسم رد  لبنح  نب  دمحا 

(3)« هّمهملا لوصف   » هحفص 21 رد  یکلام  غاّبص  نبا  »(2) و  هغالبلا جهن   » حرش رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

باب 8 یفنح  یخلب  نامیلس  و 

655 ص :

 - 2/560 لبنح ، نب  دـمحا  هباحـصلا ، لئاضف  رد  ثیدـح  نیمه  نکل  میتفاین ، لـبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  ار  ثیدـح  نیا  هچرگ  - 1
.تسا دوجوم  ح 945  ، 562

هیلع هباحـصأ  هیواعم  باحـصأ  بلغ  اّمل  مالّـسلا  هیلع  هل  مـالک  نمو   ) ْهبطخ 51 ، 3/264 دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 2
یف دـجتأ  يرـصبلا  هللادـبع  یبأ  انخیـشل  لیق  : » دـنک یم  هراشا  ثیدـح  ناونع  هب  اهنت  دـیدحلا  یبا  نبا  تارفلا ) هعیرـش  یلع  مالّـسلا 

ثیدح رکذف  هنم ، غورفم  رمأ  کلذ  ّناف  هبقانم ، هرثک  ینعمب  باوثلا ال  هرثک  ینعمب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  لیـضفت  یلع  ّلدی  ام  صوصنلا 
تـسرهف ثیدح  لّوا  شخب  هب  هباتک ) نع  ًاباوج  هیواعم  یلإ  مالّـسلا  هیلع  هل  باتک  نمو   ) همان 65 رد 18/24 ، و  ...يوشملا .» رئاطلا 

کقلخ ّبحأـب  ینتئا  مهّللا   « هلوـقو ماـقم ...  فـلأ  یف  هل  لاـق  وـل  ّهنأ  هباحـصلا  نم  هریغو  هیواـعم  مـلعی  سیلأ  : » دـنک یم  هراـشا  راو 
«.« کیلإ

.هللا لوسرو  هللا  ْهّبحم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/210 یکلام ، غابص  نبا  هّمهملا ، لوصف  - 3
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نبا دـمحا و  نب  ّقفوم  يذـمرت و  لبنح و  نب  دـمحا  زا  هداد و  نآ  تاـیاور  لـقن  ریط و  ثیدـح  هب  صاـصتخا  ار   (1)« هّدوملا عیبانی  »
ار ریط  ثیدـح  دـیوگ : هک  اجنآ  اـت  هدومن ، تیاور  ساـّبع  نبا  کـلام و  نب  سنا  یبنلا و  یلوم  هنیفـس  زا  دواد  یبا  ننـس  یلزاـغم و 

(2)« هّمهملا لوصف   » رد یکلام  ًاصوصخم  دنا و  هدومن  لقن  سنا  زا  رفن  راهچ  تسیب و 

: هتشون ترابع  نیا  هب 

« .کلام نب  سنأ  نع  هحیرصلا  رابخألاو  هحیحصلا  ثیداحألا  بتک  یف  لقنلا  ّحص  ّهنا  کلذو  »

نبا طبس  .کلام و  نب  سنا  زا  هحیرص  رابخا  و ]  ] هحیحص ثیداحا  بتک  رد  ریط  ثیدح  لقن  هتسویپ  تحص  هب  هکنآ  ینعم  هصالخ 
(4)« بهذلا جورم   » مود دلج  هحفص 49  رد  يدوعسم  يذمرت و  ننس  دمحا و  لیاضف  زا   (3)« هرکذت  » هحفص 23 رد  يزوج 

مهن ثیدـح  رد  یئاـسن  نامحرلادـبع  وـبا  ماـما  تسا و  هدوـمن  هراـشا  دـشاب -  نآ  تباـجا  ربـمغیپ و  ياـعد  هـک  ثیدـح -  رخآ  هـب 
(5)« يولعلا صئاصخ  »

زا هباحص  زا  رفن  جنپ  یس و  زا  ثیدح  نیا  دیناسا  رتاوت و  رد  صوصخم  یباتک  کی  ره  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  هدقع و  نب  ظفاح  و 
.تسا هتشون  باب  نیا  رد  یمیخض  باتک  میعن  وبا  ظفاح  دنا و  هتشون  سنا 

تبث دوخ  هربتعم  بتک  رد  هدومن و  قیدصت  همه  امش  ياملع  رباکا  هصالخ 

656 ص :

باب 8. ، 4 ح 1 -  ، 1/175 يزودنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  - 1
.مالّسلا هیلع  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هلوسرو  هللا  ْهّبحم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/207 یکلام ، غابص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 2

.رئاطلا ثیدح  باب 2 ، ص44 ، يزوجلا ، نبا  طبس  صاوخلا ، ْهرکذت  - 3
.هلئاضف بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  ْهفالخ  رکذ  ، 2/425 يدوعسم ، بهذلا ، جورم  - 4

.هللا نم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ْهلزنم  ص51 ، یئاسن ، بیعش  نب  یمحا  نینمؤملاریمأ ، صئاصخ  - 5
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، نایاقآ امـش  هک  يولهد -  نیـسح  دماح  ریم  دیـس  هقث ، عراب  لداع ، دهاز  قّقحم ، همالع  هچنانچ  ار ، فیرـش  ثیدح  نیا  دـنا  هدومن 
تسا هدوب  سمشلا  نم  رهظا  ناتسودنه  رد  هک  ار  ناشیا  ياوقت  لمع و  ملع و  ماقم  دیناد  یم  رتهب  ناشیا  ناکم  هب  راوج  برق  هب  رظن 

مامت تسا و  هداد  يوشم  ریط  ثیدـح  هب  صاصتخا  تمظع ، رطق و  نآ  اب  ار  دوخ  راونألا  تاقبع  باتک  گرزب  تادـّلجم  زا  یکی  - 
لقن ار  ثیدح  نیا  دنس  دنچ  هب  هک  مرادن  رظن  لاحلا  هک  هدومن  عمج  اجنآ  رد  ار  امش  گرزب  ياملع  هیلاع ي  بتک  هربتعم ي  دانـسا 
کی هک  ردقلا  لیلج  دیـس  نآ  مهم  تامدخ  تامحز و  زا  مدش  توهبم  ثیدح  نآ  دانـسا  تئارق  تقو  هک  مناد  یم  ردق  نآ  هدومن ،

هک تسا  نیا  رابخا ، نآ  یمامت  هجیتن ي  هصالخ و  هک  تسا  هدومن  تباث  اهامـش  قیرط  زا  طقف  ًارتاوتم  هنوگچ  ار  یکچوک  ثیدـح 
ینز يزور  هک  دنا  هدومن  ثیدح  نیا  تّحص  هب  قیدصت  فارتعا و  رارقا و  نامز ، هرود و  ره  رد  ینـس  هعیـش و  زا  نیملـسم  هّفاک ي 

هب زاین  تسد  نایرب ، غرم  لوانت  زا  لبق  ترـضح  نآ  .دروآ  هیده  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  مرکا  لوسر  تهج  ینایرب  غرم 
: درک ضرع  هدومن  دنلب  زاین  یب  ترضح  رابرد 

« .هعم لکأف  ّیلع  ءاجف  ریطلا ، اذه  نم  یعم  لکأی  یّتح  کیلإو  ّیلإ  کقلخ  ّبحأب  ینتئا  مهّللا  »

یلع لاـح  نآ  رد  .ناـیرب  غرم  نیا  زا  نم  اـب  دروخب  اـت  نم ، دزن  وت و  دزن  ار  تدوخ  قلخ  نیرت  بوبحم  نم  دزن  تسرفب  اراـگدرورپ 
.نایرب غرم  نآ  زا  ترضح  نآ  اب  دروخ  دمآ و  مالّسلا  هیلع 

657 ص :
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(2) ظفاح خیرات  یکلام و   (1)« هّمهملا لوصف   » دننام امش  بتک  زا  یضعب  رد  و 

(3)« بلاطلا ْهیافک   » يروباشین و

: تفگ سنا  هک  دـنا  هدوـمن  رکذ  قـیرط  نیا  هب  دـنیامن ، یم  کـلام  نـب  سنا  زا  لـقن  هـک  نآ  ریغ  دـمحا و  دنـسم  یعفاـش و  یجنگ 
اپ اب  موس  هبترم  .مدومن  ناهنپ  ار  وا  مدروآ و  رذع  نم  .دمآ  هناخ  رد  یلع  هبترم  هس  .دوب  اعد  نیا  لوغـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

: دومرف ترضح  دش ، دراو  یلع  هک  نیمه  .نک  شدراو  دومرف : ادخ  لوسر  دز ، رد  هب 

»؟ هللا کمحری  یّنع  کسبح  ام  »

.دنک تمحر  ار  وت  ادخ  نم ، زا  تشادزاب  ار  وت  زیچ  هچ 

.مدیسر تمدخ  هک  تسا  موس  هبترم  نیا  مدمآ و  هناخ  رد  رب  هبترم  هس  درک : ضرع 

.يدش دورو  زا  عنام  ار  یلع  هک  تشاداو  لمع  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  سنا ، دومرف : ترضح 

658 ص :

غاّبص نبا  .مالّـسلا  هیلع  هل  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوسرو  هللا  ْهّبحم  یف  لصف  لصف 1 ، ، 1/210 یکلام ، غاّبـص  نبا  ْهّمهملا ، لوصف  - 1
.تسا هدروآ  درک ، میهاوخ  لقن  مکاح  كردتسم  زا  هک  هنوگ  نامه  ظافلا -  فالتخا  هب  ساّبع  نبا  زا  ار  ثیدح  نیا 

ّبحأب ینتئا  مهّللا  : » لاـقف يوشم  خرف  هللا  لوسرل  مدـقف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدـخأ  تنک  لاـق : کـلام  نب  سنأ  نع  - » 2
هللا لوسر  ّنإ  تلقف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ءاجف  راصنألا ، نم  ًالجر  هلعجا  مهّللا  تلقف : لاق .» ریطلا  اذـه  نم  یعم  لـکأی  کـیلإ  کـقلخ 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ءاج  ّمث  هجاح ، یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّنإ  تلقف  ءاج  ّمث  هجاح ، یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ّکنا معزی  سنأ  ینّدری  تاّرک  ثالث  رخآ  هذه  ّنإ  لاقف : .ّیلع  کسبح  ام  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  لخدف ، .حـتفا  هلآو 
لوسر لاقف  یموق ، نم  ًالجر  نوکی  نأ  تبحأف  كءاعد ، تعمس  هللا  لوسر  ای  تلقف : تعنص ؟ ام  یلع  کلمح  ام  لاقف : هجاح ، یلع 
ْهفرعم باتک  ح 4650 ، ، 3/142 يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  هموق .» ّبحی  دق  لجرلا  ّنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هللا 

.ّیلع بقانم  باب  ْهباحصلا ،
رد فالتخا  یکدـنا  اب  ار  ثیدـح  نیا  زین  یعفاش  یجنگ  .رئاطلا  ثیدـح  یف  باب 33  ص150 ، یعفاش ، یجنگ  بلاطلا ، ْهیاـفک  - 3

.تسا هدروآ  میدرک ، لقن  هچنآ  اب  ظافلا 
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.دوش ماقم  نیا  بحاص  نم  موق  زا  رفن  کی  متشاد  تسود  مدینش و  ار  امش  ياعد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  درک : ضرع 

؟ هدومن در  ای  هدومرف  تباجا  ار  ءایبنالا  متاخ  شلوسر  تساوخرد  اعد و  لاعتم  يادخ  ایآ  هک  منک  یم  لاؤس  مرتحم  نایاقآ  زا  لاح 

زگره تمظع ، اـب  ربـمغیپ  هک  دـناد  یم  زین  هدومن و  تاوـعد  تباـجا  هدـعو ي  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  نوـچ  تسا  یهیدـب  خـیش :
.هدومن یم  تباجا  لوبق و  هتسویپ  ار  ترضح  نآ  ياضاقت  شهاوخ و  ًاعطق  دنک ، یمن  اجیب  تساوخرد 

لاسرا شربمغیپ  دزن  هدومن و  باختنا  رایتخا و  ار  شقلخ  نیرت  بوبحم  الع ، ّلج و  تیدـحا  ترـضح  تروص ، نیا  رد  سپ  یعاد :
ربـمغیپ ادـخ و  دزن  تّما  همه ي  نیرت  بوبحم  قلخ و  همه ي  زا  بختنم  هک  تّما -  همه ي  ناـیم  زا  راوگرزب  بوبحم  نآ  هتـشاد و 

.تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هدوب - 

امـش ياملع  رباکا  ءاهقف و  زا  هک  یعفاش  هحلط ي  نب  دّمحم  دننام  دنا ؛ هدومن  ار  ینعم  نیا  قیدـصت  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچنانچ 
(1) «، لوؤسلا بلاطم   » لوا باب  زا  مجنپ  لصف  لیاوا  رد  تسا ، هدوب 

، ریط ثیدحو  تیار  ثیدح  تبسانم  هب  هحفص 15 ،

659 ص :

یف باتری  قَّقحم ال  وهف  ءیش  نع  ربخأ  اذإف  .ّقح  هلاوقأو  قدص  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  رابخإ  ّنأ  هنم ، حورب  هللا  كدّیأ  ملعا  - » 1
هللا هّبحی  نّمم  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  ّنأ  یلع  هّوبنلا  رونب  علطا  دـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناکو  نیدـتهملا  نم  دـحأ  الو  ناـمیإلا  ووذ  هتّحص 
نیب ناکو  مالّسلا  هیلع  ّیلعل  نیقتملا  تاجرد  العأ  یه  یّتلا  هّیلعلا  هفـصلاو  هّینـسلا  هبقنملا  هذه  توبث  سانلا  قّقحتی  نأ  دارأ  یلاعت و 

ّبحأف .قافن  نم  ءیش  مهیف  نمو  باتکلا  لهأل  نوعاّمس  مه  نمو  مالـسإلاب  دهع  اوثیدح  مه  نم  ذئموی  مهیلع  هللا  ناوضر  هباحـصلا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  نرقف  دـحأ ، هیف  فّقوتی  الف  عیمجلا  سوفن  یف  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  کلذ  تبثی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هفـصب ناـیعلاب  كردـت  ـال  هیونعم  هنّیعم  هفـص  یه  یتـلا  ّیلعل  نیبناـجلا  نم  هفوـصوملا  هّبحملا  یهو  هفـصلا  هذـه  توـبثب  هربـخ  یف 
هّبحملا نیب  ّیلع  فصو  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هلوق  یف  عمجف  هیدـی ، یلع  ربـیخ  حـتف  یهو  هل ، اـهتبثأ  راـصبألاب  كردـت  هسوسحم 
هفـصلا هذهب  هنرتقملا  يرخألا  هفـصلا  توبث  یف  فّقوت  هدنع  یقبی  الف  هتّـساحب  كردیو  حتفلا  هروص  رظان  ّلکل  رهظی  ثیحب  حتفلاو 

هنایتإ لعج  ریطلا ، ثیدح  یف  اذکهو  مالّـسلا ، هیلع  ّیلعل  همیظعلا  هفیرـشلا  هفـصلا  هذه  توبث  عیمجلا  سوفن  یف  خّسرتیف  هسوسحملا 
یلع هّیبحألا  هدایزو  همیظعلا ، هفـصلا  هذهب  فصتم  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  ّنأ  ملع  نم  ّلک  دـنع  تبثم  ّیئرم  سوسحم  رمأ  وهو  هعم  هلکأو 

( العوّزع  ) هللا نوکب  هفاصتاو  هتلزنم  ّومسو  هتجرد  عافتراو  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هناکم  ّولع  یلع  هحـضاو  هلالد  کلذ  یفو  هّبحملا  لصأ 
هفلزأ دق  ناک  ّهناف  اهراونأ ، هیدل  ترشتناو  اهراثآ  هیلع  ترهظ  دق  هّبحملا  هذه  هقیقح  تناکو  هیلإ  هقلخ  ّبحأ  مالّسلا  هیلع  ّهناو  هّبحی 

لاط دـقل  سانلا : لاقف  هاجتناف  فئاطلا  موی  ًاّیلع  اـعد  هللا  لوسر  ّنا  هحیحـص  یف  يذـمرتلا  لـقن  ّهناـف  .سیدـقتلا  رقم  نم  یلاـعت )  ) هللا
، یعفاش هحلط  نب  دّـمحم  لوؤسلا ، بلاطم  ...هاجتنا .» هللا  نکلو  هتیجتنا  اـم  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  هّمع ، نبا  عم  هاوجن 

لصف 5. باب 1 ، ص77 ،
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هب تّما  ماـمت  ناـیم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمظع  اـب  ماـقم  تاـبثا  نیکمن ، تاـقیقحت  نیریـش و  تاـنایب  اـب  هحفـص  کـی  هب  بیرق 
: دیوگ انمض  هدومن و  ربمغیپ  ادخ و  دزن  تیبوبحم 

« .خلا مالّسلا  هیلع  ّیلعل  نیقتملا  تاجرد  العأ  یه  یّتلا  هّیلعلا  هفصلاو  هّینسلا  هبقنملا  هذه  توبث  سانلا  قّقحتی  نأ  ّیبنلا  دارأو  »

هک تسا ) لوسر  ادخ و  دزن  تیبوبحم  هک   ) ار يا  هیلع  تفص  هینس و  تبقنم  نیا  توبث  مدرم ، هب  دیامن  قَّقحم  هک  ربمغیپ  دومن  هدارا 
.مالّسلا هیلع  یلع  يارب  تسا  ناراکزیهرپ  تاجرد  نیرتالاب 

یبأ نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  ْهیاـفک   » باب 33 رد  لاس 658 ، رد  ماش ، ثّدـحم  ظفاح و  یعفاـش ، یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  زین  و 
ریط ثیدح  لقن  زادعب   (1)« مالّسلا هیلع  بلاط 

660 ص :

قلخلا ّبحأ  مالّسلا  هیلعًاّیلع  ّنأ  یلع  هحـضاو  هلالد  هیفو  ءاوس ، هانجرخأ  امک  هیلامأ ، نم  عساتلا  ءزجلا  یف  یلماحملا  هاور  تلق : - » 1
ثیح هباجإلاب ، هاعد  نم  یلاعت  هللا  دـعو  دـقو  «. » هب اعد  امیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ءاعد  هباجإ  کلذ  یلع  هلالدـلا  ّلدأو  هللا  یلإ 

فلخیل لجوزع  هللا  ناک  امو  داعیملا  فلخی  ّلجوّزع ال  وهو  هباجإلاب  دـعوو  ءاعدـلاب  رمأـف  ْمَُکل ،﴾ ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا   ﴿ ّلـجوّزع لاـق 
ثیدـحو هّبحل ...  ّبحی  نم  هّبحمو  هتّبحم  یلاعت  هللا  یلإ  لئاسولا  برقأ  نمو  هیلإ  قلخلا  ّبحـأل  هلوسر  ءاـعد  ّدری  ـالو  هلـسر  هدـعو 

سنأ نع  هوور  مهّلک  ًالجر  نینامث  هّتـس و  نع  يروباسینلا  ظفاحلا  هللادـبع  وبأ  مکاـحلا  هجرخأ  باـبلا  لّوأ  یف  هتردـص  يذـّلا  سنأ 
رد رکاسع  نبا  زین  .رئاـطلا و  ثیدـح  یف  باب 33 ، ص151 ، یعفاش ، یجنگ  بلاـطلا ، ْهیاـفک  مجعملا .» فورح  یلع  مهبیترت  اذـهو 

همجرت .يراجنسلا 15/200 ، مساقلاوبا  لهس ، نب  قاحـسا  نب  هللادیبع  لاح  حرـش  هرامش 4428 ، همجرت ي  ، 37/406 قشمد ، خیرات 
هرامش همجرت  بلاط و 45/84 ، یبأ  نب  یلع  لاح  حرش  هرامش 4933 ، همجرت  شارح 42/247 ، نب  ْهزمح  لاح  حرش  هرامش 1753 ،

رد يریمد  بیطلا ؛ نب  دمحا  نب  دّـمحم  لاح  حرـش  هرامش 5913 ، همجرت  نامثع و 51/60 ، نب  حـلاص  نب  رمع  لاـح  حرـش  ، 5225
نیـسحلا نب  رـشب  لاح  حرـش  ءابلا ، باب  ، 1/232 ناهفـصا ، راـبخأ  رکذ  رد  یناهفـصا  میعن  وبأ  ماـحلا ؛ لـیذ  ، 338/2 ناویحلا ، ْهاـیح 

؛ سنأ نب  کلام  لاح  حرـش  هرامش 386 ، همجرت  ، 6/339 ءایلوألا ، ْهیلح  رد  لیعامـسا و  همـسا  نم  باـب  رد 1/205 ، و  یناهبـصالا ،
باتک و 36507 ، ح 36505  ، 13/166 لاّـمعلا ، زنک  رد  يدــنه  یقتم  هزمهلا ؛ فرح  ح 1086 ، ، 1/94 قئاقحلا ، زونک  رد  يواـنم 
طمس ، 167 ح 165 -  ، 215  - 1/210 نیطمـسلا ، دـئارف  رد  ینیومح  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  لئاضف  باـب  باب 10 ، زا  دـعب  لئاضفلا ،

همجرت ، 3/171 دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 4/30 ْهباـغلا ، دـسا  رد  ریثا  نبا  باب 42 ؛ لوا ،
لئاضف باب  لئاضفلا ، باتک  ح 6482 ، ، 9/471 لوصالا ، عماج  رد  ریثا  نبا  ءانیعلا ؛ وبا  مساقلا  نب  دمحم  لاح  حرـش  هرامش 1215 ،

، طسوألا مجعم  رد  یناربط  ینارحلا ؛ نسحلاوبأ  میهاربإ  نب  دیزی  نب  دمحأ  ثیداحا  ح 1488 ، ، 2/3 ریبکلا ، خیرات  رد  يراخب  ّیلع ؛
ح 6557، يدبعلا و 7/288 ، دـیلخ  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 5882 ، ءاشولا و 6/414 ، دـعجلا  نب  دـمحأ  ثیداحا  ح 1765 ، ، 2/443

ثیداحا ح 9368 ، ، 172 بیعـش و 10/702 -  نب  دـمحم  ثیداحا  ح 7462 ، یـضئارفلا و 8/225 ، ناسغ  یبأ  نب  دّـمحم  ثیداحا 
باب لئاضفلا ، باـتک  ، 3/336 لوصألل ، عماجلا  جاتلا  رد  فصاـن  یلع  روصنم  یطـساولا ؛ یثراـحلا  لـخنملا  نب  دّـمحم  نب  نوراـه 

كردتسملا رد  يروباشین  مکاح  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  لاح  حرـش  ، 2/378 فارـشألا ، باسنا  رد  يرذالب  بلاط ؛ یبأ  نب  ّیلع  بقانم 
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بقاـنم رد  یلزاـغم  نبا  بلاـط ؛ یبأ  نب  ّیلع  بقاـنم  باـب  ْهباحـصلا ، ْهفرعم  باـتک  ، 4651 ح 4650 -  ، 3/140 نیحیحـصلا ، یلع 
ح ، 108 ص107 -  بقانم ، رد  یمزراوخ  دـمحا  نب  ّقفوم  ُهقرطو ؛ رئاطلا  ثیدـح  ، 189 ح 212 -  ، 156 ص175 -  نینمؤملاریمأ ،
ص564، حیباصملا ، ْهاکـشم  رد  يزیربت  بیطخ  هللادـبع  باحـصألا ؛ لضفأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّهنأ  نایب  یف  لصف 9 ، ، 114  - 113

نیدلا ّبحم  ثحبم 32 ؛ ، 2/20 رهاوجلا ، تیقاویلا و  رد  ینارعـش  همـالع  لصف 2 ؛ بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  بقاـنم  باـب  نتفلا ، باـتک 
هدرک لقن  فلتخم  ظافلا  قرط و  هب  ار  ثیدـح  نیا  هل  یلاـعت  هللا  ْهیبحأـب  هصاـصتخا  رکذ  ، 114  - 3/115 ْهرـضنلا ، ضایر  رد  يربط 

.دنا
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مهن ءزج  رد  یلماحم  دیوگ : هنیفس  سنا و  زا  دوخ  هربتعم ي  دانسا  اب  قیرط  راهچ  زا 

661 ص :
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تسا قلخ  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  تسا  هحـضاو  تلالد  ثیدح  نیا  رد  دیوگ : هاگ  نآ  هدروآ ، ار  ثیدح  نیا  دوخ  یلاما 
دوخ یلاما  مهن  ءزج  رد  یلماحم  دیوگ : هنیفس  سنا و  زا  دوخ  هربتعم ي  دانـسا  اب  قیرط  راهچ  زا  ریط  ثیدح  لقن  زا  يادخ  يوس  هب 
يوس هب  تسا  قلخ  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رب  تسا  هحـضاو  تلالد  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ : هاـگ  نآ  هدروآ ، ار  ثیدـح  نیا 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  .دیامرف  باجتـسم  ار  دوخ  لوسر  ياعد  هداد  هدعو  ادخ  هکنآ  ینعم  نیا  رب  لیالد  ّلدا  یلاعت و  يادـخ 
.دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نآ  داتسرف و  ترضح  نآ  يوس  هب  ار  قلخ  ّبحا  دومرف و  تباجا  يروف  مه  ادخ  دومن ، اعد  هلآو  هیلع 

مامت هک  هدومن  لقن  رفن  شـش  داتـشه و  زا  يروباشین  ظفاح  هللادبع  وبا  مکاح  ار  سنا  زا  لوقنم  يوشم  ریط  ثیدح  دـیوگ : هاگ  نآ 
باب 32 بلاطلا » ْهیافک   » هب هعجارم  نیبلاط   ) .هدومن تبث  ار  رفن  شـش  داتـشه و  نآ  ماـمت  یماـسا  دـنا و  هدومن  تیاور  سنا  زا  اـهنآ 

( دنیامن

تیار ثیدح  ًاصوصخم  ضراعم و  ثیداحا  اب  دناوت  یم  دیدومن ، لقن  امـش  هک  یثیدح  نیا  ایآ  دـیهد  فاصنا  مرتحم  نایاقآ  کنیا 
لباقم رد  امـش  هفرط ي  کـی  ثیدـح  کـی  هب  سپ  .تسا  یفنم  باوج  ًاـعطق  دـیامن ؟ هلباـقم  يوشم  ریط  تمظع  اـب  ثیدـح  نیا  و 

یمن زگره  دـنا ، هدومن  نآ  تّحـص  هب  قیدـصت  لقن و  دونع ) بّصعتم  يدودـعم  يانثتـسا  هب   ) امـش ياملع  رباکا  عیمج  هک  یثیداحا 
.دشاب یم  رابتعا  یب  دودرم و  لیدعت  حرج و  قیقحت  بابرا  دزن  رد  هکلب  دومن ، دنس  ذاختا  ناوت 

.دییامن در  يدایز  رارصا  اب  دییامنن و  لوبق  مییوگب ، ام  هچنآ  هک  دیا  هتفرگ  میمصت  امش  منک  یم  نامگ  خیش :

تقیقح نایب 

یعاد هب  یتبـسن  نینچ  سلجم  رد  رـضاح  دـهاش  همه  نیا  روضح  رد  هک  یملاع  صخـش  امـش  لثم  زا  منک  یم  بّجعت  یلیخ  یعاد :
لوبق هدومن و  جاجل  یعاد  هک  دیدومن  هماقا  دیامن ، قطنم  لقع و  ملع و  اب  تقباطم  هک  یلیلد  نایاقآ  تقو  مادک  .دیهدب 
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داـنع و جاـجل و  يا  هّرذ  نم  دوجو  رد  رگا  مور  نوریب  راـگدرورپ  هوـق ي  لوـح و  زا  .مریگ  رارق  امـش  شنزرـس  دروـم  اـت  مدوـمنن ،
.مشاب هتشاد  یتوادع  رظن  ًاصوصخ -  ًامومع و  نّنست -  لها  ناردارب  نایاقآ  اب  ای  دشاب ، هنالهاج  بّصعت 

اه ینایداق  ناریا و  رد  تیلباق  یب  ياه  ییاهب  همهارب و  دونه و  يراصن و  دوهی و  اب  تارظانم  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ  دهاش و  ار  ادـخ 
تعیبط و هّدام و  بابرا  اب  ای  ناتسودنه و  رد 

يور تقیقح  زاربا  قح و  نم  فده  هتسویپ  هتفرگ و  رظن  رد  ار  ادخ  تقو ، همه  اج و  همه  رد  هدوبن ، راک  رد  یجاجل  نیفرحنم  ریاس 
.تسا هدوب  فاصنا  قطنم و  لقع و  ملع و  دعاوق 

ّتلم و کی  لها  همه  دـیتسه و  ام  ناملـسم  ناردارب  هک  امـش  هب  دـسر  هچ  ات  ما ، هدومنن  تجاجل  سجن  دـترم و  رفاک و  ناـمدرم  اـب 
دراو اهامـش  غامد  زغم و  رد  لّوا  زا  یتاهابتـشا  کی  اهتنم  .میـشاب  یم  ربمغیپ  کی  ماکحا  عبات  باتک و  کـی  هلبق و  کـی  تعیرش و 

.دوش فرطرب  فاصنا  قطنم و  هحورم ي  اب  دیاب  هدش ، يوناث  تعیبط  تداع ، يور  هدش و 

دراو فاـصنا  هریاد ي  رد  دـیوش و  رود  بّصعت  فالـسا و  يوریپ  تداـع و  زا  يرـصتخم  رگا  طـقف  دـیتسه ، ملاـع  امـش  هللا  دـمحب 
.میسر یم  لماک  هجیتن ي  هب  دیدرگ ،

رورسم مه  یلیخ  میدناوخ و  یگتفه  تالجم  اه و  همانزور  رد  روهال  رهش  رد  همهارب  دونه و  اب  ار  امش  تارظانم  هقیرط ي  ام  خیش :
قیفوت امـش  ام و  هب  دنوادخ  تسا  دیما  .میدومن  ساسحا  امـش  هب  یبلق  هقالعدوخ ي  رد  هدـشن ، لئان  امـش  تاقالم  هب  زونه  میدـش و 

.دوش راکشآ  تقیقح  قح و  ات  دهد 

هعجارم دیاب  ناتدوخ  هدومرف ي  هب  دشاب ، يا  هشدخ  رابخا  رد  هچنانچ  میدقتعم  ام 
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 - مهنع هللا  یـضر  نیدـشار -  ياـفلخ  تفـالخ  هقیرط ي  هنع و  هللا  یـضر  رکب  یبا  هـفیلخ  تلیـضف  رد  رگا  دوـمن : مـیرک  نآرق  هـب 
؟ دومن دیهاوخ  دراو  هشدخ  امش  مه  میرک  نآرق  تایآ  زا  دافتسم  لیالد  رد  ایآ  دینادب ، شودخم  ار  ثیداحا 

هقرف ره  اب  تسه ، هک  يزیچ  طقف  .میامنب  هحیحـص  ثیداحا  ای  ینآرق و  لیالد  رد  هشدخ  یعاد  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادخ  یعاد :
یم دـیجم  نآرق  تاـیآ  هب  لالدتـسا  دوخ ، تیناـقح  رب  ناـنآ  میدـش ، ور  هب  ور  یتقو  مه  نید  زا  نیدـترم  نیفرحنم و  یّتـح  یموق  و 
طلغ صاخـشا و  ياهیور  هدایز  زا  يریگولج  يارب  ءایبنالا  متاـخ  اذـل  .دـشاب  یم  یناـعم  وذ  دـیجم  نآرق  تاـیآ  هکنآ  هچ  دـندومن ،

ضرع لبق  ياهبـش  هچنانچ  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف ياملع  قافتا  هب  هکلب  دراذـگن ، تّما  نایم  هعیدو  اهنت  ار  نآرق  اـهنآ  ياهیزادـنا 
: دومرف مدرک 

« .ًادبأ اّولضت  نل  دومرف -  تایاور  زا  ضعب  رد  و  متوجن -  دقف  امهب  متکّسمت  نإ  ام  .یترتعو  هللا  باتک  نیلقثلا ؛ مکیف  كرات  ّینإ  »

باتک و  ) ود ره  نیا  هب  دیتسج  کّسمت  رگا  .نم  ترتع  ادخ و  باتک  ار ؛ گرزب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  مراذگ  یم  نم  هک  یتسرد  هب 
.دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  هتفای و  تاجن  ترتع )

تسا و نآرق  یقیقح  نیبـم  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  زا  دـیاب  ار  نآرق  لوزن  نأـش  تقیقح و  ینعم و  تهج ، نیمه  هب 
( ءایبنا  ) هروس 21 هیآ ي 7  رد  اذـل  .دومن  لاؤس  دـنا -  ترـضح  نآ  تیب  لـها  ترتـع و  هک  نآرق -  لدـع  زا  ترـضح ، نآ  زا  دـعب 

: تسا هدومرف 

﴾. َنوُمَْلعَت ُمتنُک َال  نِإ  ِرْکّذلا  َلْهَأ  اُولَأْسَف  ﴿

همه زا  ملعا  هک  دّمحم  لآ  ینعی   ) تّما نادنمـشناد  رکذ و  لها  زا  دیورب  دیناد ، یمن  رگا  دوخ  امـش  هک  وگب ) تّما  هب  ام  لوسر  يا  )
.دینک لاؤس  دندوب )
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دندّمحم لآ  رکذ  لها 

رد یفنح  یخلب  نامیلس  خیش  هچنانچ  دنا ؛ نآرقلا  لیدع  هک  دنا  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  دالوا  زا  هّمئا  یلع و  رکذ ، لها  زا  دارم 
(1)« هّدوملا عیبانی   » هحفص 119

: تفگ هک  هدروآ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  ًالقن  یبلعث ، ماما  نایبلا » فشک  ریسفت   » زا لوبمالسا  پاچ  باب 39 ،

« .رکذلا لهأ  نحن  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لاق  »

.میتسه رکذ  لها  تلاسر ) نادناخ   ) ام دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ینعی 

(2) بتک رد  امش  ام و  ياملع  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنا ، نآرق  لها  لیلج  نادناخ  نآ  تسا و  نآرق  ياهمان  زا  یکی  رکذ »  » نوچ
دوخ هربتعم ي 

هک دنا  هدومن  لقن 
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ح 12، ، 1/357 يزودـنق ، ْهّدوملا ، عیبانی  رکذـلا .» لهأ  نحن  بلاط : یبأ  نب  ّیلع  لاق  لاق : هللادـبع  نب  رباـج  نع  یبلعثلا : جرخأ  - » 1
باب 39.

لیفطلا یبأ  نع  : » تسا هدرک  لـقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  مود  مسق  لوا ، طمـس  ص126 ، نیطمـسلا ، ررد  مظن  رد  یفنح  يدنرز  - 2
.مکتثّدح ّالإ  همایقلا  موی  یلإ  نوکی  ءیش  نع  ینولأست  هللا ال  وف  ینولس ، ینولس  لوقیو : بطخی  وهو  مالّـسلا  هیلعًاّیلع  تدهـش  لاق :

«. لبجب مأ  تلزن  لهس  مأ  راهن  وأ  لیلب  ملعأ  انأو  الا  هیآ  هنم  ام  ّلجوّزع ، هللا  باتک  نع  ینولس  ًاّمج ، ًاملعل  یّنم  حناوجلا  تحت  ّناف  هب 
ًاناسلو ًالوقع  ًابلق  یل  بهو  ّلجوّزع  ّیبر  ّنا  .تلزن  نم  یلعو  تلزن  نیأو  تلزن  امیف  تملع  دـقو  ّـالإ  هیآ  تلزن  اـم  لاـق : هیاور  یفو  »

ح ، 1/436 لیزنتلا ، دهاوش  رد  یناکـسح  لحن ؛ هروس ي  هیآ 43  لیذ  ح 16317 ، ، 8/145 نایبلا ، عماج  رد  يربط  زین  و  ًاـقطان .»... 
، میظعلا نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  ءایبنا ؛ هروس ي  هیآ 7  لیذ  نآرقلا 11/272 ، ماکحأل  عماجلا  رد  یبطرق  هیآ ؛ ناـمه  لـیذ  ، 464

هبیش یبا  نبا  .دنا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلعرقاب  ماما  نینمؤملاریما و  ترـضح  زا  ار  ثیدح  نیا  لحن ، هروس ي  هیآ ي 43  لیذ  ، 2/493
نع : » دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  ینولس ، لوقیو : لأسی  نا  ّبحتسی  ناک  نم  باب 171 ، بدالا ، باتک  ح 8 ، ، 6/227 فّنصملا ، رد 

«. لبج یف  مأ  لهس  یف  راهنب ، مأ  تلزن  لیلب  تفرع  دقو  ّالإ  هیآ  نم  سیل  ّهناف  هللا  باتک  نع  ینولس  ّیلع : لاق  لاق : لیفطلا  یبأ 
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: دومرف یم  مالّسلا  هیلع  یلع 

هللاو .لبج  یف  مأ  لهس  یف  مأ  راهن  مأ  تلزن  لیلب  تفرع  دقو  ّالإ  هیآ  نم  سیل  ّهناف  .هللا  باتک  نع  ینولس  ینودقفت ، نأ  لبق  ینولس  »
« .ًالوقع ًابلقو  ًاقلط  ًاناسل  یل  بهو  ّیبر  ّناو  تلزنأ  نم  یلعو  تلزن  نیأو  تلزن  امیف  تملع  دقو  ّالإ  هیآ  تلزن  ام 

دوخ شیپ  زا  سک  ره  ّالا  دیامنب و  یعقاو  نیرّسفم  نایب  یقیقح و  موهفم  اب  تقباطم  دیاب  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  ره  هب  لالدتسا  سپ 
.تشاد دهاوخن  ءارآ  ّتتشت  هملک و  فالتخا  زج  يرثا  دیامنب ، ینعم  ار  نآرق  تایآ  دهاوخب  دوخ  هدیقع  رکف و  قوذ و  يور  و 

لد ناج و  هب  دـیامن ، عقاو  اب  تقباطم  هچنانچ  .دـییامرف  نایب  ار  دوخ  روظنم  هیآ ي  منک  یم  شهاوخ  همّدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  کـنیا 
.مهد ياج  دوخ  رس  رب  هتفریذپ و 

نآ باوج  هعبرا و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رد  هیآ  لقن 

: دیامرف یم  ًاحیرص  حتف )  ) هروس 48 هیآ 29  رد  خیش :

ِیف ْمُهامَیِـس  ًاناَوْضِرَو  ِهللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادّجُـس  ًاـعّکُر  ْمُهاَرَت  ْمُهَْنَیب  ُءاَـمَحُر  ِراّـفُْکلا  یَلَع  ُءاّدِـشَأ  ُهَعَم  َنیِذـّلاَو  ِهللا  ُلوُسّر  ٌدّـمَُحم  ﴿

﴾. ِدوُجّسلا َِرثَأ  ْنِم  مِهِهوُجُو 

قفـشم و رایـسب  رگیدـکی  اب  لد و  تخـس  رایـسب  نارفاک  رب  شناهارمه  ناراـی و  تسادـخ و  هداتـسرف ي  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
زا ناشراسخر  رب  .دنبلط  یم  ار  وا  يدونشخ  ادخ و  تمحر  لضف و  هک  يرگنب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  رایـسب  ار  نانآ  .دنا  نابرهم 

.تسا رادیدپ  تینارون  ياهناشن  هدجس  رثا 

ياـفلخ تفـالخ  هقیرط ي  رگید  تهج  زا  دـنک و  یم  تباـث  ار  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  فرـش  لـضف و  یتـهج  زا  هفیرـش  هـیآ  نـیا 
.دیامن یم  نیعم  ار  مهنع  هللا  یضر  نیدشار 
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هفیلخ ي ار  یلع  ًاتحارـص  هیآ  نیا  دشاب  یم  لّوا  هفیلخ ي  ههجو  هللا  مّرک  یلع  هک  دـنیامن  یم  اعدا  هعیـش  هعماج ي  هچنآ  فالخ  هب 
.دیامن یم  یفّرعم  مراهچ 

هتبلا .ددرگ  یمن  هدید  دـشاب ، رکب  یبا  لضف  نیدـشار و  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  رب  لیلد  هک  يزیچ  هفیرـش  هیآ ي  رهاظ  زا  یعاد :
.دشاب یمن  فوشکم  هک  تسا  هیآ  ياجک  رد  تحارص  نیا  هک  دیهد  حیضوت  تسا  مزال 

ماقم هب  هراشا  هَعَم ﴾ َنیذَّلاَو   ﴿ هملک اب  هیآ  لّوا  رد  هک  تسا  نآ  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  هفیلخ  تفارش  تلیـضف و  رب  هیآ  تلالد  خیش :
.تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  راغلا  ْهلیل  رد  هک  هدش  فیرش  درم  نآ 

هللا یـضر  رکب  یبا  هَعَم ﴾ َنیذَّلاَو   ﴿ زا دارم  اریز  تسا ؛ حضاو  تحارـص  لامک  اب  هیآ  نیا  رد  نیدشار  يافلخ  تفالخ  هقیرط ي  اما  و 
هنع هللا  یـضر  باـطخلا  نب  رمع  راّـفُْکلا ﴾ یَلَع  ُءاّدِـشأ   ﴿ زا دارم  تسا و  هدوب  ربـمغیپ  اـب  ْهرجهلا  ْهلیل  رد ]  ] روث راـغ  رد  هک  تسا  هنع 
لد محر  بلقلا و  قیقر  رایسب  هک  تسا  هنع  هللا  یضر  نافع  نب  نامثع  مُهَْنَیب ﴾ ءامَحُر   ﴿ هدوب و رافک  رب  لمعلا  دیدش  رایـسب  هک  تسا 

.دشاب یم  ههجو  هللا  مّرک  بلاط  یبا  نب  یلع  دوُجُّسلا ﴾ رثأ  نِم  مِهِهوُجُو  یف  مُهامیس   ﴿ هدوب و

لّوا هفیلخ ي  هن  میناد ، یم  مراهچ  هفیلخ ي  ار  یلع  هک  تسا  ام  اب  قح  دییامن  قیدصت  دیامن و  تقفاوم  امـش  كاپ  رظن  اب  مراودـیما 
.هدرب مان  مراهچ  هبترم  رد  ار  وا  نآرق  رد  مه  دنوادخ  هک 

قیدـصت دـیرگنب ، بّصعت  نودـب  فاصنا  رظن  اب  رگا  یلو  دوشن ، ینار  ضرغ  روصت  هک  میاـمن  ضرع  باوج  هنوگچ  مریحتم  یعاد :
.تسا تقیقح  فشک  ضرغ ، هکلب  تسین ، راک  رد  یضرغ  هک  دومرف  دیهاوخ 

، دنا هدومنن  ینایب  نینچ  هفیرش  هیآ  لوزن  نأش  رد  ریسافت  بابرا  هکنآ  زا  هتشذگ 
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لوسر تاـفو  زا  دـعب  لّوا  زور  دوب ، تفـالخ  رما  هب  عجار  نآرق  رد  يا  هیآ  نینچ  رگا  و  ناـتدوخ -  ياـملع  گرزب  ریـسافترد  یّتح 
 - دندومن تعیب  زا  یچیپرـس  هک  هباحـص -  زا  رابک  مشاه و  ینب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تاضارتعا  لباقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

.دندومن یمن  زغم  یب  ياهگرب  خاش و  هب  کّسمت 

ییاهاپ تسد و  دـیدومن ، امـش  هک  ینعم  نیا  هب  ار  هیآ  تسا  مولعم  سپ  .دـنداد  یم  همه  هب  هدـننک  تکاس  باوج  هیآ ، لقن  اب  هکلب 
لضاف یبلعث و  ماما  يربط و  لیبق  زا  ناتدوخ ، نیرّسفم  رباکا  زا  کی  چیه  اریز  دندومن ؛ هبحاص  یضری  امب ال  ریسفت  اهدعب  هک  تسا 

سپ دـندومنن ؛ ییانعم  نینچ  مهریغ  يزار و  رخف  ماما  يرـشخمز و  هللا  راج  يواضیب و  یـضاق  یطویـس و  نیدـلا  لالج  يروباشین و 
هفیرـش هیآ ي  دوخ  رد  هوـالع  .مناد  یمن  هدومن  هولج  یـصاخشا  هچ  تسد  هب  ینعم و  نیا  تقو  هچ  زا  دـییوگ و  یم  اـجک  زا  اـمش 
هّجوتم هدز و  ییاج  یب  ياپ  تسد و  هدـش ، لوق  نیا  هب  لئاق  سک  ره  دـنک  یم  تباث  هک  تسا  راک  رد  یلمع  یبدا و  یملع و  عناوم 

: دومرف هک  دنا  هدومن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  لقن   (1) ناشریسافت لّوا  رد  ناتدوخ  گرزب  ياملع  هچنآ  هب  تسا  هدشن 

« .رانلا یف  هدعقمف  هیأرب  نآرقلا  رّسف  نم  »

.تسا شتآ  رد  وا  هاگنیمشن  سپ  شدوخ ، يارب  ار  نآرق  دنک  ریسفت  سکره 

668 ص :

یم لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  یبطرق  .يأرلاب  نآرقلا  ریـسفت  یف  دـیعولا  نم  ءاج  ام  باب  ، 1/32 یبطرق ، نآرقلا ، ماکحال  عماـجلا  - 1
نم هدعقم  أّوبتیلف  ًادمعتم  ّیلع  بذک  نمف  .متملع  ام  ّالإ  ّیلع  ثیدحلا  اوقتا  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ّیبنلا  نع  ساّبع  نبا  نع  : » دنک
رکذ ح 63 ، ، 1/54 نایبلا ، عماج  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم  زین  و  راـنلا .» نم  هدـعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاـق  نمو  راـنلا 
یلص ّیبنلا  ّنا  ساّبع  نبا  نع  : » دنک یم  لقن  هنوگنیا  ار  ثیدح  يأرلاب ، نآرقلا  لیوأت  یف  لوقلا  نع  یهنلاب  تیور  یتلا  رابخا  ضعب 

«. رانلا نم  هدعقم  أّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  یف  لاق  نم  لاق : هلآو  هیلع  هللا 

دلج 1 رواشیپ  ياه  www.Ghaemiyeh.comبش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 749زکرم  هحفص 728 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14141/J1/AKS BARNAMEH/#content_note_668_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیآ ي نیا  هکنآ  رب  هوالع  .دیناد  یم  دودسم  ًاقلطم  ار  لیوأت  باب  هک  امش  مییوگ  یم  تسا ، لیوأت  هکلب  تسین ، ریـسفت  دییوگب  رگا 
.دهد یم  هجیتن  امش  دوصقم  فالخ  رب  ًاحالطصا  ًابدا و  ًاملع و  هفیرش 

فالخرب هیآ  نیا  هب  يداریا  رگا  هتبلا  .دـینک  تماقتـسا  مه  تحارـص  نیا  اب  هیآ ي  لباقمرد  یلاع  بانج  هک  متـشادن  راـظتنا  خـیش :
.دوش تقیقح  فشک  ات  دییامن ، نایب  دیراد  تقیقح 

نایب هداس  یمـسق  هب  ار  بلاطم  دـیا و  هتفریذـپ  ار  ام  ياـهاضاقت  نونکاـت  هک  یمـسق  ناـمه  مینک  یم  شهاوخ  بحاـص ! هلبق  باون :
بجوم هک  دییامرفب  مالک  رد  ار  یگداس  تیاعر  رتشیب  یلیخ  مه  اجنیا  دندش ، دـنم  هرهب  نیبئاغ  سلجم و  ياسلج  مامت  هک  دـیدومن 

هدومن نآرق  مکح  هب  موکحم  بوذجم و  ار  ام  همه  هدش و  تئارق  ام  يارب  هتسویپ  هک  تسا  هیآ  نیمه  نوچ  تسا ؛ ام  یگمه  نانتما 
.دنا

دـیا و هدـش  لفاغ  هیآ  ریامـض  نطاب و  هب  هّجوت  زا  هک  هدومن  بوذـجم  ار  نایاقآ  نانچ  نارگیزاب  لوق  لقن  هیآ و  تمظع  ًالّوا  یعاد :
امش دارم  فده و  اب  هک  دش  یم  مولعم  ناتدوخ  رب  دیدومن ، یم  نآ  یبدا  یناعم  يوحن و  تابیکرت  هب  یهّجوت  رصتخم  ناتدوخ  رگا 

.دهد یمن  تقباطم  ًادبا 

.دهد یمن  تقباطم  هنوگچ  دینیبب  دییامن ، نایب  ار  تابیکرت  رئامض و  ناتدوخ  تسا  یّنمتم  خیش :

ای تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  يوقـالا -  یلع  هیآ -  نیا  بیکرت  هک  دـیناد  یم  رتهب  ناـتدوخ  هفیرـش  هیآ  یبیکرت  تهج  زا  اـّما  یعاد :
ربخ تسا ، نآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءادشا ، دّمحم و  رب  فطع  هعم  نیذلاو  نایب و  فطع  هللا  لوسر  تسادتبم و  دّمحم 
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.ربخ زا  دعب  ربخ  تسا ، نآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءاّدشا  تسادتبم و  هعم  نیذلاو  ای  .ربخ و  زا  دعب 

ادتبم دّمحم  رگا  دوش : یم  رهاظ  ینعم  مسق  ود  مییامنب ، ینعم  امـش  هتفگ ي  هدـیقع و  قباطم  ار  هیآ  میهاوخب  رگا  دـعاوق ، نیا  يور 
هللا یلـصدمحم  هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  يانعم  هاگنآ  .ربخ  زا  دعب  ربخ  تسا  نآ  زا  دعب  هچنآ  ادتبم و  رب  فوطعم  هعم  نیذـّلاو  دـشاب 

.تسا یلع  نامثع و  رمع و  رکب و  یبا  هلآو  هیلع 

یبا هک  دوش  یم  نینچ  هیآ  يانعم  هاگنآ  ربخ  زا  دعب  ربخ  تسا ، نآ  زا  دعب  هچنآ  نآ و  ربخ  ءادشا  دشاب و  ادـتبم  هعم  نیذـلاو  رگا  و 
مظن زا  جراخ  لوقعم و  ریغ  مالک ، زا  هوحن ي  نیا  هک  دـناد  یم  يدـتبم  هبلط ي  ره  تسا  یهیدـب  .تسا  یلع  نامثع و  رمع و  ورکب 

.تسا بدا 

ات دـش ، یم  هدراذـگ  هفطاع  واو »  » تاملک هلـصاف  رد  یتسیاب  دـندوب ، هعبرا  يافلخ  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  دوصقم  رگا  نیا ، رب  هوالع 
.دشاب یم  ینعم  نیا  فالخ  رب  هکنآ  لاح  دیامن و  امش  دوصقم  اب  تقباطم 

(1) نیرّسفم عیمج 

؛ دنا هدروآ  نینمؤم  مامت  باسح  هبار  هفیرش  هیآ  نیا  ناتدوخ 
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یَلَع ُءاّدِشأ  ُهَعَم  َنیِّذلاَو  : »﴿ دـسیون یم  ریثک  نبا  .حـتف  هروس ي  هیآ 29  لیذ  ، 4/180 یقـشمد ، ریثک  نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  - 1
و ...نینمؤملا .» هفـص  هذـهو  نیرفاکلا  یلع  ًهّزعأ  نینمؤملا  یَلَع  هلذأ  ُهَنّوبُحیو  مُهّبحی  ٍموَِقب  ُهللا  ِیتأَی  لاق : امک  ْمُهَْنَیب ﴾ ُءاَمَحُر  ِراّـفُْکلا 

يدحاو و  هعم ».» نیذلا  -» دارملا ب لیقو  : » دسیون یم  حـتف ، هروس ي  هیآ 29  لیذ  ، 16/292 نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  رد  یبطرق  زین 
نم اونمآ  نیّذلاو  لتاقم  لاقو  هیبیدـحلا  لها  ینعی  لاق  هعم ﴾ نیذـّلاَو  : »﴿ دـسیون یم  هیآ ، نامه  لیذ  ، 4/146 طیسولا ، رد  يروباشین 

( ءاّدشأ  ) هلوقو دّمحم  یلع  فطع  هعم ) نیّذلاو  : ») دسیون یم  هیآ  نامه  لیذ  ، 28/107 ریبکلا ، ریسفت  رد  يزار  رخف  و  نینمؤملا .»... 
اّمأ مهعیمج ، یف  دجو  همحرلاو  هدشلا  فصو  ّنأل  مهنیب ،) ءامحر  رافکلا  یلع  ءاّدشا   ) مهعیمج هعم ) نیّذلاو   ) لاق یلاعت  ّهنأک  هربخ ،

هلوق یف  امکف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  ّقح  یف  امأ  و  نیرفاکلا ﴾ یلع  هزعأ  نینمؤملا  یلع  هلذأ  : ﴿ یلاعت هلوق  یف  امکف  نینمؤملا  یف 
(«. میحر ٌفوؤر  نینمؤملاب   ) هقح یف  لاقو  مهیلع ) ظلغاو  )
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.تسا نینمؤم  مامت  تافص  اهنیا  دنیوگ  یم  ینعی 

مییوگب رگا  و  رفن -  راهچ  هن  دـنا  هدوب  ربمغیپ  اب  لّوا  زا  هک  تسا  رفن  کی  تافـص  ًامامت  یناعم  نیا  هک  تسا  لیلد  دوخ  هیآ  رهاظ  و 
.نارگید ات  تسا  لوبق  هب  یلوا  لقن  لقع و  تقباطم  اب  تسا ، هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  رفن ، کی  نآ 

نآ باوج  راغ و  هیآ  هب  لالدتسا 

رد دنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .دـیتسه  هلداجم  رد  لاحلا  هکنآ  لاح  منک و  یمن  لدـج  دـییامرف  یم  امـش  هک  تسا  بجع  خـیش :
: دیامرف یم  ًاحیرص  هبوت )  ) هروس 9 هیآ 40 

ِْهیَلَع ُهَتَنیِکَـس  ُهللا  َلَْزنَأَف  اَنَعَم  َهللا  ّنِإ  ْنَزْحَتَال  ِِهبِحاَِصل  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراَْـغلا  ِیف  اَـمُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناـَث  اوُرَفَک  َنیِذـّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهللا  ُهَرَـصَن  ْدَـقَف  ﴿

﴾. اَهْوَرَت َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدّیَأَو 

، دـندرک جراخ  هّکم  زا  ار  ترـضح  نآ  راّفک  هک  یماگنه  هک  نانچ  درک ، دـهاوخ  يرای  دـشاب ) هللا  لوسر  هک   ) ار وا  دـنوادخ  هتبلا  »
دوخ رفـسمه  قیفر و  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینعی   ) دـندوب راغ  رد  هک  نت  ود  نآ  زا  یکی  هاگ  نآ  .درک  شا  يراـی  ادـخ 

( هللا لوسر  ینعی   ) وا رب  رطاخ  شمارآ  راقو و  ادخ  نامز  نآ  .تسا  ام  اب  ادخ  هک  سرتم  دومرف : دوب ) برطضم  ناشیرپ و  هک  رکبوبا  )
« .دومرف ددم  دیا ، هدیدن  ار  نآ  امش  هک  دوخ  یبیغ  ياهرکشل  هاپس و  هب  ار  وا  داتسرف و 

﴾ ُهَعَم َنیِذَّلاَو   ﴿ يانعم دنک  یم  تباث  تسا و  لبق  هیآ  دیؤم  هکنآ  رب  هوالع  هیآ  نیا 
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تلیـضف و رب  تسا  یگرزب  لـیلد  ندوب ، ربـمغیپ  اـب  تبحاـصم و  نیا  دوخ  هدوب ، ادـخ  لوسر  اـب  ْهرجهلا  ْهلیل  راـغ  رد  رکب  یبا  هک  ار 
تسوا و هفیلخ ي  رکب  یبا  هک  نطاب  ملع  هب  تسناد  یم  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هکنآ  يارب  تّما ؛ ماـمت  رب  رکب  یبا  تفارش 

راتفرگ نمـشد  تسد  هب  ات  درب ، دوخ  اب  ار  وا  اذـل  .دـیامنب  يرادـهگن  دوخ  دـننام  مه  ار  وا  دـیاب  تسا ، مزال  وا  زا  دـعب  هفیلخ  دوجو 
.تسا تباث  وا  يارب  تفالخ  مّدقت  ّقح  تهج ، نیمه  هب  سپ  .درکن  نیملسم  زا  يدحا  اب  ار  لمع  نیاو  دوشن 

زا یلاخ  هناگیب و  درف  کی  دننام  دییآ و  نوریب  تداع  بّصعت و  زا  دینک و  رود  دوخ  زا  ار  نّنـست  سابل  یتعاس  نایاقآ  هاگره  یعاد :
تـسد هب  هیآ  نیا  زا  تسامـش ، دوصقم  هک  يا  هجیتن  نآ  هک  دومن  قیدصت  دیهاوخ  دیرگنب ، هفیرـش  هیآ  نیا  فارطا  رد  بّصعت  رظن 

.دیآ یمن 

.دییامرف نایب  تسه ، دوصقم  فالخ  رب  یقطنم  لیالد  رگا  تسا  بوخ  خیش :

یب ناـمدرم  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هاـگ  نآ  .دروآ  یم  مـالک  مـالک ، اریز  دـییامن ؛ رظن  فرـص  هلحرم  نیا  زا  منک  یم  اـّنمت  یعاد :
ره ماقم  هکنآ  لاح  مییامن و  افلخ  ماقم  هب  تناها  میهاوخ  یم  ام  هک  دور  رّوصت  دوش و  راقن  دـیلوت  دـنرگنب و  دانع  رظن  اـب  فاـصنا ،

.دنرادن اجیب  لیوأت  ریسفت و  هب  جایتحا  .تسا  ظوفحم  يدرف 

.دوش یم  بجح  فشک  هکلب  دنک ، یمن  راقن  دیلوت  یقطنم  لیالد  دیشاب  نئمطم  دیورن و  هرفط  منک  یم  شهاوخ  خیش :

راتفگ رد  بدا  تیاعر  هکلب  هدوبن ، راک  رد  يا  هرفط  دینادب  ات  میامن ، ضرع  باوج  يرصتخم  مراچان  دیدرب ، هرفط  مان  نوچ  یعاد :
ار راتفگ  نیا  زا  باوج  هکنآ  هچ  دیرگنب ؛ فاصنا  رظن  اب  دیریگن و  هدرُخ  یعاد  تالاقم  هب  تسا  دیما  .مدومن  ار 
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هللا یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  هک  دوب  رکف  یب  روآ و  بّجعت  یلیخ  دـیدومرف  يا  هلمج  ًالّوا  .دـنا  هداد  هفلتخم  قرط  هب  ءاملع  نیقّقحم 
.درب دوخ  اب  ار  وا  اذل  دوب ، مزال  ترضح  نآ  رب  هفیلخ  دوجو  ظفح  دوب و  دهاوخ  وا  زا  دعب  هفیلخ  رکب  یبا  تسناد  یم  هلآو  هیلع 

یلو داد ، یلامتحا  نینچ  دوب  نکمم  دوب ، رکب  یبا  هب  رـصحنم  ربمغیپ  هفیلخ  رگا  هکنآ  هچ  تسا ؛ هداس  رایـسب  امـش  ناـیب  نیا  باوج 
لباقم رد  هفیلخ  دوجو  ظفح  حیحص و  امـش  ناهرب  نیا  رگا  .دندوب  رفن  راهچ  اهنآ  نیدشار و  يافلخ  تفالخ  هب  دیدقتعم  دوخ  امش 

هکنآ هن  دربب ، دوخ  اب  دـندوب -  هّکم  رد  رـضاح  هک  ار -  هفیلخ  راهچ  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  یتسیاـب  یم  دوب ، مزـال  تارطخ 
هک دـناباوخب  دوخ  رتسب  رد  دـهد و  رارق  اهریـشمش  رطخ  ضرعم  رد  ار  اـهنآ  زا  یکی  هکلب  ، دراذـگب ار  رگید  رفن  هس  دربـب و  ار  یکی 

.دوب نانمشد  هلمح ي  ضرعم  رد  هدوب و  روطخم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رتسب  بش ، نآ  ًاقّقحم 

هیلع یلع  دزن  یتقو  هکلب  هتـشادن ، ربخ  ترـضح  نآ  تکرح  زا  رکبوبا  هتـشون ، دوخ   (1) خیرات میـس  ءزج  رد  يربط  هچنآ  ربانب  ًایناث 
.باتشب ترضح  نآ  دزن  يراد  يراک  رگا  .دنتفر  راغ  هب  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، ایوج  ترضح  نآ  لاح  زا  تفر و  مالّسلا 

673 ص :

رکبابأ ّنا  مهضعب  معز  دقو  : » دسیون یم  يربط  .هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  ّیبن  رمأ  نم  ناک  اّمع  ربخلا  رکذ  ، 2/100 يربط ، خیرات  - 1
رکبوبأ جرخف  .هقحلاف  هجاح  هیف  کل  ناک  نا  لاقو  روث  نم  راغلاب  قحل  ّهنا  هربخأـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  ّیبن  نع  هلأـسف  ًاـّیلع  یتأ 

نم هبسحف  لیللا  هملظ  یف  رکب  یبأ  سرج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمسف  قیرطلا ، یف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  ّیبن  قحلف  ًاعرسم 
فاخف یعـسلا ، عرـسأ  اهمد و  رثکف  رجح  هماهبإ  قلفف  هلعن  لاـبق  عطقناـف  یـشملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عرـسأف  .نیکرـشملا 
اقلطناف هاتأ ، یّتح  ماقف ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفرعف  مّلکت  هتوص و  عفرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ّقشی  نأ  رکبوبأ 

«. ...راغلا یلإ  یهتنا  یّتح  ًامد  نتست  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لجرو 
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وا ترضح  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنتفر  ترضح  نآ  قافتا  هب  راچان  دیسر و  ترضح  نآ  هب  هار  طسو  رد  تفر ، ناباتـش  رکب  یبا 
.تفر ترضح  نآ  اب  هار  طسو  زا  تفر و  هزاجا  یب  وا  هکلب  دربن ، دوخ  اب  ار 

ناتدوخ فصنم  ياـملع  هک  ناـنچ  هدوب ، نانمـشد  هب  نداد  ربخ  هنتف و  فوخ  زا  یفداـصت و  رکب  یبا  ندرب  رگید ، راـبخا  رباـنب  هکلب 
روـنلا  » باـتک رد   - (1) تـسا ناـتدوخ  ياـملع  ریهاـشم  زا  هک  غاّبـص -  نب  مساـقلاوبا  خیـش  هلمج  زا  هک  دـنراد  ینعم  نیا  هـب  رارقا 

زا لبق  هک  هدومن  تیاور  يراصنا  تباث  نب  ناّسح  زا  قاحـسا  نب  دـمحم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تـالاح  رد  ناـهربلاو »
، ناوا نامه  رد  .ار  ترضح  نآ  باحصا  دنیامن  یم  فذق  بس و  شیرق  راّفک  مدید  متفر ، هّکم  هب  هرمع  تهج  ترضح  نآ  ترجه 

« .راغلا یلإ  یضمو  هعم  هذخأف  هیلع ، مّهلدی  نأ  هفاحق  یبأ  نبا  نم  یشخو  هشارف  یف  مانف  ًاّیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  »

تلـالد و ار  راـفک  رکب  یبا  هکنیا  زا  تشاد  فوخ  دـباوخب و  ترـضح  نآ  شارف  رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادـخ  لوـسر  درک  رما 
.دندش هناور  راغ  بناج  هب  هداد و  رارق  دوخ  تبحاصم  ار  وا  سپ  .ادخ  لوسر  هب  دنک  ییامنهار 

هللا یلـصادخ  لوسر  اب  ندوب  هارمه  ترفاسم و  هک  دـیدومن  یم  نایب  هیآ  رد  ار  تلیـضف  تهج  داهـشتسا و  لحم  دوب  اجب  یلیخ  ًاثلاث 
.دراد تفالخ  تابثا  رب  یلیلد  هچ  هلآو  هیلع 

.دناوخ یم  هللا  لوسر  بحاصم  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  هللا و  لوسر  اب  تبحاصم  ًالّوا  .تسا  مولعم  داهشتسا  لحم  خیش :

674 ص :

( ققحم  ) .دنشاب یم  یکلام  ءاملع  زا  - 1
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﴾. انعم هللا  ّنا   ﴿ دهد یم  ربخ  هک  ترضح  نآ  لوق  زا  هکنآ  ًایناث 

قح تیلـضفا و  تابثا  لیالد ، نیا  عومجم  تسا و  تفارـش  لیلد  رت  گرزب  رکب  یبا  رب  هیآ  نیا  رد  ادـخ  بناج  زا  هنیکـس  لوزن  ًاثلاث 
.دنیامن یم  وا  يارب  ار  تفالخ  مّدقت 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  نز  ردپ  باحصارابک و  زا  ناملسم و  درمریپ  وا  هک  دیامن  یمن  ار  رکب  یبا  بتارم  راکنا  يدحا  هتبلا  یعاد :
.دشاب یمن  یفکم  تفالخ  رد  مّدقت  ّقح  صاخ و  تلیضف  تابثا  يارب  امش  لیالد  نیا  یلو  هدوب ، هلآو 

وا يارب  صاخ  یتلیـضف  تاـبثا  دـیدومن ، هفیرـش  هیآ  نیا  فارطا  رد  هک  یتاـنایب  اـب  یـضرغ  یب  هناـگیب ي  لـباقم  رد  دـیهاوخب  رگا 
تلیـضف و لیلد  ناکین ، اب  تبحاصم  اهنت  تفگ : دـنهاوخ  امـش  باوج  رد  اریز  تفرگ ؛ دـیهاوخ  رارق  ضارتعا  دروم  ًاـعطق  دـییامنب ،

ینعم نیا  هچنانچ  دنتسه ؛ هدوب و  نیملسم  اب  بحاصم  هک  راّفک  رایـسب  هچ  ناکین و  اب  تبحاصم  هک  نادب  اسب  هچ  دشاب ، یمن  يرترب 
.تسا دوهشم  رتشیب  ًالماک و  اهترفاسم  رد 

لاثما دهاوش و 

: هک دیامن  یم  ار  فسوی  ترضح  لوق  لقن  هک  ار  فسوی )  ) هروس 12 هیآ 39  دیا  هدومن  شومارف  نایاقآ  رگم 

﴾. ُراّهَْقلا ُدِحاَْولا  ُهللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقّرَفَتّم  ٌبَابْرَأَء  ِنْجّسلا  ِیَبِحاَص  اَی  ﴿

تقلخ ماظن  رد  رتهب و  هریغ ) هنعارف و  ناـتب و  دـننام   ) تقیقح یب  قّرفتم  نایادـخ  اـیآ  مسرپ ) یم  امـش  زا   ) نم نادـنز  قیفر  ود  يا  »
»؟ رهاق ياتکی  يادخ  ای  دنرترثؤم ،
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رفاک و ود  ره  هک  مه -  ار  هاشداپ  یقاس  خاّبط و  دندرب ، نادنز  هب  ار  فسوی  هک  يزور  دنا : هتشون  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  نیرّـسفم 
عقوم رد  فسوی  دندوب و  بحاصم  مه  اب  رفاک ) نمؤم و   ) رفن هس  نیا  لاس  جنپ  .دـندرب  نادـنز  هب  وا  اب  دـندوب -  عاونا  بابرا  هب  لئاق 

رب لیلد  رفاک ، رفن  ود  نآ  يارب  ربمغیپ  تبحاصم  نیا  ایآ  لاح  .دهد  یم  ربخ  هیآ  نیا  رد  هچنانچ  دـناوخ ؛ یم  بحاصم  ار  اهنآ  غیلبت 
خیراوت ریـسافت و  نابحاص  هچنآ  ربانب  تسا ؟ هدـش  ادـیپ  اهنآ  هدـیقع ي  رد  يرییغت  تبحاصم  تّدـم  رد  ای  هدوب ، تلیـضف  تفارش و 

.دندش ادج  مه  زا  لاح  نامه  اب  تبقاع  تبحاصم ، لاس  جنپ  زا  دعب  دنا ، هتشون 

: دیامرف یم  هک  فهک )  ) هروس 18 هیآ 37  هب  دییامرف  هعجارم  زین  و 

﴾. ًالُجَر َكاّوَس  ُّمث  ٍهَفُْطن  نِم  ُّمث  ٍباَُرت  نِم  َکَقَلَخ  يِّذلِاب  َتْرَفَکَأ  ُهُرِواَُحی  َوُهَو  ُُهبِحاَص  َُهل  َلاَق  ﴿

دیرفآ ار  وت  هفطن  زا  دعب  كاخ و  زا  تسخن  هک  ییادخ  هب  تفگ : دوخ  ردارب  هب  زردنا  وگ و  تفگ و  ماقم  رد  ریقف ) نامیا  اب   ) قیفر »
« .يدش رفاک  تخاس ، تقلخ  هتسارآ  لماک و  يدرم  هاگ  نآ  و 

مه يزار  رخف  ماما  هک  نانچ   ) سوطارب مان  هب  رفاک  يرگید  ادوهی و  مان  هب  نمؤم  یکی  دـندوب ؛ ردارب  ود  دـنا  هتـشون  نیرّـسفم  مومع 
(1) ریسفت رد  تسامش ، ياملع  رباکا  زا  هک 

، تقو کنیا  هک  دنتشاد  یتارواحم  مه  اب  ود  نیا  دیامن .) یم  لقن  شریبک 
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و ، 3/74 میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  رد  ریثک  نبا  زین  و  ثحب 1 . فهک ، هروـس ي  هیآ 37  لیذ  ، 21/126 يزار ، رخف  ریبکلا ، ریـسفت  - 1
.دننک یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  هیآ  نامه  لیذ  ، 3/286 ریدقلا ، حتف  رد  یناکوش 
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زا اـیآ  .هدـناوخ  مـه  بحاـصم  ار  نمؤـم  رفاـک و  ود  نآ  دـنوادخ  هـکنآ  ضرغ  .دـهد  یمن  ار  هلّـصفم  هحورـشم ي  لـقن  هزاـجا ي 
.تسا یفنم  باوج  ًاعطق  تسا ؟ هدیسر  یبیصن  هدیاف و  ار  رفاک  نمؤم ، ردارب  تبحاصم 

نیا زا  شیب  تقو  هک  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  رب  لاثما  لیالد و  .دـشاب  یمن  يرتربو  تفارـش  تلیـضف و  رب  لیلد  طقف ، تبحاصم  سپ 
.دهد یمن  نایب  هزاجا 

وا اب  ادخ  هکنآ  تبـسانم  هب  ًاعطق  سپ  انعم ،﴾ هللا  ّنا  : ﴿ دومرف رکب  یبا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  دیدومرف  هکنیا  اّما  و 
ضارتعا دروم  ات  دییامرف ، رظن  دیدجت  دوخ  راتفگ  دیاقع و  نیا  رد  تسا  بوخ  تسا ، تفالخ  تبثم  تفارش و  لیلد  دوخ  نیا  هدوب ،

.دشاب یمن  نمؤم  ریغ  اب  دشاب و  یم  هللا  ءایلوا  نینمؤم و  اب  طقف  یلاعت  يادخ  رگم  دنیوگب  هک  دیریگن  رارق 

یـسلجم رد  يرفاک  نمؤم و  رگا  دشابن ؟ وا  اب  ادـخ  هک  تسه  ملاع  رد  یـسک  دـشابن و  ادـخ  هک  دـشاب  ییاج  دـییامن  یم  رّوصت  ایآ 
: دیامرف یم  هلداجم )  ) هروس ي 58 هیآ ي 7  رد  هن  رگم  .دشابن  رفاک  اب  یلو  دشاب ، نمؤم  نآ  اب  ادخ  هک  دنک  یم  رواب  لقع  دنشاب ،

یَنْدَأ َالَو  ْمُهُـسِداَس  َوُه  ّالِإ  ٍهَسْمَخ  َالَو  ْمُهُِعباَر  َوُه  ّالِإ  ٍهَثَالَث  يَوَْجن  نِم  ُنوُکَی  اَم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَوامّـسلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َهللا  ّنَأ  َرَت  َْملَأ  ﴿

﴾. اُوناَک اَم  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  ّالِإ  َرَثْکَأ  َالَو  َِکلذ  نِم 

رگا .تسا  هاـگآ  نآ  رب  ادـخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک  یتسنادـن  يدـیدن و  اـیآ  دـیامرف - : يریرقت  ماهفتـسا  قـیرط  هـب  »
زج رتشیب ، هن  نآ و  زا  رتمک  هن  اهنآ و  مشـش  وا  هکنآ  زج  سک ، جـنپ  هن  تساهنآ و  مراهچ  ادـخ  دـنیوگ ، يار  مه  اب  رفن  هس  هچنانچ 

(«. تسا ملاع  تایئزج  همه  رب  يدوجو  لماک  هطاحا ي  ار  ادخ  هکنآ  هچ  ( ؛ تساهنآ اب  ادخ  دنشاب ، اجک  ره  هکنآ 
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، رفاک ناملسم و  نمـشد ، تسود و  اب  تسه ؛ سک  همه  اب  یلاعت  يادخ  هیلقن ، هیلقع و  لیالد  تایآ و  ریاس  هیآ و  نیا  مکح  هب  سپ 
.دوب دهاوخن  یّصاخ  صخش  تلیضف  رب  لیلد  تسا ، ام  اب  ادخ  دیوگب  اهنآ  زا  یکی  دنشاب و  مه  اب  رفن  ود  رگا  سپ  .قفانم  نمؤم و 

ادخ ًاعطق  دنشاب  مه  اب  رگا  مه  دب  بوخ و  رفن  ود  ای  دب و  رفن  ود  تساهنآ ، اب  ادخ  دنـشاب  مه  اب  رگا  بوخ  رفن  ود  هک  يروط  نامه 
.دب ای  دنشاب  بوخ  یقش ، ای  دنشاب  دیعس  رگا  .تساهنآ  ود  ره  اب 

تکرح ادخ  نید  ظفح  ادـخ و  يارب  ادـخ و  هب  ور  هکنآ  يارب  میتسه ، ادـخ  بوبحم  ام  نوچ  ینعی  تسا ؛ ام  اب  ادـخ  زا  دارم  خـیش :
.تسا ام  لاح  لماش  ادخ  فطل  میدرک ،

تقیقح زاربا 

يدبا تداعس  رب  لیلد  یباطخ  نینچ  دنیوگ : هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، ضارتعا  دروم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  ینعم  نیا  رگا  مه  زاب  یعاد :
فطل لومشم  دنتشاد و  کین  لامعا  ینامز  رد  هک  صاخشا  اسب  هچ  .درگن  یم  صاخشا  لامعا  هب  لاعتم  دنوادخ  اریز  دوب ؛ دهاوخن 

دندش و راگدرورپ  ضوغبم  داد و  سوکعم  هجیتن  ناحتما ، تقو  رد  دزرـس و  اهنآ  زا  يدب  لامعا  ًادعب  .دـندوب  يدـنوادخ  تمحر  و 
تین صولخ  راـگدرورپ  تداـبع  رد  اـهلاس  سیلبا  هچناـنچ  دـندیدرگ ؛ نوعلم  دودرم و  هدـنار و  مورحم و  قح  تمحرم  فـطل و  زا 
سفن ياوه  عبات  دومن و  یچیپرـس  قح  رماوا  زا  دـش و  دّرمتم  هکنآ  ضحم  هب  یلو  دوب ، محارم  فاطلا و  لومـشم  ور  نیا  زا  .تشاد 

: باطخ هب  رانکرب و  وا  میمع  باسح  یب  تمحر  زا  قح و  دودرم  دش ،

﴾. ِنیّدلا ِمْوَی  َیلِإ  َهَنْعّللا  َْکیَلَع  ّنِإَو  ٌمیِجَر *  َّکنِإَف  اَْهنِم  ْجُرْخاَف  ﴿
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: هک دش  وا  هب  قح  باتع  رجح )  ) هروس 15 هیآ 34 و 35 

یمتح قّقحم و  وت  رب  ازج  زور  ات  اـم  تنعل  يدـش و  اـم  هاـگرد  هدـنار ي  وت  هک  وش  جراـخ  تشهب  هکئـالم و  نادـجاس و  فص  زا  »
.دیدرگ يدبا  نوعلم  و  .دیدرگ »

.تسا ناهذا  بیرقت  يارب  هکلب  تسین ، هشقانم  لاثم  رد  دیناد  یم  دیشخبب ،

بوضغم دودرم و  ناـحتمالا  دـنع  یلو  دـندش ، هللادـنع  بَّرقم  هک  یـصاخشا  زا  دراد  رایـسب  ریاـظن  میرگنب ، تیرـشب  ملاـع  هب  رگا  و 
هب تّما  نالفاغ  هیبنت  نامدرم و  يرادـیب  يارب  مه  دـیجم  نآرق  هک  مییامن  یم  هراـشا  رفن  ود  هب  هنومن  يارب  دـنتفرگ ؛ رارق  راـگدرورپ 

.هدومرف هراشا  اهنآ 

ءاروعاب نب  معلب 

دنوادخ هک  دش  هللادـنع  بَّرقم  ردـق  نآ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  هک  دـشاب  یم  ءاروعاب  نب  معلب  اهنآ  هلمج ي  زا  هک 
، ناحتما عقوم  یلو  دومن ، نادرگرس  هیت  يداو  رد  ار  یـسوم  ترـضح  اعد ، کی  رثا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دومرف ، اطع  وا  هب  مظعا  مسا 

مامت هک  نانچ  دـیدرگ ، مّنهج  میحج و  وا  هاگیاج  دومن  ناطیـش  تعباتم  ادـخ و  تفلاـخم  هب  راداو  ار  وا  یبلط  تساـیر  هاـج و  ّبح 
زا دوخ   (1) ریسفت مراهچ  دلج  هحفص 463  رد  مه  يزار  رخف  ماما  یّتح  .دنا  هتشاگن  ًالّـصفم  ار  وا  لاح  حرـش  نیخّروم  نیرّـسفم و 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  هب  فارعا )  ) هروس ي 7 هیآ 174  رد  دـنوادخ  .هدومن  لقن  ار  وا  هّصق ي  دـهاجم ، دوعـسم و  نبا  ساّبع و  نبا 

: هک دهد  یم  ربخ  هلآو  هیلع 

﴾. َنیِواَْغلا َنِم  َناَکَف  ُناَْطیّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اَْهنِم  َخَلَْسناَف  اَِنتاَیآ  ُهاَْنیَتآ  يِّذلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  ﴿
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نآ زا  .میدرک  اطع  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  اـم  هک  دـشاب ) ءاروعاـب  نب  معلب  هک   ) ار سک  نآ  تیاـکح  مدرم  نیا  رب  ناوخب  ربمغیپ ) يا  )
.دیدرگ ملاع  ناهارمگ  زا  درک و  بیقعت  ار  وا  ناطیش  هچنانچ  دیچیپرس ، نایصع  هب  تایآ 

دباع ياصیصرب 

ناحتمالا دنع  یلو  دیدرگ ، هوعدلا  باجتـسم  هک  دومن  تیّدج  تدابع  رد  يردـق  هب  رما ، لّوا  رد  هک  دوب  دـباع  ياصیـصرب  يرگید 
دیدرگ هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  هداد ، داب  هب  ار  دوخ  تامحز  مامت  دومن ، انز  يرتخد  اب  هدروخ ، ار  ناطیـش  بیرف  دـش و  رـش  هب  تبقاـع 

: دیامرف یم  هراشا  وا  هصق ي  هب  رشح )  ) هروس 59 هیآ 16  رد  اذلف  .تفر  ایند  زا  رفاک 

ِراّنلا ِیف  اَمُّهنَأ  اَمُهَتَِبقاَع  َناَکَف  َنیَِملاَْعلا *  ّبَر  َهللا  ُفاَخَأ  ّینِإ  َکنِم  يَِرب ٌء  ّینِإ  َلاَق  َرَفَک  اّمَلَف  ْرُفْکا  ِناَسنِْإِلل  َلاَق  ْذِإ  ِناَْطیّـشلا  ِلَـثَمَک  ﴿

﴾. َنیِِملاّظلا اُؤاَزَج  َِکلذَو  اَهِیف  ِْنیَِدلاَخ 

، دش رفاک  هکنآ  زا  سپ  .وش  رفاک  ادخ  هب  دباع :) ياصیـصرب  هب  ینعی   ) تفگ ار  ناسنا  هک  دـنا  ناطیـش  دـننام  لثم  رد  ناقفانم )  ) نیا »
« دباع ياصیصرب   » ناطیش و تبقاع  سپ  .مسرت  یم  نایناهج ]  ] راگدرورپ باقع  زا  نم  هک  اریز  مرازیب ؛ وت  زا  نم  تفگ : ودب  هاگ  نآ 

« .تسا ناراکمتس  يازج  خزود ، نآ  ودندَّلخم  خزود  شتآ  رد  ود  ره  هک  تسا  نیا  دش ، رفاک  وا  رما  هب  هک 

اعد رد  هک  تسا  روتـسد  رد  اذـلف  .دـشاب  یمن  وا  يریخ  هـب  تبقاـع  رب  لـیلد  دـش ، رداـص  یناـمز  رد  یمدآ  زا  یکین  لـمع  رگا  سپ 
: دییوگب

«. ًاریخ انرومأ  بقاوع  لعجا  مهللا  »

.هدب رارق  کین  ار  ام  روما  بقاوع  اراگدرورپ 
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بطاخم هکنآ  رگم  دوش ، یمن  رکذ  مالک  رد  دـیکأت  هک  تسا  قَّقحم  نایب  یناعم و  ياملع  دزن  رد  هک  دـیناد  یم  دوخ  اهنیا  رب  هوالع 
ّنا هیمـسا و  هلمج  اب  ار  دوخ  مالک  هک  هفیرـش -  هیآ ي  حیرـصت  زا  دشاب و  هدرک  ار  نآ  فالخ  مّهوت  ای  دـشاب و  دـیدرت  کش و  رد 

.هدوب دیدرت  کش و  رد  مّهوتم و  لزلزتم و  هک  ددرگ  یم  رهاظ  فرط ، هدیقع ي  داسف  هدروآ -  هدّدشم 

.دیروایب دروم  نیا  رد  ار  اصیصرب  ءاروعاب و  معلب  سیلبا و  لَثَم  دوبن  راوازس  ییامش  لثم  زا  .دیهد  فاصنا  خیش :

يارب ار  لاثما  یبهذـم ، تارظانمو  یملع  تاثحابم  رد  .تسین  هشقانم  لَثَم  رد  هک  مدرک  ضرع  نـآلا  دیدینـشن  رگم  دیـشخبب ، یعاد :
يارب هکلب  ما ، هتـشادن  یتناها  دصق  هاگ  چیه  لاثما  دهاوش و  رکذ  رد  تسا  دـهاش  ادـخ  .دـنروآ  یم  دـصاقم  تیبثت  ناهذا و  بیرقت 

.ددرگ یم  يراج  نابز  هب  دیآ ، یم  رظن  رد  هک  یلاثما  دهاوش و  دوخ ، هدیقع  رظن و  توبث 

نوچ ِْهیَلَع .﴾ ُهَتَنیِکَـس  ُهللا  َلَْزنَأَف  : ﴿ دـیامرف یم  هک  تسا  همیرک  هیآ ي  دوخ  رد  يا  هنیرق  تلیـضف ، تاـبثا  رب  هیآ  نیا  رد  لـیلد  خـیش :
لاثما زا  مّهوت  عفد  نارگید و  رب  وا  تلیـضف  تفارـش و  رب  تسا  حضاو  لیلد  دوخ  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  رب  هنیکـس  ریمـض  عاجرا ] ]

.امش

(1) ریمض .دییامرف  یم  هابتشا  یعاد :

لوزن هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  تسا  عجار  هنیکس 
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ُهَتَنیِکَـس ُهللا  َلَزنَاَف  : ﴿ یلاعت لاق  اذهلو  : » دسیون یم  ریثک  نبا  .هبوت  هروس ي  هیآ 40  لیذ  ، 2/310، ریثک نبا  میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  - 1
عماـج رد  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  زین  و  نیلوـقلا .» رهـشأ  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسرلا  یلع  يأ  هیلع ، هرـصنو  هدـییأت  يأ  ِهیَلَع ،﴾

رد يوسورب  و  هلوسر .» یلع  هنوکـس  هتنینأمط و  هللا  لزناف  هرکذ : یلاعت  لوقی  : » دسیون یم  هیآ  نامه  لیذ  ح 13001  ، 6/177 نایبلا ،
ّیبنلا يأ  هیلع ، یفشاکلا  لاقو  بولقلا  اهدنع  نکست  یّتلا  هتنما  هتنیکس ) هللا  لزناف  : ») دسیون یم  هیآ  نامه  لیذ  ، 3/435 نایبلا ، حور 

«. هلآو هیلع  هللا  یلص 
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دونج هب  دیؤم  ًاقّقحم  و  اَهْوَرَت ﴾ َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدـّیَأَو  : ﴿ هدومرف هک  هیدـعب  هلمج ي  هنیرق  هب  رکب ، یبا  رب  هن  هدوب ، ترـضح  نآ  رب  هنیکس 
.رکب یبا  هن  هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  قح ،

نآ تبحاـصم  رد  مه  هنع  هللا  یـضر  رکب  یبا  یلو  هدوب ، قح  دونج  هب  دـیؤم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  مَّلـسم  خـیش :
.هدوبن بیصن  یب  ترضح 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنیکس  لوزن 

هفیرش هیآ ي  تالمج  مامت  رد  هینثت  رئامض  هدعاقلا  یلع  یتسیاب  دندوب ، هیهلا  محارم  فاطلا و  لومـشم  بحاصم  ود  ره  رگا  یعاد :
ددرگ و هلآو  هیلع  هللا  یلـصءایبنالا  متاخ  صخـش  ماقم  تابثا  ات  هدروآ ، درفم  ًادعب  ًالبق و  ار  رئامـض  مامت  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدـمآ 

نآ لیفط  هب  رگا  دشاب و  یم  ترـضح  نآ  صخـش  هب  دوش ، یم  راگدرورپ  بناج  زا  تمحرم  تمحر و  لوزن  هچنآ  هک  دـیآ  مولعم 
ار ربمغیپ  طقف  تایآ ، ریاس  هیآ و  نیا  رد  مه  تمحر  هنیکس و  لوزن  رد  اذلف  .دوش  یم  هدرب  مسا  دیآ ، لزان  مه  نارگید  رب  ترـضح 

.هداد رارق  تیانع  دروم 

لوزن سپ  .هدومن  یمن  تقراـفم  وا  زا  زگره  هنیکـس  هتـشادن و  نادـب  یجاـیتحا  هدوب و  هنیکـس  لوزن  زا  ینغتـسم  ادـخ  لوسر  خـیش :
.هدوب هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  صوصخم  هنیکس 
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هللا یلـصءایبنالا  متاخ  هک  دـییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  .دـیریگ  یم  بلاـطم  رارکت  هب  ار  سلجم  تقو  دـینک و  یم  یفطل  یب  ارچ  یعاد :
تامحر فاطلا و  زا  مومأم ، ماما و  تّما  ربمغیپ و  زا  قیالخ ، داحآ  زا  يدـحا  هکنآ  لاح  هدوب و  هنیکـس  لوزن  زا  ینغتـسم  هلآو  هیلع 

: دیامرف یم  نینح  هّصق  رد  هک  ار  هبوت )  ) هروس ي 9 هیآ 26  دیا  هدومن  شومارف  رگم  .دنشاب  یمن  ینغتسم  یلاعت  قح 

﴾. َنِینِمْؤُْملا یَلَعَو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهللا  َلَْزنَأ  ﴿

« .دومرف لزان  نانمؤم  دوخ و  لوسر  رب  ینّابر ) لالج  توطس و  هوکش و  ینعی   ) ار دوخ  راقو  هنیکس و  قلطم  رداق  يادخ  هاگ  نآ  »

.هدروآ ار  هفیرش  هیآ  نیمه  لثم  حتف )  ) هروس 48 هیآ 26  رد  زین  و 

ءزج رکب  یبا  رگا  مه  راـغ  هیآ  رد  هدومن ، نینمؤم  هب  هراـشا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دـعب  هیآ ، نیا  رد  هک  يروـط  نیمه 
.دشاب هدومن  هراشا  وا  مان  هب  هدح  یلع  ای  هدروآ و  هینثت  ریمض  ای  یتسیاب  دریگ ، رارق  شمارآ  هنیکس و  لومشم  دیاب  هک  دوب  ینینمؤم 

.هدوبن رکب  یبا  هب  طوبرم  هنیکس  ریمض  هک  دنراد  رارقا  مه  ناتدوخ  فصنم  ياملع  هک  تسا  حضاو  يردق  هب  هیضق  نیا 

یم هلزتعم  خویش  ءاملع و  رباکا  زا  هک  ار  یفاکسا  هللادبع  نب  دّمحم  رفعجوبا  خیش  فیلأت  هینامثعلا ، ضقن  باتک  نایاقآ  تسا  بوخ 
نبا هچنانچ  هدومن ؛ راکـشآ  ار  قح  هنوگچ  ظحاج  نامثع  وبا  تالئاطال  باوج  رد  فصنم  ملاع  درم  نآ  دینیبب  دییامن  هعلاطم  دشاب ،

(1)« هغالبلا جهن  حرش   » موس دلج  هحفص 281  ات  هحفص 253  رد  مه  دیدحلا  یبا 

.تسا هدومن  لقن  ار  اهباوج  نآ  زا  ضعب 
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لک صئاـصخ  یلع و  رکب و  یبأ  مالـسا  یف  لوقلا  هعـصاق ،) هبطخ   ) هبطخ 238 ، 13/265 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 1
: هلوق اهدـعبو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  یلإ  هعجار  تسیل  اـّهنإ  لوقی : فیکف  هنیکـسلا  اـّمأو  : » دـسیون یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .اـمهنم 

«. هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مأ  رکبابأ  ناک  دونجلاب  دَّیؤملا  يرتأ  اَهْوَرَت .﴾ َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدّیَأَو  ﴿
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
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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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