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روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  یلمأت 

باتک تاصخشم 

هللا ترصن  یتیآ ، هسانشرس : 

.یتیآ هللا  ترصن  روهظ /  یمتح  ياه  هناشن  رد  یلمأت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 نشور ، هدنیآ  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 272 يرهاظ :  تاصخشم 

978-600-5073-28-7 لایر :  38000 کباش : 

 : یسیون تسرهف  تیعضو 

اپیف

همان هژاو  تشاددای : 

تبیغ .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

محالم نتف و  عوضوم : 

نامزلا رخآ  عوضوم : 

 : عوضوم

راظتنا تیودهم -- 

224BP  / 5 1390 2 ت 9 آ /  هرگنک :  يدنب  هدر 

297  / 462 ییوید :  يدنب  هدر 

2274499 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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.هیکز 225 سفن  يانعم 

.هیکز 228 سفن  مان 

.هیکز 228 سفن  بقل 

...سفنلا 229 . 1

مارح 230 سفن  . 2

.هیکزلا 230 هبیطلا  سفنلا  . 3
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مارحلا 231 مدلا  . 5

هیکز 231 سفن  بسن 

شیرق 231 نادناخ  زا  . 1

نسح 231 دنزرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  زا  . 2

مالسلا 232 هیلع  نیسح  ماما  نادناخ  زا  . 3

هیکز 234 سفن  فده 

هیکز 236 سفن  تداهش  نامز 

هیکز 244 سفن  تداهش  ناکم 

لوا 245 هتسد  تایاور 

مود 245 هتسد  تایاور 

هللادبع 249 نب  دمحم  هیکز و  سفن 

لوا 249 هلحرم  یسررب  دقن و 

لوا 249 هنیرق 

مود 252 هنیرق 

موس 254 هنیرق 

مراهچ 256 هنیرق 

257 مود ) هلحرم   ) قابطنا هیرظن  یسررب  دقن و 

همتاخ 261

سابع 261 ینب  فالتخا  . 1

نامسآ 263 رد  تسد  ندش  راکشآ  . 2
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عبانم 267 تسرهف 
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َنِیقِّدَصَتُْملا يِزْجَی  َهّللا  َّنِإ  آَْنیَلَع  ْقَّدَصَتَو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍهاَجْزُّم  ٍهَعاَِضِبب  اَْنئِجَو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأَو  اَنَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  اَی 

هیآ 88 فسوی ، هروس 

یمن هک  ومه  منک ؛ یم  میدقت  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ملاع  ود  يوناب  یتسه و  لالز  رثوک  دنلب  ناتسآ  هب  ار  زیچان  رثا  نیا 
.دنک یم  باریس  دبا  ات  ار  ناگنشت  شفطل  شورخرپ  يایرد  زا 
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همدقم

رازاب .دیآ  یم  شیپ  شیارب  هدنیآ  رد  هک  هدوب  ینیریـش  خلت و  ثداوح  زین  دوخ و  تشونرـس  هدنیآ و  نتـسناد  قاتـشم  هراومه  رـشب 
.تسا هتفرگ  قنور  یناگمه  لیم  نیمه  لیلد  هب  زین  ناریگ  لاف  نانیب و  علاط 

و دنراد ، یحو  رد  هشیر  دنا و  ینامسآ  یهلا و  ای  نانیب  هدنیآ  هک  ارچ  درک ؛ میسقت  ناوت  یم  ینیمز  ینامـسآ و  هب  ار  ینیب  هدنیآ  نیا 
.دنا هدیرب  یحو  زا  دنا و  ینیمز  یناطیش و  هک  نآ  ای 

هدیشخب قنور  ناشرازاب  هب  نادرخ  یب  یحول  هداس  هک  دنتسه  ینارگادوس  اهنت  ینیمز  نانیب  هدنیآ  هورگ ، ود  نیا  نایم  رد  نامگ ، یب 
یمن توافت  ناشیارب  هدنیآ  لاح و  هتشذگ ، دنرگن ، یم  یتسه  هب  رتالاب  یقفا  زا  هک  اج  نآ  زا  یهلا  ینامسآ و  نانیب  هدنیآ  اما  تسا ،

.هتشذگ لاح و  زا  ناشنداد  ربخ  هک  تسا  تقیقح  تسار و  هزادنا  نامه  هب  هدنیآ  زا  نانآ  یناسرربخ  دنک و 

نیا .تساـه  نآ  نیرت  هتـسجرب  زا  دـنا ، هدرک  ینیب  شیپ  ینامـسآ  ناـنیب  هدـنیآ  هک  یفلتخم  ثداوح  ناـیم  رد  دوعوم ، روهظ  هدـعو 
تیمها ردق  نآ  هثداح 

11 ص :
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، تیودـهم ثیداحا  زا  يا  هدـمع  شخب  ور ، نیمه  زا  .تسا و  هدـش  وگزاب  مدرم  يارب  زین  نآ  زا  شیپ  ثداوح  اه و  هناـشن  هک  دراد 
ناشن ناناملسم  یعمج  يدرف و  یگدنز  رب  ار  نآ  یفنم  تبثم و  راثآ  رایسب و  تیمها  نآ  یناوارف  هک  تسا  روهظلا » مئالع   » ثیداحا

.دهد یم 

روهظلا مئالع  تاـیاور  زا  یکچوک  گرزب و  ياـه  هعومجم  تسا و  هدـش  هتـشون  يرایـسب  ياـه  باـتک  روهظ  ياـه  هناـشن  هراـبرد 
يدنـس و یـسررب  دوش ، یم  ساسحا  زونه  نآ  ـألخ  هدـش و  هتخادرپ  نادـب  رت  مک  ناـیم  نیا  رد  هچ  نآ  اـما  .تسا  هدـش  يروآدرگ 
هب هدرک و  دـنلب  رـس  رانک  هشوگ و  زا  هاگ  هگ  هک  ینایعدـم  تیلاعف  هنماد  شرتسگ  اـب  هزورما  تسا و  تاـیاور  نیا  لـیلحت  یلـالد و 

ثعاب دـنناوخ و  یم  دوخ  هب  ار  یعمج  رگید  يواـعد  روهظ و  ۀـناشن  نـالف  ققحت  اـی  روهظ و  ندوب  کـیدزن  ییوگ و  شیپ  ياـعدا 
يزاس ادج  زین  روهظلا و  مئالع  تایاور  هب  هناملاع  هاگن  ترورض  دنوش  یم  سأی  یگدروخرس و  تیاهن  رد  بذاک و  ياهتشا  داجیا 

.دوش یم  ساسحا  شیپ  زا  شیب  ربتعمریغ  زا  ربتعم  میقس و  زا  حیحص  تایاور 

هزیگنا تیودـهم ، تافارخ  زا  رود  هب  لیـصا و  فراعم  تخانـش  هب  تبـسن  هعماج  نوزفازور  شطع  هار  مه  هب  هتفگ ، شیپ  ترورض 
طـباوض و ساـسارب  یلوصا و  یلکـش  هب  دوخ  عـسو  دـح  رد  ار   (1) روهظ یمتح  ياه  هناشن  تایاور  دـشوکب ، هدنـسیون  اـت  دـش  يا 

.دیامن یسررب  طوبرم ، ياهرایعم 

12 ص :

هدش یفن  ور  شیپ  راتـشون  رد  اه  هناشن  نیا  زا  یخرب  ندوب  یمتح  هتبلا  .تسا  ینامـسآ  يادن  زا  ریغ  یمتح ، ياه  هناشن  دوصقم ، - 1
نیا هیهت  ماگنه  هک  دش  رظن  فرـص  لیلد  نیا  هب  ینامـسآ  يادـن  ینعی  روهظ ، یمتح  ۀـناشن  نیمجنپ  یـسررب  زا  تسا  ینتفگ  .تسا 

يادـن ناونع  اـب  دوخ  دـشرا  یـسانشراک  ۀـلاسر  رد  تیودـهم  یـصصخت  زکرم  ناـگتخومآ  شناد  زا  یکی  میدـش  عـلطم  هعوـمجم 
یگنهرف داینب  طسوت  ینامسآ  يادن  ناونع  اب  باتک  تروص  هب  هلاسر  نیا  .تسا  هدرک  یسررب  لیـصفت  هب  ار  عوضوم  نیا  ینامـسآ ،

تسا هدش  رشتنم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح 
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تایاور هب  تواضق ، ماقم  رد  دـنوش و  یـسررب  تلالد  دنـس و  رظن  زا  طوبرم  تایاور  مامت  هک  تسا  هدـش  هدیـشوک  راتـشون  نیا  رد 
تیاور هب  قوثو  ثعاب  هک  ییاه  هنیرق  رگید  یثیدح و  لّوا  تسد  عبانم  رد  اه  نآ  شرازگ  تایاور ، ددعت  .دوش  هتـسج  دانتـسا  ربتعم 

.تسا هدش  دامتعا  اه  نآ  هب  تواضق  رد  هک  دنا  هدوب  يرگید  ياه  كالم  زین  دنوش  یم 

.دوب دهاوخ  همتاخ  کی  شخب و  راهچ  روهظ و  ياه  هناشن  باب  رد  یتایلک  لماش  ور  شیپ  باتک 

13 ص :
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تایلک

روهظ میالع  فیرعت 

ار روهظ  ندـش  کیدزن  هک  تسا  ییاه  هناـشن  روهظ ، میـالع  زا  روظنم  نیارباـنب   (1) .تسا هناشن  ياـنعم  هب  برع  تغل  رد  ۀـمالع » »
.درک ییاسانش  نیغورد  نایعدم  زا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناوت  یم  اه  نآ  هلیسو  هب  دنهد و  یم  ناشن 

هک خر  يدرز  تسا و  يریپ  تمالع  هک  وم  يدیپس  دننام  درادن ؛ يرگ  تیاکح  زج  يدرکراک  تسادـیپ ، هک  نانچ  هناشن  ای  تمالع 
: نیاربانب .تسا  يرامیب  هناشن 

ققحت ببـس  تلع و   ) دـنرادن یببـسم  یببـس و  هطبار  روهظ  هب  تبـسن  روهظ ، میالع  هک  میبای  یم  رد  روهظ ، میالع  تیهام  لیلحت  اب 
هدـش کیدزن  روهظ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  فشاک  اه  نآ  ققحت  ینعی  دـنراد ؛ تیفـشاک  مـالعا و  هبنج  اـهنت  هکلب  دنتـسین ) روهظ 
مدرم یناور  یگدامآ  داجیا  روهظ و  ندش  کیدزن  یمومع  مالعا  يارب  دنتسه  ییاهدادخر  روهظ ، ياه  هناشن  رگید ، ریبعت  هب  .تسا 

(2) .فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  زا  لابقتسا  يارب 

15 ص :

ص419. ج12 ، برعلا ، ناسل  - 1
.396 ص8 -  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  - 2
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نید ۀسدنه  رد  روهظ  ياه  هناشن  هاگیاج 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؛(1) هبناوج عیمج  نم  هطاح  نم  ّالإ  هللا  نیدب  موقی  ال 

.دشاب هتشاد  هطاحا  نآ  بناوج  ۀمه  هب  هک  یسک  رگم  دراد ، یمن  اپ  هب  ار  دنوادخ  نید 

دروم ازجم  لقتـسم و  تروص  هب  نید  ياه  هزومآ  هاـگن  کـی  رد  درک ؛ لـیلحت  یـسررب و  ناوت  یم  رظنم  ود  زا  ار  نید  ياـه  هزومآ 
اب هک  یتبـسن  زین  نید و  ۀـسدنه  رد  هک  یهاگیاج  نید و  ۀـعومجم  هب  هجوت  اب  هزومآ  ره  هب  رگید  هاـگن  رد  دریگ و  یم  رارق  هعلاـطم 

تـسد ناوت  یم  يرت  عماـج  لـیلحت  رت و  تسرد  ریوصت  هب  مود  هاـگن  رد  هک  تسا  نشور  .دوـش  یم  هجوـت  دراد  نید  يازجا  ریاـس 
اب هزومآ  ره  یعقاو  تلزنم  دنک و  یم  لابند  ار  دوخ  صاخ  فادـها  هک  تسا  یمجـسنم  هتـسویپ و  مه  هب  ۀـعومجم  نید  اریز  تفای ؛

رظنم نیا  زا  ناوت  یم  زین  روهظ  ياه  هناشن  هب  .تسا  ییاسانـش  لباق  دراد  ازجا  ریاـس  اـب  هک  یتبـسن  هعومجم و  رد  هک  ینزو  هب  هجوت 
يازجا ریاس  نید و  حرط  نید و  فادها  اب  هک  یتبـسن  نید و  ۀعومجم  هب  هجوت  اب  ار  نآ  ینعی  تشاد ؛ عماج  هاگن  نآ  هب  تسیرگن و 

هب لقتـسم  ییاه  هاگن  ًالومعم  تسا  هدش  نایب  روهظ  ياه  هناشن  ۀفـسلف  ةرابرد  طوبرم  ياه  باتک  رد  هچ  نآ  .درک  لیلحت  دراد  نید 
رظن هب  اما  .دوش  یم  رکذ  ییاهدرکراک  نآ  يارب  هدـش و  ظاحل  لقتـسم  تروص  هب  روهظ  ياه  هناشن  هک  انعم  نیا  هب  تساـه ، هناـشن 

ار ینید  هزومآ  نیا  زا  ام  ریوصت  دناوت  یم  هچ  نآ  .دشاب  روهظ  ياه  هناشن  ةرابرد  قیاقح  مامت  يایوگ  دناوت  یمن  هاگن  نیا  دسر  یم 
هاگن نامه  دیامن ، رت  لماک 

16 ص :

ص84. ج3 ، لامعلا ، لزنک  - 1
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زا تسرد  لیلحت  يارب  یعیبط  روط  هب  دراد ، یحرط  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دراد و  یفدـه  نید  میریذـپب  رگا  اریز  تسا ؛ عماج 
ۀیاس رد  میتسه و  نید  يازجا  ریاـس  حرط و  نآ  فدـه و  نآ  هب  هجوت  دـنمزاین  تسا ، ینید  ياـهزومآ  زا  یئزج  دوخ  هک  اـه  هناـشن 

لیلحت ار  نآ  ياـهدرکراک  اـه و  هناـشن  ثحب  حرط  ییارچ  میناوـت  یم  هک  تـسا  نـید  يازجا  ریاـس  حرط و  فدـه و  نآ  هـب  هجوـت 
اج نیا  رد  هچ  نآ  .تفرگ  یپ  رگید  ياج  دـیاب  ار  نید  حرط  فدـه و  نید و  لک  اب  روهظ  ياه  هناشن  ۀـطبار  ةراـبرد  ثحب  .مییاـمن 
زا دسر  یم  رظن  هب  .دنطابترا  رد  ثحب  نیا  اب  هک  تسا  نید  رگید  يازجا  اب  روهظ  ياه  هناشن  ثحب  تبسن  هطبار و  تسا ، حرط  لباق 
ام وس  کی  زا  اریز  دراد ؛ روهظ  میالع  ثحب  اب  يرت  کیدزن  طاـبترا  صاـخ  تروص  هب  تکرح  رب   (1) مکاح لوصا  نید ، ۀعومجم 

خنـس زا  هاگ  فیلاکت  نیا  هچرگ  .میراد  هدـهع  رب  یفیلاکت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  هب  تبـسن  تبیغ ، رـصع  رد 
رد ام  ياه  تیلوئسم  ةدمع  اما  تسا ، يدرف  فیلاکت 

17 ص :

لاؤس نکیل  .تسا  هدرازگ  نافلکم  هدهع  رب  هک  یفیلاکت  زین  دراد و  یفادها  ینابم و  نید  تفگ  دـیاب  مکاح  لوصا  حیـضوت  رد  - 1
ياهرایعم هدش ، دای  ۀفیظو  رب  هوالع  هک  نیا  ای  منزب  لمع  هب  تسد  مناوت  یم  نم  یعرش ، فیلکت  دوجو  فرـص  هب  ایآ  هک  تسا  نیا 

شوگ هب  یماظن  ناگداپ  کی  رد  درک ، يراکمه  دـیابن  توغاط  ماظن  اب  هک  فیلکت  نیا  لاثم ، يارب  دـنوش ؟ ظاحل  دـیاب  زین  يرگید 
یلک فیلکت  نیا  اریز  هن ؛ هک  تسا  نشور  دننک ؟ رارف  اه  هناخزابرس  زا  دیاب  همه  ینید  فیلکت  نیا  ساسا  رب  ایآ  دسر ؛ یم  اهزابرس 

هچ ًاقیقد  وت  تسیچ و  یعرش  مکح  نیا  لابق  رد  وت  ۀفیظو  نونکا  دیوگب  نم  هب  دناوت  یم  هک  تسا  مکاح  لوصا  اهرایعم و  ۀیاس  رد 
نآ زا  هک  تسا  نیا  هب  درادن  ییاراک  هناخزابرس  رد  هک  یلصاح  یب  زابرس  يارب  هدش  دای  فیلکت  ماجنا  هنومن ، ناونع  هب  .ینکب  دیاب 

يرگید يارب  تسا ، ندش  ریگرد  ندنام و  شیانعم  دنک  اپ  هب  ار  اه  هنحص  نآ  نازیول ، رد  دناوت  یم  هک  يرگید  يارب  دنک ، رارف  اج 
، مکاـح لوصا  زا  اـم  دوصقم  نیارباـنب  .ندرک  ذوـفن  نتخاـس و  هرهم  ندـنام و  يرگید  يارب  ندروآ و  تسد  هب  تاـعالطا  ندـنام و 

یمادقا هچ  دیاب  ًاقیقد  هدمآ ، شا  هدـهع  رب  هک  یلک  فیلکت  نآ  ماجنا  يارب  دـهد  یم  ناشن  فلکم  هب  هک  تسا  یطباوض  اهرایعم و 
.دهد ماجنا 
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فادها نیرت  مهم  زا  یکی  .دراد  یفادها  ماما  اریز  تسا ؛ یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  لابق 
عـسو دح  رد  میفظوم  ام  نیاربانب  .دریگ  لکـش  هعماج  رتسب  رد  دیاب  روهظ  ياه  هنیمز  تسا و  روهظ  ياه  هنیمز  ققحت  ترـضح ، نآ 
.درب شیپ  زا  يراک  ناوت  یمن  يدرف  تروص  هب  مهم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  .مینک  يرای  شفادها  هب  ندیسر  رد  ار  ترضح  نآ  دوخ ،
رـصع رد  رگید ، يوس  زا  .تسا  یعامتجا  یفدـه  يارب  یعامتجا  یتکرح  زاغآ  نیا  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  يا  هدـع  دـیاب  نیا  ربانب 

، دنا هدـش  هدرمـش  روهظ  یمتح  میالع  ةرمز  رد  هک  ینامی  ای  ینایفـس  تکرح  نوچ  مه  ینوگانوگ  یعامتجا  ياه  تکرح  اب  تبیغ 
عامتجا هزوح  رد  اهدرکراک  نیا  ةدـمع  دنـشاب ، هتـشاد  يدرکراـک  روهظ  میـالع  رگا  میباـی  یمرد  ور  نیا  زا  .دوب  میهاوخ  ور  هبور 

روهظ ياه  هنیمز  ندش  مهارف  هب  رجنم  هک  ییاه  تکرح  ماجنا  رد  ار  هعماج  هک  دنتـسه  نیا  ددـص  رد  روهظ  ياه  هناشن  ینعی  تسا ؛
صخـشم ینایفـس  ینامی و  تکرح  نوچ  مه  هدش  ماجنا  یعامتجا  ياه  تکرح  لابق  رد  ار  وا  ۀفیظو  زین  دننک و  ییامنهار  دوش  یم 

.دیامن

یگنوـگچ اـی  تکرح و  مادـقا و  رما  رد  هعماـج  تیادـه  يارب  نید  هار  اـهنت  اـیآ  ًاـساسا  هک  تسا  نیا  شـسرپ  تاحیـضوت ، نـیا  اـب 
کی اب  یتقو  نانمؤم  هک  دنرادن  دوجو  ییاهرایعم  لوصا و  نید  رد  تسا و  روهظ  ياه  هناشن  هدـش ، زاغآ  ياه  تکرح  اب  ییورایور 
دیاب هک  دننادب  ار  شیوخ  ۀفیظو  دنتسه ، یعامتجا  یتکرح  مادقا و  ناهاوخ  دوخ  هک  یماگنه  ای  دنوش  یم  هجاوم  یعامتجا  تکرح 
عماج ینید  مالـسا  هک  تسا  نشور  ...و ؟  دنور  شیپ  اجک  ات  دننز ، مادقا  هب  تسد  یطیارـش  هچ  رد  دننک ، عورـش  اجک  زا  دننک ، هچ 

ربرد ار  يرایسب  تانیب  اه و  تیاده  تسا و 
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نیا هب  خساپ  نیا  ربانب  .دـنزاس  یم  هاگآ  یناکم  ینامز و  تیعقوم  ره  رد  طیارـش و  ره  رد  هفیظو  ماجنا  هب  تبـسن  ار  ام  هک  دریگ  یم 
یعامتجا تکرح  کی  اب  یتقو  لاثم  يارب  .تفایرد  تکرح  رب  مکاح  لوصا  دانتسا  هب  ناوت  یم  ار  هباشم  ياه  شـسرپ  اه و  شـسرپ 

نآ زا  کی  مادـک  اب  هک  دـنهد  یم  ناشن  ام  هب  تاکرح  نآ  رب  مکاح  لوصا  میوش ، یم  ور  هبور  ینایفـس  ای  ینامی  تکرح  نوچ  مه 
ماما هب  توعد  هکلب  دوبن  دوخ  هب  توعد  وا  فده  رگا  دـنیوگ  یم  ام  هب  لوصا  نیا  ًالثم  .مینکن  یهارمه  مادـک  اب  میوش و  هارمه  اه 
هکلب ریخ ؛ هنرگو  وش ، هارمه  نآ  اب  ...و  دوب  یبولطم  تیعضو  رد  نارای  يدنمناوت  ای  نمشد  فعـض  رظن  زا  دوب ، شهاگیاج  رد  دوب ،

ینابم و اـب  هک  یـسک  میتفاـیرد  ساـسا  نیا  رب  نک ! مهارف  بولطم  تکرح  کـی  يارب  ار  طیارـش  نمـشد  رد  ذوفن  يزاـس و  ورین  اـب 
ار تکرح  ۀمانرب  حرط و  فلتخم ، طیارش  رد  هک  نید  ياهرایعم  لوصا و  رگید و  يوس  زا  نید  فیلاکت  وس و  کی  زا  نید  فادها 

تکرح زین  دوخ و  ماـما  هب  تبـسن  ار  دوخ  فیلکت  طیارـش ، بساـنت  هب  تیعقوم  ره  رد  تسانـشآ ، وس  رگید  زا  دـننک  یم  صخـشم 
.دنشابن هچ  دنشاب و  روهظ  میالع  تایاور  هچ  درک ، دهاوخ  مادقا  نآ  ساسا  رب  تخانش و  دهاوخ  دراد  دوجو  هعماج  رد  هک  ییاه 

روهظ ياه  هناشن  ۀفسلف 

رب مکاـح  لوصا  نید و  ياـه  تیادـه  کـمک  هب  اـم  رگا  هک  تشاد  دـهاوخ  دوجو  یـساسا  لاؤس  نیا  هدـشدای ، حیـضوت  ساـسا  رب 
هتفرگ ماجنا  یفده  هچ  اب  روهظ  ياه  هناشن  حرط  میروآ ، تسد  هب  اه  تیعقوم  طیارـش و  ۀمه  رد  ار  دوخ  ۀـفیظو  میناوت  یم  تکرح 

؟ دنا هدوب  يدصقم  هچ  لابند  هب  روهظ  ياه  هناشن  نایب  اب  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تسا و 
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ییاج تسخن  عضوم  دنـشاب : شخبرمث  دنناوت  یم  عضوم  ود  رد  مک  تسد  روهظ  ياه  هناشن  هک  داد  خساپ  ناوت  یم  شـسرپ  نیا  هب 
دنـشاب و عالطا  یب  اـهرایعم  تاـنیب و  نیا  زا  ناـشدوخ  تلفغ  لـیلد  هب  اـی  نید ، غیلبت  رما  نایدـصتم  لاـمها  لـیلد  هب  مدرم  هک  تسا 

ساسا رب  دنناوتن  طیارـش ، یگدیچیپ  لطاب و  ۀهبج  يزاسوج  اب  تاهبـش و  ماد  رد  ندـش  راتفرگ  لیلد  هب  هک  تسا  ییاج  مود  عضوم 
تهج ناوت  یم  اه  نآ  کـمک  هب  دنـشاب و  اـشگ  هار  دـنناوت  یم  میـالع  هک  تساـج  نیا  رد  .دنـسرب  تیادـه  هب  طـباوض  اـهرایعم و 
نارود رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یهباشم  تامادـقا  زا  ناوت  یم  رت  شیب  حیـضوت  يارب  .تفاـیرد  ار  تکرح  تسرد 

.درک دای  داد  ماجنا  هنتف 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ینیـشناج  تماما و  هراـبرد  اـهراب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  میناد  یم  هک  ناـنچ 
يوریپ موزل  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیناقح  داد و  حیـضوت  مدرم  يارب  ار  هلئـسم  نیا  دوخ  ياه  تیادـه  تانیب و  اب  تفگ و  نخس 

رگا هک  دـندوب  دایز  ردـق  نآ  تانیب  اه و  تیادـه  نیا  .درک  وگزاب  دوب  روسیم  هک  اج  نآ  اـت  ار  دوخ  تلحر  زا  سپ  ناـشیا  زا  مدرم 
رد ترـضح  نآ  لاح ، نیا  اب  .دـبای  تسد  نادـب  تسناوت  یم  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هعجارم  اب  دوب ، قح  تخانـش  لابند  هب  ًاـعقاو  یـسک 
اب درک و  دای  قح  ۀـهبج  ۀـناشن  ناونع  هب  رامع  زا  لاثم ، يارب  .دومرف  نایب  زین  ییاه  هناشن  طباوض ، ۀـئارا  اه و  يرگ  نشور  نیا  راـنک 

، دندش ناوتان  لطاب  قح و  تخانـش  زا  هنتف  ياضف  رد  هاگ  ره  هک  دـنامهف  ناناملـسم  هب   (1)« هَیِغاَْبلا ُهَئِْفلا  ًاراَّمَع  ُُلتْقَت   » فورعم ۀـلمج 
ياه گس  هک  ینز  هک  نیا  درک و  دای  بئوح  ناگس  زا  رگید  ییاج  رد  ای  .تسا  لطاب  ۀهبج  دشک ، یم  ار  رامع  هک  یهورگ  دننادب 
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هک یماگنه  ات  درک  دیکأت  رذوبا  ییوگ  تسار  رب  رگید  ییاج  رد   (1) .دراد یمن  رب  ماگ  قح  ریـسم  رد  دننک  یم  سراپ  وا  رب  بئوح 
: دومرف نینچ  دنسانشزاب و  هاچ  زا  ار  هار  دنناوتب  هدز  هنتف  مدرم  دیوگ ، یم  نامثع  فارحنا  زا  شیایوگ  نابز  اب  رذوبا 

؛(2) ٍّرَذ ِیبَأ  ْنِم  َقَدْصَأ  ٍهَجَْهل  يِذ  یَلَع  ُءاَْربَْغلا  ِتَّلَقَأ  َال  ُءاَرْضَْخلا َو  ِتَّلَظَأ  اَم 

.رذوبا زا  رتوگ  تسار  يا  هجهل  بحاص  هدرکن  لمح  دوخ  يور  رب  كاخ  ةرک  هدنکفین و  هیاس  زبس  نامسآ 

مالـسا یمارگ  ربمایپ  هک  تسین  انعم  نیدـب  تسین و  اه  رایعم  تاـنیب و  زا  يزاـین  یب  ياـنعم  هب  اـه  هناـشن  نیا  دوجو  هک  تسا  نشور 
لوط رد  ترضح  نآ  خیرات ، یهاوگ  هب  هکلب  تسا ، هدومرفن  يرگ  نشور  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تقو رد  ات  داد  رارق  زین  ییاه  هناشن  لمکم ، ناونع  هب  اه  نآ  رانک  رد  لاح ، نیا  اب  .دوب  هدومرف  ار  اهرایعم  اهراب  دوخ  تلاسر  نارود 
یمن هدرک  داجیا  نمشد  هک  يدولآ  رابغ  ياضفرد  دنتاهبش و  راتفرگ  ای  دنعالطا ، یب  اهرایعم  لوصا و  زا  هک  یناسک  يارب  ترورض 

.دننک ییاسانش  ار  قح  ریسم  دنناوتب  دنشاب ، هتشاد  اهرایعم  زا  یتسرد  مهف  دنناوت 

تاهبـش ةرطیـس  ای  لهج  ماگنه  رد  دـنناوت  یم  دـنراد و  یکمک  ممتم و  شقن  نید ، طباوض  لوصا و  رانک  رد  زین  روهظ  ياه  هناـشن 
غورد تخانـش و  ار  نیغورد  نایعدـم  ناوت  یم  نآ  یبلـس  درکراک  وترپ  رد  .دنـشاب  هتـشاد  یباـجیا  یبلـس و  درکراـک  هدوب و  دـیفم 

ققحت زا  شیپ  هک  یناسک 
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...و یگدامآ  رد  عیرـست  دـیما و  هب  ناوت  یم  نآ  یباجیا  درکراک  رد  درک و  ییاسانـش  ار  دـنراد  تیودـهم  ياعدا  یمتح  ياه  هناشن 
لوصا و نامه  ةدـهع  هب  تیادـه  رد  یلـصا  شقن  دـنراد و  ار  لـمکم  شقن  طـقف  اـه  نیا  هک  درک  دـیکأت  دـیاب  مه  زاـب  اـما  .دیـسر 

ةرود هلمج  زا  طیارـش و  ۀـمه  اه و  ناکم  اه و  نامز  ۀـمه  هب  طوبرم  هک  یطباوض  لوصا و  دراد ؛ دوجو  نید  رد  هک  تسا  یطباوض 
.دنتبیغ

روهظ ياه  هناشن  مکاح و  لوصا  زیامت 

هراشا

: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  زیامت  زا  یهوجو  روهظ  ياه  هناشن  مکاح و  لوصا  نایم  هک  دش  نشور  تشذگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 

دنلمکم اه  هناشن  دنراد و  تلاصا  لوصا  . 1

دـنراد و هنوگ  ممتم  شقن  رگید  تراـبع  هب  مود و  ۀـجرد  یعرف و  یهاـگیاج  اـهرایعم ، لوصا و  اـب  هسیاـقم  رد  روـهظ  ياـه  هناـشن 
یلک طباوض  لوصا و  ساسا  رب  تسخن  هبترم  رد  دـیاب  روهظ ، ياه  هناشن  هب  ندوب  دنتـسم  زا  شیپ  تبیغ ، رـصع  رد  نانمؤم  درکلمع 

.دشاب نید 

صاخ طیارش  رد  اه  هناشن  دنیآ ، یم  راک  هب  طیارش  ۀمه  رد  لوصا  . 2

صیخـشت رد  ای  دـنرب ، یم  جـنر  تلالد  حوضو  مدـع  ای  دنـس  فعـض  زا  روهظ  میـالع  تاـیاور  هک  اـج  نآ  زا  عقاوم  زا  يرایـسب  رد 
بیشن زارف و  رپ  رصع  رد  هکلب  دنتـسین ، دامتعا  لباق  روهظ  میالع  تایاور  دراد ، دوجو  دیدرت  یجراخ  دروم  رب  نآ  قیبطت  قادصم و 

زا میهاوخب  رگا  نیاربانب  .تسا  هدـشن  يا  هراشا  اه  نآ  هب  روهظ  میالع  تایاور  رد  هک  دراد  دوجو  یعامتجا  دادـخر  نارازه  تبیغ ،
ییورایور رد  میناوت  یمن  مینک ، افتکا  روهظ  میالع  تایاور  هب  اهنت  هدرک و  رظن  فرص  نید  یلک  ياهرایعم  مکاح و  لوصا 

22 ص :

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


تبسن میناوت  یم  نید  ياهرایعم  اه و  تیاده  نتشاد  تسد  رد  اب  طیارش  نیمه  رد  اما  .مییامن  ذاختا  یتسرد  عضوم  اهدادخر  نیا  اب 
روهظ ياـه  هناـشن  اـب  هسیاـقم  رد  نید  ياـهرایعم  لوصا و  هاـگیاج  نیارباـنب  .مینیزگرب  یتـسرد  عـضوم  یعاـمتجا  ياـه  دادـخر  هب 

.تسا لیدب  یب  یهاگیاج 

زین یجراخ  قادصم  رب  قیبطت  تیفافـش  رظن  زا  دندوب و  دامتعا  لباق  تلالد  دنـس و  رظن  زا  روهظ  میالع  تایاور  رگا  رگید ، يوس  زا 
قادـصم زین  هدـنیآ  رد  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  زونه  ینعی  .دور  یم  رگید  قادـصم  دوجو  لامتحا  زونه  زاب  دنتـشادن ، یلکـشم 

رگم لوا ؛ قادـصم  هن  هدوب و  رگید  دروم  نیمه  ماما  یعقاو  دوصقم  دنـشاب و  قیبطت  لـباق  زین  وا  رب  تاـیاور  هک  دوش  ققحم  يرگید 
دهاوخ فیعض  رایسب  قادصم  رارکت  لامتحا  تروص  نیا  رد  هک  دنوش  ققحم  مه  رانکرد  روهظ  ياه  هناشن  زا  يا  هعومجم  هک  نیا 

دنزب راتشک  هب  تسد  هنیدم  قارع و  رد  دیامن و  فرصت  ار  هقطنم  جنپ  تایاور ، قبط  دنک و  مایق  یسک  ماش  رد  هنومن ، ناونع  هب  .دوب 
ار ام  اهدادخر  نیا  ۀـعومجم  هک  ...و  دوش  هتـشارفا  یقح  مچرپ  زین  ناسارخ  رد  دـنک و  مایق  نمی  زا  حلـصم  يدرم  نامز  نامه  رد  و 

يرگید تسا و  تایاور  ینامی  نامه  هدرک  مایق  نمی  رد  هک  نآ  تسا و  ینایفـس  نامه  هدرک ، مایق  ماش  رد  هک  نآ  دـنک  یم  نئمطم 
دریگ و لکـش  هعومجم  نیا  ات  مینامب  رظتنم  میهاوخب  رگا  مه  دروم  نیا  رد  زاب  هک  تسا  نشور  هتبلا  .تسا  تایاور  یناسارخ  نامه 

رگا هک  یلاحرد  درذگب ؛ راک  زا  راک  تسا  نکمم  هکلب  میا ، هداد  تسد  زا  ار  يرایـسب  ياه  تصرف  مینک ، هچ  دیاب  هک  میمهفب  دعب 
هچ دـیاب  میناد  یم  اه  نآ  ققحت  زا  شیپ  یتح  تاکرحت و  نیا  زاغآ  نامه  زا  مینک ، هجوت  نید  ياه  تیادـه  تاـنیب و  اـهرایعم و  هب 

دنهاوخ یم  هک  نانآ  .میریگب  یعضوم  هچ  مینک و 
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دورن خلسم  هب  رامع  ات  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  دننک ، هچ  دیاب  دنمهفب  دعب  دننک و  مایق  یناسارخ  ینامی و  ینایفـس ، ات  دننامب  رظتنم 
تانیب رب  هیکت  اب  اهرامع  تداهش  زا  شیپ  هک  نانآ  نایم  تسا  توافت  ردقچ  یتسار  هب  دنهد و  یمن  صیخشت  ار  قح  دوشن ، هتشک  و 

! دنوش یمن  رادیب  دزیرن ، نیمز  رب  رامع  خرس  نوخ  ات  هک  نانآ  تسا و  قحرب  یلع  دنناد  یم  نید  ياه  نازیم  و 

ناوت یم  ار  اه  هناشن  اما  درک  تسردان  ریسفت  ناوت  یمن  ار  لوصا  . 3

تـسد هک  تسا  نیا  دهد ، یم  ناشن  روهظ  میالع  اب  هسیاقم  رد  ار  نید  یلک  ياه  رایعم  لوصا و  لیدب  یب  تیمها  هک  يرگید  ۀتکن 
هنوگ نیا  ار  رامع  ندـش  هتـشک  هیواعم  هک  نانچ  دـنراد ؛ يزاس  هباشم  ای  تسردان ، لیوأت  ریـسفت و  تیلباـق  اـه  هناـشن  زا  یخرب  مک 

يادـن زا  سپ  تسا ، هدـمآ  تیاور  رد  هک  ناـنچ  اـی  .تسا  یلع  راـمع ، لـتاق  سپ  دروآ ، نادـیم  هب  ار  وا  یلع  نوچ  هک  درک  هیجوت 
هبتشم يرایسب  رب  ار  رما  دز و  دهاوخ  يا  هحیص  يزاس ، هباشم  اب  ناطیش  تسا ، تفگش  رایـسب  اسآ و  هزجعم  يا  هثداح  هک  ینامـسآ 

ار اهرایعم  لوصا و  هک  تفای  دنهاوخ  تاجن  ناطیـش  ۀنتف  زا  یناسک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  رد  هک  تسا  بلاج  درک و  دـهاوخ 
: تسا نینچ  تیاور  ریبعت  .دننادب 

ًاِّیلَع َو َّنِإ  ٍداَنُم : يِداَُنی  َو  ُریِمَْألا ، َوُه  ًاناَُلف  َّنِإ  ِءاَمَّسلا : َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَع 
ِیَنب ْنِم  ٍلُجَِرل  َنوُِزئاَْفلا -  ُمُه  ُهَتَعیِـش  ًاناَُلف َو  َّنِإ  يِداَُنی : َناَْطیَّشلا  َّنِإ  َلاَقَف : اَذَـه ؟ َدـَْعب  َّيِدـْهَْملا  ُِلتاَُقی  ْنَمَف  ُْتُلق : .َنوُِزئاَْفلا  ُمُه  ُهَتَعیِش 

َو َنوُکَی ، ْنَأ  َلـْبَق  ُنوُکَی  ُهَّنِإ  َنوـُلوُقَی : َو  اَنَثیِدَـح ، َنوُوْرَی  اُوناَـک  َنیِذَّلا  ُُهفِْرعَی  َلاَـق : ِبِذاَْـکلا ؟ َنِم  َقِداَّصلا  ُفِْرعَی  ْنَمَف  ُْتُلق : َهَّیَمُأ . - 
؛(1) نُوقِداَّصلا َنوُّقِحُْملا  ُمُه  ْمُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی 
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ادن و  تسا » ریما  ینالف   » هک دهد  یم  ادـن  نامـسآ  زا  يا  هدـنهدادن  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  هرارز 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  اب  یـسک  هچ  لاح ، نیا  اب  مدیـسرپ : .دنناراگتـسر » شنایعیـش  یلع و  انامه   » هک دهد  یم  ادن  يا  هدنهد 

: مدرک ضرع  .دنناراگتسر » شنایعیش  و  هیما -  ینب  زا  يدرم  ینالف -  انامه  : » دهد یم  رس  ادن  ناطیـش  دومرف : دگنج ؟ یم  فیرـشلا 
شیپ دندرک و  یم  تیاور  ار  ام  ثیداحا  نآ ، زا  شیپ  هک  یناسک  دومرف : دهد ؟ یم  صیخشت  وگ  غورد  زا  ار  وگ  تسار  یـسک  هچ 

.دنیوگ تسار  قحرب و  نانآ  انامه  هک  دنتسناد ، یم  دوب و  دهاوخ  دنتفگ : یم  دشاب  هک  نیا  زا 

نوچ مه  یقیاقح  هب  تشگزاب  اب  روهظ  ياه  هناشن  صیخـشت  یتح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیاـمرف  ساـسا  رب  مینیب  یم  هک  ناـنچ 
لباق دـنروهظ  ياه  هناشن  زا  رتارف  ییاـهرایعم  لوصا و  دوخ  هک  ناـنآ  تیناـقح  هب  داـقتعا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  نتفرگ  راـیعم 

.دوب دنهاوخ  صیخشت 

ضراعت ماقم  رد  اه  هناشنرب  لوصا  مدقت  . 4

رگا ًالثم  دریگرد ، یـضراعت  روهظ  ياه  هناشن  تکرح و  رب  مکاح  لوصا  نایم  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هتفگ  شیپ  بلاطم  زا 
یتح دـنهد ، روتـسد  نآ  هب  نتـسویپ  هب  روهظ  میالع  تایاور  یلو  دـننک ، یهن  یعامتجا  نایرج  کی  اب  یهارمه  زا  ینید  ياـهرایعم 
اریز دـنمدقم ؛ یلک  طـباوض  لوصا و  تروص  نیا  رد  مینک ، قیبـطت  یعطق  تروص  هب  یجراـخ  قادـصم  رب  ار  تاـیاور  میناوـتب  رگا 

یعرف ییاه  هیـصوت  یجراخ و  قادـصم  هب  رظان  اه  هناشن  اما  دـنریگارف ؛ یگـشیمه و  ییاج ، همه  هک  دنتـسه  یلک  یطباوض  لوصا ،
نید یلک  ياه  تیاده  اه و  رایعم  نامه  میناوتب  اه  نآ  کمک  هب  هک  دنا  هدش  هتفگ  نیا  يارب  اه  هناشن  ًاساسا  رگید ، ریبعت  هب  .دنتسه 

ماقم رد  نیاربانب  .مینک  لمع  اه  نآ  ساسا  رب  میهد و  صیخشت  ار 
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.دنمدقم طباوض  لوصا و  ضراعت ،

رب هیکت  تسخن  ۀـبترم  رد  هعماج ، تیادـه  رما  رد  ینید  نادنمـشناد  ۀـفیظو  هک  دـشاب  مایپ  نیا  يواح  دـناوت  یم  دـش ، هتفگ  هچ  نآ 
ناشوج ۀمـشچ  دـنناسرب و  روهظ  یگدامآ  راظتنا و  هب  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  رگا  ینید  نادنمـشناد  .تسا  نید  تانیب  اـه و  تیادـه 

ردـق و هب  هجوت  نوچ  مه  نید ، قیمع  فراعم  رب  ار  مهم  نیا  ناینب  دـیاب  دـنزاس ، يراج  نایعیـش  ناـج  قاـمعا  رد  هتـسویپ  ار  راـظتنا 
هب هک  يرارطـضا  دـسرب و  نآ  هب  دـناوت  یم  دراد و  دوجو  وا  يارب  هک  ییاـه  جوا  وا و  ناـهنپ  ادـیپ و  ياهدادعتـسا  ناـسنا و  تلزنم 

ریـسم رد  ار  وا  دـهد و  ناشن  وا  هب  ار  شیاه  جوا  ات  دراد  تساه -  شـشک  ۀـمه  زا  دازآ  اه و  هار  ماـمت  هب  هاـگآ  هک  ادـخ -  تجح 
.دنهن انب  دنک ، یهارمه  شدوصقم  لزنمرس  هب  ندیسر  ات  تیدبا 

زا يا  هظحل  دـشاب ، هتـشاد  هجوت  نآ  هب  رگا  یمدآ  هک  دنتـسه  نید  ياهرایعم  اه و  تیادـه  نامه  نآ ، ریاظن  قیمع و  ياه  هتکن  نیا 
رد سفنت  دید ؛ دهاوخ  تراسخ  ار  وا  نودب  یگدنز  دومن و  دهاوخ  يرامـش  هظحل  وا  ندید  يارب  درک و  دـهاوخن  تلفغ  دوخ  ماما 

هنیزه وا  هب  ندیـسر  يارب  ار  شیاه  هیامرـس  ماـمت  دوب و  دـهاوخ  اـسرف  تقاـط  هاـکناج و  وا  يارب  تسین ، رهاـظ  شماـما  هک  ییاـیند 
خر اب  ات  هن ، ای  تسا  هداتفا  قافتا  تمالع  نالف  ایآ  هک  تسین  مهم  رگید  دشاب ، هدیسر  یهاگن  نینچ  هب  هک  یسک  يارب  .درک  دهاوخ 

تسا و هدش  رادیب  اه  نیا  زا  شیپ  وا  .دوش  زاغآ  شا  یگدامآ  نایرج  ددرگ و  نشور  شلد  رد  روهظ  هب  دیما  دوش و  رادیب  نآ  نداد 
زا نایرج  نیا  هکلب  تسا ، هدـش  زاغآ  شماما  رـضحم  كرد  يارب  یگدامآ  ناـیرج  اـهنت  هن  دراد و  دـیما  روهظ  هب  شلد  رد  هتـسویپ 

.دوش وا  هار  دس  دناوت  یمن  یعنام  چیه  هک  تسا  رادروخرب  یباتش  نانچ 
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تایاور شیالاپ  حـیقنت و  هکلب  تسین ، روهظ  ياه  هناشن  ندوب  تیمها  یب  يانعم  هب  نیا  هک  تشاد  دـیکأت  دـیاب  زین  هتکن  نیا  رب  هتبلا 
زا تلفغ  لـهج و  ناـمز  رد  هک  لـیلد  نیا  هب  مه  تسا ؛ دـیفم  بولطم و  يرما  هعماـج ، ناـیم  رد  نآ  جـیورت  غیلبت و  روهظ و  میـالع 

هناشن نیمه  هاگ  میهاوخن ، هچ  میهاوخب و  هچ  هک  نیا  لیلد  هب  مه  دـنیآ و  یم  راک  هب  اضف  ندوب  دولآ  رابغ  ناـمز  رد  زین  اـهرایعم و 
هب هار  نیا  زا  اـت  دـنهد  یم  قیبـطت  نارگید  اـی  دوخ  رب  ار  میـالع  غورد ، هب  دـنریگ و  یم  رارق  بلط  تصرف  نایعدـم  زیوآ  تسد  اـه 

ياه هار  میالع و  زا  کی  ره  هب  طوبرم  ياه  یگژیو  میقـس و  زا  حیحـص  تاـیاور  ییاسانـش  يارب  نیارباـنب  .دنـسرب  شیوخ  دوصقم 
دیکأت لوصا  اهرایعم و  رب  تسخن  ماگ  رد  تیاده ، يارب  نید  هک  درک  هجوت  دیاب  اما  .درک  شالت  دیاب  ناکما  دح  رد  نآ ، صیخشت 
لوصا وترپ  رد  مه  نآ  میزادرپب ، دوخ  تلزنم  ردق و  ةزادنا  هب  میالع  هب  مینک و  نآ  فورصم  ار  دوخ  تمه  تساجب  نیا  ربانب  .دراد 

.رت شیب  هن  و 

ادب روهظ و  میالع 

هراشا

، اسآ هزجعم  میالع  يداع و  میالع  هب  ار  اـه  نآ  ناوت  یم  هلمج  زا  درک ؛ يدـنب  میـسقت  ناوت  یم  راـبتعا  نیدـنچ  هب  ار  روهظ  میـالع 
نیرت فورعم  نیرت و  مهم  زا  یکی  .درک  میـسقت  ...و  هداتفین  قافتا  نونک  ات  هک  یمیالع  دنا و  هداد  خر  خیرات  لوط  رد  هک  یمیالع 

ماما هنومن ، يارب  .تسا  یمتحریغ  میالع  یمتح و  میالع  هب  روهظ  ياه  هناشن  میـسقت  هدـش ، هتفرگرب  تایاور  زا  هک  تامیـسقت ، نیا 
: دنا هدومرف  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب 

؛(1) ْهنِم َُّدب  َال  يِذَّلا  ِمُوتْحَْملا  َنِم  َِّیناَیْفُّسلا  َّنِإ  ًهَمُوتْحَم َو  ًارُومُأ  ًهَفُوقْوَم َو  ًارُومُأ  ِرُومُْألا  َنِم  َّنِإ 
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.داد دهاوخ  خر  دیدرت  یب  هک  تسا  یمتح  میالع  زا  ینایفس  و  ریذپانرییغت ، موتحم و  یخرب  دنطورشم و  فوقوم و  روما ، زا  یخرب 

: دنا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) بَجَر ِیف  ِِّیناَیْفُّسلا  ُجوُرُخ  ِمُوتْحَْملا  َنِم  ٍمُوتْحَِمب َو  َْسَیل  اَم  ُْهنِم  ٌمُوتْحَم َو  ِْرمَْألا  َنِم 

.تسا یمتح  میالع  زا  بجر ، هام  رد  ینایفس  مایق  .تسا  موتحم  ریغ  ناش  یخرب  دنریذپانرییغت و  موتحم و  روما ، زا  یخرب 

روهظ ياه  هناشن  ياهدرکراک  نیرت  مهم  زا  دروم  ود  هک  درک  لیلحت  هنوگ  نیا  ار  یمتحریغ  یمتح و  هب  میالع  میـسقت  ناوتب  دـیاش 
هک روهظ  ياه  هناشن  ۀمه  رگا  ساسا ، نیا  رب  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ییاسانـش  یـشخب و  دـیما  تیـصاخ 

دیما ۀـیام  هک  نیا  زا  شیب  روهظ  ياه  هناشن  تفر و  یم  نیب  زا  یـشخب  دـیما  تیـصاخ  دـندوب ، یمتح  دـنوش  یم  دروم  اه  هد  رب  غلاب 
نیا ات  دنهد و  خر  ًامتح  روهظ  زا  شیپ  اه  هناشن  نیا  ۀعومجم  تسا  رارق  یتقو  اریز  دندش ؛ یم  نانآ  يدـیماان  ثعاب  دنـشاب ، نانمؤم 

ققحت هک  ارچ  مینک ؛ یمن  كرد  ار  روهظ  ام  هک  دنیـشیدنا  یم  مدرم  مومع  هاگآدوخان  دهدن ، خر  روهظ  دـنتفین ، قافتا  هناشن  اه  هد 
چیه اسب  هچ  دندوب ، یمتحریغ  اه  هناشن  ۀمه  رگا  رگید ، يوس  زا  .دسر  یم  رظن  هب  دـیعب  مه  هب  کیدزن  ینامز  رد  روهظ  هناشن  اه  هد 

هب نایعدـم  نایم  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ییاسانـش  يارب  مدرم  هجیتن  رد  داتفا و  یمن  ققحت  اه  هناشن  زا  کـی 
یقلت نیا  دورب و  اه  نآ  رد  ادب  عوقو  لامتحا  ات  دنتـسه  یمتح  ریغ  اه  هناشن  رت  شیب  وس  کی  زا  لیلد  نیمه  هب  .دـنداتفا  یم  تقـشم 

هب اه  هناشن  زا  یکدنا  دادعت  رگید ، يوس  زا  ددرگ و  یفتنم  دشاب  ام  نامز  رد  دناوت  یمن  روهظ  هک 

28 ص :

ح2. ، 18 باب ص310 ، ینامعنلل ، ۀبیغلا  - 1
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هللا لجع  يدهم  ماما  قیرط ، نیا  زا  یتحار  هب  دنناوتب  مدرم  ۀـمه  دـشاب و  اه  نآ  ققحت  زا  سپ  روهظ  ات  دـنا  هدـش  فیـصوت  تیمتح 
.دننک ییاسانش  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

تـسا نکمم  تسین و  یعطق  اه  نآ  نداد  خر  هک  تسا  ییاه  هناشن  دـیآ ، یمرب  نآ  رهاظ  زا  هک  نانچ  فوقوم ، ای  یمتحریغ  میـالع 
ریزگان میالع  نیا  ایآ  تسانعم ؟ هچ  هب  یمتح ، میالع  ندوب  یمتح  اما  .دندنویپن  عوقو  هب  عنام  داجیا  ای  طیارش و  ققحت  مدع  لیلد  هب 

هناشن دـننام  زین  یمتح  میالع  هک  تسا  نکمم  ایآ  هجیتن  رد  و  دراد ، دوجو  ادـب  لاـمتحا  زین  اـه  نآ  رد  هک  نیا  اـی  دـنبای ، یم  ققحت 
یکدنا اج  نیا  رد  تفگ ؟ یمتح  میالع  اه  نآ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، تسرد  هاگدـید  نیا  رگا  و  دـنباین ؟ ققحت  یمتحریغ  ياه 

.درک میهاوخ  شواک  عوضوم  نیا  نوماریپ 

: دوش یم  رکذ  لیصفت  هب  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياه  هاگدید  هدشدای ، عوضوم  هرابرد 

یمتح میالع  رد  ادب  عوقو  مدع  هاگدید  . 1

(1)

هاگدید نیا  رگید ، ریبعت  هب   (2) .درک دهاوخن  ادیپ  یجراخ  ققحت  اما  دراد ، یلقع  ناکما  یمتح  میالع  رد  ادب  هاگدید ، نیا  ساسارب 
يددعتم ربتعم  تایاور  هاگدید ، نیا  دنتـسم  .داد  دـهاوخن  خر  ًالمع  ادـب  تسا  دـقتعم  اما  تسین ، یمتح  میالع  رد  ادـب  ناکما  رکنم 

تایاور اب  هک   (3) تسا

29 ص :

 . ...و ص359  ج1 ، مراکملا ، لایکم  ص445 ؛ ج2 ، یفاولا ، ص432 ؛ یسوطلل ، ۀبیغلا  - 1
نیا رب  ام  .دـنا  هدـشن  لئاق  یتوافت  ادـب  ناکما  مدـع  ادـب و  عوقو  مدـع  نایم  دـنا ، هدرک  یفن  ار  یمتح  میالع  رد  ادـب  هک  یناسک  - 2

.نآ ناکما  مدع  هن  تسادب  عوقو  مدع  تسا ، تابثا  لباق  هچ  نآ  هک  میرواب 
: لاق دیلولا  نب  دمحأ  نب  نسحلا  نب  دمحم  انثدح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح5 . ، 57 باب ص650 ، نیدلا ، لامک  - 3

نع سینخ ، نب  یّلعملا  نع  نیعأ ، نب  یسیع  نع  ییحی ، نب  ناوفص  نع  دیعس ، نب  نیسحلا  نع  نابا ، نبا  نسحلا  نب  نیـسحلا  انثدح 
لاجر کن : نسح  نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  بجر .» یف  هجورخ  موتحملا و  رمالا  نم  ینایفسلا  رمأ  نأ  لاق : مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبأ 
هرابرد ص140 . لاـقملا ، جـهنم  یلع  هقیلعت  ص270 ؛ دواد ، نبا  لاجر  کـن : نسح  نب  نیـسح  تقاـثو  هراـبرد  ص383 . یشاجنلا ،
تقاثو هرابرد  ص197 . یشاجنلا ، لاجر  کن : ییحی  نب  ناوفص  تقاثو  هرابرد  ص112 . تسرهفلا ، کن : دیعس ، نب  نیسح  تقاثو 

برق ص268 ؛ ج19 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  کن : سینخ  نب  یلعم  تقاثو  هرابرد  ص296 . یشاجنلا ، لاجر  کن : نیعا  نب  یسیع 
یبأل تلق  لاـق : طابـسا ، نبا  نع  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح1329 . ص374 ، دانسالا ،

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  یمقلا  دیز  نع  هریغملا  نب  یلع  نع  ینثدح  نومیم  نب  هبلعث  نأ  كادف  تلعج  مالسلا  هیلع  نسحلا 
هللا و ال نم  متح  ینایفـسلا  رمأ  هللا و  نم  متح  مئاقلا  رمأ  نأ  ینایفـس ؟ الب  مئاقلا  موقی  ال) : ) لاق هنـس  سانلا  هافاومل  اـنمئاق  موقی  لاـق :

لاجر کن : طابـسا  نبا  تقاثو  هراـبرد  ص351 . یـسوطلا ، لاجر  کن : دـمحم  نب  دـمحا  تقاثو  هرابرد  ...ینایفـسب » ّالا  مئاق  نوکی 
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ص252. یشاجنلا ،
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رد هلمج ، زا  هدـش ؛ حیرـصت  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  یخرب  ندوب  یمتح  هب  تاـیاور ، نیا  رد   (1) .دوش یم  دـییأت  زین  ربتعم  ریغ  ددـعتم 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يربتعم  تیاور 

؛(2) بَجَر ِیف  ُهُجوُرُخ  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ُِّیناَیْفُّسلا 

30 ص :

.رگید تایاور  و  ح5 ، باب 18 ، ص312 ، ینامعنلل ، هبیغلا  ح2 ؛ باب 18 ، ص310  ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ةدقع نبا  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  انربخأ  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح1 . باب 18 ، ص310 ، ینامعنلل ، ۀـبیغلا  - 2

یلع نب  نسحلا  انثدح  لاق : نیتأم  نیتس و  سمخ و  ۀنـس  بجر  یف  هباتک  نم  ۀنامر  نب  میهاربا  نب  لضفملا  نب  دـمحم  ینثدـح  لاق :
دمحا تقاثو  هرابرد  ...لاق » هنا  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  نیعأ ، نب  یـسیع  نع  قاحـسإوبأ  نومیم  نب  ۀبلعث  انثدح  لاق : لاضف  نب 

نب نسح  تقاثو  هرابرد  ص340 . یـشاجنلا ، لاجر  کن : لضفم  نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  ص94 . یشاجنلا ، لاجر  کن : دمحم  نب 
: کن نیعا  نب  یـسیع  تقاثو  هرابرد  ص117 . یـشاجنلا ، لاجر  کن : نومیم  نب  ۀبلعث  تقاثو  هرابرد  ص97 . تسرهفلا ، کن : یلع 

ص296. یشاجنلا ، لاجر 
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.دوب دهاوخ  بجر  هام  رد  وا  مایق  تسا و  یمتح  میالع  زا  ینایفس 

: دسرپ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  يرگید  ربتعم  تیاور  رد 

ُْلتَق ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ِساَّبَْعلا  ِْدلُو  ُفاَِلتْخا  ْمَعَن َو  ِیل : َلاَق  .ِمُوتْحَْملا  ِْرمَْألا  َنِم  ِِّیناَیْفُّسلا  َجوُرُخ  َّنِإ  ُلوُقَی : َناَک  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  َابَأ  َّنِإ 
(1) ؛...  مُوتْحَْملا َنِم  ِهَّیِکَّزلا  ِسْفَّنلا 

تسا روط  نیمه  يرآ ، دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  یمتح  روما  زا  ینایفس  مایق  دومرف : یم  هتسویپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 ... تسا تاموتحم  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  تسا و  تاموتحم  زا  سابع  نادنزرف  فالتخا  و 

ریذپان فلخت  یعطق و  تروص  هب  هک  تسا  يزیچ  یمتح  نآربانب ، هک  دشخب  یم  توق  ار  يریـسفت  ریز  لیالد  هب  هدـش ، دای  تایاور 
ققحت نآ  رد  ادب  ور ، نیا  زا  تسا و  یهلا  تیـشم  هلمج  زا  طیارـش  مامت  ققحت  عناوم و  مامت  نادقف  هجیتن  هک  یتیعطق  دهد ؛ یم  خر 

: دبای یمن 

يزیچ هب  یفرع  مهف  ساـسا  رب  یمتح  هژاو  تسا ؛ هدـش  حیرـصت  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  یخرب  ندوب  یمتح  رب  تاـیاور  نیا  رد  فلا )
و نومضم ، نیا  زا  نتشادرب  تسد  .تسا  یعطق  نآ  نداد  خر  هک  دوش  یم  هتفگ 

31 ص :

انثدح لاق : لکوتملا  نب  یسوم  نب  دمحم  انثدح  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنس  . ) ح14 باب 57 ، ص652 ، نیدلا ، لامک  - 1
دمحم تقاثو  هرابرد  ...یلامثلا  ةزمح  یبأ  نع  بوبحم  نب  نسحلا  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  نع  يریمحلا ، رفعج  نب  هللادبع 

نب دمحا  تقاثو  هرابرد  ص219 . یشاجنلا ، لاجر  کن : رفعج  نب  هللادبع  تقاثو  هرابرد  ص251 . لاوقالا ، هصالخ  کن : یسوم  نب 
هزمح یبا  تقاثو  هرابرد  ص334 . یـسوطلا ، لاجر  کن : بوبحم  نب  نسح  تقاثو  هراـبرد  ص351 . یـسوطلا ، لاجر  کن : دمحم 

ص115. یشاجنلا ، لاجر  کن : یلامث 
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.تسا لیلد  دنمزاین  دیامن و  یم  رهاظ  فالخ  دورب ، نآ  رد  ققحت ) مدع   ) ادب لامتحا  هک  يزیچ  رب  یعطق  لمح 

میـالع هریاد  زا  میـالع  زا  يدادـعت  هـک  دـیآ  یمرب  هدـمآ ، تاـیاور  زا  یخرب  رد  هـک  یمتح  فوـقوم و  میـالع  ناـیم  لـباقت  زا  ب )
میـالع هریاد  هب  موتحم  میـالع  ندرک  دراو  دراد ، هار  نآ  رد  ادـب  لاـمتحا  هچ  نآ  رب  موتحم  لـمح  نیارباـنب ، .دـنا  جراـخ  فوـقوم ،

یمتحریغ یمتح و  هب  میـالع  يدـنب  میـسقت  ندوب  وـغل  نخـس ، نیا  هجیتـن  هکلب  .تسا  تاـیاور  رهاـظ  فـالخ  رب  هک  تسا  فوـقوم 
(1) .تسا

ٌلَجَأ ًالَجَأ َو  یَـضَق  َُّمث   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  درک : دییأت  ناوت  یم  تیاور  نیا  اب  ار  یمتح  میالع  زا  هدش  دای  ریـسفت 
: دنا هدومرف   (2)« ُهَدنِع ًیّمَسُم 

يذـلا لاق : فوقوملا ؟ ام  و  لاق : .هریغ  نوکیال  يذـلا  لاق : موتحملا ؟ ام  نارمح : هل  لاقف  .فوقوم  لجا  موتحم و  لجأ  نالجأ : امهنأ 
نمل هنأ  هللاو  ـال  مالـسلا : هیلع  رفعجوـبأ  لاـقف  فوـقوملا ! نـم  ینایفـسلا  لـجأ  نوـکی  نأ  اوجرـال  ینا  نارمح : لاـق  .هیـشملا  هـیف  هللا 

؛(3) موتحملا

زج هک  یلجا  دومرف : تسیچ ؟ موتحم  لجا  دیسرپ : نارمح  .طورـشم  فوقوم و  لجا  ریذپانرییغت و  موتحم و  لجا  دنا : لجا  وداه  نآ 
میدقت لباق  دراد و  هار  نآ  رد  دنوادخ  هدارا  هچ  نآ  دومرف : تسیچ ؟ طورشم  فوقوم و  لجا  درک : ضرع  نارمح  .دش  دهاوخن  نآ 

هار نآ  رد  ادب  هک  دشاب  یطورـشم  فوقوم و  میالع  زا  ینایفـس  مایق  مراودـیما  درک : ضرع  نارمح  .تسا  ندـش  فرطرب  ریخأت و  و 
.تسا یمتح  میالع  زا  وا  تسین ، نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف : ماما  دراد !

32 ص :

ص60. ءارضخلا ، هریزجلا  وروهظلا  تامالع  یف  هسارد  - 1
.2 هیآ ماعنا ، هروس  - 2

ح133. ص249 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 3
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اب .دنا  هتـسناد  اه  موتحم  وزج  ار  ینایفـس  سپـس  دنا و  هدرک  ریـسفت  موتحم  لجا  هب  ار  اّمـسم  لجا  مالـسلا  هیلع  ماما  تیاور ، نیا  رد 
.درادن هار  نآ  رد  يرییغت  هک  تسا  یلجا  اّمسم ، لجا  هک  دوش  یم  نشور  هیآ ، نیا  ریسفت  هب  هعجارم 

: دسیون یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع 

تـسا یلجا  ریخا  مسق  .دنوادخ  دزن  رد  نیعم  اّمـسم و  لجا  مهبم و  لجا  تسا : عون  ود  لجا  هک  دش  راکـشآ  تشذگ ، هچ  نآ  زا  ... 
یقاب تسا  دنوادخ  دزن  هچ  نآ  و  « ؛» (1) ٍقَاب ِهَّللا  َدنِع  اَمَو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  تسا و  هدنع »  » هب دیقم  اریز  دریذـپ ؛ یمن  رییغت  هک 

َالَف ْمُُهلَجأ  َءاَـج  اَذِإ  دـیامرف ...« : یم  دـنوادخ  .درادـن  هار  نآ  رد  ینوگرگد  رییغت و  هک  تسا  موتحم  لـجا  ناـمه  نیا  و  .دـنام » یم 
، ور نیا  زا  .قلعم  طورـشم  هب  تسا  زجنم  قلطم  تبـسن  اّمـسم ، ریغ  لجا  هب  اّمـسم  لجا  تبـسن   (2)« َنُومِدْقَتسَی َالَو  ًهَعاَس  َنوُرِخْأَتْـسَی 

تسا زجنم  قلطم و  هچ  نآ  فالخ  هب  دوشن ؛ ققحم  هدش ، قلعم  نآ  رب  هک  یطرـش  ققحت  مدع  ببـس  هب  قلعم  طورـشم  تسا  نکمم 
.تسین شققحت  مدع  هب  یهار  هک 

راکشآ هتکن  نیا  «، (3) ِباَتِْکلا ُّمُأ  ُهَدـنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءاَشَی  اَم  ُهَّللا  اوُحْمَی  ٌباَتِک ، ٍلَجَأ  ِّلُِکل  هب ...«  هجوت  اب  هتـشذگ و  تایآ  رد  ربدـت  اـب 
هدش تبث  تابثا  وحم و  حول  رد  هک  تسا  یلجا  اّمسم ، ریغ  لجا  دراد و  رارق  باتکلا  ما  رد  هک  تسا  یلجا  اّمسم ، لجا  هک  دوش  یم 

هک دوب  دـهاوخ  ریذـپ  قابطنا  جراخ  ملاـع  ثداوح  رب  تهج  نآ  زا  باـتکلا  ما  هک : تخادرپ  میهاوخ  هتکن  نیا  هب  يدوز  هب  تسا - 
رب ریذپ  قابطنا  تهج  نآ  زا  تابثا  وحم و  حول  و  دننک ، یمن  فلخت  دوخ  بابسا  زا  دنتسه و  همات  بابسا  هب  دنتسم  ثداوح 

33 ص :

.96 هیآ لحن ، هروس  - 1
.49 هیآ سنوی ، هروس  - 2

.39 هیآ دعر ، هروس  - 3
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یهاگ مینک و  یم  ریبعت  تایـضتقم  هب  اـه  نآ  زا  اـم  هک  يا  هصقاـن  لـلع  دنتـسه ؛ هصقاـن  لـلع  هب  دنتـسم  ثداوح  هک  تسا  ثداوح 
(1) .دنک یم  يریگولج  اه  نآ  ریثأت  زا  دیآ و  یم  دیدپ  تایضتقم  ریثأت  هار  رد  یعناوم 

یمتح میالع  رد  ادب  ناکما  هاگدید  . 2

هراشا

.تشاد دهاوخن  یتوافت  لّوا  هاگدید  اب  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  تسین ؛ ادب  یلقع  ناکما  اهنت  هاگدـید  نیا  رد  ادـب  ناکما  زا  دوصقم 
یمتح میالع  هک  تسا  نکمم  زین  جراـخ  عقاو و  نتم  رد  ادـب ، یلقع  ناـکما  رب  نوزفا  ینعی  تسا ؛ ادـب  یعوقو  ناـکما  دوصقم  هکلب 

.دوب دهاوخ  لّوا  هاگدید  اب  هاگدید  نیا  توافت  أشنم  هتکن  نیمه  و  دننکن ، ادیپ  ققحت 

یمرب ار  اه  نآ  لیصفت  هب  ام  هک  دوش  هدروآ  تسا  نکمم  ای  هدش  هدروآ  یلیالد  روهظ ، یمتح  ياه  هناشن  رد  ادب  ناکما  هیرظن  يارب 
: میرامش

تایاور لّوا : لیلد 

: دیوگ یم  يرفعج  مساق  نب  دواد  مشاهوبا 

ُْتلُقَف .ِمُوتْحَْملا  َنِم  ُهَْرمَأ  َّنَأ  ْنِم  ِهَیاَوِّرلا  ِیف  َءاَج  اَـم  ِِّیناَـیْفُّسلا َو  ُرْکِذ  يَرَجَف  مالـسلا  هیلع  اَـضِّرلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َدـْنِع  اَّنُک 
ِداَعیِْملا َو َنِم  َِمئاَْقلا  َّنِإ  َلاَقَف : .ِِمئاَْقلا  ِیف  ِهَِّلل  َوُدـْبَی  ْنَأ  ُفاَخَنَف  َُهل : اَْنُلق  .ْمَعَن  َلاَق : ِمُوتْحَْملا ؟ ِیف  ِهَِّلل  وُدـْبَی  ْلَه  مالـسلا : هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل 

(2) ؛» داَعیِْملا ُِفلُْخی  ال   » ُهَّللا

ترضح هب  .دمآ  نایم  هب  نخس  دوب ، دهاوخ  یمتح  وا  مایق  ساسا  نآ  رب  هک  یتایاور  ینایفس و  زا  .میدوب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن 
ضرع

34 ص :

ص9. ج7 ، نازیملا ، - 1
نب دمحم  انثدح  لاق : مامه  نب  دمحم  انربخأ  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح10 . باب 18 ، ص315 ، ینامعنلل ، ۀبیغلا  - 2
نب دمحم  دوجو  لیلد  هب  تسا  فیعـض  ثیدح  نیا  ...يرفعجلا » مساقلا  نب  دواد  مشاهوبأ  انثدح  لاق : یجنلاخلا  هللادـبع  نب  دـمحأ 

(. ص422 ج6 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  کن : هراب  نیا  رد  .یجنلاخلا  هللادبع  نب  دمحا 
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! دراد اور  ادـب  زین  مئاق  روهظ  رد  میـسرت  یم  میدرک : ضرع  .يرآ  دومرف : دراد ؟ یم  اور  ادـب  مه  اـه  یمتح  رد  دـنوادخ  اـیآ  مدرک :
.دنک یمن  هدعو  فلخ  دنوادخ  تسا و  یهلا  ياه  هدعو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  دومرف :

يا هبترم  دارم  اسب  هچ  هکلب  تسین ، ریذـپانرییغت  يانعم  هب  موتحم  راـبخا ، نآ  رد  اـیوگ  دـسیون : یم  هاگدـید  نیا  نارادـفرط  زا  یکی 
(1) .دشاب هتشادن  نآ  دوجو  ياحنا  زا  يا  هلحرم  رد  رییغت  اب  یتافانم  هک  نآ  رد  دیکات  زا  تسا 

: دیوگ یم  مراکملا  لایکم  هدنسیون  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  هداد  یفلتخم  ياه  خساپ  قوف  لالدتسا  هب  یسررب : دقن و 

حیرـصت میالع  زا  یخرب  يریذـپان  لیدـبت  یمتح و  هب  هک  رتاوتم  هکلب  رایـسب  تایاور  اـب  روهظ ، میـالع  ماـمت  نتـسناد  ریذـپرییغت  . 1
.دراد تافانم  دنراد ،

رارق زا  روظنم  ضرغ و  اریز  دنک ؛ ضرغ  ضقن  هک  تسا  لاحم  دـنوادخ  و  دوب ، دـهاوخ  ضرغ  ضقن  مزلتـسم  میالع ، مامت  رییغت  . 2
تماما ياعدا  غورد  هب  هک  یسک  ره  زا  دنـسانشب و  ار  دوخ  بیاغ  ماما  اه  نآ  هلیـسو  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  اه ، هناشن  میالع و  نداد 

مزال ضرغ  ضقن  ددرگن ، راکـشآ  مدرم  يارب  اه  نآ  زا  کی  چیه  دنک و  رییغت  اه  هناشن  مامت  هاگره  سپ  .دنیامنن  يوریپ  دـنک ، یم 
.دنک ضقن  ار  شضرغ  تسا  لاحم  دنوادخ  دیآ و  یم 

(2) .درادن دوجو  موتحم ، یقیقح  يانعم  زا  نآ  فارصنا  دیکات و  یعون  رب  موتحم  لمحرب  يدّیؤم  دهاش و  هنوگ  چیه  . 3

: دوزفا يرگید  خساپ  ناوت  یم  نیشیپ  ياه  خساپ  هب 

ددعتم و تایاور  نیاربانب ، .تسا  فیعض  هدش ، دای  تیاور  دنس  . 4

35 ص :

ص832. بقاثلا ، مجن  - 1
ص359-363. ج1 ، مراکملا ، لایکم  - 2
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روهظ ياه  هناشن  زا  یخرب  ندوب  یمتح  يریذپانرییغت و  تیعطق ، رب  تشذگ  هک  ینیارق  ریاس  زین  اه و  نآ  رهاظ  ساسا  رب  هک  يربتعم 
.تشاد دنهاوخن  یضراعم  دنراد ، تلالد 

هار دنرامـش ، یم  تایمتح  زا  ار  ینایفـس  هلمجزا  روهظ و  ياه  هناشن  زا  يدادـعت  هک  یتایاور  اـب  تیاور  نیا  يرهاـظ  ضراـعت  ّلـح 
(1) .دمآ دهاوخ  هک  دراد  زین  يرگید 

: دندومرف  (2)« ُهَدنِع ًیّمَسُم  ٌلَجَأ  ًالَجَأ َو  یَضَق  َُّمث   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ب )

ْنَأ وُجْرََأل  یِّنِإ  ُناَرْمُح : َلاَق  .ُهَئیِـشَْملا  ِهِیف  ِهَِّلل  يِذَّلا  َلاَق : ُمُوتْحَْملا ؟ اَم  ُناَرْمُح : َُهل  َلاَـقَف  .ٌفُوقْوَم  ٌلَـجَأ  ٌمُوتْحَم َو  ٌلَـجَأ  ِناَـلَجَأ : اَـمُهَّنِإ 
؛(3) مُوتْحَْملا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َال َو  مالسلا : هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَقَف  .ِفُوقْوَْملا  َنِم  ِِّیناَیْفُّسلا  ُلَجَأ  َنوُکَی 

نآ هب  دنوادخ  هدارا  هچ  نآ  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ موتحم  لجا  دیسرپ : نارمح  .فوقوم  لجا  موتحم و  لجا  دنا : لجا  ود  اه  نآ 
زا وا  تسین ، نینچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  .دشاب  فوقوم  میالع  زا  ینایفـس  مراد  دیما  نم  تفگ : نارمح  .تسا  هتفرگ  قلعت 

.تسا تایمتح 

لجا تیاور ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک : حیضوت  نیا  هب  دنا ؛ هدرمش  نکمم  ار  تاّیمتح  رد  ادب  هدش ، دای  تیاور  هب  دانتسا  اب  یخرب 
تـسا نکمم  نیارباـنب ، ُهَئیِـشَْملا .) ِهِیف  ِهَِّلل  يِذَّلا   ) تسا دـنوادخ  تیـشم  هدارا و  هب  هتـسباو  هک  دـنا  هتـسناد  ییاـه  لـجا  زا  ار  موتحم 

(4) .دنک هراب  نآ  رد  ادب  هدارا  تسا  نکمم  دیامن و  ار  نآ  ققحت  هدارا  دنوادخ 

36 ص :

ص38. رضاح ، باتک  کن : - 1
.2 هیآ ماعنا ، هروس  - 2

ح5. باب 18 ، ص312 ، ینامعنلل ، ۀبیغلا  - 3
ص63. ءارضخلا ، هریزجلا  روهظلا و  تامالع  یف  هسارد  - 4
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زا راونالاراحب  فیرش  باتک  رد  تیاور ، نیمه  هتبلا  .تسا  ینامعن  هبیغلا  باتک  زا  هدش ، لالدتـسا  نآ  هب  هک  یتیاور  یـسررب : دقن و 
: تسا نینچ  راونالاراحب ، رد  هک  یسلجم  همالع  لقن  قبط  تیاور  نتم  تسا ؛ هدش  لقن  يرگید  لکش  هب  ینامعن  هبیغلا  باتک 

ٌمُوتْحَم َو ٌلَجَأ  ِناَلَجَأ : اَمُهَّنِإ  َلاَق : ُهَدـْنِع » یمَـسُم  ٌلَجَأ  اًلَجَأ َو  یـضَق  َُّمث  : » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع 
َلاَـق .ُهَّیِـشَْملا  ِهِیف  ِهَِّلل  يِذَّلا  َوُه  َلاَـق : ُفُوقْوَْملا ؟ اَـم  َو  َلاَـق : .ُهُْریَغ  ُنوُکَی  اـَل  يِذَّلا  َلاَـق : ُمُوتْحَْملا ؟ اَـم  ُناَرْمُح : َُهل  َلاَـق  .ٌفوـُقْوَم  ٌلَـجَأ 

؛(1) مُوتْحَْملا َنِم  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َال َو  مالسلا : هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَقَف  .ِفُوقْوَْملا  َنِم  ِِّیناَیْفُّسلا  ُلَجَأ  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرََأل  یِّنِإ  ُناَرْمُح :

ریذپانرییغت و موتحم و  لجا  دنا : لجا  ود  اه  نآ  دومرف : ُهَْدنِع » یمَـسُم  ٌلَجَأ  ًالَجَأ َو  یـضَق  َُّمث   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
لجا دیـسرپ : نارمح  .دـش  دـهاوخن  نآ  زج  هک  یلجا  دومرف : تسیچ ؟ موتحم  لـجا  درک : ضرع  نارمح  .طورـشم  فوـقوم و  لـجا 
نارمح .تسا  ندـش  فرطرب  ریخأت و  میدـقت و  لـباق  دراد و  هار  نآ  رد  دـنوادخ  هدارا  هچ  نآ  دومرف : تسیچ ؟ طورـشم  فوقوم و 

یمتح میالع  زا  وا  تسین ، نینچ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  .دشاب  طورشم  فوقوم و  میالع  زا  ینایفـس  مایق  مراودیما  درک : ضرع 
.تسا

زا ینایفـس  نیاربانب ، .موتحم  لجا  هن  تسا ، فوقوم  لجا  ریـسفت  ۀیـشملا » هیف  يذلاوه هللا   » هلمج تیاور ، نیا  قبط  هک  تسا  راکـشآ 
.دش دهاوخن  نآ  زج  هک  تسا  ییاه  لجا  زا  هکلب  .دشاب  یندش  فرطرب  دریذپ و  ریخأت  میدقت و  هک  تسین  ییاه  لجا 

37 ص :

ح133. ص249 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 1
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، هدرک لقن  ار  هدش  دای  ثیدح  نآ  زا  وا  هک  يا  هخسن  هب  تسا ، هدوب  يا  هتسیاش  سانـش  هخـسن  یـسلجم  همالع  هک  اج  نآ  زا  هتبلا  و 
«. لالدتسالا لطب  لامتحالا  ءاج  اذإ  و  ، » دراد دوجو  زین  نآ  تحص  لامتحا  مک ، تسد  ای  .درک و  دامتعا  ناوت  یم  رت  شیب 

ادب مود : لیلد 

هعیـش دـیاقع  وزج  دراد و  ینآرق  هاگتـساخ  هک  ادـب  لصا  اب  نآ  تفلاـخم  ببـس  هب  روهظ ، یمتح  ياـه  هناـشن  تیمتح  تسا  نکمم 
يانعم هب  روهظ ، ياه  هناشن  زا  يدادـعت  ندوب  یمتح  هب  داقتعا  هک : درک  لالدتـسا  ناوت  یم  نینچ  قوف  هیرظن  يارب  .دوش  یفَن  تسا ،

تسا و زاب  دنوادخ  تسد  نآرق ، تایآ  ساسارب  هک  نیا  دوجو  اب  .تسا  نآ  رییغت  رد  دنوادخ  تسد  ندوب  هتـسب  ادـب و  لامتحا  یفن 
: دیامرف یم  هک  نانچ  دنک ؛ داجیا  لیدبت  رییغت و  تاردقم  همه  رد  دناوت  یم  دنوادخ 

(1) ؛» ِباَتِْکلا ُّمُأ  ُهَدنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءاَشَی  اَم  ُهَّللا  اوُحْمَی  »

.تسوا دزن  باتک  لصا  دنک و  یم  تابثا  ای  وحم  دهاوخب  ار  هچ  نآ  ادخ 

هشیمه رییغت ، لامتحا  اما  دراد ، دوجو  تاردقم  رد  لیدبت  رییغت و  لامتحا  ادب ، لصا  ساسارب  هک  میرواب  نیا  رب  زین  ام  یسررب : دقن و 
رییغت و  دوش ، یمن  یفن  روهظ  یمتح  میالع  باب  رد  ادب  یلقع  ناکما  تسخن  هاگدـید  ساسا  رب  رگید ، نایب  هب  .تسین  رییغت  مزلتـسم 

هب هک  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  شرازگ  قبط  اما  دوش  یمن  هتـسناد  لاحم  عناوم ، دوجو  ای  طیارـش  نادقف  لیلد  هب  ثداوح  نیا 
ّدس زین  یعنام  دوش و  یم  مهارف  اه  هدیدپ  نیا  طیارش  همه  هک  اج  نآ  زا  دنا ، هاگآ  هدنیآ  ثداوح 

38 ص :
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ره تسین  مزال  هک  ارچ  دشوپ ؛ یمن  دوخ  هب  تیعقاو  سابل  دـنام و  یم  یقاب  ناکما  دـح  رد  یلقع  ناکما  نآ  دـش ، دـهاوخن  ناشهار 
.دبایب ققحت  ینکمم  رما 

، ادـب لصا  قبط  هک : حیـضوت  نیا  هب  درک ، رارقرب  یتشآ  هتفگ  شیپ  تایاور  زا  هتـسد  ود  نایم  ناوت  یم  تشذـگ ، هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
هب دناوت  یم  وا  تسا و  هدرکن  روبجم  تاردقم  ماجنا  رب  ار  وا  یسک  تسین و  هتـسب  تاردقم  ینوگرگد  رییغت و  يارب  دنوادخ  تسد 

، تسا روبجم  یمتح  ياه  هناشن  ققحت  يارب  دنوادخ  هک  میتسین  دقتعم  زین  ام  .دهد  رییغت  ار  تاردقم  دیامرف  یم  هدارا  هک  یلکش  ره 
ار اه  هناشن  زا  يدادعت  ندوب  یمتح  هک  تایاور  ساسارب  نکیل  .دـیامن  يریگولج  اهدادـخر  نیا  زا  دوخ  هدارا  هب  دـناوت  یم  وا  هکلب 

عوقو ناکما  رب  هک  مه  یتیاور  .دناشوپ  دهاوخ  لمع  هماج  ثداوح  نیا  هب  ًامتح  دوخ  رایتخا  هدارااب و  دـنوادخ  دـنهد ، یم  شرازگ 
رد اما  .دراد  تلالد  ینایفـس  هعقاو  رییغت  رد  وا  تسد  ندوب  زاب  دـنوادخ و  ندوبن  روبجم  هب  اـهنت  دـنک ، یم  تلـالد  ینایفـس  رد  ادـب 
اه هناشن  زا  یخرب  تیمتح  رب  هک  یتایاور  ربانب  هک  تفگ  دیاب  درک ، دهاوخ  هچ  رایتخا  هدارا و  يور  زا  دنوادخ  هک  لاوس  نیا  خساپ 

.دیشخب دهاوخ  ققحت  ار  اه  نآ  دوخ  لیم  هدارا و  اب  دنوادخ  دننک ، یم  تلالد 

روهظ لامتحا  ندوب  یگشیمه  موس : لیلد 

رد هکلب  دومن ، رـصحنم  یـصاخ  نامز  هب  ناوت  یمن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  جرف  راظتنا  تایاور ، یخرب  ساسارب 
قداص ماما   (1) .دنشاب دوعوم  يدهم  هار  هب  مشچ  ماش ، حبـص و  ره  رد  هتـسویپ  دیاب  نانمؤم  دراد و  دوجو  روهظ  لامتحا  تقو ، همه 

: دندومرف مالسلا  هیلع 

؛(2) ًءاَسَم ًاحاَبَص َو  َجَرَْفلا  اوُعَّقَوَت 
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.دیشاب جرف  رظتنم  ماش  حبص و  ره 

: درک نییبت  ناوت  یم  لکش  نیدب  یمتح ، ياه  هناشن  رد  ادب  ناکما  رب  ار  تایاور  نیا  تلالد 

زا و  داد ، دهاوخن  خر  روهظ  دنباین ، ققحت  میالع  نیا  ات  تسا و  یعطق  یمتح و  روهظ ، زا  شیپ  هدـش  دای  میالع  نداد  خر  ییوس ، زا 
ارچ دوب ؛ دـهاوخ  نکممریغ  لمع  رد  ماش  حبـص و  ره  رد  روهظ  راظتنا  هجیتن ، رد  .دراد  زاین  نامز  هب  میـالع  نیا  ققحت  رگید ، يوس 

هظحل ره  رد  هتفگ ، شیپ  تایاور  ساسارب  هک  یتروص  رد  .تشاد  ناوت  یمن  تقو  ره  رد  روهظ  هب  يدیما  میالع ، ققحت  مدـع  اب  هک 
ناکما هظحل  ره  روهظ ، يور ، نآ  زا  ات  دراد  ناکما  ادـب  زین  یمتح  ياه  هناشن  رد  هک  تفگ  دـیاب  سپ  .دوب  روهظ  هار  هب  مشچ  دـیاب 

.ددرگ نکمم  مه  شراظتنا  دشاب و  هتشاد 

زا شیپ  بش  هدزناـپ  ار  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  (1) و  هام دـنچ  ار  ینایفـس  جورخ  هک  یتایاور  هب  هجوت  اـب  هژیو  هب  قوف ، لالدتـسا 
.دش دهاوخ  دقن  مراهچ  لیلد  اب  هارمه  لیلد  نیا  .تفای  دهاوخ  يرت  شیب  توق   (2)، دناد یم  روهظ 

روهظ ندوب  یناهگان  مراهچ : لیلد 

یمن نآ  راظتنا  هک  ینامز  رد  یناهگان و  لکـش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  تایاور ، زا  يدادـعت  ساسارب 
کی رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  جرف  رما  اه ، نآ  قبط  هک  دراد  دوجو  زین  یهباـشم  تاـیاور  .داد  دـهاوخ  خر  دور ،

.دنراد تلالد  یمتح  میالع  رد  ادب  ناکما  رب  نایب  نامه  هب  موس و  لیلد  تایاور  دننام  مه  تایاور  نیا  .دش  دهاوخ  حالصا  بش 
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: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(1) ؛» ًهَتَْغب اَّلِإ  ْمُکِیتْأتَال  َوُه ...  اَّلِإ  اَِهْتقَِول  اَهیِّلَُجی  َال   » ِیتَّلا ِهَعاَّسلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَم 

یناـهگان روط  هب  هک  تسین  نیا  زج  ...دزاـس  یم  رهاـظ  دـنوادخ  طـقف  شدوخ  ناـمز  رد  ار  نآ   » هک تسا  تماـیق  نوـچ  مه  روـهظ 
« .داد دهاوخ  خر  ناتیارب 

: دندومرف زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح 

؛(2) مالسلا هیلع  یَسُوم  ِهِمِیلَک  َْرمَأ  َحَلْصَأ  اَمَک  ٍهَْلَیل  ِیف  ُهَْرمَأ  َُهل  ُِحلُْصَیل  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ... 

یـسوم رما  هک  نانچ  دنک  یم  حالـصا  بش  کی  رد  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما   ) وا جرف  رما  لاعتم  دـنوادخ  ... 
.دومرف حالصا  بش  کی  رد  ار  هللا  میلک 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  مراهچ ) موس و  لیلد  رد   ) هدش دای  ثیداحا  يانعم  رد  یسررب : دقن و 

مشچ دیاب  هتسویپ  و  دراد ، دوجو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  مایق  روهظ و  لامتحا  لاح ، همه  رد  هشیمه و  . 1
تروص هب  هدش و  اضما  حالـصا و  بش  کی  رد  هک  تسا  نکمم  روهظ  رما  .دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  جرف  هار  هب 

.دتفا قافتا  یناهگان 

لکش تعرس  زا  هیانک  ترـضح ، نآ  یناهج  مایق  ندوب  یناهگان  بش و  کی  رد  ترـضح  رما  حالـصا  روهظ و  یگـشیمه  راظتنا  . 2
هب دور ، یمن  نآ  راـظتنا  هک  یناـمز  رد  نآ  ققحت  روهظ و  نتفرگ  لکـش  تعرـس  لاـمتحا ، نیا  ساـسا  رب  .تسا  هثداـح  نیا  نتفرگ 

.تسین میالع  یفن  يانعم 
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هلـصافالب روهظ ، دـنبای و  یم  ققحت  دور ، یمن  شراظتنا  هک  ینامز  رد  تعرـس و  هب  دـنروهظ ، هب  لصتم  هک  زین  یمتح  میـالع  هکلب 
.دهد یم  خر  نآ ، زا  سپ 

يانعم هب  روهظ  هثداح  صوصخ  هرمأ )...  هل  حلـصیل  هللا  نإ   ) هدـمآ تایاور  نیا  رد  هک  نآ  لاثما  و  رما »  » هژاو زا  دارم  نایب ، رگید  هب 
دنیارف روظنم  هکلب  تسین ، هبعک  هب  ندرک  هیکت  مارحلادجـسم و  هب  ندـمآ  زا  سپ  ترـضح  یناهج  تکرح  نالعا  ینعی  نآ ، صاخ 

ثداوـح و لـماش  روـهظ  دـنیارف  تاـیاور ، موـهفم  رباـنب  سپ  .دوـش  یم  زین  روـهظ  هب  لـصتم  یمتح  میـالع  لـماش  هک  تسا  روـهظ 
هب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تکرح  سپـس  نآ ، هب  لصتم  یمتح  ياه  هناشن  دـننام : تسا ، يددـعتم  ياهدادـخر 

ینامز رد  هدـش ، دای  رما »  » هب تایاور  رد  نآ  زا  هک  دـنیارف  نیا  ...و .  نارای  اب  تعیب  مایق ، یناـهج  نـالعا  نآ ، زا  سپ  و  هکم ، تمس 
.دنشاب ثداوح  هعومجم  نیا  ققحت  راظتنا  رد  هتسویپ  دیاب  نانمؤم  دور و  یمن  شراظتنا  هک  دهد  یم  خر 

نآ میناوتب  یمتح  ياه  هناشن  رد  ادب  ثحب  رد  رگا  یتح  ام  هک  تسا  هتکن  نیا  دـنک  یم  تیبثت  هکلب  تیوقت و  ار  لامتحا  نیا  هچ  نآ 
یمتح ياه  هناشن  رد  ادـب  ققحت  مدـع  لامتحا  نیاربانب  .ار  ادـب  ترورـض  هن  مینک و  تباـث  میناوت  یم  ار  ادـب  ناـکما  مینک ، تباـث  ار 

دیاب دشاب ، هتـشاد  دوجو  یمتح  ياه  هناشن  رد  ادب  ققحت  مدع  لامتحا  رگا  .دراد و  دوجو  ادب ، ناکما  شریذـپ  ضرف  رب  یتح  روهظ 
رب یتـح  هک  مینک  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  ار  ...و  هرما » هل  حلـصیل  هللا  نإ  «، » ًءاـسم ًاحابـص و  جرفلا  اوعقوت   » نوچ مه  رظن  دروـم  تاـیاور 
زا دارم  ینعی  تسا ؛ مود  لامتحا  نامه  دروآ ، دوجو  هب  ار  يراگزاس  نیا  دناوت  یم  هچ  نآ  .دشاب  راگزاس  زین  ادب  عوقو  مدـع  ضرف 

یعفد و نآ  بیرق  مئالع  اب  هارمه  ترضح  روهظ  هک  تسا  نیا  تایاور  نیا 
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.دوب شرظتنم  دیاب  ماش  حبص و  ره  تسا و  یناهگان 

تایاور میرادرب و  تسد  روهظ  نیا  زا  میراچان  تسا ، لّوا  يانعم  رد  تایاور  روهظ  هک  میریذپب  هدـش ، دای  يانعم  ود  نایم  زا  ام  رگا 
هک دنوش  انعم  يا  هنوگ  هب  دیاب  تایاور  تسادب ،) عوقو  زا  ریغ  ادب  ناکما   ) هتشذگ لالدتـسا  ساسارب  اریز  میریگب ؛ مود  يانعم  هب  ار 
مه ار  ادب  ناکما  هاگدید  رگا  یتح  سپ  .تسا  راگزاس  ادـب  عوقو  مدـع  اب  مود  يانعم  اهنت  و  دنـشاب ، راگزاس  زین  ادـب  عوقو  مدـع  اب 

.درک لمح  ناوت  یمن  مود  يانعم  هب  زج  ار  تایاور  مه  زاب  میریذپب ،

هشیمه هک  حیـضوت  نیا  هب  داد ، ناوت  یم  زین  يرگید  خساپ  ًاءاسم ) ًاحابـص و  جرفلا  اوعقوت   ) موس لیلد  هب  تشذگ ، هچ  نآ  رب  نوزفا 
؛ دراد يراگزاس  زین  نآ  عوقو  مدـع  هب  ملع  اب  یتح  هکلب  درادـن ، تمزالم  نامز  ره  رد  نآ  عوقو  ناـکما  اـب  ندوب ، يزیچ  راـظتنا  رد 
اب بسانتم  ياهراتفر  یهار و  هب  مشچ  راظتنا ، قایتشا ، اما  ددرگ ، یمرب  رفـس  زا  رگید  لاس  کی  شبوبحم  دناد  یم  هک  یـسک  دننام 

فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یقیقح  نارظتنم  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  .دوـش  یم  زاـغآ  ـالاح  نـیمه  زا  وا  راـظتنا 
.دتفا یمن  قافتا  ناشتایح  نامز  رد  تکربرپ ، دادخر  نیا  دنا  هتسناد  یم  هک  نیا  اب   (1) دنا هدوب  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

زا تایاور  رد  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  ای  ینایفـس و  جورخ  نوچ  یثداوح  لصا  دراوم  یمامت  رد  ًابیرقت  هک  تسا  ینتفگ  ناـیاپ  رد 
رد ادب  ققحت  لامتحا  تسین و  تایمتح  زا  روهظ ، ات  اه  نآ  هلصاف  هلمج  زا  اه و  نآ  تایصوصخ  ریاس  اما  دنا ، هدش  هدرمش  تایمتح 

.دور یم  اه  نآ 

.دنوش یم  یسررب  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  هناشن  راهچ  بیترت  هب  همادا  رد  دوب  روهظ  ياه  هناشن  هرابرد  یتایلک  تشذگ  هچ  نآ 

43 ص :

ح50. باب 33 ، ص352 ، نیدلا ، لامک  - 1
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ینامی

هراشا

، یناـمی عوضوم  هب  يرایـسب  لـیالد  .تسا  یناـمی  تخادرپ ، میهاوخ  قیقحت  هب  نآ  ةراـبرد  ور  شیپ  راتـشون  رد  هک  يا  هناـشن  نیلوا 
: هلمج زا  تسا ؛ هدیشخب  تیمها  وا  شبنج  یگدنز و  يایاوز  تیصخش و  نیا  فلتخم  داعبا  ةرابرد  واکودنک 

روهظ ياه  هناشن  لقتسم ، لکش  هب  ار  هدیدپ  جنپ  دودح  طقف  روهظلا ، مئالع  ثیداحا  هعومجم  نایم  رد  تایاور  زا  يدایز  دادعت  . 1
لـصا رد  ًالومعم  اما  دنهد ، یم  يرگید  ياه  هناشن  هب  ار  دوخ  ياج  تایاور  زا  یکدنا  رد  هناشن ، جنپ  نیا  زا  یـضعب  .دـنا  هدرمـشرب 

زا تایاور  یخرب  رد  هک  میالع  نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دـیکأت  .دوش  یمن  داجیا  يرییغت  اه ، هناشن  نآ  يرامـش  جـنپ 
هجوت هک  تساه  هناشن  نیا  تیمها  رب  لیلد  روهظ ، ياه  هناشن  ریاس  زا  اه  نآ  يزاسادـج  هدـش و  ریبعت  یمتح  میالع  ناونع  اب  اه  نآ 
قداص ماما  .دور  یم  رامـش  هب  هدـش ، دای  تمالع  جـنپ  هرمز  رد  ًالومعم  هک  تساه  هناشن  نیا  زا  یکی  یناـمی  .دـبلط  یم  ار  يا  هژیو 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

45 ص :
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؛(1) ِهَّیِکَّزلا ِسفَّنلا  ُلتَق  ِءادِیبلِاب َو  ٌفسَخ  ِءامَّسلا َو  َنِم  يدانُملاَو  ُّینایفُّسلاَو ، ُِّینامَیلا  مالسلا  هیلع  ِمئاقلا  ِمایق  َلبق  ٌسمَخ 

هتشک ءادیب و  نیمزرـس  رد  ینایفـس ] هاپـس   ] نتفر ورف  ینامـسآ ، يادن  ینایفـس ، ینامی ، داد : دهاوخ  خر  هناشن  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ 
.هیکز سفن  ندش 

نامگ یب  .دنا  هدرک  دیکأت  وا  هب  کمک  رب  تایاور ، تسا و  رگ  حالصا  روحم و  تلیـضف  ینامی ، مایق  دمآ ، دهاوخ  هک  نانچ  مه  . 2
وا شبنج  هب  طوبرم  تایئزج  تیصخش و  نیا  هک  دوب  دهاوخ  ریذپ  ناکما  ینامز  نآ ، تیوقت  یشزرا و  ِتکرح  نیا  زا  يراد  بناج 

.دوش ییاسانش  نکمم  دح  ات 

يا هزیگنا  دناوت  یم  هدش ، وا  زا  نید  نایاوشیپ  تاملک  رد  هک  یلیلجت  میرکت و  ینامی و  تیـصخش  رد  تبثم  ياه  یگژیو  دوجو  . 3
نیا اذـل ، .دـننک  هدافتـسا  نآ  زا  مدرم ، یبهذـم  تاساسحا  فطاوع و  بلج  يارب  هک  دـشاب  یناـبلط  تصرف  نادایـش و  هسوسو  يارب 
مدرم تاناکما  تاساسحا و  فطاوع ، رذگهر ، نیا  زا  دننک و  یفرعم  ینامی  ار  دوخ  يدارفا  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  هراومه  لامتحا 

نکمم دح  رد  ات  تساجب  ور ، نیا  زا  .دنورب  شیپ  زین  تموکح  لیکـشت  زرم  ات  ناونع  نیا  اب  اسب  هچ  دـننک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار 
یعقاو ینامی  زا  ار  نیغورد  نایعدـم  قادـصم ، نییعت  ماـقم  رد  ناوتب  اـت  دوش  ییاسانـش  یملع  لوصا  ساـسارب  هثداـح  نیا  تاـیئزج 

نایعدـم صیخـشت  يارب  اـهرایعم  نیا  مک  تسد  درک ، ییاسانـش  ار  یعقاو  یناـمی  ناوتن  رگا  هدـش  داـی  تاـیئزج  اـب  .درک  ییاـسانش 
.دیامن یم  یبوخ  هب  ار  عوضوم  نیا  نوماریپ  واکودنک  تیمها  رادقم ، نیمه  و  دنک ، یم  تیافک  نیغورد 

46 ص :

ح1. ، 57 باب ص649 ، نیدلا ، لامک  - 1

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 63 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
http://www.ghaemiyeh.com


دییأت تبیغ  رـصع  رد  ار  هنابلط  حالـصا  ياه  ماـیق  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هک  تسا  نآ  تاـبثا  ثحب  نیا  تارمث  رگید  زا  . 4
یم نیاربانب ، .دـنا  هدرک  يراد  بناج  وا  شبنج  ینامی و  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دـمآ ، دـهاوخ  هک  نانچ  مه  .دـنا  هدرک 

هاگدید نیاربانب ، .دنراد  دوجو  زین  هدش  دـییأت  ِیماظن  ياه  شبنج  تبیغ ، رـصع  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رظن  زا  هک  تفگ  ناوت 
، دـناد یم  ینید  ناـیاوشیپ  ةدارا  لـیم و  فـالخ  رب  تسکـش و  هب  موـکحم  تبیغ  رـصع  رد  ار  یحالـصا  ياـه  تکرح  هـک  یفورعم 

ینامی تایاور  اب  هک  یتروص  هب  ار  اه  نآ  دـیاب  دـننک ، یم  دـییأت  ار  هشیدـنا  نیا  هک  یتایاور  دوجو  تروص  رد  و  تسین ، ینتفریذـپ 
.درک لیوأت  دشاب ، ریذپ  عمج 

نمی لها  میرکت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

یلص مرکا  ربمایپ  زا  .دنا  هدومن  یم  میرکت  ار  نآ  لها  نمی و  ینید ، نایاوشیپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زابرید ، زا 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  صوصخ  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

؛(1) ینَضَغبأ دَقَف  ِنَمَیلا  َلهأ  َضَغبأ  نَم  ینَّبَحأ َو  دَقَف  َنَمَیلا  َلهأ  َّبَحأ  نَم 

.تسا هدیزرو  ینمشد  نم  اب  دزرو ، ینمشد  نمی  لها  اب  هک  یسک  هتشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  نمی  لها  هک  یسک 

: دنا هدومرف  زین  و 

؛(2) ٌهّینامَی ُهَمکِحلاَو  ٌّینامَی  ُنامیالأ  ُلَضفأ ، ِنَمَیلا  َلهأ  ُلاجِر 

.تسا ینمی  تمکح ، نامیا و  .دنرت  تلیضف  اب  نمی  نامدرم 

، تسا هدوب  ینرق  سیوا  نوچ  ییاسراپ  هتسراو و  ياه  ناسنا  شرورپ  دهم  هک  دندومن  یم  میظعت  میرکت و  يور  نآ  زا  ار  نمی  نانآ 
هک نانچ  مه 

47 ص :

ح2. ، 50 باب ص541 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص70 ح27. یفاکلا ، - 2
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تدـهاجم تیونعم ، شرتسگ  یهلا و  نید  هماقا  هار  رد  تساخ و  دـنهاوخ  اپ  هب  اه  یهابت  اه و  یتشلپ  هیلع  نمی  لها  ناـمزلارخآ  رد 
: دندومرف يو  هب  نمی ، هب  لبج  نب  ذاعم  مازعا  ماگنه  هب  مالسا ، یمارگ  لوسر  .درک  دنهاوخ 

؛(1) ِنیَتَّرَم ِّقَحلا  یَلَع  َنُوِلتاُقی  مُهبُوُلق  ٌهَقیقَر  ٍموَق  یلإ  َُکتثََعب 

.دننک یم  گنج  رابود  قح  رس  رب  تسا و  قیقر  ناشیاه  بلق  هک  مداتسرف  یمدرم  يوس  هب  ار  وت 

: دنک یم  تیاور  نینچ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج 

: دومرف ترضح  نآ  دندش ، دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نمی  نیمزرس  زا  یهورگ 

؛(2) یّیصَو َفَلَخ  یفَلَخ و  ُرُصنَی  ًافلا  َنیَعبَس  یف  ُجُرخَی  روُصنَملا  مُهنِم  مُهنامیا و  ٌخِسار  مُهبُوُلق  ٌهَقیقَر  ٌموَق 

نم و نیـشناج  دـنک و  یم  مایق  رفن  رازه  داـتفه  اـب  هک  روصنم  .دـنراد  راوتـسا  ییاـه  ناـمیا  قیقر و  ییاـه  بلق  نمی  نیمزرـس  مدرم 
.تساه نآ  زا  دهد ، یم  يرای  ارم  یصو  نیشناج 

نیشناج زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  روظنم  هدادن ، خر  هتـشذگ  نایاوشیپ  يارب  يا  هثداح  نینچ  هک  اج  نآ  زا 
نازاس هنیمز  نامزلارخآ ، رد  نمی  لها  ساسا  نیا  رب  .دوب  دهاوخن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زج  یسک  ناشیا  یصو 

رب نمی ، نازاس  هنیمز  ِتضهن  ِيربهر  .دوب  دنهاوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  یـصو  نیرخآ  ناگدننک  يرای  روهظ و 
.دنا هدرک  دای  یناطحق »  » ای ینامی »  » مان اب  وا  زا  تایاور  هک  تسا  یصخش  ةدهع 

48 ص :

ص235. ج5 ، دنسملا ، - 1
ح1. ، 2 باب ص46 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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خیرات تایاور و  هنیآ  رد  ینامی 

هراشا

اه نآ  زا  یخرب  هک  دننک  یم  تلالد  نآ  رب  زین  يددـعتم  تایاور  تسا و  مّلـسم  نامزلارخآ ، رد  نمی  نیمزرـس  زا  يدرم  روهظ  لصا 
هیلع قداص  ماما  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تاـیاور ، نیا  .دـنربتعم 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ًالثم  تسا ؛ هدـش  لقن  رـسای  رامع  نوچ  مه  هباحـص ، زا  يدادـعت  زین  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  مالـسلا و 
: دندومرف دوب ، دهاوخ  ینامز  هچ  امش  نایعیش  جرف  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يا  هحیحص  تیاور 

؛(1) َهَّکَم یلا  ِهَنیدَملا  َنِم  ِرمالا  اذه  ُبِحاص  َجَرَخ  ُّینَسَحلا  َكَّرَحَت  ُّینامَیلا و  َلَبقأ  ٌیماّشلا َو  َرَهَظ  َو  ... 

تمـس هب  هنیدـم  زا  رما  نیا  بحاص  دـنک ، زاغآ  ار  دوخ  شبنج  ینـسح  ددرگ و  راکـشآ  ینامی  دوش و  رهاظ  یماش  هک  یماگنه  ... 
.دورب هکم 

، یفاک ناذاش ، نب  لـضف  زا  هعجرلا  تاـبثا  رـصتخم  هب  ناوت  یم  دـنا ، هدرک  رکذ  ار  تاـیاور  نیا  هک  ییاور  ياـه  باـتک  نیتسخن  زا 
ملسم و حیحـص  يراخب ، حیحـص  هب  تنـس  لها  عبانم  رد  و  یـسوط ، خیـش  یلاما  هبیغلا و  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ینامعن ، هبیغلا 

هعومجم نایم  رد  ربتعم  ثیداحا  دوجو  زین  نآ و  عبانم  ندوب  یمیدق  تایاور و  نیا  ددعت  نامگ  یب  .درک  هراشا  دامح  نب  میعن  نتفلا 
يدیدرت هنوگ  چیه  ياج  تایاور ، نیا 

49 ص :

نع بوبحم ، نب  نع  دمحم ، نب  دمحا  نع  ییحی ، نب  دمحم  تسا : ریز  تروص  هب  تیاور  نیا  دنـس  . ) ح285 ص225 ، یفاکلا ، - 1
لاجر کن : دـمحم  نب  دـمحا  تقاـثو  هراـبرد  ص353 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کـن : ییحی  نب  دـمحم  تقاـثو  هراـبرد  .جارـسلا  بوقعی 

، یشاجنلا لاجر  کن : جارسلا  بوقعی  تقاثو  هرابرد  ص334 ؛ یسوطلا ، لاجر  کن : بوبحم  نبا  تقاثو  هرابرد  ص82 ؛ یشاجنلا ،
(. ص451
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یناطحق ناونع  اب  یفلتخم  دارفا  خـیرات ، لوط  رد  هک  هدوب  ملـسم  ردـق  نآ  هلئـسم  نیا  .تشاذـگ  دـهاوخن  یقاب  هلئـسم  نیا  لـصا  رد 
: دوش یم  هراشا  دارفا  نیا  زا  یخرب  هب  همادا  رد  .دنا  هدز  مایق  هب  تسد  ینامی ) )

ثعشا نب  نمحرلادبع  . 1

: دسیون یم  هراب  نیارد  يدوعسم 

لاس 81 رد  يدنک  برک  يدعم  نب  سیق  نب  ثعـشا  نب  نامحرلادبع  طسوت  وا  علخ  ناورم ، نب  کلملادبع  دهع  گرزب  ثداوح  زا 
، دنتـسویپ وا  هـب  نادـباع ، ناـیراق و  لـیابق ، ياـسؤر  زا  قارع  مدرم  زا  يرایـسب  دـندش و  داـیز  نامحرلادـبع  نایرکــشل  نوـچ  .دوـب 

علخ زا  سپ  يو  .تسویپ  عوقو  هب  سراف  رخطصا  کیدزن  هعقاو  نیا  .دندرک  علخ  ار  کلملادبع  زین  مدرم  درک و  علخ  ار  کلملادبع 
يراد مامز  هک  ومه  دنیوا ؛ راظتنا  رد  نمی  لها  هک  تسا  یناطحق  نامه  هک  دش  یعدم  دیمان و  نینمؤملارـصان »  » ار دوخ  کلملادبع 

(1) .دنادرگ یم  زاب  نمی  لها  هب  ار 

بهلم نب  دیزی  . 2

(2) .دنک یم  دای  تسا ، دوعوم  یناطحق  یعدم  هک  یسک  ناونع  هب  زین  بهلم  نب  دیزی  زا  ثعشا ، نبا  رب  هوالع  يزار  رخف 

دمحم نب  نمحرلادبع  . 3

: دسیون یم  يرجه  مراهچ  نرق  هب  طوبرم  ثداوح  نمض  رد  نودلخ  نبا 

( هللااب دـیؤملا  مکحلا ، نب  ماشه  ریزو   ) وا نیـشناج  نامحرلادـبع  شردارب  دُرم ، رماع ) نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نب   ) رفظملا هک  هاگ  نآ 
ردپ و هار  يو  .دیدرگ  هللا » نیدل  رصانلا   » هب بّقلم  دش و 
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دومن یم  راتفر  هنادبتسم  وا  اب  درک و  یم  عنم  روما  رد  فرـصت  زا  ار  ماشه  تقو ، ۀفیلخ  ود ، نآ  دننام  تفرگ و  شیپ  رد  ار  شردارب 
نینچ زین  ماـشه  و  ...دـنک ، یفرعم  دوخ  دـهع  یلو  ار  يو  هک  تساوخ  ماـشه  زا  سپـس  .داد  یمن  تلاـخد  ییاور  ناـمرف  رد  ار  وا  و 

زا شا  هرابرد  هریرهوبا  صاعلا و  نب  رمع  نب  هللادـبع  هک  ومه  دـشاب ؛ یناـطحق  شدـهع  یلو  اـت  دـش  نآ  رب  نینمؤملاریما  تشون ... :
: دنا هدرک  لقن  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛(1) هاصَِعب َساّنلا  ُقوُسَی  َناطحَق  نِم  ٌلُجَر  َجُرخَی  یّتح  ُهَعاّسلا  ُموُقَتال 

(2) .دیامن جورخ  دنک ، یم  يربهر  شیاصع  اب  ار  مدرم  هک  ناطحق  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دوش  یمن  اپرب  تمایق 

نامحرلادبع نب  میحرلادبع  . 4

: دسیون یم  متفه  نرق  هب  طوبرم  ثداوح  نایب  نمض  رگید  ییاج  رد  نودلخ  نبا 

نابز رب  دنت  ینخـس  .دش  رـضاح  روصنم  سلجم  رد  يزور  دوب ، سلدنا  ياملع  هقبط  زا  هک  سرفلا  نب  نامحرلادـبع  نب  میحرلادـبع 
دـش و رهاـظ  هلوزک »  » هقطنم رد  روصنم ، گرم  زا  سپ  .درک  یگدـنز  هناـیفخم  یتدـم  دـش و  جراـخ  سلجم  زا  نآ  زا  سپ  دـنار و 

اپرب تمایق  : » هدومرف شا  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یناطحق  نامه  هک  دـش  یعدـم  درک و  تماـما  ياـعدا 
هدش ملظ  زا  رپ  هک  نانچ  مه  ار  نیمز  دـیامن و  يربهر  شیاصع  اب  ار  مدرم  دـنک و  مایق  نمی )  ) ناطحق زا  يدرم  هک  نیا  ات  دوش  یمن 

دش و هتـشک  تسکـش ، زا  سپ  دربن  نیا  رد  میحرلادبع  .درک  هناور  وا  يوس  هب  ار  یهاپـس  روصنم  نب  رـصان  .دزاس » راشرـس  لدع  زا 
(3) .دش هتخیوآ  راد  هب  اج  نآ  رد  هداتسرف و  شکارم  هب  شرس 
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ینامی نسح  دمحا  . 5

هراشا

هدرک بذـج  دوخ  هب  ار  حول  هداس  ياـه  ناـسنا  زا  یخرب  هدز و  یعیـسو  تاـغیلبت  هب  تسد  تسا  یتدـم  ناـیرج  نیا  هک  نیا  هب  رظن 
.دوش وگو  تفگ  رت  لصفم  تروص  هب  نآ  ةراب  رد  تساجب  تسا ،

ياه لاس  رخاوا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هداتـسرف  یـصو و  ینامیلا  نسح  دـمحا  ناونع  تحت  هک  نایرج  نیا 
مه یقطانم  رد  ار  یعیسو  تالیکشت  ثعب ، میژر  ياه  هدنام  یقاب  زا  یخرب  کمک  اب  وا  طوقـس  زا  سپ  درک ، زورب  مادص  تیمکاح 

دودح رد  رمایص ، هلیبق  زا  عطاگ  نسح  دمحا  مان  هب  یصخش  نایرج ، سسؤم  .تخادنا  هار  هب  هرـصب  هیرـصان و  البرک ، فجن ، نوچ 
ةدکشناد زا  لاس 1999  رد  يو  .دـش  دـلوتم  هرـصب  ناتـسا  زا  ریبز  ناتـسرهش  عباوت  زا  ریوه  مان  هب  يا  هقطنم  رد  يدالیم  لاس 1973
ياهورین زا  يو  ردارب  قثوم ، لقن  ربانب  .دومن  ذملت  ردص  دمحم  دیـس  دیهـش  ةزوح  رد  یتدم  دش و  لیـصحتلا  غراف  فجن  یـسدنهم 

.دوب یثعب 

نسحلا دمحا  یهاو  ياهاعدا 

زا دش ؛ رهاظ  یمومع  عماجم  رد  دیشوپ و  هایـس  ۀمامع  یلو  تسا ، مولعم  رمایـص  ۀلیبق  زا  شبـسن  لصا و  تسین و  دیـس  هک  نیا  اب  وا 
ینار و نخـس  هایـس  ۀـمامع  یناحور و  سابل  اب  دجـسم  کی  رد  ربنم  يـالاب  رب  تسا ، هدـش  هتفرگ  وا  زا  هک  یملیف  هب  هجوت  اـب  هلمج 
رد .تسا  لکـشم  شیارب  حیـصف  یبرع  هب  نتفگ  نخـس  تسادیپ و  وا  نحل  زا  يداوس  مک  .درک  حرطم  ار  شـضیقن  دض و  ياهاعدا 

: دنک یم  اعدا  تسا ، يا  هداس  ییاتـسور  زا  هداس  درم  کی  درادن و  ییاعدا  چیه  دـنک  یم  حیرـصت  هک  نیا  نیع  رد  ینار  نخـس  نآ 
ارم دنوادخ  هک  میوگ  یم  ًاحیرص  دنتسه و  نم  اب  هراومه  همئا  مورب  اج  ره  منیمز ! لها  يارب  هکلب  مالسا ، يارب  تمحر  ۀیام  نم  »
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؛ منک دحتم  ار  نایعیـش  مهاوخ  یم  نم  .ما  هدش  هنئمطم  سفن  بحاص  دوخ ، هدش و  لصتم  نم  هب  هنئمطم  سفن  بحاص  هدـیزگرب و 
دوجو رسارس  وا  رون  تسا و  رون  وا  مالک  تسا و  رون  دنوادخ  .منک  نشور  همه  يارب  ار  قیاقح  مراد  یگدامآ  نم  .یماع  ملاع و  زا 

« .مرادن مه  ییاعدا  چیه  لاح  نیع  رد  تسا و  نم  اب  دنوادخ  مشاب  اجره  مزرو و  یمن  كرش  زگره  نم  .تسا  هتفرگرف  ارم 

رارق نیا  زا  داتسرف ، املع  هب  باطخ  دوخ  یتنرتنیا  تیاس  قیرط  يرمق  لاوش 1424  خـیرات 27  رد  زا  هک  یمایپ  رد  وا  یهاو  ياهاعدا 
: تسا

يداه ماما  دنزرف  دمحم ، دیس  مرح  رد  ررکم  تروص  هب  باوخ  ملاع  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  .لوا  هلحرم 
يرادیب رد  ترضح  نآ  رادید  هب  قفوم  نآ  زا  سپ  .دیامن  یم  مالسلا  امهیلع  نییرکـسع  ترایز  هب  رما  ار  وا  دنیب و  یم  مالـسلا  هیلع 

یم رارق  هژیو  تیبرت  تحت  دـنک و  یم  هاگآ  فجن  ةزوح  صوصخ  هب  اه ، هزوح  یلاـم  یلمع و  فارحنا  هب  تبـسن  ار  وا  دوش و  یم 
.دهد

.دنک حرطم  ار  هزوح  تافارحنا  دبای  یم  تیرومأم  اج  نآ  رد  دهد و  یم  ار  هیملع  ةزوح  هب  دورو  روتسد  وا  هب  .مود  هلحرم 

رد يرادـیب  تلاح  رد  راب  نیمود  يارب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  يرمق ، لاس 1420  نابعـش  هام  رد  .موس  ۀلحرم 
نیا رد  .دزاس  یم  ینلع  ار  دوخ  توعد  دور و  یم  فجن  هب  ماما  روتـسد  هب  دـنک و  یم  تاقالم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رانک 

رد .دنیامن  یم  مهتم  هنجا  ریخـست  نونج و  رحـس و  هب  ار  وا  دننک و  یم  بیذـکت  ار  وا  یعمج  و  تعیب ، وا  اب  دارفا  زا  يدادـعت  هلحرم 
دنک و یم  رارکت  ًانلع  ار  دوخ  توعد  يرمق ، یناثلا 1424  يدامج  هام  رد  مادص  طوقس  زا  دعب  .ددرگ  یمزاب  دوخ  رهش  هب  نآ ، یپ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  يوس  زا  زا  لاـس  ناـمه  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  .دـننک  یم  تعیب  وا  اـب  ناراد  فرط  زا  يدادـعت 
ار نیمز  مدرم  ۀمه  هک  دبای  یم  تیرومام  فیرشلا 
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.دنک یم  توعد  ناملاظ  هیلع  قح  هار  رد  مایق  هب  ار  اه  نآ  دهد و  رارق  باطخ  دروم 

ترـضح نآ  اب  نانـس  ناسل و  اب  نانآ  زا  يرایـسب  اریز  مرادن ؛ ار  ینید  ياملع  يرای  راظتنا  نم  هک  دنک  یم  حیرـصت  مایپ  نآ  رد  يو 
دوش و یم  هدـیچیپ  مه  رد  نانآ  تیعجرم  طاسب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روهظ  اـب  نوچ  درک ، دـنهاوخ  گـنج 

.تساملع نامه  مانصا ، ناثوا و  زا  دوصقم 

: دنک یم  دانتسا  لیلد  دنچ  هب  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  يو 

؛ دنا هدید  وا  ةرابرد  فلتخم  دارفا  هک  يدایز  ياه  باوخ  . 1

؛ مادص طوقس  دننام  هدنیآ ، ثداوح  زا  نداد  ربخ  . 2

؛ تیحیسم دوهی و  مالسا ، ياملع  اب  هرظانم  يارب  یگدامآ  . 3

.ینارصن يدوهی و  ینس ، هعیش ، ياملع  اب  هلهابم  يارب  یگدامآ  . 4

: دیوگ یم  نینچ  قارع  مدرم  هب  باطخ  دوخ  مایپ  نایاپ  رد  يو 

هک یلاح  رد  مدومن ، زاغآ  امش  نیب  رد  ار  متوعد  نم  داتـسرف و  نیمز  لها  يارب  ارم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مردپ 
ّالا و  اهبف ؛ دـیدرک ، ما  يرای  رگا  .منک  یم  ترـصن  بلط  امـش  زا  نم  .دـنهد  یم  ترـصن  دـننک و  یم  دـییأت  ارم  لیئاکیم  لـیئاربج و 

يدوز هب  نم  .درک  ربص  لیقع  نب  ملسم  هک  هنوگ  نامه  درک ، مهاوخ  ربص  دیدومن ، نالذخ  ارم  رگا  .تسا  نشور  امش  ناردپ  ۀقباس 
نم .مدرک  یم  یفرعم  ار  نامز  نیا  ثبـش  رمـش و  متـساوخ  یم  رگا  نیـسح ، نالتاق  ياه  هدنام  یقاب  يا  تفر ! مهاوخ  امـش  نایم  زا 
زاب درک ، دـهاوخن  هئارا  امـش  هب  ریـشمش  زج  هک  وا  هار  مه  هب  هدـنیآ  رد  .دـناسر  مهاوخ  نسحلا  نب  دـمحم  مردـپ  هب  ار  امـش  راـبخا 

.تشگ مهاوخ 

ماما لوسر  یـصو و  نسح ، دـمحا  دیـس   » ياضما اـب   www.almahdvoon.org سردآ : هب  يدـهملا  راـصنا  تیاـس  رد  يو 
هب ار  یمایپ  یسمش  اب 9/2/1384  فداصم  يرمق ، یناثلا 1426  عیبر  زور 21  رد  يدهم »
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دوخ ندوب  ینامی  تسا ، ندوب  یمشاه  يدهم و  ماما  يدنزرف  یعدم  هک  نیا  اب  مایپ  نآ  رد  .دنک  یم  رـشتنم  باوج  لاؤس و  تروص 
نیا زا  و  .دنتـسه » ینامی  یگمه  دمحم  لآ  دمحم و  سپ  نمی ؛ زا  هماهت  تسا و  هماهت  زا  هکم   » هک دـنک  یم  هیجوت  هنوگ  نیا  زین  ار 

نآ رد  دنک و  یم  قیبطت  دوخ  رب  ار  هدش  دراو  تسا  تیادـه  مچرپ  وا  مچرپ  هک  نیا  ینامی و  حدـم  ةرابرد  هک  ار  یثیداحا  رذـگ  هر 
.دیامن یم  تمصع  ياعدا  هبحاصم 

باب رد  ار  رگید  ثیدح  دنچ  ثیدـح و  نآ  یـسلجم  همالع  هدـمآ و  یـسوط  خیـش  هبیغلا  باتک  رد  هک  یثیدـح  هب  مایپ ، نآ  رد  زین 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح ، نآ  رد  .دنک  یم  کسمت  تسا ، هدروآ   53 دلج رد  هدعب » نوکی  ام  هدالوا و  يدهملا و  ءافلخ  »

يدـهم ماما  رکذ  زا  دـعب  دـنک و  یم  تیـصو  هعیـش  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزاود  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  ملس 
: دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ِیبَأ َو ِمْسا  یِمْـساَک َو  ٌمْسا  یِماَسَأ  ُهَثاََلث  َُهل  َنیِّیِدْهَْملا  ِلَّوَأ  ِِهْنبا  َیلِإ  اَهْمِّلَُـسْیلَف  ُهاَفَْولا  ُْهتَرَـضَح  اَذِإَف  ًاّیِدْهَم  َرَـشَع  اَْنثا  ِهِدَْعب  ْنِم  ُنوُکَی  َُّمث 
(1) .نِینِمْؤُْملا ُلَّوَأ  َوُه  ُّيِدْهَْملا َو  ُِثلاَّثلا  ُمْسِالا  ُدَمْحَأ َو  ِهَّللا َو  ُْدبَع  َوُه 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دنزرف  نیّیدهملا و  لوا  نامه  قادصم  وا  هک  دنک  یم  اعدا  وا 

: تسا هدمآ  نینچ  يربهر  مظعم  ماقم  هب  باطخ  فجن  زا  ناضمر 1427  خیرات 11  رد  نیّیدهملا  راصنا  ياضما  اب  رگید  یمایپ  رد  و 
مایپ و نیا  تئارق  ياضاقت  يربهر  مظعم  ماقم  زا  مایپ  نآ  رد  هتاـکرب »...  هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  يا  هنماـخلا  یلع  دیـسلا  یلا  »
اه و هرظانم  اـه ، باوخ  تیـصو ، ِثیدـح  ناـمه  رکذ  اـب  ار  نسحلا  نب  دـمحا  ياـعدا  تیجح  هلدا  دـنوش و  یم  نآ  هب  باوج  نداد 

.دنک یم  حرطم  ار  هلهابم 
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خیـش هبیغلا  رد  یموس  رئاصبلا و  بختنم  رد  يرگید  نیدلا و  لامک  رد  یکی  هک  يرگید  ثیدـح  هس  روبزم و  ثیدـح  تسا  ینتفگ 
رامش هب  روهـشم  ثیداحا  لباقم  رد  ذاش  یثیداحا  دراد ، هراشا  نامز  ماما  زا  دعب  يدهم  هدزاود  جورخ  هب  اه  نآ  رد  هدمآ و  یـسوط 

: دیامرف یم  داشرالا  باتک  رد  دیفم  خیش  .دنور  یم 

ُرَثْکَأ ِتاَبَّثلا َو  ِعْطَْقلا َو  یَلَع  ْدِرَی  َْمل  َِکلَذ َو  ُهَّللا  َءاَـش  ْنِإ  ِهِدـْلُو  ِماَِـیق  ْنِم  ُهَیاَوِّرلا  ِِهب  ْتَءاَـج  اَـم  اَّلِإ  ٌَهلْوَد  ٍدَـحَِأل  ِِمئاَْـقلا  َِهلْوَد  َدـَْعب  َْسَیل 
ِباَسِْحِلل َو ِهَعاَّسلا  ُماَِیق  ِتاَْومَْألا َو  جوُرُخ  ُهَماَلَع  ُجْرَْهلا َو  اَهِیف  ُنوُکَی  ًامْوَی  َنیَِعبْرَِأب  ِهَماَیِْقلا  َْلبَق  اَّلِإ  ِهَّمُْألا  ُّيِدْهَم  َیِضْمَی  َْنل  ُهَّنَأ  ِتاَیاَوِّرلا 

؛(1) مَلْعَأ ُهَّللا  ِءاَزَْجلا َو 

.تسا هدش  دراو  دهاوخب  دنوادخ  رگا  وا  دالوا  مایق  هرابرد  هک  یتیاور  نآ  زج  دیآ ، یمن  یسک  يارب  یتلود  چیه  مئاق  تلود  زا  دعب 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تایاور  رتشیب  اریز  تسین ؛ تباث  یعطق و  تیاور  نیا  اما 

يارب تمایق  ماـیق  تاوما و  جورخ  تمـالع  نآ  دـیآ و  یم  دـیدپ  جرم  جره و  نآ  رد  هک  دـنام  یم  تماـیق  زا  لـبق  زور  لـهچ  طـقف 
.تسا رت  اناد  دنوادخ  تسازج و  باسح و 

: دسیون یم  ثیاحا  نآ  رکذ  زا  سپ  زین  یسلجم  همالع 

: تسا رسیم  هار  ود  زا  نآ  لیوات  عمج و  هار  تسا و  روهشم  فلاخم  تایاور  نیا 

تموکح هک  نیا  هب  دشاب  نامز  ماما  يانثتـسا  هب  ناماما  ریاس  ربمایپ و  نامه  هدش » تیادـه   » يدـهم هدزاود  زا  دارم  هک  نیا  .لوا  هار 
نب نسح  بانج  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ  دوب و  دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا  دعب  تعجر ) ماگنه  رد   ) نانآ

نیا نامیلس 
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ناوت یم  لیوات  نیا  اب  .تسا  هدـش  تافو  زا  دـعب  يدـهم  ماما  تعجر  هب  لئاق  هدومن و  لیوأت  هناـگ  هدزاود  ۀـمئا  ۀـمه  هب  ار  ثیدـح 
.دومن عمج  ار  هدش  دراو  ترضح  نآ  تموکح  تدم  هرابرد  هک  فلتخم  رابخا  زا  یخرب 

رد همئا و  نامز  رد  قلخ  نارگ  تیاده  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يایـصوا  زا  يدهم  هدزاود  هک  تسا  نیا  .مود  هار 
هبترمدنلب دنوادخ  دنتـسه و  ججح  زین  همئا  ءایبنا و  ایـصوا ، هچرگا  دشاب ، تجح  زا  یلاخ  زا  دناوت  یمن  نامز  اریز  دنتعجر ؛ ۀـماگنه 

(2).(1) تسا رتاناد 

نامز ماما  زا  دعب  يدـهم  هدزاود  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  رابخا  رد  اه  نآ  ققحت  تایاور و  هنوگ  نیا  تحـص  ضرف  رب  يور ، ره  هب 
هک عطاگ  لیعامسا  دمحا  هک  یلاح  رد  دوب ، دنهاوخ  تما  يدهم  دش و  دنهاوخ  وا  یـصو  بیترت  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ياعدا هدرک و  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  روهظ  زا  شیپ  دـمان ، یم  ناـمز  ماـما  یـصو  لوا و  يدـهم  ار  دوخ 
.تسا هیاپ  یب  ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  دانتسا  نیاربانب ، .دراد  تیودهم  تیاصو و 

ینامی نایرج  درکلمع  تالیکشت و 

، ناـمزاس نیا  رد  تسا ، دوعوملا  نسحلا  دـمحا  هب  فورعم  عطاـگ  لیعامـسا  دـمحا  هدـهع  رب  هک  یناـمیلا  ناـیرج  يربهر  راـنک  رد 
، ذاعموبا میحرلادبع  داتـسا  یماظن و  هخاش  لوئـسم  یلیقعلا  مظاک  خیـش  .دراد  دوجو  زین  ینامزاس  يربهر  یماظن و  يونعم و  يربهر 

نادرگاش زا  لعفوبا ) نبا   ) يوادشنملا ردیح  خیـش  مان  هب  یـصخش  نایرج ، نیا  سـسؤم  نواعم  .تسا  نامزاس  يونعم  ربهر  دشرم و 
يوادشنملا .دوب  ردص  دمحم  دیهش 
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طـسوت هک  تخادرپ  رکف  نیا  جـیورت  هب  روشک  رد  دومن  هرظانم  تساوخرد  املع  زا  دوب و  هدـمآ  ناریا  هب  مادـص  تموکح  نامز  رد 
دومن اعدا  دش و  هدنادرگرب  قارع  هب  مادص  طوقـس  زا  دعب  .درب  رـس  هب  نادنز  رد  هام  شـش  تدم  هب  دش و  ریگتـسد  ناریا  تموکح 

ترـضح ربق  لحم  زا  یتح  دنرادن ، عالطا  مدرم  هک  يروما  ۀمه  زا  تسا و  یناطحقلا ) نسحلا  نب  هللادبع   ) نامز ماما  ّیـصو  يو  هک 
هب دومن و  حاتتفا  يرتفد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  نابایخ  رد  فجن  میدق  ۀـقطنم  رد  يو  .تسا  هاگآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

.درامگ تمه  دوخ  راکفا  رشن 

، ثعب بزح  قباس  رصانع  زا  نسح  دبع  مساق  دومن و  قیسفت  ار  يوادشنملا  يا ، هینایب  رودص  اب  نایرج  سـسؤم  تاقافتا ، نیا  زا  دعب 
نایرج نیا  زا  يوادـشنملا  هار  مه  هب  زین  دومح  ییحم  لماه  هلگع و  يروز  سابع  ردـب ، نامزاس  رـصانع  زا  يوانیبچلا  فلخ  ساـبع 

، ینامی راد  فرط  زراب  ياه  تیـصخش  زا  .دش  هتـشک  حلـسم  یهورگ  طسوت  شیپ  يدـنچ  يوادـشنملا  ردـیح  خیـش  .دـندش  جراخ 
.دوب فجن  فورعم  ياملع  زا  يافوتم 1998 ، یمامحلا  یلع  دمحم  دیس  دنزرف  یمامحلا ، نسح  دیس  مان  هب  یمامح  تیب  زا  یصخش 

.دوب حرطم  هورگ  نآ  دشرا  یناحور  ناونع  هب  نید و  ياملعدض  ثعب ، بزح  اب  طبترم  ِصخش  نیا 

نسحلا دمحا  ياضما  رانک  رد  مرآ و  ناونع  هب  یعلض  شش  ةراتس  نیا  .تسا  دوواد  مان  هب  یلیئارسا  يا  هراتس  ینامیلا ، نایرج  راعش 
یصو و نسحلا  دمحا  دیدشلا  نکرلا  دمحم  لآ  هیقب  : » تسا رارق  نیا  زا  اه  هیمالعا  زا  یخرب  رد  وا  ياضما  دریگ و  یم  رارق  ینامیلا 

هللا و  ضعب ، نم  اهـضعب  هیرذ  لیفارـسإب ، روصنملا  لیئاکیمب ، ددـسملا  لیئربجب ، دـیؤملا  نیعمجا ، سانلا  یلا  يدـهملا  مامالا  لوسر 
لاس 1424. میلع ،» عیمس 
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ینامیلا راعش  دواد ، هراتس 

ینامی نایرج  یگنهرف  تیلاعف 

.تسا هدومن  مادـقا  دوخ  رکفت  غیلبت  يارب  ییاه  باتک  رـشن  پاچ و  هب  داد و  یم  يدایز  ياهب  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هب  نامزاس  نیا 
ماما بیان  ینامی ، هک  هدش  نیقلت  اه  نآ  هب  دنا و  هدرک  ادیپ  شیارگ  رکفت  نیا  هب  عالطا ، یب  ناناوج  زا  يرایـسب  تاغیلبت ، نیا  رثا  رب 

دنوادخ تیمکاح  هیملع ، هزوح  بالط  تحیـصن  ریثالا ، ربع  رینملا  باوجلا  ياه  باتک  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 
ۀیرـشن مئاقلا و  ۀـمانزور  نینچ  مه  .دور  یم  رامـش  هب  نسحلا  دـمحا  ياه  هتـشون  زا  اه  ییوگ  بیغ  تامارک و  مدرم و  تیمکاح  هن 

.تسا نایرج  نیا  تایرشن  رگید  زا  يدهملا  راصنا  مان  اب  یتاروشنم  مشاه و  ینب  رمق 

طوقـس زا  سپ  هلمج  زا  .دـندومن  توعد  هرظانم  هب  ار  قارع  ناریا و  ياملع  ۀـمه  یی ، اه  هیمالعا  عیزوت  اب  ناـیرج  نیا  ناراد  فرط 
هعمج زامن  رد  دـندوب ، هدـش  ناریا  دراو  ینوناـقریغ  تروص  هب  هک  قارع  ناـناوج  زا  ییاـه  هورگ  ناـمز  مه  لاس 1382 ، رد  مادـص 

هب هدـش و  ریگتـسد  دـنداد ، یناـمی  روـهظ  زا  ربـخ  هداـتفا و  فوفـص  نـیب  رد  رگید  ياـهاج  دهـشم و  جرک ، مـق ، زاوـها ، ياـهرهش 
نانآ زا  یخرب  هک  دندز  دوخ  مارم  غیلبت  هب  تسد  اه  نآ  ناغلبم  زاوها ، مق و  دننام  اهرهش  زا  یخرب  رد  .دندش  هدنادرگرب  ناشروشک 

.دندش موکحم  تشادزاب و  نامروشک  ییاضق  نالوئسم  طسوت  دراوم 
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ینامی نایرج  یماظن  تیلاعف 

سافلا قطانم  هرامعلا و  ياه  غاب  رد  ار  دوخ  رصانع  تسا و  هدرک  يرورض  مزال و  دوخ  ياضعا  يارب  ار  یماظن  تیلاعف  نایرج ، نیا 
وبلآ لامـش  ریاز  رباـص  هعرزم  رد  ناوفـص  هقطنم  رد  اـه  نآ  شزومآ  زکارم  هلمج  زا  .داد  یم  شزومآ  اـه  حالـس  عاونا  اـب  هریتبلا  و 

زا دـعب  اه  نآ  یناظن  مادـقا  نیتسخن  .تسا  هدوب  دارفا  ندیربرـس  ناـنآ ، ياـه  شزومآ  زا  یکی  .تسا  هنرق  ریوهلا  هقطنم  زین  همحر و 
رد يرمق  لاس 1428  ياعوسات  رد  ءامـسلا  دنج  تعامج  اب  یگنهآ  مه  يوادشنملا ، ردیح  دننام  بعـشنم  رـصانع  زا  یخرب  هیفـصت 
هک نیا  اب  تسا  ینتفگ  .دندوب  ناگدش  هتـشک  نایم  رد  ینامی  تعامج  زا  رفن  دودح 200  تایلمع  نآ  رد  .دوب  هفوک  ۀـگرزلا  هقطنم 

رکنم ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوجو  یلوا  دراد ، داضت  ینامیلا  اب  ءامسلا  دنج  ربهر  يواعرگلا  یتدیقع  ياهاعدا 
هب یماظن ، تیلاـعف  رظن  زا  .دـناد  یم  ناـمز  ماـما  یـصو  دـنزرف و  ار  دوخ  یمود  هتـسناد و  یم  دـمحم  لآ  مئاـق  ار  دوخ  هدـش و  یم 

یکاح رما  نیا  .دندیدرگ  بوکرس  دندش و  دراو  تایلمع  کی  رد  هیملع  ياه  هزوح  قارع و  یعیش  تلود  هیلع  گنهآ  مه  تروص 
.تسا هدوب  ساسا  یب  اه  نآ  یتدیقع  ياهاعدا  دندش و  یم  هرادا  يدحاو  ربهر  طسوت  هدرپ  تشپ  زا  نایرج  ود  ره  هک  تسا  نیا  زا 

، فجن ۀـگرزلا  ۀـقطنم  رد  يواعرگلا  مایق  بوکرـس  اب  .داد  همادا  ار  شتیلاعف  يرـس  تروص  هب  یناـمی  ناـیرج  قوف ، ۀـثداح  زا  دـعب 
، فجن رد  شناوریپ  زارفن  لهچ  يریگتـسد  اب  دعوم ، زا  شیپ  هام  کی  اما  دنک ؛ مایق  لاس 1429 ياروشاع  رد  تفرگ  میمصت  ینامی 

زور رد  تشاد  همانرب  هورگ  نیا  .دـهد  ماجنا  اروشاع  مسارم  رد  البرک  فجن و  رد  ار  یمادـقا  تسناوتن  هتفای و  شهاک  شا  ییاـناوت 
ار سدقم  مرح  ود  دنیامن و  ماع  لتق  ار  یسابع  ینیسح و  نیمرح  نارئاز  دنک و  مایق  تایاور ، ساسا  رب  اعوسات و 
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، يرمق ۀتـشذگرد 1419   ) یمامحلا دمحمدیـس  هللا  تیآ  موحرم  دنزرف  یمامحلا  نسح  يربهر  اب  سپـس  .دـنروآرد  دوخ  لرتنک  هب 
هب اه  نآ  تیلاعف  دننک و  تعیب  يدـهم  ماما  ناونع  هب  هنیثب  نبا  اب  سپـس  .دـننک  رورت  ار  ینید  عجارم  هتفر و  فجن  هب  یـسمش ) 1377

هرصب رد  ینیسح  ياه  تئیه  هب  هلمح  اب  ار  دوخ  تیلاعف  اعوسات  حبـص  تعاس 9:30  رد  هرگ  نیا  .دوش  هدیشک  هیرصان  هرـصب  يوس 
زاغآ عیرـس  شنکاو  پیت  هب  هلمح  اب  ار  دوخ  تیلاعف  هیرـصان  رد  نینچ  مه  .دـنوش  بونج  تفن  رقم  دراو  دنتـسناوت  دـندرک و  زاـغآ 

.دندش هتشک  تاعالطا  لوئسم  ضیمرلا  دمحموبا  گنهرس  پیت و  نیا  هدنامرف  يرباجلا ، ءاقلوبا  پیترس  نآ ، یپ  رد  دندرک و 

هک درک  ریگتـسد  ار  هورگ  نیا  ةدـنامرف  ربهر و  هلمج 15 زا  يدـهملا ) راصنا   ) ینامیلا هورگ  حلـسم  رـصانع  زا  رفن  فجن 45  سیلپ 
زور رد  هتـشاد  دصق  شهورگ  درک  فارتعا  یمامحلا  نسح  .دوب  ناگدشریگتـسد  نایم  رد  هورگ  نیا  یبهذـم  ربهر  یمامحلا  نسح 
هورگ نیا  : » تسا هتفگ  شتافارتعا  يربخ  سنارفنک  رد  يو  .دـهد  رارق  فدـه  دروم  ار  ینیـسح  ياه  تئیه  ینید و  عجارم  اروشاـع 

« .دـناد یم  دوـخ  فدـه  ار  قارع  یتـینما  عاـضوا  ندیـشاپ  مه  زا  ینید و  ياـملع  تیعجرم  هب  هلمح  تسا و  دـهاجم  رازه  هد  ياراد 
یتاغیلبت و یلام ، روما  لوئـسم  نوچ  مه  ییاه  تیلوئـسم  هورگ  نیا  رـصانع  زا  يدادـعت  : » دـیوگ یم  شتافارتعا  همادا  رد  یماـمحلا 

یجراخ ياهروشک  زا  ام  ياه  هنیزه  : » تسا هدوزفا  يو  .متسه » هورگ  نیا  یناحور  تعامج و  ماما  نم  دنتشاد و  هدهع  رب  ار  یماظن 
« .تسا دوواد  هراتس  ام  راعش  دوش و  یم  نیمأت  تاراما  هژیو  هب  و 

دمحا هک  درک  شاف  يربخ  رد  قارع  رد  دـمتعم  ياه  يرازگربخ  زا  سرپ  فلم  يربخ  هاـگیاپ  هدـش ، داـی  ۀـثداح  زا  سپ  زور  دـنچ 
رد هتخیرگ و  تاراما  روشک  هب  هیرصان  هرصب و  ۀثداح  زا  دعب  ینامیلا  نسحلا 

61 ص :
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(1) .تسا هدیزگ  تماقا  یبد 

یثوحلا نیدلاردب  نیسح  دیس  . 6

هدنیامن ات 1997  لاس 1993  زا  يو  .تسا  یثوحلا  نیدـلاردب  نیـسحدیس  دـنا ، هتـسناد  یناـمی  یعدـم  ار  وا  هک  یتیـصخش  نیرخآ 
.دش ادج  قحلا »  » مان هب  یمالسا  هورگ  کی  زا  لاس 1997  رد  تشاد و  هدهعرب  ار  نمؤم  ناناوج  هورگ  تسایر  دوب و  نمی  سلجم 

ای يریگ  تسد  يارب  هک  نمی  تلود  دـش و  گنج  دراو  نآ  هیلع  اکیرما  زا  نمی  تلود  تیامح  هب  ضارتعا  اب  هتـشذگ  لاس  یثوحلا 
هقطنم رد  يراغ  رد  شنارای  زا  يا  هدع  هار  مه  هب  ار  وا  يریگرد  اه  تدم  زا  سپ  دوب ، هدرک  نییعت  هزیاج  رالد  رازه  يو 54  نتشک 
سلجم سیئر  دامعلا ، ماصع  رتکد  ار  نایرج  نیا  حورـشم   (2) .دندناسر لتق  هب  ناتسبرع ، اب  يزرم  هقطنم  کیدزن  نارم ، یناتـسهوک 

: تسا هداد  حرش  هنوگ  نیا  نمی  نایعیش  يالعا 

هوک رد  تمواقم  زور  دون  زا  سپ  هتشذگ  رویرهش  رد  هک  تسا  یثوحلا  ییابطابطلا  نیدلاردبدیس  همالع  دنزرف  یثوحلا  نیـسحدیس 
.دمآ لیان  تداهش  ضیف  هب  هدعص  ناتسا  هدش  هرصاحم  ياه 

درب و یم  هانپ  اه  هوک  هنماد  هب  شنادرگاش  زا  نت  داتفه  دودح  هار  مه  هعمج  ياه  بش  یگشیمه ، تداع  قبط  یثوحلا  نیسحدیهش 
وا شنارای  زا  نت  داتفه  يو و  هزور  دون  هرـصاحم  اب  نمی  نایماظن  هک  درک  یم  زاین  زار و  شیوخ  يادخ  اب  لیمک  ياعد  ندـناوخ  اب 

.دندناسر تداهش  هب  ار 

62 ص :

زاوها و رهش  مرتحم  ۀعمج  ماما  يردیح ، رتکد  نیملسملاو  مالسالا  تجح  طسوت  ینامیلا  نسح  دمحا  ةرابرد  هدش  دای  تاعالطا  - 1
رد تسا و  هدش  هیهت  نایرج  نیا  ناغلبم  اب  طابترا  قارع و  رد  ینادـیم  تاقیقحت  رد  ناگربخ ، سلجم  رد  ناتـسزوخ  ناتـسا  ةدـنیامن 

.مییامن ریدقت  رکشت و  تشاذگ  ام  رایتخارد  ار  تاعالطا  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  ناشیا  زا  تسا  مزال  اج  نیا 
.12/9/1384 زوین ، فیرش  تیاس  - 2
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نیا یلو  .تسا  هدرک  توبن  ياعدا  يو  هک  دش  یعدم  یثوحلا ، نوزفازور  تیبوبحم  شیازفا  زا  يریگولج  يارب  ادتبا  نمی  تموکح 
شالت سپـس  .تشادـن  ییآراک  مه  دـنفرت  نیا  اما  هدرک  تماما  ياعدا  يو  دـنتفگ  هاگ  نآ  .دـهد  بیرف  ار  مدرم  تسناوتن  راـک  هار 

هقالع رد  تسناوتن  مه  نیا  یلو  تسا ، هدرک  تینامی  ياعدا  يو  هک  دـننک  هعیاش  هنوگ  نیا  یتلود  ياه  هناسر  کمک  اب  اـت  دـندرک 
.دنک داجیا  یللخ  يو  هب  نمی  نایعیش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  هناتسآ  رد  هک  یصخش  تسا ؛ هدمآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  زا  یخرب  رد 
اب نمی  تموکح  .دراد  مان  نیـسح  اـی  نسح  دـناوخ ، یم  ارف  بهاذـم  نیرت  هتفاـی  تیادـه  يوس  هب  ار  مدرم  دـنک و  یم  ماـیق  نمی  زا 

هعیـش شبهذـم  نیـسح و  شمان  اریز  تسا ، دوعوم  یناـمی  ناـمه  یثوحلا  نیـسحدیس  هک  دوب  هدرک  اـعدا  ثیداـحا ، نیا  هب  دانتـسا 
(1) .دوب هدرکن  ییاعدا  نینچ  هاگ  چیه  يو  دوخ  هک  یلاح  رد  .تسا  یماما  هدزاود 

دیدرت ناوت  یمن  هدـش  دای  نایعدـم  يواعد  نالطب  رد  درمـش ، میهاوخرب  یعقاو  ینامی  يارب  همادا  رد  هک  ییاـه  یگژیو  هب  هجوت  اـب 
رد نمی  زا  يدرم  مایق  هب  داقتعا  ندوب  راد  هشیر  نیملسم ، زا  یناوارف  هدع  دزن  نآ  شریذپ  خیرات و  رد  اعدا  نیا  حرط  لصا  اما  درک ،
مه دریگ ، یم  همشچرس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاملک  زا  اهنت  نیملسم ، ِینهذ  زاکترا  نیا  .دهد  یم  ناشن  ار  نامزلارخآ 

تیودهم هشیدنا  تلاصا  هب  نانآ ، هب  یمالسا  هعماج  دارفا  زا  يرایـسب  ندروآ  يور  تیودهم و  نیغورد  نایعدم  دوجو  زا  هک  نانچ 
.درب یپ  ناوت  یم 

تیمتح ینامی و 

تایاور رد  هشیر  هک  روهظ  ياه  هناشن  فورعم  تامیسقت  زا  یکی 

63 ص :

.10/2/1384 زوین ، فیرش  تیاس  - 1
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ياـه هناـشن  رد  اـما  دـنبای ، یم  قـقحت  روـهظ  زا  شیپ  ًاـمتح  یمتح ، ياـه  هناـشن  .تسا  یمتحریغ  یمتح و  هب  میـالع  میـسقت  دراد ،
ناـیم رد  یمتحریغ ؟ اـی  تسا ، روهظ  یمتح  ياـه  هناـشن  زا  زین  یناـمی  شبنج  اـیآ  .دراد  دوجو  زین  قـقحت  مدـع  لاـمتحا  یمتحریغ 

یناـمی ماـیق  ندوـب  یمتح  هب  تیاور  ود  رد  دـنا ، هدرک  میـسقت  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  ار  روـهظ  ياـه  هناـشن  هک  یثیداـحا  هعوـمجم 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هبیغلا ، باتک  رد  دوخ و  دنس  هب  ار  لوا  تیاور  ینامعن  خیش  .تسا  هدش  حیرصت 

َنِم ِءاـمَّسلا  َنِم  ُعَلطَی  ٌّفَک  ِموتحَملا َو  َنِم  ِهَّیکَّزلا  ِسفَّنلا  ُلـتَق  ِموـتحَملا َو  َنِم  ُّیناـمَیلاَو  ِموـتحَملا  َنِم  ُّیناـیفُّسلاو  ِموـتحَملا  َنِم  ُءادِّنلا 
؛(1) ِمُوتحَملا

یم نایامن  نامسآ  قفا  زا  هک  یتسد  فک  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ینامی و  ینایفس و  تسا و  یمتح  ياه  هناشن  زا  ینامـسآ  يادن 
.دنتسه یمتح  ياه  هناشن  زا  زین  دوش 

ياـه باـتک  رد  اـما  هدـمآ ، قوـف  لکـش  هـب  تـیاور  هدرک ، حیحـصت  ار  نآ  يراـفغ  موـحرم  هـک  یناـمعن  هـبیغلا  باـتک  ۀخــسن  رد 
.درادـن دوجو  ِمُوتحَملا » َنِم  ُِّینامَیلا   » هلمج دـنا ، هدرک  تیاور  ینامعن  هبیغلا  زا  ار  تیاور  نیا  هک   (3) هادهلا تابثا  (2) و  راونالاراحب

نآ يانبم  رب  ناوت  یمن  ور ، نیا  زا  و  درب ، یم  جنر  زین  خسن  فالتخا  لکشم  زا  دنس  فعـض  رب  هوالع  هدش  دای  تیاور  ساسا ، نیارب 
.درک تواضق  هناعطاق 

هیلع قداص  ماـما  زا  وا  هلظنح و  نب  رمع  زا  دوخ  دنـس  هب  همعنلا  ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  باـتک  رد  قودـص  خیـش  هک  ار  مود  ثیدـح 
: تسا نینچ  هدرک ، لقن  مالسلا 

64 ص :

تاکردتسم کن : ...و ؛) یـسوم  نب  هللادیبع  دوجو  لیلد  هب  تسا  فیعـض  ثیدح  نیا  . ) ح11 ، 14 باب ص262  ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص196. ج5 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع 

ح98. ، 25 باب ص233 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 2
ح99. ، 9 لصف ، 34 باب ص735 ، ج3 ، هادهلا ، تابثا  - 3
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؛(1) ِءادیَبلِاب ُفسَخلا  ِهَّیکَّزلا َو  ِسفَّنلا  ُلتَق  ُهَحیَّصلا َو  ُِّینایفَّسلا َو  ُِّینامَیلأ َو  ٍتامُوتحَم  ٍتامالَع  ُسمَخ  ِمئاقلا  ِماِیق  َلبَق 

هتشک ینامسآ ، هحیص  ینایفـس ، ینامی ، تشاد : دهاوخ  دوجو  یمتح  تمالع  جنپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  زا  شیپ 
.ءادیب نیمزرس  رد  نتفرورف  هیکز و  سفن  ندش 

هلظنح نب  رمع  زا  دوخ  دانـسا  هب  ار  تیاور  نیمه  زین   (3) هبیغلا رد  ینامعن  خیش  (2) و  یفاک رد  ینیلک  خیش  قودص ، خیـش  رب  هوالع 
.درادن دوجو  تاموتحم »  » ةژاو باتک  ود  نیا  رد  اما  دنا ، هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

65 ص :

نب نسحلا  نب  نیـسحلا  نع  نسحلا ، نب  دـمحم  تسا : تروص  نیا  هب  ثیدـح  نیا  دنـس  . ) ح7 ، 57 باب ص650 ، نیدـلا ، لامک  - 1
، یـشاجنلا لاجر  کـن : نسح  نب  دـمحم  تقاـثو  هراـبرد  .هلظنح  نب  رمع  نع  ریمع ، یبا  دـمحم  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  ناـبا ،
ص112؛ تسرهفلا ، کن : دیعس  نب  نیسح  تقاثو  هرابرد  ص270 ؛ دواد ، نبا  لاجر  کن : نسح  نب  نیسح  تقاثو  هرابرد  ص383 ؛
ص442؛ ج7 ، ماهفالا ، کلاسم  کن : هلظنح ، نب  رمع  تقاثو  هراـبرد  ص404 ؛ تسرهفلا ، کن : ریمع  یبا  نب  دـمحم  تقاثو  هرابرد 

(. ص476 ج2 ، عیبلا ، باتک 
نع یـسیع ، نب  دمحم  نب  دـمحا  نع  ییحی ، نب  دـمحم  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح483 . ص310 ، ج8 ، یفاکلا ، - 2

هرابرد ص353 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : ییحی  نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  .هلظنح  نب  رمع  نع  زازخلا ، بویا  یبا  نع  مکحلا ، نب  یلع 
یبا تقاثو  هرابرد  ص263 ؛ تسرهفلا ، کن : مکح  نب  یلع  تقاثو  هراـبرد  ص82 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : دمحم  نب  دمحا  تقاثو 

ج2، عیبلا ، باتک  ص442 ؛ ج7 ، ماهفالا ، کلاسم  کن : هلظنح ، نب  رمع  تقاثو  هراـبرد  ص20 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : زازخ  بویا 
ص476.

(. تسا هلسرم  تیاور  نیا  . ) ح9 ص261 ب14 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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کی زا  شیب  ار  نآ  ناوت  یمن  دنا ، هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  زا  ار  هدش  دای  تیاور  هس  ره  هک  اج  نآ  زا 
یم رظن  هب  هک  نانچ  مه  تسا ، ربتعم  یفاک  تیاور  اما  درادـن ، يربتعم  دنـس  ینامعن  تیاور  لـقن ، هس  نیا  ناـیم  زا  .تسناد  ثیدـح 

رد دراد : دوجو  توافتم  ِلقن  ود  اب  تیاور  کی  ام  ربارب  رد  نیاربانب ، .تسا  ریذپ  نانیمطا  يدنس  رظن  زا  زین  قودص  خیـش  لقن  دسر ،
«. ٍتامُوتحَم ٍتامالَع  ُسمَخ  ِمئاقلا  ِماِیق  َلبَق   » رگید لقن  رد  تسا و  مئاقلا » مایق  لبق  تامالع  سمخ   » لقن کی 

: تفگ دیاب  دراد ، حیجرت  يرگید  رب  اه  نآ  زا  کی  مادک  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

دوجو نابا  نب  نسح  نب  نیـسح  نیدـلا ، لامک  دنـس  رد  اریز  تسا ، رتربتعم  نیدـلا  لامک  تیاور  دنـس  زا  یفاک  تیاور  دنـس  فلا )
(1) .تسا هدرک  قیثوت  ار  يو  دواد  نبا  اما  تسا ، هدشن  قیثوت  امدق  یلاجر  ياه  باتک  رد  تیصخش  نیا  هک  دراد 

هدومن لودـع  دوخ  يانبم  زا  نکیل   (2)، هدرک قیثوت  ار  ناشیا  تارایزلا  لـماک  دانـسا  رد  عوقو  ساـسا  رب  زین  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم 
مک تسد  نیدـلا ، لامک  باتک  تیاور  زا  یفاک  باتک  تیاور  هک  دوش  یم  ثعاب  هدـش ، داـی  تیـصخش  تقاـثو  رد  دـیدرت   (3) .دنا

.دشاب رتربتعم 

زا رظن  دروم  بلطم  اریز  دراد ، حیجرت  یفاک  باتک  تیاور  مه  زاب  دشاب ، هزادنا  کی  هب  تیاور  ود  نیا  دنس  رابتعا  هک  ضرف  رب  ب )
مدقم هصیقن  مدع  لصا  رب  هدایز ، مدـع  ِلصا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  القع  يانب  ساسا  رب  تسا و  هصیقن  هدایز و  نیب  رما  نارود  دراوم 

ییوخ هللا  تیآ  .تسا 

66 ص :
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: دیامرف یم  هراب  نیارد 

هدایز نآ  دقاف  يرگید  هدایز و  رب  لمتشم  تیاور  کی  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، هدش  تیاور  تروص  ود  هب  ثیدح  کی  هک  یماگنه  ]
یـشومارف يور  زا  هک  نیا  اما  دـنک ، یم  شومارف  ار  هملک  ود  ای  کی  ناسنا  یهاگ  نوچ  تسا ، هدایز  هب  لمع  رب  ـالقع  ياـنب  دـشاب ]

(1) .تسا دیعب  رایسب  دنک ، هفاضا  تیاور  هب  ار  هملک  ود  ای  کی 

هدعاق قیداصم  زا  ام  ثحب  دروم  عوضوم  دسر  یم  رظن  هب  هصیقن ، مدع  لصا  رب  هدایز  مدع  لصا  میدـقت  رب  القع  يانب  مغر  یلع  اما 
تایاور نیا  زا  يرایـسب  رد  هک  تفایرد  ناوت  یم  یگداـس  هب  روهظلا  مئـالع  ِتاـیاور  هب  ارذـگ  یهاـگن  اـب  نوچ  دـشابن ، هدـش  داـی 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هنومن  يارب  .دنا  هدش  هدناوخ  موتحم  میالع ، زا  يدادعت 

؛(2) ٍبَجَر یف  ُِّینایفُّسلا  ُجورُخ  ِمُوتحَملا  َنِم  ٍمُوتحَِمب َو  َسیل  ام  ُهنِم  ٌمُوتحَم َو  ِرمألا  َنِم 

.تسا بجر  هام  رد  ینایفس  جورخ  یمتح  روما  زا  یکی  دنا و  یمتح  ریغ  یخرب  یمتح و  روما  زا  یخرب 

ای یمتح  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  باحصا  یهاگ  هک  تسا  هدوب  ملسم  ردق  نآ  یمتحریغ ، یمتح و  هب  روهظ  ياه  هناشن  میـسقت  هلئـسم 
یمتح و هب  اه  هناشن  میـسقت  لـصا  ندوب  ملـسم  هدـنهد  ناـشن  تـالاؤس  نیا  .دـندرک  یم  لاؤس  اـه  هناـشن  زا  یخرب  ندوب  یمتحریغ 

.تسا یمتحریغ 

تیمتح هب  تمالع  جـنپ  نیا  یهاگ  دـنوش و  یم  رکذ  مه  راـنک  رد  تمـالع  جـنپ  ًـالومعم  روهظ  ياـه  هناـشن  ناـیم  زا  نیا ، رب  نوزفا 
، دنا هدش  فیصوت 
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: دندومرف تسا ؟ تایمتح  زا  ینایفس  جورخ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا  ًالثم 

ٌمُوتحَم ِهَّیکَّزلا  ِسفَّنلا  ُلتَق  ٌمُوتحَم َو  َِهلوَّدـلا  ِیف  ِسابَعلا  یَنب  ُفالِتخا  ٌمُوتحَم َو  اـِهبِرغَم  نِم  ِسمَّشلا  ُعُولُط  ِمُوتحَملا َو  َنِم  ُءادِّنلا  مَعَن َو 
؛(1) ٌمُوتحَم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدمحم  لآ  نِم  ِِمئاقلا  ُجوُرُخ  َو 

هتشک تسا ، یمتح  تموکح  رـس  رب  سابع  ینب  فالتخا  تسا ، یمتح  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  تسا ، یمتح  ینامـسآ  يادن  هلب و 
.تسا یمتح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  جورخ  تسا و  یمتح  هیکز  سفن  ندش 

یهاگ هدوب و  عیاش  لوادتم و  تایاور  گنهرف  رد  موتحم ، هب  روهظ  میالع  زا  یـشخب  فیـصوت  هک  دش  نشور  تشذـگ ، هچ  نآ  زا 
زا يرایسب  و  هدش ، رکذ  مه  رانک  رد  هناشن  جنپ  ثحب ، دروم  تیاور  رد  هک  اج  نآ  زا  و  دنا ، هدش  یم  فیصوت  تیمتح  هب  هناشن  جنپ 

ینهذ تازکترم  ساسا  رب  ثیدح  نیا  نایوار  زا  یکی  هک  تسین  دیعب   (2)، دنا هدش  فیصوت  موتحم  هب  رگید  ياهاج  رد  میالع  نیا 
« َرارِضال َرَرَضال َو   » ثیدح دروم  رد  ینیئان  موحرم  ار  بلطم  نیا  ریظن  .دشاب  هدوزفا  تیاور  هب  ار  موتحم  هژاو  وهـس ، يور  زا  دوخ و 

یلص مالسا  یمارگ  لوسر  مالک  نیا  دراد ، ترهش  تنـس  لها  هعیـش و  دزن  هک  یتیاور  دیوگ : یم  هراب  نیارد  ناشیا  .دنا  هدرک  نایب 
نایم ضراعت  ماقم  رد  اریز  نمؤملا ؛» یلع   » ای مالـسالا » یف   » هملک ندوزفا  نودـب  َرارِـضال ،» َرَرَـضال َو  : » تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هدایز نآ  هک  نیا  رب  مکح  ینعی  تسا ، هصیقن  مدـع  لصا  رب  هدایز  مدـع  لصا  میدـقت  رب  هیارد  ثیدـح و  لها  يانب  هصیقن ، هدایز و 

نآ هک  يرگید  تیاور  زا  هتشاد و  دوجو  عقاو  رد 
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هملک طوقس  اما  دنک ، هفاضا  ثیدح  رب  ار  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  يوار  هک  دیامن  یم  دیعب  رایـسب  و  تسا ، هدش  طقاس  درادن ، ار  هدایز 
یتیـصوصخ ثحب  نیا  رد  اما  درادن ، یتافانم  لصا ، ود  ره  تیجح  تلفغ ، مدع  لصا  ساسا  رب  اذل  .تسین  دیعب  یلیخ  ثیدح  زا  يا 

القع يانب  لصا ، ود  نیا  تیجح  أشنم  رگا  اریز  تسا ، مدـقم  هداـیز  مدـع  لـصا  رب  هصیقن  مدـع  لـصا  نآ ، لـیلد  هب  هک  دراد  دوجو 
نایوار و زا  یکی  تلفغ  ، ) هدش هداد  حیـضوت  هک  دشاب  يزیچ  نامه  هصیقن  مدع  لصا  رب  هدایز  مدع  لصا  میدـقت  أشنم  رگا  دـشاب و 

صوصخم بلطم  نیا  دیامن ،) شومارف  ار  يزیچ  دنک و  تلفغ  يرگید  يوار  هک  نیا  زا  تسا  رتدیعب  ثیدح  رب  يزیچ  ندرک  هفاضا 
یلع  » اـی مالـسالا » یف   » هملک ساـسا ، نیا  رب  .لوادـتم  سونأـم و  ياـه  هژاو  یناـعم و  هن  تسا ، رود  نهذ  زا  هک  تـسا  ییاـه  هداـیز 

(. هصیقن مدع  لصا  رب  هدایز  مدع  لصا  میدقت   ) تسا ملسم  هیارد  ثیدح و  لها  دزن  هک  تسین  يا  هدعاق  قیداصم  زا  نمؤملا »

ناکما نیا  دـشاب  زیاج  اهاعد ، اه و  هبطخ  هن  یعرـش ، ماکحا  هب  طوبرم  ثیداـحا  رد  اـنعم  هب  لـقن  رگا  مالـسالا :) یف   ) لوا هژاو  اـما 
نآ هب  ار  مالسالا  یف  هژاو  دنک  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  ار  يا  هیـضق  هک  یماگنه  يوار  هک  دراد  دوجو 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  نامگ  يوار  تسا  یعرـش  تالوعجم  زا  هک  اج  نآ  زا  ررـض  یفن  اریز  دیازفیب ،

: دننام دراد ؛ دوجو  ترضح  نآ  ماکحا  بلاغ  رد  هژاو  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  دنا ؛ هدرک  یفن  مالسا  رد  ار  نآ 

یفن اب  ار  ررـض  یفن  دوخ  شیپ  زا  يوار  سپ  .نآ  لاثما  ِمالـسإلا و  ِیف  َءاصخإ  ال  ِمالـسإلا ، ِیف  َهَروُرَـص  ـال  ِمالـسإلا ، ِیف  َهَِّیناـبهُرال 
(1)  .« ...تسا هدرک  سایق  هرورص 
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هب .دـشابن  لوادـتم  عیاش و  هدایز ، نیا  هک  تسا  يدراوم  رد  هدایز  مدـع  لصا  میدـقت  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  ینیئان  موحرم  تاملک  زا 
لـصا میدقت  هدعاق  ور ، نیا  زا  و  هدوب ، سونأم  عیاش و  ياه  هژاو  زا  موتحم  هژاو  روهظلا ، مئالع  تایاور  ياضف  رد  هک  دسر  یم  رظن 

.تسین يراج  نآ  رد  هصیقن  مدع  لصا  رب  هدایز  مدع 

تیاور رب  یفاک  تیاور  ور ، نیا  زا   (1) .تسا رت  طباض  نیدلا  لامک  هلمج  زا  یثیدح و  ياه  باتک  مامت  هب  تبـسن  یفاک  باتک  ج )
.دراد حیجرت  نیدلا  لامک 

دراد و حیجرت  نیدلا  لامک  تیاور  رب  هدماین  نآ  رد  تاموتحم  هژاو  هک  یفاک  باتک  تیاور  هناگ ، هس  نیارق  نیا  ساسا  رب  هصالخ ،
.تسین ریذپ  تابثا  ینامی ، شبنج  ندوب  یمتح  ور  نیا  زا 

ینامی مان 

تیصخش نیا  مان  هب  حیرـصت  مدع  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  یثیدح  ینامی  یعقاو  مان  دروم  رد 
نامز رد  دناوتب  گرزب  تیـصخش  نیا  ات  دشاب  یلامتحا  ياهدصق  ءوس  زا  وا  ندنام  ناما  رد  وا و  ناج  زا  تظافح  لیلد  هب  دناوت  یم 

تیصخش نیا  مان  هب  ییاه  هراشا  ّتنـس  لها  عبانم  رد  ناموصعمریغ و  تاملک  رد  اما  .دناسر  ماجنا  هب  ار  دوخ  سدقم  تلاسر  ررقم ،
: هلمج زا  تسا ، هدش 

: دنک یم  تیاور  نینچ  نهاک  حیطس  زا  ثراح  نب  بعک  زا  یسرب  راونالا  قراشم  باتک  زا  یسلجم  همالع 

ًایداه ًاّیکز و  ًاکَرابُم  ُرَهظَی  َكانُهَف  ِنَتِفلا  ُرمَغ  ِهِجورُِخب  ُبَهُذیَف  ٌنَسَح  وَا  ٌنیسح  ُهُمـسا  ِنطُقلاک  ُضَیبأ  ِنَمَیلا  ِءاعنَـص  نِم  ُجُرخَی  َُّمث  ... 
؛(2) ًاّیدهم

70 ص :
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رد .دبای  یم  نایاپ  اه  هنتف  یتخس  وا  مایق  اب  دنک و  یم  مایق  نسح  ای  نیسح  مان  هب  هبنپ  ناسب  دیفـس ، يدرم  نمی  ياعنـص  زا  سپـس  ... 
.دنک یم  روهظ  هدش  تیاده  هدننک و  تیاده  كاپ و  كرابم و  تیصخش  ماگنه  نیا 

: دسیون یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا   (1)« ناطحق نم  لجر  جرخی  یتح  هعاسلا  موقتال  : » ثیدح حرش  رد  رجح  نبا 

اب قوف  تیاور  لقن  زا  سپ  ملـسم  اریز  دشاب ، هاجهج  يو  مان  هک  تسا  هداد  لامتحا  یبطرق  نکیل  مدرکن ، ادیپ  ار  تیـصخش  نیا  مان 
اهزور و هاجهَج ؛ هل  ُلاُقی  ٌلُجَر  َُکلمَی  یّتَح  ُّیلاـیللاو  ُماـّیالا  ُبَهذَـتال  : » تسا هدرک  لـقن  نینچ  ربماـیپ  زا  هریرهوبا  زا  يرگید  دـنس 

(2)« .دسر تموکح  هب  دنیوگ  هاجهج  وا  هب  هک  يدرم  ات  دنسر  یمن  نایاپ  هب  اه  بش 

: دسیون یم  ینامی )  ) یناطحق مان  دروم  رد  رگید  ياج  رد  رجح  نبا 

یم ماشه  نبا  .تسا  هدوب  صخشم  وا  مایق  نامز  یناطحق و  هریـس  مان و  دهد  یم  ناشن  هک  متفای  یبلاطم  ماشه  نبا  ناجیتلا  باتک  رد 
، رماـع نب  رمع  شردارب  هب  گرم  ماـگنه  يو  .تشاد  ینـالوط  يرمع  هک  دوب  گرزب  یهاـشداپ  نهاـک و  رماـع ، نب  نارمع  دـسیون :

هجیتن رد  برآم و  دـس  ندـش  ناریو  لوا : بضغ  دراد : نمی  لـها  يارب  تمحر  ود  بضغ و  ود  دـنوادخ  تفگ : اـیقیزم  هب  فورعم 
دمحم مان  اب  هماهت  زا  يربماـیپ  ندـش  ثوعبم  لوا : تمحر  اـما  .هشبح  طـسوت  نمی  فرـصت  مود : بضغ  دوب ، اهرهـش  ندـش  بارخ 

رد .دوش  ناریو  ادخ  هناخ  هک  تسا  ینامز  مود : تمحر  ددرگ ، یم  زوریپ  ناکرشم  رب  دوش و  یم  ثوعبم  تمحر  هب  هک  تسا 

71 ص :

ص159. ج4 ، يراخبلا ، حیحص  - 1
ص397. ج6 ، يرابلا ، حتف  - 2
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هدرک و نوریب  اج  نآ  زا  ار  ناگدـننک  ناریو  دزیگنا و  یم  رب  دوش  یم  هتفگ  حـلاص  نب  بیعـش  وا  هب  هک  ار  يدرم  دـنوادخ  لاح  نآ 
(1) .دوشن تفای  ینامیا  نمی  نیمزرس  رد  زج  ایند  رد  هک  نیا  ات  دیامن ، یم  دوبان 

: دیوگ یم  دنک ، یم  لقن  ناورم  کلملادبع  نامرف  زا  ار  ثعشا  نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  نتفات  رب  رس  هک  نیا  زا  سپ  زین  يدوعسم 

ار يراد  مامز  هک  تسوا  .دنتسه  شراظتنا  رد  نمی  لها  هک  تسا  یناطحق  نامه  هک  دش  یعدم  داهن و  مان  نینمؤملارصان  ار  دوخ  وا 
تسا و دـبع  نم  ماـن  تفگ : خـساپ  رد  تسا ، فرح  هس  رب  یناـطحق  ماـن  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  یتـقو  .دـنادرگ  یم  زاـب  نمی  لـها  هـب 

(2) .تسین نم  مسا  وزج  نامحرلا » »

ناوت یمن  یملع  طباوض  رظن  زا  اما  دوب ، ینامی  مان  دروم  رد  ناثدحم  نادنم و  شناد  هاگدید  اب  ییانـشآ  يارب  اهنت  تشذگ ، هچ  نآ 
یمن ینامی  مان  دروم  رد  نیاربانب ، .دنتسین  رادروخرب  ینقتم  دانـسا  زا  هدشن و  رداص  موصعم  زا  اریز  درک ، دامتعا  هدش  دای  بلاطم  هب 

.درک يا  هناعطاق  رظنراهظا  ناوت 

نخـس وا  ةرابرد  هدـش و  هراشا  وا  هب  ییاه  هژاو  هچ  اب  هدـماین ، تیـصخش  نیا  مان  تایاور  رد  رگا  هک  تسا  نیا  یـساسا  لاؤس  لاـح 
: زا دنا  ترابع  دنا ، هتفر  راک  هب  تیصخش  نیا  هب  هراشا  يارب  هک  ییاه  هژاو  تفگ ، دیاب  خساپ  رد  تسا ؟ هدش  هتفگ 

لاؤس مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتقو  ًالثم  تسا ، هتفر  راک  هب  هژاو  نیا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  ینامی : . 1
ینامز هچ  امش  مئاق  هک  دش 

72 ص :

ص67. ج13 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص271. فارشالا ، هیبنتلا و  - 2
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: دندومرف درک ، دهاوخ  روهظ 

؛(1) ...ِءادیَبلِاب ُفسَخ  ِنَمَیلا َو  َنِم  ِّینامَیلاَو  ِماّشلا  َنِم  ِّینایفُّسلا  ُجوُرُخ  َو  ِءاسِّنلِاب ...  ُلاجرلا  َهَّبَشَت  اذإ 

 . ...دهد خر  ءادیب  نیمزرس  رد  نتفرورف  دنک و  مایق  نمی  زا  ینامی  ماش و  زا  ینایفس  و  دنوش ...  نانز  هیبش  نادرم  هک  یماگنه 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  روصنم : ینامیلا و  روصنم  . 2

؛(2) ُّینایفسلا مهیلع  رهظف  ُمورلاو  ُكرتلا  َجَرَخ  ِّینامیلا ، ِروصنملاو  ِعقبالا  یلع  ُّینایفُّسلا  َرَهَظ  اذإ 

.دوش یم  زوریپ  زین  اه  نآ  رب  ینایفس  دننک و  یم  مایق  مور  كرت و  دوش ، زوریپ  ینامی  روصنم  عقبا و  رب  ینایفس  نوچ 

: دنا هدومرف  يرگید  ثیدح  رد 

؛(3) هدونجب َءاعنص  نم  ُّینامیلا  ُروصنم  مهیلا  ریسی  مث  ... 

.دوش یم  راپس  هر  اه  نآ  يوس  هب  اعنص  يوس  زا  شنایهاپس  هار  مه  ینامی  روصنم  سپس  ... 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دوش  یم  دای  روصنم  ناونع  اب  تسا ، ربمایپ  نیـشناج  ةدنهد  يرای  هک  نمی  زا  يدرم  جورخ  زا  یتیاور  رد 
: دنا هدومرف  نمی  لها  فصو  رد  تیاور  نیا  رد  ملس  هلآ و  و 

؛(4) یّیصو فلخ  یفَلَخ و  ُرُصنی  ًافلا  نیعبس  یف  ُجُرخی  ُروصنملا  مهنم  مُهنامیا و  ٌخسار  مُهبولق  ُهقیقر  موق 

73 ص :

ح16. ، 32 باب ص331 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص275. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2
ص276. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3

ح1. ، 2 باب ص46 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 4
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نم و نیـشناج  دـنک و  یم  مایق  رفن  رازه  داـتفه  اـب  هک  روصنم  .دـنراد  راوتـسا  ییاـه  ناـمیا  قیقر و  ییاـه  بلق  نمی  نیمزرـس  مدرم 
.تساه نآ  زا  دهد ، یم  يرای  ارم  یصو  نیشناج 

: تسا هتفگ  نینچ  نمی  لها  هب  باطخ  زین  صاع  نب  رمع  نب  هللادبع 

وا ردپ  هکلب  تسین ، نینچ  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تسامـش ؟ زا  روصنم  دـینک  یم  نامگ  امـش  نمی ! لها  يا 
(1)  . ...تسا یشیرق 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  زا  شا  هرابرد  هریرهوبا  هک  دشاب  یناطحق )  ) فورعم ِینمی  درم  نامه  روصنم  زا  هللادبع  روظنم  دسر  یم  رظن  هب 
: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  و 

؛(2) َناطحق نم  ٌلجر  َجُرخی  یتح  ُهعاسلا  موقتال 

.دنک مایق  نمی  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دوش  یمن  اپرب  تمایق 

.دراد هراشا  تیصخش  نیمه  هب  زین  روصنم  هژاو  .تسا  ینامی  زا  يرگید  ریبعت  یناطحق  دمآ ، دهاوخ  هک  نانچ  مه 

تایاور زا  یـشخب  رد  لقادـح  بلطم  نیا  اما  دراد ، هراـشا  یناـمی  هب  تاـیاور  یماـمت  رد  روصنم  ةژاو  هک  درک  اـعدا  ناوت  یمن  هتبلا 
.تسا تایاور  یجراخ  یلخاد و  نیارق  تسا ، تواضق  رایعم  نایم  نیا  رد  هچ  نآ  تسا و  ینتفریذپ 

: تسا هدش  لدقن  نینچ  هاطرا  زا  ینامیلا : هفیلخلا  . 3

7؛(3) َمیرم ُنب  یسیع  ُلزنَی  هنامز  یف  ُلاجدلا و  جرخی  هِدی  یلع  ٌهّیمور  ُهینطنطسقلا و  ُحَتُفت  يذلا  ُّینامیلا  ِهفیلخلا  کلذ  يَدَی  یلع 

74 ص :

ص66. نتفلا ، - 1
ص159. ج4 ، يراخبلا ، حیحص  - 2

ص253. نتفلا ، - 3
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زا مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دنک و  یم  روهظ  لاجد  دوش ، یم  حتف  وا  تسد  هب  مور  لوبناتـسا و  هک  ینامی  ياوشیپ  نآ  نامز  رد 
.دیامن یم  لوزن  نامسآ 

.تسا هتفرن  راک  هب  ینید  نایاوشیپ  تاملک  رد  هدش  دای  ةژاو 

يوق لامتحا  هب  دـنراد ، حیرـصت  نمی  لها  زا  يدرم  هب  هک  ینامیلا » هفیلخلا   » و ینامیلا » روصنم   » و یناـمی »  » ةژاو زج  هب  یناـطحَق : . 4
ریبعت یناطحق  اریز  دراد ، هراشا  تیـصخش  نیمه  هب  زین  هدمآ  تنـس  لها  عبانم  رد  ًاصوصخ  يددعتم  تایاور  رد  هک  یناطحق »  » هژاو

.تسا ینامی  زا  يرگید 

(1)« .تسا یناطحق  سایق  قبط  نآ  هب  بوسنم  تسا و  نمی  لها  ردپ  ناطحق  : » دسیون یم  روظنم  نبا 

(2)« .تساه ینمی  مامت  ردپ  وا  تفگ و  نخس  یبرع  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  ناطحق  نب  برعی  : » دسیون یم  زین  یحیرط 

یم یهتنم  ناـطحق  هب  نارگید  نادـمه و  هدـنک ، ریمح ، زا  نمی  فـلتخم  ياـه  هریت  بـسن  : » دـسیون یم  هراـب  نـیا  رد  زین  رجح  نـبا 
(3)« .دوش

رانک رد  نمی  ناطحق و  یتیاور  رد  هنومن ، يارب  .دوش  یم  تابثا  هدـشدای  بلطم  زین  يددـعتم  تایاور  زا  تشذـگ ، هچ  نآ  رب  هوالع 
: دنک یم  تیاور  نینچ  بعک  زا  دوخ  دنس  هب  دامح  نبا  تسا : هدش  هداد  تبسن  ود  ره  هب  رظن  دروم  تیصخش  هدش و  رکذ  مه 

؛(4) ِمورلا َهنیدم  حتفی  يذلاوه  هلمعب و  لَمعَی  هنید  یف  َّيدهملاوخا  َناطحق  نم  ِنمیلا  لها  نم  ٌهفیلخ  يدهملا  دعب  نوکی 

75 ص :

ص587. ج1 ، برعلا ، ناسل  - 1
ص147. ج3 ، نیرحبلا ، عمجم  - 2

ص397. ج6 ، يرابلا ، حتف  - 3
ص245. نتفلا ، - 4

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 92 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_75_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_75_4
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ راتفر  وا  دننام  دوب و  دـهاوخ  يدـهم  هیبش  يراد  نید  رد  هک  دوب  دـهاوخ  ناطحق  زا  نمی  لها  زا  ینار  مکح  يدـهم  زا  دـعب 
.درک دهاوخ  حتف  ار  مور  هک  تسا  یسک  نامه  وا  .درک 

هریزج هقطنم  رد  دوش  یم  هتفگ  بهـصا  وا  هب  هک  يدرم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  زا  لبق  : » دـنک یم  لقن  نینچ  یماطـسب  زا  يوانم 
نیمه رد  .دـنک  یم  جورخ  یناطحق  مان  هب  نمی  زا  يدرم  نآ  زا  سپ  .دروش  یم  وا  رب  مهرج  مان  هب  ماش  زا  يدرم  دـنک و  یم  جورخ 

، دـنک یم  هلباقم  وا  اـب  هک  یـسک  نیلوا  ...تسا .  هسبنع  نب  هیواـعم  وا  ماـن  .دـنک  یم  ماـیق  قشمد  ۀـطوغ  زا  ینایفـس  هاـگان  هب  ناـمز 
(1)« .دروخ یم  تسکش  وا  یلو  تسا  یناطحق 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  بعک  زا  زاب 

زاغآ ار  دوخ  مایق  هریزج  ۀقطنم  زا  وا  .تسا  بهصا  دروآ ، یم  رد  فرـصت  هب  ار  فلتخم  قطانم  دنک و  یم  جورخ  هک  یـسک  نیلوا  »
عضاوم رب  طلست  ددصرد  متـس  اب  رفن  هس  نیا  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  جورخ  نمی  زا  یناطحق  ماش و  زا  یمهرج  وا  زا  سپ  .دنک  یم 

(2)« .دنک یم  مایق  قشمد  زا  ینایفس  دنتسه ، دوخ 

هلئـسم نیا  نکیل  دنراد ، توافت  دش  دهاوخ  تابثا  دعب  هچ  نآ  اب  هلئـسم  تایئزج  رد  دنا و  هدشن  رداص  موصعم  زا  هدـش  دای  تایاور 
زا مایق  نوچ  مه  ینامی  تایـصوصخ  نوچ  تسا ، ینامی  نامه  یناطحق  نایوار ، ناثدحم و  تشادرب  ساسا  رب  هک  دننک  یم  تباث  ار 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  تبثم  یتیصخش  زا  يرادروخرب  ینایفـس و  اب  يریگرد  گنج و  ینایفـس ، اب  ینامز  مه  نمی ،
رد دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ، .تسا  هدش  هداد  تبسن  یناطحق  هب  تایاور  نیا  رد  هدش ، هدرمش  ینامی  تایصوصخ  زا 

76 ص :

ص167. ج4 ، ریدقلا ، ضیف  - 1
ص484. ج1 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2
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زین رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یخرب  ار  تشادرب  نیا  .تسج  هرهب  زین  یناطحق  تایاور  زا  ناوت  یم  ینامی  شبنج  فلتخم  داعبا  میـسرت 
(1) .دنا هدرک  دییأت 

هعومجم نایم  رد  دـندرک ، یم  تلالد  ینامی  یناطحق و  داحتا  رب  هک  ینیارق  زین  رـصاعم و  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هاگدـید  مغر  یلع 
هدـش دای  تیاور  .دـنک  یم  تلالد  یناطحق  ینامی و  تیـصخش  توافت  رب  هک  دراد  دوجو  زین  ثیدـح  کی  ینید  ناـیاوشیپ  ناـنخس 

: تسا رارق  نیدب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لکل نمیلا و  دـالب  نم  ُّیناـطحقلا  جرخی  ِماـشلا و  نم  ُّیمهرجلا  جرخی  مث  ...سیق  نب  ُبَهـصا  هل  لاـقی  ٌلـجر  مهنم  ُجُرخی  نَـم  ٌلوا 
نم ُّینایفـسلا  ...مهیلع  جرخی  کلذـک  مهانیبف  مهنم  َهنتفلا  َملظلا و  اـهلها  یلع  ُِبلغَی  مِهتیـالو و  یف  ٌهمیظع  ٌهکوش  ءـالؤه  نم  دـحاو 

ُلّواف .ٍهدحاو  ٍهَنَس  ٍدحاو و  ٍرهش  ٍدحاو و  ٍموی  یف  ِضیبلا  ِتایارلا  عم  نمیلا  نم  ینامیلا  ُجورخ  هُجورخ و  نوکی  دق  ...ِسبایلا و  يداولا 
تابراحم دعب  ُّینایفسلا  مزهنیف  هّرش  عفدل  ُّینامیلا  ُضَهنیف  ...ُّینامیلا  هلتقی  نمیلا و  یلا  عجری  ُمزهنیف و  ُّیناطحقلا  َّینایفـسلا  ُلتاقی  نم 
يراـسُالا یف  هنبا  عـم  وـّللا  ِرهن  یف  یناـمیلا  هدـجیف  ِّینایفـسلا  ُهـمیزه  ُبورحلا و  رثـکتف  ُّیناـمیلا  هـُعبتیف  ٍهدـیدش  ٍتـالتاقم  ٍهدـیدع و 

َروهظ رظتنی  َهکم و  يوأَی  ِدیعـسلا و  ِهنبإب  َکلُملا  ُضِّوَُفی  مث  ًهَنَـس  َنیثالث  ِءادعالا  نم  ًاغراف  هتنطلـس  یف  شیعی  مث  ًابرإ  ًابرإ  امهُعِّطَُقیَف 
ءاعدـب ایندـلا  یلا  ِناعجری  امه  ًهَنَـس و  َنیعبرا  نم  ًابیرق  ِهناطلـس  هکُلم و  یف  هیبا  ِهاـفو  دـعب  ُهنبا  یقبَیَف  یّفوَتَی  یّتح  مالـسلا  هیلع  اـنمئاق 

؛(2) ًهَنَس َنیرشع  ُّدُمَت  : 7 لاق ِّینایفّسلا  ِکلم  ِهدم  نع  ُهتلئسف  هارز : لاق  .مالسلا  هیلع  انمئاق 

زا یناـطحق  ماـش و  زا  یمهرج  سپـس  ...دوـش  یم  هتفگ  سیق  نب  بهـصا  وا  هب  هک  تسا  يدرم  دـنک ، یم  جورخ  هـک  يدرف  نـیلوا 
قطانم

77 ص :

ص29. يده ، هیار  ینامیلا  ص299 ؛ ج1 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1
ص455. ، 4 هرامش مود ، لاس  انثارت ، هلجم  زا : لقن  هب  هعجرلا ، تابثا  رصتخم  - 2
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اور متس  ملظ و  دوخ  نیمزرس  مدرم  هب  دنا و  تمظع  تکوش و  ياراد  دوخ  ياه  نیمزرس  رد  هس  نیا  زا  کی  ره  .دنزیخ  یم  اپب  نمی 
رد دیفـس  ياه  مچرپ  اب  نمی  زا  ینامی  جورخ  اب  وا  جورخ  ...دنک .  یم  جورخ  کشخ  نیمزرـس  زا  ینایفـس  نآ  زا  سپ  ...دنراد  یم 

تسکش یناطحق  اما  دوب ، دهاوخ  یناطحق  دنک ، یم  گنج  ینایفـس  اب  هک  یـسک  لوا  .دوب  دهاوخ  لاس  کی  هام و  کی  زور و  کی 
سپ ینایفس  دنک و  یم  مایق  ینایفـس  ّرـش  عفد  يارب  ینامی  سپ  ...دوش  یم  هتـشک  ینامی  تسد  هب  دزیرگ و  یم  نمی  هب  دروخ و  یم 

وا و ینامی ، دوش ، یم  رایـسب  ینایفـس  نتخیرگ  اه و  گنج  هک  تیاهن  رد  .دزیرگ  یم  دیدش  ياه  يریگرد  ناوارف و  ياه  گنج  زا 
تموکح لاس  یس  نانمشد ، زا  غراف  ینامی  سپس  .دنک  یم  هعطق  هعطق  ار  اه  نآ  دبای و  یم  ناریسا  نایم  رد  ول »  » دور دزن  ار  شرسپ 

دهاوخ ام  مئاق  روهظ  رظتنم  دنیزگ و  یم  انکـس  هکم  رد  دیامن و  یم  راذگاو  دیعـس  شدنزرف  هب  ار  تموکح  نآ ، زا  سپ  دنک و  یم 
ناممئاق ياعد  هب  ود  نآ  دشک و  یم  لوط  لاس  لهچ  هب  کیدزن  زین  وا  دـنزرف  تموکح  .دـنک  یم  تلحر  اج  نآ  رد  هک  نیا  ات  دوب 
تموکح دندومرف : مدیسرپ ؛ ینایفـس  تموکح  تدم  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  دیوگ : یم  هارز  .دندرگ  یم  زاب  ایند  هب  مالـسلا  هیلع 

.دشک یم  لوط  لاس  تسیب  وا 

رصتخم باتک  باستنا  رد  هک  يدیدرت  رب  هوالع  .دراد  دوجو  ناذاش  نب  لضف  هعجرلا  تابثا  رـصتخم  باتک  رد  اهنت  هدش  دای  تیاور 
زا یفلتخم  ياه  هعومجم  اب  ضراـعت  لـیلد  هب  ییاوتحم ، رظن  زا  تیاور  نیا  دراد ، دوجو  ناذاـش  نب  لـضف  هب  دوجوم  هعجرلا  تاـبثا 

: هلمج زا  تسا ؛ ریذپ  هشقانم  تایاور ،

ساسا رب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هتـشک  ینامی  تسد  هب  روهظ ، زا  شیپ  لاس  داتفه  لقادـح  ینایفـس  هدـش ، دای  تیاور  ساـسا  رب  . 1
تایاور

78 ص :
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(1) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تخسرس  نانمشد  زا  یکی  تسا و  هدنز  روهظ  نامز  رد  ددعتم 

اه نآ  نایم  رد  هک  يددعتم  تایاور  قبط  هک  یلاح  رد  دشک ، یم  لوط  لاس  تسیب  ینایفـس  تموکح  هدـش  دای  تیاور  ساسا  رب  . 2
(2) .دماجنا یمن  لوط  هب  رت  شیب  هام  هن  ای  تشه  وا  تموکح  تدم  دراد ، دوجو  زین  ربتعم  ثیدح 

مایق ددـعتم ، تایاور  ساسا  رب  هک  یلاـح  رد  دوب ، دـهاوخ  روهظ  زا  شیپ  لاـس  دون  لقادـح  ینایفـس  ماـیق  تیاور ، نیا  ساـسا  رب  . 3
(3) .دوب دهاوخ  روهظ  هب  لصتم  ياه  هناشن  زا  ینایفس 

يدهاوش ور  نیا  زا  .درک  دامتعا  ناوت  یمن  نآ  نومـضم  هب  دوب و  دهاوخن  ریذپ  نانیمطا  رظن  دروم  تیاور  هدـش ، دای  تاکن  لیلد  هب 
.دوب دنهاوخ  اجرباپ  نانچ  مه  دندرک ، یم  تلالد  یناطحق  ینامی و  داحتا  رب  هک 

نآ رد  هک  درب  میهاوخ  هرهب  یتایاور  زا  وا ، شبنج  ینامی و  تیصخش  ریوصت  میـسرت  رد  سپ  نیا  زا  ام  تشذگ ، هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
.دشاب هتفر  راک  هب  روصنم »  » ای و  یناطحق » «، » ینامیلا هفیلخلا  «، » ینامیلا روصنملا  «، » ینامی  » ياه هژاو  اه 

ینامی مایق  نامز 

هب يددـعتم  تاـیاور  نکیل  تسین ، روسیم  اـم  يارب  نآ  ياـه  هناـشن  ریاـس  روـهظ و  ناـمز  دـننام  زین  یناـمی  ماـیق  قـیقد  ناـمز  نییعت 
: هلمج زا  دنراد ، تلالد  ینایفس  مایق  اب  ینامی  شبنج  یگتسویپ 

79 ص :

ص271. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح67 ؛ ، 14 باب ، 288 ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
لامک ح3 ؛ ، 18 باب ص310 ، ینامعنلل ، هبیغلا  ح1 ؛ ، 18 باب ص310 ، ینامعنلل ، هبیغلا  ح14 ؛ ، 18 باب ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

ح11. ، 57 باب ص651 ، نیدلا ،
ح67. ، 14 باب ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  ح383 ؛ ص264 ، یفاکلا ، - 3
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: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) ٍناهِر یَسرَفَک  ُّینایفسلاو  ُّینامیلا 

.دنا هقباسم  بسا  ود  دننام  ینایفس  ینامی و 

لالدتـسا ینامی  مایق  مدـع  رب  دوخ  ناـمز  رد  ینایفـس  ماـیق  یفن  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدوب  ملـسم  ردـق  نآ  بلطم  نیا 
: دندومرف دمآ ، نایم  هب  نخس  ینایفس  جورخ  زا  ماما  نآ  رضحم  رد  هک  یماگنه  .دنا  هدومرف 

؛(2) َءاعنصب هینیَع  رساک  جرخی  اّمل  کلذ و  جرخی  ّینأ 

.تسا هدرکن  جورخ  اعنص  زا  زونه  دروآ ، یم  رد  هساک  زا  ار  وا  مشچ  هک  یسک  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  مایق  ینایفس  هنوگچ  یک و 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  دامح  نبا 

؛(3) ُّینایفسلا مهیلع  رهظف  ُمورلاو  ُكرتلا  جرخ  ِّینامیلا  ِروصنملاو  عقبالا  یلع  ُّینایفسلا  رهظ  اذا 

.دبای یم  هبلغ  زین  اه  نآ  رب  ینایفس  دننک و  یم  جورخ  مور  كرت و  دوش ، زوریپ  ینامی  روصنم  عقبا و  رب  ینایفس  نوچ 

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد 

ُّینایفـسلا ُصوخألا  رهظی  مث  ٌدیدش  ٌلاتق  امهنیب  نوکیف  ...صوخَألاو  وه  یقَتلیَف  هدونجب ...  َءاعنـص  نم  ُّینامیلاُروصنم  مهیلا  ُریـسی  مث 
؛(4) هیلع

نآ نایم  ...دوش  یم  رو  هبور  صوخا  اب  وا  ...دوش  یم  راپس  هر  اه  نآ  تمـس  هب  اعنـص  زا  شنایهاپـس  اب  هار  مه  ینامی  روصنم  سپس 
.دبای یم  هبلغ  وا  رب  صوخا  ینایفس  دریگ و  یم  رد  تخس  یگنج  ود 

80 ص :

ح15. ، 18 باب ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1

ح60. ، 14 باب ص285 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
ص275. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
ص276. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 4
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نئمطم ناوت  یم  نامز  زا  یـشخب  رد  لقادح  ینایفـس  ینامی و  شبنج  یقالت  هب  دمآ ، دـهاوخ  هک  یتایاور  تایاور و  نیا  عومجم  زا 
ياه هناشن  زا  زین  یناـمی  ماـیق  تسا ، روهظ  لاـس  میـالع  زا  ینایفـس  جورخ  ربتعم  ددـعتم و  تاـیاور  ساـسا  رب  هک  اـج  نآ  زا  دـش و 

اب ینامی  مایق  یگتسویپ  هجیتن  رد  و  روهظ -  اب  ینایفس  مایق  یگتـسویپ  رب  هک  يربتعم  تایاور  هلمج  زا  .دوب  دهاوخ  روهظ  هب  کیدزن 
: تسا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  نیا  دنراد ، تلالد  روهظ - 

دَنـسأ دق  َهکمب  ٍذئموی  ُمئاقلاو  ...مهب  ُفسخیف  موَقلا » يدیبأ  َءادیب  ای   » ِءامـسلا نم  ٍدانم  يداُنیف  َءادـیبلا  ِّینایفـسلا  ِشیَج  ُریما  ُلِزنیَف  ... 
؛(1) ...سانلا اهیا  ای  يداُنیف  هب  ًاریجتسم  ِمارحلا  ِتیبلا  یلا  هَرهظ 

ورف دوخ  رد  ار  هورگ  نیا  ءادیب  يا  : » دهد یم  ادن  نامـسآ  زا  يا  هدنهد  ادن  سپ  دیآ ، یم  دورف  ءادـیب  ۀـقطنم  رد  ینایفـس  هاپـس  ریما 
هکم رد  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ...دنور  یم  ورف  نیمز  رد  اه  نآ  سپ  ربب ،»

81 ص :

ءالوه نع  يدیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  انربخا  تسا : تروص  نیا  هب  ثیدح  نیا  دنـس  ح67 . ، 14 باب ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
نب دـمحا  نب  دـمحم  کلملادـبع و  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  دیعـس و  نب  قاحـسا  نب  نادعـس  لضفملا و  نب  دـمحم   ) هعبرالا لاجرلا 

دمحم ینثدح  و  لاق : هیبا  نع  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  ینثدح  لاق : ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  انربخا  بوبحم و  نبا  نع  نسحلا )
نب نسحلا  نع  ًاعیمج  دایز  نب  لهـس  نع  هریغ  دمحم و  نب  یلع  ینثدح  و  لاق : یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  انثدـح  لاق : نارمع  نب 
نب نسحلا  نع  لاله  نب  دمحا  نع  رـشان  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  یلع  یبا  نع  یلـصوملا  هللادبع  نب  دـحاولادبع  انثدـح  بوبحم و 

هرابرد ص68 ؛ تسرهفلا ، کن : دـمحم ، نب  دـمحا  تقاثو  ةرابرد  .یفعجلا  دـیزی  نب  رباـج  نع  مادـقملا  یبا  نب  ورمع  نع  بوبحم 
ص334؛ یسوطلا ، لاجر  کن : بوبحم ، نب  نسح  تقاثو  هرابرد  ص58 ؛ تسرهفلا ، کن : کلملادبع ، نب  نیسح  نب  دمحا  تقاثو 

لاجر مجعم  کن : دـیزی ، نب  رباج  تقاثو  هراـبرد  ص82 ؛ ج14 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  کن : مادـقم ، یبا  نب  رمع  تقاثو  هراـبرد 
ص344. ج4 ، ثیدحلا ،
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 . ...مدرم يا  دهد : یم  ادن  هدرک  هیکت  نآ  هب  هدش و  هدنهانپ  هبعک  هناخ  هب  هک  یلاح  رد  دراد و  روضح 

مرکا ربمایپ  تیاور  نیا  زا  ناوت  یم  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  اب  ینامی  مایق  یگتـسویپ   ) هدـش داـی  هتکن 
: دروآ تسد  هب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

؛(1) ِّيدهملا نودب  ُّیناطحقلا  ام 

.دوب دهاوخن  يدهم  نودب  یناطحق 

زاغآ ینایفـس ، جورخ  اب  ینامی  مایق  یقالت  رب  تلالد  رب  هوالع  هک  دراد  دوجو  تیاور  هس  روهظ ، ياـه  هناـشن  ِتاـیاور  ۀـعومجم  رد 
نیا رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدرک  نایب  زور  کـی  هاـم و  کـی  لاـس و  کـی  رد  ًاـقیقد  ار  یناـسارخ  شبنج  شبنج و  ود  نیا 

: دنا هدومرف  صوصخ 

؛(2) ٍدحاو ٍموی  یف  ٍدحاو  ٍرهش  یف  ٍهدحاو  ٍهَنَس  یف  ِّیناسارخلاو  ِّینامیلا  ِّینایفسلا و  ُجورخ  ... 

.تسا زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینامی و  ینایفس و  جورخ 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

82 ص :

ص237. نتفلا ، - 1
نب دمحا  نع  دیعـس ، دمحم  نب  دـمحا  انربخا  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  . ) ح13 ، 14 باب ص262  یناـمعنلل ، هبیغلا  - 2

هرابرد .ریـصب  یبا  نع  صفح  نب  بیهو  هیبا و  نع  هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نع  نارهم ، نب  لیعامـسا  نع  بوقعی ، نب  فسوی 
ج3، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  کن : فسوی  نب  دـمحا  تقاـثو  هراـبرد  ص68 ؛ تسرهفلا ، کن : دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  تقاثو 

مجعم کن : هزمح  یبا  نب  یلع  نب  نسح  فعض  هرابرد  ص26 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : نارهم  نب  لیعامسا  تقاثو  هرابرد  ص163 ؛
: کن ریـصب  یبا  تقاثو  هراـبرد  ص431 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کـن : صفح ، نب  بیهو  تقاـثو  هراـبرد  ص19 ؛ ج6 ، ثیدـحلا ، لاجر 

(. ص441 یشاجنلا ، لاجر 
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؛(1) ٍهدحاو ٍهنس  ٍدحاو و  ٍرهش  ٍدحاو و  ٍموی  یف  ِضیبلا  ِتایارلا  عم  ِنمیلا  نم  ِّینامیلا  ُجورخ  هُجورخ و  ُنوکی  دق  و 

.دوب دهاوخ  لاس  کی  هام و  کی  زور و  کی  رد  نمی  زا  دیفس  ياه  مچرپ  اب  ینامی  جورخ  ینایفس و  جورخ 

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ 

؛(2) ٍدحاو ٍموی  یف  ٍدحاو  ٍرهش  یف  ٍهدحاو  ٍهَنَس  یف  ِّینامیلاو  ِّینایفسلاو  ِّیناسارخلا  ِهثالثلا  ُجورخ 

.تسا زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفس و  یناسارخ ، يرفن  هس  جورخ 

یبا نب  یلع  نب  نسح  لوا  ثیدـح  رد  اهنت  تسا ، هدـش  حیرـصت  یلاجر  ياه  باتک  رد  ثیدـح ، هس  نیا  نایوار  یماـمت  تقاـثو  هب 
تابثا رـصتخم  باتک  زا  مود  ثیدـح  .دـننک  یم  فیعـضت  هدوب ، هفقاو  نارـس  زا  هک  نیا  لیلد  هب  ار  وا  ًامومع  هک  دراد  دوجو  هزمح 

یم تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  هطساو  نودب  هبیغلا  باتک  رد  یسوط  خیـش  ار  موس  تیاور  .تسا  ناذاش  نب  لضف  هب  بوسنم  هعجرلا 
رایتخا رد  هک  یعبنم  يوق  لامتحا  هب  .دنک 

83 ص :

دمحم انثدح  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنس  ص455 . ، 4 هرامش مود ، لاس  انثارت ، هلجم  زا  لقن  هب  هعجرلا ، تابثا  رصتخم  - 1
ص404؛ تسرهفلا ، کن : ریمع  یبا  نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  .نیعا  نبا  هرارز  انثدح  لاق  جارد ، نب  لیمج  انثدح  لاق  ریمع ، یبا  نب 

ص175. یشاجنلا ، لاجر  کن : هرارز ، تقاثو  هرابرد  ص126 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : جارد  نب  لیمج  تقاثو  هرابرد 
دمحم نب  رکب  نع  هریمع ، نب  فیس  نع  ریمع ، یبا  نب  دمحم  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  . ) ص446 یسوطلل ، هبیغلا  - 2

، یـشاجنلا لاجر  کن : هریمع  نب  فیـس  تقاـثو  هراـبرد  ص404 ؛ تسرهفلا ، کـن : ریمع  یبا  نب  دـمحم  تقاـثو  هراـبرد  .يدزـالا 
(. ص108 یشاجنلا ، لاجر  کن : دمحم  نب  رکب  تقاثو  هرابرد  ص189 ؛
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نیمه اب  تیاور  نیا  هک  نانچ  مه  .تسا  ناذاش  نب  لضف  هعجرلا  تابثا  باتک  هدرک  لـقن  نآ  زا  ار  تیاور  نیا  هدوب و  یـسوط  خـیش 
باتک یس  دودح  هب  هراشا  زا  سپ  دوخ  تسرهف  رد  یسوط  خیش  رگید ، يوس  زا   (1) .دراد دوجو  زین  هعجرلا  تابثا  رصتخم  رد  دنس 

هک دراد  زین  يرگید  ياه  باتک  يو  هک  هتکن  نیا  رکذت  و  تسا -  هعجرلا  تابثا  اه  نآ  زا  یکی  هک  ناذاش -  نب  لضف  تافنـصم  زا 
قیرط اه  نآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  لقن  ناذاـش  نب  لـضف  ياـه  باـتک  تاـیاور و  هب  قیرط  ود  دوخ  يارب  تسین ، مولعم  اـه  نآ  مسا 

نب یلع  نب  دمحم  زا  دیفم ] خیش   ] دیفم هللادبعوبا  : » دسیون یم  ناذاش  نب  لضف  تافنصم  رکذ  زا  سپ  یسوط  خیـش  .تسا  یحیحص 
نب لـضف  زا   (4) هبیتـق نب  دـمحم  نـب  یلع  زا   (3) سیردا نـب  دـمحا  زا   (2) نـسح نب  دـمحم  زا  قودـص ] خیـش   ] هیوباب نب  نیـسح 

(6)« .داد ربخ  نم  هب  ناذاش  نب  لضف  ياه  باتک  تایاور و  زا   (5)، ناذاش

نیا رب  .دنتـسه  نانیمطا  دروم  هقث و  یگمه  دـنراد ، رارق  ناذاش  نب  لضف  ياه  باتک  هب  یـسوط  خیـش  قیرط  رد  هک  هدـش  داـی  دارفا 
.دوب دهاوخ  ریذپدامتعا  ربتعم و  يدنس  رظن  زا  موس  تیاور  ساسا ،

ینایفـس ینامی و  تکرح  زاغآ  قیقد  ینامز  مه  نینچ  مه  ینایفـس و  ینامی و  مایق  یقالت  هدش  دای  تایاور  ۀعومجم  زا  ریدقت ، ره  هب 
بجر هام  رد  ینامی  مایق  تروص  نیا  رد  .دریذپ  یم  تابثا  زین  یناسارخ  و 

84 ص :

ص456 انثارت ، هلجم  زا  لقن  هب  - 1
ص439. یسوطلا ، لاجر  کن : نسح  نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  - 2

ص64. تسرهفلا ، کن : سیردا  نب  دمحا  تقاثو  هرابرد  - 3
ص5075. ج15 ، حاکن ، باتک  ص571 ؛ ج7 ، لاجرلا ، سوماق  کن : هبیتق ، نب  یلع  نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  - 4

ص307. یشاجنلا ، لاجر  کن : ناذاش  نب  لضف  تقاثو  هرابرد  - 5
ص363. تسرهفلا ، - 6
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: دنا هدومرف  يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اریز  دش ، دهاوخ  زاغآ 

؛(1) ٍبجر یف  هُجورخ  ِموتحملا و  ِرمألا  نم  ِّینایفسلا  َرما  ّنإ 

.داد دهاوخ  يور  بجر  هام  رد  تسا و  یمتح  ياه  هناشن  زا  ینایفس  تکرح 

: تسا هتفگ  نینچ  دهد ، تبسن  مالسلا  هیلع  موصعم  هب  ار  دوخ  مالک  هک  نیا  نودب  ملسم  نب  دمحم  هتبلا 

؛(2) ٌّینامی ٌّيرصم و  ِّینایفسلا  َلبق  جرخی 

.دننک یم  جورخ  ینامی  يرصم و  ینایفس  زا  شیپ 

.تسا ضراعت  رد  دمآ ، رت  شیپ  هچ  نآ  اب  بلطم  نیا  تسا و  هدش  هتسناد  ینایفس  مایق  زا  شیپ  ینامی  مایق  تیاور  نیا  رد 

نیا يرهاظ  ضراعت  لح  يارب  درادن ، ار  نیشیپ  تایاور  اب  ضراعت  تیلباق  هدشن و  رداص  موصعم  زا  مالک  نیا  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
: هلمج زا  داد ، هئارا  ناوت  یم  یفلتخم  ياه  لح  هار  دنتسناد ، یم  نامز  مه  ار  ینامی  ینایفس و  مایق  هک  یتایاور  اب  تیاور 

فورعم ینامی  زا  ریغ  ملسم  نب  دمحم  تیاور  رد  روکذم  ینامی  . 1

85 ص :

نع دیلولا ، نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دمحم  انثدح  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  . ) ح5 ، 57 باب ص650 ، نیدلا ، لامک  - 1
هراـبرد .سینخ  نب  یّلعملا  مع  نیعا ، نب  یـسیع  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  ناـبا ، نب  نسحلا  نـب  نیـسحلا 

هرابرد ص270 ؛ دواد ، نبا  لاجر  کن : نسح  نب  نیـسح  تقاـثو  هراـبرد  ص383 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : نسح  نب  دـمحم  تقاثو 
تقاثو هرابرد  ص197 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : ییحی  نب  ناوفـص  تقاثو  هرابرد  ص112 ؛ تسرهفلا ، کن : دیعس  نب  نیـسح  تقاثو 
(. ص268 ج19 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  کن : سینخ  نب  یلعم  تقاثو  هرابرد  ص296 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : نیعا  نب  یسیع 

ص447. یسوطلل ، هبیغلا  - 2
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دای هرکن ، تروص  هب  ینامی ، زا  تیاور  نیا  رد  اما  هدـش ، دای  ینامیلا »  » ناونع اب  رظندروم  تیـصخش  زا  تایاور  ماـمت  رد  اریز  تسا ،
شبنج اب  نامز  مه  فورعم  ینامی  شبنج  اما  دنک ، جورخ  ینمی  تیـصخش  کی  ینایفـس  مایق  زا  شیپ  اسب  هچ  نیاربانب ، .تسا  هدش 

.دشاب ینایفس 

اب یتافانم  رما  نیا  تسا و  دادخر  ود  نیا  یگتـسویپ  تدـش  زا  هیانک  زور ، کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  ینایفـس  ینامی و  مایق  . 2
هیلع رقاب  ماما  ثیدح  لیذ  رد  هک  تسا  يا  هلمج  دنک ، یم  دییأت  ار  قوف  هتکن  هک  يا  هنیرق  .درادن  ود  نآ  نایم  كدنا  هلـصاف  دوجو 

، تسا زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینایفـس و  ینامی و  مایق  هک  نیا  نایب  زا  سپ  ترـضح  نآ  .تسا  هدمآ  مالـسلا 
: دنا هدومرف 

؛(1) اضعب هُضعب  عبتی  ِزرخلا  ِماظنک  ٌماِظن 

.يرگید یپ  زا  کی  ره  هدش و  هدیشک  دنب  هب  هک  هتشر  کی  ماظن  نوچ  مه  یبیترت  ماظن و  اب 

هثداح هس  نیا  نایم  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  داد ، دنهاوخ  خر  یپ  رد  یپ  مظنم ، يا  هتشر  نوچ  ثداوح  نیا  هک  بلطم  نیا  هب  حیرـصت 
.دراد دوجو  كدنا  دنچ  ره  يا  هلصاف 

ینامی و مایق  ینامز  مه  رب  هک  قباس  تیاور  ود  رب  هوالع  .تسا  یناسارخ  شبنج  دراد ، یقـالت  یناـمی  ماـیق  اـب  هک  یثداوح  رگید  زا 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دندرک ، یم  تلالد  ینایفس  یناسارخ و 

؛(2) ٍناهر یَسَرَف  امهَّناک  ناقبتسی  ِّیناسارخلاو  ِّینامیلا  ُلیخ  تلبقأ  ذإ  ... 

86 ص :

ح13. ، 14 باب ص262 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص274. ج52 ، راونالاراحب ، - 2
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.دنوش یم  نایامن  دنریگ ، یم  یشیپ  رگید  کی  رب  هقباسم  بسا  ود  نوچ  مه  هک  یناسارخ  ینامی و  هاپس  ماگنه  نیا  رد  ... 

زین یناسارخ  یناـمی و  ماـیق  یناـمز  مه  ساـسا ، نیا  رب  .دوب  ربتعم  نیـشیپ  تیاور  ود  زا  یکی  اـما  تسا ، هعوفرم  ریخا  تیاور  هچرگا 
هللا لجع  يدـهم  ماما  روهظ  ینامی و  شبنج  ینامز  برق  رب  يرگید  ۀـنیرق  دوخ  ینامی  یناـسارخ و  ماـیق  یقـالت  .دریذـپ  یم  تاـبثا 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  روهظ  یناـسارخ و  ماـیق  یقـالت  يربتعم  تیاور  رد  نوچ  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
: دنا هدومرف  ینایفس  هاپس  طسوت  نایفوک  تراغ  لتق و  هب  هراشا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يربتعم  تیاور  رد  .تسا  هدش  شرازگ 

؛(1) َناسارخ ِلَِبق  نم  ٌتایار  تلبقأ  ذا  کلذک  مهانیبف 

.دنروآ یم  يور  ناسارخ  يوس  زا  ییاه  مچرپ  هاگان  هب  تسا ، هفوک  جارات  لوغشم  ینایفس  هاپس  هک  یلاح  رد 

هکم رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  روهظ  ءادـیب و  نیمزرـس  رد  ینایفـس  هاپـس  نتفرورف  زا  همادا  رد  ترـضح  نآ 
ناـمه داـیز  لاـمتحا  هب  هک  ناـسارخ  زا  یمچرپ  ماـیق  تیاور ، نیا  حیرـصت  هـب  نیارباـنب ، .دـنا  هداد  شرازگ  زور  ناـمه  رد  هـمرکم 
ینامی مایق  یگتسویپ  ناوت  یم  یناسارخ  شبنج  اب  ینامی  مایق  یگتسویپ  تابثا  اب  تسا و  روهظ  هب  لصتم  ثداوح  زا  تسا  یناسارخ 

.تفرگ هجیتن  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  اب 

فالتخا رگید  کی  اب  تدش  هب  ینامی )  ) یناطحق مایق  نامز  دروم  رد  تنـس  لها  تایاور  هک  تسا  بسانم  هتکن  نیا  رکذت  نایاپ  رد 
.دنراد

مرکا ربمایپ  زا  ًالثم  دنا ، هتـسناد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تایح  زا  سپ  ار  یناطحق  مایق  تایاور  نیا  زا  يا  هتـسد 
: دنا هدرک  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

87 ص :

(. رضاح ص81 باتک  کن : ثیدح  نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 ، 14 باب ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
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؛(1) هَنود وه  ام  ِّقحلاب  ینثََعب  يذلاو  ِّيدهملا  دعب  ُّیناطحقلا 

يدهم زا  رت  مک  وا  ماقم  تخیگنارب  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  زا  سپ  یناطحق 
.تسین فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.دنا هتسناد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  زا  شیپ  ار  یناطحق  مایق  رگید  يا  هتسد 

: تسا هدش  لقن  نینچ  هراب  نیارد  هاطرا  زا 

هللا یلـص  ِّیبنلا  تیب  لها  نم  ٌلجر  ُجرخی  مث  تومی ...  مث  َناطحق ...  نم  ٌلـجر  جرخی  مث  ...ًاـماع  َنیعبرا  شیعی  َّيدـهملا  ّنأ  ینغلب 
یف جرخی  مث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدمحم  ِهما  نم  ٍریما  ُرخا  وه  َرـصیق و  َهنیدم  حتفَی  ِهریـسلا  ُنسُح  ُّيدـهم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

؛(2) میرم ُنب  یسیع  هنامز  یف  ُلزنی  ُلاجدلا و  ِهنامز 

...دریم یم  سپـس  ...دنک  یم  مایق  ناطحق  زا  يدرم  سپـس  ...دـنک  یم  یگدـنز  لاس  لهچ  يدـهم  هک  هدـش  تیاور  نینچ  نم  يارب 
.دیاشگ یم  ار  رصیق  رهش  تسا و  تریس  وکین  يدهم و  وا  .دنک  یم  مایق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  سپس 
نامسآ زا  مالسلا  هیلع  یسیع  دنک و  یم  جورخ  لاجد  وا  نامز  رد  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  زا  ریما  نیرخآ  وا 

.دیآ یم  دورف 

، مالسلا هیلع  یـسیع  لوزن  لاجد و  جورخ  ۀنیرق  هب  اما  تسا ، هدش  هراشا  يدهم  مایق  هب  یناطحق  جورخ  رکذ  زا  شیپ  تیاور  نیا  رد 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نامه  یناطحق  زا  سپ  ِيدهم 

ربمایپ زا  هلمج  زا  دناد ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  نامز  مه  ار  یناطحق  مایق  تنـس ، لها  تایاور  موس  هتـسد 
: تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

88 ص :

ص67. نتفلا ، - 1
ص248. نتفلا ، - 2
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؛(1) ِّيدهملا ِنودب  ُّیناطحقلا  ام 

.دوب دهاوخن  يدهم  نودب  یناطحق 

.دراد تیصخش  ود  نیا  تایح  ینامز  مه  رد  روهظ  یناطحق  ندوبن  يدهم  نودب 

: تسا هدش  لقن  نینچ  هاطرا  زا  زین 

یف َمیرم  ُنب  یـسیع  لزنی  هنامز و  یف  ُلاجدلا  جرخی  هیدـی  یلع  ٌهیمور  ُهینطنطـسقلا و  ُحَـتُفت  يذـلا  ِّینامیلا  ِهفیلخلا  کلذ  يَدَـی  یلع 
؛(2) ِهنامز

.دوش یم  حتف  وا  تسد  هب  مور  لوبناتسا و  هک  تسا  ینامی  ياور  نامرف  نآ  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  لوزن  لاجد و  جورخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  رب  هک  يددعتم  تایاور  لیلد  هب  تیاور  نیا 
.دراد تیاکح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناطحق و  جورخ  ینامز  مه  زا  دنراد ، تلالد 

نیریـس نبا  زا  .دـنراد  تلالد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناطحق و  داحتا  رب  زین  تنـس  لها  تایاور  مراهچ  ۀتـسد 
: تسا هدش  تیاور  نینچ 

؛(3) ُّيدهملا وه  یسیع و  هَفلخ  یّلَُصی  يذلا  وه  ٌحلاص و  ٌلجر  ُّیناطحقلا 

.تسا يدهم  نامه  وا  .دراذگ  یم  زامن  شرس  تشپ  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  یسک  نامه  وا  .تسا  يراکوکین  درم  یناطحق 

ام يارب  زین  دنـس  فعـض  ظاحل  هب  دـنا ، هدـشن  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  تایاور  نیا  هدـمع  هک  نیا  رب  هوالع 
لهس ار  رما  هچ  نآ  دنتسین و  تجح 

89 ص :

ص237. نتفلا ، - 1

ص250. نتفلا ، - 2
ص299. ج1 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
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تایاور نیا  دنا و  هتـسناد  نآ  زا  شیپ  روهظ و  میالع  زا  ار  یناطحق  مایق  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  دوجو  دنک ، یم 
.دنا ّتنس  لها  تایاور  شنیزگ  باختنا و  يارب  يرایعم 

ینامی مایق  ناکم 

: زا دنا  ترابع  هک  دنا  هتسناد  نمی  ار  وا  شبنج  شیادیپ  لحم  ینامی و  مایق  ناکم  يددعتم ، تایاور 

: هدش تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

؛(1) ِءادیبلاب ٌفسخ  نمیلا و  نم  ِّینامیلاو  ماشلا  نم  ِّینایفسلا  ُجورخ  و  ... 

.ءادیب نیمزرس  رد  نتفر  ورف  نمی و  زا  ینامی  جورخ  ماش و  زا  ینایفس  جورخ  ماگنه  ... 

: دندومرف دننک ، یم  مایق  ینامز  هچ  امش  مئاق  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) ِءادیبلاب ٌفسخ  نمیلا و  نم  ِّینامیلاو  ِماشلا  نم  ِّینایفسلا  ُجورخ  و  ... 

.ءادیب نیمزرس  رد  ینایفس ] هاپس   ] نتفر ورف  نمی و  زا  ینامی  جورخ  ماش و  زا  ینایفس  جورخ  ماگنه  ... 

: دنا هدومرف  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ 

90 ص :

ح16. ، 32 باب ص331 ، نیدلا ، لامک  - 1
اقیقد نتم  رظن  زا  تیاور  نیا  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت  هـتبلا  ص457 . انثارت ، هلجم  زا  لقن  هب  هعجرلا ، تاـبثا  رـصتخم  - 2
يدنس اب  هعجرلا  تابثا  رـصتخم  رد  اما  دوب  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  تسا  نیـشیپ  تیاور  نامه 

هداد تبسن  ماما  ود  هب  هابتـشا  هب  هک  دنتیاور  کی  عقاو  رد  ود  نیا  ور  نیا  زا  .تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  توافتم 
.دنا هدش 
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؛(1) ِضیبلا ِتایارلا  عم  ِنمیلا  نم  ِّینامیلا  ُجورخ  و 

.دوب دهاوخ  دیفس  ياه  مچرپ  اب  هار  مه  نمی  زا  ینامی  مایق 

: تسا هدش  لقن  تروص  نیا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  زین  يرافغ  موحرم  حیحصت  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد 

؛(2) ِءامسلا نِم  يدانی  ٍدانم  و  نمیلا ] نم   ] ِّینامیلا ُجورخ  ماشلا و  نم  ِّینایفسلا  ُجورخ  هِجورخ  ِتامالع  نم  نإ  و  ... 

هدنهدادن و  نمی ] زا   ] ینامی جورخ  ماش و  زا  ینایفـس  جورخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  جورخ  ياه  هناشن  زا  و  ... 
.دهد یم  ادن  نامسآ  زا  هک  تسا  يا 

: تسا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدح  نیا  دنک ، یم  دییأت  ار  هدش  دای  نومضم  ًالامتحا  هک  يرگید  تیاور 

؛(3) ِنمیلاب ٍدیز  یّمَع  دلُو  نم  ٍلجر  ُجورخ  و  ... 

.نمی رد  دیز  میومع  نادناخ  زا  يدرم  مایق  و 

: دنا هدومرف  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ 

؛(4) هِدونجب َءاعنص  نم  ُّینامیلا  ُروصنم  مهیلا  ُریسی  مث  ... 

.دوش یم  هناور  اه  نآ  يوس  هب  شنایهاپس  هار  مه  ینامی  روصنم  سپس  ... 

هیلع قداص  ماما  زا  .تسا  هدش  یفرعم  اعنص  دروآ ، یم  رد  هساک  زا  ار  ینایفس  نامـشچ  هک  یـصخش  مایق  لحم  تیاور ، نیمتفه  رد 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا 

91 ص :

ص455. انثارت ، هلجم  زا  لقن  هب  هعجرلا ، تابثا  رصتخم  - 1
ح7. ، 32 باب ص328 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص171. لئاسلا ، حالف  - 3
ص174. نتفلا ، - 4
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؛(1) َءاعنصب هیَنیَع  ِرساک  جرخیاّمل  کلذ و  جرخی  ّینأ 

جورخ اعنـص  زا  زوـنه  دروآ ، یم  رد  هساـک  زا  ار  وا  مشچ  هک  سک  نآ  هـک  یتروـص  رد  دـنک  یم  جورخ  ینایفـس  هنوـگچ  اـجک و 
.تسا هدرکن 

، دـنا هدرک  دای  ینایفـس  اب  ینامی  يریگرد  ینامز و  مه  زا  هک  یتایاور  ریاس  هنیرق  هب  هدـش  داـی  تیـصخش  تشذـگ ، هک  روط  ناـمه 
زا یناطحق  جورخ  هب  هدمآ و  ّتنس  لها  عبانم  رد  هک  یتایاور  زا  ناوت  یم  عوضوم  نیا  دییأت  يارب  نآ ، رب  هوالع  .تسا  ینامی  نامه 
هب هجوت  اب  دـسر  یم  رظن  هب  اما  دنتـسه  هشدـخ  لـباق  دنـس  رظن  زا  هچرگ  هدـش  داـی  تاـیاور  .درب  هرهب  زین  تسا  هدرک  حیرـصت  نمی 

.تسا نمی  زا  ینامی  مایق  زاغآ  هک  دیسر  نانیمطا  نیا  هب  ناوت  یم  اه  نآ  عومجم 

شبنج زاغآ  رب  نمی ، هب  تیـصخش  نیا  باستنا  رب  تلالد  رب  هوالع  ییاهنت  هب  ینامی »  » هژاو هک  دـنرواب  نیا  رب  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
ناسارخ زا  یناسارخ  یـصخش  مایق  يانعم  هب  یناسارخ  مایق  یفرع  مهافتم  ساسا  رب  هک  نانچ  مه  اذل  .دـنک  یم  تلالد  زین  نمی  زا  وا 

ًافرص رظن  دروم  تیـصخش  هب  ینامی  هژاو  قالطا  رگید ، ریبعت  هب   (2) .تسا نمی  زا  ینمی  يدرم  مایق  يانعم  هب  زین  ینامی  ماـیق  تسا ،
هب ناوت  یم  دنتـشاد ، تلالد  ینامی  مایق  رب  هک  یتایاور  یمامت  زا  ساسا ، نیا  رب  .تسه  زین  وا  مایق  لحم  هکلب  تسین  وا  تیعباـت  ناـیب 

.درب یپ  زین  نمی  زا  مایق  عورش 

تیاده شفرد  ینامی 

ار هتکن  نیا  ناوت  یم  یگداس  هب  روهظ ، ياه  هناشن  تایاور  یسررب  اب 

92 ص :

ح60. ، 14 باب ص285 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
.29 ص28 -  روهظلا ، مئالع  هقف  - 2
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عیـسو تـالوحت  راد  مچرپ  ود  ره  هک  دراد  دوـجو  تیـصخش  ود  ماـن  تـبیغ  یناـیاپ  رـصع  ياـه  تیـصخش  ناـیم  رد  هـک  تـفرگرب 
يرگید تلیـضف و  تیاده و  راد  مچرپ  یکی  دـنراد و  رارق  رگید  کی  اب  فلاخم  بطق  ود  رد  هک  تیـصخش  ود  نیا  .دـنا  یعامتجا 
یناـمی دراد و  هدـهع  رب  ار  طاـطحنا  ناـیرج  تیریدـم  ینایفـس  دـنراد ؛ ماـن  ینایفـس  یناـمی و  تـسا ، یهاـبت  فارحنا و  راد  مـچرپ 

تبثم .دش  یسررب  نیا  زا  شیپ  وا  هب  طوبرم  ثداوح  ینایفـس و  یفنم  تیـصخش  فلتخم  داعبا  .ار  روحم  تلیـضف  نایرج  یهدنامرف 
.دوش هتخادرپ  نآ  هب  یلقتسم  شخب  رد  عوضوم  نیا  تیمها  ظاحل  هب  تساجب  اما  هدیسر ، تابثا  هب  نونکات  ینامی  تیصخش  ندوب 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(1) مِکبحاص یلا  وعدی  ّهنأل   ِ يًدُه ٌهیار  یه  ِّینامیلا  ِهیار  نم  يدهأ  ٌهیار  ِتایارلا  یف  سیل  و  ... 

یم توعد  امـش  بحاص  يوس  هب  اریز  تسا ، تیادـه  مچرپ  وا  تسین  ینامی  مچرپ  زا  رت  هتفاـی  تیادـه  یمچرپ  اـه  مچرپ  ناـیم  رد 
.دنک

: هدش تیاور  نینچ  يربتعم  ثیدح  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

؛(2) ِّقحلا یلا  يدهَت  ِّینامیلا  ِهیار  نم  يدهِأب  ٌهیار  اهیف  سیلف 

.دنک یم  توعد  قح  هب  وا  تسین ، ینامی  مچرپ  زا  رت  هتفای  تیاده  یمچرپ  اه  مچرپ  نایم  رد 

نیا میراودـیما  ام  دـش  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  درک  مایق  قح ، بلاط  نوچ  دـیوگ : یم  ملاس  نب  ماشه  يرگید  تیاور  رد 
: دندومرف ترضح  نآ  .دشاب  ینامی  نامه  صخش 

93 ص :

ح13. ، 14 باب ص262 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
(. ص83 رضاح ، کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ص446 یسوطلل ، هبیغلا  - 2
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؛(1) هنم ُأَربَی  اذه  ًایلع و  یلاوتَی  ُّینامیلا  ال 

.دیوج یم  تئارب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  صخش  نیا  یلو  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  ناّبحم  زا  ینامی  ریخ ،

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هللا لجع  انِمئاق  ِءاعدـب  ایندـلا  یلا  ناعجری  امه  ...یّفَوَتَی و  یّتح  انمئاق  َروهظ  رظتنی  َهکم و  يوأَی  ٍدیعـس و  هنباب  َکـلملا  ُضِّوَُفی  مث  ... 
؛(2) فیرشلا هجرف  یلاعت 

...دنک یم  تلحر  هک  نیا  ات  دنیزگ  یم  تماقا  ام  مئاق  روهظ  راظتنا  هب  هکم  رد  دراپس و  یم  دیعـس  شدنزرف  هب  ار  يراد  مامز  ینامی 
.تشگ دنهاوخ  زاب  ایند  هب  ام  مئاق  ياعد  هب  شدنزرف  وا و 

: دنک یم  تیاور  نینچ  ینامی  رگ  حالصا  تیصخش  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  زین  هتابن  نب  غبصا 

ْمُهَدَحَأ َتْرَظَن  اَذِإ  ٍحاَدـْقَأ  یِطاََون َو  ُباَلْـصَأ  ٌدْرُج  ٌْربُغ  ٌْثعُـش  ٍناَهِر  ْیَـسَرَف  اَمُهَّنَأَک  ِناَِقبَتْـسَی  ِِّیناَساَرُْخلا  ِِّیناَمَْیلا َو  ُْلیَخ  ْتَلَْبقَأ  ْذِإ  ...  َ
َهَّللا َّنِإ  g ِزیِزَْعلا ِِهباَتِک  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَفَـصَو  َنیِذَّلا  ُلاَْدبَْألا  ُمُه  َنُوِبئاَّتلا َو  اَّنِإَف  َّمُهَّللا  اَذَـه  اَنِمْوَی  َدـَْعب  اَنِِـسلْجَم  ِیف  َْریَخ  َال  ُلوُقَیَف  ِِهنِطَاب  ِِهلْجِِرب 

نیِرِّهَطَتُْملا f؛(3) ُّبُِحی  َنِیباَّوَّتلا َو  ُّبُِحی 

هدـیلوژ هک  یلاح  رد  تسد  هب  مکحم  ییاهریت  بسا  رب  راوس  اه  نآ  .دـنوش  یم  نایامن  یناـسارخ  یناـمی و  هاپـس  ماـگنه  نیا  رد  ... 
دنیوگ یم  دننک ، هاگن  دوخ  ياهاپ  هب  نوچ  .دنریگ  یم  یشیپ  رگید  کی  رب  هقباسم ، بسا  ود  دننام  دنا ، لد  يوق  دولآرابغ و  يوم ،

هک دنتسه  یلادبا  نامه  اه  نیا  مینک و  یم  هبوت  وت  هاگرد  هب  ام  ایادخ  راب  .تسین  ام  نتسشن  رد  يریخ  زورما  زا  دعب 

94 ص :

ص661. یلامالا ، - 1
ص455. مراهچ ، هرامش  مود ، لاس  انثارت ، هلجم  زا  لقن  هب  هعجرلا ، تابثا  رصتخم  - 2

ص274. ج52 ، راونالاراحب ، - 3
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«. دراد یم  تسود  ار  ناگزیکاپ  ناراک و  هبوت  دنوادخ  : » تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  اه  نآ  شزیزع  باتک  رد  دنوادخ 

هب انِمئاق ،» ِءاعدـب  ایندـلا  یلا  ِناعجری  ُلادـبالا و  مه  «، » ًایلع یلاوتی  یناـمیلا  «، » قحلا یلا  يدـهت  «، » يدُـهلا ُهیار  یه  : » نوچ یتاریبعت 
.دنراد تلالد  ینامی  تبثم  تیصخش  رب  حوضو 

: درک هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  دای  یکین  هب  ینامی  زا  مه  ّتنس  لها  تایاور  رد 

: دندومرف ترضح  نآ  دندش ، دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نمی  لها  زا  یهورگ  نوچ 

؛(1) یّیصو فَلَخ  یفَلَخ و  ُرُصنَی  افلا  نیعبس  یف  جرخی  ُروصنملا  مهنم  مُهنامیا و  ٌخسار  مُهبولق  ٌهقیقر  ٌموق 

ّیصو نیـشناج  نم و  نیـشناج  دنک و  یم  مایق  رفن  رازه  داتفه  اب  هک  روصنم  .دنراد  راوتـسا  ییاه  نامیا  قیقر و  ییاه  بلق  نمی  لها 
.تساه نآ  زا  دهد  یم  يرای  ارم 

: دنا هدومرف  نینچ  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ 

؛(2) هَنود وه  ام  قحلاب  ینثعب  يذلاو  هَدعب  ُّیناطحقلا  مث  ًالدع  َضرالا  ألمی  یتیب  ِلها  نم  ٌلجر  ِهربابَجلا  َدعب  ُنوکی 

دنگوس .دوب  دهاوخ  یناطحق  وا  زا  سپ  دنک و  یم  راشرس  لدع  زا  ار  نیمز  هک  دوب  دهاوخ  نم  نادناخ  زا  يدرم  نارگ  متس  زا  سپ 
.تسین رت  مک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  زا  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  وا  تخیگنارب ، قح  هب  ارم  هک  نآ  هب 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  زین  بعک  زا 

95 ص :

ح1. ، 2 باب ص46 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص67. نتفلا ، - 2
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؛(1) هلمعب لَمعَی  هنید  یف  ِّيدهملاوخا  َناطحق  نم  ِنمیلا  ِلها  نم  ٌهفیلخ  ِّيدهملا  َدعب  ُنوکی 

.دنک یم  راتفر  وا  نوچ  مه  تسا و  نید  رد  يدهم  ردارب  وا  .دوب  دهاوخ  ناطحق  زا  نمی  لها  زا  ییاور  نامرف  يدهم  زا  سپ 

: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  زین  هاطرا 

؛(2) ِّيدهملا ِهریس  یلع  ...َناطحق  نم  ٌلجر  جرخی  مث  ... 

.دنک یم  لمع  يدهم  شور  قبط  وا  ...دنک  یم  مایق  ناطحق  زا  يدرم  سپس  ... 

رکذـت .داد  يار  ناوت  یم  يو  شبنج  ندوب  یحالـصا  زین  ینامی و  تیـصخش  ندوب  تبثم  هب  هدـش ، دای  تایاور  هعومجم  هب  هجوت  اب 
، ینایفس مایق  نایب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  تیاور   ) لوا تیاور  ود  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا 

ینایفـس اب  ینامی  سایق  رد  نیقی  هب  رت  هتفای  تیادـه  فصو  .تسا  هدـش  هدرمـش  رت  هتفای  تیادـه  ینامی  مچرپ  یناـسارخ ، یناـمی و 
اب سایق  رد  یناـمی  ندوب  رت  هتفاـی  تیادـه  ساـسا ، نیا  رب  .تسا  فرحنم  یتیـصخش  ینایفـس  رتاوتم ، تاـیاور  لـیلد  هب  اریز  تسین ،

، دنا هدرک  یفرعم  تیاده  مچرپ  ار  وا  مچرپ  هک  ثیدح  ود  نیا  رب  هوالع  یناسارخ  تیـصخش  ندوب  تبثم  رب  .دوب  دـهاوخ  یناسارخ 
نایفوک تراغ  لتق و  نایب  زا  سپ  ثیدـح  نیا  رد  ترـضح  نآ  .درک  لالدتـسا  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ربتعم  تیاور  هب  ناوت  یم 

: دنا هدومرف  ینایفس  هاپس  طسوت 

؛(3) مئاقلا ِباحصا  نم  ٌرَفَن  مهعم  ًاثیثح و  ًاّیط  َلزانملا  يِوطَت  َناسارخ و  ِلَِبق  نِم  ٌتایار  تلَبقأ  ذا  کلذک  مه  انیبف 

96 ص :

ص245. نتفلا ، - 1

ص248. نتفلا ، - 2
ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 ، 14 باب ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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هب هک  دـنروآ  یم  يور  ناسارخ  يوس  زا  ییاه  مچرپ  هاگان  هب  تسا ، هفوک  لها  تراغ  لـتق و  لوغـشم  ینایفـس  هاپـس  هک  یلاـح  رد 
روضح زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  باحـصا  زا  يدادـعت  نانآ  نایم  رد  .دـنیامیپ  یم  ار  لزانم  ناباتـش  تعرس و 

.دنراد

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  باحـصا  روضح  دـشاب  رظن  دروم  یناـسارخ  هب  هراـشا  تیاور  نیا  رد  ناـسارخ  ياـه  مچرپ  رگا 
هک تشاد  دهاوخ  دوجو  لاؤس  نیا  اما  تسا ، یناسارخ  مایق  ندوب  روحم  تلیـضف  رب  لیلد  نیرتهب  یناسارخ  هاپـس  نایم  رد  فیرـشلا 

هلمج زا  تسا ، هدـش  هداد  لاؤس  نیا  هب  یفلتخم  ياه  خـساپ  تسا ؟ رت  هتفای  تیادـه  یناسارخ  مچرپ  اب  هسیاقم  رد  ینامی  مچرپ  ارچ 
: دسیون یم  هراب  نیارد  ناگدنسیون  زا  یکی 

صلخم و ياهورین  دشاب و  عطاق  نآ  ییارجا  تسایـس  هک  دیآ  رامـش  هب  رت  شخب  تیادـه  ور  نیا  زا  ینامی  بالقنا  تسا  نکمم  . 1
لمع یتسایس  نینچ  ساسارب  نایناریا  هک  یلاح  رد  ...دنک  اه  نآ  هب  تبسن  دیدش  یگدیسر  هتسویپ  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  یعیطم 

یم اریز  دـننک ، یمن  تازاجم  نارگید  تربع  تهج  ماع  ألم  رد  ار  ناناملـسم  حـلاصم  هب  ِراک  تنایخ  ای  رّـصقم  لوئـسم  دـننک ، یمن 
.ددرگ تسا  مالسا  تیدوجوم  رهظم  هک  یمالسا  تلود  فیعضت  ثعاب  لمع  نیا  دنسرت 

ناوارف و يوناث  نیوانع  تیاعر  مالسا  یناهج  حرط  هئارا  رد  هک  دشاب  رت  هدننک  تیاده  تهج  نیا  زا  ینامی  شفرد  دراد  لامتحا  . 2
نآ تیاعر  هب  مزتلم  دقتعم و  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  یلاح  رد  دنک ، یمن  ار  یللملا ) نیب  تاررقم  و   ) ینونک میهافم  اه و  یبایزرا 

.تساه

لیلد نیا  هب  دراد ، يرت  شیب  يرگ  تیاده  رگا  ینامی  بالقنا  هک  تسا  نیا  دـیامن  یم  هدیدنـسپ  یـساسا  لیلد  ناونع  هب  هچ  نآ  . 3
وزج ددرگ و  یم  رادروخرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياهدومن  هر  زا  ًامیقتسم  هک  تسا 

97 ص :
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بسک دوش و  یم  لئان  ترضح  نآ  رادید  هب  ینامی  نینچ  مه  .دیآ  یم  رامـش  هب  ترـضح  نآ  تضهن  حرط  ورملق و  ریذپان  ییادج 
هدـیدرگ مومع  زا  شیاتـس  نآ ، ناربهر  شیاتـس  زا  شیب  نایناریا  زاس  هنیمز  ِبالقنا  تاـیاور  رد  اـما  .دـنک  یم  دومن  هر  تخاـنش و 

(1) .تسا

: تسا هداد  خساپ  هنوگ  نیا  نیشیپ  لاؤس  هب  رصاعم  يالضف  زا  یکی 

تماما بصنم  دندقتعم  هک  دنراد  روضح  یناسک  یناسارخ  هاپـس  نایم  رد  هک  تسا  نیا  رگید ، تایاور  ۀـنیرق  هب  بلطم  نیا  لیلد  . 4
نآ حالصا  ریسم  رد  دریگب و  هدهع  هب  ار  نیملسم  روما  یتسرپرس  ًانلع  هک  تسا  یسک  يارب  هاگیاج  نیا  هکلب  تسین ، یهلا  بصن  هب 

هکلب تسین ، هیدیز  ۀـقرف  يدـیز  هژاو  زا  دوصقم  هتبلا  .دوش  یم  هدـناوخ  يدـیز  ۀـشیدنا  تایاور ، حالـصا  رد  هشیدـنا  نیا  .دـشوکب 
داقتعا دریگب ، هدهع  هب  ار  نیملسم  یتسرپرس  ًانلع  هک  یسک  هب  تماما  صاصتخا  هب  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ دارم  نآ  یفـصو  يانعم 

هک یلاح  رد  دناد ، یم  نآ  حالصا  هب  نتخادرپ  روما و  ینلع  يراد  هدهع  ار  تماما  يانبم  یناسارخ  ینـسح و  رگید ، ریبعت  هب  .دنراد 
(2) .دناد یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اه  نآ  نیرخآ  هناگ و  هدزاود  ناماما  رب  یهلا  صن  ار  تماما  ساسا  ینامی 

.تسا ناریا  یمالـسا  ماظن  یلعف  طیارـش  هب  هجوت  اب  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  رب  یناـسارخ  ماـیق  قیبطت  ساـسا  رب  مود  لوا و  هیـضرف 
بالقنا رب  یناسارخ  شبنج  قیبطت  دراد ، دوجو  ناریا  یمالـسا  ماظن  هرابرد  هدـش  دای  ياه  تواـضق  رد  هک  یتاـشقانم  زا  رظن  فرص 

.داد رارق  تایاور  حیضوت  ریسفت و  يانبم  ار  نآ  ناوت  یمن  ور ، نیا  زا  و  تسین ، یعطق  ناریا  یمالسا 

98 ص :

ص160-161. روهظ ، رصع  - 1
ص27. روهظلا ، مئالع  هقف  - 2
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نیا تایاور  هک  یلاح  رد  تسین ، تایاور  هب  دانتـسا  زج  یهار  اه  نآ  تابثا  يارب  هک  دنتـسه  ییاـه  هیـضرف  مراـهچ ، موس و  هیـضرف 
هـشیدنا ياه  هگر  دوجو  ای  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  اب  ینامی  ةژیو  طابترا  هب  هراشا  هنوگره  زا  یلاخ  عوضوم ،

.تسا یناسارخ  هاپس  نایم  رد  يدیز 

: دسیون یم  نیشیپ  لاؤس  هب  خساپ  رد  يرگید  ةدنسیون 

.دراد دوجو  يراکـشآ  توافت  دـننک ، یم  توعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  يوس  هب  هک  ینایرج  ود  نیا  ناـیم  . 5
، نیاربانب .دـنک  یم  توعد  قح  هب  تسا ، هتـساریپ  یـسایس  هبئاش  هنوگره  زا  هک  یلاـح  رد  تسا ، یناـمی  یحالـصا  شبنج  هک  یلوا 

هللا لجع  يدهم  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  یتدیقع  یهاوخ  حالـصا  ساسا  رب  میقتـسم و  لکـش  هب  اریز  تسا ، حالـص  تیاده و  شفرد 
 - یسایس لکش  هب  تیب ، لها  بتکم  هب  هک  تسا  ینامرآ  یناسارخ ) ناوج  شفرد   ) يرگید اما  .دناوخ  یم  ارف  فیرشلا  هجرف  یلاعت 
دوخ هب  توعد  اما  دنک ، یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ًامیقتسم  ار  مدرم  یناسارخ  دیاش  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  .دنک  یم  توعد  یتباقر 

نودب ینامی  هک  یلاح  رد  دناد ، یم  اه  نآ  ترصن  ار  دوخ  ترصن  درامـش و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  يوس  هب  توعد  ار 
هب .دراشف  یم  ياپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يوس  هب  توعد  رب  دـناوخب  يرگید  ای  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  نیا 

لکش هب  هک  يرگید  تاظحالم  نودب  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ندرک  يرای  اهنت  ینامی  ةزیگنا  رگید ، ریبعت 
(1) .دماجنیب مالسلا  هیلع  ماما  ندرک  يرای  هب  میقتسمریغ 

رظن زا  زاغآ  رد  یـشزرا  ياه  شبنج  هنابلط و  حالـصا  ياه  مایق  ًالوصا  هک  دوزفا  ار  لیلحت  نیا  ناوت  یم  نیـشیپ  ياـه  لـیلحت  هب  . 6
بالقنا و نتسشن  راب  هب  اب  اما  دنتسه ، جوا  رد  اه  نامرآ  اه و  شزرا  هب  يدنب  ياپ 

99 ص :

ص56. يدهلا ، هیار  ینامیلا  - 1
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بالقنا ياه  هرهم  یسر  تسد  وس و  کی  زا  بالقنا  نارود  ياضف  رب  مکاح  ناجیه  روش و  زا  مدرم  ةدوت  نالوئسم و  نتفرگ  هلـصاف 
ياهورین ذوفن  رگید و  يوس  زا  یبالقنا  ناریدم  يوس  هب  يدام  تاناکما  ندش  ریزارـس  هجیتن  رد  يدـیلک و  ساسح و  ياه  تسپ  هب 

زا يرامـش  مدرم و  زا  یـشخب  نایم  رد  بالقنا  ياه  نامرآ  لوصا و  نامز  رذگ  اب  وس ، رگید  زا  بالقنا  تیریدم  هندـب  رد  صلاخان 
ینالوط نامز و  رذـگ  ناوت  یم  ار  تیادـه  رما  رد  یناسارخ  شبنج  فعـض  لیلد  نیاربانب ، .دوش  یم  رت  گنر  مک  یبالقنا  ناریدـم 

روهظ نامز  ات  دریگ و  یم  لکش  روهظ  کیدزن  هک  اج  نآ  زا  ینامی  شبنج  اما  .تسناد  نآ  زا  یـشان  ضراوع  بالقنا و  رمع  ندوب 
اب هسیاقم  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دنک  یم  یط  ار  دوخ  نارود  نیرت  ییالط  اه  نامرآ  هب  يدنب  ياپ  ظاحل  زا  درادن ، شیب  یکدنا  ۀلصاف 

.تسا هدش  هدناوخ  رت  هتفای  تیاده  یناسارخ  مایق 

نامز مه  ینامی  یناسارخ و  مایق  دنتـشاد ، تلالد  ینامی  مایق  ندوب  رت  هتفای  تیاده  رب  هک  یتیاور  ود  رد  هک  بلطم  نیا  هب  خـساپ  رد 
هک یتایاور  ریاس  هب  هجوت  اب  تفگ : دـیاب  تسناد ، ینامی  زا  رت  ینالوط  ناوت  یمن  ار  یناسارخ  شبنج  رمع  سپ  تسا ، هدـش  هتـسناد 

، تسا نایناریا  شبنج  فلتخم  ياه  هقلح  زا  هقلح  کی  یناسارخ  مایق  دسر  یم  رظن  هب  دنا ، هتخادرپ  روهظ  زا  شیپ  ناریا  تیعضو  هب 
.تسا هدشن  رکذ  يا  هنیشیپ  ینامی  مایق  يارب  تایاور  رد  اما  دوش ، زاغآ  یناسارخ  اب  اه  نآ  مایق  ًاموزل  هک  نیا  هن 

همادا رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  ینامی  اـب  یهار  مه  تناـعا و  بوجو  دـیآ ، یم  تسد  هب  نیـشیپ  تاـیاور  زا  هک  يرخآ  ۀـتکن 
: دنا هدومرف  یلبق  تیاور 

100 ص :
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وعدـی هنال  ِرانلا  ِلها  نِم  وهف  کلذ  لَعَف  نَمَف  هیلع  يوتلی  نأ  ٍملـسمل  ُّلحَیالو  يًدُـه  ٌهیار  هَتیار  نإَف  هیلإ  ضَهناَـف  ُّیناـمیلا  جرخ  اذإ  و 
؛(1) ٍمیقتسم ٍقیرط  یلا  قحلا و  یلا 

هلباـقم وا  اـب  هک  تسین  زیاـج  یناملـسم  چـیه  رب  تسا و  تیادـه  مچرپ  وا  مچرپ  اریز  باتـشب ؛ وا  يوس  هب  درک  جورخ  یناـمی  نوچ 
.دناوخ یم  ارف  میقتسم  هار  قح و  هب  وا  اریز  دوب ، دهاوخ  شتآ  لها  وا  دنک ، نینچ  سک  ره  سپ  .دیامن 

هنابلط حالـصا  تبثم و  تیـصخش  رب  يددـعتم  تایاور  هک  اج  نآ  زا  اـما  تسا ، هدـمآ  تیاور  کـی  رد  اـهنت  هچرگ  هدـشدای  بلطم 
یلقتسم تیاور  هب  زاین  نآ  تابثا  دوش و  یم  تباث  ینید  نیزاوم  ساسا  رب  وا  تدعاسم  يراک و  مه  موزل  دنتـشاد ، تلالد  وا  شبنج 

ینامی و هب  نتـسویپ  يانعم  هب  ًاموزل  تسا ، نانمؤم  ۀـمه  ۀـفیظو  هک  ینامی  زا  تیامح  يراد و  بناج  دـسر ، یم  رظن  هب  هتبلا  .درادـن 
مایق اب  هک  ینایفـس  مایق  ماگنه  ات  تسا  هدـش  شرافـس  ناـنمؤم  هب  يددـعتم  تاـیاور  رد  اریز  تسین ، يو  نایهاپـس  ناـیم  رد  روضح 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هلمج  زا  دنباتـشب ، هکم  يوس  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يرای  يارب  تسا ، نامز  مه  ینامی 
: دنا هدومرف  يربتعم  تیاور  رد 

ام لاق : مث  ِنادـلبلا  ِضعب  یلاوا  َهکم  یلا  وا  ِهنیدـملا  یلا  جرخی  َجرخی  نا  مهنم  َدارأ  نم  مکِّودـع ...  نِم  مکل  ًهمقن  ِّینایفـسلاب  یفک 
؛(2) مکُعَمجَم اهناف  َهکمب  مکیلع  نکل  اهیلا و  ِقسافلا  ُشیج  ُدُصقَی  امنا  ِهنیدملاب و  نوعنصَت 

101 ص :

ح13. ، 14 باب ص262 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
نب یلع  نع  دیعـس ، نب  دمحم  نب  دمحا  انثدـح  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح3 . ، 18 باب ص311 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

، دیعـس نب  دـمحم  نب  دـمحا  تقاثو  هراـبرد  .ملـسم  نب  دـمحم  نع  زازخلا ، بویا  یبا  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  یلمیتلا ، نسحلا 
: کن بوبحم ، نب  نسح  تقاثو  هراـبرد  ص257 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : نسح ، نب  یلع  تقاـثو  هراـبرد  ص68 ؛ تسرهفلا ، کن :

لاجر کن : ملـسم  نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  ص20 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : زازخ  بویاوبا  تقاثو  هرابرد  ص334 ؛ یسوطلا ، لاجر 
(. ص323 یشاجنلا ،
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اهرهش رگید  ای  هکم  ای  هنیدم  هب  دنزیرگب ، ینایفس  تسد  زا  دنهاوخ  یم  هک  ینایعیش  ...تسا  سب  امش  نانمشد  باذع  يارب  ینایفس 
نآ اریز  هکم ، داب  امش  رب  هکلب  درک ، دهاوخ  هلمح  اج  نآ  هب  ینایفس )  ) قساف درم  هاپس  اریز  دیورن ، هنیدم  هب  دندومرف : سپس  .دنورب 

.تسامش عامتجا  لحم  اج 

: دندومرف يربتعم  ثیدح  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلع ول  انیلا و  لَحراَف  جرخ  دق  َّینایفسلا  ّنأ  کَغََلب  اذإف  ُراهنلاو  ُلیللا  نَکَس  ام  نُکـساو  هِسالحا  نم  ًاسَلَح  نُک  کَتیب و  مِزلأ  ُریَدُس  ای 
؛(1) ِکلجِر

هک نیمه  شاب ، تکاس  زین  وت  تسا  مارآ  زور  بش و  ات  شاب و  هناخ  ياه  میلگ  زا  یمیلگ  نوچ  اـین و  نوریب  تا  هناـخ  زا  ریدـس  يا 
.یشاب هدایپ  ياپ  اب  هچرگ  نک ، چوک  ام  تمس  هب  دیسر ، وت  هب  ینایفس  مایق  ربخ 

یمن ار  ینامی  هب  نتـسویپ  نکیل  تسا ، نانمؤم  همه  هفیظو  ینامی  تکرح  دـییأت  تیوقت و  يونعم و  يدام و  تیامح  ساـسا ، نیا  رب 
ناوت

102 ص :

، یسیع نب  نامثع  نع  دمحم ، نب  دمحا  نع  انباحصا ، نم  هدع  تسا : تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ص264 ح383 . یفاکلا ، - 1
نب دـمحا  تقاثو  هرابرد  ص353 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : راطعلا ، ییحی  نب  دـمحم  تقاثو  هرابرد  .ریدـس  نع  دـمحم ، نب  رکب  نع 

تقاثو هرابرد  ص132 ؛ ج12 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  کن : یسیع ، نب  نامثع  تقاثو  هرابرد  ص82 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : دمحم ،
ص39. ح9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  کن : ریدس ، هرابرد  ص108 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : دمحم ، نب  رکب 

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 119 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینامی تیلاعف  ةزوح  هک  دـنراد  روضح  یقطاـنم  رد  هک  تسا  یناـسک  هدـهع  رب  تیلوئـسم  نیا   » هکلب تسناد ، ناـنمؤم  ۀـمه  ۀـفیظو 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يرای  يارب  زین  وا  دـنک  كرد  ار  روهظ  نامز  ینامی  رگا  هک  اج  نآ  زا  هتبلا  (1) و  «. تسا

يارب یعمج  هتسد  تکرح  ینامی و  هب  نتسویپ  اب  دنراد ، روضح  وا  ذوفن  تحت  قطانم  رد  هک  ینانمؤم  تفاتش ، دهاوخ  هکم  تمس  هب 
ار مالسلا  هیلع  ماما  يرای  يارب  هکم  تمـس  هب  تکرح  هفیظو  مه  همظعم ، هکم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يرای 

.ار ینامی  زا  تیامح  تیلوئسم  مه  دنا و  هداد  ماجنا 

ینامی تکرح  ریس 

هراشا

نیا تایئزج  هک  دراد  لامتحا  هتبلا  .تسا  هدـشن  سکعنم  طوبرم ، تایاور  رد  قیقد  تروص  هب  وا  ياه  تیلاعف  ینامی و  تکرح  ریس 
زا عوضوم ، نیا  تایاور  ندوب  دودحم  رگا  اما  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  اما  دـشاب ، هدـش  نایب  موصعم  نایاوشیپ  تاملک  رد  هلئـسم 

یلبق يزیر  همانرب  زا  يریگ  شیپ  روظنم  هب  يدمع و  يراک ، ناهنپ  نیا  ًالامتحا  دریگ ، یم  همشچرس  نآ  هب  ینید  نایاوشیپ  نتخادرپن 
لـصا نایب  رب  هوالع  ات  دـنا  هدیـشوک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ور ، نیا  زا  .تسا  هدوب  ینامی  شبنج  اب  هلباـقم  يارب  نانمـشد 

ینامی و اب  یهار  مه  يارب  نانمؤم  رد  یگدامآ  داجیا  روهظ ، ندوب  کیدزن  رب  تلالد  نوچ  ییاهدرکراک  هک  یناـمی -  ماـیق  هثداـح 
.دنیامن يراددوخ  مهم  دادخر  نیا  تایئزج  نایب  زا  دراد ، ... 

و دسر ، یمن  زین  موصعم  هب  نآ  دنس  هاگ  هدمآ و  ّتنس  لها  عبانم  رد  دروم  دنچ  زج  هب  هتبلا  هک  يدودحم  تایاور  رد  لاح ، نیع  رد 
هدش هراشا  هعقاو  نیا  زا  شخب  دنچ  هب  دنتسین ، ریذپدامتعا  لیلد  نیمه  هب 

103 ص :

ص28. روهظلا ، مئالع  هقف  - 1

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
http://www.ghaemiyeh.com


: هلمج زا  تسا ،

ینایفس اب  يریگرد  . 1

: دندومرف ترضح  نآ  دمآ ، نایم  هب  نخس  ینایفس  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  دیوگ : یم  هرارز  نب  دیبع 

؛(1) ءاعنصب هیَنیَع  ُرِساک  جرخیاّمل  کلذ و  جرخی  ّینأ 

.تسا هدرکن  جورخ  اعنص  زا  زونه  دروآ ، یم  رد  هساک  زا  ار  وا  مشچ  هک  سک  نآ  هک  یتروص  رد  دنک  یم  جورخ  هنوگچ  اجک و 

: تسا هدش  لقن  نینچ  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ  زا 

ُهمیزه ُبورحلا و  رثـکتف  ُّیناـمیلا  هـعبتیف  ٍهدـیدش  ٍتـالتاقُم  ٍهدـیدع و  ٍتاـبراحم  دـعب  ُّینایفـسلا  مزهنیف  هِّرـش  عفدـل  ُّیناـمیلا  ُضهنَیَف 
؛(2) ًابرإ ًابرإ  امهُعِّطَُقیَف  يراسُالا  یف  هنبا  عم  وللا  رهن  یف  ُّینامیلا  هدجیف  ینایفسلا 

ار وا  ینامی  .دزیرگ  یم  ینایفـس  تخـس  ياه  يریگرد  ناوارف و  ياه  گنج  زا  سپ  دزیخ و  اپب  ینایفـس  رـش  عفد  يارب  یناـمی  سپ 
دبای یم  ناریسا  نایم  رد  ول »  » دور دزن  ار  شرسپ  ینایفس و  ینامی ، سپ  .دوش  رایـسب  ینایفـس  نتخیرگ  اه و  گنج  دنک و  یم  لابند 

.دنک یم  هکت  هکت  ار  اه  نآ  و 

: تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  دامح  نبا 

؛(3) ...ِّینامیلا ِروصنملاو  ِعقبالا  یلع  ُّینایفسلا  َرهظ  اذا 

 . ...دش زوریپ  ینامی  روصنم  عقبا و  رب  ینایفس  نوچ 

: دنک یم  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  يو 

104 ص :
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ص455. مراهچ ، هرامش  مود ، لاس  انثارت ، هلجم  زا  لقن  هب  هعجرلا ، تابثا  رصتخم  - 2
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؛(1) ٌدیدش ٌلاتق  امهنیب  نوکیف  ...صوخألا  وه و  یقتلَیَف  ...هدونجب  َءاعنص  نم  ُّینامیلا  ُروصنم  مهیلا  ُریسی  مث 

سپ دنک ...  یم  تاقالم  ینایفـس )  ) صوخا اب  وا  ...دوش  یم  هناور  اه  نآ  يوس  هب  اعنـص  زا  شهاپـس  اب  هار  مه  ینامی  روصنم  سپس 
.دهد یم  خر  يدیدش  گنج  ناشنایم 

ناذاش نب  لضف  هعجرلا  تابثا  رـصتخم  ینامعن و  هبیغلا  باتک  زا  بیترت  هب  هک  تسخن  تیاور  ود  هدـش ، دای  تیاور  راـهچ  ناـیم  رد 
نبا نتفلا  باتک  رد  هک  رگید  ثیدـح  ود  اما  دـنا ، هدرک  یفرعم  نادـیم  زوریپ  ار  یناـمی  ینایفـس ، یناـمی و  ناـیم  رازراـک  رد  تسا ،

ره هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دـناوت  یم  تواضق  رد  توافت  نیا  .دـنا  هدرک  دای  بلاغ  يورین  ناونع  هب  ار  ینایفـس  دـنا ، هدـش  لقن  دامح 
تیاور ود  زا  هتبلا  .دنتسه  صاخ  ینامز  ای  صاخ و  يا  هقطنم  رد  ینامی  ینایفـس و  نایم  يریگرد  رگ  شرازگ  تایاور  نیا  زا  مادک 

يدنس تاشقانم  لیلد  هب  ریدقت ، ره  هب  .تسا  ینایفـس  ياه  یهاوخ  هدایز  ربارب  رد  يدج  یعنام  ینامی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسخن 
ام يارب  تاـیاور  نیا  تاـیاور ، ریاـس  دنـس  فعـض  زین  دراد و  دوـجو  هعجرلا  تاـبثا  رـصتخم  ثیدـح  رد  هک  يددـعتم  ییاوـتحم  و 
اه نآ  زا  کـی  ره  هک  يا  هزادـنا  هب  دراد ، دوجو  تیـصخش  ود  نیا  ناـیم  هک  يدـیدش  لـباقت  هب  هجوت  اـب  اـما  دنتـسین ، ریذـپدامتعا 

یکیدزن هب  هجوت  اب  رگید ، يوس  زا  و  تسا ، هتفرگ  لکـش  نآ  زا  تیاـمح  يارب  يرگید  هک  تسا  یناـیرج  نداد  تسکـش  ددـصرد 
.تسین ریذپ  تابثا  نآ  تایئزج  هچرگ  دریذپ ؛ یمن  راکنا  تسا و  یعیبط  ود  نیا  نایم  يریگرد  دوجو  اه ، نآ  ذوفن  تحت  قطانم 

...لوبناتسا دنه ، مور ، حتف  . 2

: تسا هدش  تیاور  هاطرا  زا 

105 ص :
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؛(1) هیمور ُحَتُفت  ِهتَیالو  یف  ِّینامیلا و  ِهفیلخلا  کلذ  يَدَی  یلع 

.دوش یم  حتف  وا  تسد  هب  مور  ینامی ، ییاور  نامرف  تموکح  نامز  رد 

: هدش تیاور  نینچ  مه 

هیلع َمیرم  ُنب  یـسیع  ُلزنی  ِهنامز  یف  ُلاجدلا و  جرخی  هیدی  یلع  ٌهیمور  ُهینطنطـسقلا و  ُحَتُفت  يذـلا  ِّینامیلا  ِهفیلخلا  کلذ  يَدَـی  یلع 
؛(2) دنهلا ُهوزغ  ُنوکت  هیَدَی  یلع  مالسلا و 

یم زاغآ  ار  دنه  گنج  دنک و  یم  جورخ  دوش ، یم  هدوشگ  وا  تسد  هب  مور  لوبناتسا و  هک  ینامی  ياور  نامرف  نآ  نامز  رد  لاجد 
.دیآ یم  دورف  نامسآ  زا  وا  نامز  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  دنک و 

: تسا هدش  لقن  نینچ  زین  بعک  زا 

؛(3) اکَع ُهَمَحلَم  نوکت  ِّینامیلا  کلذ  يَدَی  یلع 

.داد دهاوخ  خر  ینامی  نآ  تسد  هب  اکع  گرزب  ۀثداح 

ضرف رب  تایاور  نیا  دسر  یم  رظن  هب  درک ، دامتعا  اه  نآ  هب  ناوت  یمن  دنتـسین و  موصعم  زا  هدش  دای  تایاور  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
هک نیا  رب  هوالع  اریز  دنتسه ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  زا  سپ  ینامی  ياه  تیلاعف  هدننک  شرازگ  تحص ،

مهم راک  نیا  ماجنا   (4)، تسا هدش  هداد  تبـسن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  رگید  تایاور  رد  هدشدای  قطانم  حتف 
، درک حتف  ار  روشک  دنچ  نآ  کمک  هب  ناوتب  هک  یتاناکما  ورین و  نینچ  ندش  مهارف  هب  مازتلا  دراد و  زاین  یناوارف  تاناکما  ورین و  هب 

کی يارب 
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.تسا دیعب  رایسب  نامزلارخآ  فارحنا  هنتف و  رصع  رد  رگ  حالصا  یشزرا و  تیصخش 

ار هتکن  نیا  ناوت  یم  عوضوم  نیا  حرط  رب  ینید  ناـیاوشیپ  دـیکأت  ماـمتها و  ۀـنیرق  هب  یناـمی و  هب  طوبرم  تاـیاور  هعوـمجم  زا  هتبلا 
داجیا رد  تفرگ و  دـهاوخرب  رد  ار  قطاـنم  زا  يرایـسب  عاعـش  هکلب  تسین ، دودـحم  فیعـض و  یـشبنج  یناـمی  شبنج  هک  تفاـیرد 
.تشاد دهاوخ  يا  هدننک  نییعت  شقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نیزاغآ  ياه  تیلاعف  روهظ و  يارب  یبسانم  ياضف 

ینامی شبنج  ماجرف 

رـضحم ینامی  ایآ  دـبای و  یم  همادا  روهظ  نامز  ات  ای  ددرگ ، یم  یهتنم  تسکـش  هب  روهظ  زا  شیپ  ینامی  ماـیق  اـیآ  هک  هراـب  نیا  رد 
هناعطاق ناوت  یمن  ربتعم ، تایاور  نادـقف  لیلد  هب  ریخ ، ای  دـنک  یم  كرد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  كراـبم 

كرد ضیف  هب  ینامی  ندیـسر  روهظ و  نامز  هب  ینامی  تضهن  لاصتا  هب  ییاه  هراشا  ثیداحا  نایم  رد  لاح ، نیع  رد  .درک  تواضق 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هک  نآ  هلمج  زا  دراد ، دوجو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رضحم 

اَُهقوُسَی ِرَبْکَْألا  ِدِّیَّسلا  ِمَتاَِخب  ِهاَنَْقلا  ِْسأَر  ِیف  ٌمُوتْخَم  ٍریِرَح  َال  ٍناَّتَک َو  َال  ٍنْطُِقب َو  ْتَْسَیل  ٍهَمَْلعُم  َْریَغ  ِضْرَْألا  ِِّیقْرَـش  ْنِم  ٌتاَیاَر  ُلـِبُْقت  َو  ... 
َنِیِبلاَط َهَفوُْکلا  اُولِْزنَی  یَّتَح  ٍرْهَِشب  اَهَماَمَأ  ُبْعُّرلا  ُریِـسَی  ِرَفْذَْألا  ِکْسِْملاَک  ِبِْرغَْملِاب  اَهُحیِر  ُدَجُوت  ِقِرْـشَْملِاب َو  ُرَهْظَت  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ٌلُجَر 
ُنوُکَیَف ِماَمِْإِلل  ُبیِجَتْـسَی  َناَرَْجن  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ُجُرْخَی  ...ِِّیناَساَرُْخلا َو  ِِّیناَمَْیلا َو  ُْلیَخ  ْتَلَْبقَأ  ْذِإ  َکـِلَذ  یَلَع  ْمُه  اَـمَْنیَبَف  ْمِِهئاـَبآ  ِءاَمِدـِب 

؛(1) َهباَجِإ يَراَصَّنلا  َلَّوَأ 

107 ص :
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رورـس رهُم  نآ  رب  ریرح و  زا  هن  ناـتک و  زا  هن  تسا و  هبنپ  سنج  زا  هن  هک  دوـش  یم  رادوـمن  نیمز  قرـشم  زا  ناـشن  یب  ییاـه  مچرپ 
نایامن قرشم  رد  اه  مچرپ  نیا  .دنک  یم  لمح  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  زا  يدرم  تسا و  هدش  کح  گرزب 

دورف هفوک  رد  شیوخ  ناردـپ  یهاوخ  نوخ  يارب  هک  نیا  ات  دـسر  یم  ماشم  هب  زین  برغم  رد  ناشِکـشم  نوچ  مه  ِرطع  دـنوش و  یم 
ار ماما  توعد  دوش و  یم  جراخ  رهـش  زا  نارجن  لها  زا  يدرم  ...دـنوش  یم  ادـیوه  یناسارخ  ینامی و  هاپـس  لاح  نیا  رد  .دـنیآ  یم 

.دهد یم  تبثم  خساپ  ماما  توعد  هب  هک  تسا  یحیسم  درف  نیلوا  وا  .دنک  یم  تباجا 

نایب نآ  يارب  هک  یفاصوا  ۀنیرق  هب  تسا ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مچرپ  ثیدح ، نیا  ردص  رد  هدش  هراشا  مچرپ 
نیارباـنب .تسا  هدـش  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  نارجن  نایحیـسم  زا  يدرم  نتـسویپ  هب  تیاور  لـیذ  رد  نیا ، رب  نوزفا  .دوـش  یم 

نامز نیا  رد  ینامی  تیاور  نیا  حیرـصت  هب  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تیاور  نیا  رد  رظندروم  تیـصخش 
.دراد روضح 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  نمی  لها  فصو  رد  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

؛(1) یّیصو فلخ  یفَلَخ و  ُرُصنی  ًافلا  نیعبس  یف  جرخی  ُروصنملا  مهنم 

.تساه نآ  زا  دهد  یم  يرای  ارم  یصو  نیشناج  نم و  نیشناج  دنک و  یم  مایق  رفن  رازه  داتفه  اب  هک  روصنم 

نیا رد  هک  دـشاب  هریغ  وا و  ياه  نامرآ  ققحت  هار  رد  شـالت  اـی  يزاـس و  هنیمز  لکـش  هب  دـناوت  یم  هچرگ  صخـش ، کـی  ترـصن 
رصنی  » ۀلمج یفرع  روهظ  دسر  یم  رظن  هب  اما  دنشاب ، هتشاد  روضح  فلتخم  ینامز  قفا  ود  رد  دنناوت  یم  روصنم »  » و رصان »  » تروص

باکر رد  دنک و  یم  كرد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ینامی ، هک  تسا  نیا  ییصو » فلخ  یفلخ و 

108 ص :
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.دنک یم  شالت  مالسلا  هیلع  ماما  تایونم  ققحت  يارب  ترضح  نآ 

حیرـصت فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  رـضحم  هب  هدـش  دای  يرفن  رازهداتفه  هاپـس  ندیـسر  هب  یتیاور ، رد  زین  هفیذـح 
: تسا هدرک 

هللاُدابع نحن  نولوقی  ُدَسَملا و  مِهفویس  ُلئامَح  ٍندع  ِصئالَق  یلع  ِنمیلا  نم  ًافلا  َنوعبس  ُِلبُقیَف  ینُونیعأ  نمیلا  یلا  مهُمامإ  ُثعبَی  و  ... 
؛(1) َهیکاطنا قمعب  َّيدهملا  اوتأی  یّتح  ًاقزرالو  ًءاطع  دیرنال  ًاقح  ًاقح 

دنب هک  یلاح  رد  ندـع  ياهدور  يوس  زا  نمی  بناـج  زا  رفن  رازه  داـتفه  .دـنک  یم  کـمک  تساوخرد  نمی  لـها  زا  نیملـسم  ماـما 
ناگدنب اتقیقح  ام   » هتـسب شقن  ناشنابل  رب  همزمز  نیا  هک  یلاح  رد  اه  نآ  .دننک  یم  تکرح  وا  تمـس  هب  تسا  فیل  زا  ناشریـشمش 

.دندنویپ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هب  هیکاطنا  يافرژ  رد  مینک » یمن  بلط  یقزر  دزم و  وا  زا  مییادخ و 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  اب  یناطحق  مایق  ینامز  مه  رب  هک  یتایاور  هب  ناوت  یم  هدـش  دای  هاگدـید  دـییأت  يارب  نیارب ، هوالع 
(2) .تسج کسمت  ینامی  تاحوتف  تایاور  زین  دندرک و  یم  تلالد  فیرشلا  هجرف 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  زا  شیپ  یناـمی  نآ  ساـسا  رب  هک  دراد  دوجو  تیاور  کـی  اـهنت  یلبق  تیاور  ربارب  رد  هتبلا 
تاهج زا  نآ  ياوتحم  دنس  فعـض  رب  هوالع  تسا و  هعجرلا  تابثا  رـصتخم  باتک  زا  تیاور  نیا  .دنک  یم  تلحر  ایند  زا  فیرـشلا 

زا هدـش  دای  تیاور  .درک  دامتعا  ناوت  یمن  نآ  ياوتحم  هب  اذـل  درادـن ، یناوخ  مه  ثیداحا ، زا  یفلتخم  ياـه  هعومجم  اـب  يددـعتم 
: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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هیلع انِمئاق  َروهظ  رظتنی  َهکم و  يوأَی  ِدیعـسلا و  هنباب  َکلملا  ُضِّوَُفی  مث  ًهَنَـس  نیثالث  ِءادـعألا  نم  ًاغراف  ِهتنطلـس  یف  ُّینامیلا  شیعی  مث 
؛(1) مالسلا هیلع  انِمئاق  ِءاعدب  ایندلا  یلا  ناعجری  امه  ...یّفوَتَی و  یتح  مالسلا 

دیامن و یم  راذگاو  دیعس  شدنزرف  هب  ار  تموکح  نآ  زا  سپ  دنک و  یم  تموکح  لاس  یس  تدم  هب  نانمـشد  زا  غراف  ینامی  سپ 
ياعد هب  شدنزرف ) ینامی و   ) ود نآ  ...دنک و  یم  تلحر  ایند  زا  هک  نیا  ات  دنام  یم  ام  مئاق  روهظ  رظتنم  دنیزگ و  یم  انکس  هکم  رد 

.تشگ دنهاوخ  زاب  ایند  هب  ام  مئاق 

ینامی صیخشت  ياهرایعم 

نایاوشیپ تایاور  ساسا  رب  یملع و  نیزاوم  تیاعر  اب  هک  دوب  وا  ینوماریپ  ثداوح  ینامی و  تیصخش  زا  يریوصت  تشذگ ، هچ  نآ 
ینامی ناوت  یم  نآ  کمک  هب  هک  تسا  ییاهرایعم  نییبت  دیامن ، یم  يرورـض  نآ  رکذت  هک  یمهم  هتکن  نیرخآ  .دـش  میـسرت  ینید 
هتـشاد عوضوم  نیا  حرط  زا  ینید  نایاوشیپ  هک  یفدـه  هب  ناوت  یم  ینامز  نامگ ، یب  .درک  ییاسانـش  نیغورد  نایعدـم  زا  ار  یعقاو 

ياهرایعم دوجو  هیاس  رد  اهنت  مهم  نیا  دـننک و  بلاق  یعقاو  ینامی  مان  هب  ار  دوخ  دـنناوتن  نیغورد  ياه  ینامی  هک  تفای  تسد  دـنا 
زا روهظ ، میالع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هدـش  دای  ياهرایعم  نایب  زا  شیپ  .دـش  دـهاوخ  لـصاح  یعقاو  یناـمی  صیخـشت  يارب  ینیع 

ار تیودـهم  نیغورد  نایعدـم  درب و  یپ  روهظ  ندـش  کیدزن  هب  ناوت  یم  اه  نآ  کمک  هب  هک  دـنروهظ  ياه  هناـشن  یناـمی ، هلمج 
هناشن هک  یتروص  رد  .دشاب  ییاسانـش  لباق  دوخ  هک  دشاب  ییاسانـش  ۀلیـسو  تمالع و  دـناوت  یم  يزیچ  دـیدرت  یب  درک و  ییاسانش 

نیا رب  .دوب  دهاوخ  رمث  یب  وغل و  تمالع ، ناونع  هب  اه  نآ  نداد  رارق  دنشابن ، صیخشت  لباق  روهظ  ياه 
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یمامت هب  مدرم  رواب  ندـش  تسـس  نوچ  مه  يراب  نایز  بقاوع  هابتـشا و  لامتحا  ۀـغدغد  هراومه  قادـصم  نییعت  رد  هچرگ  ساسا ،
اب هک  نآ  دـننام  اه و  بیـسآ  نیا  دوجو  دراد ، دوجو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  دوجو  لصا  هکلب  روهظ و  میـالع 

راکنا لیلد  دـناوت  یمن  زگره  تسا ، يریگ  شیپ  لباق  قادـصم  نییعت  رد  لماک  تقد  اب  هنـالوجع و  ياـه  تواـضق  زا  زیهرپ  تقد و 
ریدـقت ره  هب  .دـشابن  یفاـک  مهم  نیا  يارب  زین  تسا  هدیـسر  اـم  تسد  هب  هک  ییاـهرایعم  تسا  نـکمم  هـچرگ  دوـش -  هلئـسم  لـصا 

: دنرارق نیدب  دنا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  ییاهرایعم 

.دش دهاوخ  زاغآ  نمی  نیمزرس  زا  ینامی  مایق  . 1

ینایفس جورخ  اب  ای  دشاب و  نمی  زا  شزاغآ  هک  یمایق  ساسا ، نیا  رب  .دوب  دهاوخ  نامز  مه  ماش  رد  ینایفس  جورخ  اب  شبنج  نیا  . 2
.تسین ینامی  مایق  ًاعطق  دشابن ، نامز  مه 

یم ینامی  صیخـشت  يارب  زین  يرگید  یگژیو  تسا ، ییاسانـش  لباق  یگداس  هب  ناگمه  يارب  هک  سوملم  یگژیو  ود  نیا  رب  هوـالع 
روحم شزرا  ارگ و  تلیـضف  یعقاو ، ینامی  تسا : دـنمزاین  مه  نامز  رذـگ  هب  تقد ، رب  هوـالع  نآ  يریگراـک  هب  هک  درک  هئارا  ناوت 

ياه هگر  دوجو  رایعم  نیا  ساسا  رب  نامگ  یب  .دـشاب  یعقاو  ینامی  ییاسانـش  يارب  یبسانم  رایعم  دـناوت  یم  زین  هصخاش  نیا  .تسا 
ار دوخ  هک  یسک  رد  تاناکما و ...  زا  هدافتسا  ءوس  تلادع ، ریـسم  زا  فارحنا  ینید ، ياهرایعم  زا  نتفرگ  هلـصاف  نوچ  مه  یفارحنا 

زاـغآ رد  یعاـمتجا  ياـه  تکرح  ناربـهر  ًاـمومع  هک  اـج  نآ  زا  هتبلا  .تسوا  ندوب  وگ  غورد  رب  هاوگ  نیرتـهب  دـناوخ ، یم  یناـمی 
تقد اب  نکیل  تسین ، ریذپ  ناکما  تدـم  هاتوک  رد  اه  نآ  تیـصخش  قیقد  یبایزرا  دـنراذگ ، یم  شیامن  هب  دوخ  زا  یبولطم  ریوصت 

.تفرگرب هدرپ  نانآ  یعقاو  ةرهچ  زا  يدودح  ات  ناوت  یم  تدم  زارد  رد  نانآ  ياه  يریگ  عضوم  اه و  شنکاو  اه ، ینار  نخس  رد 
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؛ درک ییاسانـش  ار  نیغورد  نایعدم  اه  نآ  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  هدوب و  دیفم  نآ  یبلـس  هبنج  زا  هک  نیا  رب  هوالع  هدش  دای  ياهرایعم 
کیدزن یعقاو  ینامی  صیخـشت  هب  ناوت  یم  اه  نآ  کمک  هب  مک  تسد  دـشابن ، یفاک  یعقاو  ینامی  قادـصم  قیقد  نییعت  يارب  رگا 

.دش رت 

اه تفای  هر 

ياه هصخاش  زا  یهابت و ...  شرتسگ  یناسنا ، یقالخا و  ياه  شزرا  زا  اـه  ناـسنا  نتفرگ  هلـصاف  ینید ، بادآ  ماـکحا و  یلیطعت  . 1
نآ رد  هک  یناـهج  دوـخ و  نوـماریپ  طـیحم  رد  هزور  همه  ار  تیعقاو  نیا  رهاـظم  یمدآ  هک  نیا  رب  نوزفا  .تـسا  ناـمزلارخآ  رـصع 
زا ایند  ندش  رپ  ریبعت  دیاش  دـنا و  هداد  ربخ  تیعقاو  نیا  ققحت  زا  ًاررکم  زین  ینید  نایاوشیپ  دـیامن ، یم  هدـهاشم  دـنک ، یم  یگدـنز 

.دشاب نامزلارخآ  يایند  رابفسا  تیعضو  نییبت  رد  نایب  نیرت  عماج  هدمآ ، يرتاوتم  تایاور  رد  هک  متس  ملظ و 

ياـیند ياـه  یهاـبت  اـب  نتفرگ  وخ  يژک و  داـسف و  اـب  نتـسیز  هک  تسا  هدروآ  دوـجو  هب  يا  هدـع  رد  ار  یقلت  نیا  هدـشدای  تیعقاو 
ریثأت دوخ  نوماریپ  طیحم  رد  ندرک و  یگدنز  كاپ  نتسیز و  ملاس  طیارـش  نیا  رد  تسا و  ریذپان  بانتجا  تیعقاو  کی  نامزلارخآ 
طیحم راـشف  ربارب  رد  اـهنت  هن  هک  یناـمی  نوچ  مه  يداـهن  كاـپ  حـلاص و  ياـه  تیـصخش  دوجو  .تسا  نکممریغ  ندراذـگ  تبثم 
نیرتهب دنتـسه ، روحم  تلیـضف  یعاـمتجا  شبنج  راد  مچرپ  هدومیپ و  ار  تداعـس  ریـسم  هکلب  هدرکن ، مخ  میلـست  رـس  دوخ  نوماریپ 

.تسا هدش  دای  یقلت  نالطب  رب  هاوگ 

اه يدب  اب  ندمآ  رانک  نوکس ، توکـس ، هب  ار  راظتنا  هک  يا  هشیدنا  تسا ؛ یفنم  راظتنا  هشیدنا  نالطب  ینامی ، شبنج  مایپ  نیمود  . 2
.دنروهظ زاس  هنیمز  اه  نیا  دوخ  نامگ  هب  دنک و  یم  ریسفت  اه  نآ  هب  ندز  نماد  هکلب  و 
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يزاس هنیمز  هک  دزومآ  یم  ام  هب  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  روهظ  زاس  هنیمز  هدـننک و  توعد  هک  ینامی  شبنج 
زا و  دـیآ ، یمن  تسد  هب  اـه  شزرا  شرتسگ  يارب  ار  شـالت  تمه و  اـب  زج  نیا  تسا و  روهظ  يارب  ملاـس  ياـضف  داـجیا  ياـنعم  هب 

.دوش یم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  لیلجت  میرکت و  ۀتسیاش  دهن و  یم  ماگ  ریسم  نیا  رد  دوخ  ینامی  ور ، نیمه 

حالـصا اهنت  هن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ۀـشیدنا  رد  هک  تسا  نیا  تفرگرب ، ناوت  یم  یناـمی  ماـیق  زا  هک  یـسرد  نیموس  . 3
يراد بناج  نامگ  یب  .دـنا  تیاـمح  میرکت و  روخرد  زین  ملاـس  یعاـمتجا  ياـه  شبنج  هکلب  تسا  بولطم  تبیغ  رـصع  رد  يدرف 

نیا راصحنا  هجیتن  رد  ینامی و  رد  هتخانشان  یتیصوصخ  دوجو  لیلد  هب  ناوت  یمن  ار  ینامی  تکرح  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
و ٍمیقتـسم » ٍقیرط  یلا  ِّقحلا و  یلا  اوعدـی  هنال  «، » مکبحاص یلا  اوعدـی  هنأل   » نوچ یتاریبعت  اریز  تسناد ، ینامی  صخـش  رد  تیامح 
زا موصعم  نایاوشیپ  تیامح  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  تسا ، هدـمآ  ثیداـحا  رد  شبنج  نیا  زا  لـیلجت  ماـقم  رد  هک  ِّقحلا » یلا  يدـهت  »
ره ور ، نیا  زا  .تسوا  ندوب  میقتسم  طارص  قح و  رب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  توعد  لیلد  هب  ینامی  شبنج 

دناوخ ارف  تقیقح  قـح و  هب  ینید  ياـهرایعم  ساـسارب  دریگب و  لکـش  يدـهم  ماـما  روـهظ  يارب  يزاـس  هنیمز  هزیگنا  هب  هک  یماـیق 
.دوب دهاوخ  تیامح  راوازس  میرکت و  هتسیاش 
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ینایفس

هراشا

رگید نایم  رد  نآ  هژیو  هاگیاج  هدـنهد  ناشن  نیمه  هدـش و  حرط  رت  هتـسجرب  تروص  هب  تایاور ، رد  هک  روهظ  ياه  هناشن  رگید  زا 
تایاور دراد ؛ دوجو  روهظ  ياه  هناشن  رگید  اب  هسیاقم  رد  وا  هراـبرد  یناوارف  تاـیاور  هک  تسا  ینایفـس »  » تسا روهظ  ياـه  هناـشن 

ینامعن و هبیغلا  نیدـلا ، لامک  دانـسالا ، برق  یفاک ، نوچ  مه  هعیـش  لیـصا  نهک و  عباـنم  رد  هک   (1) .تسا رتاوتم  ینایفـس ، هرابرد 
هلمج زا  دراد ، دوجو  تیصخش  نیا  هرابرد  یناوارف  ياه  شسرپ  تسا  هدش  رکذ  تنس  لها  نهک  عبانم  زا  یخرب  زین  یسوط و  هبیغلا 

ریـس دـنک ؟ یم  لابند  ار  یفادـها  هچ  درک ؟ دـهاوخ  مایق  اجک  یِک و  یفنم ؟ اـی  تسا  تبثم  وا  تیـصخش  تسیک ؟ ینایفـس  هک : نیا 
...و تسا ؟ ردقچ  روهظ  اب  وا  مایق  هلصاف  تسا ؟ هنوگچ  وا  تامادقا 

هب تایاور  ساسارب  ناوت ، ّدح  رد  هدش  هدیشوک  و  دنا ، هداد  لیکـشت  ار  رـضاح  باتک  زا  شخب  نیا  روحم  ییاه ، شـسرپ  نینچ  نیا 
.دوش هداد  خساپ  اه  نآ 

: دنرارق نیدب  تسا ، ینایفس  عوضوم  تیمها  رگ  ناشن  هک  یلیالد 

.تسا هدش  هدرمش  یمتح  میالع  زا  تایاور  رد  . 1
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ص88. ج3 ، رثالا ، بختنم  - 1
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نیا ریثأت  .تسا  نایعیش  راتشک  نیشن و  هعیـش  قطانم  هب  هلمح  ینایفـس ، مایق  فادها  نیرت  یـساسا  زا  یکی  دمآ ، دهاوخ  هک  نانچ  . 2
زا یهاگآ  ارجام و  نیا  داعبا  یسررب  دوش ، یم  ناهج  نایعیـش  هجوتم  ینایفـس  هیحان  زا  هک  يدیدهت  عیـشت و  نایک  رد  میظع  دادخر 

.دیامن یم  يرورض  ار  نآ  فلتخم  يایاوز 

روهظ میالع  ریاس  هب  تبـسن  دادخر  نیا  داعبا  یگدرتسگ  ، دیامن یم  يرورـض  ار  عوضوم  نیا  هرابرد  قیقحت  هک  یلیالد  رگید  زا  . 3
رد هک  دنور  یم  رامـش  هب  دودحم  یثداوح  ...و ، ءادـیب  فسخ  هّیکز ، سفن  ندـش  هتـشک  ینامـسآ ، يادـن  نوچ : ییاه  هناشن  تسا ؛

یناهج و تالداعم  رب  نآ  ریثأت  تسین ؛ دودحم  هداس و  يا  هثداح  ینایفـس  مایق  اما  دنـسر ، یم  نایاپ  هب  دنهد و  یم  خر  یکدنا  نامز 
گنج نالعا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  زا  يریگولج  تهج  رد  شالت  مالـسا ، يایند  رد  یـساسا  تـالوحت 

.تسا تیمهارپ  دادخر  نیا  داعبا  زا  یشخب  ترضح ، نآ  ّدض  رب  ینلع 

ثیداحا رد  عوضوم  نیا  حرط  .دیامن  یم  يرورض  ار  نآ  یسررب  هک  تسا  یلماوع  رگید  زا  هناشن ، نیا  هب  ینید  نایاوشیپ  مامتها  . 4
ماما داوج و  ماما  اضر ، ماما  مظاک ، ماما  قداص ، ماما  رقاـب ، ماـما  داجـس ، ماـما  یلع ، ماـما  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

، گرزب سانش  ثیدح  ینامعن ، لیلد ، نیمه  هب  .دراد و  مامتها  نیا  زا  ناشن  تیاور ، دصکی  دودح  رد  مه  نآ  مالـسلا  مهیلع  يدهم 
صاصتخا تمالع  نیا  هب  ار  یلقتـسم  باب  تسا ، تیودهم  ثیداحا  عبانم  نیرت  نهک  نیرت و  مهم  زا  هک  ۀـبیغلا  گنـس  نارگ  رثا  رد 

.تسا هداد 

ینایفـس و زا  لوـقعم  مجـسنم و  لـماک ، يریوـصت  روآ ، ناـنیمطا  ربـتعم و  تاـیاور  هـب  داـمتعا  اـب  هـک  هدـش  شـالت  شخب ، نـیا  رد 
ناققحم هک  تسا  نیا  شالت ، نیا  هجیتن  نیرت  مک  .دوش  هئارا  وا  هب  طوبرم  ياهدادخر 
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زا لیلحت ، تواضق و  ماقم  رد  دنهدب و  زیمت  دنتسمریغ  بلاطم  زا  ار  دنتسم  بلاطم  ینایفـس ، عوضوم  صوصخ  رد  تسناوت  دنهاوخ 
راتشون نیا  ياه  هرمث  رگید  زا  هیاپ  یب  نانخس  تافارخ و  زا  عوضوم  نیا  هرهچ  ندش  هتساریپ  .دنزیهرپب  دنتسمریغ  بلاطم  هب  دانتـسا 

.تسا

.تسا هدش  نیودت  لصف  هس  ینایفس و  هرابرد  یتایلک  رد  رضاح  شخب 

تقیقح ای  دامن  ینایفس ؛

هراشا

يزمر نیدامن و  ای  یعقاو  تسا ، یـسررب  حرط و  لباق  ینایفـس  تاـیاور  یلیـصفت  یـسررب  زا  شیپ  هک  یـساسا  تاـعوضوم  زا  یکی 
هب ار  ینایفـس  ماع و  لکـش  هب  ار  روهظ  ياه  هناشن  هک  یهاگدـید  هک : تسا  نیا  هدـش  دای  هاگدـید  ود  توافت  .تسا  ینایفـس  ندوب 

ار تایاور  رد  روکذـم  میالع  دـنک و  یم  تواضق  عوضوم  نیا  ِتایاور  رهاظ  ساسارب  دـناد ، یم  نیدامن  ریغ  یعقاو و  صاخ  لکش 
مادک ره  تسا ، دقتعم  روهظ  ياه  هناشن  ندوب  يزمر  نیدامن و  هب  هک  یهاگدید  لباقم ، رد  .دناد  یمن  يرگید  ياه  هدیدپ  هب  هراشا 

نیا هک  میتفاین  ار  یـسک  ام  .دـیآ  یمرب  تایاور  رهاظ  زا  هچ  نآ  اب  توافتم  ياه  هدـیدپ  زا  دـناد  یم  يا  هیانک  یعون  هب  ار  میالع  زا 
نیارب  (1) .تسا هدش  حرطم  لاجد  دننام  روهظ  میالع  زا  یخرب  هب  تبسن  مک  تسد  هاگدید  نیا  اما  دریذپب ، ماع  لکش  هب  ار  هاگدید 

تواضق ینایفس  ندوب  یعقاو  ای  نیدامن  هرابرد  .دوش و  نییبت  باب  نیا  رد  تسرد  هاگدید  ینایفس  ثحب  عورـش  زا  شیپ  دیاب  ساسا 
.دنریذپ یم  يّرست  زین  روهظ  میالع  ریاس  هب  دنراد و  تیمومع  دنوش ، یم  رکذ  اج  نیا  رد  هک  ییاهرایعم  بلاغ  هتبلا  .دوش 
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هب نخس  نآ  زا  يددعتم  تایاور  رد  هک  ینایفـس »  » ظفل ایآ  هک : تسا  حرطم  یـساسا  یـشسرپ  ینایفـس  دروم  رد  تشذگ ، هک  نانچ 
هب خساپ  دیدرت ، نودب  دراد ؟ هراشا  یناسنا  تیـصخش  کی  هب  تسا و  یعقاو  هک  نیا  ای  تسا ، نیدامن  يزمر و  يا  هژاو  هدمآ ، نایم 
زا ام  تشادرب  خساپ ، نیا  ياه  هنیزگ  زا  کی  ره  باختنا  اب  تشاد و  دـهاوخ  عوضوم  نیا  تایاور  مهف  رد  ییازـسب  شقن  لاؤس  نیا 

.مییامن یسررب  ار  عوضوم  نیا  یکدنا  ادتبا  رد  هک  تساجب  نیاربانب ، .تشاد  دهاوخ  رایسب  یتوافت  تایاور ،

: درک هئارا  ناوت  یم  ار  هیضرف  ود  هدش ، دای  عوضوم  ةرابرد 

ینایفس هژاو  ندوب  نیدامن  لّوا : هیضرف 

نورد رد  هک  یفارحنا  نایرج  نیا  .تسا  یگنهرف  يرکف و  نایرج  کی  ینایفس  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  دناوت  یم  ینایفس  نتـسناد  دامن 
ینایفس هدش  دای  ۀیضرف  ساسارب   (1) .تسا ضراعت  رد  نآ  هب  طوبرم  ياه  شزرا  تیودهم و  هشیدنا  اب  هتفرگ ، لکش  مالـسا  يایند 

، یناسنا تیـصخش  کی  هن  لاجد  نآ ، ساسارب  هک  هدـش  هئارا  لاجد  ةرابرد  هاگدـید  نیا  دـننام  .تشاد  دـهاوخن  یناسنا  یتیـصخش 
(2) .تسا هدش  هتسناد  نامزلارخآ  يایند  رب  مکاح  يدام  ندمت  هکلب 

: هلمج زا  تسا ، لطاب  یفلتخم  لیالد  هب  هدشدای  هاگدید  یسررب : دقن و 

: هلمج زا  تسا ، ضراعت  رد  يددعتم  تایاور  اب  ینایفس  نتفرگ  کیلبمس  فلا )

؛ دنا هدرک  رکذ  ار  ینایفس  مان  هک  یتایاور  هعومجم  . 1

118 ص :
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؛ دنا هتخادرپ  ینایفس  بسن  هب  هک  یتایاور  هعومجم  . 2

.دنا هدرک  میسرت  ار  ینایفس  ینامسج  ياه  یگژیو  يرهاظ و  تیعضو  هک  یتایاور  هعومجم  . 3

کی ینایفـس ، هک  دـنا  كرتشم  نومـضم  نیا  رد  یگمه  دوش ، یم  تفای  زین  ربتعم  ثیداحا  اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  هدـش  داـی  تاـیاور 
(1) .تسا ناسنا 

: دنا هدومرف  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) هیلع لدت  نا  هفاخم  هل  دلو  ُما  نفدی  هنأ  هثبخ  نم  غلب  دق  ...سانلا و  ثبخأ  تیأرل  ینایفسلا  تیأر  ول  کنأ 

یم نفد  هدنز  هدنز  ار  شدـنزرف  ردام  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  وا  تثابخ  ....يا  هدـید  ار  نامدرم  نیرتدـیلپ  ینیبب ، ار  ینایفـس  رگا  وت 
.دهد شرازگ  ار  وا  ناکم  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دنک 

ینایفس دیاب  دوشن ، نینچ  هک  نیا  يارب  سپ  .دش  دهاوخ  هدش ، دای  ییاور  ياه  هعومجم  نداهن  رانک  ینایفس ، نتـسناد  نیدامن  هجیتن 
.کیلبمس يا  هژاو  هن  مینادب ، ناسنا  کی  ار 

؛ دراد تفلاخم  يددعتم  تایاور  رهاظ  اب  ینایفس  نتسناد  نیدامن  ب )

119 ص :

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  ياه  لصف  رد  هدش  دای  ثیداحا  هعومجم  - 1
: لاق ینادمهلا  رفعج  نب  دایز  نب  دمحأ  انثدـح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح10 . باب 57 ، ص651 ، نیدلا ، لامک  - 2

هللادـبعوبا لاق  لاق : دـیزی  نب  رمع  نع  نامثع ، نب  داـمح  نع  ریمع ، یبأ  نب  دـمحم  نع  هیبأ ، نع  مشاـه ، نب  میهاربا  نب  یلع  انثدـح 
، یشاجنلا لاجر  کن : میهاربا ، نب  یلع  تقاثو  هرابرد  ص70 . لاوقالا ، هصالخ  کن : دایز ، نب  دمحا  تقاثو  هرابرد  ...مالسلا » هیلع 
: کن ریمع ، یبا  نب  دـمحم  تقاثو  هرابرد  ص291 . ج1 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  کن : مشاه ، نب  میهاربا  تقاـثو  هراـبرد  ص260 .
: کن دـیزی ، نب  رمع  تقاثو  هراـبرد  ص144 . یـشاجنلا ، لاجر  کن : نامثع ، نب  داـمح  تقاـثو  هراـبرد  ص326 . یـشاجنلا ، لاجر 

ص283. یشاجنلا ، لاجر 
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: هک نیا  حیضوت 

: دیاب ینایفس  نتفرگ  کیلبمس  يارب 

اه نآ  روهظ  مغر  یلع  تسا ،) هدـش  یفرعم  ناملـسم  اه  نآ  رتشیب  رد  وا   ) دـنا هداد  ربخ  ینایفـس  نید  زا  هک  ار  یتایاور  هعومجم  . 1
.تسا مالسا  يایند  رد  یفارحنا ، یگنهرف  نایرج  نیا  يریگ  لکش  روظنم  هک : درک  لمح  انعم  نیا  رب  ینایفس ، ندوب  ناسنا  رد 

نیا هک : تفگ  دـیاب  دـنا ، هتفگ  نخـس  نیعم  صخـش  کی  دـننام  ینایفـس  مایق  نامز  ناکم و  زا  هک  یتاـیاور  هعومجم  هیجوت  رد  . 2
.دنراد هراشا  نآ ، شیادیپ  لحم  یگنهرف و  نایرج  نیا  هاگتساخ  هب  تایاور ،

دای قطانم  رد  گنهرف  نیا  شرتسگ  زا  هیانک  دـیاب  دـنا ، هتفگ  نخـس  هکم  هنیدـم و  قارع ، هب  وا  هلمح  زا  هک  ار  یتایاور  هعومجم  . 3
.تسناد هدش ،

ریسفت یفارحنا ، یگنهرف  نایرج  نیا  ندش  نک  هشیر  هب  دیاب  دنیوگ ، یم  نخـس  ینایفـس  ندش  هتـشک  زا  هک  ار  یتایاور  هعومجم  . 4
(1) ...و درک 

هب هک  صاخ  ینامسج  ياه  یگژیو  اب  نیعم و  ینادناخ  زا  صخشم ، یمان  اب  تسا  یناسنا  ینایفـس  تایاور ، رهاظ  ربانب  هک  یلاح  رد 
...و درب  یم  شروی  یفلتخم  ياهروشک  هب  دنک و  یم  مایق  ینیعم  ناکم  نامز و  رد  دراد و  داقتعا  یصاخ  نید 

.تسا تایاور  رهاظ  فالخ  هدش ، دای  تایاور  یمامت  نتفرگ  ییانک 

، دنا هدرک  نایب  ار  وا  ياه  یگژیو  تایـصوصخ و  هک  یتایاور  رهاظ  نتفریذپ  هک  دراد  ناکما  ینامز  ینایفـس ، نتفرگ  کیلبمـس  .ج 
نتفریذپن رب  یلیلد  ور ، نیا  زا  .تسا  هداعلا  قراخ  لقع و  فالخ  بلطم  هنوگ  ره  زا  یلاخ  تایاور ، نیا  هک  یلاح  رد  .دشابن  نکمم 

وا هک  تایاور -  رهاظ 

120 ص :

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  ياه  لصف  رد  هدش  دای  ياه  تیاور  هعومجم  - 1
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(1) .درادن دوجو  دنا -  هدرک  یفرعم  صخش  کی  ار 

ینایفس ندوب  ناسنا  مود : هیضرف 

.تسج کسمت  تشذگ ، لّوا  ۀیضرف  دقن  رد  هچ  نآ  هب  ناوت  یم  دناد ، یم  ناسنا  کی  ار  ینایفس  هک  مود  ۀیضرف  تابثا  يارب 

نیا تایاور  ریاس  روهظ  دوش ، یمن  هدیمهف  يو  نتسناد  ناسنا  اب  زج  هک  ینایفس  يرهاظ  تیعـضو  بسن و  مان و  هب  تایاور  حیرـصت 
.دننک یم  تابثا  ار  مود  ۀیضرف  هک  دنتسه  یلیالد  تاروهظ ، نیا  نتفریذپن  رب  لیلد  نادقف  ینایفس و  ندوب  ناسنا  رد  باب 

یعون ای  یصخش  ینایفس ؛

؟ یعون ای  تسا  یصخش  تایاور  رظن  دروم  ِینایفس  هک  دوش  هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دیاب  ینایفس ، ندوب  ناسنا  تابثا  زا  سپ 

هژاو قالطا  هاگدید ، نیا  ساسارب  .دراد  هراشا  ینیعم  صخـش  کی  هب  ینایفـس  هژاو  هک : تسانعم  نیا  هب  ینایفـس  نتـسناد  یـصخش 
یگژیو زا  يرادروخرب  لیلد  هب  مه  دشاب و  نایفـسوبا  نادناخ  هب  وا  باستنا  لیلد  هب  دـناوت  یم  مه  رظن ، دروم  تیـصخش  هب  ینایفس 

.نایفسوبا يوخ  قلخ و  اه و 

دوش یم  قالطا  ییاه  تیصخش  هب  هژاو  نیا  هکلب  تسین ، نیعم  صخش  کی  ینایفس  هک  دنرواب  نیارب  یخرب  قوف ، هاگدید  ربارب  رد 
لوط رد  هک : دراد  دوـجو  لاـمتحا  نیا  ساـسا ، نیارب   (2) .دـنا نایفـسوبا  ياـه  یگژیو  ياراد  دـنا و  هدرک  جورخ  قح  ربارب  رد  هک 

ياه ینایفس  خیرات ،

121 ص :

ص173. روهظلادعبام ، خیرات  - 1
ص181. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  - 2
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  ربارب  رد  هک  تسا  يا  ینایفـس  اـه  نآ  زا  یکی  هتبلا  دـننک و  یم  روهظ  اـی  هدرک و  روهظ  یفلتخم 
قلخ و زا  يرادروخرب  لیلد  هب  ییاه  ناسنا  نینچ  رب  ینایفس  ةژاو  قالطا  هدش ، دای  هاگدید  ساسارب  .دیـشک  دهاوخ  فص  فیرـشلا 

.مینک یم  ریبعت  یعون » ینایفس   » ۀیرظن هب  ار  هاگدید  نیا  ام  .نایفسوبا  نادناخ  هب  باستنا  ًاموزل  هن  و  دوب ، دهاوخ  نایفسوبا  يوخ 

شیب رفن  کی  نامزلارخآ  ینایفس  هک : دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  ینایفس  هب  طوبرم  تایاور  هعومجم  رد  لمأت  اب  دسر ، یم  رظن  هب 
نآ هب  طوبرم  ثداوح  مایق و  ناکم  نامز و  دنا و  هدرمـشرب  ار  وا  يرهاظ  ياه  یگژیو  بسن و  مان و  هک  یتایاور  هک  ارچ  تسین ؛ رت 

ناماما نانخـس  زا  کی  چیه  رد  هک  اج  نآ  زا  .دـننک و  یم  هراشا  ینایفـس  کی  هب  ینایفـسلا »  » هژاو اب  یگمه  دـنا ، هدرک  حیرـشت  ار 
نالف ینایفس  نیرخآ  ای  تسا و  نینچ  نیا  ینایفس  نیلّوا  هک  تسا  هدماین  ینایفـس ، هب  طوبرم  ثداوح  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

هک يدراوم  زا  کـی  چـیه  رد  رگید  يوـس  زا  و  هدـش ، ریبـعت  ینایفـس  زا  ینایفـسلا »  » هژاو اـب  تاـیاور  همه  رد  هکلب  دراد  ار  یگژیو 
هب دیقم  ار  ینایفس  ناشیا  دنا ، هدرک  لاوس  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  ینایفـس  مایق  تایئزج  اه و  یگژیو  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا 

تایاور رظن  دروم  ینایفس  مالسلا  هیلع  همئا  باحـصا  زاکترا  ساسارب  هک : دیمهف  ناوت  یم  دنا ، هدرکن  دویق  نیا  لاثما  ای  رخآ  ای  لّوا 
.دنا هدرک  نایب  ار  رفن  کی  نامه  ياه  یگژیو  تایصوصخ و  زین  ینید  نایاوشیپ  هدوبن و  رت  شیب  رفن  کی 

ندوب ددعتم  رب  هک  میتفای  تسد  ثیدح  هس  هب  هدیـسر ، ام  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک  یثیداحا  هعومجم  رد  اما 
: دننک یم  تلالد  ینایفس 

: دنک یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دوخ  دنس  هب  دامح  نبا  . 1

؛(1) نیثالث عست و  دعب  ینایفسلا  جورخ 

122 ص :

ح836. ص226 ، نتفلا ، - 1
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.دوب دهاوخ  لاس  زا 39  سپ  ینایفس  مایق 

.دنک یم  تلالد  ینایفس  ددعت  هب  هدش  دای  تیاور  نیاربانب ، دنک ، یم  مایق  ینایفس  کی  زین  نامزلارخآ  رد  دیدرت  نودب  هک  اج  نآ  زا 

هدنیآ ياه  هنتف  رکذ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  لسرم  لکش  هب  یلیلس  نتفلا  زا  ننملاب  فیرشتلا  باتک  رد  . 2
: دندومرف

؛(1) ماشلا بحاص  ینایفسلاو  رجه  بحاص  ینایفسلا  لاقف : ینایفسلاو ؟ ینایفسلا  ام  و  هل : لیقف  ینایفسلا  اهرخآ  ینایفسلا و  اهلّوا 

تسا و يرجه  یکی  دومرف : ترـضح  دنتـسیک ؟ ینایفـس  ود  نیا  دـش : هدیـسرپ  .ینایفـس  نآ  رخآ  تسا و  ینایفـس  اه  هنتف  نآ  زاغآ 
.یماش يرگید 

: دنا هدومرف  يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  . 3

؛(2) ینایفسب الإ  مئاق  نوکیال  هللا و  نم  متح  ینایفسلا  رمأ  هللا و  نم  متح  مئاقلا  رمأ  ّنإ  ... 

ینایفـس کی  يا ، هدـننک  مایق  ره  اب  .تسا و  یعطق  دـنوادخ  بناج  زا  زین  ینایفـس  جورخ  تسا و  یعطق  دـنوادخ  هیحان  زا  روهظ  ... 
.دراد دوجو 

: تسج هرهب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  نخس  نیا  زا  ناوت  یم  الاب ، ثیدح  حیضوت  رد 

؛(3) هتدالو سانلا  یلع  یفخت  يّذلا  وه  ...ضرالا  هب  ّلجوّزع  هللارهطی  يّذلا  مئاقلا  نکل  ...ّلجوّزع و  هللارمأب  مئاق  وه  ّالإ و  اّنم  ام 

یـسک ...دنک  یم  كاپ  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  یمئاق  نکل  ...تسا  یهلا  رما  هب  مئاق  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  کی  چـیه 
.تسا یفخم  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا 

123 ص :

ح393. باب 59 ، ص271 ، ننملاب ، فیرشتلا  - 1
ص30) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد   ) ح1329 ص374 ، دانسالا ، برق  - 2

ح2. ، 36 باب ص378 ، نیدلا ، لامک  - 3
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يرگ نایغط  مکاح   ) ینایفـس کی  زین  اه  نآ  زا  کی  ره  ربارب  رد  نیاربانب ، دنا ، هدوب  مئاق  ینید  نایاوشیپ  مامت  تیاور ، نیا  ساسا  رب 
.تسا هتشاد  دوجو  نایفسوبا ) يوخ  قلخ و  اب 

فرـص نآ  زا  ناوت  یمن  موس ، تیاور  رابتعا  تهج  هب  اما  دنریذپان ، دامتعا  فیعـض و  لّوا  تیاور  ود  هدـش ، دای  تیاور  هس  نایم  زا 
درادن و یضراعت  هنوگ  چیه  دنناد ، یم  صخـشم  ار  ینایفـس  هک  یتایاور  اب  تیاور  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نیا ، دوجو  اب  .درک  رظن 

یسک ینعی  ینایفـس  کی  یقح  هب  مئاق  ره  ربارب  رد  تایاور ، مود  هتـسد  ساسارب  هک  ارچ  تفریذپ ؛ ناوت  یم  ار  اه  نآ  هتـسد  ود  ره 
.دراد دوجو  تسا ، رادروخرب  نایفسوبا  نوچ  مه  یتیصخش  زا  هک 

نآ ربارب  رد  نیاربانب ، .دوش  یم  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ینعی  قح  هب  مئاق  نیرخآ  لماش  تایاور ، نیا  مومع 
(1) .تساخ دهاوخرب  تمصاخم  زیتس و  هب  ینایفس  کی  زین  ترضح 

هتفریذپ ینایفس  ندوب  یعون  هک  لاح  نیع  رد  نیاربانب ، .دنا  هدرمشرب  ار  ینایفس  نیا  تامادقا  ریس  اه و  یگژیو  لّوا  ۀتسد  تایاور  و 
هتفگ نخس  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نمشد   ) ینایفـس کی  تامادقا  اه و  یگژیو  هک  یتایاور  رهاظ  زا  دوش ، یم 

.دوش یمن  هدنادرگ  يور  دنا ،

تیمتح ینایفس و 

ماما زا  .دنراد  تلالد  يددـعتم  تایاور  بلطم  نیا  رب  .درادـن  دوجو  يدـیدرت  تسا  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  ینایفـس  هک  نیا  رد 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  داجس 

124 ص :

.فرصت یکدنا  اب  ص184 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  - 1
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(1) ؛  ...هللا نم  متح  ینایفسلا  رما  هللا و  نم  متح  مئاقلا  رما  نا  ... 

 . ...تسا یمتح  دنوادخ  يوس  زا  زین  ینایفس  رما  تسا و  یمتح  دنوادخ  يوس  زا  مئاق  رما  ... 

: دندومرف يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

(2) .بجر یف  هجورخ  موتحملا و  نم  ینایفسلا 

: دسرپ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  يرگید  ربتعم  تیاور  رد 

(3) ؛ ...  معن یل : لاق  .موتحملا  رمالا  نم  ینایفسلا  جورخ  نا  لوقی : ناک  مالسلا  هیلع  رفعجابا  نا 

روط نیمه  يرآ ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  یمتح  روما  زا  ینایفـس  مایق  دومرف : یم  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
 . ...تسا

اه خساپ  تالاکشا و 

هراشا

تسا هدش  تایاور  نیا  هب  هک  یتالاکشا  یخرب  هب  تساجب  مییامن ، یسررب  تلالد  دنس و  رظن  زا  ار  ینایفـس  تایاور  هک  نیا  زا  شیپ 
.میهد خساپ 

هعومجم ةراـبرد  تسا ، هتخادرپ  یخیراـت  رظن  زا  روـهظ  ياـه  هناـشن  یـسررب  هب  يراـکتبا  یقیقحت  رد  هک  رـصاعم  يالـضف  زا  یکی 
تابثا نآ  تایئزج  اما  تسا  ریذـپانراکنا  ینایفـس  لـصا  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  نینچ  هدرک و  حرطم  ار  یتالاکـشا  ینایفـس  تاـیاور 

.دش دنهاوخ  دقن  لقن و  لیصفت  هب  هک  هدرک  هماقا  یلیالد  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  يو   (4) .تسین یندش 

125 ص :

ص30) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  ةرابرد  . ) ح1329 ص374 ، دانسالا ، برق  - 1
ص30) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  ةرابرد  . ) ح1 باب 18 ، ص310 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
ص31) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  ةرابرد  . ) ح14 باب 57 ، ص652 ، نیدلا ، لامک  - 3

ص202. روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  - 4
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ینایفس تایاور  دنس  فعض  . 1

: دسیون یم  نینچ  رگید  ییاج  رد   (1)، دنک یم  فارتعا  ربتعم  تایاور  یخرب  دوجو  هب  ییاج  رد  رظن  دروم  ةدنسیون  هچرگ 

تسین حیحص  تایاور  نیا  زا  کی  چیه  دنس  ًابیرقت  هک  میبای  یمرد  ینایفس ، هلمج  زا  روهظ  ياه  هناشن  نایوار  دانـسا و  هب  هعجارم  اب 
(2) .دوش یمن  تابثا  نآ  اب  یملع  بلطم  و 

: داد خساپ  ناوت  یم  هبنج  ود  زا  ینایفس  تایاور  دنس  فعض  هرابرد 

دراد دوجو  ربتعم  تیاور  هد  مک  تسد  هراب  نیا  رد  تسا ، هدش  ینایفـس  تایاور  فعـض  یعدـم  هک  هدنـسیون  روصت  فالخ  رب  ًالوا 
دنهاوخ همادا  رد  تایاور  نیا   ) تسا هدمآ  ینامعن  هبیغلا  دانسالا و  برق  نیدلا ، لامک  یفاکلا ، نوچ  مه  ینهک  ربتعم و  عبانم  رد  هک 
ةراـبرد نادـنم  شناد  هاـگ  اریز  تسین ؛ یمک  دادـعت  عوـضوم  کـی  ةراـبرد  مه  نآ  ربـتعم  تـیاور  هد  دـنناد  یم  نـف  لـها  و  دـمآ )

.دننک یم  رظنراهظا  ربتعم  تیاور  کی  اهنت  ساسا  رب  ام  رظن  دروم  عوضوم  زا  رت  مهم  رایسب  یعوضوم 

باب تایاور  یسررب  هب  اهنت  يو  هک  هدوب  نیا  تسا ، هدناوخ  فیعـض  ار  ینایفـس  تایاور  هابتـشا  هب  رظندروم  ةدنـسیون  هک  نیا  لیلد 
فلتخم ياه  باتک  رد  دنناوارف و  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایاور  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  هدنـسب  ینامعن  هبیغلا  باتک  رد  ینایفس 

.تسا ریذپ  ناکما  اه  نآ  ۀمه  یسررب  زا  سپ  اهنت  ناشدانسا ، فعض  هرابرد  رظنراهظا  دنا و  هدنکارپ  ینوگانوگ  باوبا  و 

هار دوش و  لصاح  نانیمطا  موصعم  زا  نآ  رودص  هب  هک  تسا  تجح  یتیاور  هعیش ، ياهقف  رتشیب  يانبم  ساسا  رب  هک  نآ  رگید  لیلد 
یبای تسد 

126 ص :

ص202. روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  - 1

ص166. روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  - 2
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تیاور رودص  هب  نانیمطا  ثعاب  هاگ  هک  تسا  ییاه  هار  زا  یکی  دنس  تحص  هکلب  تسین ، دنس  تحص  رد  رـصحنم  نانیمطا ، نیا  هب 
رب دنریگب و  ار  دنـس  تحـص  ياج  دنناوت  یم  هک  دـنراد  دوجو  زین  رگید  ۀـنیرق  اه  هد  دنـس ، تحـص  رانک  رد  دوش و  یم  موصعم  زا 
دای رودصلا  قوثوم  ربخ  تیجح  هاگدـید  ناونع  اب  نآ  زا  هک  هاگدـید  نیا  .درک  مکح  تیاور  کی  رابتعا  هب  ناوت  یم  اه  نآ  ساسا 

ناراد فرط  دـناد ، یم  هقث  ربخ  يارب  اهنت  ار  ّتیجح  هک  یهاگدـید  لباقم  رد  تسا و  هعیـش  ناملاع  رتشیب  ةدـش  هتفریذـپ  دوش ، یم 
نآ ناوت  یمن  تسا -  عقاو  فالخ  رب  ضرف  نیا  هتبلا  هک  ینایفس -  تایاور  دنس  فعض  شریذپ  ضرف  رب  لاح ، نیا  اب  .دراد  یکدنا 

.تسناد تایاور  نتشادن  رابتعا  لیلد  ار 

یگتفشآ ضراعت و  . 2

تایاور نیا  یگتفـشآ  ضراعت و  هتـسناد ، دامتعا  لباق  ریغ  ار  ینایفـس  تاـیاور  نآ ، دانتـسا  هب  رظندروم  ةدنـسیون  هک  يرگید  ۀـتکن 
(1) .تسا

ۀعومجم هب  هک  تسا  نیا  تسا  هدـید  یگتفـشآ  ضراعت و  تاـیاور ، ناـیم  رظن  دروم  ةدنـسیون  هک  نیا  لـیلد  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
تجح ود  نایم  هشیمه  هدـمآ ، هقف  لوصا  رد  هک  ناـنچ  مه  هک  یلاـح  رد  تسا ، هدرک  هجوت  ناشمقـس  تحـص و  زا  غراـف  تاـیاور 
ینایفس تایاور  هعومجم  رگا  رگید ، ریبعت  هب  .دشاب  هتـشاد  ضراعت  تجح  اب  دناوت  یمن  تجح  ریغ  هاگ  چیه  دراد و  دوجو  ضراعت 

هب تیاور  نیا  هک  مینک  رظن  فرص  زین  هتکن  نیا  زا  میشاب و  هتشادن  يراک  نآ  دانسا  فعض  تحص و  هب  میهد و  رارق  مه  رانک  رد  ار 
نادنم شناد  یتح  هک  دامح  نبا  نتفلا  زا  ای  هدش  لقن  تسا  هعیش  یثیدح  بتک  نیرتربتعم  زا  هک  یفاک  فیرش  باتک  زا  لاثم  ناونع 

هجوت زین  دننک و  یمن  ینادنچ  يانتعا  نآ  هب  بهذم  ینس 
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یم رظن  هب  اما  .دـنا  هتفـشآ  ضراعتم و  ًاتقیقح  ینایفـس  تاـیاور  موصعمریغ ، اـی  تسا  هدـش  رداـص  موصعم  زا  تیاور  نیا  هک  مینکن 
دشاب هدش  رداص  موصعم  ریغ  زا  یتیاور  یتقو  تشذگ ، هک  نانچ  اریز  تسین ؛ یتسرد  هویش  تایاور  اب  ییورایور  رد  هویش  نیا  دسر 

زا يا  هرهب  دشاب ، هتـشادن  دنـشخب  یم  رابتعا  تیاور  کی  هب  هک  ینیارق  ربتعم و  دنـس  ای  و  دشاب ، هدـمآ  تنـس  لها  ياه  باتک  رد  ای 
رد تایاور  ۀنودرگ  هب  نآ  ندرک  دراو  ًایناث  درادـن و  ار  ربتعم  تایاور  اب  هضراعم  ییاناوت  یتیاور  نینچ  ًالوا  نیا ، ربانب  .درادـن  رابتعا 

.درادن تایاور  نداد  ناشن  هتفشآ  ضراعتم و  زج  يرمث  تسا و  هابتشا  ییاهن  تواضق  يدنب و  عمج 

هب تایاور  نداد  ناشن  هتفـشآ  ضراعتم و  يارب  رظن  دروم  ةدنـسیون  هک  دروآ  لاثم  ار  اه  هنومن  نیا  ناوت  یم  دش  هتفگ  هچ  نآ  يارب 
هب یگتفـشآ  ضراعت و  نینچ  دش  یم  هجوت  تایاور  هب  دـش  هراشا  نآ  هب  هک  يرایعم  اب  رگا  هک  یلاحرد  تسا ، هدرک  دانتـسا  اه  نآ 

: دمآ یمن  رظن 

: دسیون یم  نینچ  ینایفس  مان  ةرابرد  هدنسیون  فلا )

(1) .تسا هدش  رکذ  ینایفس  يارب  هورع  هبتع و  برح ، هیواعم ، هسبنع ، نامثع ، هللادبع ، ياه  مان  ینس  هعیش و  عبانم  رد  مان  رظن  زا 

تاـیاور رد  نآ  ماـن  هس  اـهنت  تسا و  موصعمریغ  زا  ماـن  راـهچ  دـنا ، هدرمـشرب  ار  ماـن  تفه  نیا  هک  یتاـیاور  ناـیم  زا  هک  یلاـح  رد 
ار ینایفـس  مان  هک  یتیاور  اهنت  تسا و  تنـس  لها  عباـنم  زا  نآ  تیاور  ود  تیاور ، هس  نیا  ناـیم  زا  هدـش و  ناـیب  موصعم  ناـیاوشیپ 
، مان تفه  نیا  نایم  زا  یتقو  نیاربانب  .تسین  دامتعا  لباق  دنس  فعض  لیلد  هب  مه  نآ  هک  تسا  هدمآ  هعیـش  عبانم  رد  دناد  یم  نامثع 

تیجح زا  يا  هرهب  تسا و  هدشن  رداص  موصعم  زا  مان  راهچ  تایاور  هکلب  تسا و  تنس  لها  عبانم  زا  مان  شش  تایاور 
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میشیدنیب يا  هراچ  اه  نآ  یگتفشآ  ضراعت و  لح  يارب  میهاوخب  هک  نیا  ات  تسین  ثحب  ۀنحص  هب  اه  نآ  ندروآ  هب  یموزل  دنرادن ،
.میوش مگردرس  هتفشآ و  اه  نآ  یگتفشآ  زا  و 

رد هدش ، هتفگ  نخس  ینایفس  يرگ  متـس  زا  رایـسب ، یتایاور  رد  هک  دنک  یم  هراشا  هلأسم  نیا  هب  لاثم  يارب  رظندروم ، ةدنـسیون  ب )
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماما  اب  وا  تعیب  زا  يرگید  تایاور  رد  دراپـس و  یم  يدـهم  هب  ار  تفالخ  وا  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  هک  یلاح 
دنیوگ یم  مدرم  هک  دنک  یم  راتفر  تلادع  هب  نانچ  وا  هک  هدـمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد  تسا و  هدـش  هتفگ  نخـس  فیرـشلا  هجرف 

هدوب هعیش  عبانم  زا  ینایفس ، يرگ  متـس  يرگزواجت و  تایاور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (1) .دوب غورد  میدوب  هدینش  وا  ةرابرد  هچره 
تیاور هس  اما  دش ) دـنهاوخ  یـسررب  لیـصفت  هب  تلالد  دنـس و  رظن  زا  ینایفـس  تایاور  عومجم  همادا ، رد   ) دـنراد يربتعم  دانـسا  و 

نیا اـب  تسین و  موصعم  زا  ًاـساسا  نآ  تسخن  تیاور  ود  هکلب  دنتـسه و  تنـس  لـها  عباـنم  زا  یگمه  هدـش ، داـی  ةدنـسیون  رظندروم 
.درادن ار  فلاخم  تایاور  اب  ضراعت  تیلباق  دوجو ،

اریز درک ؛ مکح  یهقف  تایاور  زا  يرایـسب  ندوب  رابتعا  یب  هب  دـیاب  دـشاب ، نتـشادن  رابتعا  رب  لیلد  ضراعت ، رگا  ًاساسا  تسا  ینتفگ 
ای تسا ، هدـمآ  لوصا  ملع  رد  هک  ییاه  رایعم  ساسا  رب  اهقف  اما  دنـضراعتم ، لوا  ۀـلهو  رد  زین  یهقف  تایاور  دراوم ، زا  يرایـسب  رد 

ۀتسد رب  ار  هتسد  کی  یتاحجرم ، ساسا  رب  ای  دندرگ ، ناوخ  مه  گنهآ و  مه  مه  اب  هک  دننک  یم  ریسفت  يا  هنوگ  هب  ار  تایاور  نیا 
ار اه  نآ  ندوب  ریذپاندامتعا  ناوت  یمن  زاب  میریذپب ، ار  ینایفـس  تایاور  ضراعت  هک  نیا  ضرف  رب  نیاربانب ، .دنهد  یم  حـیجرت  رگید 

.درک جاتنتسا  نآ  زا 

129 ص :

ص171. روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  - 1

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 146 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
http://www.ghaemiyeh.com


یخیرات ياه  ینایفس  اب  تهابش  . 3

تایاور یخرب  نیب  هک  تسا  ییاه  تهابش  دوش ، یم  ینایفس  تایاور  رد  دیدرت  بجوم  هدش  دای  ةدنـسیون  رواب  هب  هک  یلیلد  نیموس 
(1) .تسا هداد  خر  یخیرات  ياه  ینایفس  يارب  هچ  نآ  اب  ینایفس 

یلعج یخیرات  ياه  ینایفس  دوجو  لیلد  هب  ینایفـس  تایاور  هک  تسا  هدرک  در  ار  هیـضرف  نیا  لیـصفت  هب  همادا  رد  هدنـسیون  هچرگ 
هچ نآ  اب  اه  نآ  نومـضم  هک  یتایاور  زا  يرایـسب  ًالوا  هک  دوزفا  زین  ار  تاکن  نیا  ناوت  یم  هدروآ  ناشیا  هچ  نآ  رب  اـما   (2)، دنتسه

هعیش عبانم  رد  هک  تایاور  هنوگ  نیا  زا  یکدنا  دادعت  تسا و  تنس  لها  عبانم  زا  دراد ، تهابش  هداد  خر  یخیرات  ياه  ینایفس  يارب 
یـسک رگا  ًایناث  .دنوش  ربتعم  تایاور  رد  دـیدرت  ثعاب  دـنناوت  یمن  تایاور  نیا  نیاربانب ، .درادـن  يدامتعا  لباق  دنـس  زین  هدـش  رکذ 

ناوت یم  اریز  تسین ؛ عوضوم  نیا  تاـیاور  همه  تحـص  هب  دـقتعم  ًاـموزل  تسا ، روـهظ  ياـه  هناـشن  زا  یکی  ینایفـس  دـشاب  دـقتعم 
زین ار  تسا  هدـش  شرازگ  ربتعم  تایاور  رد  هک  هثداح  نیا  تایئزج  زا  يریگ  مشچ  دادـعت  تسناد و  روهظ  ياه  هناشن  زا  ار  ینایفس 

یمن اما  داهن ، رانک  ار  تسا  هدوب  یخیرات  ياه  ینایفـس  ناراد  فرط  ۀـتخادرپ  هتخاس و  هک  یتایاور  فیعـض و  تاـیاور  تفریذـپ و 
.دیشوپ مشچ  زین  ربتعم  تایاور  زا  فیعض ، ای  یگتخاس  تایاور  نیا  دوجو  ۀناهب  هب  ناوت 

سابع ینب  هیما و  ینب  اب  ینایفس  طابترا  . 4

: دسیون یم  نینچ  یخرب  زا  لقن  هب  نایاپ  رد  هدنسیون 

دندرک یم  روصت  دوخ  دزن  هدش  هتخانش  ياه  تموکح  نیب  ار  اه  عازن  هک  تسا  نامز  نآ  دودحم  نهذ  رگ  ناشن  تایاور  هنوگ  نیا 
و
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تبسن وا  هب  ار  یتایاور  نینچ  دیابن  میناد ، یم  بیغ  هب  ملاع  ار  موصعم  رگا  .دنتسناد  یم  ناینایفـس  نایوما و  ار  نایـسابع  لباقم  ۀطقن 
ناتـسآ هب  تمدـخ  نیرت  گرزب  راـبخا ، هنوگ  نیا  ندوـب  یفارخ  تاـبثا  .مینک  کـسمت  تسـس  یلیـالد  هب  نآ  هیجوـت  يارب  میهد و 

مود و ةدس  نامدرم  نهذ  رد  هک  ییاه  تردق  شیادیپ  اه و  تردق  تالداعم  ندروخ  مه  هب  اب  هزورما  .تسا  نیموصعم  ۀمئا  سدقم 
(1) .دوب هیما  ینب  زا  يدرف  رظتنم  ناوت  یم  هنوگچ  درک ، یمن  خوسر  موس 

راکنا اما  تسا ؛ سدقم  راونا  نآ  ناتسآ  هب  تمدخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تسس  لیالد  رب  ینتبم  ياهرواب  یفن  دیدرت  نودب  ًالوا 
ۀئطخت هکلب  تسین ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تمدخ  اهنت  هن  هدیـسر ، ام  تسد  هب  ربتعم  دانـسا  اب  هک  نانآ  تاشیامرف  زا  هتـسد  نآ 

ینایفـس و يارجام  ةرابرد  تشذـگ ، هک  نانچ  دور و  یم  رامـش  هب  صن  لباقم  رد  داهتجا  قیداصم  نیرتزراب  زا  ناـنآ و  تاـشیامرف 
چیه اه  نآ  یفن  تسا و  ربتعم  نآ  دروم  هد  مک  تسد  هک  دراد  دوجو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تیاور  اه  هد  وا  هب  طوبرم  ثداوح 

(3)، ردـص دـمحم  هللا  تیآ  (2) و  یناـگیاپلگ یفاـص  هللا  تیآ  نوـچ  مه  یگرزب  ناـملاع  هک  تسور  نیا  زا  .درادـن  یقطنم  هیجوـت 
.دنا هتفریذپ  ناوارف  تایاور  دوجو  لیلد  هب  ار  نامزلارخآ  رد  ینایفس  جورخ 

لها هب  لیلد  نودب  بلاطم  نداد  تبـسن  زا  دـشاب و  نقتم  لیالد  اب  هار  مه  اهرظن  راهظا  دراد  عقوت  رظن  دروم  ةدنـسیون  هک  نانچ  ًایناث 
نآ هک  یلاح  رد  دیامن ؛ هماقا  ربتعم  لیلد  دوخ  ياعدا  يارب  هک  دور  یم  زین  يو  دوخ  زا  عقوت  نیمه  دوش ، زیهرپ  مالـسلا  مهیلع  تیب 

داعبتسا زج  یلیلد  هدروآ ، وا  هچ 
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هرابود تسا ، هدنامن  يرثا  یلیابق  ماظن  زا  هدروخ و  مه  هب  تردق  تالداعم  هک  نامزلارخآ  رد  هک  دیآ  یم  دیعب  رظن  هب  ینعی  درادـن ؛
داعبتـسا ناشققحت  ییادـتبا  رظن  هب  هک  دروآ  ناوت  یم  لاثم  اهدـص  یتسه ، ناهج  رد  هک  یلاـح  رد  ...و  دـنک  ماـیق  هیما  ینب  زا  يدرف 

تبیغ ای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ۀلاس  دص  دـنچ  رازه و  تایح  ایآ  لاثم ، يارب  .دـنا  هتفای  ققحت  مه  زاب  اما  دراد ،
رازه و لوط  رد  ناسنا  کی  ندنام  هدنز  هک  نیا  دانتسا  هب  بهذم  ینس  کی  ای  دحلم و  کی  رگا  ایآ  و  دنرادن ؟ داعبتسا  ترضح  نآ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تبیغ  دوجو و  تسا ، نهذ  زا  دـیعب  تبیغ  ةدرپ  سپ  رد  وا  ندرک  یگدـنز  زین  لاـس و  دـص  دـنچ 
اما تسا ، دیعب  زین  هیما  ینب  ای  سابع  ینب  ةرابود  يایحا  نیاربانب  داد ؟ یم  خـساپ  هچ  هدـش  دای  هدنـسیون  درک ، یم  راکنا  ار  فیرـشلا 
دراد دوجو  لامتحا  نیا  نانچ  مه  ور ، نیا  زا  .درک  یفن  ار  اه  نآ  ناوت  یمن  داعبتسا ، فرـص  هب  دنتـسه و  یندش  اهدیعب  زا  يرایـسب 
ینب تیمکاح  يانعم  هب  نیمه  دسرب و  تردق  هب  دـسر  یم  سابع  ینب  ای  هیما  ینب  هب  شبـسن  هلـسلس  هک  رفن  کی  نامزلا  رخآ  رد  هک 

یگلیبق ماظن  زونه  لیـصا ، بارعا  نایم  رد  نونکا  مه  هک  دوش  یم  دییأت  زین  ثیح  نیا  زا  لامتحا  نیا  .دوب  دهاوخ  سابع  ینب  ای  هیما 
هب طوبرم  هک  ییاـه  تیـصخش  هب  دوخ  باـستنا  زا  دنتـسه و  یخیراـت  ياـه  تیـصخش  هب  بستنم  لـیابق  زا  يرایـسب  دراد و  دوـجو 

.دنراد عالطا  دنا ، هدوب  خیرات  ۀتشذگ 

رد سابع  ینب  اب  ای  تسا  هیما  ینب  زا  ًاموزل  وا  هک  نیا  هب  داـقتعا  تسا و  هلئـسم  کـی  ناـمزلارخآ ، رد  ینایفـس  روهظ  هب  داـقتعا  ًاـثلاث 
تایاور رد  هک  وا  هب  طوبرم  ثداوح  زا  یهبانتم  دادـعت  ینایفـس و  جورخ  لصا  هک  میرواب  نیا  رب  ام  .رگید  يا  هلئـسم  تسا ، طابترا 

لیلد هب  ار  هیما  ینب  هب  وا  ندوب  بوسنم  ای  سابع  ینب  اب  وا  طاـبترا  ناوت  یم  اـما  داد ، دـهاوخ  خر  ناـمزلارخآ  رد  تسا ، هدـمآ  ربتعم 
تفریذپن و ربتعم  تایاور  نادقف 

132 ص :
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دننامه هک  دـنراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا ، هدـش  هتفرگ  راک  هب  يرتاوتم  تایاور  رد  هک  ینایفـس  ریبعت  دـمآ ، دـهاوخ  هک  ناـنچ  مه 
وبا مان  هب  دناعم  شکرـس و  یتیـصخش  طسوت  مالـسا  ردص  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فلاخم  ۀـهبج  یگدرکرس 

يربهر ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  فلاخم  ۀهبج  نامزلارخآ ، رد  رکفت  زرط  هاگدید و  نامه  اب  یتیصخش  نایفس ،
.درک دهاوخ 

ینایفس یصخش  فاصوا 

ینایفس مان 

ود زا  رت  شیب  تیـصخش ، نیا  هب  هراشا  ماقم  رد  هدـمآ ، نایم  هب  نخـس  وا  هب  طوبرم  ثداوح  ینایفـس و  زا  هک  يددـعتم  تایاور  رد 
دیدرت نودب  هتفر ، راک  هب  رت  مک  هک  مود  هژاو  .تسا  هدش  هدافتسا  راوخرگج ) نز  رسپ   ) (2)« دابکالا هلکآ  نبا   » »(1) و ینایفس  » هژاو

کی زا  هک  ارچ  تسین ؛ صخـش  نیا  یقیقح  مان  زین  لّوا  هژاو  .دراد  هراشا  وا  بسن  هب  هکلب  تسین ، اـم  رظندروم  صخـش  یقیقح  ماـن 
بوسنم ناوت  یمن  و  تسا ، نایفسوبا  نادناخ  هب  وا  باستنا  هب  هراشا  هک  تسا  هدش  بیکرت  تبسن  »ي  ای  » و نایفس »  » زا هژاو  نیا  وس ،
موصعم ماما  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  رگید ، يوس  زا  و  تسناد ، صخش  یقیقح  مان  ار  دور ) یم  راک  هب  تبـسن  نایب  يارب  هک  یظفل  )

هک دوـش  یم  هدـیمهف  نآ  زا  دـشاب ، فیعـض  دنـس  رظن  زا  هچرگ  تیاور  نیا   (3) .تسا هدش  لاؤس  ینایفـس  مان  هرابرد  مالـسلا  هیلع 
.تسا هدوبن  رظن  دروم  صخش  مان  ینایفس  ثیدح ، نیا  يوار  مهف  ساسارب 

133 ص :

 . ...و  277 ، 274 ، 90 ، 89 ص88 ، ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1
ح16. باب 18 ، ص317 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

ح11. باب 57 ، ص651 ، نیدلا ، لامک  - 3
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ار وا  رگید  تــیاور  »(1) و  برح  » ار وا  تیاور  کی  تسا : هدیـسر  اـم  تسد  هب  ینید  ناـیاوشیپ  زا  تیاور  هس  ینایفـس  ماـن  هراـبرد 
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  هدرک  یفرعم  نامثع »  » ار وا  موس  تیاور  »(2) و  هسبنع »

؛(3) هسبنع هوبأ  نامثع و  همسا  ...سبایلا  يداولا  نم  دابکالا  هلکآ  نبإ  جرخی 

.تسا هسبنع  دنزرف  نامثع و  شمان  ...دنک  یم  مایق  کشخ  نیمزرس  زا  راوخرگج  نز  دنزرف 

، رگید کی  اب  اه  نآ  ضراـعت  و  رگید ، يوس  زا  دـهاوش  نیارق و  کـمک  هب  اـه  نآ  ندـشن  دـییأت  وس ، کـی  زا  تاـیاور  نیا  فعض 
دیاش .مینک  تواضق  هناعطاق  تروص  هب  ینایفـس  مان  هرابرد  میناوت  یمن  ام  هجیتن  رد  و  دوش ، یم  تایاور  نیا  هب  يدامتعا  یب  ثعاـب 

هب وا  هک  ارچ  درادن ؛ ربرد  يرمث  نادنچ  وا  مان  نتـسناد  هکدشاب  نیا  هدـمآ ، نایم  هب  نخـس  رت  مک  وا  مان  زا  تایاور  رد  هک  نیا  لیلد 
رد تسا و  مهم  هچ  نآ  .درک  دهاوخن  کمک  وا  ییاسانـش  هب  وا  مان  نتـسناد  تشاد و  دـهاوخ  یناوارف  ياه  مان  مه  دـشاب ، یمان  ره 

هتخادرپ وا  تامادـقا  نییبت  هب  رت  شیب  ینید  نایاوشیپ  ور ، نیمه  زا  .تسوا  هب  طوبرم  ثداوح  وا و  تامادـقا  دراد ، ریثأت  وا  ییاسانش 
: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ ینایفس  مان  هک  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : روصنم  یبا  نب  هللادبع  .دنا 

134 ص :

ص91. لصف 2 ، باب 4 ، رردلادقع ، - 1
(. یلیلس نتفلا  زا  لقن  هب   ) ح417 باب 79 ، ص296 ، ننملاب ، فیرشتلا  - 2

یّمع انثدح  لاق : هیولیجام  یلع  نب  دمحم  انثدح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح9 . باب 57 ، ص651 ، نیدلا ، لامک  - 3
« ...مالـسلا هیلع  هللادبعوبأ  لاق  لاق : ۀـنیذا  نب  رمع  نع  ریمع  یبأ  نب  دـمحم  نع  یفوکلا  یلع  نب  دـمحم  نع  مساقلا  یبأ  نب  دـمحم 

ص823. ج2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  کن : هراب  نیا  رد....و  یفوک  یلع  نب  دمحم  لیلد  هب  تسا  فیعض  تیاور  نیا 
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؛(1) جرفلا کلذ  دنع  اوعقوتف  نیرسنق ، ندرالا و  نیطسلف ، صمح ، قشمد ، سمخلا : ماشلا  روک  کلم  اذإ  همساب  عنصت  ام  و 

جرف رظتنم  درک ، فرصت  ار  نیرسّنق  ندرا و  نیطسلف ، صمِح ، قشمد ، لماش : ماش  هناگ  جنپ  قطانم  وا  یتقو  يراد ؟ راک  هچ  وا  مان  اب 
.دیشاب

ینایفس بسن 

: دنا هتفگ  نخس  ینایفس  بسن  زا  توافتم ، رهاظ  هب  لکش  راهچ  هب  تایاور 

: تسا شیرق  زا  ینایفس  . 1

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: نولوقیف .مکبحاصب  تسل  لوقیف : ...مالـسالا  عیـضت  نأ  کل  لحی  ام  اذه ، ای  هل : نولوقیف  هدیدع ، هدـع  سبایلا  يداولاب  نوکی  و  ... 
؛(2) لاومالا یف  ًابغار  جرخی  ...شیرق و  نم  تسلأ 

مالـسا نتفر  نایم  زا  ثعاب  وت  هک  تسین  راوازـس  دنیوگ : یم  وا  هب  دنور و  یم  ینایفـس  دزن  یکدـنا  دادـعت  کشخ ، نیمزرـس  رد  ... 
جورخ تورث  ندروآ  گنچ  هب  عمط  هب  وا  ...یتسین و  شیرق  زا  وت  ایآ  دنسرپ : یم  اه  نآ  .متسین  امش  ریما  نم  دیوگ : یم  وا  ...يوش 

.دنک یم 

: تسا هیما  ینب  زا  ینایفس  . 2

؛(3) ...هّیُما ینب  نم  وه  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لاق  ینایفسلا ؟ موق  يأ  نم  فنحالا  لاق  ... 

زا وا  دومرف : یلع  ماما  تسا ؟ هلیبق  مادک  زا  ینایفس  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  فنحا  مان  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باحـصا  زا  یکی  ... 
 . ...تسا هیما  ینب 

135 ص :

ح11. باب 57 ، ص651 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص90. لصف 2 ، باب 4 ، رردلادقع ، - 2

(. یلیلس نتفلا  زا  لقن  هب   ) ح417 باب 79 ، ص296 ، ننملاب ، فیرشتلا  - 3
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(1): تسا نایفسوبا  لسن  زا  ینایفس  . 3

: دنا هدومرف  هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هلمج  زا 

؛(2) ...نایفس یبا  نب  هبتع  دلو  نم  وه  و  ... 

 . ...تسا نایفسوبا  نب  هبتع  لسن  زا  وا  ... 

(3): تسا راوخرگج  نز  لسن  زا  ینایفس  . 4

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلمج  زا 

؛(4) ...سبایلا يداولا  نم  دابکالا  هلکآ  نبا  جرخی 

 . ...دنک یم  مایق  کشخ  نیمزرس  زا  راوخرگج  نز  رسپ 

هراشا تقیقح  کی  هب  یگمه  اـما  دـنراد ، فـالتخا  رهاـظ  هب  دـننک ، یم  ناـیب  ار  وا  بسن  هک  یظاـفلا  تاـیاور ، هتـسدراهچ  نیا  رد 
تایاور همه  ساـسا ، نیارب   (5) .تسوا رـسمه  بقل  زین  راوخرگج  نز  هیما و  ینب  نادـناخ  زا  شیرق و  زا  نایفـسوبا  هک  ارچ  دـنراد ؛

.تسا نایفسوبا  لسن  زا  ینایفس  هک  دنراد  قافتا 

يوس زا  تسا و  فیعض  هس  ره  دنـس  هک  هدش  رکذ  هعیـش  عبانم  رد  تیاور  هس  اهنت  تایاور ، نیا  نایم  زا  دوش  یم  هدهاشم  هک  نانچ 
دوخ ای  هک  دنا  هتشاد  دوجو  یناسک  نایفسوبا  لسن  زا  خیرات  ۀتشذگ  رد  رگید 

136 ص :

ثیدح نیا   ) ص221 يرونلا ، فشک  زا  لـقن  هب  ص23 ، ج3 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  مامالا  ثیداـحا  مجعم  - 1
(. یلیلس نتفلا  زا  لقن  هب   ) ص296 ح417 ، باب 79 ، ننملاب ، فیرشتلا  لصف 2 ؛ باب 4 ، ص72 ، رردلادقع ، تسا ؛) هلسرم 

(. تسا هلسرم  ثیدح  نیا   ) ح437 ص444 ، یسوطلل ، ۀبیغلا  - 2
تاکردتـسم کن : ...و  یـسوم  نب  هللادیبع  دوجو  لیلد  هب  تسا  فیعـض  ثیدح  نیا   ) ح16 باب 18 ، ص317 ، یناـمعنلل ، هبیغلا  - 3

(. ص196 ج5 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع 
: کن هراب  نیا  رد  تسا .) فیعـض  یفوکلا  یلع  نب  دـمحم  دوجو  لیلد  هب  ثیدـح ، نیا   ) ص651 ح9 ، باب 57 ، نیدـلا ، لامک  - 4

ص823. ج2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا 
ص716. ج8 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 5
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تایاور نیا  رد  لعج  لامتحا  لیلد  نیمه  هب  (1) و  دنا هدرک  اعدا  نینچ  ناشنایفارطا  ای  دنتسه ، دوعوم  ینایفس  نامه  دنا  هدوب  یعدم 
وا بسن  هب  ًاموزل  تسا ، هدـمآ  يرتاوتم  تایاور  رد  هک  ینایفـس  ریبعت  هتبلا  دنتـسین و  دامتعا  لباق  تایاور  نیا  ور ، نیا  زا  .تسا  يوق 

نایفـسوبا شور  نامه  ینایفـس  شور  هک  دشاب  تیعقاو  نیا  هب  ناناملـسم  راکفا  نداد  هجوت  فده  هب  دـناوت  یم  هکلب  درادـن ، هراشا 
يارب زین  وا  تفرگ ، راک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  شالت  ماـمت  نایفـسوبا  هک  ناـنچ  تسا و 

نیا هب  دـیاب  روهظ ، رـصع  نامدرم  سپ  .دز  دـهاوخ  تسد  يراک  ره  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  نداد  تسکش 
.دنزیهرپب وا  اب  یهار  مه  يراک و  مه  زا  دنشاب و  هتشاد  هجوت  تیعقاو 

ینایفس یندب  ياه  یگژیو 

هدش نایب  زین  وا  ۀفایق  هرهچ و  ياه  یگژیو  تایاور ، زا  يدادعت  رد  دـشاب ، ریذـپ  ناکما  یگداس  هب  ینایفـس  ییاسانـش  هک  نیا  يارب 
تـشحو تروـص  ياراد   ) هجوـلا شحو  مشچ ،) کـی  هیبـش   ) روـعا مشچ ،) دوـبک   ) قَرزأ تسا : رارق  نیدـب  اـه  یگژیو  نیا  .تـسا 

هماهلا مخـض  ور ،) هلبآ   ) يردج يور ،) خرـس   ) رمحا دـشاب ،) بلاغ  شا  يدیفـس  رب  یخرـس  هک  نآ  دیفـس  خرـس و   ) رقـشا زیگنا ،)
(. الاب هنایم   ) هعبر رس ،) گرزب  )

: دنا هدومرف  وا  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلمج  زا 

هتبـسح هتیأر  اذإ  ّيردـج  رثأ  ههجوب  هماـهلا  مخـض  هجولا ، شحو  هعبر ، لـجر  وـه  سباـیلا و  يداوـلا  نم  داـبکالا  هلکآ  نبا  جرخی 
؛(2) ...روعأ

137 ص :

ص173. روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  - 1
ح9. باب 57 ، ص651 ، نیدلا ، لامک  - 2
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.تسور هلبآ  رـس و  تشرد  زیگنا ، تشحو  یتروص  اب  الاب ، هنایم  يدرم  وا  .دـنک  یم  مایق  کشخ  نیمزرـس  زا  راوخرگج  نز  دـنزرف 
 . ...تسا مشچ  کی  يرب  یم  نامگ  ینیبب  ار  وا  رگا 

مشچ دوبک  دیفس و  هب  لیام  يور  خرـس  ار  وا  هک  تسا  ربتعم  یثیدح  اهنت   (1)، دنا هدرک  نایب  ار  اه  یگژیو  نیا  هک  یتایاور  نایم  زا 
: دنا هدومرف  ربتعم  تیاور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  یفرعم 

؛(2) ...قرزأ رمحأ ، رقشأ ، سانلا ، ثبخأ  تیأرل  ینایفسلا  تیأر  ول  کنأ 

 ... . تسا مشچ  دوبک  يدیفس و  هب  لیام  يور  خرس  وا  .يا  هدید  ار  مدرم  نیرتدیلپ  ینیبب ، ار  ینایفس  رگا  وت 

ینایفس نید 

: درک میسقت  ناوت  یم  هتسد  هس  هب  دنا ، هتخادرپ  ینایفس  نید  هب  هک  ار  یتایاور 

: تسا ینارصن  ینایفس  . 1

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؛(3) بهذ نم  بیلص  ءارضخ و  هیارب  ینایفسلا  جورخ  و  ... 

138 ص :

انربخا : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح18 . باب 18 ، ص318 ، ینامعنلل ، هبیغلا  لصف 2 ؛ باب 4 ، ص73 ، رردلادقع ، - 1
دمحم نب  نسحلا  یلعوبأ  انثدح  لاق : كاحضلا  حابصلا  نب  یلع  انثدح  لاق : دایز ، نب  دیمح  انثدح  لاق : دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحأ 

رقابلا رفعج  یبأ  نع  ملسم  نب  دمحم  نع  زارخلا  بویأ  یبأ  نع  دیمحلادبع ، نب  میهاربا  نع  دمحم  نب  رفعج  انثدح  لاق : یمرـضحلا 
نیا رد  .تسا  فیعض  كاحـضلا  حابـصلا  نب  یلع  دوجو  لیلد  هب  ثیدح  نیا  ...قرزأ ».  رقـشأ ، رمحأ ، ینایفـسلا  لاق : مالـسلا  هیلع 

ص388. ج5 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  کن : هراب 
(. ص119 رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد   ) ح10 باب 57 ، ص651 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص199. تاجردـلا ، رئاصب  رـصتخم  زا  لقن  هب  ص224 ، ج5 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  ماـمالا  ثیداـحا  مجعم  - 3
( تسا هلسرم  ثیدح  نیا  )
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.تسالط زا  یبیلص  زبس و  یمچرپ  اب  ینایفس  جورخ  و  ... 

: دورگ یم  تینارصن  هب  یلو  تسا ، ناملسم  ادتبا  رد  ینایفس  . 2

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(1) ًارصنتم اهنم  عجری  یناسارخلا و  کلملا  عفدل  مورلا  یلإ  بهذی  و 

.ددرگ یم  زاب  اج  نآ  زا  تسا  هدیورگ  تینارصن  هب  هک  یلاح  رد  دور و  یم  مور  هب  یناسارخ  تموکح  ندرب  نایم  زا  يارب  وا 

: تسا ناملسم  ینایفس ، . 3

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نتفلاو ناوهلا  نم  هیف  سانلا  ام  يرت  امأ  مالـسالا  عّیـضت  نأ  کل  لحی  ام  اذه  ای  هل  نولوقیف  هدیدع  هدـع  سبایلا  يداولاب  نوکی  و  ... 
؛(2) ...کنید رصنت  امأ  جرخاو  هللا  قتاف 

مالـسا نتفر  نایم  زا  ثعاب  وت  هک  تسین  راوازـس  دنیوگ : یم  وا  هب  دـنور و  یم  ینایفـس  دزن  یکدـنا  دادـعت  کشخ  نیمزرـس  رد  ... 
...؟ ینک یمن  يرای  ار  تنید  ایآ  نک ، جورخ  سرتب و  ادخ  زا  ینیب ؟ یمن  هتفرگارف ، ار  نانآ  هک  ییاه  هنتف  مدرم و  تلذ  ایآ  يوش ،

: دنا هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(3) ...ّطق هنیدملاال  هکم و  ری  مل  ّطق و  هللادبعی  مل  ...ینایفسلا 

 . ...تسا هدیدن  ار  هنیدم  هکم و  هاگ  چیه  هدرکن و  تدابع  زگره  ار  ادخ  ینایفس ... 

139 ص :

ص153. يدابآ ، نوتاخ  نیعبرا  زا  لقن  هب  ص65 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  - 1
( تسا هلسرم  ثیدح  نیا  )

ص90. لصف 2 ، باب 4 ، رردلادقع ، - 2
: کـن  ) .تسا فیعـض  كاحـضلا  نب  حابـصلا  نب  یلع  دوجو  لـیلد  هب  ثیدـح  نیا  ح18 . باـب 18 ، ص318 ، یناـمعنلل ، هبیغلا  - 3

ص388) ج5 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم 
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ناوت یمن  نآ  رهاـظ  زا  اـما  تسا ، هدـش  یفن  وا  زا  مالـسا  تقیقح  مود  تیاور  رد  و  دراد ، وا  ندوب  ناملـسم  هب  حیرـصت  لّوا  تیاور 
.تسین تمذم  ناملسم  ریغ  يارب  هنیدم  هکم و  ندیدن  نآ ، رب  نوزفا  .تسین  يا ) همان  سانش  ناملـسم   ) ناملـسم وا  هک  درک  هدافتـسا 

دیمهف ناوت  یم  تسا ، هدش  هراشا  هنیدم  هکم و  ندیدن  هب  وا  تمذـم  صیقنت و  ماقم  رد  هدـش  دای  تیاور  رد  هک  اج  نآ  زا  نیاربانب ،
رب يدهاش  هنیرق و  دناوت  یم  تسا ، یمالـسا  يروشک  هک  اج  نآ  رد  وا  راک  نتفرگ  الاب  ماش و  زا  وا  مایق  زاغآ  .تسا  ناملـسم  وا  هک 

.دشاب وا  يرهاظ  مالسا 

ینعی .درک  رارقرب  یتشآ  تایاور  نیا  نایم  مود ، ثیدـح  اب  ناوت  یم  میتفاـی ، تسد  نادـب  اـم  هک  هدـش  داـی  ثیدـح  راـهچ  ناـیم  رد 
زا يریگ  هرهب  دـناوت  یم  شیارگ  نیا  هزیگنا  .دورگ  یم  نایحیـسم  نییآ  هب  تیاـهن  رد  تسا و  ناملـسم  رهاـظ  هب  ادـتبا ، رد  یناـیفس 

.دشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تکرح  اب  ییورایور  رد  برغ  تاناکما 

يا هناعطاق  رظن  هب  ینایفس  نید  هرابرد  میناوت  یمن  ام  دنتسین ، رادروخرب  يربتعم  دانسا  زا  هدش  دای  تایاور  هک  اج  نآ  زا  لاح ، ره  هب 
.میبای تسد 

رد هک  تسا  نایعیش  ّدض  رب  وا  دیدش  بصعت  دانع و  نآ  و  دراد ، دوجو  یعطق  بلطم  کی  ینایفـس ، ینید  ياه  شیارگ  هرابرد  هتبلا 
.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  دعب ، ياه  شخب  رد  تسا و  هدش  شرازگ  ربتعم  تایاور 

مایق ياه  یگژیو 

هراشا

یگدـنز زا  شخب  نیرت  مهم  هک  وا  ماـیق  نوماریپ  هک  هدیـسر  نآ  هب  تبون  ینایفـس ، تیـصخش  اـب  یلاـمجا  ییانـشآ  زا  سپ  نونکا ،
، وس کی  زا  دناسر ، یم  بیسآ  نآ  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  نآ  شبنج  نیا  هک  ییایفارغج  عیـسو  ورملق  .مینک  واکودنک  تسا ، ینایفس 

زا تعنامم  ریسم  رد  شالت  و 

140 ص :
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مایق ۀثداح  هب  رگید ، يوس  زا  تسا ، تیرـشب  یگدنز  زارف  نیرتابیز  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناهج  تکرح 
.دشخب یم  هداعلا  قوف  یتیمها  ینایفس 

هب نانمؤم  هشیدنا  نداد  هجوت  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مامتها  ینید و  نایاوشیپ  نانخس  رد  هثداح  نیا  گنررپ  عیـسو و  حرط 
.درک یبایزرا  لیلحت و  ناوت  یم  اتسار  نیا  رد  ار  ینایفس  شبنج  هلأسم 

: مینک یسررب  ار  ...و ) مایق  فادها  مایق ، ناکم  مایق ، نامز   ) هثداح نیا  فلتخم  داعبا  هک  تسا  هتسیاش  ساسا ، نیارب 

ینایفس مایق  نامز 

يدهم ماما  روهظ  اب  هثداح  نیا  یگتسویپ  لیلد  هب  هک  ارچ  درک ؛ نییعت  ناوت  یمن  ار  یصخشم  لاس  ینایفس ، مایق  يارب  دیدرت ، نودب 
دهاوخ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  يارب  تقو  نییعت  هب  نآ  يارب  نامز  نییعت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
تکرح نیا  زاغآ  نامز  ار  بجر  هام  يددعتم  تایاور  هلمج : زا  تسا ؛ هدـش  نییعت  تاهج  یخرب  زا  دادـخر  نیا  نامز  اما  دـیماجنا ،
فالخ هک  دنراد  ناسکی  ینومـضم  نآ ، رب  نوزفا  و  دـنور ، یم  رامـش  هب  ربتعم  تایاور ، نیا  زا  یخرب   (1) .دنا هدرب  مان  یشزراّدض 

: دنا هدومرف  يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدشن  تیاور  نآ 

؛(2) بجر یف  هجورخ  موتحملا و  رمألا  نم  ینایفسلا  رمأ  ّنإ 

.داد دهاوخ  يور  بجر  هام  رد  تسا و  یعطق  یمتح و  ياه  هناشن  زا  ینایفس  تکرح 

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ 

؛(3) بجر یف  ّالا  جرخی  و ال  هنمّدبال ، ینایفسلا 

141 ص :

ح2. ، 18 باب ص310 ، ینامعنلل ، هبیغلا  ح1 ؛ ، 18 باب ص310 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص29) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیارابتعا  هرابرد  . ) ح5 باب 57 ، ص650 . نیدلا ، لامک  - 2

ح7. باب 18 ، ص313  ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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.دوب دهاوخن  بجر  هام  رد  زج  شمایق  درک و  دهاوخ  مایق  نیقی  هب  ینایفس 

درم نامه  تسا ؛ ینامی  تکرح  اـب  نآ  ندوب  ناـمز  مه  نآ ، تسا و  هدـش  نییعت  یعون  هب  زین  يرگید  تهج  زا  ینایفـس  ماـیق  ناـمز 
مه  (1) .تسا هدش  دیجمت  وا  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  دـنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  شبنج  داسف ، اب  هلباقم  حالـصا و  هزیگنا  هب  هک  ینمی 

تیاور رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هـلمج  زا   (2) .تسا هدـش  شرازگ  تیاور  هس  رد  یناـمی  ماـیق  اـب  ینایفـس  تکرح  ندوب  ناـمز 
: دنا هدومرف  يربتعم 

(3)  ... دحاو موی  دحاو و  رهش  هدحاو و  هنس  یف  ینامیلا  ینایفسلا و  یناسارخلا و 

.دوب دنهاوخ  زور  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  ینامی  ینایفس و  یناسارخ و 

: تسا هدش  لقن  نینچ  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

؛(4) ناهر یسرفک  ینایفسلاو  ینامیلا 

.دنا هقباسم  بسا  ود  دننام  ینایفس  ینامی و 

(5) .تسا هدش  هتسناد  نمی ) تختیاپ   ) اعنص زا  يدرم  مایق  زا  سپ  ینایفس  مایق  یمراهچ ، تیاور  رد 

نانیمطا بجوم  یثیدح ، لّوا  تسد  عبانم  رد  اه  نآ  شرازگ  زین  تشاد و  دوجو  زین  ربتعم  تیاور  ناشنایم  رد  هک  تایاور  نیا  ددعت 
هب

142 ص :

ح13. باب 14 ، ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1

ح13. باب 14 ، ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
ص83) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیارابتعا  هرابرد  . ) ص446 یسوطلل ، هبیغلا  - . 3

ح15. باب 18 ، ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 4

ح60. باب 14 ، ص285 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 5
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.داد يأر  ناوت  یم  زین  ینامی  مایق  اب  ینایفس  تکرح  ندوب  نامز  مه  هب  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  اه  نآ  نومضم 

دوب و هدـش  حیرـصت  نآ  هب  هتفگ  شیپ  ربتعم  تیاور  رد  هک  تسا  یناسارخ  مایق  ینایفـس ، تکرح  اب  نامز  مه  ياهدادـخر  رگید  زا 
: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  تیاور  رد  زاب 

؛(1) دحاو موی  یف  دحاو ، رهش  یف  هدحاو ، هنس  یف  یناسارخلاو  ینامیلاو  ینایفسلا  جورخ 

.دوب دهاوخ  زور  کی  هام و  کی  لاس ، کی  رد  یناسارخ ، ینامی و  ینایفس ، مایق 

ياه مچرپ  .تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نخـس  ینایفـس  تکرح  اـب  یناـسارخ  ياـه  مچرپ  تکرح  یناـمز  مه  زا  يرگید  ربتعم  تیاور  رد 
.دراد هراشا  وا  ناهار  مه  روکذم و  یناسارخ  هب  الامتحا  یناسارخ 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

لزانملا يوطت  ناسارخ و  لبق  نم  تایار  تلبقا  ذإ  کلذـک  مهانیبف  ...ًافلأ  نوعبـس  مهتدـعو  هفوکلا  یلإ  ًاشیج  ینایفـسلا  ثعبی  و  ... 
؛(2) مئاقلا باحصا  نم  رفن  مهعم  ًاثیثح و  ًاّیط 

تراغ لتق و  لاح  رد  ینایفـس  رکـشل  هک  لاح (  نیا  رد  ...دراد  یم  لیـسگ  هفوک  يوس  هب  ار  يرفن  رازه  داـتفه  یهاپـس  ینایفـس  ... 
مئاق باحصا  زا  یخرب  اه  نآ  نایم  رد  دننارذگ ، یم  ار  لزانم  تعرس  هب  دننک و  یم  تکرح  ناسارخ  زا  ییاه  مچرپ  تسا ) نایفوک 

.دنراد روضح  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

نایم هب  نخس  ینایفس  مایق  زا  شیپ  ینابصیش ، تکرح  زا  یتیاور  رد 

143 ص :

ح13. باب 14 ، ص262 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
(. ص81 رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد   ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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.درک دامتعا  ناوت  یمن  نآ  نومضم  هب  نیاربانب ، .درادن  زین  يربتعم  دنس  تسا و  دحاو  ربخ  هدش ، دای  تیاور   (1) .تسا هدمآ 

ینایفس مایق  ناکم 

: دراد دوجو  تیاور  هتسد  هس  دنک ، یم  زاغآ  اج  نآ  زا  ار  دوخ  تکرح  ینایفس  هک  یناکم  هرابرد 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلمج  زا  ؛(2)  دنناد یم  ماش  نیمزرس  زا  ار  وا  مایق  هک  یتایاور  . 1

(3) ؛...  ماشلا لها  هل  داقنیف  ماشلاب  جرخی  ... 

 . ...دننک یم  تعاطا  وا  زا  ماش  لها  سپ  دنک  یم  جورخ  ماش  زا  ینایفس  ... 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هلمج  زا  ؛(4)  دناد یم  کشخ ) نیمزرس   ) سبای يداو  زا  ار  وا  تکرح  هک  یتایاور  . 2

؛(5) سبایلا يداولا  نم  نوعلملا  ینایفسلا  جرخی  مث 

.دنک یم  مایق  کشخ  نیمزرس  زا  نوعلم  ینایفس  سپس 

144 ص :

انثدـح لاق : یلهاـبلا  ةزوه  نب  دـمحأ  انثدـح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح8 . باب 18 ، ص420 ، یناـمعنلل ، هبیغلا  - 1
ابا لاق  ...لاق  یفعجلا  رباج  نع  رمـش  نب  ورمع  نع  يراصنالا  دامح  نب  هللادبع  دمحموبا  انثدح  لاق : يدنواهنلا ، قاحـسا  نب  میهاربا 

ج1، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  کن :  ) تسا فیعض  ...و  هزوه  نب  دمحا  دوجو  لیلد  هب  ثیدح  نیا  مالسلا ». ... : هیلع  رفعج 
(. ص481

مجعم و  ص853 ، ج3 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح7 ؛ باب 32 ، ص328 ، نیدـلا ، لامک  - 2
ص81. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا 

ح14. باب 18 ، ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
یلاعت هللا  لجع  يدـهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ح16 ؛ باب 18 ، ص317  ینامعنلل ، هبیغلا  ح9 ؛ ، 57 باب ص651  نیدـلا ، لامک  - 4

ص354. ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص88 ؛  ج3 ، فیرشلا ، هجرف 
ح437. ص444 ، یسوطلل ، ۀبیغلا  - 5
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: دنا هدومرف  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ؛(1)  دنا هدرک  هراشا  برغم  هیحان  زا  وا  مایق  هب  هک  یتیاور  . 3

؛(2) ...برغملا نم  اذه  قرشملا و  نم  اذه  ینایفسلاو ؛ یناسارخلا  مهیلع  جرخی  ... 

 . ...برغم زا  يرگید  قرشم ، زا  یکی  دنرب ؛ یم  شروی  اه  نآ  هب  ینایفس  یناسارخ و  ... 

قارع برغ  رد  ییایفارغج  رظن  زا  ماش  هک  ارچ  درادن ؛ تایاور  ریاس  اب  یتافانم  دناد ، یم  برغم  زا  ار  وا  تکرح  هک  یتیاور  ياوتحم 
نیمزرـس ِییایفارغج  تهج  هب  هدش  دای  تیاور  نیاربانب ، .دنا  هدوب  قارع  نایعیـش  تیاور ، نیا  بطاخم  هک  تسا  لمتحم  دراد و  رارق 

.دراد هراشا  ماش 

(3) .تسا ماش  نیمزرس  قطانم  زا  سبای » يداو   » هک ارچ  تسا ؛ گنهآ  مه  لّوا  هتسد  اب  زین  تایاور  مود  هتسد  ياوتحم 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؛(4) سبایلا يداو  هل  لاقی  داو  یف  قشمد  هنیدم  هیحان  نم  جرخی  ینایفسلا ... 

.دنیوگ سبای  يداو  نآ  هب  هک  ینیمزرس  زا  دنک ؛ یم  مایق  قشمد  رهش  زا  يا  هقطنم  زا  ...ینایفس 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

وهو نیطسلف  ضرا  نم  سبایلا  يداولا  نم  مکبر  رهظ  دقل  قئالخلا  رشاعم  ای  اهبراغم  نم  خراص  خرص  بورغلل  سمشلا  تلاز  اذإف  ...
(5) ...هیواعم نب  دیزی  دلو  نم  يومألا  هسبنع  نبا  نامثع 

145 ص :

ح18. باب 14 ، ص267 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1

ح13. باب 14 ، ص262 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
ص674. ج5 ، باسنالا ، - 3

ص88. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 4
ص397. يربکلا ، هیادهلا  - 5
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سبای يداو  زا  ناتراگدرورپ  هک  دیشاب  هاگآ  قیالخ  يا  دنز  یم  دایرف  برغم  يوس  زا  يا  هدنهد  ادن  درک  بورغ  دیـشروخ  نوچ  ...
 . ...تسا هیواعم  نب  دیزی  مادنزرف  زا  يوما  هسبنع  نب  نامثع  وا  درک  مایق  نیطسلف  نیمزرس  زا 

.دنراد رظن  قافتا  تسا ، ماش  نیمزرس  ینایفس  جورخ  لحم  هک  نیا  رد  تایاور  عومجم  نیاربانب ،

نیمزرس زا  ینایفـس  مایق   ) اه نآ  نومـضم  هب  نانیمطا  بجوم  یثیدح ، لّوا  تسد  عبانم  رد  اه  نآ  شرازگ  هدش و  دای  تایاور  ددعت 
رایـسب میدـق  ماش  هکلب  تسین ، یلعف  ۀـیروس  روشک  اـهنت  ماـش ، زا  روظنم  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت  هتبلا  .دوش  یم  ماـش )

هک هتفرگ  یم  ربرد  ار  هقطنم  جـنپ  روشک  نیا  هدـش ، رکذ  طوبرم  ياـه  باـتک  رد  هک  ناـنچ  تسا و  هدوب  یلعف  ۀـیروس  زا  رترواـنهپ 
زا جورخ  دـنک ، جورخ  هدـش  دای  قطانم  زا  کی  ره  زا  ینایفـس  نیاربانب ،  (1) .ندرا نیطـسلف و  نیرـسنق ، صمح ، قشمد ، زا  دنترابع 

.دنک یم  قدص  نآ  رب  ماش 

ینایفس فادها 

، تسا يدیلپ  راک و  تیانج  ناسنا  نینچ  تعیبط  رد  هک  ییوج  هطلس  یبلط و  تردق  هزیرغ  ياضرا  رب  هوالع  ینایفس ، هزیگنا  هرابرد 
: دروآ تسد  هب  وا  تامادقا  عون  زا  ناوت  یم  ار  ود  نیا  هک  دراد  دوجو  لامتحا  ود 

: نایعیش راتشک  .1

تیاور رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  هراشا  هزیگنا  نیا  هب  دـمآ -  دـهاوخ  هدـنیآ  ياه  شخب  رد  هک  يددـعتم -  تایاور  رد 
: دنا هدومرف  يربتعم 

146 ص :

ص103. ج1 ، نادلبلا ، مجعم  - 1
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؛(1) ...انتعیش یلع  یه  اّمنإ  ههرش  هقنح و  ّنإف  ... 

 . ...تسا صیرح  اه  نآ  نتشک  رب  اهنت  تسام و  نایعیش  هجوتم  اهنت  وا  هنیک  مشخ و  ... 

دناوت یم  هزیگنا  ود  نیا  زا  یکی  هب  مک  تسد  نیشن ، هعیش  ياه  نیمزرس  رد  ینایفس  هنامحر  یب  نشخ و  تامادقا  نایعیش و  راتـشک 
: دشاب

.دوش یم  یقلت  فرحنم  راذگ و  تعدب  رفاک ، يا  هقرف  هعیش  نآ ، ساسارب  هک  یبهذم  روک  تابصعت  فلا )

هدایز ربارب  رد  يّدـج  تمواقم  تسا و  یناهج  رابکتـسا  عفانم  لباقم  رد  عناوم  نیرت  يّدـج  زا  یکی  یعیـش  رکفت  هک  اـج  نآ  زا  ب )
تکرح تسایند ، قطانم  ریاـس  هب  شرتسگ  لاـح  رد  رکفت  نیا  رگید ، يوس  زا  و  دریگ ، یم  تأـشن  رکفت  نیا  زا  ناـنآ  ياـه  یهاوخ 

.دوش هتشادرب  گرزب  عنام  نیا  ات  دریگ  یم  لکش  رابکتسا  يایند  کیرحت  هب  ینایفس 

تکرح اب  هلباقم  يارب  مور ، تمـس  هب  ینایفـس  نتفر  هب  هک  یفیعـض  تیاور  اما  درادـن ، يدـهاش  ربتعم  تایاور  نایم  رد  لـیلحت  نیا 
: دندومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دشاب ؛ هیضرف  نیا  دّیؤم  دناوت  یم  دراد ، هراشا  اج  نآ  زا  وا  ندمآ  یناسارخ و 

؛(2) بیلص هقنع  یف  ًارصنتم  اهنم  عجری  یناسارخلا و  کلملا  عفدل  مورلا  یلا  بهذی  و 

نآ زا  دراد ، ندرگ  رب  الط  زا  یبیلـص  هدـیورگ و  تینارـصن  هب  هک  یلاح  رد  دور و  یم  مور  هب  یناسارخ  تموکح  اب  هلباـقم  يارب  وا 
.ددرگ یمزاب  اج 

147 ص :

(. دمآ دهاوخ  هفوک  هب  هلمح  شخب  رد  نآ  دانسا  یسررب  اب  هارمه  عوضوم  نیا  تایاور   ) ح3 باب 18 ، ص311 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص153. يدابآ ، نوتاخ  نیعبرا  زا  لقن  هب  ص65 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  - 2

( تسا هلسرم  تیاور  نیا  )
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هجوم لوقعم و  ًالماک  هنیدـم ، هکم و  هب  هلمح  زا  شیپ  قارع  هب  وا  هلمح  مینادـب ، نایعیـش  اب  هلباقم  ار  ینایفـس  یلـصا  هزیگنا  اـم  رگا 
(1) .دوب دهاوخ 

: فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تضهن  زا  يریگولج  .2

.تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تضهن  يریگ  لکـش  زا  يریگ  شیپ  مایق ، زا  ینایفـس  هزیگنا  هک  نیا  مود  هیـضرف 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تکرح  زا  يریگ  شیپ  وا  یلصا  هزیگنا  رگا  هک  داد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دیاب  ساسا ، نیارب 

؟ تسا هدرب  یپ  روهظ  نامز  ندوب  کیدزن  هب  اجک  زا  وا  تسا ، فیرشلا 

: داد ناوت  یم  خساپ  ود  هدش  دای  لاؤس  هب 

یکدنا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  روهظ ، نامز  ندش  کیدزن  زا  ینایفـس  ندـش  ربخ  اب  فلا )
هیلع ماما  ینلع  همین  روضح  زا  ینایفـس  یتاعالطا  لـماوع  .دـننک  یم  دودـحم  ییاـه  تیلاـعف  ینلع ، همین  تروص  هب  روهظ ، زا  شیپ 
ینلع همین  تیلاعف  .دنک  یم  زاغآ  ار  دوخ  تکرح  ترضح ، لتق  يریگتسد و  يارب  ینایفس  دنوش و  یم  ربخ  اب  مدرم  نایم  رد  مالسلا 

هدش شرازگ  دـنربتعم ، اه  نآ  زا  یخرب  هک   (2) تایاور زا  يدادـعت  رد  روهظ ، زا  شیپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما 
: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلمج  زا  تسا ؛

؛(3) ...هکم یلإ  جرخأ  دق  يدهملا  نأ  ینایفسلا  شیج  ریمأ  غلبیف  هکم ، یلإ  اهنم  يدهملا  رفنیف  .هنیدملا  یلإ  ًاثعب  ینایفسلا  ثعبی  و 

148 ص :

.دمآ دهاوخ  همادا  رد  ینایفس  تامادقا  ریس  - 1
ح383) ص264 ، یفاکلا ، ص30 ؛ رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیارابتعا  هرابرد   ) ح1329 ص374 ، دانسالا ، برق  - 2

ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288  ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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هک دسر  یم  شرازگ  ینایفس  هاپـس  ریما  هب  .دور  یم  هکم  هب  دزیرگ و  یم  اج  نآ  زا  يدهم  .دتـسرف  یم  هنیدم  هب  ار  یهاپـس  ینایفس 
 . ...تسا هتفر  هکم  هب  يدهم 

روضح زا  ینایفـس  نتفای  عالطا  هب  تحارـص ، اب  و  دـهد ، یم  شرازگ  روهظ  زا  شیپ  ثداوح  زا  نآ ، لیذ  هنیرق  هب  هدـش  داـی  تیاور 
يدـهم ماما  ینلع  همین  لقادـح  ياه  تیلاعف  هب  هجیتن ، رد  و  روهظ ، زا  شیپ  هنیدـم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما 

.دراد تلالد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

، کیدزن هدـنیآ  رد  هک  دـشاب  ینایعیـش  ندـیبوک  مه  رد  روظنم  هب  تسا  نکمم  قارع ، هب  ینایفـس  هلمح  هدـش ، دای  لـیلحت  ساـسارب 
.دوب دنهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ناهار  مه  نایهاپس و 

هیلع ماما  ینلع  همین  روهظ  هب  وا  ملع  لیلد  هب  هن  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تکرح  اب  هلباقم  يارب  ینایفـس  مایق  ب )
ناسنا یمامت  نایم  رد  یجنم  روهظ  ندوب  کیدزن  ياه  همزمز  عویـش  .تسا  روهظ  ندوب  کیدزن  لامتحا  لـیلد  هب  اـهنت  هکلب  مالـسلا 

لجع يدهم  ماما  هیحان  زا  هک  يدـیدهت  تمظع  و  وس ، کی  زا  ناملـسم ) ریغ  ناملـسم و  زا  معا   ) نامزلارخآ دوعوم  هب  دـقتعم  ياه 
تکرح زا  تعناـمم  هزیگنا  هب  اـت  دراد  یم  نآ  رب  ار  ینایفـس  رگید ، يوس  زا  دوش ، یم  رفک  ههبج  هجوـتم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

هب دنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  تکرح  هزیگنا ، نیا  اب  وا  .دـنک  هفخ  هفطن  رد  ققحت  زا  شیپ  ار  نآ  دوخ  نامگ  هب  ترـضح ، نآ  یناهج 
.دندوعوم يدهم  نایهاپس  هک  دزادرپ  یم  ینایعیش  راتشک 

یلاعت هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  یناـهج  تکرح  عورـش  لـحم  هک  زاـجح  لرتنک  روظنم  هب  قارع ، هب  هلمح  ماـیق و  زاـغآ  زا  سپ  يو 
.دراد یم  لیسگ  ناتسبرع  يوس  هب  ار  یهاپس  دیآ و  یمرب  زاجح  فرصت  ددصرد  تسا ، فیرشلا  هجرف 

: هک دنام  یم  خساپ  یب  لاؤس  نیا  هدش ، دای  لیلحت  ود  زا  کی  ره  ربارب  رد 

رد ینایفس  دیاب  دشاب ، هاگآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ینلع  همین  روهظ  زا  ینایفـس  دشاب و  تسرد  لّوا  لیلحت  رگا 
قارع هن  زاجح و  تمس  هب  ادتبا 

149 ص :
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.درب دهاوخ  شروی  قارع  هب  زاجح ، هب  هلمح  زا  شیپ  وا  دمآ -  دهاوخ  يدوز  هب  هک  تایاور -  ساسارب  هک  یلاح  رد  درب ؛ شروی 

هب قارع  هب  هلمح  زا  سپ  دیاب  وا  دشابن ، هاگآ  مالسلا  هیلع  ماما  ینلع  همین  ياه  تیلاعف  زا  ینایفـس  دشاب و  تسرد  مود  لیلحت  رگا  و 
یم يدوز  هب  هک  نانچ  تایاور -  هک  یلاح  رد  درب ؛ شروی  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تکرح  زاغآ  لـحم   ) هکم

.دنهد یم  شرازگ  هکم  زا  شیپ  هنیدم  هب  وا  هلمح  زا  دیآ - 

مه تایاور  اب  رت و  لوقعم  نیـشیپ ، لیلحت  ود  زا  هک  درک  هئارا  زین  یموس  لیلحت  ناوت  یم  هدـش ، دای  ياه  هیـضرف  ناـیم  عمج  اـب  ج )
تکرح اب  هلباقم  فده  اب  یعیش  گنهرف  رشن  زا  يریگ  شیپ  نایعیـش و  راتـشک  يارب  ینایفـس  هک : حیـضوت  نیا  هب  تسا ، رت  گنهآ 

زکرم هدنیآ  رد  هعیش و  مهم  زکارم  زا  هک  قارع  هب  دنک و  یم  زاغآ  ار  دوخ  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یلامتحا 
ترـضح روضح  زا  قارع ، هب  هلمح  زا  سپ  .دـنک  یم  هلمح  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  یناـهج  تموکح 

هب ار  یهاپس  ترضح  نآ  لتق  يریگتـسد و  يارب  لیلد ، نیمه  هب  و  دبای ، یم  عالطا  هنیدم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
.دتسرف یم  هکم  بناج  هب  ار  دوخ  هاپس  زین  يو  هکم ، يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  اب  و  دراد ، یم  لیسگ  هنیدم 

ینایفس مایق  یگنوگچ 

یعطق رظنراهظا  نیمزرس ، نآ  رد  جیار  نیناوق  ساسارب  ای  تساتدوک و  اب  ماش  رد  ینایفس  ندیـسر  تردق  هب  هک  عوضوم  نیا  هرابرد 
: هلمج زا  دنک ، یم  دییأت  ار  تکرح  نیا  ندوب  ییاتدوک  هک  دراد  دوجو  يدهاوش  اما  .درک  ناوت  یمن 

رد مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نانچ  ؛(1)  دراد تلالد  وا  ندش  زوریپ  تموکح و  نایعدم  رگید  اب  ینایفـس  يریگرد  رب  هک  یتایاور  . 1
ثیدح

150 ص :

ص275. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1
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: دنا هدومرف  يربتعم 

یقتلیف .ینایفسلا  هیارو  عقبالا ، هیار  و  بهصالا ، هیار  تایار : ثالث  یلع  کلذ  دنع  نوفلتخی  مث  ماشلا ، ضرأ  برخت  ضرأ  لّواف  ... 
؛(1) ...بهصالا لتقی  مث  هعبت  نم  ینایفسلا و  هلتقیف  نولتتقیف ، عقبالاب  ینایفسلا 

عقبا بهصا و  مچرپ  دنزیخ : یمرب  عازن  هب  رگید  کی  اب  مچرپ  هس  ماگنه  نیا  رد  .تسا  ماش  دوش ، یم  بارخ  هک  ینیمزرس  نیلّوا  ... 
یم ار  بهصا  نآ  زا  سپ  و  دشک ، یم  ار  شنارای  وا و  ینایفس  .دنگنج  یم  رگید  کی  اب  دوش ، یم  هجاوم  عقبا  اب  ینایفس  .ینایفس  و 

 . ...دشک

دناوت یم  یگدنز ، هویـش  نیا  باختنا  .دراد  تلالد  وا  هنایفخم  یگدنز  ینایفـس و  هداعلا  قوف  يراک  ناهنپ  رب  هک  يربتعم  تیاور  . 2
: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  عورشمان  قیرط  زا  وا  ندیسر  تردق  هب  رب  يا  هنیرق 

؛(2) ...هیلع لدت  نأ  هفاخم  هیح  یه  هل و  دلو  مّا  نفدی  ّهنأ  هثبخ  نم  غلب  دق  و  ... 

 . ...دهد شرازگ  ار  وا  ناکم  هک  نیا  سرت  زا  دنک ، یم  نفد  هدنز  هدنز  ار  شدنزرف  ردام  هک  تسا  يّدح  هب  وا  تثابخ  ...

هتفـشآ عاضوا  نینچ  دوجو  اب  هک  دراد ، تلالد  ینایفـس  ندیـسر  تردق  هب  نامز  رد  ماش  عاضوا  یگتفـشآرب  هک  يربتعم  تیاور  . 3
نیارد مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دیامن  یم  دیعب  کیتارکومد  لکش  هب  ربهر  باختنا  يا ،

151 ص :

رضاح ص81) باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد   ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
رضاح ص119) باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح10 باب 57 ، ص651 ، نیدلا ، لامک  - 2
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: دنا هدومرف  هراب 

؛(1) ...ماشلا ضرأ  برخت  ضرأ  لّواف  برغملا  هیحان  نم  ضرأ  لک  یف  ریثک  فالتخا  اهیف  رباج  ای  هنسلا  کلتف  ... 

، دوش یم  ناریو  هک  ینیمزرس  نیلّوا  و  داتفا ، دهاوخ  یناوارف  فالتخا  برغم  هیحان  ياه  نیمزرـس  مامت  رد  لاس  نآ  رد  رباج ، يا  ... 
 . ...تسا ماش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  اب  ینایفس  مایق  یگتسویپ 

.تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  اـب  نآ  یناـمز  هلـصاف  ینایفـس ، تکرح  هب  طوبرم  یـساسا  تاـعوضوم  زا 
: زا دنا  ترابع  هدشدای  تایاور  .دننک  یم  تلالد  مهم  هثداح  ود  نیا  یکیدزن  یگتسویپ و  رب  يددعتم  تایاور 

: دراد حیرصت  هثداح  ود  نیا  یگتسویپ  هب  هک  یتایاور  . 1

رد وا  هاپـس  نتفر  ورف  هنیدم و  هفوک و  هب  وا  هلمح  ینایفـس و  ياه  گنج  هب  هراشا  زا  سپ  يربتعم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دنا هدومرف  ءادیب  نیمزرس 

(2) ؛...  هبعکلا یلا  هرهظ  دنسا  دق  هکمب  ٍذئموی  مئاقلا  و  ... 

 . ...و هدرک  هیکت  هبعک  هب  تسا و  هکم  رد  زور  نآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  و  ... 

: دنا هدومرف  ربتعم  یثیدح  رد  ترضح  نآ 

ِْهَیلِإ ُجُرْخَی  ِءاَْدیَْبلا  َیلِإ  َءاَج  اَذِإَف  ٍهَدِـحاَو  ٍهَعاَس  ِیف  ِْهَیلِإ  ِهَّللا  َنوُعِمَتْجَی َو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ِِمئاَْقلا  ُباَحْـصَأ  ِهَّللا  ْمُه َو  ... 
(3) ؛  ...مِهِماَْدقَِأب ُذُخْأَتَف  َضْرَْألا  ُهَّللا  ُُرمْأَیَف  ِِّیناَیْفُّسلا  ُْشیَج 

152 ص :

رضاح ص81) باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288  ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ح67. باب 14 ، ص288  ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

یبا نع  سنوـی ، نب  روـصنم  نع  ریمع ، یبا  نبا  نع  یبا ، تسا : تروـص  نیا  هب  تیاور  نـیا  دنـس  ص205 . ج2 ، یمقلا ، ریـسفت  - 3
: کن ریمع ، یبا  نبا  تقاـثو  هراـبرد  ص291 ؛ ج1 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  کن : مشاه ، نب  میهاربا  تقاثو  هراـبرد  .یلباـکلا  دـلاخ 

مجعم کن : یلباکلا ، دلاخوبا  تقاثو  هرابرد  ص413 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : سنوی ، نب  روصنم  تقاثو  هرابرد  ص404 ؛ تسرهفلا ،
ص152. ج22 ، ثیدحلا ، لاجر 
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هاپـس دسر  یم  ادـیب  هب  نوچ  دـنیآ و  یم  درگ  شفارطا  هظحل  کی  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنمئاق ؛ نارای  نانآ  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ... 
 . ...دریگ یم  ار  نانآ  ياپ  نیمز  دهد و  یم  روتسد  نیمز  هب  دنوادخ  سپ  .دنک  یم  تکرح  شیوس  هب  ینایفس 

: دنا هدومرف  دوب ، دهاوخ  یک  امش  نایعیش  جرف  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يربتعم  ثیدح  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ّینـسحلا یتأـیف  هیلاوم  ضعب  کـلذ  یلع  علّطیف  هروهظ  یف  هللا  نذأتـسی  ...ّینـسحلا و  كرحت  یناـمیلا و  لـبقا  ینایفـسلا و  رهظ  و  ... 
اذه بحاص  کلذ  دنع  رهظیف  ّیماشلا  یلا  هسأرب  نوثعبی  هنولتقی و  هّکم و  لها  هیلع  ّبثیف  جورخلا  یلا  ّینسحلا  هردتبیف  ربخلا  هربخیف 

؛(1) رمالا

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ...دـیامن و  زاـغآ  ار  دوخ  شبنج  ینـسح  دوش و  راکـشآ  یناـمی  دـنک و  روهظ  ینایفـس  هک  یتقو  ... 
دزن دوش و  یم  هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  ترـضح  نآ  ناـیلاوم  زا  یکی  سپ  دـهاوخ  یم  هزاـجا  شروهظ  هراـبرد  دـنوادخ  زا  فیرـشلا 

هاگآ ربخ  زا  ار  وا  هدمآ و  ینسح 

153 ص :

نب دـمحم  نع  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  انثدـح  : » تسا ریز  تروـص  هب  تـیاور  نـیا  دنـس  ح43 . ص279 ، یناـمعنلل ، هبیغلا  - 1
: ًاعیمج ولاق  یناوطقلا  نسحلا  نب  دمحا  نب  دمحم  و  کلملادبع ، نب  نیسحلا  نب  دمحا  و  دیعس ، نب  قاحـسا  نب  نادعـس  و  لّضفملا ،

دمحا تقاثو  هرابرد  ص68 . تسرهفلا ، کن : دمحم ، نب  دـمحا  تقاثو  هرابرد  ...جارـسلا » بوقعی  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  انثدـح 
هرابرد ص334 . یـسوطلا ، لاـجر  کـن : بوبحم ، نب  نسح  تقاـثو  هراـبرد  ص58 . تسرهفلا ، کـن : کلملادـبع ، نب  نیـسح  نب 

ص451. یشاجنلا ، لاجر  کن : جارسلا ، بوقعی  تقاثو 
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ار شرس  دنناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  هدیروش و  وا  رب  هکم  مدرم  سپ  دنک ، یم  یتسد  شیپ  ترضح  نآ  رب  مایق  رد  ینسح  دنک و  یم 
.دنک یم  روهظ  رما  نیا  بحاص  ماگنه  نیا  رد  سپ  دنتسرف ، یم  یماش  دزن 

: تسا ینایفس  نامه  لیلد  ود  هب  هدش ، دای  یماش  .دهد  یم  ربخ  یماش »  » شبنج اب  روهظ  ینامز  مه  زا  تیاور  نیا 

ریذـپ هیجوت  یماش  هب  ینایفـس  ندـیمان  ساسا ، نیا  رب  و  دـناد ، یم  ماش  زا  ار  ینایفـس  مایق  زاغآ  هک  تسا  یتایاور  ریاـس  لّوا ، لـیلد 
.تسا

ینسح رس  نداتـسرف  هب  همادا  رد  و  هدماین ، یماش  زا  یمان  هدش و  حیرـصت  ینایفـس  مایق  هب  نآ  رد  هک  تسا  تیاور  ردص  مود ، لیلد 
.تسا ینایفس  نامه  یماش ، دهد : یم  ناشن  هک  هدش  هراشا  یماش  يارب 

: دنا هدومرف  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ 

؛(1) هنس یف  مئاقلاو  ینایفسلا 

.تسا لاس  کی  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  روهظ  ینایفس و  تکرح 

هتفگ شیپ  تایاور  ار  نآ  ياوتحم  هک  اج  نآ  زا  اما  .میدروآ  اهتنا  رد  ار  نآ  ام  لـیلد ، نیمه  هب  و  تسا ، فیعـض  قوف  تیاور  دـنس 
.درک لصاح  نانیمطا  ناوت  یم  موصعم  زا  نآ  رودص  هب  دننک ، یم  دییأت 

: دنا هدومرف  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنراد ؛ دادخر  ود  نیا  یگتسویپ  رد  روهظ  هک  یتایاور  . 2

154 ص :

انثدح لاق : دیعس ، نب  دمحم  نب  دمحأ  انثدح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح36 . باب 14 ، ص275  ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
نع ءالعلا ، نع  نامیلـس ، نب  دمحم  نع  ۀـلبج ، نب  هللادـبع  نع  ماشه ، نب  سیبع  انثدـح  لاق : مزاح  نب  نسحلا  نب  دـمحم  نب  مساقلا 

فیعض ...و  نسحلا  نب  دمحم  نب  مساق  دوجو  لیلد  هب  ثیدح  نیا  ...مالـسلا » هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  ملـسم ، نب  دمحم 
ص257) ج6 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  کن :  ) .تسا
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؛(1) زاجحلا لبق  نم  دمحم  لآ  مئاق  مکیلع  ردحنا  کلذ  ناک  اذإف  اهداوعأ  یلع  ینایفسلا  بطخی  یتح  نوجرت  ام  نوکیال 

هللا یلص  دمحم  لآ  مئاق  دش  نینچ  یتقو  .دناوخب  هبطخ  ربنم  رب  ینایفـس  هک  نیا  ات  داد  دهاوخن  خر  دیـشک ، یم  ار  شراظتنا  هچ  نآ 
.دیآ یم  امش  يوس  هب  باتش  اب  زاجح  تمس  زا  ملس  هلآ و  هیلع و 

: دندومرف ینایفس  زا  لاوس  خساپ  رد  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ 

؛(2) مئاقلا جورخ  ینایفسلا و  کلذ  دعب  اوعقوتف  ...ینابصیشلا  هلبق  جرخی  یتح  ینایفسلاب  مکل  ّینأ  و 

روهظ ینایفـس و  رظتنم  نآ  زا  سپ  ...دنک  مایق  ینابـصیش  وا  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  دینک  كرد  ار  ینایفـس  امـش  دوب  دـهاوخن  نکمم 
.دیشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  تسا ؛ هدرک  توعد  ینایفـس  جورخ  زا  سپ  هکم  تمـس  هب  تکرح  ای  تکرح و  هب  ار  نایعیـش  هک  یتایاور  . 3
: دنیامرف یم  يربتعم  تیاور  رد 

: لاق مث  .نادلبلا  ضعب  یلإ  وأ  هکم  یلإ  وأ  هنیدملا  یلإ  جرخی  جرخی ، نأ  مهنم  دارأ  نم  مکّودـع ...  نم  مکل  همقن  ینایفـسلاب  یفک 
؛(3) ...مکعمجم اهناف  هکمب  مکیلع  نکل  اهیلإ و  قسافلا  شیج  دصقی  اّمنإ  هنیدملاب و  نوعنصت  ام 

اهرهش رگید  ای  هکم  ای  هنیدم  هب  دنزیرگب  ینایفس  تسد  زا  دنهاوخ  یم  هک  ینایعیش  ...تسا  سب  امش  نانمـشد  باذع  يارب  ینایفس 
ارچ هکم ؛ هب  داب  امش  رب  هکلب  درک ، دهاوخ  هلمح  اج  نآ  هب  ینایفس )  ) قساف درم  هاپـس  اریز  دیورن ؛ هنیدم  هب  دندومرف : سپـس  .دنورب 

.تسامش عامتجا  لحم  اج  نآ  هک 

155 ص :

ص267. هیصولا ، تابثا  - 1
ح8. باب 18 ، ص313 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

(. ص101 رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد   ) ح3 باب 18 ، ص311 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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: دندومرف يربتعم  ثیدح  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ّلعلف مکیلاهأ  یف  اوموصت  نأ  متببحأ  نإ  ریضالف و  نابعـش  یلإ  اورّخأتت  نأ  متببحأ  نإ  لجوزع و  هللا  مسا  یلع  اولبقاف  بجر  ناک  اذإ 
؛(1) همالع ینایفسلاب  مکافک  يوقأ و  نوکی  نأ  کلذ 

ناضمر هام  دیدوب  لیام  رگا  زاب  و  درادن ، یعنام  دینک ، ربص  نابعـش  ات  دیتساوخ  رگا  .دینک  تکرح  ادخ  مان  اب  دیـسرارف  بجر  نوچ 
.دوب دهاوخ  سب  امش ، يارب  یتمالع  ناونع  هب  ینایفس  و  دشاب ، رتهب  ناتیارب  دیاش  دیشاب ، دوخ  هداوناخ  دزن  رد  ار 

هب نایعیش  شرافس  دسر  یم  رظن  هب  نکیل  تسا ، هدشن  حیرصت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  هب  تایاور  نیا  رد 
لحم اج  نآ  هک : هتکن  نیا  رکذـت  و  تسا ، روهظ  ياه  هناشن  زا  هک  ینایفـس  جورخ  زا  سپ  هلـصافالب  مه  نآ  هکم ، يوس  هب  تکرح 

.داد دهاوخ  خر  هکم  رد  هک  تسا  روهظ  ۀثداح  هب  هراشا  تسامش ، عامتجا 

هیلع قداص  ماما  تسا ؛ هدرک  توعد  ینایفـس  جورخ  زا  سپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يوس  هب  تکرح  هب  ار  نایعیـش  هک  یتایاور  . 4
: دنا هدومرف  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا 

ول انیلا و  لحراف  جرخ ، دـق  ینایفـسلا  نا  کغلب  اذاف  .راهنلاو  لیللا  نکـس  ام  نکـساو  هسالحا ، نم  ًاسلح  نک  کتیب و  مزلا  ریدـس  ای 
؛(2) کلجر یلع 

156 ص :

صیع نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  یلع  : » تسا تروـص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ص264 ح381 . یفاکلا ، - 1
هرابرد ص260 . یـشاجنلا ، لاجر  کن : میهاربا ، نب  یلع  تقاثو  هرابرد  ...لوقی ».  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابأ  تعمـس  لاق : مساقلا  نب 

، یـشاجنلا لاجر  کن : ییحی ، نب  ناوفـص  تقاثو  هراـبرد  ص291 . ج1 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  کـن : مشاـه ، نب  میهاربا  تقاـثو 
ص302. یشاجنلا ، لاجر  کن : مساقلا ، نبصیع  تقاثو  هرابرد  ص197 .

رضاح ص102) باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح383 ص264 ، یفاکلا ، - 2
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هک نیمه  .شاب  تکاس  زین  وت  تسا  مارآ  زور  بش و  ات  شاب و  هناخ  ياه  میلگ  زا  یمیلگ  نوچ  این و  نوریب  تا  هناـخ  زا  ریدـس ، يا 
.یشاب هدایپ  ياپ  اب  هچرگ  نک ، چوک  ام  تمس  هب  دیسر ، وت  هب  ینایفس  مایق  ربخ 

: دندومرف يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ 

؛(1) موتحملا نم  وه  و  ًاثالث ] اهلوقی   ] انیلإ اوبیجأف  ینایفسلا  جرخ  اذإف  ینایفسلا ، جرخی  یتح  لضف  ای  ضرالا  حربتال 

هس ار  هلمج  نیا  دیهد [  خساپ  ار  ام  توعد  درک ، مایق  وا  هک  یماگنه  .دنک  مایق  ینایفس  هک  نیا  ات  نکن  تکرح  تیاج  زا  لضف ، يا 
.تسا یمتح  میالع  زا  وا  هک  ارچ  دندومرف ] رارکت  راب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  میالع  زا  هک  ینایفـس -  مایق  زا  سپ  هک  دـنراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  حوضو  هب  تایاور  نیا 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ماما  زج  یسک  ارهاظ  درم  نیا  .دراد  روضح  مدرم  نایم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يدرم  تسا -  فیرشلا 

.دشاب دناوت  یمن  فیرشلا  هجرف 

زا و  دنراد ، هراشا  ءادیب  نیمزرـس  رد  ینایفـس  هاپـس  نتفر  ورف  هب  دمآ ، دهاوخ  هک  روط  نامه  ثیداحا ، نیا  ءادیب ؛ فسخ  تیاور  . 5
نیا هجیتن ، رد  .تسا  نامز  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  اب  هثداح  نیا  ربتعم ، تایاور  ساـسا  رب  هک  اـج  نآ 

.دنک یم  تلالد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  ینایفس و  مایق  یگتسویپ  رب  زین  تیاور 

تلالد ترضح  نآ  تسد  هب  يو  ندش  هتشک  ای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  ینایفـس  يریگرد  رب  هک  یتایاور  . 6
.دنراد

هدـنیآ ياه  شخب  رد  تایاور  نیا  لیـصفت  تسا -  مهم  دادـخر  ود  نیا  ینامز  برق  یگتـسویپ و  رب  يرگید  لیلد  زین  تاـیاور  نیا 
.دمآ دهاوخ 

157 ص :

ح412. ص274 ، یفاکلا ، - 1
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تکرح  ینایفـس و  تکرح  یگتـسویپ  هب  هتفگ ، شیپ  تایاور  ساسارب  دـسر  یم  رظن  هب  نیاربانب ،
.دش دهاوخ  نشور  هدنیآ ، ياه  شخب  رد  هثداح ، ود  نیا  ینامز  هلصاف  .داد  يأر  ناوت  یم  فیرشلا 

ینایفس مایق  ریس 

هراشا

وا تامادقا  ریس  ینایفس ، مایق  لصا  زا  رت  مهم  اما  .میدش  انشآ  وا  مایق  ياه  یگژیو  اب  یکدنا  ینایفـس ، تیـصخش  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
شنکاو ماجنا  راب و  نوخ  هعقاو  نیا  اب  ییورایور  رد  ار  ام  دـناوت  یم  وا  راتفر  ریـس  زا  یهاـگآ  ناـمگ ، یب  .تسا  ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا 
.مینک یسررب  ار  نایاپ  هب  ات  زاغآ  زا  ینایفس  تامادقا  ریس  ینایاپ  لصف  رد  تسا  هتسیاش  نیاربانب ، .دهد  يرای  نآ  ربارب  رد  بسانم 

تیعقوم تیبثت 

.تخادرپ دهاوخ  ابقر  ریاس  نافلاخم و  بوکرس  دوخ و  تیعقوم  تیبثت  هب  مایق ، زا  سپ  ینایفس  تایاور  ساسا  رب 

، تیاور هـس  رد  ،(2) و  یناـمی روصنم  يرگید ، تیاور  رد   (1) .تسا هدرب  مان  یـسیق  يوما و  ینـسح ، ار  ینایفـس  نافلاخم  یتیاور ،
.دروخ دنهاوخ  تسکش  ینایفس  اب  گنج  رد  یگمه  هک  دنا  هدش  هدرمشرب  ینایفس  نافلاخم  زا  بهصا  یتیاور ، رد  ،(3) و  عقبا

: دنا هدومرف  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

158 ص :

(. تسا هلسرم  ثیدح  نیا   ) ح161 ص271 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 1
ص275. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2

ح67. ، 14 باب ص391 ، یناـمعنلل ، هـبیغلا  ص275 ؛ ج3 ، فیرـشلا ، هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهملا  ماـمالا  ثیداـحا  مـجعم  - 3
( تسا هلسرم  ثیدح  نیا  . ) ح161 ص271 ، ج52 ، راونالاراحب ،
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هلتقیف نولتتقیف ، عقبالاب  ینایفسلا  یقتلیف  ینایفسلا ، هیار  عقبالا و  هیار  بهـصالا و  هیار  تایار : ثالث  یلع  کلذ  دنع  نوفلتخی  مث  ... 
؛(1) ...بهصالا لتقی  مث  هعبت  نم  ینایفسلا و 

اب دوش و  یم  هجاوم  عقبا  اب  ینایفس  .ینایفـس  بهـصا و  عقبا و  مچرپ  دنزیخ : یمرب  عازن  هب  رگید  کی  اب  مچرپ  هس  ماگنه  نیا  رد  ... 
 . ...دشک یم  ار  بهصا  نآ  زا  سپ  .دشک  یم  ار  شنارای  وا و  ینایفس  و  دنگنج ، یم  رگید  کی 

ربخ هک  نیا  رب  هوـالع  تاـیاور  ریاـس  دـهد ، یم  شرازگ  بهـصا  عقبا و  اـب  ینایفـس  يریگرد  زا  هک  هدـش  داـی  ربـتعم  تیاور  زج  هب 
.درک نانیمطا  ناوت  یمن  اه  نآ  ياوتحم  هب  نیاربانب ، .دنرادن  زین  يربتعم  دانسا  دندحاو ،

ثیدح رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  دهاوخ  فرصت  ار  نیمزرس  جنپ  دوخ ، تیعقوم  تیبثت  نافلاخم و  یبوکرس  زا  سپ  ینایفس 
: دنا هدومرف  يربتعم 

؛(2) ...رهشأ هعست  کلم  سمخلاروکلا  کلم  اذإف  ...موتحملا  نم  ینایفسلا 

 . ...دنار دهاوخ  مکح  هام  ُهن  درک ، فرصت  ار  هناگ  جنپ  قطانم  نوچ  ...تسا  یعطق  یمتح و  میالع  زا  ینایفس 

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ 

؛(3) ...هأرما لمح  سمخلا  روکلا  یلع  هروهظ  دعب  کلمی  ینایفسلا  نأ 

 . ...دنار دهاوخ  مکح  هام ) ُهن   ) نز لمح  تدم  هب  هناگ ، جنپ  قطانم  ندرک  فرصت  زا  سپ  ینایفس 

159 ص :

ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288  ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص30) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح1 باب 18 ، ص310 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

ح452. ص449 ، یسوطلل ، ۀبیغلا  - 3
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(1) .دنک یم  دییأت  زین  يرگید  تیاور  ار  قوف  نومضم 

: دنا هدرب  مان  ار  هدش  دای  ۀناگ  جنپ  قطانم  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) ...جرفلا کلذ  دنع  اوعقوتف  نیرسِّنق  ندرالا و  نیطسلف و  صمح و  قشمد ، سمخلا : ماشلا  روک  کلم  اذإ  ... 

 . ...دیشاب جرف  رظتنم  درک ، فرصت  ار  نیرسِّنق  ندرا و  نیطسلف ، صمح ، قشمد ، ماش : هناگ  جنپ  قطانم  ینایفس  نوچ  ...

.دنرادن يربتعم  دنس  تیاور  ود  نیا  اما  .دنک  یم  دییأت  ار  قوف  نومضم  زین  هتفگ  شیپ  تیاور 

زاغآ ار  دوخ  مایق  ماش ، زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تکرح  زا  تعنامم  نایعیش و  یبوکرس  يارب  ینایفس  نیاربانب ،
.میریگ یم  یپ  ار  ینایفس  تامادقا  ریس  همادا  رد  درک -  دهاوخ  فرصت  ار  نیمزرس  جنپ  نابیقر ، یبوکرس  زا  سپ  و  دنک ، یم 

ایسیقرق دربن 

.دوش یم  راپسهر  قارع  تمس  هب  گرزب  یهاپـس  اب  ور ، نیا  زا  .درادن  قارع  هب  هلمح  زج  یفده  نافلاخم ، بوکرـس  زا  سپ  ینایفس 
دریگ یمرد  كانلوه  یگنج   (3)( تارف روباخ و  دور  لاصتا  لحم  رد  هیروس  رد  يرهش   ) ایـسیقرق مان  هب  يا  هقطنم  رد  هار ، ۀنایم  رد 

.دنوش یم  هتشک  يرایسب  و 

: دنا هدومرف  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هداد  ربخ  ایسیقرق  گنج  زا  ینید  نایاوشیپ  ثیداحا ، زا  يدادعت  رد 

160 ص :

ح13. باب 18 ، ص316  ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
57،ح11. باب ص651  ج2 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص548. دجنملا ، - 3
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موـحل نم  عبـشلا  یلإ  اوّـمله  ضرـالا ، عابـس  اـی  ءامـسلا و  ریط  اـی  يداـنیف : ءامـسلا  نم  عـلطم  عـلطی  ءایـسیقرقب  هبدأـم ]  ] هدـئام نا هللا 
(1) ؛! نیرابجلا

نامسآ ناگدنرپ  يا  دهد : یم  زاوآ  دوش و  یم  راکشآ  يا  هدنهد  ادن  نامسآ  زا  .تسا  ییاذغ ]  ] يا هرفس  ایسیقرق  رد  دنوادخ  يارب 
! نارگمتس تشوگ  زا  ندش  ریس  يارب  دیباتشب  نیمز ، ناگدنرد  يا  و 

زا یکی  ار  ینایفـس  رگید  ثیدـح  راهچ  اـما   (2)، تسا هدـناوخ  یناورم  ساـبع و  نادـنزرف  ار  گـنج  نیا  ریگرد  هورگ  ود  یتیاور ،
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلمج  زا   (3)، دنناد یم  يریگرد  ياه  فرط 

؛(4) ...مهفیج نم  ضرالا  عابس  ءامسلا و  ریط  عبشت  یتح  ایسیقرقب  هعقو  مهنیب  نوکی  مث  ماشلا  یلع  ینایفسلا  رهظی 

یم هتـشک  ردـق  نآ  گنج ، نآ  رد  .تفرگ  دـهاوخرد  یگنج  ایـسیقرق  هقطنم  رد  اه  نآ  نایم  سپـس  .دـنک  یم  هبلغ  ماش  رب  یناـیفس 
 . ....دنوش یم  ریس  ناشرادرم  زا  نیمز  ناگدنرد  نامسآ و  ناگدنرپ  هک  دنوش 

: تسا رادروخرب  يربتعم  دنس  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ِثیدح  نیا  اهنت  هدش ، دای  تایاور  نایم  زا 

161 ص :

ح63. باب 14 ، ص287 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
: لاق یلهابلا ، هزوه  نب  دـمحأ  اـنربخأ  : » تسا تروص  نیا  هب  قوف  تیاور  نیا  دنـس  ح12 . باب 18 ، ص 315 ، یناـمعنلل ، هبیغلا  - 2
: لاق روفعی  یبأ  نب  هللادبع  نع  ءالعلا ، یبأ  نب  نیـسحلا  نع  يراصنالا ، دامح  نب  هللادبع  نع  يدنواهنلا ، قاحـسإ  نب  میهاربإ  انثدح 

دوجو لیلد  هب  ثیدح  نیا  .ینایفـسلا » جرخی  مث  ...ءاسیقرقب  ۀـعقول  یناورملاو  سابعلا  دـلول  نأ  مالـسلا : هیلع  رقابلا  رفعجوبأ  یل  لاق 
ص19) یشاجنلا ، لاجر  کن :  ) .تسا فیعض  ...و  يدنواهن  قاحسا  نب  میهاربا 

.2 لصف ، 4 باب ص92 ، رردلادقع ، ص78 ؛  ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
.2 لصف ، 4 باب ص87 ، رردلا ، دقع  - 4

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 178 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_161_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_161_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_161_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_161_4
http://www.ghaemiyeh.com


؛(1) ...فلأ هأم  نیرابجلا  نم  لتقیف  اهب  نولتتقیف  ایسیقرقب  هشیج  ّرمی  و  ... 

 . ...دنوش یم  هتشک  رفن  رازهدص  نارگ  متس  زا  دریگ و  یمرد  يدربن  اج  نآ  رد  .دسر  یم  ایسیقرق  هب  ینایفس  هاپس  ... 

دحاو ربخ  ظاحل  هب  درمش ، یمرب  یناورم  سابع و  نادنزرف  ار  ایسیقرق  گنج  ریگرد  ياه  فرط  هک  یثیدح  هب  تایاور ، نیا  نایم  زا 
هک یتایاور  ریاس  هتفگ و  شیپ  ربتعم  تیاور  ساسارب  اما  .درک  دامتعا  ناوت  یمن  تایاور ، رگید  اب  تفلاـخم  دنـس و  فعـض  ندوب و 

: داد رظن  ناوت  یم  بلطم  دنچ  هب  دنا ، ثیدح  نیا  دیؤم 

؛ دهاوخ عقاو  ایسیقرق  دربن  . 1

؛ تسا ینایفس  نیمصاختم ، زا  یکی  . 2

؛ دنا لطاب  لها  يریگرد ، فرط  ود  . 3

؛ تشاذگ دهاوخ  ياج  رب  یناوارف  یناسنا  تافلت  دربن ، نیا  . 4

.تسا دربن  نیا  زوریپ  نیگنس ، تافلت  مغر  یلع  ینایفس ، هاپس  . 5

نیمزرـس نآ  نامکاح  تمواقم  لیلد  هب  هدـش  دای  دربن  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  اما  دـنا ، هدرکن  هراشا  دربن  نیا  هزیگنا  هب  تایاور 
.درک دهاوخ  فرصت  ار  هفوک  ات  ماش  ریسم  مامت  هفوک ، هب  ندیسر  يارب  ینایفس  هک  ارچ  دشاب ؛ ینایفس  ياه  یهاوخ  هدایز  ربارب  رد 

هدش دای  تایاور  زا  تشذگ ، هک  نانچ  مه  .تسا  هدـماین  يزیچ  دـمزر ، یم  ایـسیقرق  ِدربن  رد  هک  يرگید  ِفرط  هرابرد  تایاور ، رد 
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرگید  ربتعم  تیاور  رد  .دیمهف  ناوت  یم  ار  مصاختم  هورگ  ود  ندوبن  قح  رب  اهنت 

162 ص :

ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
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نکی مل  هجورخ  دعب  نیرهش  متثکمل  جرخ  دق  ول  قسافلا  نأ  عم  .مکل  تامالعلا  نم  وه  مکودع و  نم  مکل  همقن  ینایفـسلاب  یفک  ... 
؛(1) ...مکنود ًاریثک  ًاقلخ  لتقی  یتح  سأب  مکیلع 

امش رب  یکاب  درک ، مایق  قساف  درم  نیا  یتقو  .تسا  تامالع  زا  یکی  امش  يارب  وا  و  تسا ، سب  امش  نانمشد  باذع  يارب  ینایفس  ... 
 . ...دشکب ار  امش  ریغ  زا  يدایز  دادعت  وا  هک  نیا  ات  دینک  گنرد  هام  ود  ای  کی  هک  تسین 

دهاوخ هدشدای  گنج  هرابرد  ناوارف  لامتحا  هب  تایاور ، ریاس  هنیرق  هب  تسا ، هدرکن  حیرـصت  ایـسیقرق  دربن  هب  دـنچ  ره  تیاور ، نیا 
.تسا هعیش  نانمشد  زا  زین  دربن  نیا  ِرگید  ِفرط  هک : دوش  یم  هدیمهف  تیاور  نیا  زا  ساسا ، نیا  رب  و  دوب ،

كانلوه دربن  زا  دور ، یم  رامـش  هب  ربتعم  یتیاور  یناـبم  یخرب  قبط  هدرک و  لـقن  یفاـک  رد  ار  نآ  ینیلک  خیـش  هک  یتیاور  رد  هتبلا 
دهد یم  ادن  يدانم  هک  ریبعت  نیا  زین  و  نیگنس ، تافلت  ایسیقرق ،)  ) يریگرد لحم  رظن  زا  ثیدح  نیا  .تسا  هدش  هتفگ  نخس  ایسیقرق 

یثیدح هداوناخ  زا  زین  ار  نآ  ناوت  یم  ور  نیا  زا  دراد ؛ كارتشا  هتفگ  شیپ  ثیداحا  اب  دیباتـشب » نارگ  متـس  تشوگ  ندروخ  يارب  »
رارق نیدـب  تیاور  نتم  .تسا  هدرک  یفرعم  سیق  ۀـلیبق  ار  كانلوه  دربن  نیا  فرط  کی  تیاور  نیا  اما  تسناد ، هتفگ  شیپ  تایاور 

: تسا

اج نآ  مدرک : ضرع  تسا ؟ هلـصاف  ردـقچ  اسیقرق  امـش و  نایم  رـسیم ، يا  دیـسرپ : نم  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـیوگ : یم  رـسیم 
: دومرف .تسا  تارف  لحاس  کیدزن 

163 ص :

ص93) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح3 ، 18 باب ص311 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 180 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
http://www.ghaemiyeh.com


ُتاَواَمَّسلا َو ِتَماَد  اَم  اَُهْلثِم  ُنوُکَی  َال  َضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا َو  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َقَلَخ  ُذـْنُم  اَُـهْلثِم  ْنُکَی  َْمل  ٌهَْعقَو  اَِـهب  ُنوُکَیَـس  ُهَّنِإ  اَـمَأ 
.ٌهَیِعاَد اََهل  یِعَّدَی  َال  ٌْسیَق َو  اَهِیف  ُکَلُْهی  ِءاَمَّسلا  ُرُویُط  ِضْرَْألا َو  ُعاَبِس  اَْهنِم  ُعَبْشَت  ِْریَّطِلل  ٌَهبُدْأَم  ُضْرَْألا 

(1) ؛» نیِراَّبَْجلا ِموُُحل  َیلِإ  اوُُّملَه  ٍداَنُم  يِداَُنی  َو  : » ِهِیف َداَز  ٍدِحاَو َو  ُْریَغ  يَوَر  َو  َلاَق :

ات تسا و  هدادن  خر  شدـننام  نیمز ، اه و  نامـسآ  شیادـیپ  نامز  زا  هک  داد  دـهاوخ  خر  یگنج  اج  نآ  رد  يدوز  هب  هک  شاب  هاگآ 
ناگدنرپ نیمز و  ناگدنرد  دوب ؛ دهاوخ  ناگدنرپ  يارب  يا  هرفس  اج  نآ  رد  .داد  دهاوخن  خر  شدننام  تساپرب ، نیمز  اه و  نامـسآ 

.دوش یمن  هدناوخ  ارف  اه  نآ  يرای  يارب  یسک  دسر و  یم  تکاله  هب  سیق  نآ ، رد  .دش  دنهاوخ  ریس  نآ  زا  نامسآ 

هلمج نیا  تیاور ، هب  وا  دهد : یم  همادا  ینیلک ]  ] دنا و هدرک  تیاور  رفن  کی  زا  شیب  ار  ثیدح  نیا  دـیوگ : یم  ییحی ] نب  دـمحم  ]
« .دیباتشب نارگ  متس  تشوگ  ندروخ  يارب  دهد : یم  ادن  يدانم  : » هک درک  هفاضا  زین  ار 

ۀلیبق هب  بستنم  ایسیقرق  دربن  رگید  فرط  میبای  یمرد  مینادب ، هداوناخ  مه  نیـشیپ  تایاور  اب  هتفگ ، شیپ  نیارق  هب  ار  تیاور  نیا  رگا 
هب سیق  ینب  ۀلیبق  زا  یتیصخش  نامزلا  رخآ  رد  هک  هتکن  نیا  هتبلا  .تسا  سیق  ینب 

164 ص :

یلع نع  لاضف ، نبا  نع  دمحم ، نب  دمحا  نع  ییحی ، نب  دمحم  تسا : تروص  نیا  هب  ثیدح  نیا  دنـس  ص295 . ج8 ، یفاکلا ، - 1
، دمحم نب  دـمحا  تقاثو  هرابرد  ص353 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : ییحی ، نب  دـمحم  تقاـثو  هراـبرد  .رـسیم  نع  هیبا ، نع  هبقع ، نب 

لاجر کن : هبقع ، نب  یلع  تقاثو  هرابرد  ص257 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : لاضف ، نبا  تقاثو  هرابرد  ص82 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن :
هفرعم رایتخا  کن : رـسیم ، تقاثو  هرابرد  ص5485 . ج17 ، حاکن ، باتک  کن : دـلاخ ، نب  هبقع  تقاـثو  هراـبرد  ص271 ؛ یشاجنلا ،

ص513؛ ج2 ، لاجرلا ،
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یم لامتحا  یناردنزام  حلاصالم  هتبلا  .درک  یفن  ار  نآ  داعبتـسا ، فرـص  هب  ناوت  یمن  اما  تسا ، دیعب  رهاظ  هب  هچرگ  دسرب ، تردـق 
نیا اما   (1) .دشاب هتـشاد  هراشا  یـسابع  مصعتـسم  وکاله و  نایم  گنج  ای  رامح ، ناورم  ملـسموبا و  نایم  گنج  هب  تیاور  نیا  دهد 

یگنج داد ، خر  مصعتسم  وکاله و  ای  رامح ، ناورم  ملـسم و  وبا  نایم  هک  یگنج  اریز  درادن ؛ یناوخ  مه  تیاور  نومـضم  اب  لامتحا 
.دور رامش  هب  ریظن  یب  نیمز ، اه و  نامسآ  تقلخ  يادتبا  زا  هک  تسا  هدوبن 

قارع هب  هلمح 

ساسارب .دراد  دوجو  تیاور  هتسد  ود  دز ، دهاوخ  تسد  یمادقا  هچ  هب  ایسیقرق  دربن  رد  يزوریپ  زا  سپ  ینایفس  هاپس  هک  نیا  هرابرد 
یلص مرکا  ربمایپ   (2) .درب دهاوخ  شروی  قارع  هنیدم و  هب  فلتخم  هاپس  ود  اب  نامز  مه  تروص  هب  ینایفـس  تایاور ، زا  یخرب  رهاظ 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

؛(3) ...هنیدملا یلإ  ًاشیج  قرشملا و  یلإ  ًاشیج  نیشیج  ثعبیف  ...سبایلا  يداولا  نم  ینایفسلا  مهیلع  جرخ  ... 

 . ...دراد یم  لیسگ  هنیدم  هب  ار  یهاپس  و  قارع )  ) قرشم هب  ار  یهاپس  وا  ...دنک  یم  مایق  کشخ  نیمزرس  زا  ینایفس  ... 

رد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هلمج  زا   (4)، دـنراد تلالد  زاجح  هب  سپـس  قارع و  هب  ینایفـس  شروی  هب  ثیداـحا  زا  يرگید  هتـسد  اـما 
: دنا هدومرف  ایسیقرق  گنج  هب  هراشا  زا  سپ  يربتعم  تیاور 

165 ص :

ص410. ج12 ، یفاکلا ، لوصا  حرش  - 1
ح17. ، 18 باب ص317 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

ص354. ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
ص89. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 4
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؛(1) ...و هفوکلا  یلا  ًاشیج  ینایفسلا  ثعبی  و  ... 

 . ...دراد یم  لیسگ  هفوک  هب  ار  یهاپس  ینایفس  و  ... 

.دنا هدومرف  حیرشت  ار  هنیدم  هب  ینایفس  هلمح  نایرج  همادا ، رد  و 

ینامز رّخأت  ای  مّدقت  نایب  هن  تسا ، قارع  زاجح و  هب  ینایفس  ۀلمح  لصا  هرابرد  اهنت  لّوا  هتسد  تایاور  مود ، هتـسد  تایاور  هنیرق  هب 
.اه نآ 

هب نخـس  هفوک  هب  ینایفـس  هلمح  زا  تایاور ، نیا  رت  شیب  رد   (2) .تسا هدش  شرازگ  يددعتم  تایاور  رد  هفوک  هب  ینایفـس  شروی 
بلطم نیا  رب  ثیداحا  زا  یخرب  هک  نانچ  تسا ؛ قارع  نیشن  هعیش  ياه  نیمزرس  هفوک  زا  دوصقم  دیدرت  نودب  اما  تسا ، هدمآ  نایم 

: دنا هدومرف  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلمج  زا   (3) .دنا هدرک  حیرصت 

؛(4) ...قارعلا وحن  لابقالا  ّالا  همه  هل  نوکی  مث ال 

 . ...درادن قارع  يوس  هب  نتفر  زج  یفده  ینایفس  سپس 

رظن رد  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  زکرم  زین  نیشن و  هعیش  قطانم  نیرت  نهک  زا  یکی  هک  هفوک  هتبلا 
.تفرگ دهاوخ  رارق  يرت  شیب  تالمح  جامآ  ور ، نیا  زا  و  تشاد ، دهاوخ  يا  هژیو  هاگیاج  ینایفس 

166 ص :

ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح  نیا  رابتعا  يارب  . ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
...و 78 و 85 و 89 و 113 و 253 و 275 و 481  صص ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2

ص89. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 4
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هیلع رقاب  ماـما  هلمج  زا   (1) .تسا هدش  شرازگ  ینایفس  هاپـس  تسد  هب  نیمزرـس  نیا  مدرم  كانلوه  راتـشک  زا  يددعتم  ثیداحا  رد 
: دنا هدومرف  يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا 

؛(2) ...ًایبس ًابلص و  ًالتق و  هفوکلا  لهأ  نم  نوبیصیف  ًافلأ ، نوعبس  مهتّدعو  هفوکلا  یلإ  ًاشیج  ینایفسلا  ثعبی  ... 

یم راد  هب  ار  یخرب  دنـشک ، یم  ار  هفوک  لـها  زا  یخرب  اـه  نآ  .دراد  یم  لیـسگ  هفوک  هب  ار  يرفن  رازه  داـتفه  یهاپـس  ینایفـس  ... 
 . ...دننک یم  ریسا  ار  یخرب  دنزیوآ و 

دنا هدومرف  شرافس  نایعیش  هب  ینایفس ، هاپس  ّرش  زا  ناوناب  ندنام  ناما  رد  هب  هراشا  اب  يرگید  ربتعم  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دنوش هناور  هکم  تمس  هب  سپس  دنراد و  یفخم  ینایفس  هاپس  نامشچ  زا  ار  دوخ  هک 

نیأ یلإف  لیق : .یلاعت  هللاءاش  نإ  سأب  ّنهیلع  سیلف  ءاسنلا  امأ  انتعیش و  یلع  یه  اّمنإ  ههرـش  هقنح و  ّنإف  هنع  مکنم  لاجرلا  ّبیغتی  ... 
ام لاـق : مث  .نادـلبلا  ضعب  یلإ  وأ  هکم  یلإ  وأ  هنیدـملا  یلإ  جرخی  جرخی  نأ  مهنم  دارأ  نـم  لاـقف : هـنم ؟ نوـبرهی  لاـجرلا و  جرخم 

؛(3) ...مکعمجم اّهنإف  هکمب  مکیلع  نکل  اهیلإ و  قسافلا  شیج  دصقی  اّمنإ  هنیدملاب و  نوعنصت 

اما .تسا  صیرح  اه  نآ  نتشک  رب  اهنت  تسام و  نایعیـش  هجوتم  اهنت  وا  هنیک  مشخ و  اریز  دننک ؛ یفخم  وا  زا  ار  دوخ  امـش  نادرم  ... 
هب دنورب  ییاج  هب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دندومرف : دننک ؟ رارف  اجک  هب  نادرم  دش : هدیسرپ  .دسر  یمن  یبیسآ  هللا  ءاش  نا  نانز  هب 

167 ص :

...و  481  ، 89 ص85 ،  ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1
ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
ص101) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح3 باب 18 ، ص311 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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قـساف هاپـس  هک  ارچ  دیورن ) هنیدم  هب   ) دیراد راک  هچ  هنیدم  رد  دندومرف : سپـس  .دنورب  رگید  ياهرهـش  زا  یـضعب  ای  هکم  ای  هنیدـم 
...تسامش عامتجا  لحم  اج  نآ  هکم ! هب  نتفر  داب  امش  رب  .دنک  یم  ار  اج  نآ  دصق 

(1) .دننک یم  دییأت  زین  يرگید  تایاور  ار  قوف  نومضم 

یگتفشآ لولعم  دناوت  یم  بلطم  نیا  .تسا  هدماین  نایم  هب  ینخس  ینایفـس ، هاپـس  ربارب  رد  قارع  تیمکاح  تمواقم  زا  تایاور ، رد 
اب كدنا  یهورگ  يریگرد  زا  دراد ، يربتعم  دنـس  هک  تیاور  کی  رد  اهنت  هتبلا  و  دـشاب ، ردـتقم  تیمکاح  نادـقف  قارع و  نیمزرس 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  شرازگ  ینایفس  هاپس 

؛(2) ...هفوکلا هریحلا و  نیب  ینایفسلا  شیج  ریمأ  هلتقیف  ءافعض  یف  هفوکلا  لهأ  یلاوم  نم  لجر  جرخی  مث  ... 

نایم ار  وا  ینایفس ، رکـشل  هدنامرف  و  دنک ، یم  مایق  ینایفـس  ربارب  رد  كدنا  يدادعت  اب  هار  مه  هفوک  لها  یلاوم  زا  يدرم  سپـس  ... 
 . ...دشک یم  هفوک  هریح و 

زا شیپ  ار  قارع  هب  ینایفس  هلمح  هزیگنا   (3) .دشاب ینایفس  هاپس  قارع و  تیمکاح  نایم  ایسیقرق  دربن  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا 
(4) .میدرک نایب  نیا 

هنیدم هب  هلمح 

ماما روضح  زا  نآ ، فرصت  هفوک و  هب  هلمح  زا  سپ  ینایفس 

168 ص :

ص272 و 275. ج52 ، راونالاراحب ، - 1
ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

ص166. روهظلادعبام ، خیرات  - 3
ص150. رضاح ، باتک  کن : - 4
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هنیدم تمس  هب  ار  یهاپس  ترضح  نآ  يریگتـسد  يارب  ور ، نیا  زا  دوش ، یم  علطم  هنیدم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
یلع ماما  .دناسر  یم  لتق  هب  دنک و  یم  ریگتسد  ار  يدایز  هدع  ترضح ، نتشک  يریگتـسد و  يارب  ینایفـس  هاپـس  .دراد  یم  لیـسگ 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

لاجر و مشاه  ینب  نم  لتقی  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نم  هیلع  اوردق  نم  نوذخأیف  هنیدـملا  یلإ  شیجب  ثعبی  و  ... 
؛(1) هکم یلإ  هنیدملا  نم  ضیبملاو  يدهملا  برهی  کلذ  دنعف  ءاسن 

ریگتسد دنناوتب ، هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  زا  یناسک  اه  نآ  دراد و  یم  لیسگ  هنیدم  هب  ار  یهاپس  ینایفس  ... 
.دنزیرگ یم  هکم  تمس  هب  ضیبم  يدهم و  ماگنه  نیا  رد  .دنشک  یم  ار  یناوارف  نانز  نادرم و  مشاه  ینب  زا  دننک و  یم 

تیاور رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنک  یم  تکرح  هکم  تمـس  هب  هنایفخم  تروص  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اما 
: دنا هدومرف  يربتعم 

؛(2) ...هکم یلا  جرخ  دق  يدهملا  ّنأ  ینایفسلا  شیج  ریمأ  غلبیف  هکم  یلإ  اهنم  يدهملا  رفنیف  هنیدملا  یلإ  ًاثعب  ینایفسلا  ثعبی  و  ... 

هب .دنک  یم  چوک  هکم  تمس  هب  اج  نآ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  .دراد  یم  لیسگ  هنیدم  هب  ار  یهاپس  ینایفـس  و  ... 
 . ...تسا هتفر  هکم  تمس  هب  يدهم  هک  دسر  یم  شرازگ  ینایفس  هاپس  هدنامرف 

هب دناوت  یم  بلطم  نیا  .تسا  هدماین  نایم  هب  ینخس  ینایفس  هاپس  ربارب  رد  زاجح  هقطنم  تیمکاح  تمواقم  زا  تایاور  رد  نینچ  مه 
راتشک يارب  ینایفس  زاجح و  نامکاح  قفاوت  لولعم  دناوت  یم  هک  نانچ  مه  دشاب ، زاجح  نیمزرس  رد  ردتقم  تیمکاح  نادقف  تهج 

ماما يریگتسد  نایعیش و 

169 ص :

ص91. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1
ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288  ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 186 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_169_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_169_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

للملا نیب  هعماج  ینایفس و 

هب وا  هلمح  ینایفـس و  ماـیق  دـننام : تشذـگ ، نونکاـت  هچ  نآ  هـک : مـیهد  خـساپ  یـساسا  لاؤـس  نـیا  هـب  دـیاب  شخب  نـیا  ناـیاپ  رد 
هک هزورما  اما  دراد ، بسانت  هتشذگ  نارود  طیارـش  گنهرف و  اب  یگمه  ...و ،  ناهج  فلتخم  قطانم  فرـصت  فلتخم و  ياهروشک 
اب دـنناد و  یم  نآ  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  اهروشک  مامت  تسا و  هدـش  بیوصت  یناهج  نیناوق  یللملا ، نیب  ياه  نامزاس  لیکـشت  اب 
رد نت  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  دنک ، یم  راداو  نیناوق  تیاعر  هب  ار  وا  یللملا  نیب  راشف  تاررقم ، نیناوق و  نیا  زا  يروشک  فلخت 

هدش دای  لاوس  هب  دهدن ؟ ناشن  یـشنکاو  وا  ربارب  رد  یناهج  هعماج  دروآرد و  دوخ  فرـصت  هب  ار  روشک  دـنچ  دـنک و  مایق  يروشک 
: هلمج زا  داد ، ناوت  یم  یفلتخم  ياه  خساپ 

هللا لجع  يدهم  ماما  روهظ  ینایفس ، مایق  زا  سپ  هام  دنچ  هلـصاف  هب  هک  دشاب  دناوت  یم  لیلد  نیا  هب  یناهج ، هعماج  شنکاو  مدع  . 1
اب دنکب ، یمادقا  دریگب و  یمیمصت  بسانم  شنکاو  يارب  دناوتب  یناهج  هعماج  هک  نآ  زا  شیپ  دهد و  یم  خر  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

.دنک یم  رییغت  یناهج  تالداعم  روهظ  ۀثداح  نداد  خر 

، نینوخ ياه  يریگرد  زوس و  نامناخ  ياه  گـنج   (1) .دنا هداد  شرازگ  روهظ  ۀناتـسآ  رد  ناهج  یگتفـشآ  زا  يددعتم  تایاور  . 2
.داد دـهاوخ  شهاک  تدـش  هب  ار  ریگرد  ياهروشک  یماظن  یناـسنا و  ناوت  درک و  دـهاوخ  لوغـشم  دوخ  هب  ار  فلتخم  ياـهروشک 

ثیدـح رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .تشاد  دـنهاوخن  ینایفـس  ربارب  رد  شنکاو  يارب  یتردـق  اـضف  نیا  رد  یناـهج  ياـه  ناـمزاس 
: دنا هدومرف  يربتعم 

170 ص :

ح67. باب 14 ، ص288  ینامعنلل ، هبیغلا  ح61 ؛ باب 14 ، ص286 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
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ضیبـالا توـملاو  فیـسلا  رمحـالا  توـملا  .هسمخ  هعبـس  لـک  نم  بهذـی  یتـح  ضیبأ  توـم  رمحأ و  توـم  ناـتوم : مئاـقلا  ماّدـق 
؛(1) نوعاطلا

تفه ره  زا  هک  اج  نآ  ات  دیفس ، گرم  خرس و  گرم  دمآ : دهاوخ  دیدپ  گرم  ود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  مایق  زا  شیپ 
.تسابو نوعاط و  عویش  دیفس ، گرم  زا  دارم  تسا و  ریشمش  اب  ندش  هتشک  خرس ، گرم  زا  روظنم  .دنریمب  نت  جنپ  نت ،

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ 

(2) ؛؟ یقابلا ثلثلا  اونوکت  نأ  نوضرت  امأ  لاقف : یقبی ؟ نمف  سانلا  اثلث  بهذ  اذإ  هل : لیقف  سانلا  اثلث  بهذی  یتح  رمالا  اذه  نوکی  ال 

هچ دـنورب  نایم  زا  مدرم  موس  ود  رگا  دـش : لاوس  .دـنورب  نیب  زا  مدرم  موس  ود  هک  یماـگنه  رگم  داد  دـهاوخن  خر  روهظ )  ) رما نیا 
؟ دیشاب هدنام  یقاب  موس  کی  زا  دیرادن  تسود  ایآ  دندومرف : ترضح  دنام ؟ یم  یقاب  یسک 

رگا ور ، نیا  زا  .ددرگ  یمرب  دـهعتم  ياـهروشک  هب  هک  تسا  یحلاـصم  تـلع  هـب  یللملا ، نـیب  نیناوـق  هـب  تبـسن  دـهعت  مازتـلا و  . 3
مامت رب  هک  دوب  دهاوخن  رود  زگره  دبایب ، ار  ایند  رب  هرطیس  ییاناوت  دوخ  رد  يروشک 

171 ص :

نب نیسحلا  انثدح  لاق : نسحلا ، نب  دمحم  انثدح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنس  ح27 . باب 57 ، ص655  نیدلا ، لامک  - 1
تعمـس لاق : دـلاخ  نب  نامیلـس  نع  جاجحلا  نب  نمحرلادـبع  نع  ییحی ، نب  ناوفـص  نع  دیعـس ، نب  نیـسحلا  نع  ناـبا ، نب  نسحلا 

، نسح نب  نیسح  تقاثو  هرابرد  ص383 . یشاجنلا ، لاجر  کن : نسح ، نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  لوقی ». ... : مالـسلا  هیلع  هللادبعابا 
: کن ییحی ، نب  ناوفص  تقاثو  هرابرد  ص112 ؛ تسرهفلا ، کن : دیعس ، نب  نیسح  تقاثو  هرابرد  ص270 ؛ دواد ، نبا  لاجر  کن :
، دلاخ نب  نامیلس  تقاثو  هرابرد  ص237 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : جاجح ، نب  نمحرلادبع  تقاثو  هرابرد  ص197 ؛ یشاجنلا ، لاجر 

ص183. یشاجنلا ، لاجر  کن :
ح29 باب 57 ، ص655  نیدلا ، لامک  - 2
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مامت قارع ، هب  هلمح  اب  هک  تساـکیرما  دبتـسم  میژر  تیعقاو  نیا  زراـب  هنومن   (1) .دـنزب اپ  تشپ  دوخ  تادـهعت  یللملا و  نیب  نیناوق 
هب تبـسن  ار  يروشک  ره  دـناوت  یم  یماظن  ناوت  هار  مه  هب  يرابکتـسا  حور  دوجو  نیاربانب  .تشاذـگ  اپ  ریز  ار  یللملا  نیب  تاررقم 

.دنک انتعا  یب  یللملا  نیب  نیناوق 

تقفاوم ساسارب  وا  دـشاب و  هتـشاد  یللملا  نیب  نیناوق  اب  گنهآ  مه  ینوناق و  ًالماک  يرهاظ  ینایفـس ، تامادـقا  هک  دراد  ناـکما  . 4
رد لامتحا  نیا  هک  نانچ  دوش ، لمع  دراو  صاخ  ینایرج  یبوکرـس  يارب  تسا ، هدرک  اـضما  طوبرم  ياـهروشک  اـب  هک  ییاـه  هماـن 

.دش حرط  زاجح  هب  وا  هلمح 

فادها اب  نایعیش ، راتشک  نوچ  مه  ینایفـس ، تامادقا  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  ینایفـس ، ربارب  رد  یناهج  هعماج  شنکاو  مدع  دیاش  . 5
وا تامادـقا  زا  يریگولج  هب  یتبغر  اهنت  هن  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  ور ، نیا  زا  دـشاب و  وس  مه  رادـتقا  ذوفن و  اب  ياهروشک  عفانم  و 

.دننکب مه  دییأت  ار  وا  تسا  نکمم  هکلب  تشاد ، دنهاوخن 

ادیب فسخ 

ینایفـس ياهرکـشل  زا  یکی  هب  طوبرم  هثداح  نیا  .تسا  ادیب » فسخ   » هثداح ینایفـس ، تکرح  هب  طوبرم  ياهدادـخر  نیرت  مهم  زا 
هثداح نیا  زا  يرایـسب  تایاور  رد  هک  اج  نآ  زا  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  زیمآ  زاجعا  یتروص  هب  ادـیب  ماـن  هب  يا  هقطنم  رد  هک  تسا 

.درک میهاوخ  یسررب  هناگادج  یشخب  رد  ار  نآ  تسا ، هدش  دای  لقتسم  يا  هناشن  ناونع  هب 

ینایفس اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دربن 

ندرک نک  هشیر  یناهج و  لدع  تموکح  داجیا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  فادها  نیرت  مهم  زا  دیدرت  نودب 
، ور نیا  زا  .تسا  يرگمتس  داسف و 

172 ص :

ص168. روهظلا ، دعبام  خیرات  - 1
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، دـنراد روضح  ...و  زاجح  قارع ، ماـش ، دـننام : ناـهج ، فلتخم  قطاـنم  رد  هک  ینایفـس  هاپـس  ترـضح و  نآ  ناـیم  هک  تسا  یعیبط 
دانتسا نودب  ینایفس ، فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هاپـس  نایم  دربن  عوقو  تهج ، نیدب  .دهد  یم  خر  ییاه  يریگرد 

هیلع یلع  ماما  هلمج  زا   (1) .دنا هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  زین  يددعتم  تایاور  لاح ، نیا  اب  .دوب  دـهاوخ  ریذـپ  تابثا  ثیداحا  هب 
: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا 

؛(2) يدهملا ینعی  نالف ؛ باحصأ  هللا  ءایلوأ  نإ  الأ  ءامسلا : نم  توص  عمسی  ٍذئموی  لاتقلل ، يدهملاو  ینایفسلا  یقتلا  اذإ 

شوگ هب  نامـسآ  زا  ادن  نیا  دنریگ ، رارق  رگید  کی  يور  رد  ور  دربن  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ینایفـس و  نوچ 
.دنتسه ادخ  يایلوا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  هک  دینادب  دسر ، یم 

.دنا هداد  شرازگ  ناهج  فلتخم  یحاون  رد  ینایفس  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هاپس  يریگرد  زا  هدش  دای  تایاور 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ماما  فدـه  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـهد و  یم  ربخ  ینایفـس  طسوت  یحاون  نیا  فرـصت  زا  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 

شیپ هتبلا  .تشاد  دهاوخ  دوجو  ًاتعیبط  ییاهدربن  نینچ  تسایند ، رساترس  رد  يرگمتـس  ياهدامن  یمامت  ندودز  هک  فیرـشلا  هجرف 
ینایفـس و رب  ار  تجح  دوخ ، یهلا  تلاـسر  ساـسارب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  اـه ، يریگرد  نیا  زاـغآ  زا 
رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (3) .دناوخ دـهاوخارف  دوخ  زا  يرادرب  نامرف  قح و  شریذـپ  هب  ار  اه  نآ  درک و  دـهاوخ  مامت  شناوریپ 

: دنا هدومرف  یتیاور 

173 ص :

...و ص107 و 109 و 298 و 314 و 315 و 316 و 468  ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1
ص36. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2
ص28. ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
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؛(1) ...هللااب سانلا  یلوأ  انأف  هللا  یف  ینّجاح  نم  لوقی : روهقم و  مولظم  ّهنأ  مهربخی  هّقح و  مهدشانیو  مهوعدیف  ... 

دهد یم  ربخ  نانآ  هب  و  دـنک ، یم  يروآدای  نانآ  هب  ار  دوخ  قح  توعد و  ار  اه  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ... 
نیرتراوازـس و نم  دنک ، هّجاحم  ادخ  هرابرد  نم  اب  هک  یـسک  دیامرف : یم  و  تسا ، هدش  بصغ  روز  هب  شقح  تسا و  مولظم  وا  هک 

 . ...میادخ هب  مدرم  نیرت  کیدزن 

زا ناهج  ندرک  كاپ  يارب  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  .دنک  یم  یچیپرس  ترضح  نآ  تعاطا  زا  ینایفس  اما 
يدـهم ماما  اب  وا  ندرک  تعیب  ینایفـس و  يوس  زا  ماما  تعاـطا  شریذـپ  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  .درک  دـهاوخ  مادـقا  وا ، دوجو  ثول 

هیلع رقاب  ماـما   (2) .تسا هدـش  شرازگ  ناکیدزن ) کیرحت  هب   ) لـمع نیا  زا  وا  ینامیـشپ  سپـس  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 
: دنا هدومرف  مالسلا 

هباحصأ یلإ  فرصنی  مث  هعیابیف  ینایفسلا  ئیجیف  مالسلا  هیلع  مئاقلا  همّلکیف  ینایفسلا  هیلع  جرخیف  یّمع ، نبا  ّیلإ  اوجرخأ  لوقیف : ... 
؛(3) ...هلتاقیف هلیقتسیف  ...کیأر  هللا  حّبق  هل : نولوقیف  .تعیاب  تملسأ و  لوقیف : تعنص ؟ ام  هل : نولوقیف 

یم ترضح  نآ  دزن  ینایفس  سپـس  .دیروایب  نم  دزن  ار  میومعرـسپ  دیامرف : یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ... 
هچ دنسرپ : یم  وا  زا  .ددرگ  یم  زاب  شنارای  يوس  هب  دنک و  یم  تعیب  ترضح  اب  ینایفس  سپس  .دیوگ  یم  ینخـس  وا  اب  ماما  دیآ و 
نآ زا  وا  سپ  دـنادرگ ... ! رود  باوـص  قـح و  زا  ار  تیأر  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  .مدرک  تـعیب  مدـش و  میلـست  دـیوگ : یم  يدرک ؟

 . ...دگنج یم  وا  اب  سپس  .دنک  یغلم  ار  نآ  درادرب و  وا  زا  ار  شتعیب  هک  دهاوخ  یم  ترضح 

.دنرادن ینتفریذپ  ياهدنس  هدش ، دای  تایاور  هتبلا 

174 ص :

ح205. باب 27 ، ص387 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 1
یلاعت هللا  لجع  يدـهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص313 ؛  ج3 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2

(. تسا هلسرم  ثیدح  نیا   ) ص28 9 ج5 ، فیرشلا ، هجرف 
(. تسا هلسرم  ثیدح  نیا   ) ح20ش6 باب 27 ، ص388 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 3
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ینایفس ماجرف 

يارب یلاجم  ینایفـس ، نوچ  یناتفـص  وید  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  روحم  تلیـضف  تموکح  رد  دـیدرت  نودـب 
تداعـس حالـص و  هب  ار  وا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  نآ  زا  سپ  نیاربانب ، تشاد ، دـنهاوخن  تیلاعف  كرحت و 

.تشاد دهاوخن  دساف  نیا  داسف  ياه  هشیر  عطق  زج  يا  هراچ  مالـسلا  هیلع  ماما  تشاذگ ، خـساپ  یب  ار  ماما  توعد  وا  درک و  توعد 
.دشابن ینایفس  راظتنا  رد  تکاله  زج  یماجنارس  هک  تسا  یعیبط  ور ، نیا  زا 

: دراد دوجو  تیاور  هتسد  ود  ینایفس  ندش  هتشک  دروم  رد 

هیلع یلع  ماما  هلمج  زا   (1)، دننک یم  تلالد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تسد  هب  وا  ندش  هتـشک  رب  هک  یتایاور  . 1
: دنا هدومرف  مالسلا 

فیرـشلا هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهملا  هذـخأیف  هدـحو  هریغ  ضرـالا  یلع  یقبیـالو  مـهلک  ینایفــسلا  باحــصأ  هللا  کـلهی  ... 
؛(2) ...هحبذیف

يدهم لاح ، نیا  رد  .دنام  یمن  یقاب  نیمز  يور  ینایفس ، زج  اه  نآ  زا  یسک  چیه  دنک و  یم  دوبان  ار  ینایفس  هاپس  مامت  دنوادخ  ... 
 . ...دنز یم  ندرگ  دریگ و  یم  ار  وا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(3) ...هدیب هحبذی  هب و  قلطنیف  ًاریسأ  ینایفسلا  ذخأی  و  ... 

ار ینایفـس  ترـضح  نآ  دنروآ و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  دزن  هدـش  ریـسا  هک  یلاح  رد  ار  ینایفـس  ... 
 . ...دنز یم  ندرگ 

یلع ماما  هلمج  زا   (4)، دنهد یم  شرازگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هاپس  تسد  هب  وا  ندش  هتشک  زا  هک  یتایاور  . 2
: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع 

175 ص :

(. تسا هلسرم  ثیدح  نیا  ص28 (  ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1
(. یلیلس نتفلا  زا  لقن  هب   ) ح417 باب 79 ، ص296 ، ننملاب ، فیرشتلا  - 2

(. تسا هلسرم  ثیدح  نیا  ص28 (  ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 3
ص313. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 4
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؛(1) ...هبحرلا باب  یلع  حبذیف  هب  رمأیف  ًاریسأ  ینایفسلاب  یتؤیف 

دنک یم  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  ترضح  نآ  .دنروآ  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دزن  دننک ، یم  ریـسا  ار  ینایفس 
 . ...دوش یم  هتشک  ۀبحرلا  باب  دزن  وا  و 

: دنا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(2) ...ایلیا هطالب  یلع  حبذیف  کلذ  دنع  هب  رمأیف  یتعاط  علخ  دق  لجر  اذه  لوقی  مث  ... 

ترـضح نآ  .هتفات  رب  رـس  نم  تعاطا  زا  ینایفـس -  درم -  نیا  دـیامرف : یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  سپـس  ... 
 . ...دوش یم  هدز  ندرگ  سدقملا  تیب  گنس  رب  وا  دنک و  یم  رداص  ار  وا  لتق  روتسد 

لتق روتسد  هک ، نیا  ببس  هب  تسناد ؛ يزاجم  ناوت  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  ار  ینایفس  نتشک  نداد  تبـسن 
.دشک یم  ار  ینایفس  ترضح ، نآ  رکشل  دوش و  یم  رداص  ترضح  نآ  زا  ینایفس 

اب اما  درک  نانیمطا  اه  نآ  نومضم  هب  ناوتب  هک  دنتـسین  يا  هنوگ  هب  دادعت  رداصم و  ظاحل  هب  فیعـض و  دنـس  ظاحل  هب  تایاور  نیا 
.دنتسه گنهآ  مه  یلقع  تارابتعا 

ینایفس تامادقا  تدم 

فرـصت يارب  نآ  هام  شـش  هک  دماجنا  یم  لوط  هب  هام  هدزناپ  وا  ندش  هتـشک  نامز  ات  تکرح  زاغآ  زا  ینایفـس  تامادـقا  ۀـعومجم 
: دنا هدومرف  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  فرص  يو ، رظن  دروم  ياه  نیمزرس 

176 ص :

ص314. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 1

ص313. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2
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؛(1) ...اهیف لتاقی  رهشأ  هتس  ًارهش ، رشع  هسمخ  هرخآ  یلإ  هجورخ  لّوا  نم  ...موتحملا  نم  ینایفسلا 

دربن گنج و  هب  ار  نآ  هام  شـش  .دـماجنا  یم  لوط  هب  هام  هدزناپ  شراک ، رخآ  ات  وا  تکرح  يادـتبا  زا  ...تسا  تایمتح  زا  یناـیفس 
...دنارذگ یم 

مکح نامز  تایاور  یخرب  دراد ؛ دوجو  تیاور  هتـسد  ود  دـنار ، یم  مکح  هاـم  دـنچ  شفرـصت  تحت  قطاـنم  رب  وا  هک  دروم  نیا  رد 
: دنا هدومرف  قباس  تیاور  ۀمادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا   (2)، دنا هدرک  نیعم  هام  ُهن  ار  يو  ینار 

؛ ًاموی اهیلع  دزی  مل  رهشأ و  هعست  کلم  سمخلا  روکلا  کلم  اذإف 

.دنار یم  مکح  اه  نآ  رب  رت ، شیب  زور  کی  هن  هام و  هن  دروآرد ، دوخ  فرصت  هب  ار  هناگ  جنپ  ياه  نیمزرس  نوچ 

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ 

؛(3) رهشأ هعست  هل  اوّدعف  سمخلا  روکلا  یلع  ینایفسلا  یلوتسا  اذإ 

.دیرامشب هام  هن  شیارب  تفای ، هرطیس  هناگ ، جنپ  قطانم  هب  ینایفس  نوچ 

هیلع قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  یتـیاور  نمـض  رد  یلجب ، روصنم  وبا  .دـناد  یم  هاـم  تشه  ار  وا  تموـکح  ناـمز  يرگید ، تیاور 
: دندومرف ترضح  دنار ؟ یم  مکح  هناگ  جنپ  ياه  نیمزرس  رب  هام  ُهن  ینایفس  مدیسرپ : مالسلا 

177 ص :

رضاح ص30) باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح1 باب 18 ، ص310 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ح3. ، 18 باب ص311 ، ینامعنلل ، هبیغلا  ح14 ؛ ، 18 باب ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

ح13. باب 18 ، ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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؛(1) ًاموی دیزیال  رهشأ  هینامث  کلمی  نکلو  ال 

.دنار یم  مکح  رت ، شیب  زور  کی  هن  هام و  تشه  وا  .ریخ 

ربتعم ثیدح  لّوا  ۀتسد  نایم  رد  اما  دنریذپان ، دامتعا  فیعض و  دنـس  رظن  زا  مود  هتـسد  تایاور  هدش ، دای  تایاور  هتـسد  ود  نایم  زا 
هدرک تیاور  ناذاش  نب  لضف  باتک  زا  ار  نآ  یسوط  خیش  هک  يرگید  ربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دراد  دوجو  زین 

: تسا هدش  لقن  نینچ  نیا 

؛(2) لمج لمح  هللارفغتسا  مالسلا : هیلع  لاق  مث  .هأرما  لمح  سمخلا  روکلا  یلع  هروهظ  دعب  کلمی  ینایفسلا  ّنإ 

دنوادـخ زا  دـندومرف : سپـس  .دـنار  یم  مکح  هام ) هن  نز (  يرادراب  هزادـنا  هب  هناگ  جـنپ  ياه  نیمزرـس  رب  هرطیـس  زا  سپ  یناـیفس 
.دنار یم  مکح  لاس ) کی   ) رتش يرادراب  هزادنا  هب  هکلب  منک  یم  رافغتسا 

.درک يرواد  هناعطاق  ناوت  یمن  نآ  هرابرد  دراد و  دوجو  ضراعتم  تیاور  هتـسد  ود  ینایفـس  ینار  مکح  نامز  ةرابرد  لاـح ، نیا  اـب 
رکذ ار  لامتحا  دنچ  هدشدای ، تایاور  فالتخا  هیجوت  رد  یسلجم  همالع 

178 ص :

انثدـح الاق : نسحلا  نب  دـمحم  یبأ و  انثدـح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح 11 . باب 57 ، ص651 ، نیدـلا ، لامک  - 1
نب هللادبع  نع  دمحم ، نب  ۀبیتق  نع  نایفـس ، نب  نیـسحلا  انثدح  لاق : یفوکلا ، یلع  نب  دـمحم  نع  هیولیجام ، مساقلا  یبا  نب  دـمحم 

: کن  ) .تسا فیعـض  یفوک  یلع  نب  دـمحم  دوجو  لیلد  هب  تیاور  نیا  ...مالـسلا » هیلع  هللادـبعابا  تلأس  لاـق : یلجبلا ، روصنم  یبأ 
ص823) ج2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا 

، ملسم نب  دمحم  نع  ۀنیذا ، نب  رمع  نع  ریمع  یبأ  نبا  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنس  ح452 . ص449 ، یسوطلل ، ۀبیغلا  - 2
، هنیذا برمع  تقاثو  هرابرد  ص404 ؛ تسرهفلا ، کن : ریمع ، یبا  نبا  تقاثو  هرابرد  لوقی »... : مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  تعمـس  لاق :

یسوط خیش  قیرط  رابتعا  هرابرد  ص323 . یشاجنلا ، لاجر  کن : ملـسم ، نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  ص283 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن :
.دش هتفگ  نخس  نیا  زا  شیپ  ناذاش  نب  لضف  باتک  هب 
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مود دراد ؛ دوجو  یتایاور  هراب  نیا  رد  زین  تنـس  لها  عبانم  رد  اریز  دـشاب ؛ يا  هیقت  تاـیاور  نیا  زا  یخرب  هک  نیا  تسخن  دـنک : یم 
هب رظان  تاـیاور  نیا  هک  نیا  موس  دور ؛ یم  ریداـقم  نیا  زا  کـی  ره  ققحت  لاـمتحا  اذـل  دور ، یم  ادـب  لاـمتحا  هراـب  نیا  رد  هک  نیا 

(1) .درمشرب ار  یتوافتم  ياه  نامز  ناوت  یم  نآ  يارب  فلتخم  تارابتعا  بسح  هب  هک  دشاب  ینایفس  تلود  رارقسا  تدم 

دوجو دادخر  نیا  زا  يرگید  داعبا  زونه  نامگ ، یب  .دوب  نآ  هب  طوبرم  ثداوح  ینایفس و  يارجام  داعبا  زا  یـشخب  تشذگ ، هچ  نآ 
.دروآ تسد  هب  ار  اه  نآ  ناوت  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  لمأت  شاکنک و  اب  تسا و  هدنام  هتخانشان  ام  يارب  هک  دراد 

179 ص :

ص216. ج52 ، راونالا ، راحب  - 1
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180 ص :
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ءادیب فسخ 

هراشا

نخـس نآ  زا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  ءادیب » فسخ  »
هژاو تسا و  نتفر  ورف  يانعم  هب  تغل  رد  فسخ  هژاو  .تسا  هدش  لیکشت  ءادیب »  » و فسخ »  » هژاو ود  زا  هناشن  نیا  .تسا  هدش  هتفگ 

تایاور رد  نآ  يرثکا  دربراک  هکلب  اج و  نیا  رد  هژاو  نیا  زا  دوصقم  اـما  .دـشابن  يزیچ  نآ  رد  هک  تسا  یناـبایب  ياـنعم  هب  ءادـیب » »
(1) .تسا هنیدم  هکم و  نایم  يا  هقطنم 

ار فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نتـشک  گنهآ  هک  ینایفـس  ياهرکـشل  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ءادیب  فسخ  زا  دوصقم 
.دنام یم  ماکان  دوخ  موش  فده  هب  ندیسر  زا  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  ءادیب  نیمزرس  رد  دراد 

ءادیب فسخ  تیمها 

ریاس رانک  رد  لقتسم  روط  هب  دراد ، هک  يا  هژیو  تیمها  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، ینایفس  مایق  هثداح  هب  طوبرم  تایئزج  زا  هثداح  نیا 

181 ص :

ص171. ج1 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  - 1
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: دراد دوجو  يرایسب  لیالد  هثداح ، نیا  تیمها  تابثا  يارب  .تسا  هدش  دای  نآ  زا  روهظ  ياه  هناشن 

.تسا هدش  هدرمش  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  هثداح  نیا  . 1

اب رگید  يوس  زا  تسا و  زیمآزاجعا  يا  هدـیدپ  وس  کی  زا  اریز  دراد ؛ درف  هب  رـصحنم  یتیعـضو  روهظ ، ياه  هناشن  ریاس  نایم  رد  . 2
خر نامسآ  رد  هک  تسا  يا  هدیدپ  ینامـسآ  ۀحیـص  هک  دراد  ار  توافت  نیا  تساسآ  هزجعم  يا  هدیدپ  مه  نآ  هک  ینامـسآ  هحیص 

دوش و یم  لزان  اه  ناسنا  زا  يدادعت  رب  دهد و  یم  خر  نیمز  رد  ءادـیب  فسخ  اما  دنتـسه ، نآ  رگ  هراظن  طقف  اه  ناسنا  دـهد و  یم 
، دراد یناسر  عالطا  يرگ و  شرازگ  ۀبنج  طقف  هک  ینامـسآ  ۀحیـص  فالخرب  رگید ، ریبعت  هب  .دتـسرف  یم  گرم  ماک  هب  ار  یهورگ 
هک تسا  نآ  ناحبـس  دنوادخ  ةدارا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  تسا و  قح  ههبج  زا  تیامح  رد  دنوادخ  میقتـسم  تلاخد  فسخ ، ۀثداح 

نیا .دـیامن  تظفاحم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناج  زا  یعیبطریغ ، لماوع  تلاـخد  اـب  ولو  نکمم ، تروص  ره  هب 
، نادناعم نافلاخم و  ریاس  يارب  دوش ، یم  ترـضح  فلاخم  ۀهبج  نیرت  مهم  زا  ییاه  شخب  يدوبان  هب  رجنم  هک  زیمآزاجعا  دادـخر 

یپ رد  تسکـش  زج  يرمث  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  یناهج  تکرح  ربارب  رد  تمواـقم  هک  تسا  ماـیپ  نیا  ياراد 
.تشاد دهاوخن 

هحیـص هک  تسا  نیا  تسا ، فسخ  تیمها  هدـنهد  ناشن  دراد و  دوجو  فسخ  ینامـسآ و  ۀحیـص  ناـیم  هک  يرگید  زیاـمت  هجو  . 3
ههبج يا  هناسر  تامادـقا  اب  تسا  نکمم  دراد  یناسر  عالطا  هبنج  رت  شیب  هک  اـج  نآ  زا  یلو  تسا ، هنوگزاـجعا  يا  هدـیدپ  هچرگ 

، دهد یم  رس  هک  ییادن  اب  ناطیـش  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  هک  نانچمه  دوش ، هتـساک  نآ  تیـصاخ  زا  يدایز  هزادنا  ات  لطاب 
کش و يارب  ییاج  هک  تسا  هدنبوک  یمادقا  ءادیب  فسخ  اما  .دنک  یم  هبتشم  مدرم  زا  يرایسب  رب  ار  رما 

182 ص :
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فـسخ تیمها  رب  يرگید  لیلد  دناوت  یم  هدشای  هتکن  .تسا  زجاع  نآ  هباشم  ۀـنومن  ماجنا  زا  لطاب  ههبج  دراذـگ و  یمن  یقاب  ههبش 
.دشخب یم  ترورض  ار  نآ  نوماریپ  شاکنک  هک  دشاب 

هاپـس ود  خـیرات  لوط  رد  اریز  تسا ؛ لیف  باحـصا  يارجام  اـب  نآ  تهابـش  دـنایامن ، یم  ار  ارجاـم  نیا  تیمها  هک  يرگید  هتکن  . 4
نیتسخن دنوش ؛ یم  دوبان  یبیغ  ياهورین  تلاخد  اب  زیمآزاجعا و  لکـش  هب  هکم  ریـسم  رد  هک  تشاد  دنهاوخ  هتـشاد و  دوجو  یگنج 

فده هب  هک  تسا  ینایفـس  هاپـس  مود  هاپـس  دش و  دوبان  ینامـسآ  ییالب  هب  هبعک  يزاس  ناریو  فدـه  هب  هک  دوب  ههربا  رکـشل  هاپس ،
دناوت یم  تهباشم  نیا  .دوش  یم  راتفرگ  ینیمز  ییـالب  هب  هار  ۀـنایم  رد  دـنک و  یم  تکرح  وس  نادـب  هبعک ، تقیقح  حور و  نتـشک 

مه ینأش  لقادح  هک  تسا  هدش  دصقءوس  یتیـصخش  هب  هکم ، تمـس  هب  ینایفـس  هاپـس  شروی  نایرج  رد  هک  دـشاب  هتکن  نیا  ياراد 
یتسرپ هناگی  دیحوت و  دامن  هک  هبعک  ندش  ناریو  اب  هک  داتفا  دهاوخ  یقافتا  نامه  شندش  هتشک  اب  هک  یتیـصخش  دراد ؛ هبعک  زارط 

.داد یم  خر  تسا 

نآرق رد  ءادیب  فسخ 

زا يرابخا  تروص  هب  نآ  راب  کـی  دروم ، تشه  نیا  رد  .تسا  هتفر  راـک  هب  میرک  نآرق  رد  راـب  تشه  نآ  تاقتـشم  فسخ و  ةژاو 
: تسا هدش  هتفگ  نخس  نیمز  رد  نوراق  نتفرورف 

(1) «. َنیِرِصَتنُْملا َنِم  َناَک  اَمَو  ِهَّللا  ِنوُد  نِم  ُهَنوُرُصنَی  ٍهَِئف  نِم  َُهل  َناَک  اَمَف  َضْرَْألا  ِهِراَِدبَو  ِِهب  اَنْفَسَخَف  »

183 ص :

هیآ 81. صصق ، هروس  - 1
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[ زین دوخ   ] دـننک و يرای  ار  وا  ادـخ  ِباذـع ]  ] ربارب رد  هک  تشادـن  یهورگ  و  میدرب ، ورف  نیمز  رد  شا  هناخ  اب  ار  نوراق ]  ] هاـگ نآ 
.دنک عافد  دوخ  زا  تسناوتن 

: دنا هدش  دیدهت  هباشم  ياه  باذع  نیمز و  رد  نتفر  ورف  هب  ناکرشم  رافک و  دروم  نیدنچ  رد  و 

(1) «. َنوُرُعْشَی ُْثیَح َال  ْنِم  ُباَذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  ْوَأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  نَأ  ِتاَئِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَفَأ  »

دننز یمن  سدح  هک  ییاج  زا  ای  دربب ، ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  ادخ  هک  نیا  زا  دندش  نمیا  دنـشیدنا ، یم  دب  ياهریبدـت  هک  یناسک  ایآ 
؟ دیایب ناشیارب  باذع 

(2) «. ًالیِکَو ْمَُکل  اوُدِجَت  َُّمث َال  ًابِصاَح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْوَأ  ِّرَْبلا  َِبناَج  ْمُِکب  َفِسْخَی  نَأ  ُْمتنِمَأَفَأ  »

يارب سپـس  دتـسرفب ، اه  هزیر  گنـس  زا  ینافوط  امـش  رب  ای  درب  ورف  نیمز  رد  یکـشخ  رانک  رد  ار  امـش  هک  نیا  زا  دیدش  نمیا  رگم 
؟ دیباین ینابهاگن  دوخ 

هب هدنیآ  رد  ار  هدیدپ  نیا  ققحت  یلامتحا  داعبتـسا  خیرات ، هتـشذگ  رد  نوراق  هرابرد  نآ  ندـش  یلمع  نیمز و  رد  فسخ  هب  دـیدهت 
.دنک یم  فرطرب  یلک 

زین يرگید  تایآ  هتبلا  .دـنا  هدرک  لیوأت  ءادـیب  فسخ  هثداح  هب  ار  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  راهچ  موصعم  ناـیاوشیپ  نیا ، رب  نوزفا 
تایآ نیا  نکیل   (3) .دنا هدش  لیوأت  عوضوم  نیا  هب  هک  دنراد  دوجو 

184 ص :

هیآ 45. لحن ، هروس  - 1
هیآ 68. ءارسا ، هروس  - 2

ۀیآ 83. دوه ، ةروس  ۀیآ 65 ؛ ماعنا ، ةروس  - 3
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دهد یم  خر  نامزلارخآ  رد  هک  یفـسخ  دمآ ، دهاوخ  هک  نانچ  تسین و  ءادیب  زا  یمان  اه  نآ  رد  دنا و  هدـش  لیوأت  فسخ  قلطم  هب 
دای هیآ  راهچ  .دنـشاب  هتـشاد  رظن  ءادیب  فسخ  زا  ریغ  ییاه  فسخ  هب  تایاور  نیا  اسب  هچ  نیاربانب ، .تسین  ءادیب  فسخ  هب  رـصحنم 

: تسا ریز  رامش  زا  هدش 

(1)  « نوُرُعْشَی ُْثیَح َال  ْنِم  ُباَذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  ْوَأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  نَأ  ِتاَئِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَفَأ  . » 1

: تسا هدش  تیاور  نینچ  هیآ  نیا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ِءاَدـْیَْبلِاب َّرُمَی  یَّتَح  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  ًادـِماَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُهَیاَر  ُهَعَم  ٍلُجَر َو  ِهَئاُِمثاََلث  ُهَعَم  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  َجَرَخ  اَذِإَـف 
ْوَأ َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَف  َأ  : » ُهَّللا َلاَق  ِیتَّلا  ُهَیآـْلا  َیِه  ْمِِهب َو  َفِسُخ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُناَـکَم  اَذَـه  َلوُقَیَف 

(2) «. نیِزِْجعُِمب ْمُه  امَف  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُخْأَی  ْوَأ  َنوُرُعْشَی *  ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی 

هنیدم دصق  دوب و  ادخ  ربمایپ  مچرپ  وا  اب  دندوب و  درم  يدنا  دصیس و  شهارمه  هک  درک  جورخ  نیـسح  نادنزرف  زا  یکی  نوچ  سپ 
نخـس نامه  نیا  دـنور و  یم  ورف  نیمز  رد  هک  تسا  یهورگ  ناکم  اـج  نیا  دـیوگ : یم  دـسر و  یم  ءادـیب  هب  هک  نیا  اـت  تشاد  ار 

ای دربب ، ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  ادخ  هک  نیا  زا  دندش  نمیا  دنـشیدنا ، یم  دب  ياهریبدت  هک  یناسک  ایآ  : » دیامرف یم  هک  تسا  دنوادخ 
ناشتـسد زا  يراک  و  دریگب ، ار  نانآ  نابیرگ ]  ] ناشدمآ تفر و  لاح  رد  ایآ  دیایب ؟ ناشیارب  باذـع  دـننز  یمن  سدـح  هک  ییاج  زا 

»؟ دیاینرب

185 ص :

یمن سدح  هک  ییاج  زا  ای  دربب ، ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  ادخ  هک  نیا  زا  دندش  نمیا  دنـشیدنا ، یم  دب  ياهریبدـت  هک  یناسک  ایآ  - » 1
هیآ 45) لحن ، ةروس  ( »؟ دیایب ناشیارب  باذع  دننز 

ص65. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  - 2
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(1) «. ٍبیِرَق ٍناَکَم  نِم  اوُذِخُأَو  َتْوَف  َالَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرَت  َْولَو  . » 2

هیلع یلع  ماما  هلمج  زا  .تسا  هدش  لیوأت  ءادیب  فسخ  هب  تنس  لها  عبانم  رد  مه  هعیش و  عبانم  رد  مه  يددعتم  تایاور  رد  هیآ  نیا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا 

ْذِإ يَرَت  َْول  َو  : » ِِهباَتِک ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  ِِهب َو  ُهَّللا  َفَسَخ  ِهَنیِدَْملا  ِءاَْدَیب  َیلِإ  یَهَْتنا  اَذِإ  یَّتَح  ٍراَّرَج  ٍْشیَِجب  َهَنیِدَْملا  ِیتْأَی  َو  ... 
(2) ؛» ٍبیِرَق ٍناَکَم  نِم  اوُذِخُأَو  َتْوَف  َالَف  اوُعِزَف 

نامه نیا  درب و  یم  ورف  نیمز  رد  ار  وا  دنوادخ  دسر  یم  هنیدـم  ءادـیب  هب  نوچ  .دـیآ  یم  هنیدـم  هب  گرزب  یهاپـس  اب  ینایفـس  و  ... 
[ ِهار هک  اج  نآ   ] دنا هدز  تشحو  نارفاک ]  ] هک ار  یماگنه  يدـید  یم  شاک  يا  و  : » دـیامرف یم  هک  تسا  هبترمدـنلب  دـنوادخ  نخس 

« .دنا هدمآ  راتفرگ  کیدزن  ییاج  زا  تسا و  هدنامن  يزیرگ 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  تنس  لها  عبانم  رد  و 

هللا ثعب  ءادـیبلاب ، اوناک  اذإ  یتح  هکم ، یلإ  نیهجوتم  نوجرخی  مث  اهیلایل ، مایأ و  هثالث  اهنوبهنیف  هنیدـملاب ، یلاـتلا  هشیج  یلخی  و  ... 
اوُعِزَف ْذِإ  يَرَت  َْول  َو   » أبـس هروس  یف  هلوق  کلذف  مهب ، هللا  فسخی  هبرـض  هلجرب  اهبرـضیف  مهدـبأف ، بهذا  لیئاربج ! ای  لوقیف : لیربج ،

(3) ؛»...  َتْوَف َالَف 

هکم يوس  هب  سپـس  .دـننک  یم  تراغ  ار  اـج  نآ  زور  هنابـش  هس  اـه  نآ  دـنک و  یم  اـهر  هنیدـم  رد  ار  شرگید  هاپـس  ینایفـس  و  ... 
تکرح

186 ص :

کیدزن ییاج  زا  تسا و  هدـنامن  يزیرگ  ِهار ] هک  اج  نآ  [ ؛ دـنا هدز  تشحو  نارفاـک ]  ] هک ار  یماـگنه  يدـید  یم  شاـک  يا  و  - » 1
هیآ 51) أبس ، ةروس  « ) .دنا هدمآ  راتفرگ 

ص316. ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
ص129. ج22 ، نایبلا ، عماج  - 3
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وا سپ  نک ! دوبان  ار  اه  نآ  ورب و  لیئربج ، يا  دیامرف : یم  وا  هب  دتسرف و  یم  ار  لیئربج  دنوادخ  دنسر  یم  ادیب  هب  نوچ  دننک و  یم 
هک تسا  أبـس  هروس  رد  دنوادخ  نخـس  نامه  نیا  درب و  یم  ورف  نیمز  لد  رد  ار  اه  نآ  دـنوادخ  دـنز و  یم  نیمز  هب  يا  هبرـض  اپ  اب 

 .« ...تسا هدنامن  يزیرگ  ِهار ] هک  اج  نآ   ] دنا هدز  تشحو  نارفاک ]  ] هک ار  یماگنه  يدید  یم  شاک  يا  و  : » دیامرف یم 

(1)« قسع مح  . » 3

: تسا هدش  تیاور  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ناـمزلا رخآ  یف  نوـکی  خـسم  فـسخ و  فذـق و  ق »  » و مالـسلا -  هیلع  فـسوی -  ینـسک  نونـس  س »  » و باذـع ، ع »  » متح و مح » »
(2) ؛ ...  هباحصا ینایفسلاب و 

مالـسلا و هیلع  فسوی  یلاس  کشخ  ياه  لاس  دننام  تسا ، یلاس  کشخ  ياه  لاس  س »  » تسا و باذع  ع »  » تسا و تیمتح  مح » »
 . ...دوب دهاوخ  شباحصا  ینایفس و  يارب  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  یخسم  نتفر و  ورف  ندرک و  باترپ  «ق »

اَّنََعل اَمَک  ْمُهَنَْعَلن  ْوَأ  اَهِرَابْدَأ  یَلَع  اَهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  نَأ  ِْلبَق  نِم  مُکَعَم  اَِمل  ًاقِّدَـصُم  اَْنلََّزن  اَِمب  اُونِمآ  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  . » 4
(3) «. ًالوُعْفَم ِهّللا  ُْرمَأ  َناَکَو  ِْتبَّسلا  َباَحْصَأ 

: دندومرف نینچ  یتیاور  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

187 ص :

.2 هیآ 1 -  يروش ، ةروس  - 1
ص542. ج2 ، تایآلا ، لیوأت  - 2

تـسامش اب  هک  تسا  يزیچ  نامه  هدـننک  قیدـصت  میداتـسرف و  ورف  هچ  نآ  هب  تسا ، هدـش  هداد  باتک  امـش  هب  هک  یناسک  يا  - » 3
ْتبَس باحصا  هک  نانچ  مه  ای  مینادرگزاب ؛ ارقهق  هب  ار  اه  نآ  هجیتن ، رد  مینک و  وحم  ار  ییاه  هرهچ  هک  نآ  زا  شیپ  دیروایب ، نامیا 

هیآ 47) ءاسن ، ةروس  « ) .تسا هتفای  ققحت  هراومه  ادخ  نامرف  و  مینک ، تنعل  زین ]  ] ار نانآ  میدرک ، تنعل  ار 
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، ٍرَفَن ُهَثاََلث  اَّلِإ  ْمُْهنِم  ُِتْلُفی  اَلَف  ْمِِهب ، ُفِسْخَیَف  َمْوَْقلا ، يِدـِیبَأ  ُءاَدـَْیب ! اَی  ِءاَـمَّسلا : َنِم  ٍداَـنُم  يِداَُـنیَف  َءاَدـْیَْبلا  ِِّیناَـیْفُّسلا  ِْشیَج  ُریِمَأ  ُلِْزنَیَف  ... 
اَِمل ًاقِّدَـصُم  اَْنلََّزن  اَِمب  اُونِمآ  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  : » ُهَیآـْلا ِهِذَـه  َْتلََزن  ْمِهِیف  ٍْبلَک َو  ْنِم  ْمُه  ْمِِهتَیِْفقَأ َو  َیلِإ  ْمُهَهوُجُو  ُهَّللا  ُلِّوَُحی 

(1)  «... . اَهِرَابْدَأ یَلَع  اَهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  نَأ  ِْلبَق  نِم  مُکَعَم 

رد ار  اه  نآ  سپ  نک ! دوبان  ار  موق  نیا  ءادیب ، يا  دهد : یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  سپ  .دـیآ  یم  دورف  ءادـیب  رد  ینایفـس  هاپـس  ریما 
ۀلیبق زا  اه  نآ  .دنادرگ  یمرب  رـس  تشپ  هب  ار  ناشیاه  تروص  دنوادخ  هک  دـنام  یمن  یقاب  رفن  هس  زج  اه  نآ  زا  درب و  یم  ورف  دوخ 

قیدصت میداتـسرف و  ورف  هچ  نآ  هب  تسا ، هدش  هداد  باتک  امـش  هب  هک  یناسک  يا  : » تسا هدش  لزان  نانآ  هراب  رد  هیآ  نیا  دـنبلک و 
ارقهق هب  ار  اه  نآ  هجیتن  رد  مینک و  وحم  ار  ییاه  هرهچ  هک  نآ  زا  شیپ  دـیروایب ، نامیا  تسامـش  اـب  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هدـننک 

« ... . .مینادرگزاب

قیداـصم زا  یکی  ینعی  فـسخ ، يارب  قادـصم  هن  تسا و  تشپ  هب  رـس  ندـنادرگرب  يارب  قادـصم  ناـیب  ماـقم  رد  تیاور  نیا  هـتبلا 
رد دنبای و  یم  تاجن  فسخ  زا  هک  دهد  یم  خر  ینایفس  هاپس  زا  يدادعت  يارب  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  تشپ  تمس  هب  رس  ندنادرگرب 
یم خر  فسخ  هاپـس  يارب  تشپ  فرط  هب  رـس  ندـنادرگرب  هک  اج  نآ  زا  لاـح ، نیا  اـب  .تسین  نیمز  رد  نتفر  ورف  هب  يا  هراـشا  هیآ 

.تسا هدش  لیوأت  فسخ  هب  هک  تسناد  ناوت  یم  یتایآ  رامش  رد  ار  هیآ  نیا  دهد ،

تنس لها  هعیش و  عبانم  رد  ءادیب  فسخ 

هعیش و نهک  عبانم  زا  يرایسب  رد  هثداح  نیا  هب  طوبرم  تایاور 
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تایاور نیا  هب  ینـس  هعیـش و  گرزب  ناثدـحم  هجوت  اه و  نآ  ندوب  لوا  تسد  زین  عبانم و  نیا  عونت  هک  تسا  هدـش  رکذ  تنـس  لها 
، ناذاش نب  لضف  هعجرلا  تابثا  هب  ناوت  یم  هعیـش  عبانم  نایم  زا  .دشاب  ارجام  نیا  لصا  نتـشاد  تحـص  تلاصا و  رب  یلیلد  دناوت  یم 

ریسفت یمق ، ریسفت  دیفم ، خیش  داشرالا  یسوط ، خیش  هبیغلا  ینامعن ، هبیغلا  قودص ، خیش  صاصتخالا  نیدلا و  لامک  ینیلک ، یفاکلا 
نب دمحا  دنسم  نابح و  نبا  حیحص  هتس و  حاحص  زا  ناوت  یم  تنس  لها  عبانم  نایم  زا  درک و  هراشا  سیق  نب  میلس  باتک  یشایع و 

دـصق هب  هبعک  يوس  هب  یهاپـس  تکرح  زا  ملـسم  يراخب و  حیحـص  نوچمه  ییاه  باـتک  رد  هک  تسا  ینتفگ  هتبلا  .درب  ماـن  لـبنح 
درم و نآ  نتشک  يارب  وس  نادب  یهاپس  تکرح  ادخ و  هناخ  هب  يدرم  ندش  هدنهانپ  ای  ءادیب  نیمزرس  رد  نآ  نتفرورف  نآ و  بیرخت 

هللا یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هشیاع  زا  يراخب  هنومن ، يارب  .تسا  هدش  هتفگ  نخس  ءادیب  هقطنم  رد  هاپس  نآ  نتفر  ورف  تیاهن  رد 
: دنک یم  ثیدح  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و 

مهلوأـب و فسخی  فیک  هللا ! لوسر  اـی  تلق : تلاـق : .مهرخآ  مهلوأـب و  فـسخی  ضرـألا  نم  ءادـیبب  اوناـک  اذإـف  هبعکلا  شیج  وزغی 
؛(1) مهتاین یلع  نوثعبی  مث  مهرخآ ، مهلوأب و  فسخی  لاق : مهنم ؟ سیل  نم  مهقاوسأ و  مهیف  مهرخآ و 

یم هشیاع ]  ] .دـنور یم  ورف  نیمز  رد  ناـشرخآ  هب  اـت  لوا  زا  دـسر ، یم  یناـبایب  هب  نوچ  دـنک و  یم  ار  هبعک  بیرخت  دـصق  یهاـپس 
مه زاب  دـنراد ، دوضح  دنتـسین  هاپـس  وزج  هک  یناسک  رازاب و  لها  اه  نآ  نایم  رد  هک  نیا  اـب  ادـخ ، لوسر  يا  مدرک : ضرع  دـیوگ :

(2) .دنوش یم  روشحم  ناشتین  قبط  یلو  دنور ، یم  ورف  نیمز  رد  یگمه  دندومرف : ربمایپ ] [ ؟ دنور یم  ورف  نیمز  رد  یگمه 
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: دنک یم  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  هشیاع  زا  یهباشم  ثیدح  رد  زین  ملسم 

(1) ؛  ...مهب فسخ  ءادیبلاب  اوناک  اذإ  یتح  تیبلاب  أجل  دق  شیرق  نم  لجرب  تیبلاب  نومؤی  یتمأ  نم  ًاسان  ّنإ 

نآ رد  دنـسر  یم  ءادیب  هب  نوچ  دننک و  یم  ار  ادـخ  هناخ  دـصق  هدرب  هانپ  هبعک  هب  هک  شیرق  زا  يدرم  رطاخ  هب  نم  تما  زا  یهورگ 
 ... . دنور یم  ورف 

هک دراد  دوجو  يرگید  تایاور  اما  دـنرادن ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  اـب  یطاـبترا  اـیوگ ، رهاـظ  هب  تاـیاور  نیا 
زا تایاور  هعومجم  نیا  رظن ، هب  هک  اج  نآ  زا  تسا و  رت  فافش  رایـسب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  اه  نآ  طابترا 

.درک لصاح  نانیمطا  تسا  ینایفـس  هرابرد  هک  ییادـیب  فسخ  اب  هعومجم  نیا  طابترا  هب  ناوت  یم  دنتـسه ، یثیدـح  هداوناـخ  کـی 
: دنک یم  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  دوخ  دنسملا  رد  لبنح  نب  دمحا  هنومن ، يارب 

هنوعیابیف هراک  وه  هنوجرخیف و  هکم  لهأ  نم  سان  هیتأیف  هکم  یلإ  براه  هنیدملا  نم  لجر  جرخیف  هفیلخ  توم  دنع  فالتخا  نوکی 
قارعلا بئاصع  ماشلا و  لادـبا  هتتأ  کلذ  سانلا  يأر  اذإف  ءادـیبلاب  مهب  فسخیف  ماـشلا  نم  شیج  مهیلإ  ثعبیف  ماـقملا  نکرلا و  نیب 

؛(2) نینس عست  ثکمی  ضرألا  یلإ  هنارجب  مالسالا  یقلی  و  ملس -  هیلع و  هللا  یلص  مهیبن -  هنس  سانلا  یف  لمعی  ...هنوعیابیف 

وا دزن  هکم  لها  زا  يدادعت  سپ  .دزیرگ  یم  هکم  هب  هدش  جراخ  هنیدم  زا  يدرم  سپ  .دوب  دـهاوخ  یفالتخا  يا  هفیلخ  گرم  ماگنه 
نایم دنروآ و  یم  نوریب  شهاگیفخم  زا  هارکا  هب  ار  وا  دنور و  یم 
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ورف نیمز  رد  ءادیب  رد  اه  نآ  دوش و  یم  هداد  لیـسگ  ناش  يوس  هب  ماش  زا  یهاپـس  لاح  نیا  رد  .دـننک  یم  تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و 
یم تعیب  وا  اب  دـنیآ و  یم  وا  دزن  قارع  بیاصع )  ) ياه هورگ  ماش و  لادـبا  دـننک  یم  هدـهاشم  ار  هعقاو  نیا  مدرم  نوچ  .دـنور  یم 

.دنام یم  لاس  تفه  دشخب و  یم  رارقتسا  نیمز  رد  ار  مالسا  دنک و  یم  راتفر  ناشربمایپ  تنس  ساسا  رب  مدرم  نایم  رد  وا  ...دننک 

: تسا هداد  رارق  یناونع  نینچ  نآ  يارب  هدروآ و  دوخ  حیحص  رد  زین  نابح  نبا  ار  هدش  دای  تیاور 

؛(1) يدهملا یلإ  نودصاقلا  مه  امنإ  مهب  فسخی  نیذلا  موقلا  نأب  حرصملا  ربخلا  رکذ 

.دنا يدهم  لابند  هب  هک  دنتسه  یناسک  دنور  یم  ورف  نیمز  رد  هک  یموق  دنک  یم  حیرصت  هک  یثیدح  نایب 

ناشن نیا   (2) تسا هدروآ  يدهملا  باتک  رد  ار  تیاور  نیا  زین  تنس  لها  هناگ  شش  حاحص  زا  یکی  هدنسیون  یناتـسجس  دووادوبا 
هچ نآ  دـسر  یم  رظن  هب  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هراـبرد  رظن  دروم  تیاور  وا  تشادرب  قبط  هک  دـهد  یم 

يریباعت دننادب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  طوبرم  ار  تیاور  نیا  تنـس  لها  روهـشم  هدنـسیون  ود  نیا  هدش  ثعاب 
ندیشخب رارقتسا  رت  مهم  همه  زا  ربمایپ و  تنس  هب  لمع  قارع ، بیاصع  ماش و  لادبا  نتسویپ  ماقم ، نکر و  نایم  نایم  تعیب  نوچمه 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رد  اهنت  هعومجم  نیا  عامتجا  رگید  تایاور  یهاوگ  هب  هک  تسا  مالـسا  هبناج  همه 
هعومجم هک  تفریذپ  ار  اعدا  نیا  ناوتب  تشذگ  هچ  نآ  ساسا  رب  دسر  یم  رظن  هب 
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یم ربخ  نامزلارخآ  رد  ینایفـس  يارب  يدادخر  زا  یگمه  هک  دنیآ  یم  رامـش  هب  یثیدـح  يا  هداوناخ  ءادـیب  فسخ  هرابرد  تایاور 
.دنتسین حطس  کی  رد  تلالد  تیفافش  رظن  زا  یثیدح  هداوناخ  نیا  هچرگ  دنهد ،

یهقف عبانم  رد  ءادیب  فسخ 

زامن تهارک  رب  ینبم  يددـعتم  تایاور  صوصخ  نیا  رد  .تسا  هدـش  هدیـشک  زین  یهقف  ياه  باتک  هب  ءادـیب  فسخ  يارجام  هنماد 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنومن  يارب  .دراد  دوجو  ءادیب  نیمزرس  رد  ندرازگ 

؛(1) نانجضو لصالصلا  تاذو  شیجلا  تاذ  یه  ءادیبلا و  قیرطلا : نم  نطاوم  هثالث  یف  هرکت  هولصلا 

.نانجض لصالصلا و  تاذ  تسا و  شیجلا  تاذ  نامه  هک  ءادیب  تسا : هورکم  ندناوخ  زامن  ریسم  هس  رد 

ماـقم رد  یلح  سیردا  نبا  هنوـمن  يارب  .دـنناد  یم  نیمزرـس  نیا  رد  ینایفـس  هاپـس  فـسخ  ار  هدـش  داـی  مکح  تلع  اـهقف  زا  یخرب 
: دسیون یم  نینچ  دراد  تهارک  اه  نآ  رد  زامن  هک  ییاه  ناکم  شرامش 

هنیدـم دـصق  هک  یلاح  رد  ینایفـس  هاپـس  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هچ  نآ  ساـسا  رب  تسا  فسخ  نیمزرـس  اـج  نآ  هک  ارچ  ءادـیب  و 
(2) .درب یم  ورف  نیمز  لد  رد  ار  اه  نآ  دنوادخ  دیآ و  یم  اج  نآ  هب  دراد  ار  لوسرلا 

فسخ عونت 

هراشا

هب هجوت  ینایفس  هرابرد  ءادیب  فسخ  هثداح  تایئزج  یسررب  زا  شیپ 
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دای زین  رگید  فسخ  نیدـنچ  زا  ءادـیب  نیمزرـس  رد  ینایفـس  رکـشل  فسخ  رب  نوزفا  تایاور  رد  هک  تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  هتکن  نیا 
: زا دنترابع  هک  تسا  هدش 

هیباج فسخ  . 1

یکی اج  نیا  رد  نآ  زا  دوصقم  دنـشون و  یم  نآ  زا  نارتش  دوش و  یم  عمج  نآ  رد  بآ  هک  تسا  یـضوح  يانعم  هب  تغل  رد  هیباـج 
هدوب و هیباج  رهش  تمس  زا  ماش  رهش  ياه  هزاورد  زا  یکی  هیباجلا  باب  هدش و  عقاو  ماش  برغ  تمس  رد  هک  تسا  ماش  ياهرهـش  زا 

(1) .تسا فورعم  هیباج  هبطخ  هب  هک  هدرک  داریا  یفورعم  هبطخ  اج  نآ  رد  رمع 

نتم و رظن  زا  تیاور  نیا  لکـش  نیرت  لماک  .تسا  هدـش  رکذ  نهک  عبنم  دـنچ  رد  هک  دراد  دوجو  تیاور  کی  هیباج  فسخ  هرابرد 
: تسا تروص  نیدب  دراد  يربتعم  دنس  هدمآ و  ینامعن  هبیغلا  باتک  رد  هک  دنس 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ُمُُکئیِجَی ...ِساَّبَْعلا َو  ِیَنب  ُفاَِلتْخا  اَُهلَّوَأ  اَهَتْکَرْدَأ : ْنِإ  ََکل  اَهُرُکْذَأ  ٍتاَماَلَع  يَرَت  یَّتَح  اًلْجِر  َال  ًادَی َو  ْكِّرَُحت  َال  َضْرَْألا َو  ِمَْزلا  ُِرباَج ! اَی 
(2) ؛  ...َهَِیباَْجلا یَّمَُست  ِماَّشلا  يَُرق  ْنِم  ٌهَیْرَق  ُفَسُْخت  ِْحتَْفلِاب َو  َقْشَمِد  ِهَیِحاَن  ْنِم  ُتْوَّصلا 

.یـشاب نامز  نآ  رد  رگا  هتبلا  ینیبب ؛ میوگ  یم  تیارب  هک  ار  ییاه  هناشن  هک  نیا  ات  نکن  یمادقا  چیه  نیـشنب و  تیاج  رـس  رباج ، يا 
اب هک  ماش  ياه  يدابآ  زا  يدابآ  دسر و  یم  ناتشوگ  هب  يزوریپ  يادن  قشمد  تمـس  زا  ...تسا و  سابع  ینب  فالتخا  اه  نآ  يایلوا 

 ... دور و یم  ورف  نیمز  رد  دوش  یم  هتفگ  هیباج  نآ 

193 ص :

ص408. ج2 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ص91 ؛ ج2 ، نادلبلا ، مجعم  - 1
ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  ةرابرد  . ) ح67 باب 14 ، ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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(3) .تسا هدروآ  ار  نآ  زین  یسوط  خیش  (2) و  صاصتخالا (1) و  داشرالا رد  دیفم  خیش  ار  ثیدح  نیا 

هدش هتفگ  نخس  ماش  ياهرهش  زا  یکی  فسخ  زا  هک  هدش  تیاور  هراب  نیا  رد  یفعج  رباج  زا  لسرم  یثیدح  زین  یـشایع  ریـسفت  رد 
رد تیاور  نیا  هـک  اـج  نآ  زا  »(4) و  اهارق نم  هیرقب  فسخ  قشمدـب و  يدانی  اـیدانم  يرت  و  : » هدـشن حیرـصت  هیباـج  هب  نآ  رد  یلو 

یمن تسا و  ینامعن  تیاور  ناـمه  رظن  هب  تسا  نآ  رگ  شرازگ  زین  یفعج  رباـج  تسا و  یناـمعن  تیاور  هباـشم  تارقف  زا  يرایـسب 
.درک بوسحم  یلقتسم  تیاور  ار  نآ  ناوت 

خیـش دیفم و  خیـش  تیاور  نایوار  هک  نانچمه  تسا ، نانیمطا  لباق  ربتعم و  يدنـس  رظن  زا  ینامعن  تیاور  هدش  دای  تایاور  نایم  رد 
خیـش قیرط  بوبحم و  نب  نسح  باـتک  هب  دـیفم  خیـش  قیرط  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  لکـشم  اـما  دنتـسه ، هقث  یگمه  زین  یـسوط 

زا باـتک  یـس  دودـح  هب  هراـشا  زا  سپ  دوـخ  تسرهفلا  رد  یـسوط  خیـش  هتبلا  .تسین  نشور  ناذاـش  نب  لـضف  باـتک  هـب  یـسوط 
مـسا هک  دراد  مه  يرگید  ياه  باتک  لضف  هک  هتکن  نیا  رکذت  تسا و  هعجرلا  تابثا  اه  نآ  زا  یکی  هک  ناذاش  نب  لضف  تافنـصم 
ینابم زا  یخرب  ساسا  رب  اه  نآ  زا  یکی  هک  دـنک  یم  رکذ  ناذاش  نب  لضف  ياه  باتک  هب  قیرط  ود  دوخ  يارب  تسین  مولعم  اـه  نآ 

دروم تیاور  هک  درک  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  ناوتب  رگا   (5) .تسا يربتعم  قیرط 

194 ص :

رباـج نع  مادـقملا ، یبا  نب  ورمع  نع  بوـبحم ، نب  نـسحلا  تـسا : تروـص  نیدـب  تـیاور  نـیا  دنـس  ص372 . ج2 ، داـشرإلا ، - 1
.یفعجلا

ص255. صاصتخالا ، - 2
یبأ نب  ورمع  نع  بوبحم ، نب  نسحلا  نع  ناذاـش ، نب  لـضف  تسا : تروـص  نیدـب  تیاور  نیا  دنـس  ص441 . یـسوطلل ، هبیغلا  - 3

.یفعجلا رباج  نع  مادقملا ،
ص64. ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  - 4

ص84. رضاح ، باتک  کن : هراب ، نیا  رد  - 5
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(1) .داد يأر  زین  یسوط  خیش  تیاور  رابتعا  هب  ناوت  یم  هدوب  هعجرلا  تابثا  باتک  زا  رظن 

اتسرح فسخ  . 2

اتـسرح مان  هب  یناکم  فسخ  تسا  هدـش  داـی  روهظ  زا  شیپ  ياهدادـخر  زا  رگید  یکی  ناونع  هب  نآ  فسخ  زا  هک  یعـضوم  نیمود 
(2) .تسا هتشاد  هلصاف  ماش  اب  خسرف  کی  زا  شیب  هدوب و  ماش  ياه  غاب  نایم  دابآ  گرزب و  يرهش  يومح  هتفگ  هب  اتسرح  تسا 

: دیامرف یم  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هراب  نیا  رد 

ُِکلْهَی ِماَّشلِاب  ُنوُکَت  ٌهَفْجَر  َلاَق : َنِینِمْؤُْملا ؟ َریِمَأ  اَی  َیِه  اَم  َو  َلـِیق : .ِهَّللا  ِتاَـیآ  ْنِم  ٍهَیآ  ْنَع  اَّلِإ  ِلَْـجنَت  َْمل  ِماَّشلاـِب  ِناَْـحمُّرلا  َفَلَتْخا  اَذِإ 
ِبْهُّشلا ِنیِذاَرَْبلا  ِباَحْـصَأ  َیلِإ  اوُرُْظناَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  َنیِِرفاَْکلا ، یَلَع  ًاباَذَع  َو  َنِینِمْؤُْمِلل ، ًهَمْحَر  ُهَّللا  اَُهلَعْجَی  ٍْفلَأ  ِهَئاِم  ْنِم  ُرَثْکَأ  اَهِیف 

َِکلَذ َناَک  اَذِإَف  ِرَمْحَأـْلا ، ِتْوَْملا  ِرَبْکَأـْلا َو  ِعَزَْجلا  َدـْنِع  َکـِلَذ  َو  ِماَّشلاـِب ، َّلُـحَت  یَّتَح  ِبِْرغَْملا  َنِم  ُلـِبُْقت  ِْرفُّصلا  ِتاَـیاَّرلا  ِهَفوُذْـحَْملا َو 
یَلَع َيِوَتْـسَی  یَّتَح  ِِسباَْیلا  يِداَْولا  َنِم  ِداَـبْکَْألا  ِهَلِکآ  ُْنبا  َجَرَخ  َکـِلَذ  َناَـک  اَذِإَـف  اَتْـسَرَح ، اََـهل  ُلاَُـقی  َقْشَمِد  ْنِم  ٍهَیْرَق  َفْسَخ  اوُرُْظناَـف 

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ِّيِدْهَْملا  َجوُرُخ  اوُرِظَْتناَف  َِکلَذ  َناَک  اَذِإَف  َقْشَمِدِرَْبنِم ،

.ددرگ رادـیدپ  دـنوادخ  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  هک  نآ  رگم  دـندرگن  زاب  رگید  کی  زا  دـننک  دروخرب  ماش  رد  هزین  ود  هک  یماگنه 
ضرع

195 ص :

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماما  هب  طوبرم  تایاور  ناونع  نیا  اب  ییاه  باـتک  رد  ًـالومعم  تسا ، هعجرلا  تاـبثا  باـتک  ناونع  هچرگ  - 1
تسا ناذاش  نب  لضف  هعجرلا  تابثا  هصالخ  هک  هعجرلا  تابثا  رـصتخم  ناونع  اب  یباتک  رد  اذل  هدش و  یم  هدروآ  زین  فیرـشلا  هجرف 

ترـضح هب  طوبرم  تاـیاور  هدـمع  تسا و  تعجر  هب  طوبرم  تیاور  ود  اـهنت  تیاور  تسیب  ناـیم  زا  هدوـب  یلماـع  رح  خیـش  دزن  و 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

ص241. ج2 ، نادلبلا ، مجعم  - 2
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.دنـسر یم  تکـاله  هب  نت  رازه  دـص  زا  شیب  نآرد  دـهد و  یم  خر  ماـش  رد  هک  تسا  يا  هلزلز  دوـمرف : تـسیچ ؟ هناـشن  نآ  دـش :
دیفـس و ياه  بکرم  ناراوس  هب  سپ  دـش  نینچ  نوچ  .دـهد  یم  رارق  نارفاک  يارب  یباذـع  ناـنمؤم و  يارب  یتمحر  ار  نآ  دـنوادخ 

گرزب ماگنه  هب  نیا  دنـسرب و  ماش  هب  ات  دـنروآ  یم  يور  برغم  زا  هک  درز  ياه  مچرپ  هب  زین  دـیرگنب و  هدـیرب  مد  شوگ و  هایس و 
رد دیرگنب و  دنیوگ  یم  اتسرح  نآ  هب  هک  قشمد  زا  يا  هیرق  نتخیر  ورف  هب  دش  نانچ  یتقو  سپ  .تسا  خرـس  گرم  یبات و  یب  نیرت 

.دیشاب يدهم  جورخ  رظتنم  دوش  نینچ  نوچ  دنیشن و  قشمد  ربنم  رب  ات  دنک  جورخ  کشخ  هرد  زا  راوخرگج  رسپ  ماگنه  نیا 

باتک رد  ار  نآ  یـسوط  خیـش  هک  نانچمه   (1)، تسا هدرک  رکذ  هبیغلا  باتک  رد  دوخ  دنـس  هب  ار  هدـش  دای  تیاور  یناـمعن  موحرم 
(2) .تسا ینامعن  دنس  نامه  ًابیرقت  نآ  لیذ  هک  هدروآ  يدنس  اب  دوخ 

: دنک یم  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دامح  نبا  هلمج  زا  .دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  زین  تنس  لها  عبانم  رد  یتایاور 

؛(3) اهنع ماّشلاب  ثالثلا  تایاّرلا  جورخو  اتسرح  اهل  لاقی  مرإب  هیرق  فسخ  ناک  مهنیب  دوسلا  تایارلا  باحصأ  فلتخا  اذإ 

دور و یم  ورف  نیمز  رد  دوش  یم  هتفگ  اتسرح  نآ  اب  هک  مرا  رد  يدابآ  دش  ناشفالتخا  رگید  کی  اب  هایس  ياه  مچرپ  نابحاص  نوچ 
.دنک یم  جورخ  اج  نآ  زا  یماش  مچرپ  هس 

196 ص :

، هدوب انشرخ  اتسرح ، ةژاو  ياج  هب  باتک ، نیا  یلصا  ۀخسن  رد  هبیغلا ، باتک  ححـصم  ۀتـشون  قبط  هتبلا  ح16 . ، 18 باب ص317 ، - 1
.دشاب اتسرح  فیحصت  هژاو  نیا  هدمآ ، تنس  لها  عبانم  رد  هک  یتایاور  ریاس  ینامعن و  تیاور  هب  هجوت  اب  دسر  یم  رظن  هب  اما 

هبیغلا ص461. - 2
ص124. نتفلا ، - 3
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نیا دـننام  تسا ، هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریغ  زا  هک  دراد  دوجو  تنـس  لها  عبانم  رد  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  تاـیاور 
: هدش تیاور  هیفنح  نب  دمحم  زا  هک  ثیدح 

هیرقب فسخی  اهدجـسم و  یبرغ  رعقناف  ضرألا  تفجر  ذإ  هبیجاعأ  یف  نورظنی  مه  انیبف  قشمد  دجـسم  برغملا  لهأ  لـئاوأ  لخدـی 
(1) ...کلذ دنع  جرخی  مث  اتسرح  اهل  لاقی 

تمس دروخ و  یم  ناکت  نیمز  دننک  یم  هاگن  نآ  بیاجع  هب  هک  یلاح  رد  دنوش و  یم  قشمد  دجسم  دراو  برغم  لها  تارفن  نیلوا 
دنک یم  جورخ  ینایفـس  لاح  نیا  رد  دور  یم  ورف  نیمز  رد  دنیوگ  اتـسرح  نآ  هب  هک  يدابآ  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  دجـسم  برغ 

...

: تسا هدش  لقن  نادعم  نب  دلاخ  زا  هک  تیاور  نیا  ای 

؛(2) اتسرح یمست  هطوغلا  یف  هیرقب  فسخی  یتح  يدهملا  جرخی  ال 

.دور ورف  نیمز  رد  دنیوگ  اتسرح  نآ  هب  هک  هطوغ  رد  يدابآ  هک  نیا  ات  دنک  یمن  جورخ  يدهم 

يدهم ماما  روهظ  نایرج  اب  یطابترا  دنا و  هتفگ  نخس  اتسرح  فسخ  زا  ییوگ  شیپ  هب  ًافرـص  تنـس  لها  تایاور  زا  يا  هراپ  هتبلا  و 
(3) .دنرادن فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

نآ هک  تسا  هعیـش  عبانم  زا  تیاور  کی  اهنت  تایاور  نیا  عومجم  زا  هدـش  شرازگ  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  یتاـیاور  زا  رظن  فرص 
.تسین نانیمطا  لباق  دنس  فعض  لیلد  هب  مه 

197 ص :

ص159. نتفلا ، - 1
ص216. ج2 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  - 2

ص125. نتفلا ، - 3
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هرصب دادغب و  فسخ  . 3

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لسرم  تروص  هب  هراب  نیا  رد 

ٍفْـسَخ َداَدـْغَِبب َو  ٍفْسَخ  َءاَمَّسلا َو  ُلِّلَُجت  ٍهَرْمُح  ءاَمَّسلا َو  ِیف  ْمَُهل  ُرَهْظَت  ٍراَِنب  ْمِهیِـصاَعَم  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َلـْبَق  ُساَّنلا  ُرَجُْزی 
(1) ؛  ...اَهِروُد ِباَرَخ  اَِهب َو  ُکَفُْست  ٍءاَمِد  ِهَرْصَْبلا َو  ِهَْدلَِبب 

نشور ار  نامسآ  هک  يزمرق  دوش و  یم  راکشآ  نامسآ  رد  هک  یـشتآ  اب  دنوش  یم  هتـشاد  زاب  ناشناهانگ  زا  مئاق  مایق  زا  شیپ  مدرم 
 . ...و شیاه  هناخ  ندش  ناریو  دوش و  یم  هتخیر  اج  نآ  رد  هک  ییاه  نوخ  دهد و  یم  خر  هرصب  دادغب و  رد  هک  یفسخ  دنک و  یم 

(2) .تسا رابحالا  بعک  زا  هک  دراد  دوجو  هعیش  عبانم  رد  زین  يرگید  تیاور  دادغب  فسخ  هرابرد  هتبلا  و 

برعلا هریزج  برغم و  قرشم و  فسخ  . 4

ود رد  (3) و  .تسا هدرمـشرب  تماـیق  ياـه  هناـشن  زا  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یتیاور  برعلا  هریزج  برغم و  قرـشم و  فسخ  هراـبرد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  هک  اج  نآ  زا  هتبلا  دـنا و  هدـش  هدرمـش  روهظ  ياه  هناـشن  زا  هدـش  داـی  دراوم  رگید  تیاور 

دای تایاور  نایم  نیاربانب  .دشاب  مه  تمایق  ياه  هناشن  زا  دـناوت  یم  دـشاب  روهظ  ياه  هناشن  زا  هچره  تسا  تمایق  زا  شیپ  فیرـشلا 
: دنرارق نیدب  هدش  دای  تایاور  .تسین  یضراعت  تهج  نیا  زا  هدش 

198 ص :

ص378. ج2 ، داشرالا ، - 1
ح4. ، 10 باب ص149 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

ص431. لاصخلا ، - 3
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نم هب  ناحبـس  دـنوادخ  متفر  جارعم  هب  نوـچ  هک  دـنک  یم  تیاور  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ساـبع  نبا  . 1
: دومرف نینچ 

ُْنبا یَـسیِع  ُهَْفلَخ  یِّلَُـصی  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  ُرِخآ  ِلُوتَْبلا َو  ِرِْکْبلا  َنِم  َِکتَّیِّرُذ  ْنِم  ْمُهُّلُک  ًاّیِدـْهَم  َرَـشَع  َدَـحَأ  ِِهْبلُـص  ْنِم  َجِرْخُأ  ْنَأ  َکـُْتیَطْعَأ  َو 
ٍفوُسُخ ُهَثاََلث  َکـِلَذ  َدـْنِع  َو  ُْملِْعلا ...  َِعفُر  اَذِإ  َکـِلَذ  ُنوُکَی  َّزَع  َّلَـج َو  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  َکـِلَذ  ُنوُکَی  یَتَم  يِدِّیَـس  یَِهلِإ َو  ُْتلُقَف  َمَیْرَم ... 

(1) ؛ ...  ِبَرَْعلا ِهَریِزَِجب  ٌفْسَخ  ِبِْرغَْملِاب َو  ٌفْسَخ  ِقِرْشَْملِاب َو  ٌفْسَخ 

يدرم ناشنیرخآ  دنلوتب و  هزیـشود  نادنزرف  زا  یگمه  هک  مروایب  نوریب  يدـهم  هدزای  وا  بلـص  زا  هک  مدرک  اطع  وت  هب  ار  نیا  و  ... 
دنلب دـنوادخ  دوب ؟ دـهاوخ  یک  نیا  نم  رورـس  دوبعم و  مدرک : ضرع  ...درازگ  یم  زاـمن  شرـس  تشپ  میرم  رـسپ  یـسیع  هک  تسا 

برغم و رد  یفسخ  قرـشم و  رد  یفـسخ  دوب : دهاوخ  فسخ  هس  ماگنه  نیا  رد  و  دورب ...  شناد  هک  تسا  ینامز  نیا  دومرف : هبترم 
 ... برعلا هریزج  رد  یفسخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2

یملاـظ کـیملاظ و  نم  مقتنی  ینبا  نأ  ملعاو  مالـسلا ... : -  هیلع  نینمؤملا -  ریمـأل  ملـس -  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  لاـق 
نم عساتلا  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  وه  نم  یـسرافلا : ناملـس  لاقف  .ادیدش  اباذع  هرخآلا  یف  هللا  مهبذعی  ایندـلا و  یف  کتعیـش  كدالوأ و 

کلذـل نکل  و  هللا ، ـالإ  کـلذ  ملعی  ـال  لاـق : هللا ؟ لوسر  اـی  رهظی  یتـم  لاـق : هلیوطلا ...  هتبیغ  دـعب  رهظی  يذـلا  نیـسحلا ، ینبا  دـلو 
، تامالع

199 ص :

هنع هللا  یضر  سیردإ  نب  دمحأ  نب  نیسحلا  انثدح  : » تسا تروص  نیدب  تیاور  نیا  دنس  ح1 . ، 23 باب ص251 ، نیدلا ، لامک  - 1
سایإ یبأ  نب  مدأ  هیبأ  نع  ینابیـشلا  مدآ  نب  دمحم  انثدح  لاق : يزارلا  یمدآلا  دایز  نب  لهـس  دیعـسوبا  انثدـح  لاق : یبأ  انثدـح  لاق 

« .سابع نبا  نع  هعفر  هبنم  نب  بهو  نع  هلاضف ، نب  كرابملا  انثدح  لاق :
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؛(1) ءادیبلاب فسخ  و  برغملاب ، فسخ  و  قرشملاب ، فسخ  ءامسلا و  نم  ءادن  اهنم :

وت و نادنزرف  وت و  هب  هک  یناسک  زا  مرسپ  هک  نادب  و  دندومرف ... : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  املس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دخ  ربمایپ 
: دیسرپ یـسراف  ناملـس  .دنک  یم  باذع  تدش  هب  ترخآرد  ار  اه  نآ  دنوادخ  دریگ و  یم  ماقتنا  ایند  رد  دنا  هدرک  متـس  وت  نایعیش 

يا دیـسرپ : دنک ...  یم  روهظ  شا  ینالوط  تبیغ  زا  سپ  هک  نیـسح  مرـسپ  لسن  زا  دنزرف  نیمهن  دومرف : تسیک ؟ وا  ادـخ  ربمایپ  يا 
زا ییادـن  هلمج  زا  تسا  ییاه  هناشن  شیارب  یلو  دـناد  یمن  دـنوادخ  زج  یـسک  ار  نیا  دومرف  دـنک ؟ یم  روهظ  یک  وا  ادـخ  ربماـیپ 

.ءادیب رد  یفسخ  برغم و  رد  یفسخ  قرشم و  رد  یفسخ  نامسآ و 

دوخ طئاسو  ای  هطساو و  مان  هک  ددرگ  یمرب  تنـس  لها  فورعم  يوار  هبنم  نب  بهو  هب  تسخن  تیاور  هدش  دای  تیاور  ود  نایم  زا 
لکـشم نکیل  دنتـسه ، هقث  یگمه  مود  تیاور  نایوار  اما  تسین  دامتعا  لباق  تهج  نیا  زا  تسا و  هدرکن  رکذ  زین  ار  ساـبع  نبا  اـت 

هک تسا  ناذاش  نب  لضف  هب  بوسنم  هعجرلا و  تابثا  رـصتخم  ناونع  اب  یباتک  زا  تیاور  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ نآ  عبنم  رد  تیاور  نیا 
.تسین تسد  رد  ینادنچ  تاعالطا  رح ، خیش  تسد  هب  ندیسر  زا  شیپ  باتک  نیا  تشذگرس  زا  هدیسر و  یلماع  رح  خیش  تسد  هب 

.تسا يرتشیب  عبتت  دنمزاین  تیاور  نیا  رابتعا  تابثا  ور  نیا  زا 

یفسخ برغم  فسخ  زا  دوصقم  دشاب و  هرصب  دادغب و  فسخ  نامه  قرـشم  فسخ  زا  دوصقم  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هتبلا 
هک دشاب 

200 ص :

نب نمحرلا  دبع  انثدـح  : » تسا تروص  نیدـب  تیاور  نیا  دنـس  انثارت .) هلجم  زا  لقن  هب   ) ص206 ج15 ، هعجرلا ، تابثا  رـصتخم  - 1
« .یلامثلا هزمح  یبأ  نع  دیمح ، نب  مصاع  نع  نارجن ، یبأ 
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فـسخ رانک  رد  ریخا  تیاور  رد  هک  نانچمه  دشاب  ءادیب  فسخ  نامه  مه  برعلا  هریزج  فسخ  دتفا و  یم  قافتا  ماش  نیمزرـس  رد 
.دوب دهاوخ  قباس  تایاور  نامه  ریخا  تایاور  ياوتحم  نیاربانب  .دوب  هدش  رکذ  ءادیب  فسخ  برعلا  هریزج  ياج  هب  برغم  قرشم و 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  هناشن  دـنناوت  یم  هک  نانچمه  دـنهدب ، خر  ای  هداد  خر  رگا  هدـشدای  ياه  فسخ 
قداص ماما  هتفگ  شیپ  تایاور  زا  یکی  رد  هک  نانچمه  دنـشاب ، اه  یگدولآ  هانگ و  جاور  لولعم  یهلا و  باذع  دـنناوت  یم  دنـشاب ،

: دندومرف مالسلا  هیلع 

فسخ و  دادغبب ، فسخ  ءامسلا و  للجت  هرمح  ءامـسلا و  یف  رهظت  رانب  مهیـصاعم  نع  مالـسلا -  هیلع  مئاقلا -  مایق  لبق  سانلا  رجزی 
؛(1) رارق هعم  مهل  نوکیال  فوخ  قارعلا  لهأ  لومش  اهلهأ و  یف  عقی  ءانف  اهرود و  بارخ  اهب و  کفست  ءامد  هرصبلا و  دلبب 

يانعم هب  ًاموزل  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  يارب  هدـشدای  دراوم  ندوب  تمالع  هک  تسین  حیـضوت  هب  زاین  هتبلا 
یخرب روهظ و  زا  دـیعب  یخرب  دـنا و  هدـنکارپ  نامز  رتسب  رد  روهظ  ياه  هناشن  هکارچ  تسین ؛ روهظ  ناـمز  هب  اـه  نآ  ندوب  کـیدزن 

رگا نیا  ربانب   (2) .دنا هدش  زاغآ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دلوت  اب  روهظ  ياه  هناشن  یـسلجم  همالع  ریبعت  هب  هکلب  دـنروهظ ، هب  بیرق 
روهظ يارب  نآ  ندوب  تمالع  اب  یتافانم  بلطم  نیا  تسا  هداتفا  قافتا  هتـشذگ  رد  اتـسرح  فسخ  هثداح  لاثم ، يارب  هک  دوش  تباـث 

(3) .درادن فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

201 ص :

ص387. ج2 ، داشرالا ، - 1
ص71. ج51 ، راونالا ، راحب  - 2

هلصاف روهظ  اب  يا  هدیدپ  رگا  دنـشاب و  روهظ  هب  کیدزن  دیاب  ًاموزل  روهظ  ياه  هناشن  هک  دنا  هدش  یعدم  ناگدنـسیون  زا  یخرب  - 3
؛ درادن يراوتسا  يانبم  اعدا  نیا  یلو  ص52 ) روهظ ، ياه  هناشن  یخیرات  لیلحت  دشاب (  روهظ  تمالع  دناوت  یمن  دـشاب  هتـشاد  دایز 

یم سپ  .تسا  هدشن  اپرب  تمایق  زونه  هک  نیا  اب  هتفگ  نخس  تمایق  میالع  ققحت  زا  شیپ  نرق  هدراهچ  زا  شیب  میرک  نآرق  هک  ارچ 
ًهَتَْغب مُهَِیتْأَت  نَأ  َهَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرُظنَی  ْلَهَف  : » دشاب هلصاف  نرق  اه  هد  اه  نآ  نایم  لاح  نیع  رد  دشاب  رگید  هدیدپ  تمالع  يا  هدیدپ  دوش 

هیآ 18) دمحم : هروس  « ) ْمُهاَرْکِذ ْمُْهتَءاَج  اَذِإ  ْمَُهل  یَّنَأَف  اَهُطاَرْشَأ  َءاَج  ْدَقَف 
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تسا ءادیب  فسخ  هک  اه  فسخ  نیرت  مهم  هدش  ینیب  شیپ  اه  نآ  ققحت  تایاور  رد  هک  ییاه  فسخ  عاونا  یلامجا  یسررب  زا  سپ 
.دوش یم  یسررب 

روهظ هناشن  ءادیب ؛ فسخ 

یعیاقو زا  دادـخر  نیا  ای  تسا  ءادـیب  فسخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  هراب  نیا  رد 
.دنک یم  زاین  یب  يدنـس  یـسررب  زا  ار  ام  اه  نآ  هضافتـسا  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تایاور  دـهد  یم  خر  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا 

هللا لجع  يدـهم  ماما  روهظ  اب  طبترم  ثداوح  زا  هثداح  نیا  دـتفا و  یم  قافتا  هدـنیآ  رد  يدادـخر  نینچ  هک  نیا  لـصا  رد  نیارباـنب 
: درک هراشا  تایاور  نیا  هب  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  .درک  دیدرت  ناوت  یمن  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

: دندومرف ماما  تسا ؟ ینامز  هچ  مئاق  جورخ  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  یم  ریصبوبا 

ِْرمَْألا اَذَه  َماَُّدق  َّنِإ  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  اَی  .َنُوتاَّقَْولا  َبَذَـک  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َلاَق  ْدَـق  َو  ُتِّقَُون ، َال  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  اَی 
؛(1) ِءاَْدیَْبلِاب ٌفْسَخ  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ِِّیناَساَرُْخلا َو  ُجوُرُخ  ِِّیناَیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  َناَضَمَر َو  ِرْهَش  ِیف  ُءاَدِّنلا  َّنُهَالوُأ  ٍتاَماَلَع : َسْمَخ 

یم تقو  نییعت  هک  نانآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مینک و  یمن  نییعت  تقو  هک  میتسه  ینادـناخ  ام  دـمحموبا ، يا 
غورد دننک 

202 ص :

ح6. باب 16 ، ص301 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
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: تسا هناشن  جنپ  رما  نیا  زا  شیپ  دمحموبا ، يا  .دنیوگ  یم 

.ءادیب فسخ  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  یناسارخ و  جورخ  ینایفس و  جورخ  تسا و  ناضمر  هام  رد  ییادن  اه  نآ  نیلوا 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  زاب  و 

؛(1) ُِّیناَمَْیلا ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ُفْسَْخلا َو  ُِّیناَیْفُّسلا َو  ُهَْحیَّصلا َو  ِِمئاَْقلا : ِماَِیق  َْلبَق  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ 

.ینامی هیکز و  سفن  ندش  هتشک  فسخ و  ینایفس و  ادن و  تسا : هناشن  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ 

.دمآ دهاوخ  تبسانم  هب  رگید  ياه  شخب  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ددعتم  تایاور  هراب  نیا  رد 

تیمتح فسخ و 

فـسخ هثداح  هرابرد  .دـنا  هدـش  فیـصوت  زین  تیمتح  هب  تایاور  رد  ندوب  تمالع  یگژیو  رب  نوزفا  روهظ  ياه  هناـشن  زا  يا  هراـپ 
رد .نآ  یمتحریغ  ياه  هناشن  زا  ای  تسا  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  هدـیدپ  نیا  اـی  هک  تشاد  دـهاوخ  دوجو  شـسرپ  نیا  زین  ءادـیب 

هناشن زا  ار  ءادیب  فسخ  هک  دراد  دوجو  ثیدح  هس  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  هعومجم  نایم  رد  تفگ  دیاب  شسرپ  نیا  خساپ 
: دنرارق نیدب  هدش  دای  تایاور  .تسا  هدرمشرب  روهظ  یمتح  ياه 

: دندومرف ترضح  نآ  تسا ؟ تاموتحم  زا  ینایفس  ایآ  دش  هدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  تیاور  رد  . 1

203 ص :

ص310. ج8 ، یفاکلا ، - 1
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ِمُوتْحَْملا َو َنِم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ُُعلْطَت  ٌّفَک  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ِءاَدـْیَْبلا  ُفْسَخ  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ُِمئاَْـقلا  ِموـُتْحَْملا َو  َنِم  ِهَّیِکَّزلا  ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  ْمَعَن َو 
؛(1) ءاَمَّسلا َنِم  ُءاَدِّنلا 

نامـسآ زا  هک  یتسد  تسا و  تایمتح  زا  ءادـیب  فسخ  تسا و  تایمتح  زا  مئاق  تسا و  تاـیمتح  زا  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هلب و 
.تسا تایمتح  زا  ادن  تسا و  تایمتح  زا  دوش  یم  نایامن 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  . 2

َنِم يِداَـنُْملا  َو  ِهَّیِکَّزلا ، ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  ِءاَدـْیَْبلِاب َو  ٌفْسَخ  ِِّیناَـیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  ِِمئاَْـقلا : ِماَِـیق  ِلـْبَق  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  َّدـُب  اـَل  يِذَّلا  ِمُوتْحَْملا  َنِم 
؛(2) ءاَمَّسلا

زا يا  هدنهدادن  هیکز و  سفن  ندش  هتـشک  ءادیب و  فسخ  ینایفـس و  جورخ  دوب  دـهاوخ  مئاق  مایق  زا  شیپ  راچان  هب  هک  یتایمتح  زا 
.دوب دهاوخ  نامسآ 

: دندومرف نینچ  موس  تیاور  رد  و  . 3

204 ص :

نسحلا نب  یلع  نع  دیعس  نب  دمحم  نب  دمحا  : » تسا تروص  نیدب  تیاور  نیا  دنـس  ح15 . ، 14 باب ص265 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص94؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : دمحم ، نب  دمحا  تقاثو  هرابرد  .هباحـصا » نم  دحاو  ریغ  نع  يدنقلا  دایز  نع  دیزی  نب  بوقعی  نع 
ص450؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : دـیزی ، نب  بوقعی  تقاثو  هرابرد  ص257 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : نسحلا ، نب  یلع  تقاثو  هراـبرد 

رفن دـنچ  زا  ضیفتـسم  تروص  هب  داـیز  ار  ثیدـح  نیا  ص330 . ج8 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  کن : يدـنقلا ، دایز  تقاـثو  هراـبرد 
.دنز یمن  تیاور  رابتعا  هب  يررض  اه  نآ  یماسا  زا  عالطا  مدع  نیاربانب  هباحصا .) نم  دحاو  ریغ  نع   ) تسا هدرک  تیاور 

نسحلا نب  یلع  نع  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  : » تسا تروص  نیدب  تیاور  نیا  دنـس  ح26  ، 14 باب ص272 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
نب نارمح  نع  طامقلا  دـلاخ  یبا  نع  ملـسم  نب  نوراه  نع  یمـشاهلا  بوقعی  نب  یلع  نع  نسحلا  انبا  دـمحا  دـمحم و  نع  یلمیتلا 

« .نیعا
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؛(1) ءاَْدیَْبلِاب ُفْسَْخلا  َو  ِهَّیِکَّزلا ، ِسْفَّنلا  ُْلتَق  َو  ُهَْحیَّصلا ، َو  ُِّیناَیْفُّسلا ، َو  ُِّیناَمَْیلا ، ٍتاَمُوتْحَم  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ  ِِمئاَْقلا  ِماَِیق  َْلبَق 

.ءادیب فسخ  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ادن و  ینایفس و  ینامی و  دوب : دهاوخ  یمتح  هناشن  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ 

بوقعی نب  یلع  هک  تسا  نیا  مود  تیاور  لکـشم  اـما  تسا ، رادروخرب  يربـتعم  دنـس  زا  تسخن  تیاور  هدـشدای  تاـیاور  ناـیم  زا 
رد یناـمعن  خیـش  (2) و  یفاـکلا رد  ینیلک  خیـش  قودـص ، خیـش  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا  موس  تیاور  لکـشم  تسا و  هدـشن  قـیثوت 

هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هلظنح  نب  رمع  زا  دوخ  دانـسا  هب  ار  تیاور  نیمه  زین   (4) هبیغلا رد  یسوط  خیش  (3) و  هبیغلا
، تشذگ روهظ  ياه  هناشن  رگید  زا  ینامی  یسررب  رد  هک  یتاحیـضوت  اب  .درادن و  دوجو  تاموتحم »  » ةژاو باتک  هس  نیا  رد  اما  دنا ،

تیمتح هب  ناوت  یم  ربتعم ، تیاور  دوجو  لیلد  هب  یلو  تسا ، نیدـلا  لامک  ۀخـسن  رابتعا  زا  شیب  یفاـک  هخـسن  راـبتعا  هک  میتفاـیرد 
.داد يأر  ادیب  فسخ 

فسخ هاپس  تکرح  تهج 

هراشا

دوجو تیاور  هتسد  ود  ًارهاظ  دور  یم  ورف  نیمز  رد  دسر و  یم  ءادیب  هب  وس  مادک  هب  تکرح  لاح  رد  فسخ  هاپـس  هک  هراب  نیا  رد 
: دنا هدرک  یفرعم  هنیدم  رهش  رگید  يا  هراپ  هکم و  رهش  ار  تکرح  تهج  تایاور  زا  يا  هراپ  دراد :

205 ص :

ص65) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ،  نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح7 ، 57 باب ص650 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص310. ج8 ، - 2

ح9. ، 14 باب ص261 ، - 3
ص437. - 4
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هکم رهش  فلا )

: دندومرف يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یَلَع ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  َهَّکَم  َلُخْدَی  یَّتَح  ُهُکِرُْدی  اَلَف  ِهَِرثَأ ، یَلَع  ًاْشیَج  ُثَْعبَیَف  َهَّکَم ، َیلِإ  َجَرَخ  ْدَق  َّيِدْهَْملا  َّنَأ  ِِّیناَیْفُّسلا  ِْشیَج  َریِمَأ  ُُغْلبَیَف  ... 
ُفِسْخَیَف َمْوَْقلا » يِدِیبَأ  ُءاَْدَیب  اَی  : » ِءاَمَّسلا َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنیَف  َءاَْدیَْبلا ، ِِّیناَیْفُّسلا  ِْشیَج  ُریِمَأ  ُلِْزنَیَف  َلاَق : .مالسلا  هیلع  َناَرْمِع  ِْنب  یَسُوم  ِهَّنُس 

(1) .مِِهب

: تسا هدش  تیاور  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

توتسا ءادیبلا و  اولخد  اذإف  مهلویخ ، تامس  مهئامـسأ و  مهتدعو و  مهریمأ  مسا  ملعأل  ینإ  و  هکم ، یلإ  شیجلا  کلذ  ریـسی  مث  ... 
(2) ؛ ...  مهب هللا  فسخ  ضرألا  مهب 

یم ار  ناشنابـسا  ياه  هناشن  اه و  نآ  ياه  ماـن  ناشدادـعت و  ناـشریما و  ماـن  نم  دوش و  یم  هناور  هکم  يوس  هب  هاپـس  نیا  سپـس  ... 
 . ...درب یم  ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  دنوادخ  تفرگارف  ار  اه  نآ  نیمز  دندش و  ءادیب  دراو  نوچ  سپ  .مناد 

: تسا هدش  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  و 

ْمُهُریِمَأ َهَّکَِمب  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َنِم  ٌلاَجِر  ِْهیَلَع  َعَمَتْجا  ِدَـق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ٍلُـجَر  ِبَلَط  ِیف  اًْـلیَخ  ُثَْعبَی  َو  ... 
(3) ؛  ...ٌدِحاَو ٌلُجَر  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ْمُْهنِم  وُْجنَی  اَلَف  ْمِِهب  ُفَسُْخی  ِءاَْدیَْبلِاب  َضَْیبَْألا  َِحئاَفَّصلا  اوُطَّسَوَت  اَذِإ  یَّتَح  َناَفَطَغ  ْنِم  ٌلُجَر 

هکم رد  تسا  نافطغ  زا  يدرم  ناشریما  هک  فعضتسم  ینامدرم  هک  دنک  یم  هناور  دمحم  نادناخ  زا  يدرم  لابند  هب  ار  یهاپس  و  ... 

206 ص :

ص81) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  ةرابرد  . ) ح67 ، 14 باب ص288 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص309. سیق ، نب  میلس  باتک  - 2

ص199. تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  - 3
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یمن یقاب  رفن  کی  زج  اه  نآ  زا  دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  دندیـسر  ءادیب  رد  دیفـس  ياه  گنـس  هب  نوچ  دـنا و  هدـش  عمج  شدرگ 
 . ...دنام

هنیدم رهش  ب )

: دندومرف يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

َّزَع َو ُهَّللا  ُمُهُِکلُْهیَف  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  ًاْشیَج  َِکلَذ  َدـْنِع  ُّیِماَّشلا  ُثَْعبَی  .ُهَنوُِعبَّتَی َو  ُساَّنلا َو  ُهُِعیاَُبیَف  ِْرمَْألا  اَذَـه  ُبِحاَص  َکـِلَذ  َدـْنِع  ُرَهْظَیَف  ... 
(1) ؛  ...ِْرمَْألا اَذَه  ِبِحاَِصب  َنوُقَْحلَیَف  َهَّکَم  َیلِإ  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْدلُو  ْنِم  ِهَنیِدَْملِاب  َناَک  ْنَم  ٍِذئَمْوَی  ُبُرْهَی  اَهَنوُد َو  َّلَج 

یهاپس لاح  نیا  رد  ینایفـس  دننک و  یم  يوریپ  وا  زا  هدرک و  تعیب  وا  اب  مدرم  دوش و  یم  راکـشآ  رما  نیا  بحاص  نامز  نیا  رد  ... 
هک مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  هتسد  نآ  دناسر و  یم  تکاله  هب  نآ  زا  شیپ  ار  اه  نآ  دنوادخ  سپ  .دراد  یم  لیسگ  هنیدم  هب  ار 

 . ...دنوش یم  قحلم  رما  نیا  بحاص  هب  دنیآ و  یم  هکم  هب  هتخیرگ  اج  نآ  زا  دنا  هنیدم  رد 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  و 

ٍْشیَِجب َهَنیِدَْـملا  ِیتْأَی  َو  ُهَعَم ، ِجوُرُْخلا  َنِم  ُهَّللا  ُمُهُمِـصْعَی  ِّقَْحلا ، یَلَع  َنیِمیِقُْملا  َنِم  ُِفئاَوَط  اَّلِإ  ِماَّشلا  ُلـْهَأ  َُهل  ُداَْـقنَیَف  ِماَّشلاـِب  ُجُرْخَی  ... 
(2) ؛  ...ِهب ُهَّللا  َفَسَخ  ِهَنیِدَْملا  ِءاَْدَیب  َیلِإ  یَهَْتنا  اَذِإ  یَّتَح  ٍراَّرَج 

207 ص :

، بوبحم نبا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی  نب  دمحم  : » تسا تروص  نیدب  تیاور  نیا  دنـس  ح285 . ص224 ، ج8 ، یفاکلا ، - 1
لاجر کن : دمحم ، نب  دمحا  تقاثو  هرابرد  ص353 . یشاجنلا ، لاجر  کن : ییحی ، نب  دمحم  تقاثو  هرابرد  .جارـسلا » بوقعی  نع 
لاجر کن : جارـسلا ، بوقعی  تقاثو  هراـبرد  ص334 . یـسوطلا ، لاجر  کن : بوبحم ، نب  نسح  تقاـثو  هراـبرد  ،ص 82 ؛ یشاجنلا

ص451. یشاجنلا ،
ح14. ، 18 باب ص316 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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همه هدرک  ظفح  وا  اب  جورخ  زا  ار  اه  دنوادخ آ ن  هک  قح  رب  ياه  مدق  تباث  زا  يا  هدـع  زج  دـنک و  یم  جورخ  ماش  زا  ینایفـس  ... 
نیمز رد  ار  وا  دنوادخ  دیـسر  هنیدم  ءادیب  هب  نوچ  دیآ و  یم  هنیدم  تمـس  هب  گرزب  یهاپـس  اب  وا  .دـننک  یم  تعاطا  وا  زا  نایماش 

 . ...درب یم  ورف 

تسخن هتـسد  اب  گنهامه  ناوت  یم  زین  ار  تایاور  مود  هتـسد  دسر  یم  رظن  هب  اما  .دوب  تایاور  زا  يرهاظ  تشادرب  تشذگ  هچ  نآ 
زا شیپ  دنک و  یم  تکرح  هنیدم  تمس  هب  ینایفس  هاپـس  هک  تسین  نیا  تایاور ، مود  هتـسد  زا  دوصقم  هک  انعم  نیا  هب  درک ؛ ریـسفت 

دراو تسا ، هدش  هداد  لیـسگ  هنیدـم  يوس  هب  هک  ینایفـس  هاپـس  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دور ، یم  ورف  ءادـیب  رد  هنیدـم  هب  دورو 
ءادیب نیمزرس  هب  هکم  رهش  ریسم  رد  هک  نیمه  دوش ، یم  هکم  هناور  هدرک  كرت  ار  رهش  نیا  تراغ ، لتق و  زا  سپ  دوش و  یم  هنیدم 

.دور یم  ورف  نیمز  رد  دیسر 

فسخ هاپس  فده 

لباق ود  نیا  هک  دوش  یم  نشور  لمأت  اب  اما  .دـنا  توافتم  تکرح ، تهج  رب  تلـالد  رظن  زا  رهاـظ  هب  تاـیاور  دـش ، ناـیب  هک  ناـنچ 
زا تسیچ  هکم  يوس  هب  تکرح  زا  فسخ  هاپـس  فدـه  هک  هراب  نیا  رد  تسخن  هتـسد  تایاور  لاح ، نیا  اب  دـنرگید  کی  هب  لیوأت 

هاپـس دنا و  هتفر  هکم  هب  یـصاخشا  ای  صخـش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  .دنتـسین  حطـس  کی  رد  تلالد  تیفافـش  رظن 
.دنک یم  تکرح  هکم  يوس  هب  اه  نآ  بیقعت  رد  فسخ 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

(1) ؛  ...مهب فسخ  ءادیبلا  اولزنف  هکم  یلإ  اوجرخ  نیذلا  بلط  یف  شیج  لزن  اذإ 

208 ص :

ص203. نتفلا ، - 1

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 225 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_208_1
http://www.ghaemiyeh.com


 . ...دنور یم  ورف  نیمز  رد  دندمآ  دورف  ءادیب  رد  نوچ  .دوش  یم  هناور  نانآ  لابند  هب  یهاپس  دنور و  یم  هکم  تمس  هب  یناسک 

: تسا هدش  ثیدح  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

هغلبی نیح  شیجلا  ثعب  يذلا  لوقیف  ءایلیإ  اولزنی  یتح  لادبألا  مهیف  افلأ  رـشع  ینثا  عم  جرخ  فسخلاب  هکمب  يذلا  ذـئاعلا  عمـس  اذإ 
(1) ؛  ...ضرألا یف  اوخاسف  تثعب  ام  هیلإ  تثعب  هربع  لجرلا  اذه  یف  هللا  لعج  دقل  هللا  ورمعل  ءایلیإب  ربخلا 

نیا ات  دنک  یم  جورخ  دنتـسه  زین  لادـبا  ناشنایم  رد  هک  رفن  رازه  هدزاود  اب  دونـشب  ار  فسخ  ربخ  هدرب  هانپ  هکم  هب  هک  یـسک  یتقو 
دونـش یم  سدقملا  تیب  رد  ار  فسخ  ربخ  هدرک  هناور  وا  يوس  هب  ار  هاپـس  هک  نآ  یتقو  سپ  .دنیآ  یم  دورف  سدـقملا  تیب  رد  هک 

ورف نیمز  رد  اـه  نآ  یلو  مدرک  هناور  یهاپـس  شیوس  هب  نم  .تسا  هداد  رارق  یتربع  درم  نیا  رد  ادـخ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ  یم 
 . ...دنتفر

يدهم ماما  دوش  یم  هناور  هکم  تمس  هب  وا  بیقعت  رد  ینایفس  هاپس  هک  نآ  هک  سک  دنا  هدرک  نایب  تحارص  هب  رگید  یتایاور  هتبلا 
: دندومرف نینچ  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلمج  زا  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

، َهَّکَم َیلِإ  َجَرَخ  ْدَـق  َّيِدـْهَْملا  َّنَأ  ِِّیناَـیْفُّسلا  ِْشیَج  َریِمَأ  ُغـُْلبَیَف  َهَّکَم ، َیلِإ  اَْـهنِم  ُّيِدـْهَْملا  ُرَْفنَیَف  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  ًاـثَْعب  ُِّیناَـیْفُّسلا  ُثَْعبَی  َو  ... 
(2) ؛  ...مالسلا هیلع  َناَرْمِع  ِْنب  یَسُوم  ِهَّنُس  یَلَع  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  َهَّکَم  َلُخْدَی  یَّتَح  ُهُکِرُْدی  اَلَف  ِهَِرثَأ  یَلَع  ًاْشیَج  ُثَْعبَیَف 

ینایفس هاپس  هدنامرف  هب  دنک  یم  چوک  هکم  تمس  هب  يدهم  هک  نآ  زا  سپ  .دتسرف  یم  هنیدم  يوس  هب  ار  یهاپس  ینایفس  و  ... 
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یم هناور  شلابند  هب  ار  یهاپـس  وا  .تسا  هدرک  تکرح  هکم  تمـس  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  دسر  یم  شرازگ 
 . ...دوش یم  هکم  دراو  نارگن  ناسرت و  نارمع  نب  یسوم  نوچمه  وا  دنسر و  یمن  وا  هب  یلو  دنک 

دنک و یم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناج  دـصق  فسخ  هاپـس  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هدـش  دای  تایاور  زا 
هاپس بیقعت  زا  مه  بلطم  نیا  .تسا  هتشاد  دوجو  هنیدم  رد  ناشیا  ناج  يارب  هک  تسا  يدیدهت  لیلد  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  چوک 

.دنوش یم  هکم  دراو  نارگن  ناسرت و  ترضح  نآ  هک  تیاور  ریبعت  نیا  زا  مه  تسا و  طابنتسا  لباق  تسا  یماظن  یهاپس  هک  فسخ 

رهش ار  تکرح  تهج  هک  تسا  یتایاور  هب  دنناد  یم  هنیدم  رهـش  هب  ار  تکرح  تهج  رهاظ  هب  هک  یتایاور  تشگزاب  هک  تشذگ  و 
قافتا تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نتـشک  هک  هاپـس  فده  هرابرد  هتـسد  ود  نیا  ساسا ، نیا  رب  .دنناد  یم  هکم 

.دنراد رظن 

رتریذپ عافد  رظن  هب  تسخن  هتـسد  تایاور  دریذپن ، دنناد  یم  هنیدم  ار  تکرح  تهج  هک  یتایاور  هرابرد  هدشدای  ریـسفت  یـسک  رگا 
دراوم رد  هک  تسا  ییانثتـسا  يا  هدیدپ  هزجعم  تسا و  زیمآزاجعا  يا  هثداح  ءادیب  فسخ  دمآ  دـهاوخ  هک  نانچمه  اریز  دـنیآ ؛ یم 

ار فسخ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نتـشک  ار  ینایفـس  هاپـس  فده  رگا  نیا  دوجو  اب  .دریذپ  یم  ماجنا  ترورض 
؛ دوب دـهاوخ  گنهآ  مه  هزجعم  هطباض  اب  هثداح  نیا  .مینادـب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناج  زا  تظفاحم  لیلد  هب 

هار زاغآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  یطیارـش  رد  مه  نآ  هکم  رهـش  هب  ینایفـس  زهجم  هاپـس  دورو  اب  هکارچ 
هب ینایفس  هاپس  ریزگان  نیاربانب  .تسا  یمتح  ترضح  نآ  ندش  هتـشک  دنا  هدرکن  بسانم  یهد  ناماس  ار  دوخ  هاپـس  زونه  دنتـسه و 
نآ مینادب و  هنیدم  ار  ینایفس  هاپس  تکرح  تهج  میوش و  مزتلم  تایاور  مود  هتسد  هب  رگا  اما  دوش ، یم  دوبان  هنوگ  هزجعم  تروص 

.دوب دهاوخن  ریذپ  هیجوت  رظن  هب  فسخ  زیمآزجعم  هثداح  ققحت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نتشک  يارب  هن  مه 
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زیمآزاجعا يدادخر  ءادیب ؛ فسخ 

هقطنم رد  هار و  هنایم  رد  دوش  یم  هکم  مزاع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رورت  دصق  هب  ینایفـس  هاپـس  هک  نآ  زا  سپ 
خر رگ  شرازگ  يددـعتم  تایاور  .دـنام  یمن  هدـنز  اه  نآ  زا  یـسک  رفن  هس  ای  ود  زج  هب  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  رکـشل  نیا  ءادـیب 

اه نآ  ددجم  رارکت  هب  يزاین  ور  نیا  زا  دـندش و  رکذ  اه  نآ  زا  يرایـسب  لبق  ثحابم  یط  رد  هک  دنتـسه  ءادـیب  فسخ  هثداح  نداد 
ندوب زیمآزاجعا  .دریذـپ  یم  ماجنا  یبیغ  ياهورین  تلاخد  يدـنوادخ و  هدارا  اب  هک  تسا  زیمآزاجعا  يا  هثداح  دادـخر  نیا  .تسین 

نیمز هب  دهد و  یم  ادن  ینامـسآ  يدانم  هک  تسا  نیا  تایاور  زا  يا  هراپ  ریبعت  .تسا  طابنتـسا  لباق  تایاور  زا  يدادعت  دادخر  نیا 
: دنیامرف یم  نیشیپ  ربتعم  تیاور  همادا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  نیا  هلمج  زا  .دهد  یم  ار  ینایفس  رکشل  ندیعلب  ورف  روتسد 

...ٍرَفَن ُهَثاََلث  اَّلِإ  ْمُْهنِم  ُِتْلُفی  اَلَف  ْمِِهب ، ُفِسْخَیَف  َمْوَْقلا ، يِدِیبَأ  ُءاَدـَْیب ، اَی  ِءاَمَّسلا : َنِم  ٍداَنُم  يِداَُنیَف  َءاَدـْیَْبلا  ِِّیناَیْفُّسلا  ِْشیَج  ُریِمَأ  ُلِْزنَیَف  َلاَق :
؛(1)

سپ نک ! دوبان  ار  تعامج  نیا  ءادیب ، يا  دهد  یم  ادن  نامسآ  زا  يا  هدنهدادن  دیآ و  یم  دورف  ءادیب  رد  ینایفس  هاپـس  هدنامرف  سپ 
 . ...دنام یمن  یقاب  اه  نآ  زا  یسک  رفن  هس  زج  دنور و  یم  ورف  نیمز  رد 

يربتعم ثیدح  رد  هلمج  زا  .دعلب  ورف  ار  ینایفس  رکشل  دهد  یم  روتسد  ءادیب  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  تایاور  زا  رگید  یخرب  ریبعت 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

(2) ؛  ...مهمادقا ذخأتف  ضرألا  هللا  رمأیف  ینایفسلا  شیج  هیلإ  جرخی  ءادیبلا  یلإ  ءاج  اذإف 
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 . ...دریگ یم  ار  اه  نآ  نیمز  دهد و  یم  روتسد  نیمز  هب  دنوادخ  سپ  .دوش  یم  هناور  شیوس  هب  ینایفس  هاپس  دسرب  ءادیب  هب  نوچ 

رد هدش و  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  فسخ  تیاور  کی  رد  دریذپ  یم  ماجنا  ناحبـس  دنوادخ  رما  هب  لیئربج  مادـقا  هک  اج  نآ  زا  هتبلا 
، هدـشدای هتکن  زا  هتـشذگ  يور  ره  هب  .دـنراد  گـنهآمه  وـسمه و  ینومـضم  تیاور  ود  نیا  رظن  نیا  زا  لـیئربج و  هب  رگید  تیاور 

هداعلا قراخ  يرما  هدشدای  هثداح  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  ینشور  هب  ارجام  نیا  رد  لیئربج  تلاخد  دنوادخ و  میقتسم  روتسد 
نآ یعیبط  يداع و  يارجم  زا  روما  نایرج  هک  تسا  نیا  رب  لصا  شنیرفآ  ماظن  رد  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  .تسا  زیمآزاجعا  و 
هک ءادـیب  فسخ  هنوگچ  دـید  دـیاب  دریذـپب  ماـجنا  هژیو  طیارـش  رد  رارطـضا و  تلاـح  رد  زیمآزاـجعا  ياـه  هدـیدپ  ققحت  دـشاب و 

یتقو هک  تسا  نیا  دتفا  یب  قافتا  اسآ  هزجعم  دادخر  نیا  هک  تسا  هدـش  ثعاب  هچ  نآ  .دـتفا  یم  قافتا  تسا  زیمآزاجعا  يدادـخر 
دوخ یناهج  تکرح  فرش  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسا  ینامز  ای  دور  یم  ورف  نیمز  لد  رد  فسخ  هاپس 

هدرکن ادیپ  ار  ترـضح  نآ  هب  نتـسویپ  تصرف  ناهج  نانمؤم  هوبنا  تیعمج  تسا و  هتـشذگن  يزیچ  نآ  یمومع  نالعا  زا  ای  دنتـسه 
ناج زا  دـنناوتب  هک  دنتـسین  یطیارـش  رد  زونه  دـنرب و  یم  رـس  هب  فعـض  رد  هدُـع  هدِـع و  رظن  زا  ترـضح  نآ  لـیلد  نیمه  هب  .دـنا 
هللا لجع  يدهم  ماما  نتـشک  دصق  هک  یماظن  تاودا  رازبا و  اب  دنمورین  هاپـس  کی  رگا  طیارـش  نیا  رد  دـنیامن و  تظفاحم  ناشدوخ 

هتـشک اب  هک  تسا  نشور  دـسرب و  دوخ  موش  فدـه  هب  تسناوت  دـهاوخ  یتحار  هب  دوش  دراو  هکم  هب  دراد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
نآ ور  نیا  زا  .تخیر  دهاوخ  مه  هب  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  يارب  یهلا  ياه  همانرب  مامت  ترضح  نآ  ندش 
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دهاوخ لکـش  زین  زاـجعا  هجیتـن  رد  دوب و  دـهاوخ  مهارف  تیعقوم  نیا  رد  تسا  هزجعم  ققحت  زوـجم  هک  يرارطـضا  هژیو و  طـیارش 
.تفر دهاوخ  ورف  نیمز  لد  رد  اسآ  هزجعم  لکش  هب  ینایفس  رکشل  یهلا  هدارا  تلاخد  اب  تفرگ و 

فسخ نامز 

: دنوش یم  نایب  بیترت  هب  هک  دنراد  دوجو  تیاور  هتسد  هس  دهد ؟ یم  يور  ینامز  هچ  ثحب  دروم  دادخر 

تایاور نیا  .دنناد  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  زا  لبق  هب  طوبرم  ار  ءادیب  فسخ  هثداح  هک  یتایاور  فلا )
: دنرارق نیا  زا 

: دندومرف يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1

؛(1) ُِّیناَمَْیلا ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ُفْسَْخلا َو  ُِّیناَیْفُّسلا َو  ُهَْحیَّصلا َو  ِِمئاَْقلا : ِماَِیق  َْلبَق  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ 

.ینامی هیکز و  سفن  ندش  هتشک  فسخ و  ینایفس و  ادن و  تسا : هناشن  جنپ  مئاق  مایق  زا  شیپ 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ  زا  . 2

َنِم يِداَـنُْملا  َو  ِهَّیِکَّزلا ، ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  ِءاَدـْیَْبلِاب َو  ٌفْسَخ  ِِّیناَـیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  ِِمئاَْـقلا : ِماَِـیق  ِلـْبَق  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  َّدـُب  اـَل  يِذَّلا  ِمُوتْحَْملا  َنِم 
؛(2) ءاَمَّسلا

زا يا  هدنهد  ادن  هیکز و  سفن  ندش  هتـشک  ءادـیب و  فسخ  ینایفـس و  جورخ  دوب  دـهاوخ  مئاق  مایق  زا  شیپ  ریزگان  هک  یتایمتح  زا 
.دوب دهاوخ  نامسآ 

213 ص :

ص56) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ص310 ج8 ، یفاکلا ، - 1
ح26 ، 14 باب ص272 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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: تسا هدش  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  نینچمه  . 3

ِهَّیِکَّزلا َو ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ِِّیناَیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  ِّیِساَّبَْعلا َو  ُكاَلَه  َلاَق : َیِه ؟ اَم  َو  ُْتُلق : یََلب ! َلاَقَف : ِْرمَْألا ؟ اَذَه  ْيَدَی  َْنَیب  ٍهَماَلَع  ْنِم  اَم  َُهل : ُْتُلق 
؛(1) ِءاَْدیَْبلِاب ُفْسَْخلا 

ینایفس و جورخ  یسابع و  تکاله  دندومرف : تسیچ ؟ نآ  مدیسرپ : يرآ ! دندومرف : دوب ؟ دهاوخ  يا  هناشن  رما  نیا  زا  شیپ  مدیسرپ 
.ءادیب فسخ  هیکز و  سفن  ندش  هتشک 

: تسا تروص  نیدب  ترضح  نآ  رگید  تیاور  . 4

هیلع و هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  َلاَق  ْدَق  َو  ُتِّقَُون ، َال  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  اَی  َلاَقَف : مالـسلا ؟ هیلع  ِِمئاَْقلا  ُجوُرُخ  یَتَم  َكاَِدف ! ُْتلِعُج  َُهل : ُْتُلق 
ِِّیناَیْفُّسلا َو ُجوُرُخ  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِیف  ُءاَدِّنلا  َّنُهَالوُأ  ٍتاَماَلَع : َسْمَخ  ِْرمَْألا  اَذَه  َماَّدـُق  َّنِإ  ٍدَّمَُحم ! َابَأ  اَی  .َنُوتاَّقَْولا  َبَذَـک  ملـس : هلآ و 

؛(2) ِءاَْدیَْبلِاب ٌفْسَخ  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ِِّیناَساَرُْخلا َو  ُجوُرُخ 

مینک و یمن  نییعت  تقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دـمحموبا ، يا  دـندومرف : تسا ؟ ینامز  هچ  مئاق  جورخ  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع 
جنپ رما  نیا  زا  شیپ  دمحموبا ، يا  .دنیوگ  یم  غورد  دننک  یم  تقو  نییعت  هک  نانآ  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

.ءادیب فسخ  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  یناسارخ و  جورخ  ینایفس و  جورخ  ناضمر و  هام  رد  تسا  ییادن  شنیلوا  تسا : هناشن 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  یلسرم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  . 5

یتح شیجلا  لبقت  هکم و  مدقی  یتح  ُبَّقَرَتَی » ًاِفئاَخ   » یـسوم هنـس  یلع  اهنم  يدهملا  جرخی  نیلجرلا و  بلط  یف  شیجلا  جرخی  و  ... 
الا مهنم  تلفی  الف  مهب  فسخ  كالهلا  شیج  وه  ءادیبلا و  اولزن  اذإ 

214 ص :

ح21. ، 14 باب ص269 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ح6. ، 16 باب ص301 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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(1) ؛  ...لوقیف هریزو  هعم  فرصنی و  یلصیف و  ماقملا  نکرلا و  نیب  مئاقلا  موقیف  ربخم 

نیا ات  دوش  یم  جراخ  هنیدم  زا  نارگن  ناساره و  یـسوم  نوچمه  يدهم  دنک و  یم  تکرح  درم  ود  نآ  نتفرگ  يارب  هاپـس  نآ  و  ... 
ربخ هک  یسک  زج  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  دیسر  ءادیب  هب  نوچ  دیآ و  یم  تسا  يدوبان  هاپس  هک  هاپـس  نآ  دوش و  یم  هکم  دراو  هک 

هک یلاح  رد  هدرک و  مامت  ار  زامن  سپـس  درازگ ، یم  زامن  دتـسیا و  یم  ماقم  نکر و  نایم  مئاق  سپ  .دنام  یمن  هدنز  نانآ  زا  دروایب 
...دیوگ یم  دنک و  یم  نخس  هب  زاغآ  تسوا  اب  شریزو 

هک ناـنچمه  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یفعج  رباـج  زا  لـسرم  تروص  هب  یـشایع  موحرم  هک  ار  ریخا  تیاور  هتبلا 
، دراد تلالد  بیترت  رب  ءاف »  » فرح تهج  هب  هک  مئاقلا » موقیف   » ياج هب  هدرک و  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  یناـمعن  موحرم  دـمآ  دـهاوخ 
رب فسخ  مدـقت  زا  هک  درک  بوسحم  یتاـیاور  هرمز  رد  ناوت  یمن  ار  ثیدـح  نیا  دراد  دوجو  نآ  رد  هکمب » ذـئموی  مئاـقلا  و   » ریبعت

.دنیوگ یم  نخس  روهظ 

یم قافتا  مئاق  مایق  زا  شیپ  هک  تسا  ییاه  هناشن  زا  ءادـیب  فسخ  هک  دنتـشاد  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  یگمه  هدـش  دای  ثیدـح  راهچ 
.دتفا

: دنرارق نیدب  تسا  روهظ  زا  سپ  ءادیب  فسخ  اه  نآ  ساسا  رب  هک  یتایاور  ب )

: دندومرف امش  جرف  نامز  هب  خساپ  رد  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1

َهَّللا َنِذْأَتْـسَی  ِهِدَِیب َو  َبیِـضَْقلا  َلَواَنَتَی  َهَماَمِْعلا َو  َهَدُْرْبلا َو  َهَیاَّرلا َو  َرُْـشنَی  َعْرِّدلا َو  َسَْبلَی  ِهِدْـمِغ َو  ْنِم  َْفیَّسلا  َجِرُْخیَف  َهَّکَم  َلِْزنَی  یَّتَح  ... 
ِیف

215 ص :

ص64. ج1 ،  یشایعلا ،  ریسفت  - 1
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ُهَّللا ُمُهُِکلُْهیَف  ِهَنیِدَْـملا  َیلِإ  ًاْشیَج  َِکلَذ  َدـْنِع  ُّیِماَّشلا  ُثَْعبَی  ُهَنوُِعبَّتَی َو  ُساَّنلا َو  ُهُِعیاَُبیَف  ِْرمَْألا  اَذَـه  ُبِحاَص  َِکلَذ  َدـْنِع  ُرَهْظَیَف  ِهِروُهُظ ... 
(1) ؛  ...َّلَج َّزَع َو 

نت هب  ار  هرز  دشک و  یم  نوریب  ماین  زا  ار  ریـشمش  دیآ و  یم  دورف  هکم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  نیا  ات  ... 
رد سپ  ...دریگ  یم  روهظ  نذا  دـنوادخ  زا  دریگ و  یم  تسد  هب  اصع  دـشوپ و  یم  همامع  ابع و  دزارفا و  یمرب  ار  مچرپ  دـنک و  یم 
لاح نیا  رد  ینایفـس )  ) یماش دـنیامن و  یم  تیعبت  وا  زا  دـننک و  یم  تعیب  وا  اب  مدرم  دـنک و  یم  روهظ  رما  نیا  بحاـص  لاـح  نیا 

...دنک یم  كاله  ار  اه  نآ  نآ  زا  شیپ  دنوادخ  دراد و  یم  لیسگ  هنیدم  هب  ار  یهاپس 

لیـسگ هنیدم  يوس  هب  هک  یهاپـس  تکاله  زا  دوصقم  تایاور  ریاس  هنیرق  هب  اما  تسا  هدماین  تحارـص  هب  ءادیب  هژاو  تیاور  نیا  رد 
: دن هداد ا  رکذت   (3) یناردنزام حلاص  الم  (2) و  یسلجم همالع  نوچمه  یفاک  ناحراش  هک  نانچمه  تسا ، فسخ  نامه  دوش  یم 

: دنیامرف یم  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2

ِیف ِْهَیلِإ  ِهَّللا  َنوُعِمَتْجَی َو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ِِمئاَْـقلا  ُباَحْـصَأ  ِهَّللا  ْمُه َو  ٍهَدوُدـْعَم َو  ٍهَّمُأ  یلِإ  َباذَْـعلا  ُمُْهنَع  اـنْرَّخَأ  ِْنَئل  َو 
(4) ؛  ...ْمِهِماَْدقَأ ُذُخْأَتَف  َضْرَْألا  ُهَّللا  ُُرمْأَیَف  ِِّیناَیْفُّسلا  ُْشیَج  ِْهَیلِإ  ُجُرْخَی  ِءاَْدیَْبلا  َیلِإ  َءاَج  اَذِإَف  ٍهَدِحاَو ، ٍهَعاَس 

هظحل کی  رد  دنگوس  ادخ  هب  دنتـسه  مئاق  باحـصا  اه  نآ  هک  نیعم  یتعامج  نامز  ات  میزادنیب  ریخأت  هب  اه  نآ  زا  ار  باذـع  رگا  و 
دزن

216 ص :

، رـضاح باتک  کن : ثیدـح ، نیا  راـبتعا  هراـبرد  . ) ح43 ، 14 باب ص279 ، یناـمعنلل ، هبیغلا  ح285 ؛ ص224 ، ج8 ، یفاـکلا ، - 1
ص207)

ص301. ج52 ، راونالا ، راحب  - 2
ص301. ج12 ، یفاکلا ، لوصا  حرش  - 3

ص152)  ، رضاح باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ص205 ج2 ، یمقلا ، ریسفت  - 4
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نیمز دهد و  یم  روتـسد  نیمز  هب  دنوادخ  سپ  .دنک  یم  تکرح  وا  يوس  هب  ینایفـس  هاپـس  دسرب  ءادیب  هب  نوچ  دنیآ و  یم  درگ  وا 
 . ...دریگ یم  ار  اه  نآ 

: تسا هدش  لقن  نینچ  يرگید  تیاور  رد  ترضح  نآ  زا  . 3

وُعْدَیَف ُِقلَْطنَی  َُّمث  ًاْئیَـش ، َِکلَذ  یَلَع  ُدیِزَی  َال  َو  َهَِلتاَقُْملا ، ُُلتْقَیَف  ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَیَف  َِلُتق  ْدَق  ُهَِلماَع  َّنَأ  ُهُُغْلبَیَف  ٍّرُِمب ، َّرُمَی  یَّتَح  ُریِـسَیَف  ُِمئاَْقلا  ُجُرْخَی 
(1)  . ...مِهِماَْدقَِأب َذُخْأَت  ْنَأ  َضْرَْألا  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُُرمْأَیَف  ِِّیناَیْفُّسِلل  ِناَْشیَج  ُجُرْخَیَف  ِءاَْدیَْبلا  َیلِإ  َیِهَْتنَی  یَّتَح  َساَّنلا 

: دنک یم  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  یلسرم  ثیدح  رد  یبلحلا  یلعالادبع  . 4

یهتنی یتح  ...هیلع  هللا  یلص  هیبن  هنس  هللا و  باتک  یلإ  سانلا  وعدیف  هکمب  حبصیف  فیرخلا  عزقک  اعزق  هدحاو  هعاس  یف  نوعمجی  ... 
؛(2) مهمادقأ تحت  نم  مهذخأیف  ضرألا  هللا  رمأیف  ینایفسلا  شیج  هیلإ  جرخیف  ءادیبلا ، یلإ 

ندش عمج  هکارچ  دـتفا ؛ یم  قافتا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  زا  سپ  فسخ  تایاور ، زا  هتـسد  نیا  ساسا  رب 
زاغآ يانعم  هب  یگمه  ...و  هکم  رهـش  يارب  رازگراـک  ندرک  بوصنم  زین  هکم و  رهـش  زا  جورخ  ترـضح و  نآ  دزن  ماـما  باحـصا 

.تسا ترضح  نآ  یناهج  مایق  ندش 

: دنرارق نیدب  تایاور  نیا  دنیوگ  یم  نخس  ءادیب  فسخ  اب  روهظ  ینامز  مه  زا  تایاور  زا  هتسد  نیموس  ج )

: دندومرف يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

217 ص :

ص478. ج2 ، هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  - 1
ص308. ج52 ، راونالا ، راحب  ص57 ؛ ج2 ، یشایعلا ، ریسفت  - 2
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، ٍرَفَن ُهَثاََلث  اَّلِإ  ْمُْهنِم  ُِتْلُفی  اَلَف  ْمِِهب ، ُفِسْخَیَف  َمْوَْقلا  يِدـِیبَأ  ُءاَدـَْیب ، اَـی  ِءاَـمَّسلا : َنِم  ٍداَـنُم  يِداَُـنیَف  َءاَدـْیَْبلا  ِِّیناَـیْفُّسلا  ِْشیَج  ُریِمَأ  ُلِْزنَیَف  ... 
اِمل ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » ُهَیآـْلا ِهِذَـه  َْتلََزن  ْمِهِیف  ٍْبلَک َو  ْنِم  ْمُه  ْمِِهتَیِْفقَأ َو  َیلِإ  ْمُهَهوُجُو  ُهَّللا  ُلِّوَُحی 

ًاریِجَتْـسُم ِماَرَْحلا  ِْتیَْبلا  َیلِإ  ُهَرْهَظ  َدَنْـسَأ  ْدَق  َهَّکَِمب ، ٍِذئَمْوَی  ُِمئاَْقلا  َو  َلاَق : .َهَیْآلا  اهِرابْدَأ » یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم 
(1)  . ...مُکِِّیبَن ِْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإَف  ِساَّنلا  َنِم  اََنباَجَأ  ْنَمَف  َهَّللا  ُرِْصنَتْسَن  اَّنِإ  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ  اَی  يِداَُنیَف : ِِهب ،

: تسا هدش  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  یلسرم  تیاور  رد  . 2

ٍدَّمَحُِمب ِهَّللِاب َو  َیلْوَأ  اَنَأ  ِهَّللا  ُِّیلَو  اَنَأ  ُلوُقَی  اَِهب  ًاریِجَتْـسُم  ِهَبْعَْکلا  َدـْنِع  َهَّکَِمب  ٍذـِئَمْوَی  ُِمئاَْقلا  َلاَـق َو  ْنَأ  َیلِإ  ِِّیناَـیْفُّسلا  ِْشیَِجب  َفِسُخ  اَذِإ 
(2)  . ...ساَّنلا َیلْوَأ  اَنَأَف  َمَدآ  ِیف  ِینَّجاَح  ْنَمَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تروص هب  بوبحم و  نب  نسح  زا  لضف  ار  مود  تیاور  دـنک و  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  رباـج  ار  تسخن  تیاور  هچرگ 
اب اه  نآ  لماک  نتم  ًالوا  هک  ارچ  دـنتیاور ؛ کی  عقاو  رد  ود  نیا  دایز  لاـمتحا  هب  دـنک ، یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  عوفرم 

دنـس رد  تقد  اب  هک  نانچمه  دراد ، دوجو  بوبحم  نب  نسح  تسخن  تیاور  دنـس  رد  ًایناث  دنراد ، یناوارف  ياه  تهباشم  رگید  کی 
.تسا هدوب  بوبحم  نب  نسح  باتک  تیاور  نیا  عبنم  دوش  یم  مولعم  تسخن  ثیدح 

تایاور هب  ناوت  یم  ار  موس  هتسد  تایاور  هدشدای  تایاور  نایم  زا 

218 ص :

یشایع ریسفت  رد  ثیدح  نیا  رضاح ص81 .)  باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح67 ، 14 باب ص290 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
.دراد حیجرت  نآ  رب  ینامعن  لقن  نآ ، دنس  فعض  هب  رظن  هک  هدش  تیاور  رگید  يا  هنوگ  هب  ص64 ) (ج1 ،

ص305. ج52 ، راونالا ، راحب  - 2
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دتفا یم  قافتا  فسخ  هثداح  هک  زور  نآ  رد  مئاق  هک  دوب  نیا  تایاور  هتسد  نیموس  ریبعت  هک  حیضوت  نیا  هب  دنادرگ ؛ زاب  لوا  تسد 
فـسخ زور  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  درادن  تلالد  نیا  زا  شیب  هکمب » ذئموی  مئاقلا   » ریبعت .تسا  هکم  رد 

زور نامه  رد  ینامز  ظاحل  هب  هک  نیا  اما  دـتفا ، یم  قافتا  مایق  زور  ناـمه  رد  فسخ  هثداـح  دـنراد و  روضح  فرـش  هکم  رهـش  رد 
هک دراد  لامتحا  نیاربانب  .تسین  طابنتـسا  لباق  تیاور  نیا  زا  دننامز  مه  ًاقیقد  ود  نیا  هک  نیا  ای  فسخ  ای  دتفا  یم  قافتا  مایق  ادـتبا 

لوا هتـسد  اب  موس  هتـسد  تایاور  نیاربانب  .دـشاب  مایق  زا  شیپ  یتاعاس  فسخ  یلو  دـنتفیب ، قافتا  زور  کی  رد  فسخ  مایق و  هثداح 
هتسد تایاور  رد  هک  يریباعت  زا  اریز  دنادرگزاب ؛ ناوت  یمن  مود  هتسد  هب  تهج  نیا  زا  ار  موس  هتسد  هتبلا  دوب و  دنهاوخ  گنهآ  مه 

هلصاف زور  کی  زا  شیب  فسخ  هثداح  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مایق  نایم  هک  دوش  یم  هدافتسا  دراد  دوجو  مود 
.فسخ هثداح  نآ ، زا  سپ  تعاس  دنچ  هلصاف  هب  دهد و  یم  قافتا  مایق  زور  کی  رد  تفگ  ناوت  یمن  نیاربانب ، .دراد  دوجو 

لمتـشم مادک  ره  هک  دراد  دوجو  تیاور  هتـسد  ود  فسخ  ققحت  نامز  صوصخ  رد  هک  دـش  نشور  هتفگ  شیپ  تایاور  عومجم  زا 
يا هزادنا  هب  ترثک  نیا  هتبلا  .دنتسه  مود  هتـسد  زا  رتشیب  ددع و  شـش  لوا  هتـسد  تایاور  دادعت  ظاحل  هب  دوب و  ربتعم  تیاور  ود  رب 

هتـسد تایاور  فسخ  نامز  هلئـسم  رد  ضراعت  زا  هتـشذگ  رگید  يوس  زا  دوش و  تایاور  مود  هتـسد  رب  نآ  حیجرت  ثعاب  هک  تسین 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مود  هتـسد  تایاور  تلالد  هب  هک  دنـضراعت  رد  رگید  کی  اب  زین  رظن  نیا  زا  موس  مود و 

نامز رد  ترـضح  نآ  روضح  ناکم  موس  هتـسد  نومـضم  قبط  هک  نآ  لاح  دنراد ، روضح  فرـش  ءادیب  هقطنم  رد  فسخ  نامز  رد 
روهظ اب  نآ  ینامز  تبسن  فسخ و  قیقد  نامز  هرابرد  ور  نیا  زا  .تسا  هکم  فسخ 

219 ص :
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کی اب  یتهج  زا  هچرگ  هدـشدای  تایاور  .درک  تواضق  ناوت  یمن  هناعطاق  تروص  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما 
خر ینایفـس  هاپـس  يارب  هثداح  نیا  هک  نیا  زین  تفای و  دهاوخ  ققحت  ءادـیب  فسخ  هک  نیا  لصا  رد  نکیل  دـندوب  ضراعت  رد  رگید 

زا یـشخب  رد  هک  یکدنا  ضراعت  دنراد و  رظن  قافتا  دوب  دـهاوخ  روهظ  زا  یکدـنا  هلـصاف  اب  دادـخر  نیا  هک  نیا  زین  داد و  دـهاوخ 
يازجا رخأت  مدقت و  نایب  ارجام و  لقن  رد  هک  دشاب  ثیداحا  نایوار  يوهـس  هابتـشا  زا  یـشان  دناوت  یم  دراد  دوجو  اه  نآ  نومـضم 

.دنا هدرک  مدقم  رگید  یخرب  رب  هابتشا  هب  ار  ازجا  زا  یخرب  ارجام  ریس  نایب  رد  دنا و  هتفر  اطخ  هب  نآ 

220 ص :
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هیکز سفن 

هراشا

(1)

ینایفـس و اب  سایق  رد  هناشن  نیا  .تسا  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  دـش ، دـهاوخ  یـسررب  ور  شیپ  راتـشون  رد  هک  يا  هناشن  نیمراهچ 
لامک یفاک ، نوچ  مه  ربتعم  ییاه  باتک  رد  تایاور  نیا  اما  تسا ، هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يرت  مک  تاـیاور  ینامـسآ ، ۀـحیص 

.تخادرپ قیقحت  هب  اه  نآ  دانسا  اوتحم و  ةرابرد  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  .تسا  هدش  شرازگ  یـسوط  خیـش  ینامعن و  هبیغلا  نیدلا ،
.میـشاب هدـنیآ  رد  نآ  ققحت  رظتنم  دـیابن  تسا و  هدوب  خـیرات  ۀتـشذگ  هب  طوبرم  هناـشن  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  نیا ، رب  نوزفا 

رد دیامن و  نییبت  ار  عوضوم  نیا  فلتخم  داعبا  دشوک  یم  راتـشون  نیا  .دوش  ماجنا  دنم  شور  یقیقحت  زین  هراب  نیا  رد  دیاب  نیاربانب ،
.دهاکب هلئسم  نیا  تاماهبا  زا  ینید ، نایاوشیپ  نانخس  هب  دانتسا  اب  دوخ  ناوت  دح 

221 ص :

.دوش یم  ریدقت  ناشیا  زا  هلیسو  نیدب  هک  تسا  هدش  نیودت  یمساق  یلعدمحم  ياقآ  یمارگ  لضاف  يراکمه  اب  شخب  نیا  - 1
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هناشن جنپ  زا  یکی  هیکز  سفن  لتق 

یم ار  اه  هناشن  نیا  تیمها  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  لقتـسم  هژیو و  تروص  هب  هناـشن  جـنپ  زا  روهظ ، میـالع  تیاور  عومجم  رد 
سفن ندش  هتشک  .تفایرد  لقتسم  لکـش  هب  اه  هناشن  نیا  نایب  يزاسادج و  زا  مه  (1) و  اه نآ  هب  طوبرم  تایاور  ددعت  زا  مه  ناوت 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدـش  حیرـصت  نآ  هب  تایاور  یخرب  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  يا  هناگ  جـنپ  ياه  هناـشن  زا  هیکز 
: دیامرف یم   (2)  - ًاحیحص هدع  یناثلا  دیهشلا  حیحصلاک و  نسح  دسیون : یم  نآ  هرابرد  یسلجم  همالع  هک  یثیدح - 

(3) ؛  ...ِیناَمَْیلا ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  ُفْسَْخلا َو  ُِّیناَیْفُّسلا َو  ُهَْحیَّصلا َو  ِِمئاَْقلا : ِماَِیق  َْلبَق  ٍتاَماَلَع  ُسْمَخ 

ورف ینایفس ، جورخ  ینامسآ ، هحیص  دنک : یم  ادیپ  ققحت  هناشن  جنپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ 
 . ...ینامی جورخ  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  هکم ،) کیدزن  یناکم   ) ادیب رد  یگتفر 

، درک جورخ  اه  هناشن  نیا  ققحت  زا  شیپ  امش  تیب  لها  زا  يدرف  رگا  دیسرپ : هک  هلظنح  نب  رمع  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
! ریخ دندومرف : مینک ، یهار  مه  مایق  رد  ار  وا  ایآ 

: دندومرف ریصب  وبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید ، یتیاور  رد 

ُْلتَق ِِّیناَساَرُْخلا َو  ُجوُرُخ  ِِّیناَیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  َناَضَمَر َو  ِرْهَـش  ِیف  ُءاَدِّنلا  َّنُهَالوُأ  ٍتاَـماَلَع  َسْمَخ  ِْرمَأـْلا  اَذَـه  َماَّدـُق  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  اـَبَأ  اَـی  ... 
؛(4) ءاَْدیَْبلِاب ٌفْسَخ  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا 

222 ص :

....و  279 ، 265 ص262 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص406. ج26 ، لوقعلا ، هآرم  - 2

ص65) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح483 ص310 ، یفاکلا ، - 3
ح6. ، 16 باب ص302 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 4
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یناسارخ ینایفـس و  مایق  سپـس  ناضمر و  هام  رد  ادن  اه  نآ  نیلوا  هک  داد  دهاوخ  يور  تمالع  جنپ  رما ، نیا  زا  شیپ  دمحموبا ، يا 
.تسادیب فسخ  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  و 

هیکز سفن  ندش  هتشک  ندوب  یمتح 

نیا ندوب  یمتح  دیامن ، یم  ار  دادخر  نیا  تیمها  هدش و  نایب  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  يارب  تایاور  رد  هک  ییاه  یگژیو  رگید  زا 
هدـش ناـیب  ...و  یتح » جرخیـال  «، » نوکی نا  ّدـبال  «، » موتحم : » نوچ یفلتخم  ریباـعت  اـب  يددـعتم  تاـیاور  رد  بلطم  نیا  .تسا  هعقاو 

: دسرپ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  يربتعم ، تیاور  رد  هلمج  زا  ؛(1)  تسا

لتق موتحملا و  نم  سابعلا  دـلو  فـالتخا  معن و  یل :]  ] لاـق موتحملا ؟ نم  ینایفـسلا  جورخ  نا  لوقی : ناـک  مالـسلا  هیلع  رفعجاـبا  نا 
؛(2) ...و موتحملا  نم  هیکزلا  سفنلا 

هلب و دـندومرف : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تاموتحم  زا  ینایفـس  جورخ  دـندومرف  یم  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
...و تسا  تاموتحم  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  سابع و  نادنزرف  فالتخا 

: دندومرف ترضح  نآ  تسا ؟ تاموتحم  زا  ینایفس  ایآ  دش : هدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ربتعم  تیاور  رد  و 

ِمُوتْحَْملا َو َنِم  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ُُعلْطَت  ٌّفَک  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ِءاَدـْیَْبلا  ُفْسَخ  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ُِمئاَْـقلا  ِمُوتْحَْملا َو  َنِم  ِهَّیِکَّزلا  ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  َو  ْمَعَن ،
(3) ؛  ...ءاَمَّسلا َنِم  ُءاَدِّنلا 

223 ص :

ح11. ، 14 باب ص261 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص31) رضاح ، باتک  : کن ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح14 ، 57 باب ص652 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص204) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح15 ، 14 باب ص265 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 3
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نامـسآ زا  هک  یتسد  تسا و  تایمتح  زا  ادـیب  فسخ  تسا و  تایمتح  زا  مئاـق  تسا و  تاـیمتح  زا  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  و  هلب ،
 . ...تسا تایمتح  زا  ادن  تسا و  تایمتح  زا  دوش  یم  نایامن 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ، ربتعم  ینابم  زا  یخرب  ساسا  رب  هک  رگید  یتیاور  رد  و 

َنِم يِداَـنُْملا  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  ِءاَدـْیَْبلِاب َو  ٌفْسَخ  ِِّیناَـیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  ِِمئاَْـقلا ، ِماَِـیق  ِلـْبَق  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  َّدـُب  اـَل  يِذَّلا  ِموـُتْحَْملا  َنِم 
؛(1) ءاَمَّسلا

يا هدنهد  ادن  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ادیب و  فسخ  ینایفـس و  جورخ  داد ، دهاوخ  خر  مئاق  مایق  زا  شیپ  راچان  هب  هک  یتایمتح  زا 
.دوب دهاوخ  نامسآ  زا 

رد ترـضح  نآ  .تسا  هدـش  نییبت  يرت  شیب  دـیکأت  اب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نیعا  نب  نارمح  ثیدـح  رد  هدـش ، داـی  بلطم 
: دیامرف یم  هدش  دای  ثیدح 

َنِم يِداَـنُْملا  ِهَّیِکَّزلا َو  ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  ِءاَدـْیَْبلِاب َو  ٌفْـسَخ  ِِّیناَـیْفُّسلا َو  ُجوُرُخ  ِِمئاَْـقلا  ِماَِـیق  ِلـْبَق  ْنِم  َنوُـکَی  ْنَأ  َّدـُب  اـَل  يِذَّلا  ِموـُتْحَْملا  َنِم 
(2) .ءاَمَّسلا

224 ص :

نع یلمیتلا ، نسحلا  نب  یلع  نع  دیعـس ، نب  دمحم  نب  دـمحا  تسا : تروص  نیدـب  تیاور  نیا  دنـس  ص272 . یناـمعنلل ، هبیغلا  - 1
.نیعا نب  نارمح  نع  طامقلا ، دـلاخ  یبا  نع  ملـسم ، نب  نوراـه  نع  یمـشاهلا ، بوقعی  نب  یلع  نع  نسحلا ، ءاـنبا  دـمحا  دـمحم و 

، درادـن دوجو  شا  هراـبرد  یحیرـص  قیثوت  امدـق  بتکرد  هک  تسا  بوقعی  نب  یلع  دراد ، دوـجو  تیاور  نیا  دنـس  رد  هک  یلکـشم 
لیلد هب  ص284 ) ج11 ، لئاسملا ، ضایر   ) ضایر بحاص  ص94 ) ج30 ، مالکلا ، رهاوج   ) رهاوج بحاص  نوچ  مه  یناـسک  نکیل 

هقث ار  وا  رگید  يانبم  ساسا  رب  زین  یناجنز  يریبش  هللا  تیآ  .دـنا  هدومن  مکح  شتقاثو  هب  دـنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  لاـضفونب  هک  نیا 
ص5752) ج18 ، حاکن ، باتک   ) .دناد یم 

ح26. ، 14 باب ص272 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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نتفر ورف  ینایفـس ، مایق  تسین ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مایق  زا  شیپ  اه  نآ  ققحت  زا  يا  هراچ  هک  یتاموتحم  زا 
.تسا ینامسآ  يدانم  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ءادیب ، نیمزرس  رد 

اب نیاربانب ، .دنک  یم  دـیکأت  رت  شیب  اه  هناشن  نیا  ندوب  ینیقی  یمتح و  رب  نیـشیپ ، ثیداحا  هب  تبـسن  ثیدـح ، نیا  رد  دـبال »  » هژاو
.تسا روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  هتفگ ، شیپ  ياه  تیاور  هب  هجوت 

هیکز سفن  يانعم 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هیکز  سفن  يانعم  رد  ساسا ، نیا  رب   (1) .تسا هدمآ  ّومن  دشر و  تراهط و  يانعم  هب  برع  تغل  رد  تاکز 

؛ تسا هدشن  بکترم  یهانگ  هک  یصخش  ینعی  رهاط ، سفن  يانعم  هب  . 1

.تسا هتفای  دشر  لماکتم و  تیصخش  يانعم  هب  . 2

: دراد دوجو  ینیارق  لوا ، يانعم  دییأت  يارب 

هب مارح » سفن   » ای و  مارحلا » مدـلا   » هژاو هیکز ، سفن  هژاو  لامعتـسا  ياج  هب  عوضوم  نیا  هب  هراشا  ماقم  رد  تاـیاور  زا  یخرب  رد  . 1
: دنا هدومرف  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  هتفر  راک 

؛(2) ...مارح موی  یف  مارح  سفن  لتق  نالف  ینب  کلم  رخاب  مکربُخا  الأ 

 . ...مارح يزور  رد  مارح  یسفن  ندش  هتشک  ماگنه  مهدن ؟ ربخ  نالف  نادناخ  تنطلس  ندیسر  نایاپ  هب  نامز  زا  ار  امش  ایآ 

هژاو نیاربانب ، .تشک  دـیابن  شا  یهانگ  یب  یکاـپ و  لـیلد  هب  ار  وا  هک  نآ  ینعی  تسا ، عونمم  ياـنعم  هب  تیاور  نیا  رد  مارح ، هژاو 
هک هیکز  سفن 

225 ص :

ص307. ج2 ، هیاهنلا ، - 1
ح17. ، 14 باب ، 266 ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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.دوب دهاوخ  هانگ  یب  كاپ و  تیصخش  يانعم  هب  زین  هتفر  راک  هب  تایاور  ریاس  رد 

: تسا هدمآ  نینچ  هیکز ، سفن  فیصوت  رد  ناملس  تیاور  رد  . 2

؛(1) ...ماقملا نکرلا و  نیب  همد  حیرضت  هیکزلا و  هبیطلا  سفنلاب  مُکثِّدحُاس  ّینإ  امأ 

.مهد یم  ربخ  ماقم  نکر و  نایم  وا  ندش  هتشک  هانگ و  یب  كاپ و  سفن  زا  ار  امش  نم 

.تسا هانگ  یب  كاپ و  تیصخش  يانعم  هب  هدش و  فیصوت  هبیط  هب  هیکز  سفن  زین  تیاور  نیا  رد 

: تسا هدمآ  هانگ  یب  كاپ و  تیصخش  يانعم  هب  هدش و  هدافتسا  زین  میرک  نآرق  رد  هیکز  سفن  هژاو  زا  نیا ، رب  هوالع 

(f(2 ٍسْفَن ِْریَِغب  ًهَّیِکَز  اًسْفَن  َْتلَتَقَأ  g

.تسا هتفر  راک  هب  شا  ینآرق  يانعم  نامه  هب  تایاور  رد  هژاو  نیا  دسر  یم  رظن  هب 

: دننک یم  دییأت  ار  مود  يانعم  ریز  نیارق 

هتـشک دوب و  دـهاوخ  نامزلارخآ  رد  دوجو  ملاع  دادـخر  نیرت  مهم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  روهظ  دـیدرت  یب  . 1
دریذپ یم  ناکما  ینامز  لیدـب ، یب  هعقاو  نیا  يارب  تمالع  شقن  يافیا  .تسا  یگرزب  هثداح  نینچ  ياه  هناشن  زا  هیکز  سفن  ندـش 
روسیم هیکز  سفن  تیصخش  ندوب  هتسجرب  اب  زج  مه  نیا  و  دشاب ، هتشاد  یعیـسو  ساکعنا  هجیتن  رد  هژیو و  تیمها  تمالع ، نیا  هک 

.تسین

ینید نایاوشیپ  دیکأت  دنراد و  هراشا  هثداح  نیا  هب  هک  یتایاور  ددعت  . 2

226 ص :

ص92. لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  - 1
.74 هیآ فهک ، هروس  - 2
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.دنایامن یم  ار  هیکز  سفن  تیصخش  ندوب  مهم  نآ و  هداعلا  قوف  تیمها  دادیور ، نیا  تیمتح  رب 

جراخ ای  نتـشک  رد  ریخأت  ای  يریگ  تسد  ییاـناوت  نـالتاق  هک  دـهد  یم  ناـشن  هیکز ، سفن  نتـشک  يارب  مارحلادجـسم  باـختنا  . 3
(1) .تسا سدقم  ناکم  نیا  رد  وا  نتشک  مارحلادجسم و  تمرح  کته  رد  اه  نآ  تحلـصم  دنرادن و  ار  مارحلادجـسم  زا  وا  ندرک 

.دیامن یم  ار  تیصخش  نیا  ندوب  هتسجرب  هدش  دای  ياه  یگژیو  دوجو 

نیقی هب  دراد ، زاتمم  هتـسجرب و  تیـصخش  يانعم  هیکز  سفن  هک  درک  تابثا  ناوتن  رگا  تشذگ ، مود  يانعم  دـییأت  رد  هک  ینئارق  زا 
.تسا هژیو  هتسجرب و  یتیصخش  هیکز ، سفن  قادصم  هک  تفگ  ناوت  یم 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  نآ  قادصم  رد  دشاب ، تئارب  یکاپ و  يانعم  هب  هیکز  سفن  هک  یتروص  رد 

؛ دوش یم  هتشک  صاخ  یتیفیک  اب  صاخ و  ناکم  نامز و  رد  هک  تسا  ینیعم  هانگ  یب  صخش  وا  . 1

هیکز سفن  نیارباـنب ، .تسا  هاـنگ  یب  ياـه  ناـسنا  زا  يدادـعت  ندـش  هتـشک  ناـمزلارخآ  رد  فارحنا  هنتف و  نارود  راـثآ  زا  یکی  . 2
(2) .درادن هراشا  ینیعم  صخش  هب  دراد و  ریگارف  یلک و  يانعم 

رد هک  یتایـصوصخ  ریاـس  رگید  يوـس  زا  تسین و  رتـشیب  رفن  کـی  وا  هک  دراد  نیا  رد  روـهظ  هـیکز  سفن  هژاو  دـسر ، یم  رظن  هـب 
هب ...و ، دـنا  هدومن  نایب  ار  روهظ  وا و  ندـش  هتـشک  نایم  هلـصاف  ای  رکذ  ار  وا  مان  هک  یتاـیاور  دـننام  هدـش ، ناـیب  يو  يارب  تاـیاور 

ماع يانعم  رب  هیکز  سفن  لمح  ور ، نیا  زا  .دنراد  تلالد  نآ  ندوب  یلک  ماع و  هن  و  هژاو ، نیا  قادصم  تدحو 

227 ص :

ص540. يربکلا ، هبیغلا  خیرات  - 1

ص505. يربکلا ، هبیغلا  خیرات  - 2
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.تسا تایاور  رهاظ  اب  فلاخم  هکلب  لیلد و  نودب  نآ ،

هیکز سفن  مان 

: تسا هدومرف  هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنا ، هدرک  یفرعم  دمحم »  » ار هیکز  سفن  مان  ثیداحا  زا  يا  هراپ 

؛(1) نسحلا نب  دمحم  همسا 

.تسا نسح  دنزرف  دمحم  هیکز  سفن  مسا 

: تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

؛(2) ...هیکزلا سفنلا  هبقل  نسحلا و  نب  دمحم  همسا  ماقملا  نکرلا و  نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مالغ  لتق  و  ... 

هک ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  یناوجون  هک ... ] دـنک  یم  مایق  یماـگنه  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  ]
 . ...دوش هتشک  ماقم  نکر و  نایم  تسا ، هیکز  سفن  شبقل  نسحلا و  نب  دمحم  شمان 

.دنتسین دامتعا  لباق  دنس  فعض  لیلد  هب  هدش  دای  تیاور  ود 

هیکز سفن  بقل 

هراشا

( هیکز سفن   ) وا بقل  زا  تیـصخش  نیا  هب  هراشا  يارب  دـنا ، هداد  حرـش  ار  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  فلتخم  داعبا  هک  یتاـیاور  رثکا 
.يو یعقاو  مان  هن  دنا ، هتفرگ  هرهب 

ياه هناشن  زا  ینایفس  جورخ  دومرف  یم  هتسویپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نخس  هک  نیا  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاثم ، يارب 
: دنا هدومرف  تسا ، یمتح 

228 ص :

ح16. ، 32 باب ص330 ، نیدلا ، لامک  - 1
رفعج نع  نارمح  نب  دمحم  نع  ییحی  نب  ناوفص  انثدح  : » تسا تروص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  ح18 . هعجرلا ، تابثا  رصتخم  - 2

:...«(. لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب 
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نم فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـقلا  جورخ  موتحملا و  نم  هیکزلا  سفنلا  لـتق  موتحملا و  نم  ساـبعلا  دـلو  فـالتخا  و  معن ،
؛(1) موتحملا

هب یمتح  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  جورخ  تسا و  یمتح  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  ساـبع و  نادـنزرف  فـالتخا  یلب ،
.دیآ یم  رامش 

اه نآ  هب  حالطـصا  رد  تسا  نکمم  هچرگ  دـنا ، هدرک  هدافتـسا  زین  يرگید  ياه  هژاو  زا  هیکز ، سفن  هب  هراشا  يارب  ینید  ناـیاوشیپ 
: دنرارق نیدب  هدش ، دای  ياه  هژاو  .دوشن  هتفگ  بقل 

سفنلا . 1

: دندومرف يربتعم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) ...توصلا فسخلا و  شیج  سفنلا و  لتق  ینایفسلا و  جورخ  و  ینالفلا ، كاله  كدیب  کسما 

 . ...رامشب تتسد  اب  ار  ار  ادن  دور و  یم  ورف  نیمز  رد  هک  یهاپس  سفن و  ندش  هتشک  ینایفس و  جورخ  ینالف و  تکاله 

ءادـیب فسخ  ینامـسآ و  يادـن  ینایفـس ، جورخ  رانک  رد  ار  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هک  یتایاور  رگید  هنیرق  هب  دـسر ، یم  رظن  هب 
« سفن ، » دنا هدروآ 

229 ص :

ص31) رضاح ، باتک  کن : ثیدح  نیا  رابتعا  يارب  . ) ح14 ، 57 باب ص652  نیدلا ، لامک  - 1
، نسحلا نب  یلع  نع  دیعس ، نب  دمحم  نب  دمحا  انربخأ  : » تسا نینچ  ثیدح  نیا  دنس  ح16 . ، 14 باب ص266 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2

يارب لاـق »...: مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  نع  روفعی ، یبا  نبا  نع  راـتخملا ، نب  نیـسح  نع  یـسیع ، نب  داـمح  نع  راـیزهم ، نب  یلع  نع 
يارب ص257 . یشاجنلا ، لاجر  کن : نسحلا ، نب  یلع  رابتعا  يارب  ص94 . یشاجنلا ، لاجر  کن : دیعس ، نب  دمحم  نب  دمحا  رابتعا 
يارب ص142 . یـشاجنلا ، لاـجر  کـن : یـسیع ، نب  داـمح  راـبتعا  يارب  ص253 . یـشاجنلا ، لاـجر  کـن : راـیزهم ، نب  یلع  راـبتعا 

یشاجنلا ص213. لاجر  کن : روفعی  یبا  نبا  رابتعا  يارب  ص93 . ج7 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  کن : راتخملا  نب  نیسحرابتعا 
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.تسا هیکز  سفن  نامه  زین  تیاور  نیا  رد 

مارح سفن  . 2

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نم موـق  نـع  مارح  دــلب  یف  مارح  موـی  یف  مارح  سفن  لـتق  لاـق : .نینمؤـملاریما  اـی  یلب  اـنلق  نـالف ؟ ینب  کـلم  رخآـب  مکربـخا  ـالا 
؛(1) ...شیرق

هتـشک ماگنه  دومرف : ترـضح  .نینمؤملاریما  ای  هلب  میتفگ  مهدن ؟ ربخ  نالف  نادناخ  تموکح  ندیـسر  نایاپ  هب  نامز  زا  ار  امـش  ایآ 
 . ...شیرق هریت  زا  مارح  ینیمزرس  رد  مارح  يزور  رد  مارح  یسفن  ندش 

هیکزلا هبیطلا  سفنلا  . 3

: دنک یم  تیاور  نینچ  ناملس  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) ماقملا نکرلا و  نیب  همد  حیرضت  هیکزلا و  هبیطلا  سفنلاب  مکثدحاس  ینا  اما 

.مهد یم  ربخ  ماقم  نکر و  نایم  وا  ندش  هتشک  هانگ و  یب  كاپ و  سفن  زا  ار  امش  نم  دیشاب ! هاگآ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مالغ  . 4

: دندومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(3) هیکزلا سفنلا  نسحلا  نب  دمحم  همسا  ماقملا  نکرلا و  نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مالغ  لتق  و  ... 

دمحم شمان  هک  تسا  ماقم  نکر و  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  یناوجون  ندش  هتـشک  روهظ ] میالع  زا  ]
.تسا هیکز  سفن  نسح ، نب 

230 ص :

ح17. ، 14 باب ص266 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص92. لاجرلاهفرعم ، رایتخا  - 2

ح16. ، 32 باب ص330 ، نیدلا ، لامک  - 3
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مارحلا مدلا  . 5

: دندومرف هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؛(1) مارحلا مدلا  کفسی  یتح  نیملاظلا  نم  ضرالا  هللارهطیال 

.دوش هتخیر  مارح  نوخ  هک  نیا  رگم  دنادرگ ، یمن  كاپ  ناملاظ  زا  ار  نیمز  دنوادخ 

زا شیپ  میالع  شرامـش  ماقم  رد  هک  یتایاور  رگید  هب  هجوت  اـب  دـسر  یم  رظن  هب  اـما  هدـشن ، حیرـصت  هیکز  سفن  هب  تیاور  نیا  رد 
.تسا هیکز  سفن  نامه  تیاور ، نیا  رد  مارح  نوخ  دنا ، هداد  شرازگ  مهم  تیصخش  کی  اهنت  ندش  هتشک  زا  روهظ 

هیکز سفن  بسن 

هراشا

: دنا هتفگ  نخس  هیکز  سفن  بسن  زا  تروص  دنچ  هب  تایاور 

شیرق نادناخ  زا  . 1

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؛(2) شیرق نم  موق  نع  مارح  دلب  یف  مارح  موی  یف  مارح  سفن  لتق  لاق : .نینمؤملاریما  ای  یلب  انلق  نالف ؟ ینب  کلم  رخآب  مکربخا  الا 

ندش هتـشک  ماگنه  دومرف  ترـضح  .نینمؤملاریما  ای  يرآ  میتفگ  مهدـن ؟ ربخ  نالف  تموکح  ندیـسر  نایاپ  هب  نامز  زا  ار  امـش  ایآ 
.شیرق هریت  زا  مارح  يرهش  رد  مارح  يزور  رد  مارح  یسفن 

نسح دنزرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  زا  . 2

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

231 ص :

ح55. ، 14 باب ص283 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1

ح17. ، 14 باب ص266 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 2
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؛(1) هیکزلا سفنلا  نسحلا  نب  دمحم  همسا  ماقملا  نکرلا و  نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مالغ  لتقو  ... 

.تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا   (3) يریرجلا میهاربا  نب  نایفس  (2) و  مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا 

نسح نب  دمحم  هرابرد  اما  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  هیکز  سفن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  هس  نیا  زا 
: دراد دوجو  لامتحا  ود 

؛ تسا مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نسح ، زا  روظنم  فلا )

.تسوا هطساو  نودب  یقیقح و  ردپ  نسح ، زا  روظنم  ب )

هدافتـسا ار  مالـسلا ) هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادـناخ  هب  هیکز  سفن  باستنا   ) ندوب ینـسح  ناوت  یمن  تایاور  نیا  زا  ساـسا ، نیا  رب 
هیکز سفن  ردپ  يارب  تایاور  رد  هک  ارچ  دیامن ؛ یم  دیعب  رایسب  دشاب ، نسح  هیکز  سفن  یقیقح  ردپ  مان  هک  نیا  لامتحا  هتبلا  .درک 

رد يو  ماـن  رکذ  ور ، نیا  زا  .تشاد  دـهاوخ  یلومعم  يداـع و  یتیـصخش  يو  .تسا  هدـشن  ناـیب  یـصاخ  تیلاـعف  اـی  مهم  تیعقوـم 
.درادن یقطنم  لوقعم و  هیجوت  تسا ، يردپ  نینچ  دنزرف  هیکز  سفن  هک  نیا  رب  دیکأت  تایاور و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادناخ  زا  . 3

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؛(4) ...نیسحلا دلو  نم  هیکزلا  سفنلا  و  ... 

 . ...تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  هیکز  سفن  و 

232 ص :

ح16. ، 32 باب ص330 ، نیدلا ، لامک  - 1
ح1063. ص493 ، ج3 ، مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2

ح480. ص464 ، یسوطلل ، هبیغلا  - 3
ح117. ص65 ، ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  - 4
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دنـس هب  هباشم  یظافلا  اب  تیاور ، نیا  .تسا  هدرک  لسرم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  ار  هدـش  داـی  تیاور 
رقاب ماما  زا  یفعج ، رباـج  زا  ود  نآ  ندـش  لـقن  تیاور و  ود  نیا  تارقف  هسیاـقم  .دراد  دوجو  زین   (1) ینامعن تبیغ  باـتک  رد  ربتعم 

رد نیـسحلا » دلو  نم  هیکزلا  سفنلاو   » هلمج هک  اج  نآ  زا  اما  .دنتـسین  ثیدح  کی  زج  ثیدح  ود  نیا  دـهد  یم  ناشن  مالـسلا  هیلع 
هیلع نیـسح  ماـما  نادـنزرف  زا  ار  هیکز  سفن  هک  یتیاور  هب  ور ، نیا  زا  تسا ، هدـماین  دراد ، يربـتعم  دنـس  هک  یناـمعن  تبیغ  باـتک 

.درک دامتعا  ناوت  یمن  تیاور ، نامه  رگید  لقن  رد  هرقف  نیا  نادقف  لیلد  هب  مه  دنس و  فعض  لیلد  هب  زین  دناد  یم  مالسلا 

فیرـش باتک  رد  هتبلا  .درک  تواضق  هناعطاق  ناوت  یمن  هیکز  سفن  بسن  هرابرد  هدـش  دای  تایاور  دنـس  فعـض  لیلد  هب  نیارباـنب ،
يا هناعطاق  لیلد  هک  اج  نآ  زا  اما  هدش ، شرازگ  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  ینسح ، یصخش  ندش  هتـشک  زا  یحیحـص  تیاور  رد  یفاک 

یبتجم نسح  ماما  نادـناخ  هب  هیکز  سفن  باستنا  رب  ار  نآ  ناوت  یمن  درادـن ، دوجو  هیکز  سفن  اـب  هدـش  داـی  ینـسح  ندوب  یکی  رب 
.دراد دوجو  نآ  لامتحا  هچرگ  تسناد ، لیلد  مالسلا  هیلع 

لها هیلع  بثیف  جورخلا  یلا  ینسحلا  ردتبیف  ربخلا  هربخیف  ینسحلا  یتأیف  هیلاوم ، ضعب  کلذ  یلع  علّطیف  هروهظ  یف  هللا  نذأتـسی  و  ... 
؛(2) رمالا اذه  بحاص  کلذ  دنع  رهظیف  یماشلا  یلا  هسأرب  نوثعبی  هنولتقیف و  هکم 

یم هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ترضح  نآ  نایلاوم  زا  یکی  سپ  .دهاوخ  یم  هزاجا  شروهظ  هرابرد  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  و  ... 
رد ینسح  دنک و  یم  هاگآ  ربخ  نیا  زا  ار  وا  دیآ و  یم  ینسح  دزن  دوش و 

233 ص :

ح67. ، 14 باب ص288 ، - 1
ص207) رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح285 ص224 ، ج8 ،  یفاکلا ، - 2
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یم یماش  دزن  ار  شرـس  دـنناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  دـنروش و  یم  وا  رب  هکم  مدرم  سپ  دـنک ، یم  یتسد  شیپ  ترـضح  نآ  رب  ماـیق 
.دنک یم  روهظ  رما  نیا  بحاص  ماگنه  نیا  رد  .دنتسرف 

، الاب تایاور  قبط  هک  نانچ  مه   (1)، دناد یم  ینایفس  نامرف  هب  ار  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  هک  دنک  یم  دییأت  یتیاور  ار  لامتحا  نیا 
.دهد یم  ناشن  ینایفس  روتسد  هب  ار  يو  ندش  هتشک  یماش  يارب  هیکز  سفن  رس  ندش  هداتسرف 

هیکز سفن  فده 

ساسا رب  اما  تسا ، هدیسرن  ام  تسد  هب  يربتعم  تیاور  ددرگ ، یم  يو  تداهش  ببـس  هک  وا  تامادقا  هیکز و  سفن  فده  هنیمز  رد 
هکم مدرم  يوس  هب  شیوخ  یگدنیامن  هب  ار  هیکز  سفن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجعرـصع  ماما  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح 

: دنک یم  لقن  نینچ  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصبوبا  .ددرگ  مامت  اه  نآ  رب  ناهرب  تجح و  ات  دتسرف  یم 

، مهیلع جـتحی  نا  یلثمل  یغبنی  امب  مهیلع  ّجـتحأل  مهیلا  لـسرم  یّنکل  یننودـیریال و  هکملا  لـها  نا  موق ، اـی  هباحـصال : مئاـقلا  لوقی 
تیب لها  اـنا  مکل : لوقی  وه  مکیلا و  نـالف  لوسر  اـنا  هکم  لـها  اـی  لـقف  هکم  لـها  یلا  ضما  هل : لوقیف  هباحـصا  نم  ـالجر  وعدـیف 
ضبق ذنم  انقح  انم  ّزتبا  انرهق و  اندهطـضا و  انملظ و  دق  انا  نییبنلا و  هلالـس  دمحم و  هیرذ  نحن  هفالخلا و  هلاسرلا و  ندـعم  همحرلا و 

سفنلا یه  ماقملا و  نکرلا و  نیب  هوحبذف  هیلا  اوتا  مالکلا  اذهب  یتفلا  اذه  ملکت  اذاف  .انورصناف  مکرـصنتسن  نحنف  اذه  انموی  یلا  انیبن 
؛(2) ...اننودیریال هکم  لها  نا  مکتربخا  الا  هباحصال : لاق  مامالا  کلذ  غلب  اذاف  هیکزلا ،

هنوگ نآ  هک  نآ  يارب  یلو  دـنهاوخ ، یمن  ارم  هکم  مدرم  نم ، موق  يا  دـیامرف : یم  شنارای  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاـق 
نم دننامه  يارب  هک 

234 ص :

ح1038. ص92 ، ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجعرشع  یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  - 1
(. تسا هعوفرم  ثیدح  نیا   ) ح81 ص307 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 2
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هب دناوخ و  یم  ارف  ار  شنارای  زا  یکی  سپس  .متـسرف  یم  ناشیا  يوس  هب  يا  هداتـسرف  منک ، مامت  اه  نآ  رب  ار  تجح  تسا ، هتـسیاش 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح   ) ینـالف هداتـسرف  نم  هکم  مدرم  يا  وگب  اـه  نآ  هب  ورب و  هکم  لـها  يوس  هب  دـیامرف : یم  وا 

، میتسه تفالخ  تلاسر و  هاگیاج  تمحر و  نادناخ  ام  هک  تسا  هداتسرف  ماغیپ  نینچ  امش  يارب  وا  متسه و  امش  يوس  هب  فیرـشلا )
ار ام  دـنا و  هدـناسر  رازآ  هدـش و  ملظ  ام  هب  میتسه ؛ ناربمایپ  هلالـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ناگداون  زا  ام 

یم يرای  بلط  امـش  زا  دـنا ؛ هتفرگ  ار  ام  قح  زورما ، هب  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  ناـمز  زا  دـنا ، هدرک  بوکرس 
.دنرب یم  رـس  ار  وا  ماقم  نکر و  نایم  رد  دنروآ و  یم  موجه  وا  هب  دوش  یم  مامت  ناوج  نیا  نخـس  یتقو  .دینک  نامیرای  سپ  مینک ،

هک مدادن  ربخ  ار  امش  ایآ  دیامرف : یم  شیوخ  نارای  هب  دسر ، یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  ارجام  نیا  ربخ  نوچ 
 . ...دنهاوخ یمن  ار  ام  هکم  لها 

یلاعت هللا  لجع  رصع  ماما  يوس  زا  يو  یگدنیامن  هیکز  سفن  مهم  تلاسر  درادن ، زین  يربتعم  دنس  هک  ثیدح  نیا  تلالد  ساسا  رب 
ار وا  هکم  نامدرم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ماما  .تسا  هکم  نامدرم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مایپ  ندناسر  غالبا و  وا  فدـه  فیرـشلا و  هجرف 

هتشادن ماما  ندرکن  يرای  يارب  يا  هناهب  دوش و  مامت  ناشیا  رب  تجح  ات  دتسرف  یم  نانآ  يوس  هب  یگدنیامن  هب  ار  يو  دهاوخ ، یمن 
.دنشک یم  ار  وا  هکم  یلاها  ماما ، یهافش  مایپ  غالبا  هیکز و  سفن  نتفر  زا  سپ  اما  .دنشاب 

هیکز سفن  یناسر  مایپ  دهد و  یم  خر  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  زا  لبق  نایرج  نیا  تیاور ، نیا  ساسا  رب 
.تسا ترضح  نآ  مایق  رد  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هب  کمک  يرای و  يارب  اج  نآ  مدرم  توعد  روظنم  هب  تقیقح  رد 

يارب بسانم  ياضف  ندرک  مهارف  يو  فده  هک  تسا  نیا  دماجنا ، یم  وا  تداهـش  هب  هک  هیکز  سفن  تامادـقا  هرابرد  مود  هیـضرف 
یناهج مایق 

235 ص :

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دنک و  فرـصت  ار  هکم  رهـش  ات  دروآ  یم  ور  یماظن  مادقا  هب  لیلد ، نیمه  هب  و  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
تیاهن رد  دنام و  یم  مامتان  وا  تکرح  اما  .دروآ  دیدپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  ار  مزال  تینما  رذگ  هر  نیا 

هدرب مان  وا  زا  یفاک  تیاور  رد  هک  مینادب  ینسح  نامه  ار  هیکز  سفن  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  هیضرف  نیا  .دنـشک  یم  ار  وا  هکم  لها 
(1) .تسین یعطق  بلطم  نیا  تشذگ ، هک  نانچ  مه  هتبلا  دوب و  هدش 

هیکز سفن  تداهش  نامز 

یخرب هک  دننک  یم  تلالد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  نامز  ندوب  کیدزن  رب  يددـعتم  ياه  تیاور 
.دنراد هراشا  دادـخر  ود  نیا  ندوب  کیدزن  هب  اهنت  رگید  یخرب  یلو  دـنا ، هدرک  نایب  قیقد  صخـشم و  روط  هب  ار  هثداح  نیا  هلـصاف 

: دنرارق نیا  زا  هدش  دای  تایاور 

: دنا هدومرف  يربتعم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1

؛(2) هلیل هرشع  سمخ  الا  هیکزلا  سفنلا  لتق  نیب  مئاقلا و  مایق  نیب  سیل 
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ص233. رضاح ، باتک  کن : - 1
نب دـمحا  نب  نسح  نب  دـمحم  : » تسا تروـص  نیا  هب  تیاور  نیا  دنـس  . ) ح2 ، 57 باب ص649 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لاـمک  - 2
نب هبلعث  نع  لاّجحلا ، دـمحم  نب  هللادـبع  نع  رایزهم ، نب  یلع  نع  فورعم ، نب  ساـبعلا  نع  رافـصلا ، نسحلا  نب  دـمحم  نع  دـیلو ،

: کن نسح ، نب  دـمحم  رابتعا  يارب  مالـسلا ». ... : هیلع  قداـصلا  نع  ءارذـعلا  ینب  یلوم  نب  حـلاص  نع  ءاّذـحلا  بیعـش  نع  نومیم ،
، فورعم نب  ساـبعرابتعا  يارب  ص345 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن : رافـصلا ، نسحلا  نب  دـمحم  رابتعا  يارب  ص383 ؛ یشاجنلا ، لاجر 

دمحم نـب  هللادـبع  راـبتعا  يارب  ص253 ؛ یـشاجنلا ، لاـجر  کـن : راـیزهم ، نـب  یلع  راـبتعا  يارب  ص281 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کـن :
، دادحلا بیعش  رابتعا  يارب  ص117 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : نومیم ، نب  هبلعث  رابتعا  يارب  ص225 ؛ یشاجنلا ، لاجر  کن : لاّجحلا ،

لاـمک باـتک  رد  هک  تسا  ینتفگ  ص84 .) یـشاجنلا ، لاجر  کـن : مثیم ، نب  حـلاص  راـبتعا  يارب  ص195 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  کن :
درادن و دوجو  یلاجر  ياه  باتک  رد  یناونع  نینچ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدمآ  ءاذحلا  بیعش  دادحلا ، بیعش  ياج  هب  نیدلا 

فیحصت ءاذخلا  بیعش  هک  دوش  یم  نشور  هدش ، لقن  دادحلا  بیعش  زا  دیفم  خیش  داشرالا  یـسوط و  خیـش  هبیغلا  رد  تیاور  نیمه 
.تسا ءارذعلا  ینب  یـسوم  حلاص  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  يوار  نیدـلا  لامک  باتک  رد  نینچ  مه  .تسا  دادـحلا  بیعش 
دادحلا بیعش  زا  ار  ثیدح  نیمه  زین  دیفم  خیش  هدرک و  تیاور  حلاص  زا  دادحلا  بیعش  زا  هبیغلا  رد  یـسوط  خیـش  ار  تیاور  نیمه 

.تسا مثیم  نب  حلاص  نامه  ءارذعلا  ینب  یسوم  حلاص  دیفم  خیش  لقن  یهاوگ  هب  نیاربانب  .تسا  هدرک  لقن  مثیم  نب  حلاص  زا 
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.تسا هلصاف  بش  هدزناپ  اهنت  هیکز  سفن  ندش  هتشک  مئاق و  مایق  نایم 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  هلـصاف  صخـشم  تروص  هب  ثیدـح  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنا هدومرف  نایب  بش  هدزناپ  ار  فیرشلا  هجرف 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  . 2

شیرق و نم  موق  نع  مارح  دـلب  یف  مارح ، موی  یف  مارح ، سفن  لتق  لاق  نینمؤملاریما ، ای  یلب  انلق : نالف ؟ ینب  کلم  رخآب  مکربخا  الا 
رهش یف  هحیص  لاقف : ءیـش ؟ نم  هدعب  وا  اذه  لبق  له  انلق  هلیل  هرـشع  سمخ  ریغ  هدعب  کلم  مهل  ام  همـسنلا  أرب  و  هبحلا ، قلح  يذلا 

؛(1) اهردخ نم  هاتفلا  جرخت  مئانلا و  ظقوت  ناظقیلا و  عزفت  ناضمر 

: دندومرف ترضح  مالسلا ؛ هیلع  نانمؤم  ریما  يا  يرآ  میتفگ  مهدن ؟ ربخ  نالف  نادناخ  تنطلس  ندیسر  نایاپ  هب  نامز  زا  ار  امـش  ایآ 
ار یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  نآ  هب  مسق  .شیرق  نادـناخ  زا  مارح  هام  رد  مارح  يزور  رد  هانگ  یب  یـصخش  ندـش  هتـشک  ماگنه 

یم خر  يزیچ  هناشن  نیا  زا  سپ  شیپ و  اـیآ  مدیـسرپ  دیـشک ، دـهاوخن  لوط  ناـشتموکح  بش  هدزناـپ  زا  شیب  نآ ، زا  سپ  دـیرفآ ،
هاـگیفخم زا  ار  ناوج  نارتـخد  دزاـس و  یم  رادـیب  ار  باوخ  دارفا  عزف و  هب  نارادـیب  هک  ناـضمر  هاـم  رد  يا  هحیـص  دوـمرف : دـهد ؟

.دنک یم  جراخ  شیوخ 

237 ص :
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دوجو هیکز  سفن  تیاور و  نیا  رظن  دروم  تیـصخش  داـحتا  رب  يددـعتم  نئارق  یلو  تسا ، هدـماین  هیکز  سفن  هژاو  ثیدـح  نیا  رد 
: زا دنترابع  هک  دراد 

دناوت یم  زین  هیکز  سفن  تسا و  عونمم  شا  یکاپ  یهانگ و  یب  لیلد  هب  وا  نتشک  هک  دوب  دهاوخ  یسک  يانعم  هب  مارح  سفن  فلا )
؛ دشاب هانگ  یب  كاپ و  تیصخش  يانعم  هب 

رصع ماما  روهظ  زا  لبق  زور  هدزناپ  هیکز ، سفن  ندش  هتشک  هک  نانچ  مه  دوب ، دهاوخ  مارح  مایا  رد  تیصخش  نیا  ندش  هتشک  ب )
؛ داتفا دهاوخ  قافتا  مارحلا  هجحلا  يذ  هام  رد  ینعی  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

دهاوخ لتق  هب  هکم  رد  هیکز  سفن  هک  روط  نامه  دش ؛ دهاوخ  هتشک  مارح  نیمزرـس  رد  هدش ، دای  تیاور  رد  رظن  دروم  صخـش  ج )
؛ دیسر

ساسا رب  هک -  هنوگ  نامه  تشاد ؛ دهاوخن  هلصاف  رتشیب  بش  هدزناپ  وا  لتق  بِّبسم  ندش  نک  هشیر  اب  تیصخش  نیا  ندش  هتشک  د )
عطق فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  نایم  مالـسلا -  هیلع  قداص  ماـما  ربتعم  تیاور 

.دراد دوجو  هلصاف  نیمه  زین  یهابت  ملظ و  ياه  هشیر 

طوبرم ار  نآ  تیاور ، نیا  رد  نالف  ینب  تموکح  نتفای  نایاپ  نایب  لیلد  هب  هک  ناگدنـسیون  زا  یخرب  روصت  فالخ  رب  تسا  ینتفگ 
رت شیب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  اب  تیاور  نیا  طابترا  دـسر  یم  رظن  هب   (1)، دنا هتشادنپ  خیرات  هتشذگ  هب 

ریـسفت سابع  ینب  هب  هک  تسا  نالف  ینب  ترابع  دشاب ، هدش  دای  ةدنـسیون  هاگدـید  دـیؤم  دـناوت  یم  هچ  نآ  وس  کی  زا  اریز  دـشاب ؛
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  اب  تیاور  نیا  طابترا  رب  رگید ، يا  هنیرق  هدـش ، دای  ۀـنیرق  اهنت  ربارب  رد  اما  هدـش ؛

ینامسآ يادن  هب  هراشا  نآ  دراد و  تلالد 

238 ص :
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دهاوخن تردق  هب  سابع  ینب  نادناخ  لسن  زا  یـصخش  هدنیآ  رد  هک  اعدا  نیا  زین  دور و  یم  رامـش  هب  روهظ  ياه  هناشن  زا  هک  تسا 
دییأت ار  نآ  يدنتـسم  لیلد  چیه  تسا و  داعبتـسا  کی  اهنت  تسا ، هدوب  خیرات  ۀتـشذگ  هب  طوبرم  تیاور ، هک  نیا  ور ، نیا  زا  .دیـسر 

.دنک یمن 

: دنا هدومرف  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 3

امب مهیلع  ّجـتحال  مهیلا  لسرم  یّنکل  یننودـیری .  هکم ال  لها  نا  موق  اـی  هباحـصال  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـقلا  لوقی  ...
هیلا اوتا  مالکلا  اذهب  یتفلا  اذه  ملکت  اذاف   ... هکم لها  یلا  ضما  هل : لوقیف  هباحـصا  نم  ًالجر  اوعدیف  مهیلع ، جـتحی  نا  یلثمل  یغبنت 
الف اننودـیری  هکم ال  لـها  نا  مکتربخا  ـال  هباحـصال  لاـق  ماـمالا  کـلذ  غلب  اذاـف  هیکزلا  سفنلا  یه  ماـقملا و  نکرلا و  نیب  هوحبذـف 

؛(1) جرخی یتح  هنوعدی 

نآ هک  نآ  يارب  دـنهاوخ ، یمن  ارم  هکم  مدرم  نم ، موق  يا  دـیامرف : یم  شنارای  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  ترـضح 
شنارای زا  یکی  سپ  .متسرف  یم  ناشیا  يوس  هب  يا  هداتسرف  منک ، مامت  نانآ  رب  ار  تجح  تسا ، هتـسیاش  نم  دننامه  يارب  هک  هنوگ 

رد دـنروآ و  یم  موجه  وا  هب  دوش  یم  مامت  ناوج  نیا  نخـس  یتقو  ...ورب .  هکم  لها  يوس  هب  دـیامرف : یم  وا  هب  دـناوخ و  یمارف  ار 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  ارجام  نیا  ربخ  نوچ  تسا ، هیکز  سفن  نامه  وا  .دنرب  یم  رـس  ار  وا  ماقم  نکر و  نایم 

یمن اهر  ار  ترـضح  اه  نآ  سپ  دنهاوخ ؟ یمن  ار  ام  هکم  لها  هک  مدادن  ربخ  امـش  هب  ایآ  دـیامرف : یم  شیوخ  نارای  هب  دـسر ، یم 
.دنک یم  جورخ  ترضح  نآ  ات  دننک 

؛ دوش یم  هدافتسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  هیکز و  سفن  تداهش  ندوب  کیدزن  لاصتا و  زین  تیاور  نیا  زا 
هب يو  تداهش  ربخ  ندیسر  زا  سپ  اریز 

239 ص :

ح81. ص307 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 1
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یم مارحلادجـسم  هب  رفن  اب 313  ترـضح  دریگ و  یم  تروص  ترـضح  نآ  تامادـقا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما 
هللا لجع  يدـهم  ماما  روهظ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  ینامز  برق  لاصتا و  نیاربانب ، .دوش  یم  زاـغآ  ترـضح  نآ  روهظ  دـنیآ و 

.تسا راکشآ  نشور و  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

: دنا هدومرف  يرگید  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 4

هیلع نیسحلا  دلو  نم  هیکزلا  سفنلا  هحالس و  هتیار و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  یبن  دهع  مکیلع  لکشی  ملف  مکیلع  لکشا  ام 
؛(1) هرما همساب و  ءامسلا  نم  توصلا  مکیلع  لکشی  الف  اذه  مکیلع  لکشا  ناف  مالسلا 

ماما نادـنزرف  زا  هک  هیکز  سفن  و  وا ، حالـس  مچرپ و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـهع  دوش ، هبتـشم  امـش  رب  رما  رگا 
اهنیا رگا  و  تسا ] یفاک  ناتیارب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تخانش  يارب  رما  نیا   ] دوش یمن  هبتشم  امـش  رب  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 

.دش دهاوخن  هبتشم  ناتیارب  دهد ، یم  ادن  وا  راک  مسا و  هب  هک  ینامسآ  يادن  دش ، هبتشم  ناتیارب  زین 

حالس مچرپ و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رانک  رد  ار  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  ماما  ثیدح ، نیا  رد 
زا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صیخـشت  تخانـش و  يارب  يا  هناشن  ینامـسآ ، يادن  رانک  رد  سپـس  ترـضح و  نآ 

.دیامرف یم  نایب  نیغورد ، نایعدم  نایم 

هیکز و سفن  ندش  هتـشک   ) هثداح ود  نیا  هک  دشاب  ترـضح  نآ  تخانـش  رایعم  دناوت  یم  یتروص  رد  هیکز ، سفن  لتق  دـیدرت ، یب 
دش دهاوخ  ببس  رایسب ، ینامز  هلصاف  هک  نیا  هچ  دهد ؛ خر  رگیدکی  هب  کیدزن  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ 

.ددرگن بترتم  نآ  رب  يرثا  نینچ  هک 
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ماما تخانش  يارب  ًاموزل  نآ  ماع  لکـش  هب  روهظ  میالع  .تسا  توافت  ترـضح ، تخانـش  میالع  میالع و  قلطم  نایم  تسا ، ینتفگ 
هوکـشرپ زور  كرد  يارب  هجیتن  رد  دـنهد و  یم  ناشن  ار  روهظ  ندوب  کیدزن  هکلب  دنتـسین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 

هلصاف روهظ  اب  ینامز  رظن  زا  تسا  نکمم  روهظ  میالع  لیلد ، نیمه  هب  و  دنشاب ، يزاس  هنیمز  يزاسدوخ و  یشخبدیما ، لماع  روهظ 
دیاب دنتسه ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صیخشت  تیوه و  نییعت  ناشدرکراک  هک  یمیالع  اما  .دنشاب  هتـشاد  يدایز 

.دریذپ ققحت  اه  نآ  رد  تیصاخ  نیا  ات  دنهد  خر  روهظ  کیدزن 

: دسرپ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تماص  نب  دمحم  . 5

و هیکزلا ، سفنلا  لتق  ینایفـسلا و  جورخ  یـسابعلا و  كاله  لاق : یه ؟ ام  و  تلق : یلب ، لاـقف : رمـالا ؟ اذـه  يدـی  نیب  همـالع  نم  اـم 
هـضعب عبتی  زرخلا  ماظنک  وه  امنا  ال  لاقف : رمالا ؟ اذه  لوطی  نا  فاخا  كادف  تلعج  تلقف : ءامـسلا ، نم  توصلا  ءادیبلاب و  فسخلا 

؛(1) اضعب

زا دنترابع  اه  تمالع  نآ  دندومرف : ماما  دنتسه ؟ هچ  اه  نآ  مدیسرپ  .هلب  دندومرف : ترضح  دراد ؟ دوجو  یتمالع  روهظ  زا  شیپ  ایآ 
یم موش ! تیادف  مدرک : ضرع  ماما  هب  .ینامسآ  يادن  ءادیب و  فسخ  هیکز ، سفن  ندش  هتشک  ینایفـس ، مایق  یـسابع ، ندش  كاله 
یم خر  رگید  کی  لابند  هب  یمظنم  هتشر  دننامه  اهنیا  اریز  دش ؛ دهاوخن  نینچ  ریخ  دندومرف : ترـضح  دوش ! ینالوط  رما  نیا  مسرت 

.دنهد

، یـسابع تکاله  هک  دـنیامرف  یم  حیرـصت  یفن و  ار  اه  تمالع  نیا  نایم  ینالوط  هلـصاف  ثیدـح ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  ینامسآ و  يادن  ءادیب و  فسخ  هیکز ، سفن  ندش  هتشک  ینایفس ، جورخ 
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.داتفا دهاوخ  قافتا  يرگید  زا  سپ  یکی  مظنم  يا  هتشر  نوچ  مه  ینامز و  هلصاف  نودب 

رـصع ماما  روهظ  نامز  هتخادرپ و  نامزلارخآ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلود  ياـه  هناـشن  هب  ینـالوط  ینخـس  رد  رـسای  راـمع  . 6
: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

يذلا يدهملا  وه  کلذ  نالف و  مکریما  نا  سانلا  اهیا  ءامـسلا  نم  دانم  يدانیف  هعیـض  هکمب  هوخا  هیکزلا و  سفنلا  لتقت  کلذ  دـنعف 
؛(1) ًاروج ًاملظ و  تئلم  امک  الدع  ًاطسق و  ضرالا  ءالمی 

امـش ریما  انامه  نامدرم ، يا  دـهد  یم  ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  سپ  دـنوش ، یم  هتـشک  هکم  رد  شردارب  هیکز و  سفن  ماـگنه  نیا  رد 
.درک دهاوخ  طسق  لدع و  زا  رپ  تسا ، هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  مه  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نامه  وا  تسا ؛ ینالف 

رظن هب  اما  هدادن ، تبـسن  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  کی  چـیه  هب  ار  نانخـس  نیا  يو  تسین و  موصعم  زا  تیاور  نیا  هچرگ 
.تسا هدرک  لقن  هدینش و  ینید  نایاوشیپ  زا  ار  مالک  نیا  يو  رامع ، هژیو  زاتمم و  تیصخش  لیلد  هب  دسر  یم 

یم لقادح  ای  .دش  نئمطم  زین  نآ  رودص  هب  ناوت  یم  رسای ، رامع  هب  غورد  نداد  تبسن  يارب  هزیگنا  دوبن  تهج  هب  هک  نیا  رب  نوزفا 
.دروآ باسح  هب  تشذگ  هچ  نآ  رب  دیؤم  کی  ار  نآ  ناوت 

دهاوخ هک  نانچ  مه  هک  ارچ  تسا  خیرات  هتـشذگ  هب  طوبرم  تیاور  نیا  دـنا  هدـش  یعدـم  ناگدنـسیون  زا  یخرب  تسا  ینتفگ  هتبلا 
هب زین  شردارب  وا  زا  سپ  یکدنا  دش و  هتـشک  قداص  ماما  رـصع  رد  هیکز  سفن  هب  فورعم  هللادبع  نب  دمحم  مان  هب  یتیـصخش  دمآ 

هک اج  نآ  زا  دیسر و  لتق 

242 ص :

ح479. ص464 ، یسوطلل ، هبیغلا  - 1

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 259 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
http://www.ghaemiyeh.com


تیوقت یخیرات  هیکز  سفن  اب  تیاور  نیا  طابترا  لامتحا  نیاربانب  هدش  هتفگ  نخس  هیکز  سفن  ردارب  ندش  هتشک  زا  تیاور  نیا  رد 
نیا طابترا  لاـمتحا  هک  دراد  دوجو  هنیرق  ود  درک  یم  تیوقت  ار  لاـمتحا  نیا  هک  هدـش  داـی  هنیرق  اـهنت  لـباقم  رد  یلو   (1) دوش یم 
لاح دراد و  تلالد  هکم  رد  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  رب  تیاور  نیا  هک  نیا  تسخن  دنک  یم  تیوقت  ار  يدـهم  ماما  روهظ  اب  تیاور 

تسا روهظ  ياه  هناشن  زا  هک  ینامسآ  يادن  زا  تیاور  نیا  همادا  رد  هک  نیا  مود  دش و  هتشک  هنیدم  رد  یخیرات  هیکز  سقن  هک  نآ 
هب دمع  هب  ای  هابتـشا  هب  هوخا » و   » هملک هک  اعدا  نیا  ساسا  نیا  رب  تسا  يدـهم  امـش  ریما  هک  نیا  هب  حیرـصت  زین  هدـش و  هتفگ  نخس 
رد وا  ندـش  هتـشک  اما  تسا  یخیرات  هیکز  سفن  هب  طوبرم  تیاور  لصا  مییوگب  هک  تسا  نیا  زا  رت  ینتفریذـپ  هدـش  هدوزفا  تیاور 

 . تسا هدش  هدوزفا  تیاور  هب  دمع  هب  ای  هابتشا  هب  يدهم  ماما  مان  هب  حیرصت  ینامسآ و  يادن  زین  هکم و 

: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  یکی  زا  یسوط  خیش  . 7

مهل قبی  مل  هولتق  اذاف  بنذال  مرج و  الب  لتقی  نسحلا  نب  دمحم  همسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مالغ  هیکزلا  سفنلا 
(2) ؛  ...ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  هللا  ثعبی  کلذ  دنعف  رصان  ضرالا  یف  رذاع و ال  ءامسلا  یف 

یم هتـشک  مرج  هانگ و  نودب  يو  تسا ، نسح  نب  دمحم  مان  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  یناوجون  هیکز  سفن 
یلص دمحم  لآ  مئاق  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  .تشاد  دنهاوخ  يروای  نیمز  رد  هن  يرذع و  نامـسآ  رد  هن  دنتـشک  ار  وا  نوچ  دوش و 

 . ...تخیگنا دهاوخرب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
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(1) .تسا هدـش  هتـسناد  هیکز  سفن  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  زین  ربماـیپ ) باحـصا  زا  یکی   ) دـهاجم لـقن  رد 
زا ار  نیمز  دـنوادخ  ؛(2)  ...مارحلا مدـلا  کفـسی  یتح  نیملاظلا  نم  ضرالا  هللا  رهطی  ال  : » دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ندـش هتـشک  روهظ و  نامز  ندوب  کیدزن  رب  نخـس ، نیا  ...دوش ».  هتخیر  مارح  نوخ  هک  یماگنه  رگم  درک  دـهاوخن  كاپ  ناملاظ 
.دنک تلالد  هیکز  سفن 

دوجو زین  عوـضوم و  نیا  هب  طوـبرم  تاـیاور  ترثـک  هب  هجوـت  اـب  تشذـگ ، هیکز  سفن  تداهـش  ناـمز  هنیمز  رد  هچ  نآ  ساـسا  رب 
یم تروص  يدـهم  ماما  روهظ  نامز  هب  کیدزن  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هثداح  هک  میریگ  یم  هجیتن  اه  نآ  ناـیم  رد  ربتعم  تیاور 

.تسا هدش  نایب  بش  هدزناپ  اهنت  ود  نآ  ینامز  هلصاف  تایاور ، زا  یخرب  رد  هک  نیا  رب  نوزفا  .دنریذپ 

هیکز سفن  تداهش  ناکم 

هراشا

: مینک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  اه  نآ  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  هیکز  سفن  تداهش  ناکم  يددعتم ، تایاور 

؛ دنناد یم  هکم  رهش  ار  يو  ندش  هتشک  ناکم  هک  ییاه  نآ  . 1

.دنا هدرک  یفرعم  ماقم  نکر و  نایم  ار  وا  ندش  هتشک  لحم  هک  يرگید  ثیداحا  . 2

یم صخشم  ار  تداهش  قیقد  ناکم  مود  هتـسد  اریز  دنرادن ؛ رگید  کی  اب  یـضراعت  هنوگ  چیه  هتـسد  ود  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
.دوش یم  هتشک  نآ  رد  هیکز  سفن  هک  دراد  هراشا  يرهش  هب  اهنت  لوا  هتسد  دنک و 
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لوا هتسد  تایاور 

: تسا هکم  هیکز  سفن  تداهش  ناکم  تایاور ، نیاربانب 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 1

يذـلا شیرق و  نم  موق  نع  مارح  دـلب  یف  مارح  موی  یف  مارح  سفن  لتق  لاق : نینمؤملاریما  ای  یلب  انلق : نالف ؟ کلم  رخآب  مکربخا  ال 
؛(1) هلیل هرشع  سمخ  ریغ  هدعب  کلم  مهل  ام  همسنلا  أرب  هبحلا و  قلخ 

هتـشک ماگنه  دندومرف : ترـضح  .نینمؤملاریما  يا  يرآ  میتفگ  مهدن ؟ ربخ  نالف  نادـناخ  تنطلـس  نتفای  نایاپ  نامز  زا  ار  امـش  ایآ 
سپ دیرفآ  ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هک  ادخ  نآ  هب  مسق  .شیرق  نادناخ  زا  مارح  هام  رد  مارح  يزور  رد  هانگ  یب  یـصخش  ندش 

.دیشک دهاوخن  لوط  ناشتموکح  بش  هدزناپ  زا  شیب  نآ  زا 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  زین  رامع  زا  . 2

؛(2) هعیض هکمب  هوخا  هیکزلا و  سفنلا  لتقی  کلذ  دنعف  ... 

.دنوش یم  هتشک  هکم  رد  شردارب  هیکز و  سفن  ماگنه  نیا  رد  ... 

مود هتسد  تایاور 

: دنا هدومرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  ياه  هناشن  نایب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1

نکرلا نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مالغ  لتق  ءادیبلا و  فسخ  نمیلا و  نم  ینامیلا  ماشلا و  نم  ینایفـسلا  جورخ  و 
؛(3) هیکزلا سفنلا  نسحلا  نب  دمحم  همسا  ماقملا  و 

نادناخ زا  یناوج  دهد و  خر  ءادیب  نیمزرس  نتفر  ورف  دننک و  مایق  نمی  زا  ینامی  ماش و  زا  ینایفس  هک ) تسا  یماگنه  روهظ  )

245 ص :

ح17. ، 14 باب ص266 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ح471. ص464 ، یسوطلل ، هبیغلا  - 2

ح16. ، 32 باب ص330 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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 . ...و دوش  هتشک  ماقم  نکر و  نیب  رد  تسا ، هیکز  سفن  نسح  نب  دمحم  شمان  هک  ربمایپ 

: دنیامرف یم  یثیدح  نمض  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2

نکرلا نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مالغ  لتق  ءادیبلا و  فسخ  نمیلا و  نم  ینامیلا  ماشلا و  نم  ینایفـسلا  جورخ  ...
؛(1) انمئاق جورخ  کلذ  دنعف  ...هیکزلا  سفنلا  هبقل  نسحلا و  نب  دمحم  همسا  ماقملا  و 

هللا یلص  ربمایپ  نادناخ  زا  یناوج  دهد و  خر  ءادیب  نیمزرـس  رد  نتفر  ورف  دننک و  مایق  نمی  زا  ینامی  ماش و  زا  ینایفـس  هک  یماگنه 
ام مئاق  ماگنه  نیا  رد  ...دوش ، هتشک  ماقم  نکر و  نایم  رد  تسا ، هیکز  سفن  شبقل  نسح و  نب  دمحم  شمان  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.درک دهاوخ  مایق 

: دنا هدومرف  يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 3

تیب لها  انا  مکل : لوقی  وه  مکیلا و  نـالف  لوسر  اـنا  هکم  لـها  اـی  لـقف : هکم  لـها  یلا  ضما  هل : لوقیف  هباحـصا  نم  ًـالجر  وعدـیف 
سفنلا یه  ماـقملا و  نکرلا و  نـیب  هوحبذـف  هـیلا  اوـتا  مـالکلا  اذـهب  یتـفلا  اذـه  مـلکت  اذاـف  ...هفـالخلا  هلاـسرلا و  ندـعم  هـمحرلا و 

؛(2) ...هیکزلا

: وگب نانآ  هب  ورب و  هکم  لها  يوس  هب  دیامرف : یم  دـناوخ و  یمارف  ار  شنارای  زا  يدرم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما 
یتقو ...میتسه »" تفالخ  تلاسر و  هاگیاج  تمحر و  نادـناخ  ام  : " تسا نینچ  وا  مایپ  متـسه و  نالف  هداتـسرف  نم  هکم ! مدرم  يا  »

 . ...تسا هیکز  سفن  نامه  وا  و  دنرب ؛ یم  رس  ماقم  نکر و  نایم  رد  ار  وا  دنروآ و  یم  موجه  وا  هب  دوش ، یم  مامت  ناوج  نیا  نخس 

246 ص :

ح18. ص216 ، هعجرلا ، تابثا  رصتخم  - 1
ح71. ص307 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 2
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: دنا هدومرف  روهظ  ياه  هناشن  نایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 4

؛(1) ءارضخ هیارب  ینایفسلا  جورخ  ...ماقملا و  نکرلا و  نیب  حوبذملا  ...تامالع و  تایآ و  کلذل  و 

نکر و نیب  هک  یـسک  ندش  هتـشک  ...تسا  یمیالع  اه و  هناشن  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ   ) هعقاو نیا  يارب 
 . ...زبس یمچرپ  اب  ینایفس  مایق  ...دوش و  یم  هدیرب  رس  ماقم 

روهظ میالع  هنیمز  رد  هدش  هتفگ  شیپ  ثیداحا  عومجم  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، هدشن  هدرب  تحارص  هب  هیکز  سفن  مان  تیاور  نیا  رد 
نیا رب  رگید  يا  هنیرق  زین  ینایفـس  راـنک  رد  رظن  دروـم  تیـصخش  ندـش  داـی  .دوـش  یم  هتـشک  ماـقم  نکر و  ناـیم  هیکز  سفن  اـهنت 

.تسا هیکز  سفن  نامه  ماقم  نکر و  نیب  حوبذم  هک  تسا  تقیقح 

: تسا هدرک  ییوگ  شیپ  نینچ  ار  هدنیآ  ثداوح  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  ینانخس  رد  ناملس  . 5

؛(2) شبکلا حبذ  حوبذملا  ماقملا  نکرلا و  نیب  همد  حیرضت  هیکزلا و  هبیطلا  سفنلاب  مکثدحُاس  ّینإ  اما 

چوق دـننام  هک  وا  مهد ؛ یم  ربخ  ماقم  نکر و  نایم  رد  وا  نوخ  ندـش  هتخیر  هاـنگ و  یب  كاـپ و  سفن  ندـش  هتـشک  زا  ار  امـش  نم 
.دوش یم  هدیرب  شرس 

ۀیکز سفن  اب  طابترا  لامتحا  هک  دشاب  ینیارق  اه  نآ  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم  زین  دـنراد و  يدنـس  لکـشم  هدـش ، دای  تایاور  همه 
ۀمه هب  هجوت  اب  زین  دراد و  دوجو  تیاور  ره  رد  هک  ینیارق  هعومجم  هب  هجوت  اب  تشذگ ، هک  نانچ  نکیل  .دـیامن  تیوقت  ار  یخیرات 

نیا هب  ناوت  یم  تایاور ،

247 ص :

ص199. تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  - 1
ص92. لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  - 2
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.تسا هکم  هیکز  سفن  ندش  هتشک  ناکم  ًایناث ، دنتسین و  یخیرات  ۀیکز  سفن  هب  طوبرم  تایاور  نیا  ًالوا  هک  دیسر  نانیمطا 

هتـشک ناکم  ةرابرد  هچ  نآ  تسا و  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  نامز  ةرابرد  هچ  نآ  زا  معا  تایاور ، زا  يا  هعومجم  ام  رگید ، ریبعت  هب 
لعج لامتحا  هک  تسا  يدـح  هب  ناشدادـعت  ًالوا  اریز  دور ؛ یمن  لعج  لاـمتحا  اـه  نآ  ۀـمه  رد  هک  میراد  راـیتخا  رد  تسوا  ندـش 

یخیرات ۀـیکز  سفن  نایرج  تفرگ ، رظن  رد  ناوت  یم  اه  نآ  لـعج  يارب  هک  يا  هزیگنا  اـهنت  ًاـیناث  تسین و  ینتفریذـپ  اـه  نآ  ندـش 
.تسا رت  شیب  ناشقابطنا  مدع  نیارق  یخرب  دنرادن و  ار  یخیرات  ۀیکز  سفن  اب  قابطنا  تیلباق  ًالصا  اه  نآ  زا  یخرب  هک  نیا  اب  تسا ،

تیودهم نامگ  شا  هرابرد  وا  ناوریپ  تشاد و  تیودهم  يوعد  هللادبع  نب  دمحم  هدـمآ ، خـیرات  رد  هچ  نآ  ساسا  رب  هک  نیا  رگید 
شمایق دنک و  مایق  تسانب  هک  یسک  ینعی  دنسانشب -  هیکز  سفن  ناونع  هب  شندش  هتـشک  زا  شیپ  ار  وا  شناوریپ  هک  نیا  دنتـشاد و 

نیا اب  .تسا  هدوب  شگرم  زا  سپ  هیکز ، سفن  هب  يو  نتفای  ترهـش  نیاربانب ، .درادـن  یلوقعم  هیجوت  دوش -  هتـشک  دـنامب و  ماـمتان 
شگرم زا  سپ  دنا ، هدرک  یفرعم  هیکز  سفن  ناونع  هب  ار  وا  هک  یتایاور  دیاب  هدـش ، فورعم  ناونع  نیا  هب  گرم  زا  سپ  رگا  لاح ،

هب ینخس  ...و  ینامـسآ  يادن  يدهم و  روهظ  زا  زین  دشاب و  هدش  نایب  هنیدم  وا  لتق  ناکم  دیاب  دشاب ، نینچ  رگا  دنـشاب و  هدش  لعج 
ناکم ناونع  هب  هکم  مه  تایاور ، نیا  رد  مینیب  یم  هک  نآ  لاح  .دادـن  خر  یتاقافتا  نینچ  وا  گرم  زا  سپ  اریز  دـشاب ؛ هدـماین  نایم 

.تسا هدمآ  نایم  هب  هتفگ  نخس  ینامسآ  يادن  زا  مه  هدش و  یفرعم  ندش  هتشک 

هیکز سفن  گرم  زا  سپ  هک  تسناد  یتـالوعجم  ار  تاـیاور  نیا  ۀـمه  ناوـت  یمن  هک  دـنک  یم  نئمطم  ار  اـم  نـیارق  هعوـمجم  نـیا 
طسوت

248 ص :
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.تفگ میهاوخ  نخس  رت  شیب  هراب  نیا  رد  همادا ، رد  .دنا  هدش  هتخاس  وا  ناراد  فرط 

هللادبع نب  دمحم  هیکز و  سفن 

هراشا

هب بقلم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  نامه  روهظ ، میالع  تاـیاور  رد  هدـش  داـی  هیکز  سفن  اـیآ 
؟ دش هتشک  شنارای  همه  هار  مه  درک و  مایق  یسابع  هفیلخ  روصنم  رصع  رد  هک  تسا  هیکز  سفن 

روهظ میالع  تایاور  رد  هدـش  دای  هیکز  سفن  هک  دـنک  یم  يراشفاپ  دـیکأت و  نخـس  نیا  رب  يربکلا  هبیغلا  خـیرات  باـتک  هدنـسیون 
.دزادرپ یم  شیوخ  ياعدا  تابثا  هب  هلحرم  ود  رد  يو  .دش  هتشک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  تسا  هیکز  سفن  نامه 

دـنک و یم  تلالد  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  اب  هیکز  سفن  توافت  رب  هک  دروآ  یم  دای  ار  ییاـه  هنیرق  تسخن ، هلحرم  رد  فلا )
.دیامن یم  شالت  اه  نآ  نتسناد  دودرم  رد 

(1) .دریگب هجیتن  ار  هللادبع  نب  دمحم  اب  هیکز  سفن  قابطنا  ات  دزاس  یم  حرطم  ار  رگید  نیارق  مود ، هلحرم  رد  ب )

لوا هلحرم  یسررب  دقن و 

هراشا

نیدب نئارق ، نیا  رب  ناشیا  دقن  دـنراد و  تلالد  هللادـبع  نب  دـمحم  اب  هیکز  سفن  نتـشادن  قابطنا  رب  ردـص  موحرم  رظن  هب  هک  ینئارق 
: تسا رارق 

لوا هنیرق 

رد هللادبع  نب  دمحم  دوش و  هتشک  ماقم  نکر و  نیب  دیاب  هیکز  سفن 

249 ص :

ص511-506. يربکلا ، هبیغلا  خیرات  - 1
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.تسا هدش  هتشک  هنیدم  تیزلا » راجحا   » رد هکلب  هدشن  دیهش  ناکم  نیا 

.تسا هللادبع  نب  دمحم  زا  ریغ  هیکز  سفن  هک  دوش  یم  نشور  نیاربانب ،

: دیوگ یم  هنیرق  نیا  هب  خساپ  رد  ردص  موحرم 

نکر و نیب  ندـش  هتـشک  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  ام  نکل  دوب ، یفاک  قابطنا  هیرظن  در  يارب  ییاهنت  هب  دـش ، یم  تباـث  هنیرق  نیا  رگا 
.درادن یمکحم  لیلد  ماقم ،

یمدرم ترهـش  ینهذ و  زاکترا  تسین و  سب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  هک  هدـش  لـقن  ثیدـح  ود  راونـالاراحب  رد  هک  دـیازفا  یم  يو 
ام رب  داتفین  قافتا  رگا  یلو  دوش ، یم  نآ  قدص  رب  لیلد  داتفا  قافتا  هدـنیآ  رد  رگا  دـنک ؛ یمن  تیافک  یخیرات  رما  کی  تابثا  يارب 

لقن داـشرا  رد  دـیفم  خیـش  هک  یثیدـح  اـب  ار  بلطم  نیا  نآ ، رب  نوزفا  .میرادـن  نآ  رب  یلیلد  اریز  میـشاب ، شرظتنم  هک  تسین  مزـال 
یم هتـشک  حلاص  صاخـشا  زا  رفن  داتفه  اب  هار  مه  هفوک  هزاورد  تشپ  رد  هیکز  سفن  ثیدـح ، نآ  رد  دـنیب ؛ یم  ضراعت  رد  هدرک ،
نیب ار  هیکز  سفن  لتقم  هک  تسین  یتایاور  زا  رتدب  نآ  عضو  یلو  دنک ، تابثا  ار  یخیرات  هلئـسم  کی  دناوت  یمن  مه  ربخ  نیا  .دوش 
طقاس رابتعا  هجرد  زا  ود  ره  ضراعت ، تروص  رد  دـنک و  هضراعم  نآ  اب  دـناوت  یم  تیاور  نیا  سپ  .دـننک  یم  نییعت  ماـقم  نکر و 

.دنوش یم 

ام دوصقم  رب  مه  نآ  دوب ، دـهاوخ  ماقم  نکر و  نیب  یمـشاه  درم  حـبذ  هک  هدـش  لقن  داشرا  باـتک  رد  هچ  نآ  اـما  دـیازفا : یم  يو 
يدنـس فعـض  هک  یتیاور  هوالع ، هب  .دشابن  هدش  شیامزآ  یکز و  یـصخش  یمـشاه  درف  نآ  تسا  نکمم  نوچ  دنک ؛ یمن  تلالد 

.دنک تابثا  ار  یخیرات  یتقیقح  دناوت  یمن  دراد ،

زا فلتخم  دانـسا  اب  تیاور  تفه  هکلب  تیاور  ود  هن  میدـش ، روآداـی  تداهـش  ناـکم  زا  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  یـسررب : دـقن و 
ناماما

250 ص :
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تداهش ناکم  اه  نآ  زا  یشخب  رد  هک  هدیسر  ام  تسد  هب  دندرک ، یم  دییأت  ار  رگید  کی  هک  نومضم  ود  اب  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
یم نانیمطا  نیا  هب  هدش  دای  ثیداحا  عومجم  زا  .تسا  هدش  یفرعم  ماقم  نکر و  نیب  نآ  ناکم  رگید ، یخرب  رد  هکم و  هیکز ، سفن 

اب هیکز  سفن  نتـشادن  قابطنا  تابثا  يارب  بلطم  نیا  دوب و  دـهاوخ  هکم  رد  روهظ ) تمالع   ) هیکز سفن  تداهـش  ناکم  هک  میـسر 
.تسا یفاک  هللادبع  نب  دمحم 

باتک رد  دیفم  خیش  هک  تسا  یتیاور  اب  ماقم  نکر و  تیاور  نایم  ضراعت  دنا ، هدومرف  هراشا  نآ  هب  ردص  موحرم  هک  يرگید  هتکن 
ود ره  ضراعت  نیا  اب  هک  دنـسر  یم  تداهـش  هب  هفوک  تشپ  رد  شناهار  مه  اـب  هیکز  سفن  نآ ، ساـسا  رب  هک  دـندرک  ناـیب  داـشرا 

: تسا یفاک  هتکن  دنچ  هب  هراشا  نخس  نیا  باوج  رد  .دش  دنهاوخ  طقاس  رابتعا  زا  تیاور 

دنـس و تلـالد و  یـسررب  اـب  ناوتب  اـت  تسا ، هدرکن  تیاور  ار  هفوک  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  دـیفم ، خیـش  موحرم  فـلا )
یلک روط  هب  ناشیا  هکلب  مینک  یـسررب  ار  هکم  ماقم و  نکر و  ياـه  تیاور  اـب  تیاور ، نآ  حـیجارت  لداـعت و  ضراـعت و  یگنوگچ 

: دنا هدومرف 

تایآ و همایق و  ماما  نوکت  ثداوح  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  مئاقلا  مایق  ناـمز  تاـمالع  رکذـب  راـثآلا  تئاـج  دـق 
نیب یمشاه  لجر  حبذ  نیحلاصلا و  نم  نیعبس  یف  هفوکلا  رهظب  هیکز  سفن  لتق  ...ینسحلا و  لتق  ینایفـسلا و  جورخ  اهنمف  تالالد :

؛(1) ...ماقملا نکرلا و 

نآ زا  هک ، هدـش  دراو  دـهد  یم  خر  ترـضح  نآ  مایق  زا  لبق  هک  ییاه  هناشن  اهدـمآ و  شیپ  روهظ و  میالع  هرابرد  يرایـسب  راـبخا 
تـشپ رد  ناراکوکین  زا  رفن  داتفه  هار  مه  هب  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  ...ینـسح و  دیـس  ندش  هتـشک  ینایفـس و  جورخ  تسا : هلمج 

 . ...و ماقم  نکر و  نایم  یمشاه  يدرم  ندش  هتشک  هفوک و 
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روظنم هک  تسین  دیعب  تسا و  هدمآ  نآ  رد  دیفم  خیـش  ترابع  نیا  هک  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  یثیدـح  هتبلا 
: دشاب ثیدح  نیمه  زین  دیفم  خیش 

(1) .ماقملا نکرلا و  نیب  حوبذملا  نیعبس و  یف  هفوکلا  رهظب  هیکزلا  سفنلا  لتق  و 

ار هیکز  سفن  ندش  هتـشک  ناکم  هک  دـنک  هلباقم  یتایاور  هعومجم  اب  دـناوت  یمن  درادـن  يربتعم  دنـس  هک  نیا  تهج  هب  تیاور  نیا 
.دنناد یم  هکم 

تداهـش ناکم  هک  یتایاور  اـب  نآ  ضراـعت  و  هفوک ، تشپ  رد  هیکز  سفن  تداهـش  رب  ینبم  ربتعم  تیاور  کـی  دوجو  ضرف  رب  ب )
.دوب دنهاوخ  مدقم  تیاور  نآ  رب  ترثک ، لیلد  هب  ریخا  تایاور  دنک ، یم  یفرعم  ماقم  نکر و  نیب  ای  هکم و  ار  يو 

نایب دنهاوخب  ار  هیکز  سفن  کی  تداهـش  ناکم  دنـشاب و  عوضوم  کی  ياراد  تیاور  ود  هک  دنک  یم  ادیپ  انعم  ضراعت  ینامز  ج )
ماـقم نکر و  تیاور  هیکز  سفن  زا  ریغ  يا  هیکز  سفن  تداهـش  ناـکم  ناـیب  هب  داـشرا  تـیاور  تـسا  نـکمم  هـک  نآ  لاـح  .دـننک 

.دنشاب هتشادن  یفانت  هنوگ  چیه  دنناسرب و  ار  یتابثا  نومضم  ود  تیاور ، ود  هجیتن ، رد  و  دشاب ، هتخادرپ 

یم هجیتن  نیا  هب  ضراعت ، دـعاوق  دـنا و  هدرک  یفرعم  هکم  ار  هیکز  سفن  تداهـش  ناکم  هک  يددـعتم  تایاور  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
نب دـمحم  اب  روهظ ) تمـالع   ) هیکز سفن  تریاـغم  رب  لـیلد  هنیرق  نیا  هدادـن و  یفاـک  خـساپ  لوا  هنیرق  هب  ردـص  موحرم  هک  میـسر 

.دوب دهاوخ  هللادبع 

مود هنیرق 

سفن نتشادن  قابطنا  ریاغت و  رگید  هنیرق  دسیون : یم  ردص  موحرم 
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ندش هتـشک  زا  دعب  اه  تیاور  نیا  دنا ؛ هدومرف  هیکز  سفن  لتق  هرابرد  ینید  نایاوشیپ  هک  تسا  یتایاور  هللادبع ، نب  دـمحم  اب  هیکز 
تمالع نیا  رظتنم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زونه  وا ، ندش  هتـشک  زا  دعب  دهد  یم  ناشن  هک  هدش  رداص  هیکز ) سفن   ) هللادبع نب  دمحم 

.دنا هتسناد  روهظ  میالع  زا  ار  نآ  دنا و  هدوب 

: دسیون یم  هنیرق  نیا  هب  خساپ  رد  اربک  تبیغ  خیرات  باتک  بحاص  هنیرق : زا  ردص  موحرم  هب  خساپ 

هراب نیا  رد  هک  یتایاور  مامت  اریز  تسین ؛ تاـبثا  لـباق  یلو  تسا ، قوف  هیرظن  در  يارب  یفاـک  یلیلد  زاـب  دوش ، تباـث  هنیرق  نیا  رگا 
ماما هتسیز و  یم  هیکز  سفن  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اما  .تسا  مالـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  هدش ، دراو 

یم هیکز  سفن  ردپ  نسح  نب  هللادبع  هب  ترضح  نآ  و  تسا ، هدوب  هیکز  سفن  یقیناود و  روصنم  اب  رصاعم  مه  مالـسلا  هیلع  قداص 
وا هب  درک و  یم  عطق  تفالخ  هب  ندیسر  يارب  ار  شدیما  دش و  دهاوخن  زوریپ  دیـسر و  دهاوخن  ییاج  هب  وا  دنزرف  تضهن  هک  دومرف 

دعب و  دیـسر ، دهاوخ  حافـس ) ینعی   ) صخـش نیا  هب  هکلب  تسا ، وت  دنزرف  يارب  هن  وت و  يارب  هن  رما  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : یم 
روش و دروم  ناـنز  دنـسرب و  تراـما  هب  اـه  هچب  هک  نیا  اـت  دوب  دـهاوخ  اـه  نآ  زا  اـه  تدـم  يارب  دـعب  و  روـصنم ) ینعی   ) نیا يارب 

هار زا  زج  ار  نخـس  نیا  تسا و  هتخاسن  هاگآ  بیغ  رب  ار  وت  دنوادخ  رفعج ، يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هللادبع  .دنریگ  رارق  تروشم 
! یتفگن مدنزرف  رب  دسح 

رد یلحم   ) تیزلا راجحا  رد  ار  وا  روصنم )  ) صخش نیا  مدیزرون ؛ تداسح  وت  رسپ  هب  تبسن  نم  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف : ترـضح 
.تسا بآ  رد  شبسا  ياهاپ  هک  یلاح  رد  دشک  یم  ایرد  لحاس  رد  ار  شردارب  وا  زا  دعب  تشک و  دهاوخ  هنیدم )
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هک مییوگن  رگا  دشاب ، هدش  رداص  هیکز  سفن  هللادـبع  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  تایاور  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  لاح ، ره  هب 
! میراد شفالخ  رب  نظ  نامگ و 

اب هیکز  سفن  فالتخا  يانعم  هب  ًاموزل  هللادـبع  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  رب  ثیداحا  نیا  ینامز  مدـقت  هک  ناـنچ  مه  یـسررب : دـقن و 
هراب نیا  رد  نیارق  ریاس  هب  هجوت  اب  دـیاب  هکلب  درک  هدافتـسا  ناوت  یمن  زین  ار  ود  نیا  داحتا  مدـقت ، نیا  زا  تسین ، هللادـبع  نب  دـمحم 

هک یتایاور  هب  هجوت  اب  میریذپ ، یم  ار  هللادبع  نب  دمحم  ندش  هتـشک  رب  ثیداحا  نیا  ینامز  مدـقت  هک  لاح  نیع  رد  .دومن  تواضق 
یم توافتم  هللادـبع  نب  دـمحم  اب  ار  هیکز  سفن  دـمآ ، دـهاوخ  هک  ینئارق  ریاس  دـناد و  یم  هکم  ار  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  لـحم 

.میناد

موس هنیرق 

صالخااب یصخش  ندش  هتشک  راظتنا  رد  دیاب  نیاربانب  .تسین  صالخا  اب  هدش و  شیامزآ  كاپ و  نادنچ  صخش  هللادبع  نب  دمحم 
ولج ار  وا  شردـپ  دـش و  تیودـهم  یعدـم  هدـمآ ، نیبلاطلا  لـتاقم  رد  هک  يروط  هب  يو  اریز  میـشاب ؛ وا  زا  رت  هدـش  شیاـمزآ  رت و 
نینچ مشاه  ینب  يارب  ساـبع  ینب  ندـمآ  راـک  يور  زا  شیپ  هیما و  ینب  تموکح  لاوز  زا  دـعب  تسناد و  يدـهم  ار  يو  تخادـنا و 

: هدرک ینار  نخس 

زا راک  دنـشکب ، ار  رگید  کی  دـنتفیب و  رگید  یخرب  ناـج  هب  اـه  نیا  زا  یخرب  یتقو  هک  میدینـش  یم  هشیمه  اـم  هک  دـیناد  یم  اـمش 
يدهم وا  هک  دیناد  یم  امش  .مینک  تعیب  دمحم  اب  دییایب  .دنا  هتشک  ار  دیزی ) نب  دیلو   ) دوخ بحاص  اهنیا  .دور  یم  نوریب  ناشناتـسد 

.تسا

: دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هاگ  نآ 
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.دنوش یم  هتشک  وت  رسپ  ود  تساهنیا و  يارب  هکلب  دسر  یمن  تنادنزرف  وت و  هب  تفالخ  رما 

دناوخ یم  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  داتسرف و  یم  فارطا  هب  یناگدنیامن  هتشگ و  ناهنپ  یکدوک  نارود  زا  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم 
.دش یم  هدیمان  يدهم  و 

نآ زا  شیپ  يو  هک  میناد  یم  هزادنا  نیمه  طقف  مینک ، لاکـشا  هشقانم و  وا  هرابرد  میهاوخ  یمن  نونکا  ام  دیامرف : یم  ردص  موحرم 
صخش يو  باسح  نیا  اب  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  تسوا  ياعدا  بذک  رب  یفاک  لیلد  دوخ  نیا  دش و  هتشک  دریگب ، ار  ییاج  هک 

روهظ زا  شیپ  ات  میـشاب  يرگید  هیکز  سفن  راظتنا  رد  دـیاب  اذـل  تسا و  هدوب  فرحنم  وگ و  غورد  هکلب  هدوبن ، صالخا  اـب  كاـپ و 
.میوش دقتعم  یبالقنا  دیـس  نیا  فارحنا  هب  هک  نیا  زج  میرادـن  يا  هراچ  دوش ، تباث  یخیرات  هلئـسم  نیا  رگا  .دوش  هتـشک  ترـضح 

هک هللادـبع  نب  دـمحم  لـتق  ینعی  هیکز  سفن  لـتق  تروـص  نیا  رد  اریز  تسین ؛ وا  لـتق  راـبخا  زا  دوـصقم  هک  دوـش  یمن  لـیلد  یلو 
.تسا هدمآ  مسا  نامه  هب  مه  تیاور  رد  هدرک ، ادیپ  مدرم  نیب  رد  هک  یترهش  قبط  و  دنا ، هداهن  يو  رب  ار  هیکز  مان  شنادقتعم 

نیا حرط  ياج  نونکا  مالـسلا ، امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  هیکز  سفن  تایاور  ردص و  موحرم  لالدتـسا  ساسا  رب  یـسررب : دـقن و 
هچ نانچ  .ندش  هتشک  زا  سپ  ای  هتفرگ ، تروص  يو ، ندش  هتشک  زا  لبق  هیکز  سفن  هب  هللادبع  نب  دمحم  ترهش  هک  تسا  شـسرپ 

.تسا هدـش  رداص  وا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـنا  هتفگ  هیکز  سفن  ار  وا  هک  یتایاور  سپ  هدـش  روهـشم  لـتق  زا  سپ  بقل  نیا  هب  يو 
ماما نایب  زا  سپ  دنک ، یم  نایب  ار  یتمالع  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  اریز  تسین ؛ هللادبع  نب  دـمحم  هرابرد  هدـش  دای  تایاور  نیاربانب ،

نیا نایب  رد  هیکز  سفن  دیاب  نیاربانب ، .دبای  ققحت  تمالع  نآ  دیاب 
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.دشاب یبالقنا  هللادبع  نب  دمحم  زا  ریغ  ماما  ود 

هراشا يارب  ار  بقل  نیا  هیکز  سفن  هب  وا  ترهش  ساسا  رب  ماما  هدوب و  شتداهش  زا  لبق  يو ، بقل  هیکز  سفن  هک  دوش  اعدا  رگا  اما 
نآ رد  تسا و  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یتایاور  اریز  دشاب ؛ تسرد  دناوت  یمن  زین  نخس  نیا  تسا ، هدرب  راک  هب  يو  هب 

رداص يرجه ، لاس 114  زا  لبق  ات  مامه  ماما  نآ  تداهش  رد  روهشم  لوق  ربانب  دنیامرف ، یم  ریبعت  هیکز  سفن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  اه 
نیا دیاش  هک  نیا  رب  نوزفا  .تسا  هدوب  هلاس  هدراهچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تداهـش  ماگنه  رد  هللادبع  نب  دمحم  هجیتن  رد  .دنا  هدش 

سفن هژاو  تداهش ، زا  شیپ  لاس  دنچ  تسا  نکمم  هکلب  دشاب ، هدشن  رداص  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  رخآ  لاس  نامه  رد  تایاور 
هتـشاد لاس  هدراهچ  زا  رتمک  ثیدـح  رودـص  نامز  رد  هللادـبع  نب  دـمحم  ور ، نیا  زا  .دـشاب  هدرب  راـک  هب  شیوخ  ناـیب  رد  ار  هیکز 

دیعب رایـسب  هک  نیا  هچ  تسین ، بقل  نیا  هب  يو  ترهـش  باب  زا  هللادـبع  نب  دـمحم  هب  هیکز  سفن  هژاو  قالطا  ساـسا ، نیا  رب  .تسا 
.دشاب روکذم  بقل  ياراد  مک ، نس  اب  هللادبع  نب  دمحم  هک  تسا 

هکلب ناراد  فرط  بناج  زا  هن  يو  هب  هژاو  نیا  قالطا  هک  میریذپب  دیاب  مینادب ، هللادبع  نب  دـمحم  نامه  ار  هیکز  سفن  رگا  نیاربانب ،
نینچ يو  نیقی  هب  هک  یلاح  رد  دشاب ، یصالخا  اب  كاپ و  تیصخش  يو  دیاب  ور ، نیا  زا  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هیحان  زا 

.دوب دهاوخ  هللادبع  نب  دمحم  زا  ریغ  هیکز  سفن  هجیتن  رد  تسا و  هدوبن 

مراهچ هنیرق 

میناد یم  دوب ،» دهاوخن  هلصاف  بش  هدزناپ  زج  هیکز  سفن  لتق  نیب  مئاق و  مایق  نیب  : » دش هتفگ  ًالبق  هک  تیاور  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
هداتفا يرایسب  هلصاف  ترضح  روهظ  ات  هیکز  سفن  هللادبع  نب  دمحم  لتق  نیب  هک 
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.مینادب هللادبع  نب  دمحم  هرابرد  ار  هیکز  سفن  لتق  تایاور  ناوت  یمن  نیاربانب ، تسا ، هدیشک  لوط  لاس  زا 1200  شیب  نونکات  و 

لثم یعیـش  ياـه  باـتک  زا  يرایـسب  رد  تیاور  نیا  اریز  تسین ، تسرد  زین  هنیرق  نیا  دـیامرف : یم  هنیرق  نیا  دـقن  رد  ردـص  موحرم 
هک تسا  هبلعث  وا  دنسر و  یم  يوار  کی  هب  یگمه  یلو  تسا ، هدمآ  قودص  نیدلا  لامک  یسوط و  خیش  تبیغ  دیفم ، خیـش  داشرا 

داـشرا هبیغلا و  باـتک  رد  بیعـش  و  نومیم ،» نبا   » نیدـلا لاـمک  داـشرا و  باـتک  رد  هبلعث  .دـنک  یم  لـقن  حـلاص  زا  وا  بیعـش و  زا 
هدش فیـصوت  ءارذعلا  ینب  یلوم  نبا  هب  نیدلا  لامک  رد  مثیم و  نبا  داشرا  باتک  رد  حلاص  و  ءاّذح ،»  » نیدـلا لامک  رد  و  دادـح ،» »

ار ربخ  کی  هب  کسمت  يدنـس ، طباوض  ساسا  رب  ام  دوش و  یم  باسح  ربخ  کی  ضرف ، نیرتهب  رد  تاـیاور  نیا  لاـح ، ره  هب  .دـنا 
.میتفریذپن دراوم  هنوگ  نیا  رد 

يدنس رظن  زا  ردص  موحرم  رظن  دروم  تیاور  تشذگ ، لیصفت  هب  هیکز  سفن  تداهش  نامز  ثحب  رد  هک  نانچ  مه  یـسررب : دقن و 
يدـهم ماما  روهظ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  لاـصتا  رب  هک  دـنراد  دوجو  زین  يرگید  ددـعتم  تاـیاور  رگید ، يوس  زا  .تسا  ربتعم 

تلالد روهظ  اب  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  هلـصاف  ندوب  کیدزن  رب  هچ  نآ  نیا  ربانب  دـننک  یم  تلالد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
.تشذگ نیا  زا  شیپ  بلطم  نیا  لیصفت  تسین و  دحاو  ربخ  دراد 

( مود هلحرم   ) قابطنا هیرظن  یسررب  دقن و 

رد ینئمطم  لیلد  یلو  تسا ، هللادـبع  نب  دـمحم  رب  هیکز  سفن  قابطنا  تابثا  رد  ناوارف  طسب  لیـصفت و  ياراد  ردـص  موحرم  نخس 
: تسا هدش  دانتسا  تیاور  ود  هب  اهنت  زین  قابطنا  رب  نئارق  تابثا  هلحرم  رد  هکلب  درادن ، دوجو  هنیمز  نیا 
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زا سفن  : » هک دیامرف  یم  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  نآ  قبط  هک  نیبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  زا  یتیاور  . 1
، تسا مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  دـنزرف  ناـمه  هیکز ، سفن  زا  دوصقم  هک  نیا  رب  ار  ثیدـح  نیا  تلـالد  يو  .تسا » نسح  نادـنزرف 

.دناد یم  حضاو  نشور و 

: دنک یم  لقن  يو  هک  تسا  یسوم  نب  هللادبع  لوق  زا  مود  تیاور  . 2

نب دمحم  تفگ : وا  .دندرک  حرطم  وا  اب  ار  تموکح ) هبلاطم   ) هلئـسم نیا  دندمآ و  نسحلا  نب  یلع  دزن  هب  هنیدم  ياملع  زا  يا  هدـع 
نم هب  ار  تیزلا » راجحا   » سپـس درک ؛ رکذ  ار  ینالوط  ثیدح  هاگ  نآ  .تسا  تموکح  يارب  رتراوازـس  رت و  هتـسیاش  نم  زا  هللادـبع 

.دوش یم  هتشک  اج  نیا  رد  هیکز  سفن  تفگ : داد و  ناشن 

: دیوگ یم  یسوم  نب  هللادبع 

.میدید دوب ، هدرک  هراشا  نآ  هب  هک  اج  نامه  رد  ار  وا  هتشک  ام 

نب دـمحم  هار  مه  مرـشخ  مئانغ  رانک  رد  تفگ : يو  هک  هدرک  لـقن  راـشب  نب  ملـسم  زا  ار  يرگید  ثیدـح  ردـص  موحرم  نینچ  مه 
تداهـش هب  ناـکم  ناـمه  رد  اهدـعب  هک  دوب  شدوخ  روظنم  .دوش  یم  هتـشک  هیکز  سفن  اـج  نیا  رد  تفگ : نم  هب  وا  .مدوب  هللادـبع 

.دیسر

یفاک ود ، نیا  قارتفا  نئارق  نتـسناد  دودرم  همیمـض  اب  هللادبع  نب  دـمحم  اب  هیکز  سفن  قابطنا  تابثا  رد  ار  نئارق  نیا  ردـص  موحرم 
.دزرو یم  دیکأت  اعدا  نیا  رب  يراشفاپ  مزج و  اب  دناد و  یم 

نیب كرتشم  سابعلا  نب  یلع  دـنراد ؛ دوجو  یـسوم  نبرمع  سابعلا و  نب  یلع  نوچ  مه  یناسک  لوا ، تیاور  دنـس  رد  يدنـس : دـقن 
زین یـسوم  نبرمع  (1) و  دنا هدـش  هدرمـش  فیعـض  ای  هدـشن و  فیـصوت  یلاجر  ياه  باتک  رد  ای  اـه  نآ  همه  هک  تسا  رفن  راـهچ 

هدشن فیصوت 
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.تسین تسرد  تیاور  هب  دانتسا  نیاربانب ،  (1) .تسا

هب دانتـسا  تسا و  هللادبع  نب  دـمحم  زا  یمود  نسح و  نب  یلع  زا  یلوا  هکلب  تسین  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  زین  ریخا  تیاور  ود 
.تسا ینشور  یتسس  فعض و  ياراد  هدش ، دای  ياعدا  تابثا  ياتسار  رد  موصعمریغ  تیاور 

صخـشم ار  هیکز  سفن  بسن  اهنت  تسا ، نسح  ماما  نادنزرف  زا  هیکز  سفن  هک  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نداد  ربخ  یلالد : دـقن 
دوجو بسن  نیا  هب  هدنیآ  نامز  رد  يرگید  صخـش  دشاب و  هللادبع  نب  دمحم  نامه  ماما  دوصقم  هک  دـنک  یمن  تابثا  اما  دـنک ، یم 

اب یفانت  چیه  زین  تسا  هدمآ  يدعب  نئارق  رد  هک  صخـشم  ناکم  نآ  رد  هللادبع  نب  دـمحم  ندـش  هتـشک  نینچ  مه  .تشاد  دـهاوخن 
لیلد ود  شریذپ ، ضرف  رب  حالطصا  هب  هتشادن و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  روهظ  زا  شیپ  رد  يا  هیکز  سفن  ققحت 

.درادن یفانت  يرگید  اب  کی ، ره  تابثا  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  تبثم 

نـسح نب  هللادبع  نب  دـمحم  زا  ریغ  هدـش ، حرطم  روهظلا  مئالع  تایاور  رد  هک  يا  هیکز  سفن  هک  دـش  نشور  تشذـگ ، هچ  نآ  زا 
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  میـشاب  تمـالع  نیا  ققحت  رظتنم  هدـنیآ  رد  دـیاب  اـم  دوش و  یم  بوسحم 

.تسا فیرشلا  هجرف 
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همتاخ

هراشا

هراشا اه  نآ  زا  کی  ره  هب  يددعتم  تایاور  رد  هک  دوب  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  نیرت  فورعم  هرابرد  یتاحیـضوت  تشذـگ  هچ  نآ 
ۀناشن هس  هب  تساجب  ثحب ، لیمکت  باب  زا  باتک و  همتاخ  رد  .دوب  هدش  نایب  یلـصفم  تاحیـضوت  ًابیرقت  مادک  ره  يارب  دوب و  هدش 

تایاور زا  یکدـنا  دادـعت  رد  هک  اج  نآ  زا  هناشن  هس  نیا  دوش  هراشا  دـنا  هدـش  فیـصوت  تیمتح  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  رگید 
نکیل دنرادن ، ریـسفت  حیـضوت و  يارب  یعیـسو  لاجم  تسا ، هدـشن  نایب  تایاور  رد  ینادـنچ  تایئزج  نآ  هرابرد  دـنا و  هدـش  حرطم 

.تسین هدیاف  زا  یلاخ  هدمآ  هراب  نیا  رد  تایاور  رد  هچ  نآ  شرازگ 

سابع ینب  فالتخا  . 1

: دسرپ یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم ، یتیاور  رد  یلامث  هزمحوبا 

سفنلا لتق  موتحملا و  نم  ساـبعلا  دـلو  فـالتخا  معن و  یل : لاـق  .موتحملا  رمـالا  نم  ینایفـسلا  جورخ  نأ  لوقی : ناـک  رفعج  اـبا  نا 
(1) ؛...  موتحملا نم  هیکزلا 

261 ص :

ص31) رضاح ، باتک  کن : ثیدح  نیا  رابتعا  هرابرد  . ) ح 14 باب 57 ، ص 652 ، نیدلا ، لامک  - 1

روهظ یمتح  ياه  هناشن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 293زکرم  هحفص 278 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14053/AKS BARNAMEH/#content_note_261_1
http://www.ghaemiyeh.com


تسا روط  نیمه  يرآ ، دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  یمتح  روما  زا  ینایفس  مایق  دومرف : یم  هتسویپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 ... . تسا تاموتحم  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  تسا و  تاموتحم  زا  سابع  نادنزرف  فالتخا  و 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 

(1) ؛  ...موتحملا نم  مئاقلا  جورخ  موتحملا و  نم  ءادنلا  موتحملا و  نم  سابعلا  ینب  فالتخا 

.تسا تاموتحم  زا  مئاق  جورخ  تسا و  تاموتحم  زا  ادن  تسا و  تاموتحم  زا  سابع  ینب  فالتخا 

: دندومرف تسا ؟ تاموتحم  زا  ینایفس  جورخ  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  يرگید  ۀلسرم  ثیدح  رد  یلامث  هزمحوبا 

هیکزلا سفنلا  لـتق  و  موتحم ، هلودـلا  یف  ساـبعلا  ینب  فـالتخا  و  موتحم ، اـهبرغم  نم  سمـشلا  عولط  و  موـتحملا ، نم  ءادـنلاو  معن ،
(2) ؛ ...  موتحم دمحم  لآ  نم  مئاقلا  جورخ  و  موتحم ،

تاموتحم زا  تموکح  رـس  رب  سابع  ینب  فالتخا  تسا و  تاموتحم  زا  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  تسا و  تاموتحم  زا  ادـن  و  يرآ ،
 . ...تسا تاموتحم  زا  دمحم  لآ  مئاق  جورخ  تسا و  تاموتحم  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  تسا و 

: دراد دوجو  هتکن  دنچ  نآ ، هب  طوبرم  تایاور  سابع و  ینب  فالتخا  ةرابرد 

نایم رد  فالتخا  دوجو  یخیرات  ظاحل  هب  هک  تسا  نیا  لوا  ۀتکن 

262 ص :
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روهظ و ياه  هناشن  ةرمز  رد  نآ  نتـشاد  رارق  اما  .درادـن  تیاور  هب  يزاین  نآ  تابثا  ور  نیا  زا  .تسا  ریذـپاندیدرت  يرما  ساـبع  ینب 
.درک تابثا  ار  نآ  ناوت  یمن  یجراخ  عوقو  زا  هک  تسا  يرگید  بلطم  تیمتح  هب  نآ  فاصتا 

ۀناشن زا  تحارـص  هب  اما  دوب ، هدش  فیـصوت  تیمتح  هب  سابع  ینب  فالتخا  هتفگ ، شیپ  تایاور  رد  هچرگ  هک  تسا  نیا  مود  ۀتکن 
زا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  رانک  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  هکلب  دوب و  هدماین  نایم  هب  ینخس  نآ  ندوب  روهظ 
زا هثداح  نیا  نیاربانب  تسا ، یفتنم  تماـیق  ياـه  هناـشن  هرمز  رد  نآ  نتـشاد  رارق  لاـمتحا  هک  اـج  نآ  زا  نکیل  تسا ، هدـش  داـی  نآ 

.دوب دهاوخ  روهظ  زا  شیپ  ثداوح 

فالتخا فاصتا  اه  نآ  نایم  رد  ربتعم  تیاور  دوجو  زین  نآ و  عبانم  عونت  هدـش و  دای  تاـیاور  ددـعت  هب  هجوت  اـب  هک  نیا  موس  ۀـتکن 
.تسا ریذپ  تابثا  رظن  هب  تیمتح  هب  سابع  ینب 

نامسآ رد  تسد  ندش  راکشآ  . 2

هب هک  یتایاور  .تسا  نامـسآ  رد  یتسد  ندش  راکـشآ  تسا ، هدش  فیـصوت  تیمتح  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  يا  هدـیدپ  نیمود 
: دنرارق نیدب  دنراد  هراشا  هلئسم  نیا 

: دندومرف ترضح  نآ  تسا ؟ تاموتحم  زا  ینایفس  ایآ  دش : هدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  تیاور  رد 

، موتحملا نم  ءامـسلا  نم  علطت  فک  و  موتحملا ، نم  ءادـیبلا  فسخ  و  موتحملا ، نم  مئاقلا  و  موتحملا ، نم  هیکزلا  سفنلا  لتق  و  معن ،
(1) ؛  ...ءامسلا نم  ءادنلا  و 
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توافت یکدنا  اب  تیاور  نیا  ص204 ، رضاح ، باتک  کن : ثیدح ، نیا  رابتعا  ةرابرد  ح15 . ، 14 باب ص265 ، ینامعنلل ، هبیغلا  - 1
ص262، ینامعنلل ، هبیغلا   ) .تسا هدش  لقن  زین  تسا  توافتم  ام  رظن  دروم  تیاور  دنس  اب  نآ  لیذ  هک  يرگید  دنس  اب  نومضم و  رد 
ج5، ثیدـحلا ، لاجر  ملع  تاکردتـسم  کن :  ) .تسا فیعـض  ...و  یـسوم  نب  هللادـیبع  دوجو  لیلد  هب  ثیدـح  نیا  ح11 ) ، 14 باب

ص196)
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نامـسآ زا  هک  یتسد  تسا و  تایمتح  زا  ادـیب  فسخ  تسا و  تاـیمتح  زا  مئاـق  تسا و  تاـیمتح  زا  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هلب و 
 ... . تسا تایمتح  زا  ادن  تسا و  تایمتح  زا  دوش  یم  نایامن 

زا تسا و  هدـش  دای  روهظ  ۀـناشن  هن  موتحم و  ناونع  هب  اهنت  هدـیدپ  نیا  زا  نوچ  هک  تسا  يرورـض  بلطم  نیا  هب  هجوت  هراب  نیا  رد 
نیا هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  تسا ، هدش  دای  نآ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  لصا  رانک  رد  رگید  يوس 

.تسا تمایق  ياه  هناشن  زا  مئاق  روهظ  هک  نانچ  دشاب ، تمایق  ياه  هناشن  زا  هدیدپ 

برغم زا  دیشروخ  عولط  . 3

دوجو تیاور  ود  هراب  نیا  رد  .تسا  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  تسا ، هدـش  فیـصوت  تیمتح  هب  تاـیاور  رد  هک  يا  هدـیدپ  نیموس 
: دراد

ماـما تسا ؟ تاـموتحم  زا  ینایفـس  جورخ  اـیآ  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگ : یم  یلاـمث  هزمحوبا  یلـسرم  ثیدـح  رد 
: دندومرف

هیکزلا سفنلا  لـتق  و  موتحم ، هلودـلا  یف  ساـبعلا  ینب  فـالتخا  و  موتحم ، اـهبرغم  نم  سمـشلا  عولط  و  موتحملا ، نم  ءادـنلا  و  معن ،
(1) ؛  ...موتحم دمحم  لآ  نم  مئاقلا  جورخ  و  موتحم ،

زا تموکح  رس  رب  سابع  ینب  فالتخا  تسا و  تاموتحم  زا  برغم  زا  دیشروخ  عولط  تسا و  تاموتحم  زا  ادن  و  يرآ ،
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 . ...تسا تاموتحم  زا  دمحم  لآ  مئاق  جورخ  تسا و  تاموتحم  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  تسا و  تاموتحم 

: دندومرف یم  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  یلامث  ةزمحوبا  يرگید  ثیدح  رد 
نآ هک  يرگید  ییاـهزیچ  تسا و  تاـموتحم  زا  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  تسا و  تاـموتحم  زا  ادـن  تسا و  تاـموتحم  زا  یناـیفس 

: دندومرف قداص  ماما  .تسا  تاموتحم  زا  دندومرف  یم  ترضح 

؛(1) موتحملا نم  مئاقلا  جورخ  موتحملا و  نم  هیکزلا  سفنلا  لتق  و  موتحملا ، نم  نالف  ینب  فالتخا  و 

.تسا تاموتحم  زا  مئاق  جورخ  تسا و  تاموتحم  زا  هیکز  سفن  ندش  هتشک  تسا و  تاموتحم  زا  نالف  ینب  فالتخا  و 

ماما روهظ  راـنک  رد  تاـیاور  نیا  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  تماـیق  ياـه  هناـشن  زا  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
تیاور دندامتعا  لباقریغ  فیعض و  دنس  رظن  زا  هدش  دای  تیاور  ود  تسا ، هدش  دای  اه  نآ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

رد خیـش  هتبلا  .تسین  مولعم  سیردا  نب  دـمحا  باتک  هب  یـسوط  خیـش  قیرط  هک  تسا  نیا  مود  تیاور  لکـشم  تسا و  لـسرم  لوا 
فیعـض مه  قیرط  نآ  یلو   (2) دنک یم  رکذ  رداون  باـتک  زا  ریغ  سیردا  نب  دـمحا  تاـیاور  یماـمت  هب  قیرط  کـی  دوـخ  تسرهف 

هب دامتعا  بلس  ثعاب  هک  يرگید  هتکن   (3) رفعج نب  دمحا  هب  .تسا 
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دوجو برغم  زا  دیـشروخ  عولط  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  ربتعم  دنـس  اب  ثیدـح  نیمه  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  مود  تیاور 
(1) .درادن

دح ات  دش  هدیشوک  دوب و  نآ  یلالد  يدنس و  یسررب  روهظ و  یمتح  ياه  هناشن  تایاور  حیضوت  نییبت و  فده  اب  تشذگ ، هچ  نآ 
یتساک هب  یمارگ  ناگدنناوخ  تسا  دیما  .دوش  هئارا  نآ  زا  فافـش  نشور و  يریوصت  دوش و  هدـیواک  عوضوم  نیا  بناوج  نکمم ،

شیپ رد  زیچان  رثا  نیا  هک  تسا  قثاو  ياجر  دنهن و  تنم  هدنسیون  رب  نآ ، رکذت  اب  دنرگنب و  ضامغا  ةدید  هب  رثا  نیا  رامش  یب  ياه 
.دتفا لوبقم  ءادفلا -  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  نامز -  رصع و  بحاص  ناکم ، نوک و  ماما  هاگ 

266 ص :
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عبانم تسرهف 

.ش 1382 مود ، پاچ  نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  هیصولا ، تابثا  . 1

.ات یب  ان ، یب  اج ، یب  یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  هادهلا ، تابثا  . 2

.ق 1404 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  . 3

.ق 1414 مود ، پاچ  دیفملاراد ، توریب ، دیفم ،) خیش   ) يدادغب يربکع  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  داشرالا ، . 4

.ق 1417 لوا ، پاچ  هثعبلا ، هسسؤم  یسوط ، نسح  نب  دمحم  یلامالا ، . 5

.ق 1408 لوا ، پاچ  نانجلا ، راد  توریب ، یناعمس ، دمحم  نب  میرکلادبع  باسنالا ، . 6

.ش 1380 لوا ، پاچ  ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، یلماع ، رح  نسح  نب  دمحم  هعجهلا ، نم  ظاقیالا  . 7

.ق مود 1403 پاچ  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، . 8

.ش 1383 مود ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  مق ، ردص ، دمحم  يربکلا ، هبیغلا  خیرات  . 9

.ش 1383 مود ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  رشن  مق ، ردص ، دمحم  روهظلا ، دعبام  خیرات  . 10
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.ات یب  مراهچ ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، نودلخ ،) نبا   ) یمرضح دّمحم  نب  نمحرلادبع  خیرات ، .11

، لوا پاچ  يدـهملا ، مامالا  هسردـم  مق ، يدابارتسا ، ینیـسح  نیدـلا  فرـش  هرهاطلا ، هرتعلا  لـئاضف  یف  هرهاـظلا  تاـیالا  لـیوأت  .12
.ش 1366

.ش 1385 لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  مولع و  هاگشهوژپ  مق ، یقداص ، یفطصم  روهظ ، ياه  هناشن  خیرات  لیلحت  .13

.ق 1416 لوا ، پاچ  رمالا ، بحاص  هسسؤم  ناهفصا ، سواط ، نب  دیس  ننملاب ، فیرشتلا  .14

.ات یب  ان ، یب  اج ، یب  یناهبهب ، دیحو  لاقملا ، جهنم  یلع  هقیلعت  .15

.هیمالسالا هیملعلا  هبتکم  نارهت ، یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا ، ریسفت  .16

.ق 1404 مود ، پاچ  باتکلاراد ، مق ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا ، ریسفت  .17

.ات یب  بعص ، راد  توریب ، يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  فارشالا ، هیبنتلا و  .18

.ق 1415 رکفلا ، راد  توریب ، يربط ، ریرج  نبا  نایبلا ، عماج  .19

.ش 1365 مود ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت  یفجن ، نسحدمحم  مالکلا ، رهاوج  .20

.ش 1380 مهدزای ، پاچ  ناوج ، لسن  مق ، يزاریش ، مراکم  رصان  يدهم ، یناهج  تموکح  .21

.ق 1417 لوا ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، همالع ،)  ) یلح فسوی  نب  نسح  لاوقالا ، هصالخ  .22

.ات یب  ان ، یب  اج ، یب  یلماع ، یضترم  رفعج  دیس  ءارضخلا ، هریزجلا  روهظلا و  تامالع  یف  هسارد  .23
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.ق 1392 هیردیحلا ، هعبطم  فجن ، دواد ،) نبا   ) یلح یلع  نب  نسح  دواد ، نبا  لاجر  .24

.ق 1415 لوا ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  یسوطلا ، لاجر  .25

.ق 1416 مجنپ ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، یشاجن ، یلع  نب  دمحا  یشاجنلا ، لاجر  .26

.ق 1412 لوا ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، ییابطابط ، یلعدیس  لئاسملا ، ضایر  .27

.ش 1380 لوا ، پاچ  راکزیهرپ ، رشن  مق ، یمشاه ، هللادسا  يدهم ، ترضح  یناهج  بالقنا  نازاس  هنیمز  .28

.ق مود 1410 پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسوم  مق ، یلح ، سیردا  نبا  رئارسلا ، .29

.ش 1380 موس ، پاچ  هوسالا ، راد  یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  .30

.ق 1410 لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، یناتسجس ، دوادوبا  دواد ، یبا  ننس  .31

.ق 1421 لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یناردنزام ، حلاصالم  یفاکلا ، لوصا  حرش  .32

.ق 1414 مود ، پاچ  هلاسرلا ، هسسوم  نابح ،) نبا   ) یسراف نابلب  نب  یلع  نابح ، نبا  حیحص  .33

.ق 1401 رکفلاراد ، توریب ، يراخب ، لیعامسا  نب  دمحم  يراخبلا ، حیحص  .34

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، يروباشین ، يریشق  جاجح  نب  ملسم  ملسم ، حیحص  .35

.ش 1383 مهن ، پاچ  ریبکریما ، نارهت ، یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  .36
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.ق 1389 رکفلا ، ملاع  هرهاق ، یعفاش ، یسدقم  رردلا ، دقع  .37

.ات یب  ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، ینیع ، دمحا  نب  دومحم  يراقلا ، هدمعت  38

.ق 1422 لوا ، پاچ  يدهلا ، راونا  مق ، ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم  هبیغلا ، .39

.ق 1411 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  مق ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  هبیغلا ، .40

.ات یب  مود ، پاچ  هفرعملاراد ، توریب ، رجح ،) نبا   ) ینالقسع یلع  نب  دمحا  يرابلا ، حتف  .41

.ق 1414 رکفلاراد ، توریب ، دامح ، نب  میعن  نتفلا ، .42

.ق 1425 لوا ، پاچ  انلیلد ، رشن  فرشا ، فجن  دنس ، دمحم  روهظلا ، مئالع  هقف  .43

.ات یب  اج ، یب  سواط ، نب  دیس  لئاسلا ، حالف  .44

.ق 1417 لوا ، پاچ  ههاقفلا ، رشن  هسسؤم  یسوط ، نسح  نب  دمحم  تسرهفلا ، .45

.ق 1415 لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، يوانم ، فوئرلادبع  دمحم  ریدقلا ، ضیف  .46

.ق 1419 لوا ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يرتشوش ، یقتدمحم  لاجرلا ، سوماق  .47

.ق 1413 لوا ، پاچ  تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، يریمح ، رفعج  نب  هللادبع  دانسالا ، برق  .48

.ش 1363 مجنپ ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، .49

.ق 1421 لوا ، پاچ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ینیمخ ، هللا  حور  دیس  عیبلا ، باتک  .50
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.ق 1411 مود ، پاچ  یفطل ، تاراشتنا  ییوخ ، مساقلاوبا  هراهطلا ، باتک  .51

.ق 1419 لوا ، پاچ  زادرپ ، يار  یشهوژپ  هسسؤم  مق ، یناجنز ، يریبش  یسومدیس  حاکن ، باتک  .52

.ش 1363 یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  .53

.ق 1405 هزوح ، بدا  رشن  مق ، روظنم ،) نبا   ) يراصنا يرصم  مرکم  نب  دّمحم  برعلا ، ناسل  .54

.ق 1408 مود ، پاچ  هیمالسالا ، هفاقثلا  رشنلا  بتکم  یحیرط ، نیدلارخف  نیرحبلا ، عمجم  .55

.ق 1412 مود ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، يزار ، رخف  رمع  نب  دمحم  لوصحملا ، .56

(. ش4 مود ، لاس  انثارت ، هلجم  رد  هدش  پاچ   ) ناذاش نب  لضف  هعجرلا ، تابثا  رصتخم  .57

.ش 1379 مراهچ ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، یسلجم ، رقابدمحم  لوقعلا ، هآرم  .58

.ق 1415 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  مق ، یناث ،) دیهش   ) یلماع یلع  نیدلا  نیز  ماهفالا ، کلاسم  .59

.ق 1412 لوا ، پاچ  فلؤملا ، نبا  نارهت ، يزامن ، یلع  ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  .60

.ات یب  رداص ، راد  توریب ، لبنح ، نب  دمحا  دنسملا ، .61

.ق 1411 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  مق ، یناروک ، یلع  يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  .62

.ق 1399 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يومح ، توقای  نادلبلا ، مجعم  .63
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.ق 1413 مجنپ ، پاچ  ییوخ ، مساقلاوبا  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  .64

.ق 1424 یتالحملا ، هبتکم  مق ، يرهاوج ، دمحم  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  یف  دیفملا  .65

.ق 1385 مود ، پاچ  هیردیحلا ، هبتکملا  فجن ، یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  .66

.ق 1421 لوا ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، یناهفصا ، يوسوم  یقتدمحم  مراکملا ، لایکم  .67

.ق 1422 لوا ، پاچ  فلؤملا ، بتکم  مق ، یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  .68

.ش 1383 موس ، پاچ  مالسا ، رشن  نارهت ، فولعم ، سیول  دجنملا ، .69

.ق 1418 لوا ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، يراسناوخ ، یفجن  یسوم  بلاطلا ، هینم  .70

.ش 1382 موس ، پاچ  ءایفصالارون ، رشن  یناسارخ ، داوجدمحم  رظتنم ، يدهم  .71

.ات یب  نیسردملا ، هعامج  مق ، ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  .72

.ش 1386 مهدزای ، پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  مق ، يرون ، یسربط  نیسح  بقاثلا ، مجن  .73

.ش 1364 مراهچ ، پاچ  نایلیعامسا ، هسسؤم  مق ، ریثا ، نبا  ثیدحلا ، بیرغ  یف  هیاهنلا  .74

.ش 1365 لوا ، پاچ  نینمؤملاریما ، مامالا  هبتکم  ناهفصا ، یناشاک ، ضیف  نسحم  نب  دمحم  یفاولا ، .75

.ق 1411 مراهچ ، پاچ  غالبلا ، هسسوم  توریب ، نادمح ، نب  نیسح  يربکلا ، هیاده  .76

.ق 1425 لوا ، پاچ  انلیلد ، رشن  فرشا ، فجن  ولح ، یلع  دمحم  يده ، هیار  ینامیلا  .77
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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