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اعد هنییآ  رد  گرزب ، 54ایبنا 

اه 63هتکن 

ناشیا تلاسر  هاگیاج و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مود : 65شخب 

65هراشا

یهلا ربمایپ  66نیرخآ 

ییاضف هنیفس  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  73جارعم 

73هراشا

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  78جارعم 

رفس نیا  79عناوم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  81یگژیو 

81هراشا

تیمتاخ . 181

تاقولخم نیرترب  . 282

ءایبنا همه  رب  مدقت  . 382

ّنج سنا و  ربمایپ  . 482

دز مدق  ار  ملاع  برغ  قرش و  . 582

صاخ تفایض  . 682

هدنیآ هتشذگ و  ملع  هب  ملاع  . 783

یهلا هدش  يرای  . 883

شنید ندوب  یناهج  . 983

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  نیتسار  84هاگیاج 

84هراشا

هتکن ود  88يروآدای 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تراهط  90تمصع و 

90هراشا

؟ تسا یناسک  هچ  هرابرد  ریهطت  93هیآ 
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تمصع نشور  ناهرب  ریهطت ، 96هیآ 

؟ یعیرشت ای  ینیوکت  97هدارا 

ربمایپ و… نیشناج  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  موس : 101شخب 

101هراشا

ربمایپ نیشناج  نانمؤم ، 103ریما 

نانمؤمریما تمکح  111ملع و 

رثوک 114یقاس 

نانمؤم نتخانش  رایعم  117یلع ،

اه يروالد  126اهتعاجش و 

126هراشا

ردب هوزغ  . 1127

ربیخ گنج  . 2128

نینح گنج  . 3130

نیثکان اب  134دربن 

نیطساق اب  135دربن 

نیقرام اب  135دربن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  مراهچ : 139شخب 

139هراشا

تما درکلمع  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  140شرافس 

یهلا ياضق  146ملق 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یفرعم  مجنپ : 151شخب 

151هراشا

؟ تسیرگ دیاب  یسک  هچ  153رب 

153هراشا

حلاص 156فلا )

قداص 157ب )
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لیبَسلا 157ج )

هَرَیِْخلا 158د )

نابات 158ياهدیشروخ 

روهظ ماگنه  ناشیا  ياه  همانرب  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يوجتسج  رد  مشش : 161شخب 

161هراشا

؟ تساجک هللا  163هیقب 

قافن كرش و  ياهانب  هدنبوک  169مهرد 

روهظ زا  سپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  174همانرب 

174هراشا

يزادنارب یبیرخت و  ياه  همانرب  175فلا :

یگدنزاس ياه  همانرب  176ب :

تیاده 179رادمچرپ 

اه 185هتکن 

قیالخ 189نیشنردص 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  بسن  بسح و  متفه : 199شخب 

199هراشا

؟ تیاده ناربهر  دنزرف  201تساجک 

! هدنام راگدای  هب  ياه  هناشن  دنزرف  212يا 

میقتسم طارص  هداز  217يا 

اه هناشن  اه و  هیآ  دنزرف  221يا 

هتفر جارعم  هب  هک  یسک  هداز  225يا 

یبدا هتکن  229کی 

هناقشاع یلد  درد  متشه : 230شخب 

230هراشا

! ییاجک متسناد  یم  231شاک 

اه 235هتکن 
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؟ ...ای تسا  ّمهم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندید  . 1235

235هراشا

: لوا 235لیلد 

: مود 235لیلد 

: موس 236لیلد 

: مراهچ 236لیلد 

خساپ لاکشا و  . 2237

237هراشا

: 238خساپ

...نم اّما  دنک ،؟ هطاحا  ار  امش  الب  244ارچ 

؟ یک ات  نارجه  مغ  رد  250نتخوس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ناقاتشم  255یناوخارف 

! بآ همشچ  شطع و  260زوس 

! نایناهج همه  265ياوشیپ 

! اه تبیصم  اه و  هودنا  هدننک  فرطرب  269يا 

! قاتشم 275ناگدنب 

مالسلا مهیلع  ناشیا  تیبلها  ربمایپ و  رب  تاولص  280دورد و 

راوتسا يدنویپ  287تساوخرد 

ریگب ار  ام  290تسد 

! نادرگمرب ام  زا  ار  293تمَرَک 

ذخآم 296عبانم و 

زکرم 298هرابرد 
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هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : حرش 

باتک تاصخشم 

رغصا یلع  نایتمه ، هسانشرس : 

حرش  . هبدن ياعد  يدادرارق :  ناونع 

.یماما رفعجدمحم  همدقم  اب  نایتمه ؛  رغصا  یلع  هبدن / ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : حرش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 تیودهم ، یصصختزکرم  دوعوم : يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 280 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 1-52-7428-964-978  25000 کباش : 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

A.A. Hemmatiyan.Sharh-e fragh a commentary on nodbeh : . هدـش ینیتـال  دـلج  تشپ  تشادداـی : 
prayer

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ریسفت دقن و  هبدن --  ياعد  عوضوم : 

سیون همدقم  .، 1387  - 1322 رفعجدمحم ، یماما ، هدوزفا :  هسانش 

1387 8�/BP269/702 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/774 ییوید :  يدنب  هدر 

2016205 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف  حرش 

نیملسملا مالسالا و  تجح  موحرم  همّدقم  اب 
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« هر  » یماما رفعج  دّمحم  خیش  جاح 

نایتمه رغصا  یلع 
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2 ص :

قارف حرش 

نایتمه رغصا  یلع  فلؤم /

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  رشان /

زییاپ 87 لوا ، پاچ / تبون 

هخسن رازه  ود  ژاریت /

يدیرف سابع  ارآ : هحفص 

ناموت  2500 تمیق /

: شخپ زکارم 

نایلع دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  هیئافص /)  ) ءادهش نابایخ  / ّتیودهم یصصخت  زکرم  مق :

7737801 سکاف :  - 7737160 نفلت :  - 37135-119 پ.ص

 - 88981389 سکاــف :  - 88959049 نـفلت : فیرـشلا -  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داـینب  نارهت :
15655-355 پ.ص

WWW.IMAMMAHDI-S.COM

info@imammahdi-s.com
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4 ص :
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5 ص :

بلاطم تسرهف 

10 هدنز ! بتکم 

.راتفگشیپ 14

.هبدن 16 ياعد  دنس  یسررب 

..نآ 16 عبانم  هبدن و  ياعد  نیلقان 

17 مالسلا .؟ هیلع  موصعم  ماما  مادک 

.مالسلا 19 مهیلع  ناربمایپ  تثعب  هفسلف  لوا  : شخب 

....تسادخ 21 صوصخم  شیاتس  ساپس و 

29 هدش ! هتفریذپ  طیارش 

اهنآ 35 شریذپ  . 1

اهنآ 35 نتخاس  بّرقم   - 2

اهنآ 35 راکشآ  ریخ  رکذ  کین و  مان  . 3

اهنآ 36 هب  ناگتشرف  لوزن  . 4

..یهلا 37 یحو  زا  يدنم  هرهب  . 5

.دوخ 37 ملع  هب  اهنآ  نتخاس  زهجم  . 6

ادخ 38 هب  ندیسر  يارب  اهنآ  نداد  رارق  هلیسو  . 7

..یهلا 38 ناوضر  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  نداد  رارق  هلیسو  . 8

اعد 40 هنییآ  رد  گرزب ، ایبنا 

اه 49 هتکن 
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..ناشیا 51 تلاسر  هاگیاج و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مود  : شخب 

..یهلا 52 ربمایپ  نیرخآ 
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6 ص :

..ییاضف 59 هنیفس  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم 

..ملس 64 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم 

.رفس 65 نیا  عناوم 

..ملس 67 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  یگژیو 

....تیمتاخ 67 . 1

...تاقولخم 68 نیرترب  . 2

.ءایبنا 68 همه  رب  مدقت  . 3

..ّنج 68 سنا و  ربمایپ  . 4

.دز 68 مدق  ار  ملاع  برغ  قرش و  . 5

.....صاخ 68 تفایض  . 6

.هدنیآ 69 هتشذگ و  ملع  هب  ملاع  . 7

..یهلا 69 هدش  يرای  . 8

....شنید 69 ندوب  یناهج  . 9

..ملس 70 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  نیتسار  هاگیاج 

.هتکن 74 ود  يروآدای 

.مالسلا 76 مهیلع  تیب  لها  تراهط  تمصع و 

79 تسا .؟ یناسک  هچ  هرابرد  ریهطت  هیآ 

....تمصع 82 نشور  ناهرب  ریهطت ، هیآ 

83 یعیرشت .؟ ای  ینیوکت  هدارا 
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87 و ...… ربمایپ   نیشناج  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  موس  : شخب 

.ربمایپ 89 نیشناج  نانمؤم ، ریما 

..نانمؤمریما 97 تمکح  ملع و 

.رثوک 100 یقاس 

..نانمؤم 103 نتخانش  رایعم  یلع ،

اه 112 يروالد  اهتعاجش و 

.ردب 113 هوزغ  . 1

.ربیخ 114 گنج  . 2

..نینح 116 گنج  . 3
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7 ص :

..نیثکان 120 اب  دربن 

..نیطساق 121 اب  دربن 

..نیقرام 121 اب  دربن 

..ملس 125 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  مراهچ  : شخب 

....تما 126 درکلمع  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  شرافس 

..یهلا 132 ياضق  ملق 

.مالسلا 137 مهیلع  تیب  لها  یفرعم  مجنپ  : شخب 

139 تسیرگ .؟ دیاب  یسک  هچ  رب 

...حلاص 142 فلا )

..قداص 143 ب )

..لیبَسلا 143 ج )

.هَرَیِْخلا 144 د )

..نابات 144 ياهدیشروخ 

147 روهظ   ماگنه  ناشیا  ياه  همانرب  و  مالسلا   هیلع  رصع  ماما  يوجتسج  رد  مشش  : شخب 

149 تساجک .؟ هللا  هیقب 

..قافن 155 كرش و  ياهانب  هدنبوک  مهرد 

.روهظ 160 زا  سپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  همانرب 

...يزادنارب 161 یبیرخت و  ياه  همانرب  فلا :

..یگدنزاس 162 ياه  همانرب  ب :
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....تیاده 165 رادمچرپ 

اه 171 هتکن 

..قیالخ 175 نیشنردص 

.مالسلا 185 هیلع  رصع  ماما  بسن  بسح و  متفه  : شخب 

187 تیاده .؟ ناربهر  دنزرف  تساجک 

197 هدنام ! راگدای  هب  ياه  هناشن  دنزرف  يا 

..میقتسم 202 طارص  هداز  يا 
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8 ص :

اه 206 هناشن  اه و  هیآ  دنزرف  يا 

.هتفر 210 جارعم  هب  هک  یسک  هداز  يا 

..یبدا 214 هتکن  کی 

.هناقشاع 215 یلد  درد  متشه  : شخب 

216 ییاجک ! متسناد  یم  شاک 

اه 220 هتکن 

220 لوا : لیلد 

220 مود : لیلد 

221 موس : لیلد 

221 مراهچ : لیلد 

223 خساپ :

...نم 229 اّما  دنک ،؟ هطاحا  ار  امش  الب  ارچ 

235 یک .؟ ات  نارجه  مغ  رد  نتخوس 

.مالسلا 240 هیلع  نامز  ماما  ناقاتشم  یناوخارف 

245 بآ ! همشچ  شطع و  زوس 

250 نایناهج ! همه  ياوشیپ 

254 اه ! تبیصم  اه و  هودنا  هدننک  فرطرب  يا 

260 قاتشم ! ناگدنب 

.مالسلا 265 مهیلع  ناشیا  تیبلها  ربمایپ و  رب  تاولص  دورد و 
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.راوتسا 272 يدنویپ  تساوخرد 

.ریگب 275 ار  ام  تسد 

278 نادرگمرب ! ام  زا  ار  تمَرَک 
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9 ص :

رشان نخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رادروخرب یـصاخ  ياهزایتما  اه و  یگژیو  زا  هعیـش  ناماما  نایم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مهدزاود  ماما 
.تسا هدش  رپ  دادیب  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  تخاس ؛ دهاوخ  راشرس  داد ، لدع و  زا  ار  ناهج  همه  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  .تسا 

هزومآ .تسا  يرـشب  خیرات  لامک  جوا و  هطقن  راد و  هنیـشیپ  ریگارف و  يا  هشیدـنا  ینامـسآ ، نایدا  مالـسا و  هشیدـنا  رد  تیودـهم » »
ناسنا یگدـنز  فلتخم  ياه  هزوح  زا  يدربهار  يریـسفت  بولطم و  يا  هعماج  لیکـشت  يارب  لـماک  عماـج و  يا  هماـنرب  ّتیودـهم ،

« یلاعتم تایح   » هب یبایتسد  ياه  همانرب  اـهراک و  هار  ناـیب  ینید و  رترب  هعماـج  ریگارف  لـماک و  یحارط  ریوصت و  هزومآ ، نیا  .تسا 
رد مهم  عوضوم  نیا  هب  ناهج  هجوت  رگید  فرط  زا  .دشاب  اشگهار  راذگریثأت و  رـصاعم ، یگدنز  نوؤش  همه  رد  دـناوت  یم  تسا و 

يرـشب و نادنمـشیدنا  یناهج و  ياه  تردـق  يوس  زا  هنیمز ، نیا  رد  یفارحنا  يزاوم و  ياـه  هشیدـنا  ندـش  حرطم  رـضاح و  رـصع 
.تسا هدرک  ربارب  دنچ  ار  مالسا  نیداینب  هشیدنا  نیا  زا  يرادساپ  ترورض  نآ ، زا  هناسانشراک  ریغ  ياه  تشادرب 

روظنم هب  تیودهم ، یصصخت  یشزومآ  زکرم  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  اتـسار  نیا  رد 
ًاـصوصخم هعماج  نتخاس  انـشآ  تیودهم و  گنهرف  ندناسانـش  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رتشیب  یفرعم  جیورت و 

هدـش و سیـسأت  تیالو ، تماما و  ياـه  هیاـپ  میکحت  یناـهج و  دـحاو  تموکح  تبیغ و  رـصع  رد  زیزع  ماـما  نآ  شقن  اـب  ون  لـسن 
.تسا هدرک  يریگیپ  ار  یفلتخم  فادها 

ماما تیـصخش  هرابرد  یبدا  یملع و  یگنهرف ، راثآ  نیودـت  هیرـشن و  باـتک و  رـشن  فیلأـت و  داـینب ، نیا  مهم  ياـه  هماـنرب  زا  یکی 
.تسا هدرک  پاچ  نیودت و  باتک ، ناونعاه  هد  زا  شیب  نونک  ات  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

نارادتـسود و رایتخا  رد  تسا ، یعیـش  تاداقتعا  فراعملا  هرئاد  عقاو  رد  هک  هبدن  ياعد  رب  ون  یحرـش  قارف  حرـش  باتک  زین  نونکا 
.دتفا رظن  لها  لوبق  هک  دشاب  دریگ ، یم  رارق  ناربمایپ  هریخذ  نافراع و  ماما  نآ  ناقشاع 

رد ار  ام  دوخ ، ياهداقتنا  اه و  هاگدـید  هئارا  اب  یمارگ  ناگدـنناوخ  میراودـیما  مرتحم ، فلؤم  تاـمحز  زا  رکـشت  نمـض  ناـیاپ  رد 
.دنیامن يرای  راثآ ، هنوگ  نیا  ندش  رترابرپ 

تیودهم یصصخت  زکرم  مق 

یسابلک یبتجم 
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یماما رفعج  دمحم  داتسا  همدقم 

! هدنز بتکم 

نایاوشیپ ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هدیـسر  ياه  هبطخ  تارایز و  اـهاعد ، تاـیاور ، نآرق ، ياـه  هروس  ناـیم  زا 
.دنا هدش  ربدت  ای  ظفح و  هب  شرافس  هژیو ، روط  هب  یخرب  مالسلا ، مهیلع  موصعم 

ثیداـحا ناـیم  زا  ...و  یـسرکلا  هیآ  تاـیآ  ناـیم  زا  ...و ، سی  دـیحوت ، باـتکلا ، هحتاـف  نآرق ، ياـه  هروس  ناـیم  زا  هنومن  ناونع  هب 
هللا و نیما  ترایز  تارایز  نایم  زا  ...و ، نشوج  لیمک ، مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  هفرع  ياـعد  اـهاعد  ناـیم  زا  ...و ، ریدـغ  ثیدـح 

هبطخ البرک ، رد  نیـسح  ماما  ياه  هبطخ  مالـسلا ، اهیلع  ءارهز  ترـضح  هبطخ  هیقـشقش ، هبطخ  اه  هبطخ  نایم  زا  ...و ، هریبک  هعماـج 
.دیزی سلجم  رد  ماش و  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  هفوک و  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح 

رد قالخا  ماکحا و  تاداـقتعا ، ریـس  طـخ  نید ، لیـصا  ياوتحم  نیمـضت  نآ  تسا و  بلطم  کـی  هدـننکوگاو  اـهنیا  ماـمت  رد  تقد 
اب ار  شیوخ  یلمع  يرکف و  ریـس  دـنک و  رورم  ار  اهنآ  لاس  ای  هام و  ره  رد  هتفه ، ای  زور و  ره  رد  هعیـش  ناملـسم و  ره  ات  تساهنآ ؛

.دیامن میظنت  اهنآ  میهافم 

ریس طخ  اعد  نیا  .دوش  هدناوخ  هعمج  ياهزور  رد  دایعا و  رد  هدش  شرافس  هک  تسا  هبدن » ياعد   » شرافس دروم  ياهاعد  هلمج  زا 
یمرب هدرشف  روط  هب  تقلخ  زاغآ  زا  ار  یهلا  ناربهار  ناگدننک و  تیاده  تکرح  باختنا 
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؟ دیماجنا دهاوخ  اجک  هب  هتفای و  همادا  هنوگچ  یناسک و  هچ  هلیسو  هب  ریسم  نیا  هک  ددرگ  فقاو  هدنناوخ  ات  درامش 

هک هدومن  حیرصت  یفرعم و  ار  ناگدبز  زا  رفن  دنچ  فورعم ،) لقن  قبط   ) رفنرازه راهچ  تسیب و  دصکی و  ناربهار  نایداه و  نایم  زا 
.تسا هدومرف  اطع  ار  ماقم  نآ  اهنآ  هب  اذل  دـنا ؛ هتفریذـپ  زین  اهنآ  دنـشاب و  دـهاز  ناهج  نیا  رئاخذ  تذـل و  رد  هدـش ، طرـش  نانآ  اب 

هک مالسلا  هیلع  حون  وا  زا  سپ  هدیشخب ، تنوکس  تشهب  رد  ار  وا  هک  هدرب  مان  ار  رشب  لسن  نیا  هلـسلسرس  مالـسلا  هیلع  مدآ  تسخن 
مهرب اـهتب و  هدننکـش  مهرد  مالـسلا  هیلع  لـیلخ  میهاربا  هب  هاـگنآ  تسا ، هدوب  رـشب  لـسن  رد  مهم  لوحت  مود  نارود  رد  تقیقح  رد 

هب دعب  هدش ، هراشا  ناوارف  ياهجنر  لمحت  تخـس و  بالقنا  کی  اب  دـیحوت ، تمـس  هب  اهناسنا  هدـنهد  تهج  كرـش و  نییآ  هدـننز 
کی لیکشت  يارب  لیئارـسا  ینب  نداد  ناماس  رـصم و  نیمزرـس  رد  تینوعرف  يدادبتـسا  ماظن  هدننز  مهرب  مالـسلا  هیلع  میلک  ياسوم 

تورث و يروآدرگ  یئوـجدوس و  رکفت  ماـظن  نـتخیر  مـهرد  يارب  مالــسلا  هـیلع  حیــسم  سپــس  نـیمز ، رد  مکاـح  یبهذـم  عـمج 
.یئارگ ترخآ  دهز و  دیحوت ، هب  مدرم  ندنادرگزاب 

هبلغ مدـع  نآ و  لماک  فارحنا  مدـع  قح ، يرارقرب  تّجح ، مامتا  نید ، هماقا  يدـنب  عمج  کی  رد  ار  اهنیا  همه  باختنا  زا  فدـه  و 
دّمحم ماجنارس  (1) و  ِِهلْهَأ یَلَع  ُلِـطاَْبلا  َِبْلغَی  ِهِّرَقَم َو  ْنَع  ُّقَْحلا  َلوُزَی  اَّلَِئلَو  َكِداَـبِع  یَلَع  ًهَّجُح  َِکنیِدـِل َو  ًهَماَـقِإ  ّقح ، رب  لـطاب  ماـت 

هب جورع  نیلقث ، هب  ثوعبم  نانآ ، همه  رب  مدـقم  ءایبنا ، لـضفا  لـیبق  زا  یئاـه  یگژیو  اـب  ار  ءاـیبنا  متاـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد اهبتکم و  مامت  رب  شنید  هبلغ  هدـعو  بعر ، اب  ترـصن  نوکی ، ام  ناک و  اـم  هب  ملع  نیمز ، براـغم  قراـشم و  رد  ریـس  اهنامـسآ ،

زا سپ  متاخ  نییآ  نارود 

.هبدن ياعد  ياهزارف  زا  - 1
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تدهاجم هب  هراشا  ینشناج و  نیا  باختنا  هلدا  هب  هراشا  اب  وا  نیشناج  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
فیرحت زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیئآ  تاررقم  ندـنادرگزاب  مالـسا و  نیئآ  تیبثت  رد  يو  ياه  شالت  اه و 

.تسا هدش  مالعا  ءافلخ ، نارود  ياه 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  لوسر  ياه  شرافس  اه و  هیـصوت  هب  تبـسن  مالـسا  تما  تسردان  ياهلمعلا  سکع  هب  سپ  نآ  زا 
هدرک یفرعم  فیـصوت  اب  یـضعب  مان و  اب  یخرب  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ناـیاوشیپ  همئا و  سپـس  هتخادرپ ؛

هب یهلا  تجح  نیرخآ  رت  هدرتسگ  یفرعم  هب  تیاهن  رد  ...حـِلاَص و  َدـَْعب  ٌحـِلاَص  ِْنیَـسُْحلا  ُءاَْنبَأ  َْنیأ  ُْنیَـسُْحلا  َْنیأ  ُنَسَْحلا  َْنیأ  تسا :
.دش دهاوخ  هچ  نامز ، زا  نارود  نیا  نایاپ  رد  تما  نیا  تشونرس  دزاس  نشور  ات  هتخادرپ  هللا  هّیقب  ناونع 

تاسـسؤم اه و  میژر  ياه  هاگیاپ  نتـسکش  مهرد  بیرخت و  هک  يداه  نیرخآ  نیا  یلمع  ياه  هماـنرب  هب  یفرعم ، نیا  زا  یـشخب  رد 
.دنک یم  هراشا  تسا ،

ءایحا هعماج ، هب  یهلا  تارّرقم  تعیرـش و  هداـعا  ضئارف ، دـیدجت  لـیبق  زا  نارود ، نیا  ياـه  یگدـنزاس  ءاـیحا  هب  رگید  یـشخب  رد 
ساسا رب  مدرم  یلمع  يرکف و  همانرب  میظنت  ینعی  يَْوقَّتلا  یَلَع  ِهَِملَْکلا  ُعِماَـج  هملک  کـی  رد  ادـخ و  ءاـیلوا  هب  یـشخب  تزع  باـتک ،

.دراد هراشا  سب ، اوقت و 

، یهلا ءایلوا  اب  طابترا  هلیسو  باب  لیبق : زا  دزادرپ ، یم  ناشیا  بسن  بسح و  ترضح ، نآ  يونعم  باقلا  یفرعم  هب  موس  شخب  رد  و 
دنزرف یـضترم ، یلع  دنزرف  یفطـصم ، دنزرف  ادهـش ، ءایبنا و  نوخ  بلاط  عماوج ، حلـصم  تلادع ، مچرپ  هدنزارفارب  زوریپ ، هدـنامرف 

.هجیدخ دنزرف  همطاف و 

ءاقب تساوخرد  سپس  دهد ، یم  رـس  ار  طابترا  ناکما  مدع  وا و  هاگیاج  هب  ندربن  یپ  روضح و  ناکما  مدع  زا  تیاکـش  نآ  زا  سپ 
نامز ات  رمع  ماود  و 
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.ار وا  اب  لماک  طابترا  قیفوت  هرخالاب  يو و  ياه  همانرب  دربشیپ  رد  کمک  ترضح و  نآ  روهظ 

.تسا هتشاد  تلأسم  راگدرورپ  زا  ار  وا  رطاخ  هب  لامعا  یلوبق  تکرب ، تمحر ، تساوخرد  نایاپ  رد  و 

یم ناماس  ار  رـشب  يرکف  روما  زا  یـشخب  دایعا ، هتفه و  ره  رد  هک  صاخ  ياوتحم  اب  هژیو  تسا  ییاعد  اعد ، نیا  هدش  هراشا  هکنانچ 
.دننک باختنا  دوخ  يارب  ار  یتسرد  عضوم  دنناوتب  دننیبب و  ار  دوخ  یگدنز  هدنیآ  نشور  قفا  کی  رد  اهناسنا  ات  دهد ،

رغصا یلع  ياقآ  بانج  مالسالا  هجح  شالترپ  یمارگ و  ردارب  طسوت  هک  اوتحمرپ  ياعد  نیا  رب  هدرشف  تسا  یحرـش  رـضاح  باتک 
.دیناوخ یم  ناشدوخ  همدقم  رد  ار  رتشیب  حیضوت  هک  هدش  هیهت  نایتمه 

نایاپ زا  سپ  ما و  هدـش  روآدای  ار  رکذـت  هب  مزال  ياه  هتکن  هدـیدرگ و  تئارق  متـشاد ، روضح  زین  هدـنب  هک  یتاسلج  رد  هتـشون  نیا 
يارب يا  هنیمز  دشاب و  هدیاف  دیفم  زین  نارگید  يارب  تسا  دیما  دیـسر ، مرظن  هب  دـیفم  یباتک  مدـناوخ ؛ ار  نآ  رخآ  ات  لوا  زا  راب  کی 

.نونب الو  ٌلام  عفنیال  ٌموی  نیسپاو ، زور  رد  نآ  هدنروآدیدپ  يارب  ددرگ  يا  هریخذ  و  رتاوتحمرپ ، رت و  قیقد  رت ، هدرتسگ  ياهحرش 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

یماما رفعج  دّمحم 

3/10/86
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راتفگشیپ

.تسا هدنارذگرس  زا  ار  ریز  ریس  نیودت  يارب  هک  تسا  هبدن »  » فیرش ياعد  رب  ون  یحرش  امش  يور  شیپ  یباتک 

؛» یلیعامسا رای  یلع   » مالـسالا هجح  نایاقآ : بانج  بناجنیا و  نیب  لیلحت  هیزجت و  يارب  هبدن  ياعد  ياهزارف  یمامت  راک  يادتبا  رد 
رد تفرگ و  یم  تروص  یـسررب  هعلاطم و  اهزارف  يور  هناگادـج  تروص  هب  دـیدرگ و  میـسقت  یحور » ناملـس   » دـنمجرا لضاف  و 

خیش جاح  نیملسملا  مالسالا و  تجح  موحرم  ردقنارگ  داتسا  رـضحم  رد  دیماجنا -  لوط  هب  لاس  ود  زا  شیب  هک  یگتفه -  تاسلج 
اه و هتکن  وگ ، تفگ  ثحب و  نمض  هدش و  یناوخزاب  تاعلاطم  هجیتن  هنومن ، ریـسفت  مرتحم  ناگدنـسیون  زا  هر » » یماما رفعج  دّمحم 
اب بلاطم  هک  دوب  نیا  رب  یعـس  اریز  دش  یم  یـسیونزاب  بناجنیا  طسوت  تاسلج  لصاح  .دیدرگ  یم  تبث  حرطم و  ناشیا  تارکذـت 

بلاطم ناشیا  تفرگ و  یم  رارق  دنمجرا  داتـسا  هعلاطم  دروم  یـسیونزاب ، زا  سپ  بلاطم  .ددرگ  نیودت  یتخاون  کی  کبـس  دـتم و 
هجیتن میدرک  اضاقت  ناشیا  زا  رگید  راب  راک  مامتا  زا  سپ  .دـیدرگ  یم  لامعا  راک  رد  اهنآ  همه  هک  دـندرک  یم  حرطم  ار  یحالـصا 
تسا هدیسر  عبط  هب  نونکا  هچنآ  دندومن و  يروآدای  ار  یتاکن  هظحالم  زا  سپ  هتفریذپ و  يراوگرزب  اب  هک  دنیامرف  هظحالم  ار  راک 

.تسا ناشیا  ییاهن  تارظن  لامعا  هجیتن 
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هدمآ دشاب  یم  زارف  دـنچ  يواح  شخب  ره  هک  شخب -  رد 8  اعد  نتم  هبدن ، ياعد  دنـس  نوماریپ  رـصتخم  ثحب  زا  سپ  رثا  نیا  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  اعد  زا  زارف  ره  ياه  هتکن  رصتخم  حرش  همجرت و  زا  سپ  هک  تسا 

عاو ار  یناف  راد  یماما  رفعجدمحم  خیـش  جاح  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  دنمجرا  داتـسا  هک  دـسر  یم  پاچ  هب  ینامز  باتک  نیا 
ار حرـش  نیا  نتـشون  داهنـشیپ  مه  موحرم  نآ  میا ، هدـش  مورحم  ناـشیا  روضح  ضیف  زا  اـم  (1) و  هتـسویپ یلعا  توـکلم  هب  هتفگ و 
ایبنا و اب  ار  وا  دـنوادخ  .میدـش  یم  دـنم  هرهب  ناش  ياـهدومنهر  زا  مزـال  تقو  صاـصتخا  نمـض  نآ  نیودـت  لوط  رد  مه  حرطم و 

.دنادرگب روشحم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  فوئر  ماما  شیالوم  هژیو  هب  دوخ  يایلوا 

رد هک  یناتـسود  ریاس  و  یحور » ناملـس   » ياـقآ و  یلیعامـسا » راـی  یلع   » ياـقآ مالـسإلا  هجح  باـنج  یمارگ  ناتـسود  زا  نینچمه 
.میامن یم  رکشت  دندرک ، يرای  ار  ریقح  رثا ، نیا  نیودت  فلتخم  لحارم 

ترـضح نازابرـس  نیب  رد  روضح  تمعن  هژیو  هب  منک  یم  وزرآ  میاتـس و  یم  شیاهتمعن  همه  رطاخ  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  ناـیاپ  رد 
ردپ و يارب  ار  يریخ  هب  تبقاع  دوخ و  يارب  ار  قیفوت  نیا  ماود  دیامرفن و  غیرد  نم  زا  ار  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو 

.میامن یم  تساوخ  رد  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  مردام 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

نایتمه رغصا  یلع 

مق هیملع  هزوح 

20/8/87

ماما تدالو  زور  نابعـش  موس  اب  فداصم  خیرات 15/5/87  رد  یماما  رفعجدمحم  خیش  جاح  نیمسلملاو  مالـسالا  تجح  موحرم  - 1
اهیلع هموصعم  ترضح  مرح  رد  دنتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 

.دندیدرگ نفد  مالسلا 
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هبدن ياعد  دنس  یسررب 

نآ عبانم  هبدن و  ياعد  نیلقان 

هک تسا  یـسک  يو  .تسا  هدومن  لقن  ار  اعد  نیا  رئازلا  حابـصم  باتک  رد  لابقا و  باـتک  رد  سوواـط » نبا  نیدـلا  یـضر  دّیـس  . » 1
.(1)« هنامز لهأ  دهزأ  ناک  : » درک یم  یفرعم  شیوخ  راگزور  درم  نیرتدباع  ار  وا  یلح » همّالع  »

هب يرون » یجاح   » موحرم .تسا  هدرک  لـقن  ار  اـعد  نیا  ریبک » رازم   » باـتک رد  زین  « يرئاـحلا يدهـشم  یلع  نب  رفعج  نب  دّـمحم  . » 2
دنـس ياراد  اهنآ  مامت  هک  دـناد  یم  یتارایز  يواـح  ار  يدهـشم  نبا  رازم  باـتک  رئازلا ، هّیحت  باـتک  رد  نیثدـحملا » متاـخ   » ناونع

(2) .تسا هدناوخ  ریبک  رازم  ار  يدهشم  نبا  رازم  باتک  یسلجم » همّالع   » تسا و ربتعم  ای  حیحص و 

.تسا هدروآ  ار  نآ  زین  میدق  رازم  باتک  بحاص  . 3

رفعج یبا   » ياعد باتک  زا  ار  نآ  زین  وا  هدرک و  ذخا  هرق » یبا  نب  یلع  نب  دّـمحم   » باتک زا  ار  اعد  مرتحم ، نیفّنـصم  قوف ، عبانم  رد 
.تسا هدومن  لقن  يرفوزب » نایفس  نب  نیسح  نب  دّمحم 

همّالع  » (3) و دنک یم  دای  هقث »  » ناونع هب  هرق ،» یبا  نب  یلع  نب  دّمحم  ، » شیوخ داتسا  خیش و  زا  فورعم ، سانـش  لاجر  یـشاجن ،» »
.دناد یم  هقث  ار  هرق » یبا  نبا  ، » زین یلح »

ص207. ج2 ، لمآلا ، لمأ  ّرح ، خیش  یلماع ، - 1
ص18 و 35. ج1 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2

مقر 1066. ص398 ، لاجر ، یشاجن ، - 3
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يدرف هدرک ، یم  یگدنز  مراهچ  نرق  مود  همین  رد  و  دیفم » خیـش   » خـیاشم زا  هک  يرَفْوََزب » نایفـس  نب  نیـسح  نب  دـمحم  رفعج  وبا  »
زا ار  یثیداحا  زین  رثالا » هیافک   » بحاص یمق  بویا  نبا  .يو  زا  دیفم  خیـش  ررکم  ثیدح  لقن  رب  هوالع  اریز  تسا ؛ تلالج  بحاص 
هب ماع و  تقاثو  دجاو  ار  وا  دیاب  یمق ، بویا  نبا  دـیفم و  خیـش  هب  تبـسن  يو  ندوب  هخیـشم  لیلد  هب  نیاربانب  .تسا  هدرک  تیاور  وا 

.تسناد صاخ  قیثوت  هب  قثوم  ار  وا  دیاب  تاقث ، زا  لقن  هب  تارازم  لقن  رد  شمازتلا  رب  ینبم  يدهشم ،» نبا   » تداهش ظاحل 

؟ مالسلا هیلع  موصعم  ماما  مادک 

هللا هیقب  زا  اعد  نیا  هک  دراد  یم  نایب  تحارـص  هب  يرفوزب » نایفـس  نبا  نیـسح  نبا  دّمحم  رفعج  یبا   » هبدن ياعد  لقان  هقلح  نیرخآ 
زا هسدـقم و  هیحان  زا  اعد  نیا  هک ؛ دـنآ  هدرک  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  ناگرزب  زا  یخرب  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعـالا 

.تسا هدش  رداص  هادف  انحاورا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  بناج 

(1) .تسا هدش  رداص  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اعد  نیا  دزاس  یم  نشور  داعملا » داز   » باتک رد  یسلجم » همّالع   » نایب اّما 

: دسر یم  رظن  هب  لاح  نیا  اب 

اریز تسین ؛ عمجلا  هعنام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  زا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  تارایز  هرابدنچ  لقن  الّوا :
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  طسوت  رتشیپ  هک  دنـشاب  هدومرف  نایب  ار  يزیچ  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دراد  لامتحا 

.دشاب عقاو  اب  قباطم  تسرد و  دناوت  یم  نایب  ود  ره  نیاربانب  .تسا  هدیدرگ  ءاشنا 

ص345. داعملاداز ، یسلجم ، همالع  - 1
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اریز درادـن ؛ دوجو  یتوافت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترـضح  ای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ندوب  هنع  يورم  نایم  ًایناث :
نیمه دنـشاب و  رفن  دـنچ  اـی  ود  هنع  يورم  رد  ولو  دـنراد  عمج  هجو  دوش  یم  متخ  مالـسلا  هیلع  موـصعم  هب  رودـص  لـصا  هکنیا  رد 

.تسا یفاک  قوف ، ترایز  ندوب  هروثأم  تیبثت  يارب  رادقم 

: اریز تسا ، اوران  ینخس  تسا ، هعیش  ياملع  تأشنم  زا  هبدن  ياعد  هک  بلطم  نیا  تسا  رکذ  هب  مزال 

.دنهد یمن  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  هعیش  نادنمشناد  الّوا :

، دـندرک یم  حیرـصت  دوخ  هیحان  زا  نآ  ندوب  ییاشنا  هب  هک  هدوب  هنوگنیا  هتخاس ، دوخ  ياهاعد  هب  تبـسن  هعیـش  ياملع  هریـس  ًایناث :
هب هدومن و  ءاشنا  تراـیز  هس  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  دوخ  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » رد قودـص » خیـش   » موحرم هک  ناـنچ 

(1) .تسا هدرک  حیرصت  زین  شیوخ  يوس  زا  نآ  ندوب  ییاشنا 

زا ار  نآ  تحارص  هب  و  ءاشنا ، ندروخ  اذغ  ماگنه  هب  لاّوش و  هدعق و  يذ  رد  لاله  هام  تیؤر  يارب  ار  ییاعد  زین  سوواط » نب  دیس  »
(2) .دنک یم  یفرعم  دوخ 

، رگید ترابع  هب  تسناد ، مالسلا  هیلع  موصعم  ریغ  زا  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا ؛ دنلب  يا  هزادنا  هب  هبدن  ياعد  دافم  نیماضم و  ًاثلاث :
یم ینید  عبانم  ریاس  اب  ضراعم  ریغ  یناعم  تعـسو  ناـیب و  عون  هار  زا  نآ  رودـص  هب  ناـنیمطا  ربخ ، تیّجح  زارحا  ياـه  هار  زا  یکی 

ار نآ  ندوب  هروثام  ناوت  یم  نآ  یناعم  اعد و  نیا  نایب  عون  زا  .دوش و  یم  بوسحم  دنـس  ححـصم  ثیدح  نتم  هک  يروط  هب  دـشاب 
.دومن زارحا 

صص 341-343. ج2 ، هیقفلا ، قودص ، خیش  - 1
15 و 18. صص ج2 ، لامعألا ، لابقا  سوواط ، نبا  دیس  - 2
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مالسلا مهیلع  ناربمایپ  تثعب  هفسلف  لوا : شخب 

هراشا

نانآ تاماقم  هچخیرات و  هب  هاتوک  يا  هراشا 
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« نیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدمَحلَا  »

.ًامِیلسَت َمَّلَسو  ِهلآو  هِّیبَن  دّمَُحم  اَنِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو 

کئایلوَا یف  کئاضق  ِهب  يرَج  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللَا 

.َلالْحِمْضإ َُهل َو َال  َلاوَز  يذَّلا َال  ِمیِقُْملا  ِمیِعَّنلا  َنِم  َكَْدنِع  ام  َلیزَج  ْمَُهل  َترَتِْخا  ْذإ  َِکنیِدو  َکِسْفَِنل  مُهَتْصَلْخَتِسا  نیّذلا 

همجرت

.تسا نایناهج  راگدرورپ  کلام و  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتس 

! .صوصخم یمالس  هداد  مالس  شنادناخ  وا و  رب  هداتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  وا و  ربمایپ  دّمحم ، ام  رورس  دّیس و  رب  دنوادخ  و 

يا و هدومرف  رّدقم  تناتسود  ءایلوا و  دروم  رد  شیاسآ [ جنر و  تمعن ، الب و  زا   [ هچنآ هب  تبسن  تسوت  صوصخم  شیاتـس  اهلاراب !
.تسا هتفای  نایرج  اهنآ  رب 

؛ يا هتخاس  صلاخ  تنید ، غیلبت [  [ يارب شیوخ و  يارب  ار  ناشدوجو  هک  نانآ  رب 

نیب زا  هن  دراد و  هار  اـهنآ  رد  ینوگرگد  لاوز و  هن  هک  مئاد  ياـهتمعن  يدومرف ، راـیتخا  ناـشیارب  ار  دوخ  دزن  ياـهتمعن  نیرترب  اریز 
.تسا یندشدساف  ینتفر و 
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تسادخ صوصخم  شیاتس  ساپس و 

مالس دورد و  نآ  لابند  هب  هدش و  عورش  لاعتم  دنوادخ  شیاتـس  دمح و  اب  رگید ، ياهاعد  زا  يرایـسب  دننامه  هبدن ، ضیف  رپ  ياعد 
راگدرورپ کلام و  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  شیاتس  : » دنک یم  ضرع  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدمآ  وا  لآ  ربمایپ و  رب 

یمالس هداد  مالس  شنادناخ  وا و  رب  هداتسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  وا و  ربمایپ  دّمحم  ام  رورس  دّیس و  رب  دنوادخ  تسا و  نایناهج 
.ًامِیلسَت َمَّلَس  ِهلآو  هِّیبَن  دّمَُحم  اَنِدِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصو  نیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدمَحلَا  .صوصخم »!

ار يراک  نینچ  دوخ  رایتخا  اب  نآ  بحاص  هک  تسا  یکین  تفـص  اـی  راـک  ربارب  رد  ندرک  شیاتـس  ینعم  هب  یبرع  ناـبز  رد  دـمح » »
دمح و سنج  ینعی  قارغتسا ، يارب  ای  تسا  سنج  يارب  ای  دمحلا  مال »  » و فلا »  » .تسا هدرک  بسک  ار  یتفص  نینچ  ای  هداد و  ماجنا 

یم زاب  دـنوادخ  هب  زین  نارگید  شیاتـس  دـمح و  یتح  تسا ؛ نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  نآ  ماسقا  همه  اـی 
.تسادخ دمح  دوش ، رداص  نارگید  هیحان  زا  هک  يدمح  ای  تسادخ  هیحان  زا  هدش  دمح  بجوم  هچنآ  اریز  ددرگ ؛

اهدـمح همه  ارچ  دـسرپ : یم  یـسک  ییوـگ  تساعّدـم ، زا  دـعب  لـیلد  رکذ  تقیقح  رد  نیملاـعلا » ّبر   » هب اـجنیا  رد  هللا »  » فیـصوت
.تسا نایناهج  راگدرورپ  کلام و  نوچ  دوش : یم  هتفگ  خساپ  رد  تسادخ ؟ صوصخم 

ِهَّللا ُهاَلَـص  دومرف : تسیچ ؟ نانمؤم  تاولـص  ناگتـشرف و  تاولـص  ادخ ، تاولـص  ینعم  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یثیدـح  قبط 
ادخ تاولص  « ؛ َهل ْمُْهنِم  ٌءاَعُد  َنِینِمْؤُْملا  ُهاَلَص  َُهل َو  ْمُْهنِم  ٌهَیِکَْزت  ِِهتَِکئاَلَم  ُهاَلَص  ِهَّللا َو  َنِم  ٌهَمْحَر 
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اعد تمحر و  بلط  نانمؤم  تاولـص  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیزنت  هیکزت و  ناگتـشرف  تاولـص  تسا و  تمحر 
(1)« .تسوا يارب 

هدرک شیاتـس  یـصوصخم  تمعن  رطاخب  ار  دنوادخ  رگید  راب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلک ، تروص  هب  دنوادخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ 
شیاتـس اـهلاراب  : » دـنک یم  ضرع  هنوـگ  نـیا  .تـسا  تیرـشب  تیادـه  يارب  زاـتمم  هژیو و  يدارفا  باـختنا  شنیرفآ و  نآ  تـسا و 

اهنآ رب  يا و  هدومرف  رّدـقم  تنارادتـسود  و  ءایلوا ، دروم  رد  شیاـسآ ) جـنر و  تمعن ، ـالب و  زا   ) هچنآ هب  تبـسن  تسوت  صوصخم 
(2) .کئایلوَا یف  کئاضق  ِهب  يرَج  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللَا  .تسا » هتفای  نایرج 

هتخادرپ و رـشب  تیادـه  يارب  هژیو  دارفا  باـختنا  عوضوم  هب  میقتـسم  روـط  هب  شیاتـس ، دـمح و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  زا 
زا گرزب  یفطل  هعماج ، تیاده  يربهر و  عوضوم  دوش  یم  هدافتـسا  هدومن  شیاتـس  ار  ادـخ  رطاخ ، نیا  هب  صوصخب -  نینچمه - 

.تسا هدوب  همانرب  ءزج  تقلخ  زاغآ  زا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  بناج 

هک نانآ  رب  : » دراد یم  ناـیب  هتخادرپ و  ادـخ  ءاـیلوا  تاصخـشم  اـه و  یگژیو  ناـیب  یفرعم و  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زارف  نیا  همادا  رد 
.َِکنیِدو َکِسْفَِنل  مُهَتْصَلْخَتِسا  نیّذلا  .يا ؛» هتخاس  صلاخ  تنید  غیلبت )  ) يارب شیوخ و  يارب  ار  ناشدوجو 

هتخاس هدامآ  صلاخ و  ار  يدارفا  شنید  دوخ و  يارب  دنوادخ  هکنیا 

ص 156. لامعألا ، باوث  ص 58 -  ج 91 ، ص 95 ، ج 83 ، راونألاراحب ، - 1
هک تروص  نیا  هب  دـناسر ؛ یم  ار  راـصحنا  میدـقت  نیمه  و  تسا ، رّخؤم  يادـتبم  دـمحلا »  » مّدـقم و ربـخ  کـل »  » يوـحن رظن  زا  - 2

.تسا لاعتم  دنوادخ  صوصخم  دمح » تقیقح « 
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ناج و یتسه ، دوجو ، همه  ادخ  ءایلوا  هک  تفایرد  ناوت  یم  هلمج  نیا  زا  تسا و  یگژیو  دنا  هتفاین  هار  ماقم  نیا  هب  نارگید  و  دشاب ،
عیـسو زین ، باختنا  نیا  هریاد  .تسا  هدیزگرب  شدوخ  يارب  ار  اهنآ  زین  دنوادخ  دنا و  هدرک  وا  نید  ادخ و  فقو  ار  ناشیوربآ  لام و 

.دنشاب هللاءایلوا  زا  هزادنا  نامه  هب  دنناوت  یم  دنشاب ، هتشاد  ار  نیبختنم  نیا  ياه  یگژیو  زا  یخرب  هک  یناسک  ینعی  تسا 

تلاـسر میظع و  هاـگیاج  شاداـپ ، یگرزب  هدرک و  هراـشا  اـهنآ  شاداـپ  رجا و  هب  ناـنآ  هاـگیاج  ماـقم و  ناـیب  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.َكَْدنِع ام  َلیزَج  ْمَُهل  َترَتِْخا  ْذإ  يدومرف ؛» رایتخا  ناشیارب  ار  دوخ  دزن  ياهتمعن  نیرترب  اریز  : » درمش یمرب  نینچ  ار  ناشریطخ 

ینوگرگد لاوز و  هن  هک  یمئاد  ياهتمعن  : » دـنک یم  نایب  نینچ  یپرد  یپ  فصو  دـنچ  اب  ار  دـنوادخ  شاداپ  ياه  یگژیو  همادا  رد 
.َلالْحِمْضإ َُهل َو َال  َلاوَز  يذَّلا َال  ِمیِقُْملا  ِمیِعَّنلا  َنِم  .تسا » یندشدساف  ینتفر و  نیب  زا  هن  و  دراد ، هار  اهنآ  رد 

اب ار  یندـشن » لیدـبت   » و يریذـپان » لاوز  «، » یندـنام تباث و  : » نوچمه یتایـصوصخ  ادـخ  ءایلوا  شاداپ  دـهد  یم  ناشن  ترابع  نیا 
.دنراد دوخ 

عطق روط  هب  یلو  تسا ؛ دیفم  تمعن  نآ  هچرگا  .دهد  یم  خر  نآ  رد  لیدبت  رییغت و  دشابن ، یگـشیمه  هنادواج و  تمعن  رگا  يرآ ،!
تروص نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ زاتمم  هژیو و  دـیاب  زین  اهنآ  لمع  شاداپ  تسا ، هژیو  ناش  باختنا  ادـخ ، ءایلوا  هک  اجنآ  زا  تسین و  هژیو 

هب رذگدوز  ياه  تمعن  نیا  دنوش و  یم  دنم  هرهب  ادخ  ياهتمعن  زا  يوحن  هب  اهناسنا  همه 
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؟ دنا هتسد  مادک  زا  هدش  هداد  هدعو  صاخ  دارفا  هب  هک  هژیو  ياه  تمعن  اّما  دوش ؛ یم  اطع  همه 

دیاب زین  رـشب  زورما  تایبرجت  قبط  يدام  ياه  تمعن  اما  دنرادن ، لاوز  هجو  چیه  هب  ترخآ  ناهج  رد  يونعم  ياه  تمعن  دـیدرت  یب 
«. هعونمم الو  هعوطقم  هک ال  تسا : هدش  هراشا  نینچ  یتشهب  ياهتمعن  هب  هک  اج  نآ  دنبای ؛ ماود  ءاقب و  ات  دشاب  صلاخ  رایسب 

.تسا تمظع  اب  گرزب و  رایسب  تسوا ؛ ناّبحم  ادخ و  ءایلوا  صوصخم  هک  یشاداپ  دهد  یم  ناشن  اه  فیصوت  نیا  همه 

اه هتکن 

رب ...و  اه  هباطخ  اه ، همان  تاراـیز ، هیعدا ، رد  هراومه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شور  . 1
، ابطخ ابدا ، ءاملع ، نادنمـشیدنا ، هریـس ؛ نیا  زا  تیعبت  اب  .دـننک  زاـغآ  ناحبـس ، دـنوادخ  شیاتـس  ماـن و  اـب  ار  دوخ  مـالک  هدوب  نیا 

زاغآ وا  تمظع  یگدنشخب و  یگرزب ، نایب  ادخ و  مان  اب  ار  دوخ  ياه  هدورس  تالاقم و  اه ، هتـشون  میدق ؛ زا  ناگدنـسیون  نارعاش و 
قلخ و نیرت  هدیزگرب  هک  وا  نادناخ  مالـسا و  ربمایپ  نیرترب  تبقنم  حدم و  هب  دعب  .دنا و  هدـیئاس  شناتـسآ  رب  زاین  رـس  دـنا و  هدرک 

!( زورما اما   ) ام هتشذگ  تسا  هدوب  نینچ  .دنا و  هتخادرپ  یم  دنشاب  یم  مدآ  نادنزرف  يامنهار 

: تسا هنیمز  نیا  رد  دزنابز  فورعم و  يا  هنومن  يدعس » ناتسلگ   » يادتبا رد  يدعس  يابیز  رثن 

تسا تبرق  بجوم  شتعاط  هک  لجوّزع ، ار ، يادخ  ّتنم  »
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ود سفن  ره  رد  سپ  .تاذ  حّرفم  دیآ  یم  رب  نوچ  تسا و  تایح  ّدمم  دور  یم  ورف  هک  یـسفن  ره  .تمعن  دیزم  شردـنا  رکـش  هب  و 
.بجاو يرکش  یتمعن  ره  رب  تسا و  دوجوم  تمعن 

دیآ رب  هک  نابز  تسد و  زا 

.»؟ دیآ رد  هب  شرکش  هدهع  زک   

شیاتـس هب  اویـش  يرثن  اـب   (1)« ینیوج کـلماطع   » نآ رد  هک  ینیوج » ياـشگناهج  خـیرات   » موـس دـلج  يادـتبا  زا  یـشخب  تساـجب 
: مینک رکذ  ناگتشذگ  راثآ  زا  يرگید  هنومن  ناونع  هب  ار ، هتخادرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ملاع و  راگدرورپ 

تساوخ هب  نادرگ  خرچ  دنا و  هدنبات  وا  یکاپ  ینشور و  وترپ  هب  ناشخر ، نارتخا  هکنآ  .تسار  نیرفآ  ناهج  دزیا  نیرفآ  ساپـس و  »
؛ یتسین زا  هدننک  تسه  راوگ ؛ شوخ  تسین  وا  زا  زج  نتـساوخ  هک  يا  هدنهد  راوازـس ؛ تسوا  ندیتسرپ  هک  يا  هدننیرفآ  هدـنیاپ ؛ وا 

...یتسه زا  هدننک  تسین 

ییوت یتسپ  يدنلب و  ار  ناهج 

! ییوت یتسه  هچ  ره  يا ؟ هچ  منادن   

ار نایناهج  هدنیامن ؛ هار  ار  ناهارمگ  يدنپ ؛ ره  هدنزومآ  يدنب ؛ ره  ياشگ  هرگ  نیـشیپ ، ناربمیپ  ورـشیپ  نیـسپ ، زاب  ربمیپ  رب  دورد  و 
ینابز همه  هب  هدنناهاگآ ؛ دب  کین و  هب 

.ق 623 681 ه  - 1

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 39 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :

شتآ بآ و  داب و  ات  داب  وا  هدیدنسپ  ناشیوخ  هدیزگ و  نارای  رب  دورد  نینچمه  هدونـش و  وا  زاوآ  ناشویندنپ  شوگ  هدوتـس و  وا  مان 
«. راخ رتسب  مه  راسخاش  رب  لگ  تسا و  راکرب  شنیرفآ  رد  كاخ  و 

شومارف وا ، نادناخ  ربمایپ و  رب  دورد  ادخ و  شیاتس  مان و  اب  ار  شراگن  زاغآ  ینعی  هدیدنسپ ، ّتنس  نیا  يا  هّدع  ًاریخا  هنافـسأتم  اّما 
رارقتسا نامز  رد  يّدج  یگنهرف  تکرح  کی  رد  تسا  دیما  هک  دننک  یم  زاغآ  مهم  رما  نیا  نودب  ار  دوخ  ياه  هتـشون  دنا و  هدرک 

.دوش ایحا  رگید  راب  هدیدنسپ  ّتنس  نیا  ناریا ، رد  یمالسا  يروهمج  تموکح 

نیا رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  دنا  هدـش  میظنت  اه  شیاتـس  بیترت  نازیم و  دـنوادخ ، فلتخم  ياه  تمعن  تیمها  شزرا و  ساسا  رب   2
هللا یلص  ربمایپ  رب  تاولـص  مالـس و  سپـس  دنوادخ ، شیاتـس  هب  ادتبا  دوخ  تانایب  هیعدا و  ریاس  رد  مالـسلا  مهیلع  رگید  همئا  اعد و 

.دندروآ یم  ار  دوخ  رظن  دروم  بلاطم  دعب  هتخادرپ و  وا  نادناخ  و  ملس   هلآ و  هیلع و 

رد و  هّیبن ) دّمحم  اندّیـس  یلع  هللا  یّلـص   ) تّوبن هب  سپـس  نیملاعلا ) بر  دمحلا هللا   ) دیحوت هلأسم  هب  ادتبا  اعد  نیزاغآ  ياه  هلمج  . 3
.دنراد هراشا  یلک  هدرشف و  تروص  هب  کئایلوا ) یف  کئاضق  هب  يرج  ام  یلع  دمحلا  کل   ) تیالو تماما و  هب  تیاهن 

، زامن ریغ  رد  بجاو و  زامن ، مود  لوا و  دهشت  رد  تسا : نیا  ءاهقف  رظن  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  دروم  رد  . 4
هک یفورعم  تیاور  لثم  تسا ؛ زامن  رد  تاولص  بوجو  زا  یکاح  هک  دراد  دوجو  یتایاور  زین  ّتنـس  لها  بتک  رد  .تسا  بحتـسم 

َال ُلوُقَی  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  : » دیوگ یم  هشیاع 
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رد «. (1) دش دهاوخن  لوبق  نم ، رب  دورد  تراهط و  نودب  زامن  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  َّیَلَع  ِهاَلَّصلِاب  روُهَِطب َو  اَّلِإ  ٌهاَلَص  ُلَبُْقت 
(2) .دیآ یم  باسح  هبزامن  ناکرا  زا  یّلقتسم  نکر  دّهشت  زا  دعب  تاولص  زین  یعفاش  بهذم 

دتـسرف و تاولـص  وا  لآ  ربمایپ و  رب  لوا  دیاب  دشاب  هتـشاد  یتجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  سکره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رت میرک  لاعتم  دـنوادخ  اریز  .دـشخب  نایاپ  ار  مالک [  [ وا لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  اب  دـیامن و  تجاح  بلط  هدرک و  اعد  نآ  زا  دـعب 

«. (3) دراذگاو ار  نآ  نایم  دنک و  لوبق  ار  فرط  ود  ره  هک  تسا 

صقان تاولص  دندرک : ضرع  .دیتسرفن  صقان  تاولـص  نم  رب  زگره  دنیامرف : یم  یتیاور  رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 5
.(4)« دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهللا  دییوگب : هکلب  .دیهدن  همادا  دّمحم و  یلع  لص  مهللا  دییوگب : طقف  هکنیا  : » دومرف تسیچ ؟

---

ص 37. ج 2 ، یلآللا ،» یلاوع   - » ص 278 ج 82 ، راونالاراحب ، - 1
ص236. ج1 ، هعبرألا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  نمحرلادبع ، يریزج ، - 2

ِلآَو دَّمَُحم  یَلَع  ِهاَـلَّصلِاب  ِْمتْخَی  َُّمث  ُهَتَجاَـح  ُلَأْـسَی  َُّمث  ِِهلآ  دَّمَُحم َو  یَلَع  ِهاَـلَّصلِاب  ْأَدـْبَْیلَف  ٌهَجاَـح  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  َُهل  َْتناَـک  ْنَم  - 3
، یفاک .ْهنَع  ُبَجُْحت  َال  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یَلَع  ُهاَلَّصلا  َِتناَک  اَذِإ  َطَسَْولا  َعَدَی  ِْنیَفَرَّطلا َو  َلَبْقَی  ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  دَّمَُحم 

ص 316. ، 90 ج ، راونالاراحب ، ص 95 –  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 494 -  ج 2 ،
یلع ّلص  ّمهللا  اولوق  لب  نوکسمت ، دّمحم و  یلع  ّلص  مهللا  نولوقت : لاق  ارتبلا ؟ هالصلا  ام  اولاقف و  ءارتبلا ، هالّصلا  یلع  اّولصتال  - 4

(. ص 419 ج 17 ، هنومن ، ریسفت  زا  لقن  ، ) ص 144 قعاوص ، رجح ، نبا  .دّمحم  لآ  دّمحم و 
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.اَهِجِْربِز اَِهفُرْخُز َو  ِهَِّینَّدلا َو  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِتاَجَرَد  ِیف  َدْهُّزلا  ُمِْهیَلَع  َتْطَرَش  ْنَأ  َدَْعب 

َِکلَذ ََکل  اوُطَرَشَف 

ْمُهَْتبَّرَق ْمُهَْتِلبَقَف َو  ِِهب  َءاَفَْولا  ُمُْهنِم  َتِْملَع  َو 

َِّیلَْجلا َءاَنَّثلا  َِّیلَْعلا َو  َرْکِّذلا  ُمَُهل  َْتمَّدَق  َو 

َکَتَِکئاَلَم ْمِْهیَلَع  َتْطَبْهَأ  َو 

َِکیْحَِوب ْمُهَْتمَّرَک  َو 

َکِْملِِعب مُهَتْدَفَر  َو 

َِکناَوْضِر َیلِإ  َهَلیِسَْولا  َْکَیلِإ َو  َهَعیِرَّذلا  ُمُهَْتلَعَج  َو 

همجرت

؛ دنهد جرخ  هب  دهز  نآ  رویز  تنیز و  نود و  يایند  نیا  بتارم  هب  تبسن  هک  يدرک  طرش  اهنآ  اب  هکنآ  زا  دعب 

.دنتشگ اریذپ  ار  طرش  نیا  زین  اهنآ  و 

.یتخاس ناش  بّرقم  یتفریذپ و  ار  اهنآ  دننک ، یم  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  یتسناد  یم  نوچ  زین  وت  و 

.یتخاس راکشآ  ار  ناشدیجمت  فیرعت و  ریخ ، رکذ  دنلب و  ار  ناشکین  مان  شیپاشیپ  و 

؛ يداتسرف ورف  نانآ  رب  ار  تناگتشرف 

.یتشاد ناش  یمارگ  یحو  لوزن  اب  و 

.يداد هار  تسدق )  ) هاگراب هب  ار  نانآ  دوخ  شناد  ملع و  ءاطعا  اب 
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.يداد رارق  شیوخ ) ناوضر   ) تبرق ماقم  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ار  اهنآ  و 

! هدش هتفریذپ  طیارش 

هراشا

اه و یگژیو  هک  دزادرپ  یم  بلطم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زارف  نیا  رد  و  دـش ، هراـشا  یهلا  ءاـیلوا  هژیو  هاـگیاج  هب  شیپ ، زارف  رد 
اطعا ار  اهنآ  هاگنآ ، هتفرگ ، اهنآ  زا  ینامیپ  تسخن  هکلب  هدوبن  طرـش  دیق و  نودب  هداد ، دوخ  ءایلوا  هب  دـنوادخ  هک  یـصاخ  هاگیاج 

هب دهز  نآ  رویز  تنیز و  نود و  يایند  نیا  بتارم  هب  تبـسن  يدرک  طرـش  اهنآ  اب  هک  نآ  زا  دعب  : » دنک یم  ضرع  اذل  تسا ؛ هدرک 
َو  (1) اَِهفُرْخُز ِهَِّینَّدلا َو  اَْینُّدلا  ِهِذَـه  ِتاَجَرَد  ِیف  َدـْهُّزلا  ُمِْهیَلَع  َتْطَرَـش  ْنَأ  َدـَْعب  .دنتـشگ » اریذـپ  ار  طرـش  نیا  زین  اهنآ  دـنهد و  جرخ 

.َِکلَذ ََکل  اوُطَرَشَف   (2) اَهِجِْربِز

دهز هب  دزاس ؛ هدامآ  نآ  طیارش  شریذپ  يارب  ار  دوخ  دیاب  دسرب ، یهلا  برق  ماقم  هب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دهد  یم  ناشن  نایب  نیا 
تبسن هدرک ، طرش  دوخ  ءایلوا  اب  دنوادخ ، .دسرب  ماقم  نآ  تفایرد  هاگیاج  هب  ات  دناهرب  يویند  ياه  یگتسبلد  زا  ار  دوخ  دزادرپب و 

زا ّولمم  ینطاب  ياراد  اما  دنشاب  هتـشاد  ابرلد  هتـسارآ و  يرهاظ  تسا  نکمم  هچرگا  ایند  لها  هک  ارچ  دنـشاب ؛ انتعا  یب  ایند  بتارم  هب 
.دناهرب اه  یگدولآ  نیا  زا  ار  دوخ  دیاب  برق ، يایوج  ناسنا  و  دنتسه ؛ یگدولآ 

َفَرْخَز .ُهنیِّزلا و  ُفُرْخُّزلا : ، ) دومن تنیز  ار  هناخ  ینعی  ًهَفَرْخَز » تیبلا  َفَرْخَز  : » دـنیوگ یم  یتقو  تسا ، تنیز  ینعم  هب  فُرْخُز : - 1
ص 132. ج 9 ، برعلا ، ناسل  .هَلَمْکَأ  هَنَّیَز و  ًهَفَرْخَز : تیبلا 

.دوش یم  لامعتسا  زین  تنیز  قلطم  ینعم  هب  تسا و  هدمآ  الط  ینعم  هب  جربز : - 2

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
http://www.ghaemiyeh.com


30 ص :

هار دنهاوخ  یم  هک  یناسک  دنا و  هتفریذپ  ار  یطرش  هچ  ایبنا  دوش  نشور  ات  میـشاب  هتـشاد  دهز  موهفم  زا  یحیحـص  كرد  دیاب  لاح 
.دنریگ شیپ  رد  یمسر  هار و  هچ  دنیامیپب ، ار  ایبنا 

َالَو ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  : » هدومرف ناحبس  يادخ  تسا ، نآرق  زا  هملک  ود  نیب  دهز  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ماما 
هتـشذگ رب  هک  یـسک  .دیـشابن  نامداش  دسر  یم  امـش  هب  هچنآ  زا  دیروخن و  فسأت  دـیا ، هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  ْمُکاتآ ، اَِمب  اوُحَْرفَت 

(1) «. تسا هدرک  تیاعر  ار  دهز  بناوج  همه  دشابن ، شوخلد  دسر  یم  شتسد  هب  هچنآ  هب  تبسن  دروخن و  سوسفا 

زا هک  هنوگنآ  تسایند ، هب  ندوبن  هتـسباو  نتـسبن و  لد  هکلب  تسین  ماـقم  لاـم و  نتـشادن  دـهز »  » زا روظنم  دـناسر : یم  ثیدـح  نیا 
هب تبسن  یلو  درک  یم  شالت  هاگماش  ات  دادماب  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  صخـش  .دنکن  یتوافت  شندروآ  تسد  هب  نداد و  تسد 

.تشادن یگتسبلد  چیه  نتشادن  نتشاد و 

.دنـشاب دـهاز  ایند  تاجرد  مامت  هب  تبـسن  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک ، نیا  تسا  حرطم  هلمج  نیا  لـیذ  رد  هک  يرگید  هتکن 
نینچ ریبـعت  نیا  زا  اذـل  تسا  يویند  تاـجرد  همه  روظنم  هک  دـناسر  یم  هدـمآ ، دـیق  نودـب  نوـچ  تسا و  هجرد »  » عـمج تاـجرد 

: دوش یم  هدافتسا 

یلع َسأی  مل  نَمَو  مکاـَتآ  اـمب  اوحرفتـال  مکتاـف و  اـم  یلع  اوَسأـت  َـالیکل  هناحبـس  هللا  لاـق  نآرقلا ، نم  نیتملک  نیب  هّلک  دـهّزلا : - 1
ص 53، ج 70 ، راونالاراحب ، ص 553  هرامش 439 ، راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  .هیفرطب  دهّزلا  ذخا  دقف  یتآلاب  حرفی  ملو  یـضاملا 

ص 434. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  ص 70 -  ج 75 ،
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تبسن ایند  تاجرد  نایم  زا  دوش  یمن  .دشاب  دهاز  ایند  تاجرد  مامت  هب  تبسن  دیاب  دسرب ، یهلا  برق  هژیو  ماقم  هب  دهاوخ  یم  هکنآ 
.دوب صیرح  لام  عمج  هب  تبسن  و  دهاز ، شماقم  تسپ و  هب 

: داد رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  هتکن  دنچ  زین ، طرش  نیا  شریذپ  حیضوت  رد 

تـسایند رد  هچنآ  ایند و  هب  تبـسن  یتحار  هب  ناسنا  تسا  نکمم  ایآ  ینعی  تسا ؟ هدوب  يا  هداس  راک  شریذـپ  نیا  ایآ  هکنیا  تسخن 
تـسد هب  رد  ملع  تردق و  نتـشاد  اب  صوصخ  هب  دراد ، یپ  رد  هک  يدهعت  طرـش و  نیا  شریذپ  دیدرت  نودب  دـنک ؟! یـشوپ  مشچ 

یب دنتـسه  نآ  لها  مدرم ، رثکا  هچنآ  هب  تبـسن  دریذپب  یتحار  هب  دـناوت  یمن  یناسنا  ره  نوچ  تسا  یلکـشم  راک  تاناکما ، ندروآ 
.دشاب هقالع 

هب تدم  هاتوک  رد  يدام  عفانم  رظنم  زا  رگا  دوب ؟ اهنآ  نایز  هب  ای  اهنآ ، عفن  هب  لکشم  رما  نیا  ینعی  طرش  نیا  شریذپ  ایآ  هکنیا  مود 
؟ دشابن دنمقالع  ددنبن و  لد  ایند  رویز  رز و  دنزرف ، لام ، هب  ناسنا  دوش  یم  رگم  دوب ، اهنآ  نایز  هب  میرگنب ، نآ 

هب یشوپ ، مشچ  نیا  لباقم  رد  هچنآ  هک  دیشک  تسد  یتحار  هب  رذگدوز  تذل  زا  ناوت  یم  میرگنب ، نآ  هب  يرتعیسو  دید  اب  رگا  اما 
.تسوا رایتخا  رد  ملاع  همه  هک  تسا  يدنوادخ  ياضر  دیآ  یم  تسد 

دعب ياهزارف  رد  هک  دش  هدوشگ  اهنآ  يور  هب  هژیو  ياهدادما  یهلا و  تمحر  ياهرد  دنتفریذپ ، ار  دهز  طرـش  هک  ینامز  یهلا  ایلوا 
.دنتفریذپ ار  طرـش  نیا  يویند  عفانم  هب  هجوت  نودب  یهلا  ایلوا  .دش  اهنآ  عفن  هب  شریذپ  تیاهن ، رد  سپ  .دـش  دـهاوخ  هراشا  اهنآ  هب 

یپ رد  رگا  اریز 
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.دندرک یم  لاؤس  نآ  ياهدمآ  یپ  یگنوگچ و  زا  هکلب  دنتفریذپ ؛ یمن  ارچ  نوچ و  نودب  ار  طرش  دندوب  عفانم 

ار اـهنآ  دـننک  یم  اـفو  دوخ  ناـمیپ  دـهع و  هب  هک  یتـسناد  یم  نوچ  زین  وت  و  دـنک « : یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  يدـعب  هلمج  رد 
.ْمُهَْتِلبَقَف ِِهب  َءاَفَْولا  ُمُْهنِم  َتِْملَع  َو  یتفریذپ »

يرادافو ار  هشیدنا  نابحاص  تایصوصخ  زا  یکی  دعر »  » هروس رد  نآرق  .تسا  هدرک  يدایز  شرافس  دهع  هب  يافو  دروم  رد  مالـسا 
یمن ار  نامیپ  دننک و  یم  افو  یهلا  دهع  هب  هک  دنوش  یم  رکذتم  هشیدنا  نابحاص  اهنت   » دیامرف یم  دـنک و  یم  حرطم  یهلا ، دـهع  هب 

«(1) .دننکش

: دیامن یم  ضرع  هدرک و  هراشا  تسا ، هداد  شئایلوا  هب  طرش  شریذپ  زا  دعب  دنوادخ  هک  یتمعن  نیتسخن  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
.ْمُهَْتبَّرَقَو « یتخاس بّرقم  ار  اهنآ  »

ار ناشدـیجمت  فیرعت و  ریخ ، رکذ  دـنلب و  ار  ناشکین  مان  شیپاشیپ  و  : » دـیامن یم  وگزاب  نینچ  هدرک ، اهنآ  هب  هک  ار  یتیانع  نیمود 
.َِّیلَْجلا َءاَنَّثلا  َِّیلَْعلا َو  َرْکِّذلا  ُمَُهل  َْتمَّدَقَو  یتخاس .» راکشآ 

هب مدرم  نیب  رد  هک  دومن  مهارف  اهنآ  يارب  يروط  ار  طیارش  داد و  کین  مان  اهنآ  هب  تخاس  برقم  ار  شئایلوا  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ 
.دنیاتسب ار  وا  دننک و  یفرعم  مدرم  هب  ار  دعب  رفن  دندوب  فظوم  ایلوا  زا  مادک  ره  ای  يربمایپ و  ره  ینعی  .دنشاب  روهشم  یکین 

دنوادخ هک  میتسه  ینادناخ  نیتسخن  ام  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیآ ي 20 19. دعر ، هروس ي  - 1
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ََهلِإ َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  دنز : دایرف  هبترم  هس  يدانم  داد  روتسد  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ماگنه  نآ  .تسا  هدینادرگ  هبترمدنلب  ار  ام  مان 
.(1) ًاّقَح َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَّللا  اَّلِإ 

فـیرعت و ریخ ، رکذ  کـین ، ماـن  هب  يزاـین  هچ  ادـخ  اـیلوا  هک  تسا  نیا  دوـش ، حرطم  هلمج  نیا  لـیذ  رد  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ 
ًاعطق دشاب ، هتـشاد  تبثم  يراذگریثأت  هعماج  رد  دنک و  تیاده  ار  مدرم  دهاوخ  یم  هک  یـسک  تفگ : دیاب  خساپ  رد  دنراد ؟ دیجمت 

.دنریذپ یمن  یتحار  هب  ار  شنخس  مدرم  هنرگو  دوش  یفرعم  مدرم  هب  وکین  تافص  اب  دیاب 

ورف اهنآ  رب  ار  تناگتـشرف  و  : » هدـش وگزاب  نینچ  دنمـشزرا  ياعد  نیا  رد  یهلا ، ياـیلوا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تبهوم  فطل و  نیموس 
.َکَتَِکئاَلَم ْمِْهیَلَع  َتْطَبْهَأَو  يداتسرف »

.دننک مالعا  اهنآ  هب  ار  یهلا  تاروتسد  ناگتشرف  بترم  روط  هب  هک  تسا  نیا  مدرم  تیاده  تلاسر و  همزال 

.َِکیْحَِوب ْمُهَْتمَّرَکَو  .یتشاد » یمارگ  یحو  هلیسوب  ار  اهنآ  تسا « : نیا  دنوادخ  تیانع  نیمراهچ 

هرهب اهنآ  زا  نارگید  هک  تساهنآ  صاخ  یگژیو  مدرم  تیاده  يارب  یهلا  تاروتسد  نتفرگ  یحو و  هلیـسوب  ادخ  اب  طابترا  یگژیو 
.دنتسین دنم 

ْنَأ ُدَهْشَأ  يَداَنَف  ًایِداَنُم  َرَمَأ  َضْرَْألا  ِتاَواَمَّسلا َو  َقَلَخ  اََّمل  ُهَّنِإ  اَِنئاَمْسَِأب  ُهَّللا  َهََّون  ْتَیب  ِلْهَأ  ُلَّوَأ  اَنَأ  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  - 1
ج راونالاراحب ، ص441 . ج 1 ، یفاک ، .ًاثاََلث  ًاّقَح  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًاثاََلث  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًاـثاََلث  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل 
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.َکِْملِِعب مُهَتْدَفَرَو  یتخاس » دنم  هرهب  دوخ  ملع  زا  ار  اهنآ  و  : » تسا رارق  نیا  زا  تیانع  نیمجنپ 

، داد رارق  ناشرایتخا  رد  هک  یهاگآ  ملع و  هلیـسو  هب  تفریذـپ و  ار  اـهنآ  دـنلمع  اـفو و  لـها  اـه  نیا  هک  تسناد  یم  نوچ  دـنوادخ 
.تخاس دنم  هرهب  اراهنآ 

يارب يا  هلیـسو  ار  اهنآ  و  : » دـنک یم  ضرع  .داد  رارق  شیوخ  برق  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ار  اهنآ  تسا : نیا  تیانع ، نیمـشش 
.َْکَیلِإ َهَعیِرَّذلا  ُمُهَْتلَعَجَو  يداد » رارق  تدوخ  هب  ندیسر 

اضر و دهاوخب  یسک  رگا  دورب و  الاب  اه  هلپ  نیا  زا  دیاب  دسرب ، وت  برق  ماقم  هب  دهاوخب  یسک  رگا  هک  يداد  رارق  يا  هلیسو  ار  اهنآ 
.دوش دراو  قیرط  نیا  زا  دیاب  دروایب  تسد  هب  ار  وت  يدونشخ 

َیلِإ َهَلیِـسَْولاَو  يدـینادرگ » شیوخ  ناوضر  هب  ناگدـنب )  ) ندیـسر يارب  يا  هلیـسو  ار  اـهنآ  : » هک نیا  تیاـنع  فطل و  نیمتفه  اـّما  و 
.َِکناَوْضِر

هب ناسنا  ینعی  .تسادـخ  يدونـشخ  ماـقم  هب  ندیـسر  ینعم  هب  ناوضر ، اـما  دـنا  هدرک  همجرت  تشهب »  » هب ار  ناوضر  یخرب  هچ  رگا 
موهفم .تسا  هدـمآ  « (1) رَبْکَأ ِهّللا  َنِم  ٌناوْضِر   » ریبـعت هبوت »  » هروس رد  هک  هنوگ  نآ  دـشاب ؛ یـضار  وا  زا  دـنوادخ  هک  دـسرب  یماـقم 

«. ًهَّیِضْرَم ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  : » تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  زین ، رجف »  » هروس رد  ناوضر » »

هیآ 72. هبوت ، هروس  - 1
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هتکن

تـشه نیا  اب  هک  تسا ؛ هدومن  دوخ  يایلوا  هب  صاخ  تیانع  تشه  دهز »  » طرـش شریذپ  لابق  رد  لاعتم  دنوادخ  دـیدومرف  هظحالم 
: دندرک ادیپ  قلخ  يوس  هب  یهلا  ناریفس  ناونع  نتفای  يارب  ار  مزاول  طیارش و  اهنآ  تیانع 

اهنآ شریذپ  . 1

.تفریذپ مدرم ، يوس  هب  یهلا  ناریفس  ناونع  هب  اراهنآ  هک  دوب  نیا  ایلوا  هب  لاعتم  دنوادخ  تیانع  نیتسخن 

اهنآ نتخاس  بّرقم  . 2

لاعتم دنوادخ  هک  يرگید  تیانع  نیاربانب  تسا ؛ یتسه  قلاخ  هب  برقت  طبر و  هدام ، ملاع  زا  ندیرب  ایند و  هب  یگتـسبلد  مدع  همزال 
: دوب تهج  ود  ياراد  برق  نیا  هک  دوب  یهلا  برق  ماقم  هب  ندیسر  دومن  یهلا  يایلوا  هب 

تاجرد هب  تبـسن  دهز  نامه  هک  دنوادخ  طرـش  يارچ  نوچ و  یب  شریذـپ  رطاخ  هب  دوب  ادـخ  شاداپ  تیانع  نیا  هکنیا  لوا  تهج 
.تسا ایند 

یمن برق ، ماقم  هب  ندیسر  نودب  لصا  رد  دنتشاد و  زاین  برقت  نیا  هب  دوخ  تلاسر  ماجنا  ياتسار  رد  یهلا  يایلوا  هکنیا  مود  تهج 
.دننک هفیظو  ماجنا  هللاءایلوا  ناونع  هب  دنتسناوت 

اهنآ راکشآ  ریخ  رکذ  کین و  مان  . 3

داد کین  مان  اهنآ  هب  تخاس  برقم  ار  شئایلوا  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ 
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درکلمع ساسا  رب  هچرگ  کین  مان  نیا  هتبلا  دنشاب ؛ روهـشم  کین  مان  هب  مدرم  نیب  رد  هک  دومن  مهارف  يروط  اهنآ  يارب  ار  طیارـش  و 
دنناوتب مه  دشاب و  اهنآ  يارب  یـشاداپ  مه  ات  دومن ، مهارف  اهنآ  يارب  شتامدقم  همه  اب  ار  کین  مان  نیا  زین  دنوادخ  اما  دوب  ناشدوخ 

.دنهد ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  تلاسر 

َلیعامْسِإ َو  :» تسا هدمآ  ماعنا  هروس  رد  هنومن  يارب  دهد  یم  تلیضف  نارگید  رب  ار  اهنآ  یفرعم و  ار  ایصوا  ایبنا و  نآرق ؛ رد  دنوادخ 
«(1) میداد يرترب  نایناهج  همه  رب  ار  طول  سنویو و  عسیلا  لیعامسا و  َنیَملاْعلا و  یَلَع  اْنلَّضَف  الک  ًاطُولَو َو  َُسنُوی  َعَسَْیلا َو  َو 

دنلب ار  وت  هزاوآ  و  َكَرْکِذ : ََکل  انْعَفَرَو  تسا «: هدمآ  مالسا  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبـسن  حارـشنا  هروس  رد  نینچمه 
«(2) میتخاس

زا یتیادـه  هاگ  ره  َنُونَزْحَی  ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  َيادُـه  َِعبَت  ْنَمَف  يدُـه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اّمِإَف  : )... تسا هدـمآ  هرقب »  » هروس رد  زاب 
«(3) .دنوش یم  نیگمغ  هن  و  تساهنآ ، رب  یسرت  هن  دننک ، يوریپ  نآ  زا  هک  یناسک  دمآ ، امش  يارب  نم  فرط 

اهنآ هب  ناگتشرف  لوزن  . 4

ات دندوب  اهنآ  تمدخ  رد  هژیو  روط  هب  ناگتشرف  دندوب  ناگتشرف  داد ، رارق  یهلا  يایلوا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  ار  یهورگ  نیتسخن 

هیآ 86. ماعنا ، هروس  - 1
هیآ 4. حارشنا ، هروس  - 2
هیآ 38. هرقب ، هروس  - 3

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_36_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_36_3
http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :

.دنتشاد ءایبنا  ادخ و  نیب  ار  هطساو  شقن  ناگتشرف  عقاو  رد  دندناسرب ، یهلا  يایبنا  هب  تفایرد و  ار  یهلا  ياهمایپ 

یهلا یحو  زا  يدنم  هرهب  . 5

هتـسیاش ُءاشَی و  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْریْوَأ  باجِح  ِءارَو  ْنِم  ْوَأ  ًایْحَو  ّالِإ  ُهّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  رَـشَِبل  َناک  اـم  َو  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد 
ار هچنآ  وا  نامرف  هب  دتـسرف و  یم  یلوسر  ای  باجح  تشپ  زا  ای  یحو  هار  زا  رگم  دـیوگ  نخـس  وا  اـب  ادـخ  هک  تسین  یناـسنا  چـیه 

(1)« .دنک یم  یحو  دهاوخب 

رد دنتشاد و  زاین  نآ  هب  ایبنا  هک  یطابترا  تفای ، یم  قّقحت  فلتخم  ياهلکش  رد  هک  هدوب  ناربمایپ  اب  ادخ  یطابترا  هار  یحو  نیاربانب 
نیرتمهم زا  تفگ  ناوتب  دـیاش  .دـندرک  یم  غالبا  دـنتفای و  یم  عالطا  تیرـشب  تاجن  يارب  یهلا  ياـه  هماـنرب  زا  هار  نیمه  زا  لـصا 

.دوب نامحر  دنوادخ  اب  ایبنا  یطابترا  طخ  هک  دوب  یحو  نیمه  دومن ، مهارف  یهلا  يایبنا  يارب  دنوادخ  هک  یتاناکما 

دوخ ملع  هب  اهنآ  نتخاس  زهجم  . 6

مزاول زا  زین  یهلا  ملع  هک  ارچ  تخاس ؛ دنم  هرهب  ملع  زا  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  دومن ؛ یهلا  يایبنا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  يرگید  تیانع 
هدایپ نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  ار  دوخ  یغیلبت  ياه  همانرب  دـنناوتب  ات  دـندرگ ؛ دـنم  هرهب  نآ  زا  تسیاـب  یم  اـیبنا  هک  دوب  یتاـناکما  و 

ینیمز و أشنم  رشب  ملع  هک  دوب  نیا  يرشب  مولع  اب  ملع  نیا  زایتما  هجو  هتبلا  .دننک 

هیآ 51. يروش ، هروس  - 1
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رایـسب هاـگیاج  رد  ار  یهلا  ياـیبنا  یهلا ، ملع  نآ ، ناوارف  تیدودـحم  هب  هجوـت  اـب  ًاـعطق  هتفرگ و  همـشچرس  قـلخ  زا  دراد و  یبرجت 
.تشاد ناوارف  ریثأت  اهنآ  فادها  دربشیپ  تهج  رد  رما  نیمه  داد و  یم  رارق  يزاتمم 

ادخ هب  ندیسر  يارب  اهنآ  نداد  رارق  هلیسو  . 7

اهر تسادـخ  ریغ  هچنآ  ره  هک  دـنهاوخ  یم  اهنآ  زا  دـننک و  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  یهلا  ياـیلوا  ياـیبنا و  هک  یماـگنه 
یفرعم ادـخ  هب  ندیـسر  يارب  ار  يا  هلیـسو  هچ  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  هک : دوب  حرطم  یلاؤس  دـنرادرب ؛ مدـق  دـیحوت  يوـس  هب  هدرک و 

.دومن یفرعم  دوخ  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ار  ایلوا  ءایبنا و  نامه  دنوادخ  و  دننک ؟

یهلا ناوضر  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  نداد  رارق  هلیسو  . 8

، تسادخ يدونـشخ  نامه  هک  یهلا  ناوضر  هب  ناگدنب  رگید  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  هک  هدـنب  کی  يارب  رتالاب  نیا  زا  یتیانع  هچ 
.داد رارق  شیوخ  ناوضر  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ار  اهنآو  دومن  ایبنا  هب  دنوادخ  هک  دوب  یتیانع  نیا  دشاب و 

يارب لصا  رد  هدومرف ، تیانع  دوخ  ایلوا  ایبنا و  هب  دـنوادخ  هک  یتاناکما  اـهتمعن و  دوش : یم  نشور  تیاـنع ، تشه  نیا  رد  تقد  اـب 
.دنسرب یهلا  ناوضر  ادخ و  هب  ایلوا ، ایبنا و  ياه  ییامنهار  اهتیاده و  کمک  هب  دنناوتب  ات  تسا  ناگدنب 

---
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اَْهنِم ُهَتْجَرْخَأ  ْنَأ  َیلِإ  َکَتَّنَج  ُهَْتنَکْسَأ  ٌضْعَبَف 

َِکتَمْحَِرب ِهَکَلَْهلا  َنِم  ُهَعَم  َنَمآ  ْنَم  َعَم  ُهَْتیََّجن  َکِْکُلف َو  ِیف  ُهَْتلَمَح  ٌضَْعب  َو 

ًاِّیلَع َِکلَذ  َْتلَعَج  ُهَْتبَجَأَف َو  َنیرِخْآلا  ِیف  قْدِص  َناَِسل  ََکلَأَس  اًلِیلَخ َو  َکِسْفَِنل  ُهَتْذَخَّتا  ٌضَْعب  َو 

ًاریِزَو ًاءْدِر َو  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َْتلَعَج  ًامِیلْکَت َو  هَرَجَش  ْنِم  ُهَتْمَّلَک  ٌضَْعب  َو 

ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهَتْدَّیَأ  ِتاَنِّیَْبلا َو  ُهَْتیَتآ  بَأ َو  ِْریَغ  ْنِم  ُهَتَْدلْوَأ  ٌضَْعب  َو 

ًاجاَْهنِم َُهل  َتْجَهَن  ًهَعیِرَش َو  َُهل  َتْعَرَش  ٌّلُک  َو 

َكِداَبِع یَلَع  ًهَّجُح  َِکنیِِدل َو  ًهَماَقِإ  هَّدُم  َیلِإ  هَّدُم  ْنِم  ظِفْحَتْسُم  َدَْعب  ًاظِفْحَتْسُم  َءاَیِصْوَأ  َُهل  َتْرَّیََخت  َو 

ِِهلْهَأ یَلَع  ُلِطاَْبلا  َِبْلغَی  ِهِّرَقَم َو  ْنَع  ُّقَْحلا  َلوُزَی  اَّلَِئل  َو 

.يزَْخن َّلِذَن َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًایِداَه  ًامَلَع  اََنل  َتْمَقَأ  ًارِْذنُم َو  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  ٌدَحَأ  َلوُقَی  َو ال 

همجرت

.یتخاس جراخ  نآ  زا  ار  وا  هک  یماگنه  ات  يداد  ناکسا  تتشهب  رد  ار  مدآ )  ) اهنآ زا  یضعب 

زا دوخ  تمحر  اب  دوب ، هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یسک  ره  ار و  وا  يدناشن و  شیوخ  یتشک  رد  ار  حون )  ) یخرب و 
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.يدیشخب تاجن  ندش  قرغ  تکاله و 

رگید ياهتّما  رد  وکین  مان  قدص و  ناسل  ناونع  هب  هک  ار  شتساوخرد  يدیزگرب و  دوخ  یتسود  ّتلُخ و  ماقم  هب  ار  میهاربا )  ) یضعب
.يدینادرگ هزاوآدنلب  ار  وا  هدرک و  تباجا  دشاب ، حرطم 

ریزو نابیتشپ ، وا ) تساوخرد  هب   ) ار شردارب  یتفگ و  نخس  وا  اب  نمیا ) يداو  رد  یتخرد   ) هبّیط هرجش  قیرط  زا  ار  یسوم )  ) یـضعب
.يداد رارق  وا  نیعم  و 

هب ار  وا  يدومرف و  اـطع  نشور  ّهلدا  تازجعم و  وا  هب  يدروآ ، دوجو  هب  رداـم ) زا  اـهنت  ، ) ردـپ نودـب  ار  هللا ) حور  یـسیع   ) یخرب و 
.یتخاس دّیؤم  سدقلا  حور  هلیسو 

يدومرف هئارا  دصقم  هب  ندیسر  مسر  هار و  ّصاخ و  نیئآ  تعیرش و  نانآ  زا  کی  ره  يارب  و 

رب تجح  نید و  هدنراداپرب  نابهگن و  تعیرـش ، نیا  ظفاح  يرگید  زا  سپ  یکی  ات  يدـیزگرب  ینیـشناج  یـصو و  مادـک  ره  يارب  و 
.دننک هبلغ  ّقح  رب  لطاب  لها  جراخ و  دوخ  هاگرارق  زا  ّقح  دنکن  دنشاب ، تناگدنب 

اوشیپ و رگتیاده ، يا  هناشن  ارچ  و  دنک ؟ راذنا  وت  بناج  زا  ار  ام  هک  يداتـسرفن  ام  يوس  هب  یلوسر  ارچ  ادخ ! يا  دیوگن  یـسک  ات  و 
؟ مینک يوریپ  میتفارد -  نالذخ  یهارمگ و  هب  هکنآ  زا  لبق  تتایآ -  زا  ام  هک  یتشامگن  يربهر 

اعد هنییآ  رد  گرزب ، ایبنا 

یگنوگچ حیرـشت و  يارب  بسانم ، رتسب  هنیمز و  ندرک  هدامآ  تقلخ و  ملاع  زا  ینیب  ناـهج  کـی  میـسرت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یگدنز
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تشذگرـس و هب  هداد و  ناشن  ار ، دوخ  يایلوا  نابّرقم و  اـهتّما ، ناگدـیزگرب  زا  یلاـمجا  يریوصت  هاـتوک و  يا  هولج  ناگدـیزگرب ؛
.دنک یم  هراشا  هدرشف ، رایسب  روط  هب  نانآ  زا  یخرب  ياه  یگژیو 

نانیا هک  دوش  یم  نشور  نآ  ياوتحم  نومـضم و  زا  یلو  هدـماین  تحارـص  اب  ناگدـیزگرب  نیا  یماسا  اـعد  زا  زارف  نیا  رد  دـنچره 
.دنا یهلا  مزعلاولوا  ناربمایپ  نامه 

ٌضْعَبَف .یتخاـس  جراـخ  نآ  زا  ار  وا  هک  یماـگنه  اـت  يداد  ناکـسا  تتـشهب  رد  ار  اـهنآ  زا  یخرب  : » دراد یم  هضرع  دروم ، نیلوا  رد 
.اَْهنِم ُهَتْجَرْخَأ  ْنَأ  َیلِإ  َکَتَّنَج  ُهَْتنَکْسَأ 

.تسا مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  هراشا  قوف  هلمج  دیدرت  نودب 

یم اـج  ره  زا  نآ ، ياـه  تمعن  زا  نک و  تنوکـس  تشهب  رد  ترـسمه  اـب  وت  مدآ ! يا  میتـفگ : : » دـیامرف یم  هرقب »  » هروس رد  نآرق 
(1) «. دش دیهاوخ  نارگمتس  زا  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد  نیا  هب  اما  دیروخب  اراوگ  دیهاوخ 

.دـننک هدافتـسا  دوب  دوجوم  اجنآ  رد  هک  یتمعن  ره  زا  دنتـشاد  هزاجا  دـنتخادرپ و  یگدـنز  هب  تشهب  رد  تقلخ ، زا  سپ  اوح  مدآ و 
رد دندرک و  هدافتـسا  نآ  زا  ناطیـش  هسوسو  اب  اما  دننکن ، هدافتـسا  هک  دومرف ؛ نیعم  اهنآ  شیامزآ  يارب  ار  دروم  کی  اهنت  دـنوادخ 

(2) .دندش دودرم  یهلا  ناحتما  نیا 

.35 هرقب ، .نیملاظلا  نم  انوکتف  هرجّشلا  هذه  ابرقتال  امتئش و  ثیح  ًادغر  اهنم  الُک  هنجلا و  کجوز  تنأ و  نکسا  مدآ  ای  انلق  و  - 1
.دوش هعجارم  هطوبرم  تایآ  ریسافت  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - 2
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نیا دـیاب  ًاـمتح  وا  دوب و  هدـیرفآ  نیمز  رد  تفـالخ  يارب  ار  مدآ  دـنوادخ  هرقب ،»  » هروس هیآ 30  قبط  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
یم هتفگ  هک  نیا  اذـل  .دـمآ  یم  نیمز  يور  هب  يدابآ  نارمع و  تفـالخ ؛ فئاـظو  ماـجنا  يارب  دیـشخب و  یم  ققحت  ار  یهلا  فدـه 

ناوـتب دـیاش  .دـسر  یمن  رظن  هب  تسرد  نادـنچ  دـنام ، یم  تشهب  رد  هـشیمه  يارب  داد ، یمن  ماـجنا  ار  یلوا » كرت   » نآ رگا  دوـش :
کی تقیقح  رد  همه ، نتفرگ  رارق  شریذـپ  دروـم  هبوـت و  یلوا ، كرت  یهاوـن ، رماوا ، ضرعم  رد  تـشهب و  رد  نـتفرگ  رارق  تـفگ 

هرک رد  یگدـنز  ماگنه  هب  دـنادب  ات  درب ، نایاپ  هب  تیرومام  عورـش  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  مدآ  تسیاب  یم  هک  هدوب  يزومآراـک  هرود 
رگا یلو  رفیک ؛ نیا  دراد و  شاداپ  یکی  نآ  دوش  بکترم  دـیابن  هک  تسا  ییاهراک  دـهد و  ماجنا  دـیاب  هک  تسا  ییاـهراک  یکاـخ 

.تسا ریذپ  هبوت  دنوادخ  دنک و  هبوت  دیاب  ددرگ ، سویام  دیابن  دش  یفالخ  راک  بکترم 

وا اـب  هک  ار  یـسک  ره  ار و  وا  يدـناشن و  شیوخ  یتـشک  رد  ار  حون )  ) یخرب و  : » دوش یم  هراـشا  هدـیزگرب  نیمود  هب  اـعد  همادا  رد 
ُهَعَم َنَمآ  ْنَم  َعَم  ُهَْتیََّجن  َکِْکُلف َو  ِیف  ُهَْتلَمَح  ٌضَْعب  َو  .يدیـشخب » تاجن  ندـش  قرغ  تکاله و  زا  دوخ  تمحر  اب  دوب ، هدروآ  ناـمیا 

.َِکتَمْحَِرب ِهَکَلَْهلا  َنِم 

زا سپ ، دروآ  دـهاوخن  نامیا  وت  موق  زا  رگید  سک  چـیه  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  زج  دـش  یحو  حون  هب  : » هدـمآ دـیجم  نآرق  رد 
تعافـش دندرک  متـس  هک  اهنآ  هرابرد  زاسب و  یتشک  ام ، یحو  قبط  ام و  روضح  رد  نونکا )  ) شابم و نیگمغ  دـندرک  هک  ییاهراک 

یندش قرغ  اهنآ  هک  نکم 
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 « مالسلا هیلع  حون  ترضح   » اعد رد  رظن  دروم  صخش  دوش  یم  صخـشم  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  نیاربانب  «. (1) دنتسه
.تسا

يدـیزگرب و دوخ  یتسود  ّتلُخ و  ماقم  هب  ار  میهاربا )  ) یـضعب : » دـنک یم  یفرعم  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  ادـخ  هدـیزگرب  نیموس 
َو يدینادرگ » هزاوآدـنلب  ار  وا  هدرک و  تباجا  دـشاب ، حرطم  رگید  ياهتّما  رد  وکین  مان  قدـص و  ناسل  ناونع  هب  هک  ار  شتـساوخرد 

.ًاِّیلَع َِکلَذ  َْتلَعَج  ُهَْتبَجَأَف َو  َنیرِخْآلا  ِیف  قْدِص  َناَِسل  ََکلَأَس  اًلِیلَخ َو  َکِسْفَِنل  ُهَتْذَخَّتا  ٌضَْعب 

َمیهاْربِإ ُهّللا  َذَـخَّتا  َو  « .... درک باـختنا  دوـخ  یتـسود  هب  ار  مالـسلا  هـیلع  مـیهاربا  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  ءاـسن »  » هروـس رد  دـنوادخ 
و  ) قدص نابز  هدنیآ ، ياهتما  نایم  رد  نم  يارب  و  : » درک ضرع  دنوادخ  هب  میهاربا  تسا : هدـمآ  زین   (3)« ءارعش  » هروس رد   (2) ًالیلَخ
میدرک و اـطع  ناـنآ  هب  دوخ  تمحر  زا  : » تسا هدـمآ  تساوخ  رد  نیا  تباـجا  دروـم  رد  میرم »  » هروـس رد  و  هد !» رارق  يریخ ) رکذ 
( تیالو تّوبن و   ) ماقم نیا  درک  تساوخرد  ادخ  زا  میهاربا   (4)« .میداد رارق  اهتما ) نایم  رد   ) يا هتسجرب  ماقم  کین و  مان  اهنآ  يارب 

تباجا ار  شتساوخرد  دیسر ) دهاوخن  نارگمتـس  هب  ماقم  نیا  هکنیا  انثتـسا  اب   ) زین دنوادخ  دراذگب ، یقاب  تمایق  ات  وا  نادناخ  رد  ار 
.دومرف اطع  وا  هب  ار  يدنلب  ماقم  نینچ  هدرک و 

وا هک  روط  نآ  دیوج و  بّرقت  ادخ  هب  رگا  ناسنا  فیصوت  نیا  اب 

.44 37 دوه ، - 1
.125 ءاسن ، - 2

هیآ 84. ءارعش ، هروس  - 3
هیآ 50. میرم ، هروس  .ًایلع  قدص  ناسل  مَهل  انلعَج  اِنتمحر و  نم  مُهل  انبهَو  و  - 4
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دش و هللا » لیلخ   » درک و لمع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  روط  نامه  دنک  یم  تباجا  ار  وا  تساوخرد  دنوادخ  دنک ، راتفر  دهاوخ  یم 
.دومرف تباجا  ار  وا  تساوخرد ، مه  دنوادخ  سپس 

هب ار  شردارب  یتفگ و  نخـس  وا  اب  هبّیط  هرجـش  قیرط  زا  ار  یـسوم )  ) یخرب : » دـنک یم  یفرعم  ار  هدـیزگرب  نیمراـهچ  يدـعب  هلمج 
.ًاریِزَو ًاءْدِر َو  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َْتلَعَج  ًامِیلْکَت َو  هَرَجَش  ْنِم  ُهَتْمَّلَک  ٌضَْعب  يدینادرگ َو  وا  نیعم  ریزو و  وا  تساوخرد 

نخـس نانآ  زا  یخرب  اب  دنوادخ  هلمج  زا  میداد ، يرترب  یخرب  رب  ار  نالوسر  نآ  زا  یخرب  : » دـیامرف یم  هرقب  هروس  رد  دـیجم  نآرق 
یسوم ترضح  دومرف ، مّلکت  وا  اب  دنوادخ  هک  زاتمم  تیصخش  نیا  فلتخم  تایاور  تایآ و  هیآ و  نیا  ریـسفت  قبط   (1)« .تفگ یم 

هروـس رد  « (2) .دوـب وا  ِنآ  زا  زاـیتما  نیا  تفگ و  نخـس  یـسوم  اـب  دـنوادخ  و  : » میناوـخ یم  ءاـسن »  » هروـس رد  .تسا  مالـسلا  هـیلع 
نیمزرـس نآ  رد  هرد ، تسار  هنارک  زا  دـمآ ، شتآ  غارـس  هب  یـسوم )  ) هک یماـگنه  ...يدون  اـهیتَا  اّـملف  : » تسا هدـمآ  زین  صـصق » »

(3) «. نایناهج راگدرورپ  دنوادخ ، منم  یسوم ! يا  دش : هداد  ادن  تخرد  کی  ياه  هخاش  نایم  زا  تکربرپ ،

َنوراَه یلْهأ ، ْنِم  ًاریزَو  یل  لَعْجاَو   » هک ار  یسوم  تساوخرد  دنوادخ 

.253 هرقب ، ...ُهّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  - 1
هیآ 164. ءاسن ، هروس  ًامیلْکَت  یسُوم  ُهّللا  َمَّلَکَو  َْکیَلَع  ْمُهْصُصْقَن  َْمل  ًالُسُرَو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْصَصَق  ْدَق  ًالُسُرَو  - 2

هیآ 30. صصق ،»  » هروس - 3
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.دینادرگ يو  نیشناج  یصو و  ار  شردارب  درک و  تباجا   (1)« یخأ

ایبنا خیرات  یسررب  رد  دراد و  رواشم  ریزو و  رایتسد ، کی  هب  جایتحا  مهم  روما  ماجنا  رد  ناسنا  دهد  یم  ناشن  اعد  زارف  تایآ و  نیا 
رای و تلاسر ، ماجنا  رد  ات  هدوب  اـیلوا  اـیبنا و  تمدـخ  رد  نیـشناج  ناونع  هب  یناـسک  هراومه  هک  تسا  دوهـشم  یبوخ  هب  زین  اـیلوا  و 

.دنشاب اهنآ  راکددم 

، لوا نواـعم  دوـخ  يارب  دـننک و  یم  هدافتـسا  شور  نیا  زا  نارادـمامز  نارادمتـسایس و  زین  يزورما  ياـیند  رد  میرذـگب  هک  نیا  زا 
يرکف مه  تروشم و  هناخ  لها  زا  یکی  اب  دارفا  یخرب  زین  هناخ  روما  رد  یتح  دـنیامن و  یم  باختنا  یلاـع  رواـشم  اـی  ریزو ، تسخن 

.دنراذگ یم  او  وا  هب  ار  روما  زا  یشخب  دنراد و  يرتشیب 

: دراد یم  هضرع  هدرک و  هراشا  زاتمم  تیـصخش  نیمجنپ  هب  مالـسلا ، هیلع  ماما  ناگدـیزگرب ، تازاـیتما  اـه و  یگژیو  ناـیب  همادا  رد 
هب ار  وا  يدومرف و  اطع   (2) نشور هلدا  تازجعم و  وا  هب  يدروآ ، دوجو  هب  ردام ) زا  اهنت   ) و ردپ ، نودب  ار  هللا ) حور  یسیع   ) یخرب »

.ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهَتْدَّیَأ  ِتاَنِّیَْبلا َو  ُهَْتیَتآ  بَأ َو  ِْریَغ  ْنِم  ُهَتَْدلْوَأ  ٌضَْعبَو  .یتخاس » دیؤم  سدقلا  حور  هلیسو 

یگژیو هس  ياراد  هک  دراد  هراشا  مالسلا »  هیلع  حیـسم  ترـضح   » یهلا زاتمم و  تیـصخش  هب  ترابع  نیا  تایاور  تایآ و  ساسا  رب 
: تسا لیذ 

(3) .تسا هدش  هدیرفآ  ردپ  نودب  و  دوب ، میرم »  » دنزرف هک  نیا  تسخن 

.30 29 هط ، - 1
هیآ 110. هدئام ، هروس  .دندوب  ...و  جالعال  ياهیرامیب  يافش  ناگدرم ، ندرک  هدنز  یسیع  ترضح  تازجعم  هلمج  زا  - 2

ترضح .دندش  هدیرفآ  ردام  ردپ و  نودب  هک  تساّوح  مدآ و  ترـضح  تقلخ  رد  شنیرفآ  ياه  یتفگـش  زا  یکچوک  هنومن ي  - 3
.تسا هدش  هدیرفآ  ردپ  نودب  اهنت و  ردام  زا  زین  مالسلا  هیلع  یسیع 
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رب صقن ، بیع و  یب  یناسنا  لکـش  رد  وا  میداتـسرف و  وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  ام  : »… تسا هدمآ  میرم »  » هروس رد  دیجم  نآرق  رد 
ماوت راگدرورپ  هداتـسرف  نم  تفگ : يراگزیهرپ ! رگا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  وت  زا  نم  تفگ : دیـسرت و ) تخـس   ) وا دـش  رهاـظ  میرم 

نم اب  یناسنا  نونکات  هک  یلاح  رد  دشاب !؟ نم  يارب  يدنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ  تفگ : مشخبب ! وت  هب  يا  هزیکاپ  رسپ  ات  ما ) هدمآ  )
ار وا  تسا و  ناـسآ  نم  رب  راـک  نیا  هدومرف  تراـگدرورپ  تسا  نیمه  بلطم  تفگ : .ما  هدوبن  مه  يا  هدوـلآ  نز  و  هتـشادن ، ساـمت 

(1) («. درادن وگتفگ  ياج  و   ) هتفای نایاپ  تسا  يرما  نیا  ام و  يوس  زا  دشاب  یتمحر  میهد و  رارق  يا  هناشن  مدرم  يارب 

« هدئام  » هروس رد  .دریگ  هرهب  نآ  زا  شیوخ  تلاسر  تیادـه و  هار  رد  تسناوت  هک  دوب  یتازجعم  هدـش  اطع  وا  هب  هک  یگژیو  نیمود 
مدیـشخب تردام  وت و  هب  هک  ار  یتمعن  نک  دای  تفگ : میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  ار  یماـگنه  رواـیب ) رطاـخ  هب  : ») تسا هدـمآ 

هک یماگنهو  یتفگ  یم  نخـس  مدرم  اب  یگرزب ، ماـگنه  هب  يدوب و  هراوهگ  رد  هک  مدرک  تیوقت  سدـقلا  حور  هب  ار  وت  هک  یناـمز 
رد یتخاس و  یم  هدـنرپ  تروص  هب  يزیچ  لگ  زا  نم  نامرف  هب  هک  یماـگنهو  متخومآ  وت  هب  ار  لـیجنا  تاروتو و  تمکح  باـتک و 

( زین  ) ار ناگدرم  يداد و  یم  افش  نم  نامرف  هب  ار  یسیپ  هب  یلتبم  داز و  ردام  روکو  دش  یم  يا  هدنرپ  نم  نامرف  هبو  يدیمد  یم  نآ 
(2) …« يدرک یم  هدنز  نم  نامرف  هب 

ات 21. تایآ 17  میرم ، - 1
هیآ 110. هدئام ، هروس  ...ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ  ْذِإ  َِکتَِدلاو  یلَعَو  َْکیَلَع  یتَمِْعن  ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیع  اَی  ُهللا  َلاق  ْذِإ  - 2
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نیا .تسا  دنوادخ ، بّرقم  ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  سدقلا ، حور  طسوت  دنوادخ  فرط  زا  وا  تّوبن  تیوقت  دییأت و  یگژیو ؛ نیموس 
(1) .تسا هدیدرگ  رکذ  هدئام  هروس  رد  زین  تیوقتو  دییأت 

هلمج رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدـش ، یفرعم  صاخ  یلکـش  هب  يربمایپ  ره  هک  نیا  صوصخم و  تافـص  اـه و  یگژیو  نیا  رکذ  زا  سپ 
هار و صاخ و  نییآ  تعیرـش و  نانآ  زا  کی  ره  يارب  و  دراد « : یم  هضرع  هدرک ، هراشا  هدمع  فده  دنچ  مهم و  هتکن  ود  هب  يدعب 

(2) ًاجاَْهنِم َُهل  َتْجَهَنَو  ًهَعیِرَش  َُهل  َتْعَرَش  ٌّلُکَو  .يدومرف » هئارا  دصقم  هب  ندیسر  مسر 

عیارـش لوصا  .تسا  هدوب  نامز  نآ  ياهزاین  لاوحا و  عاضوا و  اب  قباطم  يربماـیپ  ره  تعیرـش  نییآ و  دـهد : یم  ناـشن  تراـبع  نیا 
هلیسو هب  يرصع  ره  رد  فیلاکت  ماکحا و  اما  دنتسین ؛ ریذپرییغت  یهلا  عیارش  زا  مادک  چیه  رد  داعم و … قلاخ ، تافص  قلاخ ، دننام :

تعیرش ارچ  دنتسه ؟ ینامز  ره  صوصخم  اهتعیرـش  ارچ  هک : تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  هک  یلاؤس.تسا  هدش  غالبا  رـصع  نآ  ربمایپ 
؟ تسا هدماین  رشب  يارب  ادتبا  نامه  زا  یعماج  لماک و 

تروص هب  انثتـسا  تروص  هب  زج  بولطم ، لماکت  درادـن  ناکما  تسا ، یجیردـت  يرما  لماکت ، تفگ : دـیاب  اه  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 
، دوش حرط  ناسنا  دشر  هب  هجوت  اب  دـیاب  تسا  لامک  هب  ناسنا  ندـناسر  يارب  هک  تسا  يروما  زا  تعیرـش  نوچ  دوش و  داجیا  یعفد 

صاخ عیارش ، اذل 

.عبنم نامه  - 1
.48 هدئام ، - 2
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تعیرش هک  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نامز  ات  هدش  غالبا  رـصع  نآ  ياهناسنا  تیفرظ  هب  هجوت  اب  مادک  ره  نامز ، ره 
.دش ماع  عماج و  لماک ، تعیرش ، مالعا و  نایدا  متاخ  ناونع  هب  مالسا »  » و خسن ، قباس  ياه 

نیا ظـفاح  يرگید  زا  سپ  یکی  اـت  يدـیزگرب  ینیـشناج  یـصو و  مادـک  ره  يارب  و  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  هـمادا  رد 
؛» دننک هبلغ  ّقح  رب  لطاب  لها  جراخ و  دوخ  هاگرارق  زا  ّقح  دنکن  دنـشاب ، تناگدنب  رب  تجح  نید و  هدنراداپرب  نابهگن و  تعیرش ،

.َكِداَبِع یَلَع  ًهَّجُح  َِکنیِِدل َو  ًهَماَقِإ  هَّدُم  َیلِإ  هَّدُم  ْنِم  ظِفْحَتْسُم  َدَْعب  ًاظِفْحَتْسُم  َءاَیِصْوَأ  َُهل  َتْرَّیََخت  َو 

ره رد  دـنوادخ ، دـنامب  ظوـفحم  فارحنا  فـیرحت و  یلاـمتحا ، تارطخ  زا  يدـعب ، ياهلـسن  عـماوج و  رد  یتعیرـش  ره  هکنیا  يارب 
یلاخ تجح  زا  يرـشب  هعماج  يرـصع  چـیه  نیاربانب  تسا ؛ هدومرف  نییعت  شیوخ  ربمایپ  يارب  ینیـشناج  یـصو و  ینامز ، هدودـحم 

.دنا هدوب  نانآ  نانیشناج  ای  هدوب و  لوسر  ای  تسا ؛ هدوبن 

هک ارچ  دنک ، نیمـضت  ار  ناسنا  تداعـس  هک  ینید  شخب ، تاجن  ینید  دـنا  هدـمآ  قح  نید  هماقا  يارب  ادـخ  ایلوا  ایبنا و  مامت  يرآ ،
يدـنلب اه و  یتسپ  ناگدـنب ، روما  همه  زا  هک  یقلاخ  .تسا  تاقولخم  همه  قلاخ  نآ  حارط  هک  يا  همانرب  .تسا  یگدـنز  همانرب  نید 

هب بلطم  ود  شخب ، نیا  ینایاپ  ریبعت  زا  .تسا  تمکح  ساسا  رب  وا  همانرب  تسا و  هاگآ  روما  ياهمخ  چیپ و  اهدیابن و  اهدـیاب و  اه ،
: دیآ یم  تسد 

لطاب هار  دنوش  یم  هجوتم  دنرب و  یم  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  دنا ، هدومن  ریـسم  یط  لطاب  هار  زا  هک  یناسک  همه  دـسر  یم  ارف  يزور  . 1
.تشاد دهاوخن  تلذ  يراوخ و  زج  یتبقاع 
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، هدومرف صخشم  ار  یحیحص  ریـسم  دنوادخ  هک  ارچ  دنام ؛ یمن  یقاب  ناگدنب  يارب  يرذع  چیه  دنوادخ ، يایلوا  ایبنا و  دوجو  اب  . 2
نیا رد  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ، هتخاس  صخـشم  ار  ریـسم  ندومیپ  اهنآ و  زا  هدافتـسا  هوحن  هداد و  رارق  رایتخا  رد  ار  نآ  تاناکما 

.تسین هتفریذپ  شرذع  دنکن ، تکرح  یهلا  ییامنهار  اب  حیحص  ریسم 

ّقح دنکن  : » دنک یم  ضرع  ناونع و  یتسرد  یتسار و  تقیقح ، هاگیاج  تیبثت  ار ، همانرب  نیا  میـسرت  يدعب  هزیگنا  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ِِهلْهَأ یَلَع  ُلِطاَْبلا  َِبْلغَیَو  ِهِّرَقَم  ْنَع  ُّقَْحلا  َلوُزَی  اَّلَِئلَو  دننک ؛» هبلغ  ّقح  رب  لطاب  لها  جراخ و  دوخ  هاگرارق  زا 

رد  ) یـسک ات  : » درمـش یمرب  نینچ  تسا ، نیـشیپ  فده  ود  زا  رتمهم  ناگدنب و  رب  تجح  مامتا  هکار  موس  فدـه  مالـسلا  هیلع  ماما 
بـصن رگ  تیادـه  يا  هناـشن  ارچ  و  يداتـسرفن ؟ هدـنهد  مـیب  ییاـمنهار  لوـسر و  اـم  يارب  ارچ  دـیوگن : دـیاینرب و  ضارتـعا ) ماـقم 

اْنَیلِإ َْتلَـسْرَأ  َْول ال  ٌدَـحَأ  َلوُقَی  َو ال  میوش ؛» راوخ  لیلذ و  هکنآ  زا  شیپ  هدرک  يوریپ  ار  وت  ياه  هناـشن  تاـیآ و  زا  اـم  هک  يدومرفن 
(1) يزَْخن َّلِذَن َو  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًایِداَه  ًامَلَع  اََنل  َتْمَقَأ  ًارِْذنُم َو  ًالوُسَر 

اه هتکن 

َمَدآ َو یفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  : ) هدـمآ نآرق  رد  .دـنا  مزعلاولوا  ناربمایپ  نامه  تسا  هدـش  هراشا  اـهنآ  هب  زارف  نیا  رد  هک  یناگدـیزگرب  . 1
میهاربا لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، ( » َنیَملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآَو  ًاحُون 

.165 ءاسن ، - 1
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(1)« .داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  و 

رگا نیاربانب  تفای ؛ دهاوخ  تاجن  دـشاب ، نانآ  طخ  رد  ءایبنا و  اب  سکره  تسا  نآ  هب  هراشا  نتفای  تاجن  ندوب و  حون  یتشک  رد  . 2
رد ندش  قرغ  زا  ار  دوخ  دنا ، هدرک  صخشم  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  دنوادخ ، هک  دنک  باختنا  ار  یهار  یگدنز  ریـسم  رد  ناسنا 

تسا نکمم  هچرگ  دیامن  باختنا  ریسم  نیا  فالخ  رب  ار  یهار  رگا  اما  تسا ؛ هداد  تاجن  ییارگ  يدام  اه و  یگدولآ  جاوم  يایرد 
ار شکاپ  ترطف  هک  یندـش  قرغ  .تسا  ندـش  قرغ  لاح  رد  تقیقح  رد  اما  دـشاب  رادروخرب  یهافر  يدام و  تاناکما  زا  رهاـظ  رد 

.تسا شتآ  شماجنارس  دنک و  یم  دوبان 

رب تجح   » یهاگ و  نید » هماقا  «، » نید ظفاحم   » ياـهریبعت اریز  دـخرچ ؛ یم  يرادـنید »  » و نید »  » روحم لوح  اـیبنا  یلـصا  هفیظو  . 3
.تسا نید »  » دنا هدمآ  نآ  هماقا  ندناسر و  يارب  ایبنا  هچنآ  ینعی  .تسا  هدش  رکذ  روحم » نیا  زا  جورخ  زا  يریگولج  يارب  ناگدنب 

هار ات  دـنا  هدـمآ  ایبنا  سپ  .تسا  هداد  رارق  لامک  هب  ناسنا  ندیـسر  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینیناوق  اه و  همانرب  هعومجم  ینعی  نید 
.دننک لقتنم  مدرم  هب  هتفرگ و  دنوادخ  زا  یحو  هلیسو  هب  ار  یگدنز  حیحص 

ات دیامرف : یم  لسر  لاسرا  تلع  حیـضوت  رد  اریز  تسا ؛ هتـسب  ناگدـنب  رب  ار  رذـع  هنوگ  ره  هار  ایبنا  نداتـسرف  اب  لاعتم  دـنوادخ  . 4
؟ دنک تیاده  ار  ام  هک  يداتسرفن  ام  يارب  ییامنهار  ارچ  ادخ  يا  دیوگن : یسک 

هیآ 33. نارمع ، لآ  - 1
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ناشیا تلاسر  هاگیاج و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مود : شخب 

هراشا
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ِهلآو ِهیلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دَّمَُحم  َِکبیَِجن  َِکبِیبَح َو  َیلِإ  ِْرمَْألِاب  َْتیَهَْتنا  ِنَأ  َیلِإ 

ُهَتْدَمَتْعا ِنَم  َمَرْکَأ  ُهَْتیَبَتْجا َو  ِنَم  َلَْضفَأ  ُهَْتیَفَطْصا َو  ِنَم  َهَْوفَص  ُهَتْقَلَخ َو  ْنَم  َدِّیَس  ُهَْتبَجَْتنا  اَمَک  َناَکَف 

َِکئاَِیْبنَأ یَلَع  ُهَْتمَّدَق 

َكِداَبِع ْنِم  ِْنیَلَقَّثلا  َیلِإ  ُهَْتثََعب  َو 

همجرت

.يدناسر داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم -  دوخ  بیجن  بیبح و  هب  ار  تیاده ) و   ) تلاسر رما  هکنآ  ات 

نانآ همه  زا  رتالاب  رترب و  تناگدیزگرب و  نایم  زا  هدیزگرب  دوخ ، ناگدیرفآ  رورس  اقآ و  یتساوخ ، یم  هک  دوب  هنوگ  نامه  وا  سپ 
.يدومرف باختنا  دوخ  مایپ  ندناسر  يارب  هک 

يداد رارق  شدامتعا  دروم  هک  یسک  نیرت  یمارگ  و 

یتشاد مّدقم  تناربمغیپ  مامت  رب  ار  وا  و 

یتخاس ثوعبم  سنا  نج و  زا  تناگدنب  يوس  هب  و 

یهلا ربمایپ  نیرخآ 

ناربمایپ تایصوصخ  رکذ  هب  هراشا  اب  اعد  یلبق  ياهزارف  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
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ترـضح نالوسر ، متاخ  یهلا و  ربمایپ  نیرخآ  یفرعم  هب  ماـن ، رکذ  اـب  ًاتحارـص  زارف ، نیا  رد  .تخادرپ  ماـن ) رکذ  نودـب   ) مزعلاولوا
دّمحم دوخ  هدیزگرب  بیبح و  هب  ار  تیاده ) و   ) تلاسر رما  هکنآ  ات  : » دنک یم  ضرع  هتخادرپ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

.ِهلآو ِهیلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دَّمَُحم  َِکبیَِجن  َِکبِیبَح َو  َیلِإ  ِْرمَْألِاب  َْتیَهَْتنا  ِنَأ  َیلِإ  .يدناسر » داب -  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  - 

هلسلس هک  انعم  نیا  هب  .تسا  ناناملسم  همه  قافتا  دروم  مالـسا و  تایرورـض  زا  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیمتاخ 
یـسک رب  عوضوم  نیا  دمآ و  دـهاوخن  يربمایپ  وا  زا  دـعب  هدـش و  متخ  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  تثعب  اب  ناربمایپ 

.دنا هتشاذگ  هحص  بلطم  نیا  رب  رتاوتم  تایاور  میرک و  نآرق  تایآ  .تسین  هدیشوپ 

ءْیَـش ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  َنیِِّیبَّنلا َو  َمَتاخ  ِهّللا َو  َلوُسَر  ْنِکل  ْمُِکلاجِر َو  ْنِم  دَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق 
يزیچ ره  هب  ادـخ  تسا و  ناربمایپ  نیرخآ  هدـننک و  متخ  ادـخ و  هداتـسرف  هکلب  تسین ، امـش  نادرم  زا  يدـحا  ردـپ  دّـمحم  : » ًامیلَع

(1) «. تساناد

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  تیمتاخ  عوضوم  .تسا  هدرک  یفرعم  ناربمایپ  همه  متاخ  ار  ترـضح  نآ  تحارـص  اب  هیآ  نیا 
مرکا ربمایپ  زا  ار  نآ  ینس  هعیـش و  هک  تلزنم »  » ثیدح رد  هلمج  زا  .تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  حیرـصت و  زین ، تایاور  رد  ملس  

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  : » هدمآ نینچ  ثیدح  نیا  قرط  زا  یکی  رد  دنا ، هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
كوبت گنج  مزاع  ملس  و 

.40 بازحا ، - 1
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.دنتشامگ دوخ  ياج  هب  هنیدم  رهش  تظافح  هرادا و  ناناملـسم و  ياهراک  هب  یگدیـسر  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دوب ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  وا ، تفالخ  هنیمز  ات  دنهاکب  مالـسلا  هیلع  ماما  نأش  رابتعا و  زا  دندوب  ددصرد  هراومه  هک  یناسک 

ار وا  اذل  درادن ، ینادـنچ  هقالع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندرک  عیاش  ددرگ ، گنرمک  ملـس   و 
هک نیا  زا  تاعیاش و  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  .دراذگ  یم  یقاب  هنیدم  رد  ناکدوک  نانز و  نیب  ار  وا  درب و  یمن  داهج  هب  دوخ  هارمه 

تمدخ هب  دوب ، يراج  ناشکرابم  نامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  دش و  نیگمغ  دوش  یم  مورحم  داهج  نادیم  رد  تکرـش  ضیف  زا 
مورحم داهج  زا  يراذگ و  یم  نانز  ناکدوک و  نیب  هنیدم  رد  ارم  ایآ  درک : ضرع  دیسر و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

؟ يزاس یم 

هب تبسن  وت  یتسین  یضار  ایآ  یَسُوم ؛ ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یَضَْرت  اَم  َأ  : » دومرف ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
نم زا  دعب  هک  توافت  نیا  اب  يِدَْعب ؛ َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  ّالإ  : » درک هفاضا  ار  هلمج  نیا  هلصافالب  و  یشاب »؟ یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننامه  نم 

.دنامن یقاب  یمّهوت  هنوگ  چیه  ياج  ات  دندرک  هفاضا  ار  ینایاپ  هلمج  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   (1)« .تسین يربمایپ 

ربمایپ هک  تسا  نیا  هتخادرپ  نآ  رکذ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهیگژیو  زا  یگژیو  نیمود 
یم ضرع  اذل  .تسا  لاعتم  يادخ  دزن  رد  اهنآ  نیرت  بوبحم  ناهج و  تاقولخم  نیرترب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب 

ناگدیرفآ رورس  اقآ و  یتساوخ ، یم  هک  دوب  هنوگ  نامه  وا  : » دنک

 - ص 58 ج 3 ، يراخب ، حیحص  ص 156 -  ج 1 ، داشرالا ، ص 50 -  ج 1 ، جاجتحالا ،  - 255 ج 37 ص 289 ، راونالاراحب ، - 1
ص 28. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 333 -  ج 2 ، ملسم ، حیحص 
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نیرت یمارگ  يدومرف و  باختنا  دوخ  ماـیپ  ندـناسر  يارب  هک  ناـنآ  همه  زا  رتـالاب  رترب و  تناگدـیزگرب و  ناـیم  زا  هدـیزگرب  دوخ ،
ِنَم َمَرْکَأ  ُهَْتیَبَتْجا َو  ِنَم  َلَْضفَأ  ُهَْتیَفَطْصا َو  ِنَم  َهَْوفَص  ُهَتْقَلَخ َو  ْنَم  َدِّیَس  ُهَْتبَجَْتنا  اَمَک  َناَکَف  .يداد » رارق  شیوخ  دامتعا  دروم  هک  یسک 

.ُهَتْدَمَتْعا

رد ترضح  نآ  هب  طوبرم  تازایتما  هچرگ  دراد ؟ يرترب  تلیضف و  ناربمایپ  رگید  رب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ارچ 
: دنک یم  رت  نشور  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يرترب  لیلد  لیذ  هتکن  دنچ  اما  تسا ؛ هدمآ  اعد  يدعب  تالمج 

زا مه  ینعی  تسا ؛ هدوب  رتشیب  ایبنا  رئاس  هب  تبسن  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  تلاسر  هدودحم  تیلاعف و  هرتسگ  فلا )
.تسا هتفرگ  یمرب  رد  ار  نیمز  نانکاس  هعومجم  مه  تمایق و  هنماد  ات  دوخ  تایح  نامز 

.تسا لامک  ياراد  رظن  همه  زا  وا  نییآ  ب )

.تسا هدوب  هتشذگ  ياهتعیرش  لمکم  ج )

ناربمایپ همه  رب  هبتر  تفارـش و  ماـقم ، رظن  زا  وا  هک : تسا  نیا  دـنک  یم  هراـشا  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  مراـهچ  موس و  یگژیو 
يوس هب  ویتـشاد  مدـقم  تناربـمغیپ  ماـمت  رب  ار  وا  ادـنوادخ ) ( « ؛ تسا هدـش  ثوعبم  سنا  ّنج و  هورگ  ود  يوس  هب  وا  تسا و  مدـقم 

.َكِداَبِع ْنِم  ِْنیَلَقَّثلا  َیلِإ  ُهَْتثََعب  َِکئاَِیْبنَأ َو  یَلَع  ُهَْتمَّدَق  .یتخاس » ثوعبم  سنا  نج و  زا  تناگدنب 

ماقم و ثیح  زا  ءایبنا  زا  مادکچیه  دوب ، مّدقم  ءایبنا  همه  رب  ماقم ، هبتر و  تفارـش  رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرآ 
لوبق يارب  ماظع  ناربماـیپ  هدوب و  اـیبنا  همه  یقثولا  هورع  نیقتملا و  لـبح  وا  .دنـسر  یمن  وا  تلزنم  ماـقم و  هب  دـنوادخ  دزن  تیعقوم 

هب مدق  زونه  هک  ار  وا  تالکشم  لح  اضاقت و 
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هب شرهاط  ترتع  وا و  كرابم  مان  هب  لـسوت  اـب  دـنداد و  یم  رارق  هطـساو  عیفـش و  یلاـعت  يادـخ  دزن  دوب ، هتـشاذگن  ناـهج  هصرع 
(1) .دندش یم  لئان  دوخ  دوصقم 

َْتنَأ : » دیـسرپ هدمآ  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  يدوهی  يدرم  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
رتـالاب وت  ماـقم  اـیآ  ِماَـمَْغلِاب ؛ ُهَّلَظَأ  َرْحَْبلا َو  َُهل  َقَلَف  اَـصَْعلا َو  َهاَرْوَّتلا َو  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  ُهَّللا َو  ُهَمَّلَک  يِذَّلا  ُِّیبَّنلا  َناَرْمِع  ُْنب  یَـسُوم  ْمَأ  ُلَْـضفَأ 

ار ایرد  ندـش  هتفاکـش  اصع و  دومن ؛ لزان  وا  رب  ار  تاروت » « ؛ تفگ نخـس  وا  اب  ادـخ  هک  یـسک  نارمع ؟ نبا  یـسوم  ماـقم  اـی  تسا 
شدوخ زا  تسین  بوخ  صخـش  يارب  دوـمرف : ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  داد »؟ رارق  وا  ناـبیاس  ار  ربا  شا و  هزجعم 

هبوت هنوگ  نیا  داد ، ماجنا  ار  اـطخ )  ) یلوا كرت  نآ  یتقو  مدآ  میوگ : یم  تفگ ، خـساپ  دـیاب  يدیـسرپ و  نوچ  یلو  دـنک ، فیرعت 
: دیسر اجنیا  هب  ات  دومرف ) رکذ  ار  ءایبنا  ریاس  سپـس   ) َُهل ُهَّللا  اَهَرَفَغَف  ِیل  َتْرَفَغ  اََّمل  دَّمَُحم  ِلآ  دَّمَُحم َو  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  دومن :

ِّقَِحب َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » درک ضرع  ًهَفیِخ ) ِهِسْفَن  ِیف  َسَجْوَأ  َو   ) تشگ لصاح  یـسرت  شلد  رد  تخادـنا و  ار  اـصع  یتقو  یـسوم 
ارم كاـنرطخ  عضوم  نیا  رد  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  قـح  هب  ادـنوادخ  راـب  ِینَْتنَّمَأ : اََّمل  دَّمَُحم  ِلآ  دَّمَُحم َو 

(2)« یشخب ییاهر  نآ  زا  ارم  یبوخ  هب  يراد و  نمیا 

ترضح نآ  هک : نیا  تسا ، تیمها  زیاح  رایسب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  نایرج  رد  هک  يرگید  مهم  عوضوم 
سنا میظع  هورگ  ود  ره  رب 

ص 47. ج 1 ، جاجتحا ، ص 181 ، یلاما ، قودص  - 1
ص 47. ج 1 ، جاجتحا ، ص 181 -  یلاما ، قودص  ص 366 -  ج 16 ، راونألاراحب ، - 2
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(1) .تسا هدش  ثوعبم  ّنج  و  اهناسنا ) )

زیچ ینعم  هب  هدش و  هتفرگ  لقث »  » هدام زا  هژاو  نیا  تفگ : دـیاب  هدـمآ ، هبدـن  ياعد  تایاور و  نآرق ، رد  هک  نیلقث »  » هملک دروم  رد 
رطاخ هب  ای  دایز و  تیعمج  رطاخ  هب  اـی  اـهنآ  تیلوئـسم  راـب  ینیگنـس  رطاـخ  هب  سنا  نج و  هورگ  ود  هب  نآ  قـالطا  تسا و  نیگنس 

هداد اهنآ  هب  یـصاخ  شزرا  زایتما و  یهاگآ ، ملع و  روعـش ، لقع ، رظن  زا  یلاعت  يادخ  هک  ارچ  .دشاب  یم  دـنقولخم  نیرتمهم  هکنیا 
.تسا

---

یم هراـب  نیا  رد  ( 15 نمحرلا ،  ) میرک نآرق  .تسا  شتآ  زا  نآ  تـقلخ  لـصا  هـک  هدارا  روعـش و  ياراد  تـسا  يدوـجوم  نـج  - 1
دناوت یمن  لومعم  روط  هب  رشب  ّنج ، تقلخ  عون  هب  هجوت  اب  .درک » قلخ  شتآ  زا  ار  نایینج  .ران  نم  جرام  نم  ّناجلا  قلخ  و  : » دیامرف
دننام زین  تمایق  رد  دـنراد و  رفاک  نمؤم و  دـننک ، یم  یگدـنز  ناسنا  دـننام  اهنآ  اما  دـنک  هدـهاشم  سح و  ارنآ  يرهاـظ  ساوح  اـب 

امـش باسح  هب  يدوزب  نالقثلا : اهّیا  مکل  غرفنـس  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  نآرق  هکنانچ  .دوش  یم  یگدیـسر  اهنآ  باسح  هب  ناسنا 
.دییامرف هعجارم  ّنج »  » هروس ریسفت  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 31 نمحرلا ،  ) .نج سنا و  هورگ  ود  يا  میزادرپ  یم 
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ََکبِراَغَم َکَقِراَشَم َو  ُهَتْأَطْوَأ  َو 

َِکئاَمَس َیلِإ  ِِهب  َتْجَرَع  َقاَُرْبلا َو  َُهل  َتْرَّخَس  َو 

َکِْقلَخ ِءاَضِْقنا  َیلِإ  ُنوُکَی  اَم  َناَک َو  اَم  َْملِع  ُهَتْعَدْوَأ  َو 

َِکتَِکئاَلَم ْنِم  َنیِمِّوَسُْملا  َلِیئاَکیِم َو  َلِیئَْربَِجب َو  ُهَتْفَفَح  ِبْعُّرلِاب َو  ُهَتْرَصَن  َُّمث 

َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَنیِد  َرِهُْظت  ْنَأ  ُهَتْدَعَو  َو 

همجرت

.يداد ریس  ملاع  برغ  قرش و  رد  ار  وا 

.يدرب الاب  هب  دوخ  ياهنامسآ  همه  هب  ار  وا  يدومن و  وا  مار )  ) رّخسم ار  قارب 

.يداهن هعیدو  هب  وا  دزن  ار  تشنیرفآ  نایاپ  ات  هدنیآ  هتشذگ و  شناد  و 

، لـیئربج ینعی ) هکئـالم  زا  یعمج  ناـیم  رد   ) ار وا  يدومن و  يراـی  يدـنکفا  شنانمـشد  لد  رد  هک  یتشحو  بعر و  اـب  ار  وا  سپس 
.يدرک يرادهاگن  فوفحم و  تناگتشرف  زا  نارادناشن  لیئاکیم و 

.دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  هچ  رگا  يزاس  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  مالسا ) نید   ) شنید هک  يداد  هدعو  وا  هب  و 
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ییاضف هنیفس  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم 

هراشا

رتالاب و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تازجعم  زا  هک  دراد  هراشا  یتانّیب  تایآ و  هب  اعد  زا  هرقف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هتخادرپ هعقاو  نیا  یلاـمجا  ناـیب  هب  اـعد  نیا  رد  هک  اهنامـسآ  يوس  هب  ترـضح  نآ  جارعم »  » هلمج زا  .تسا  اـیبنا  ماـمت  تازجعم  زا 

رارق وا  مدـق  ریز  ار  شیوخ  ياهبرغم  اهقرـشم و  : » دـنک یم  ضرع  هدرک  هراـشا  نیمز  يور  رد  ییاـضف  رفـس  نیا  همدـقم  هب  تسخن 
همه هب  ار  وا  یتخاس و  وا  رّخـسم  ار  قارب  : » دـنک یم  هراشا  وا  ییاضف  رفـس  هلیـسو  هب  سپـس  .ََکبِراَغَم  َکَقِراَشَم َو  ُهَتْأَـطْوَأَو  يداد »

.َِکئاَمَس َیلِإ  ِهب  َتْجَرَعَو  َقاَُرْبلا  َُهل  َتْرَّخَسَو  .يداد » جورع  دوخ  ياهنامسآ 

يا هدیچیپ  عیرس و  هلیسو  هچ  تسا ، ییاضف  رفس  نیا  رد  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  بکرم  مان  قرب ،»  » هدام زا  قارب » »
ات اهنامسآ و  نیمز و  براغم  قراشم و  رد  ریس  يارب  سپـس  یـصقالا و  دجـسم  يوس  هب  مارحلادجـسم  هاگیاپ  زا  ار  راوگرزب  نآ  هک 

.تسا هدرب  شیپ  برق ، ماقم  ییاهن  ّدحرس 

رد هک  تسا  تقد  لـباق  جارعم ،)  ) ییاـضف رفـس  نیا  رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بکرم  دروم  رد  ییاهـشسرپ  تاـکن و 
.درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  اه  هتکن  شخب  رد  زارف  نیا  ياهتنا 

هتشذگ و ملع  : » تسا نیا  درمش  یمرب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  اعد  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يرگید  زایتما 
.َکِْقلَخ ِءاَضِْقنا  َیلِإ  ُنوُکَی  اَم  َناَک َو  اَم  َْملِع  ُهَتْعَدْوَأَو  .يدومرف » اطع  وا  هب  تشنیرفآ  نایاپ  ات  ار  ملاع  هدنیآ 

هاگآ نآ  رب  شسدقم  تحاس  زج  یسک  هدومن و  مالعا  دوخ  هژیو  ار  مولع  زا  یضعب  ناحبـس  يادخ  میرک  نارق  تایآ  رد  هک  نیا  اب 
یلو تسین ؛
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رایتخا رد  دـسرب ، نآ  هب  دـناوت  یم  یکاخ  رـشب  هتـشادن و  قلاخ  هب  مات  صاصتخا  هک  یمولع  مامت  دوش  یم  هدافتـسا  تراـبع  نیا  زا 
.تسا هتفرگ  رارق  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسا یبیغ  شناد  زا  یعون  دوخ  هدومرف  هضافا  نوگاـنوگ  ياـهتیرومام  رد  تاـقولخم  ریاـس  اـیبنا و  هب  هک  ار  یمولع  رثکا  دـنوادخ 
شبیغ رارـسا  رب  ار  سک  چـیه  تسوا و  بیغ  ياناد  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  .تساعدـم  نیمه  رب  لـیلد  زین  نارق  تاـیآ  هک  ناـنچمه 

(1)« .دهد یم  رارق  اهنآ  يارب  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ینیبقارم  هدیزگرب و  ار  نانآ  هک  ینالوسر  رگم  .دزاس  یمن  هاگآ 

ترـضح نآ  یفرعم  هب  رگید  دعب  زا  دنک و  یم  هراشا  ترـضح  تازایتما  زا  يرگید  زایتما  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اعد  يدـعب  هلمج  رد 
ام هب  ِملاع  هتـشاد و  یهاگآ  تلاسر  هبترم  رد  زومر  رارـسا و  مامت  زا  هکنیا  رب  هوالع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دزادرپ  یم 

بعر هلیسوب  ار  وا  سپـس  دنک «: یم  ضرع  .تسا  هدوب  رادروخرب  یهلا  تادییأت  زا  زین  یلمع  همانرب  رد  تسا ؛ هدوب  نوکی  ام  ناک و 
ناراد ناشن  لیئاکیم و  لیئربج ، ینعی ) هکئالم  زا  یعمج  نایم  رد   ) ار وا  يدومن و  يراـی  یتخادـنا  شنانمـشد  لد  رد  هک  یتشحو  و 

.َِکتَِکئاَلَم ْنِم  َنیِمِّوَسُْملا  َلِیئاَکیِم َو  َلِیئَْربَِجب َو  ُهَتْفَفَح  ِبْعُّرلِاب َو  ُهَتْرَصَن  َُّمث  .يدرک » يرادهاگن  ظوفحم و  تناگتشرف  زا 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرای  هب  بعر  لماع  ناگتـشرف و  یمالـسا  ياهدربن  رد  دـیوگ  یم  هک  تسا  یتایآ  هب  هراشا  هلمج  نیا 
.دنتفاتش یم  ملس   هلآ و 

تایآ 26 و 27. نج  هروس  ...لوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  - 1
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گنج نیا  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  دـندوب ، رفن  بیرق 1000  رافک  هّدـع  رفن و  مالسا 313  نایهاپـس  دادعت  ردب »  » هوزغ رد  میناد  یم 
دنا هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  متـسه ! امـش  اب  نم  درک : یحو  ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یعقوم  رآ ) دای   ) هب و  : » دـیامرف یم 

(1)« منکفا یم  تشحو  سرت و  نانمشد  لد  رد  يدوزب  دیراد  مدق  تباث 

ناشیاهلد رد  و  : » دیامرف یم  نانمـشد  لد  رد  تشحو  بعر و  داجیا  دروم  رد  دنک و  یم  هراشا  زین  هظیرق » ینب   » هوزغ هب  میرک  نآرق 
یمک اب  ینعم  نیا   (2)« دیدرک یم  ریسا  ار  یهورگ  دیدناسر و  یم  لتق  هب  ار  یهورگ  هک ) دیـسر  ییاج  هب  ناشراک  و  دنکفا (  بعر 

(3) .تسا هدمآ  زین  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  توافت ،

رد هرز  رپـس و  ریـشمش ، هزین ، دـننام  یگنج  تاودا  رازبا و  نـیا  زا  یخرب  دراد : زاـین  ینوگاـنوگ  مزاوـل  رازبا و  هـب  هزراـبم  گـنج و 
يادج اما  .دنشاب  یم  هدافتسا  دروم  رضاح  لاح  رد  نکفا  بمب  هراپمخ و  گنفت ، هلولگ ، دننام  یخرب  دندش و  یم  هدافتـسا  هتـشذگ 

لد رد  تشحو  بعر و  نازابرـس و  يوق  هیحور  هلمج  زا  .دراد  مزـال  زین  يرگید  مزاول  يزوریپ  بسک  دربـن و  یکیزیف ، رازبا  نیا  زا 
دنشاب یم  دننک  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  نایماظن » هیحور  تیوقت   » و یناور » گنج   » دننامه یتاریبعت  اب  اهگنج  رد  زین  هزورما  هک  نانمشد 

زا اهنآ  ییاراک  دراوم  يرایسب  رد  هک 

.12 لافنا ، ...بعّرلا  اورفک  نیّذلا  بوُلق  یف  یقلُاس  اونمآ  نیّذلا  اوتّبثف  مکعم  ّینأ  هکئالملا  یلإ  ّکبر  یحوی  ذا  - 1
.26 بازحا ، ...ًاقیرف  نورسأتَو  نولتقت  ًاقیرف  بعرلا  مهبولق  یف  فَذقَو  -   ... 2

.3 رشح ، .نینمؤملا  يدیأَو  مهیدیاب  مهتویب  نوبرخی  بعرلا  مهبولق  یف  فذقَو  -   ... 3
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.تسا رتشیب  زین  یماظن  ياهحالس  زا  يرایسب 

و تشحو » سرت و  نانمؤم و  ناگتشرف ، : » دننک یم  يرای  ار  وا  رگـشل  هس  میناوخ : یم  زین  جع » » يدهم ترـضح  نایرگـشل  دروم  رد 
هک دشاب  رتشیب  رگید  ياه  هبرـض  زا  دـنک  یم  یـشالتم  ار  نانمـشد  نورد ، زا  هک  تشحو  بعر و  سرت ، رثا  دـیاش  دـنک : یم  هفاضا 

دربن هیحور  یلو  دشاب  یسک  رایتخا  رد  ایند  ياهـشترا  اهحالـس و  مامت  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ رتریذپان  ناربج  رت و  هاکناج  نورد  هبرض 
.تسا يدوبان  هب  موکحم  دشاب  هتفرگ  ارف  ار  وا  تشحو  سرت و  دشاب و  هتشادن 

ياهتیامح کمک  هب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  فرط  زا  نید  تفرـشیپ  تردـق و  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  دـعب 
ای هقطنم و  کـی  صوصخم  یمالـسا  فادـها  دربشیپ  رد  اـه  يزوریپ  نآ  هک  دزادرپ  یم  هتکن  نیا  هب  دومن ، هراـشا  یهلا  هبناـج  همه 
رب ار  شنید  هک  يداد  هدعو  وا  هب  دنک « : یم  ضرع  تفرگ ، دـهاوخ  ارف  ار  ناهج  رـساترس  يزوریپ  نیا  هکلب  هدوبن ، نیمز  هراق  کی 

.َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَنیِد  َرِهُْظت  ْنَأ  ُهَتْدَعَوَو  .دنشاب » هتشاد  تهارک  ناکرشم  هچ  رگا  یهد  هبلغ  نایدا  همه 

رب ار  نآ  ات  داتـسرف ، قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  : » دیامرف یم  هراشا  ینعم  نیا  هب  دروم  هس  رد  میرک  نآرق 
(1) «. دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچره  دنادرگ ، بلاغ  اه  نییآ  همه 

مامت رب  مالسا  هبناج  همه  يزوریپ  نونک  ات  هک  تسین  یکش  چیه 

.9 فص ،    8 حتف ،  33 هبوت ، .نوکرشملا  هرک  ولو  هّلک  نیّدلا  یلع  هرهُظیل  ّقحلا  نیدو  يدُهلاب  هلوسر  لسرأ  يّذلا  وه  - 1
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هدرک ادـیپ  يریگ  مشچ  تفرـشیپ  مالـسا  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هچرگ  تسا ، هتفاین  ققحت  ناهج  نایدا 
قبط .دنک  یمن  هدعو  فلخ  هاگ  چیه  یلاعت  يادخ  تسا  نشور  .تسا  هدشن  ققحم  زونه  نایدا  مامت  رب  مالـسا  هبناج  همه  هبلغ  یلو 

ار دوخ  تیرومأم  دنک و  روهظ  جع » » يدهم ترضح  هک  دوب  دهاوخ  یماگنه  همانرب  نیا  لامک  هدمآ ، یمالسا  عبانم  رد  هک  یتایاور 
.دروآرد لمع  هلحرم  هب  مالسا ، ندش  یناهج  يارب 

: دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن   (1) روکذـم هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نایبلا » عمجم   » باتک رد  یـسربط »  » موحرم
نیمز يور  رد  سک  چـیه  زور  نآ  رد  .دریذـپ  یم  تروص  دّـمحم  لآ  زا  يدـهم  روهظ  ماگنه  هب  تسا ، هیآ  نیا  رد  هک  يا  هدـعو  »

« .دنک یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تیناقح  هب  رارقا  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن 

ققحت ینامز  اهنت  تسا و  هتفاین  ققحت  هیآ  نیا  ياوتحم  زونه  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
راکنا ار  ادخ  هک  یـسک  ناهج  مامت  رد  دنک  مایق  وا  هک  یماگنه  دـنک و  جورخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هک  دریذـپ  یم 

(2)« .دنام دهاوخن  یقاب  دیامن ،

.33 هبوت ، .نوکرشُملا  َهِرَک  ولَو  هّلک  ِنیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نیدَو  يدهلاب  هلوسر  لسرأ  يّذلا  وه  - 1
ص345. ج2 ، نیدلا ، لامکا  قودص ، خیش  زا  لقن  هب  هنومن  ریسفت  - 2
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هتکن ود 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم 

: تسا هدمآ  یبلاطم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جارعم  هرابرد  لامجا  هب  دیجم  نآرق  زا  هروس  ود  رد 

هک ییادـخ  تسا  هزنم  كاپ و  …(( » ِهِدـبَِعب يرـسأ  يذـّلا  ناحبـس  : )) میناوخ یم  نینچ  نآ  لوا  هیآ  رد  لیئارـسا » ینب  هروس «  فلا )
تایآ زا  یخرب  ات  درب ، میا -  هتخاس  تکربرپ  ار  شدرگادرگ  هک  یـصقالادجسم -  هب  مارحلادجـسم  زا  بش ، کـی  رد  ار  شا  هدـنب 

«. تسانیب اونش و  وا  هک  ارچ  میهد ؛ ناشن  وا  هب  ار  دوخ 

هدماین نایم  هب  یثحب  اهنامـسآ  ریـس  هرابرد  هدش و  هراشا  سدـقملا  تیب  هب  هکم  نیمزرـس  زا  ینعی  جارعم  همدـقم  هب  اهنت  هیآ  نیا  رد 
.تسا

نآ رد  تساـجنآ  رد  يوأـملا  تنج  هک  یهتنملا  هردـس  دزن  درک  هدـهاشم  ار  وا  زین  رگید  راـب  و  دـیامرف « : یم  مجن »  » هروـس رد  ب )
(1)« دوب هدناشوپ  ار  یهتنملا  هردس  يا ) هدننک  هریخ  رون   ) يزیچ هک  ماگنه 

؛ درک تاقالم  هدهاشم و  یلصا  تروص  هب  ار  لیئربج )  ) یحو هتـشرف  راب  ود  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دهد : یم  ناشن  نیا 
هدـهاشم رد  ربمغیپ  مشچ  هتفرگ و  تروص  نادـیواج  تشهب  دزن  رد  راـب  نیمود  دوب و  ارح  هوک  رد  یحو  لوزن  زاـغآ  رد  لوا  هبترم 

و هدشن ، هابتشا  اطخ و  راچد  هرظنم  نیا 

يأَر ْدََقل  یغَط  امَو  ُرَصَْبلا  َغاز  ام  ( 16  ) یـشْغَی ام  َهَرْدِّسلا  یَـشْغَی  ْذِإ  يوْأَْملا  ُهَّنَج  اهَْدنِع  یهَْتنُْملا  ِهَرْدِس  َْدنِع  يرْخُأ  ًَهلَْزن  ُهآَر  ْدََقلَو  - 1
.18 هیآ 13 -  مجن ، هروس  .يْربُْکلا  ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم 
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.دومن هدهاشم  ار  ادخ  تمظع  زا  یگرزب  ياه  هناشن  تایآ و 

رد ار  جارعم  نایرج  حرش  هتـسناد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  هب  طوبرم  ار  قوف  تایآ  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  رثکا 
.دنا هدرک  نایب  تایآ  نیا  لیذ 

رفس نیا  عناوم 

فرط رب  ار  نآ  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنوگچ  و  تسیچ ؟ رفس  نیا  عناوم  تسا  نیا  لاؤس  جارعم  ناکما  هب  هجوت  اب 
؟ تسا هتخاس 

کی اـب  نادنمـشناد  .درک  هبلغ  نآ  رب  یلئاـسو  اـب  دـیاب  هک  تسا  نیمز  هبذاـج  يورین  ییاـضف  ياـهترفاسم  هار  رـس  رب  عناـم  نیتسخن 
لقادح نآ  تعرس  هک  تسا  مزال  يا  هنیفس  نیمز  هبذاج  هزوح  زا  جورخ  هبذاج و  هرز  نتفاکـش  يارب  دنا  هدرک  تباث  قیقد  هبـساحم 

دوش هداد  امیپ  اضف  وان  هب  یتعرـس  نینچ  رگا  .دشاب  هیناث  رد  رتمولیک  دودـح 2/11  رگید  ترابع  هب  تعاس و  رد  رتمولیک  رازه  لهچ 
.دومن دهاوخ  تکرح  یسمش  هموظنم  تارایس  يوس  هب  هتفاکش و  ار  هبذاج  هرز 

نژیـسکا و دوجو  زا  رظن  عطق  تسا ، رتمولیک  دصکی  دودح  نآ  رطق  هک  نیمز  وج  .تسا  ّوج  جراخ  طیحم  رد  اوه  نادقف  رگید  عنام 
دورب رتالاب  نآ  زا  ناسنا  رگا  تسین و  سفنت  لباق  ندوب  قیقر  هطـساو  هب  وج  طیحم  هیقب  نیمز  رواجم  ياوه  رتمولیک  دـنچ  رد  مکارت 

.ددرگ یم  یگفخ  راچد  يدوز  هب  نژیسکا  دوبمک  رثا  رب 

باتفآ هک  مسج  زا  یتمـسق  نآ  ینعم  نیا  هب  دراد  دوجو  اضف  رد  هک  تسا  يا  هدنـشک  يامرـس  نازوس و  يامرگ  عوضوم  موس  عنام 
نآ رب 
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.دوب دهاوخ  درس  هزادنا  یب  دبات  یمن  نآ  رب  باتفآ  هک  یتمسق  نآ  نازوس و  غاد و  هداعلا  قوف  دبات  یم 

ریاس و  سکیا » هعـشا  «، » شفنب ءاروام  هعـشا  : » دننام دراد  دوجو  وج  يالاب  رد  هک  تسا  یکانرطخ  ياه  هعـشا  اهوترپ و  مراهچ  عنام 
«. یناهیک هعشا  »

نکمم دنتکرح و  رد  نارک  یب  ياضف  رد  دیدش  رایسب  یضعب  فلتخم و  ياه  تعرـس  اب  هک  تسا  یباهـش  ناوارف  ماسجا  مجنپ  عنام 
.دننک تباصا  هنیفس  هب  تسا 

.تسا ینزو  یب  هلأسم  دراد  دوجو  هار  نیا  رد  هک  عنام  نیمشش  هرخالاب 

بلاغ يارب  ار  رفس  نیا  زاین  دروم  لئاسو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ  هکنیا  تسا  حرطم  هک  یلاؤس  قوف  عناوم  هب  هجوت  اب 
؟ تشاد رایتخا  رد  عناوم ، رب  ندمآ 

دنراد راـیتخا  رد  عناوم  اـب  دروخرب  ییاـضف و  رفـس  يارب  يزورما  نادروناـضف  هک  تسا  یلئاـسو  روظنم  رگا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
ترفاسم نانچ  نآ  تردـق  زگره  تسا و  هدـش  هیهت  مک  هلـصاف  اـب  ییاـضف  ياـهترفاسم  يارب  لـئاسو  نیا  نوچ  تسا ؛ یفنم  باوج 

يا هژیو  هلیـسو  دـنوادخ  اذـل  تسا ؛ مزال  رت  لماک  رتزهجم و  بتارم  هب  یلئاسو  يریـسم ، نینچ  يارب  درادـن ؛ ار  بیجع  راد و  هنماد 
.دسرب دصقم  هب  تمالس  هب  هدراذگ  رس  تشپ  ار  عناوم  نیا  همه  ات  تشاذگ  شرایتخا  رد  هدرک و  قلخ  رفس  نیا  يارب 

رفس نیا  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میناوخ  یم  هبدن  ياعد  رد  هلمج  زا  تایاور  رد 
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یـضعب تهج  نیمه  هب  تسا و  قرب  هدام  زا  قارب  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  درک -  یط  قاُرب »  » ماـن هب  يزومرم  بکرم  اـب  ار  زیگنا  تریح 
رفس تالکشم  همه  هتخانشان  بکرم  نیا  رد  ًاملسم  تسا -  هتشاد  قرب  تعرس  دننام  یتعرـس  بکرم  نیا  دنا  هتفگ  ثیدح  نارـسفم 

زا هدوبن و  ناسنا  رکف  تسد و  هتخاس  بکرم  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  دـش -  هراشا  هکناـنچ  یلو -  تسا  هدوب  هدـش  لـح  زین  ییاـضف 
رشب کی  يورین  اب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عومجم  رد  .تسا  هتفرگ  همـشچرس  وا  نایاپ  یب  تردق  یهلا و  لازیال  يورین 

ار هار  نیا  يزهجم  الماک  هلیـسو  اب  تشاد و  رایتخا  رد  تعیبط  ءاروام  ناهج  زا  هک  یمیظع  يورین  اب  هکلب  هدومیپن  ار  هار  نیا  يداـع 
(1) .دروخ یمن  مشچ  هب  یلحنیال  لکشم  چیه  تمسق  نیا  رد  درک و  یط 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  یگژیو 

هراشا

هراشا ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  درف  هب  رصحنم  تایـصوصخ  رگید و  ياه  یگژیو  یخرب  هب  یلبق  زارف  زارف و  نیا  رد 
: مینک یم  رکذ  ار  اهنآ  راصتخا  هب  اجنیا  رد  هک  هدش 

تیمتاخ . 1

.َِکبیَِجن َِکبِیبَح َو  َیلِإ  ِْرمَْألِاب  َْتیَهَْتنا  ِنَأ  َیلِإ  .دمآ  دهاوخن  دنوادخ  بناج  زا  يربمایپ  وا  زا  دعب  دننادب  نایناهج 

هدش لقن  يزاریـش ، مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ  هتـشون  نیبطق  رد  زامن  هزور و  و  رمقلا ، قش  جارعم ، باتک  زا  روکذم  خـساپ  عناوم و  - 1
.تسا
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تاقولخم نیرترب  . 2

ْنَم َدِّیَس  .تسا  لاعتم  يادخ  دزن  رد  اهنآ  نیرت  بوبحم  ناهج و  تاقولخم  نیرترب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  گرزب  ربمایپ 
.ُهَتْدَمَتْعا ِنَم  َمَرْکَأ  ُهَْتیَبَتْجا َو  ِنَم  َلَْضفَأ  ُهَْتیَفَطْصا َو  ِنَم  َهَْوفَص  ُهَتْقَلَخ َو 

ءایبنا همه  رب  مدقت  . 3

.دـنداد یم  رارق  یهلا  رابرد  عیفـش  ار  وا  دوخ  تالکـشم  عفر  يارب  هک  مزعلاولوا  ناربماـیپ  یتح  اـیبنا  همه  رب  یتفارـش  یبتر و  مدـقت 
.َِکئاَِیْبنَأ یَلَع  ُهَْتمَّدَق 

ّنج سنا و  ربمایپ  . 4

.َكِداَبِع ْنِم  ِْنیَلَقَّثلا  َیلِإ  ُهَْتثََعبَو  .تسا  ناینج  اهناسنا و  ربمایپ  وا  سپ  .تمایق  زور  ات  ّنج  سنا و  رب  وا  تثعب 

دز مدق  ار  ملاع  برغ  قرش و  . 5

لیفط هب  ار  همه  ملاع  ینعی  دشاب  نیا  نآ  موهفم  دیاش  دادرارق  وا  ياهمدق  ریز  قرـشم  ات  برغم  زا  شتمظع  همه  اب  ار  ملاع  دنوادخ ،
.ََکبِراَغَمَو َکَقِراَشَم  ُهَتْأَطْوَأَو  .دومن  یکچوک  ساسحا  عضاوت و  وا  تمظع  رضحم  رد  ملاع  همه  .درک و  قلخ  وا  دوجو 

صاخ تفایض  . 6

یناکم رد  مه  نآ  .دشاب  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  طقف  قح  ترـضح  صوصخم  ینامهیم  صاخ و  تفایض 
.َِکئاَمَس َیلِإ  ِهب  َتْجَرَعَو  .صاخ 
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هدنیآ هتشذگ و  ملع  هب  ملاع  . 7

.َکِْقلَخ ِءاَضِْقنا  َیلِإ  ُنوُکَی  اَمَو  َناَک  اَم  َْملِع  ُهَتْعَدْوَأَو  .دش  هتشاذگ  هعیدو  هب  وا  دزن  رد  طقف  ملاع  هدنیآ  هتشذگ و  ملع 

یهلا هدش  يرای  . 8

َلـِیئاَکیِم َو َلـِیئَْربَِجب َو  ُهَتْفَفَح  ِبْعُّرلاـِب َو  ُهَتْرَـصَن  َُّمث  یهلا  هاـگرد  ناگتـشرف  نانمـشد و  لد  رد  سرت  هلیـسو  هب  وا  يراـی  تیاـمح و 
.َِکتَِکئاَلَم ْنِم  َنیِمِّوَسُْملا 

شنید ندوب  یناهج  . 9

لـفحم و ره  رد  يزور  دـش و  دـهاوخ  ریگ  ملاـع  یناـهج و  وا  نید  .ناـیدا و  متاـخ  وا  نید  مه  تسا و  ناربماـیپ  متاـخ  وا  دوخ  مه 
: تفگ دنهاوخ  نخـس  کی  ملاع  نیدحوم  مامت  دمآ و  دـهاوخ  نایم  هب  نخـس  وا  نید  زا  وا و  زا  ینکـسم  هناخ و  ره  رد  یـسلجم و 

.َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَنیِد  َرِهُْظت  ْنَأ  ُهَتْدَعَوَو  .هللا  لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهشأ 

---

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :

ِِهلْهَأ ْنِم  قْدِص  َأَّوَبُم  ُهَتْأََّوب  ْنَأ  َدَْعب  َِکلَذَو 

َنیَِملاْعِلل يدُه  ًاکَرابُم َو  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساّنِلل  َعِضُو  ْتَیب  َلَّوَأ   )) ْمَُهل َُهل َو  َْتلَعَجَو 

(( ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َمیِهاْربِإ َو  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهِیف 

همجرت

.يداد ياج  هکم »  » رد شنادناخ  نیتسار  هاگیاج  رد  ار  ربمایپ  هک  دوب  نآ  زا  دعب  اهیگژیو  نآ  و 

أـشنم تکرب و  هیام  و  تسا -  هکم )  ) هکب رد  هک  يا  هناخ  هدش -  هتخاس  دـنوادخ ) شیاین  و  مدرم (  يارب  هک  ار  يا  هناخ  نیتسخن  و 
.يداد رارق  شنادناخ  وا و  يارب  تسا  نایناهج  تیاده 

.تسا ناما  رد  دوش  هناخ  نآ  لخاد  سکره  دراد و  دوجو  میهاربا  ماقم  دننام  ینشور  ياه  هناشن  تایآ و  هناخ  نآ  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  نیتسار  هاگیاج 

هراشا

هب هداد  رارق  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رایتخا  رد  دـنوادخ  هک  يا  هژیو  تاناکما  هب  هراشا  زا  دـعب  اـعد ، یلبق  ياـهزارف  رد 
.دنک یم  هراشا  نایدا  همه  رب  وا  نید  يزوریپ  هدعو 

هتخادرپ اهیگژیو  تازایتما و  نیا  اطعا  نامز  هب  رضاح  هلمج  رد 
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« هکم  » رد شنادناخ  نیتسار  هاگیاج  رد  ار  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  اهیگژیو  نآ  و  : » دـنک یم  ضرع 
.ِِهلْهَأ ْنِم  قْدِص  َأَّوَبُم  ُهَتْأََّوب  ْنَأ  َدَْعب  َِکلَذَو  .يداد » ياج 

هک دنا -  هدرک  حرطم   (1) …(( ساّنلل عضُو  تیب  َلّوأ  ّنإ   )) هیآ لیذ  رد  نآرق  نیرسفم  هک  یبلاطم  اعد و  يدعب  تالمج  هب  هجوت  اب 
.دشاب هکم »  » نیمزرس رد  وا  تیصخش  تیعقوم و  شنادناخ  نیتسار  هاگیاج  زا  روظنم  تفایرد  ناوت  یم  دش -  دهاوخ  هراشا 

و : » دـنک یم  ضرع  هدوـمن ، یفرعم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نادـناخ  هاـگیاج  ناوـنع  هب  ار  هـکم »  » هـکنآ زا  سپ 
أـشنم تکرب و  هیام  و  تسا -  هکم )  ) هکب رد  هک  يا  هناخ  هدـش -  هتخاـس  دـنوادخ ) شیاـین  و   ) مدرم يارب  هک  ار  يا  هناـخ  نیتسخن 
يدُـه َوًاـکَرابُم  َهَّکَِبب  يِذََّلل  ِساـّنِلل  َعِـضُو  تـَْیب  َلَّوَأ  ْمَُـهل  ُهـَل َو  َتـْلَعَجَو  يداد »  رارق  شنادـناخ  وا و  يارب  تـسا  ناـیناهج  تیادـه 

.َنیَِملاْعِلل

اج نآ  رد  مینک ، یم  هعجارم  هیآ 96  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  دیجم ، نآرق  هب  سانلل ،» عضو  تیب  لّوا   » زا روظنم  ندش  نشور  يارب 
هک تسا  هبعک  تیب  لّوا  زا  روظنم  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  هیآ  همادا  زا  نیرّـسفم  تسا  هدمآ  ساّنلل ))… عضُو  تیب  لوأ  ّنإ  : )) ترابع

نیا .تسا و  مدرم  تداـبع  يارب  هناـخ  نیلوا  مدرم ، يارب  هناـخ  نیلوا  زا  روظنم  هک  دـنا  هداد  حیـضوت  همادا  رد  تسا و  عقاو  هکم  رد 
نوچمه ایبنا  زا  یخرب  طسوت  دعب  ياهنامز  رد  تشاذگ و  انب  مالسلا  هیلع  مدآ  راب  نیلوا  ار  هبعک )  ) هناخ

.96 نارمع ، لآ  - 1
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دشاب نیمز  يور  هدش  هتخاس  هناخ  نیلوا  هبعک  هک  تسین  نیا  روظنم  اذل  .دش  تّمرم  يزاسزاب و  مالسلا ) امهیلع   ) لیعامسا میهاربا و 
.تسا هدوب  نیمز  يور  رب  تدابع  يارب  هدش  هتخاس  هناخ  نیلوا  هکلب 

هبعک هناخ  هک  ینیمز  ای  هبعک  هناخ  هب  هک  نیا  تسا و  عامتجا  ماحدزا و  ینعم  هب  ّکَف ) نزو  رب  « ) َّکب  » هدام زا  لـصا  رد  هّکب »  » هژاو
(1) .تسا هدوب  اجنآ  رد  مدرم  عامتجا  ماحدزا و  رطاخ  هب  دنا ؛ هتفگ  هّکب  تسا ، هدش  هتخاس  نآ  رد 

نیمزرـس تهج  هچ  زا  هکم  هکنیا  اـما  تـکربرپ ، ینعی  كراـبم  .تـسا  ًاـکرابم »  » ریبـعت دراد  دوـجو  زارف  نـیا  رد  هـک  يرگید  هـتکن 
، يونعم دعب  زا  يدام و  دـعب  زا  مه  هکم  یتسارب  هک  دزاس  یم  راکـشآ  هکم  تیعقوم  خـیرات و  یـسررب  تفگ : دـیاب  تسا ، یتکربرپ 

.تسا یتکرباب  نیمزرس 

، دش لیدبت  يراجت  دابآ  نیمزرس  کی  هب  فلع  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرس  زا  هکم  رهش  ادخ ، هناخ  ثادحا  اب  يدام ، تهج  زا  اما 
رظن زا  .دش  یم  بوسحم  يراجت  بسانم  لحم  کی  اذـل  دـش ؛ گرزب  ياهناوراک  دـمآ  تفر و  لحم  يداصتقا  رظن  زا  هک  ینیمزرس 
هکم دوش  نشور  ات  میـشاب ، هتـشاد  ادخ  هناخ  صوصخم  لامعا  جـح و  مسوم  رد  یهلا  ماکحا  هب  ارذـگ  یهاگن  تسا  یفاک  يونعم ،

.تسادخ ناگدنب  تیدوبع  ادخ و  تینادحو  یلجت  نیمزرس  ًاعقاو 

؟ دوش یم  مدرم  تیاده  أشنم  نامتخاس  کی  هنوگچ  هک : نیا  دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس 

ص 12. ج 3 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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یم زاـمن  هکم  يوس  هب  ناناملـسم  همه  یتـقو  .درک  وجتـسج  نآ  صوصخم  تاداـبع  هکم و  تیعقوـم  رد  دـیاب  ار  لاؤـس  نیا  خـساپ 
رد و  دننک ، یم  تکرح  هبعک  يوس  هب  هرمع  ّجح و  مسارم  ماجنا  تهج  دنراد  تعاطتـسا  هک  ییاهنآ  همه  صاخ  مایا  رد  دنراذگ و 

يوس هب  تیاده  أشنم  هب  ینیع  تروص  هب  زکرم  نیا  کش  نودـب  دـنراذگ ؛ یم  شیامن  هب  فلتخم  داعبا  اب  ار  تیدوبع  هنحـص  اجنآ 
.دوش یم  لیدبت  لاعتم  رداق  دنوادخ  هناگی 

لخاد سک  ره  دراد و  دوجو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  دـننام  ینـشور  ياه  هناشن  تایآ و  هناـخ  نآ  رد  : » میناوخ یم  اـعد  همادا  رد 
.ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َمیِهاْربِإ َو  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  ِهِیف  تسا » ناما  رد  دوش  هناخ  نآ 

: تسا هدش  هراشا  هکم  تیصوصخ  ود  هب  هلمج  نیا  رد 

یکی دنک ، یم  کیدزن  ادخ  تینادحو  هب  ار  ناسنا  هک  ییاه  هناشن  تسا ، ینشور  ياه  هناشن  تایآ و  يواح  هّکم  لوا ، تیـصوصخ 
يارب هنوگچ  هک  دزادـنا  یم  لیعامـسا  رجاه و  میهاربا و  ياه  يراکادـف  دای  هب  ار  سکره  هک  تسا  میهاربا » ماقم   » اه هناـشن  نیا  زا 

راوتـسا تباث و  دـنوادخ  تاروتـسد  هماقا  يارب  عَرُْزی  َْمل  ناکم  نیا  رد  دندیـشوپ و  مشچ  ایند  قیالع  تاّذـل و  زا  قح  نییآ  تفرـشیپ 
.دندنام

ره هک  ینیمزرـس  .تسا  هداهن  نما  نیمزرـس  هب  اپ  عقاو  رد  داهن  اـجنآ  هب  اـپ  سکره  هک  تسا  نیمزرـس  نیا  ّتینما  مود  تیـصوصخ 
.تسا ناما  رد  نآ  رد  يدوجوم 
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هتکن ود  يروآدای 

ْذِإ َو   ) .تسا هدرک  لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  دوب  یتساوخرد  هکم  ندوب  نما  هدمآ ، دیجم  نآرق  رد  هک  روطنامه  . 1
.دومرف تباجا  ار  هتساوخ  نیا  دنوادخ  و  انِمآ ) َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیهاْربِإ  َلاق 

« تینما ، » يرورـض ياه  يدنمزاین  نیا  زا  یکی  .دنک  نیمأت  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  ییاه  يدنمزاین  یعامتجا ، یگدـنز  يارب  ناسنا  . 2
تینما و هلأسم  رب  زین  مالـسا  نآ  رب  هوـالع  .درک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تینما  تیمها  رطاـخ  هب  تسا و 

.دراد صاخ  هجوت  یمالسا  هعماج  رد  تینما  داجیا 

ماظن هک  ییاهتلود  کییال و  عماوج  یتح  عماوج  همه  رد  مینیب  یم  اذل  .دنفقاو  نآ  تقیقح  هب  همه  هک  تسا  يا  هلأسم  تینما  هب  زاین 
رد نآ  داجیا  يارب  ار  يا  هژیو  ياه  همانرب  نیناوق و  دنراد و  یصاخ  هجوت  نآ  هب  هدرک و  يراشفاپ  تینما  هلأسم  رب  تسین  ینید  اهنآ 
زا یکی  يا  هماـنرب  ره  يارجا  زا  لـبق  هـک  هدـش  هـتخیمآ  يردـق  هـب  اـهروشک  تاررقم  اـب  هلأـسم  نـیا  دـننک ، یم  ینیب  شیپ  هعماـج 

.تسا تینما  نیمه  دریگ ، رارق  تقد  دروم  دیاب  هک  يدیلک  ياهروحم 

---
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(( ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   )) َْتُلقَو

َِکباَتِک ِیف  ْمُهَتَّدَوَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  دَّمَُحم  َرْجَأ  َْتلَعَج  َُّمث 

(( یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ال   )) َْتلُقَف

(( ْمَُکل َوُهَف  رْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام   )) َْتُلق َو 

(( اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  ّالِإ  رْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام   )) َْتُلق َو 

َِکناَوْضِر َیلِإ  َکَلْسَْملا  َْکَیلِإ َو  َلِیبَّسلا  ُمُه  اُوناَکَف 

همجرت

.دنادرگ هزیکاپ  الماک  ار  امش  دیادزب و  تیب  لها  امش  زا  ار  یکاپانو  يدیلپ  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادخ  هدارا  يدومرف : و 

.يدومرف ررقم  اهنآ  یتسود  تباتک  رد  داب  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ار -  دّمحم  شاداپ  رجا و  هاگنآ 

.مناکیدزن اب  یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  یشاداپ  تلاسر ، يارب  نم  يدومرف : اهنآ ) هب   ) زین وتو 

.تسامش عفن  هب  امش و  دوخ  يارب  نآ  متساوخ ، رجا  ناونع  هب  امش  زا  هچنآ  يدومرف : و 

تلاسر يارب  يدزم  رجا و  تساوخرد  نم  يدومرف : و 
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.دنتسه وت  ناوضر  وت و  هب  ندیسر  هار  اهنآ  نیاربانب  دبایب ، شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  هک  یسک  رگم  منک  یمن 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تراهط  تمصع و 

هراشا

هلمج نیلوا  رد  تسوا  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فیـصوت  رد  زارف  نیا  دوب و  هکم  فیـصوت  رد  یلبق  ياهزارف 
« .دنادرگ هزیکاپ  الماک  ار  امـش  دیادزب و  امـش  زا  ار  یکاپانو  يدیلپ  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادخ  هدارا  يدومرف : و  : » دـنک یم  ضرع 

((. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع    َ بِهُْذِیل ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   )) َْتُلقَو

تابثا رد  حیرـص  يدـیلک و  تاـیآ  زا  هیآ  نیا  دراد و  ریهطت » هیآ   » ناونع اـب  بازحا »  » هروس هیآ 33  زا  یـشخب  هب  هراـشا  قوف  هلمج 
.میروآ یم  اه  هتکن  شخب  رد  زارف  نیمه  نایاپ  رد  ریهطت  هیآ  هرابرد  یتاکن  اذل  دشاب ، یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصع  ماقم 

تباتک رد  داب  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ار -  دّمحم  شاداپ  رجا و  هاگنآ  : » دنک یم  ضرع  يدـعب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.َِکباَتِک ِیف  ْمُهَتَّدَوَم  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  دَّمَُحم  َرْجَأ  َْتلَعَج  َُّمث  .يدومرف »  ررقم  اهنآ  یتسود 

ال  )) َْتلُقَف .مناکیدزن » اب  یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  یـشاداپ  تلاسر ، يارب  نم  يدومرف : اهنآ ) هب   ) زین وتو  : » دیازفا یم  سپس 
((. یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

چیه نم  وگب  یبْرُْقلا : ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  تسا : هدـمآ  اـجنآ  رد  .دراد  اروش  هروس  هیآ 23  هب  هراـشا  هلمج  نیا 
زا یشاداپ 
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(1) «. مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک  یمن  تساوخرد  متلاسر  يارب  امش 

ام َْتُلقَو  .تسامش  عفن  هب  امش و  دوخ  يارب  نآ  متساوخ ، رجا  ناونع  هب  امـش  زا  هچنآ  يدومرف  و  : » دنک یم  ضرع  يدعب  ترابع  رد 
.ْمَُکل َوُهَف  رْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس 

عفن هب  امش و  يارب  متساوخ ، امـش  زا  رجا  ناونع  هب  هک  هچنآ  وگب  : » دیامرف یم  هک  دراد  أبـس »  » هروس هیآ 47  هب  هراشا  زین  هلمج  نیا 
(2)« .تسا هاگآ  انیب و  زیچ  ره  رب  هک  تسوا  تسادخ و  اب  نم  رجا  .تسامش  دوخ 

یمزاب مدرم  دوخ  هب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناکیدزن  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  نتـشاد  تسود  هرمث  هلمج  نیا  ساسا  رب 
یناسک دنتـسه ، امنهار  يداه و  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  .تسا  ناگدنراد  تسود  يارب  شا  هرمث  نتـشاد  تسود  نیا  هک  ددرگ 

 - بلطم نیا  يالاب  ّدـح  رد  هک  يروط  نامه  .درب  دـنهاوخ  هرهب  دوس و  نآ  زا  دوخ  دـنرادب  تسود  ار  دوخ  يامنهار  ناـیداه و  هک 
تساهنآ و دوخ  عفن  هب  مدرم  تادابع  .تسا  زاین  یب  دمـص و  تاهج  همه  زا  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  سدقا  دوجو  هسیاقم - ! نودب 

.درادن يزاین  چیه  تادابع  نیا  هب  دنوادخ 

هک یـسک  رگم  منک  یمن  تلاسر  يارب  يدزم  رجا و  تساوخرد  نم  يدومرف : و  : » دنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  يدعب  هلمج  رد 
.الِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  ّالِإ  رْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  َْتُلقَو  .دبایب » شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب 

هیآ 23. اروش ، هروس  - 1
.47 ابس ، - 2
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هک یسک  دیامرف : یم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  .دراد  ناقرف  هروس  هیآ 57  هب  هراشا  زین ، هلمج  نیا 
.تسا نم  شاداپ  نیمه  درادرب ، ماگ  تیدوبع  تمس  هب  دنک و  تکرح  ادخ  فرط  هب 

دوخ داتـسا  زا  دـهاوخ  یم  يدرگاش  یتقو  لاثم  يارب  .تسا  هدرک  حرطم  ادـخ  يوس  هب  اـهناسنا  نتفر  ار  تلاـسر  رجا  ریبعت ، نیا  رد 
رتدنمشزرا نم  يارب  يا  هیده  ره  زا  دیزومایب  ملع  دیناوخب و  سرد  رگا  امـش  دیوگ : یم  داتـسا  دهدب  يا  هیده  وا  هب  دنک و  رکـشت 

نم شاداپ  دیامرف : یم  زین  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .مهاوخ  یمن  امـش  زا  امـش  ندش  داوساب  زج  يا  هیده  چیه  نم  تسا و 
.دننیزگرب ار  ادخ  هار  دنوش و  تیاده  دوخ  دوش  یم  ببس  نیا  هک  دنشاب  هتشاد  تسود  ار  تیب  لها  اهناسنا  هک  تسا  نیا 

دزم مدرم  زا  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دش  دیکات  هدـش ، حرطم  نید  غالبا  تلاسر و  دزم  نوماریپ  هک  يا  هلمج  هس  رد 
ربمایپ ناکیدزن  نتـشاد  تسود  یکی  تسا ؛ هدـیدرگ  حرطم  یتساوخرد  اه  هلمج  نیا  زا  مادـک  ره  نمـض  اما  دـهاوخ ؛ یمن  تلاسر 

نایب زین  البق  هک  یبلطم  هب  دیاب  بلطم  نیا  هیجوت  رد  .دیحوت  ادخ و  يوس  هب  ناگدنب  تکرح  يرگید  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدـش حرطم  دراوم  درکن و  تساوخرد  يدزم  چـیه  دوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .درک  هراـشا  دـش ،
ربمایپ هب  شتعفنم  نوچ  دنتـسین ، دزم  تقیقح  رد  تلاسر ؛ دزم  ناونع  هب  ادخ  هار  باختنا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تدوم  نوچمه 

تسا و ادخ  هار  ناگدننک  باختنا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  صوصخم  یتیانع  هکلب  دسر  یمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
.تسا هدمآ  مکل )) وهف  رجا  نم  مکتلئس  ام   )) ریبعت رد  هتکن  نیا 
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: دوـش یم  ناـیب  راـگدرورپ  هب  ندیـسر  هار  يدـعب  هلمج  رد  دـیدرگ ؛ نییعت  تلاـسر  دزم  ناوـنع  هب  ادـخ  هار  باـختنا  هـکنآ  زا  سپ 
.َِکناَوْضِر َیلِإ  َکَلْسَْملا  َْکَیلِإ َو  َلِیبَّسلا  ُمُه  اُوناَکَف  .دنتسه » وت  ناوضر  وت و  هب  ندیسر  هار  اهنآ  نیاربانب  »

یم حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  .دـنا  هدـش  یفرعم  یهلا  ناوضر  ادـخ و  هب  ندیـسر  هار  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلمج ، نیا  رد 
رد یهلا » ناوضر   » هک یلاح  رد  تسا : هدـش  نایب  یهلا ،» ناوضر  هب  ندیـسر   » و ادـخ » هب  ندیـسر   » ریبعت ود  اج  نیا  رد  ارچ  هک  دوش 

رایـسب بلطم  نیا  اما  تسا ، یعیطم  هدنب  ره  دوصقم  ادخ  هب  ندیـسر  هک  تسین  یکـش  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  .تسادـخ  هب  ندیـسر 
ناسنا هک  روط  نامه  ینعی  .تسادخ  هب  ندیسر  نامه  یهلا  ناوضر  هک  تسا  هدش  دیکات  بلطم  نیا  دعب  ترابع  رد  اذل  تسا ؛ یلک 

يدونـشخ ناوضر و  نامه  ادخ  هب  ندیـسر  هچیرد  .دنک  یم  تکرح  ادخ  هب  ندیـسر  ریـسم ، رد  عقاو  رد  دسر ، یم  یهلا  ناوضر  هب 
یهیدـب تسا و  ناـسنا  زا  يدونـشخ  تیاـضر و  ماـقم  عقاو  رد  ناوضر  اـما  دـنا  هتـسناد  تشهب  ار  ناوضر  یخرب  هچرگ  .تسا  یهلا 

.دوب دهاوخ  لصاح ، یعاتم  تشهب  دوش  یضار  ناسنا  زا  ادخ  یتقو  تسا ،

اه هتکن 

؟ تسا یناسک  هچ  هرابرد  ریهطت  هیآ 

لیدـبت  ) نآ قایـس  رییغت  اما  هدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  هب  طوبرم  تاـیآ  يـالبال  رد  هچرگ  هیآ  نیا  میتفگ 
تایآ نآ  زا  يادج  ییاوتحم  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  رکذم ) عمج  هب  ثنؤم  عمج  ياهریمض 
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مالسلا اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صوصخم  ار  هیآ  هک  یناسک  یتح  لیلد ، نیمه  هب  .دراد 
یلص ربمایپ  نارسمه  مه  ناراوگرزب و  نیا  مه  هک  دنا  هدش  لئاق  نآ  يارب  یعیسو  ینعم  دنا ؛ هتسنادن  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و 
نیا صوـصخم  هـیآ ، دــهد  یم  ناـشن  هـک  مـیراد  تـسد  رد  یناوارف  تاـیاور  یلو  .دوـش  یم  لـماش  ار  ار  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا 

هب هنومن  ناونع  هب  .دـنرادروخرب  بساـنتم  مارتحا  زا  دـنچره  دـنرادن ، ياـج  هقلح  نیا  رد  ترـضح  نآ  نارـسمهو  تسا  ناراوگرزب 
: مینک یم  هراشا  تایاور  زا  یشخب 

هچراپ مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوب  دوخ  هناخ  رد  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدرک : لقن  هملس » ما   » زا دوخ  ریسفت  رد  یبلعث » »
ار مالسلا ) امهیلع   ) نیسح نسح و  تنادنزرف  ود  رسمه و  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دروآ ، ترـضح  نآ  دزن  يریرح 

ُلْهَأ ِءَالُؤَه  َّمُهَّللا  : » تفگ هدنکفا  اهنآ  رب  یئابع  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دعب  دندروخ  اذغ  سپس  دروآ ، ار  اهنآ  نک ، ادص 
زا نک و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دنتسه ، نم  ترتع  تیب و  لها  اهنیا  ادنوادخ ! ًاریِهْطَت ؛ ْمُهْرِّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  ْبِهْذَأَف  ِیتَْرتِع  ِیْتَیب َو 
يا متـسه  امـش  اب  مه  نم  ایآ  متفگ : دـیوگ : یم  هملـس  ما  دـش ، لزان  هللا … دـیری  اّمنإ  هیآ  اجنیا  رد  نادرگ .» ناـشکاپ  یگدولآ  ره 

(1) «. یتسین هورگ  نیا  هرمز  رد  اما  یتسه ؛ یکین  ریخ و  رب  وت  ریخ » یلع  ِّکنا  : » دومرف ادخ ؟ لوسر 

يارب هک  یماگنه  هام ، شش  تدم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قوف  هیآ  لوزن  زا  دعب  میناوخ : یم  يرگید  ناوارف  تایاور  رد 
هناخ رانک  زا  حبص  زامن 

ص 153. ص 141 و ج 69 ، ج 10 ، راونالا ، راحب  - 1
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ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  اَمَّنإ  دّـمحم  ِتیب  لـهأ  اَـی  هالـصلا ، دز : یم  ادـص  تشذـگ ، یم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
كاـپ ار  امـش  دـنک و  رود  تیب  لـها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  تیب ! لـها  يا  تسا  زاـمن  ماـگنه  ًاریِهْطَت ؛ ْمُـکَرِّهَُطیَو 

(1) «. دزاس

.تسا هدرک  لقن  کلام » نب  سنا   » زا یناکسح » مکاح   » ار ثیدح  نیا 

دوب نیا  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  رانک  رد  هام  هن  ای  تشه  شـش ، تدـم  رد  لمع  نیا  موادـم  رارکت  هک : نیا  هجوت  لباق  هتکن 
هدش لزان  هورگ  نیا  نأش  رد  اهنت  هیآ  نیا  هک  دنامن  یقاب  سک  چیه  يارب  يدیدرت  هدـنیآ  رد  ات  دـنک  صخـشم  الماک  ار  بلطم  هک 

همطاف هناخ  دش ، یم  زاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  .نآ  يدورو  ِبرد  هک  يا  هناخ  اهنت  هکنیا  صوصخ  هب  تسا 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  اجنآ  رد  ار  نخـس  نیا  زامن ، ماـگنه  هب  مدرم  زا  یعمج  هشیمه  ًاـعبط  دوب و  مالـسلا  اـهیلع 

.دندینش

ربمایپ نارسمه  دراد و  ماع  موهفم  قوف  هیآ  دنیوگب : دنراد  رارصا  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  فیـصوت ، نیا  اب 
نت جنپ  نیا  هب  دودحم  ار  نآ  ینس  هعیش و  زا  معا  مالسا  ياملع  تیرثکا  هکنیا  اب  دوش ؛ یم  لماش  زین  ار  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.دنناد یم 

نت جنپ  نامه  هرابرد  هیآ ، نیا  دهد  یم  یهاوگ  تحارص  اب  هک  هدش  لقن  فورعم  یباحـص  يردخ » دیعـس  وبا   » زا يددعتم  تایاور 
هدش لزان 

ص 45. هدمعلا ، ص 128 و  ج 1 ، فئارطلا ، ص 223 ، ج 35 ، راونالا ، راحب  ص 25 ، ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  - 1
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(1) «. نیسحلا نسحلا و  همطاف و  یلع  هللا و  لوسر  یف  هسمخ : یف  تلزن  :  » تسا

.دنناد یم  رتاوتم  ار  نآ  نیققحم  زا  یضعب  هک  تسا  دایز  يردق  هب  تیاور  نیا 

یمن یقاب  نآ  رد  دـیدرت  ياج  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  دـنک  یم  نت  جـنپ  هب  هیآ  راصحنا  رب  تلـالد  هک  یثیداـحا  عباـنم  عومجم  رد 
هدش يروآدرگ  ثیدح  نیا  دنس  يارب  تنس ، لها  فورعم  عبانم  زا  عبنم  داتفه  زا  شیب  قحلا » قاقحا   » باتک رد  هک  اجنآ  ات  دراذگ 

.تسا دروم  رازه  زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  زین  هعیش  عبانم  .تسا 

.تسا هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  زا 130  شیب  تسا  تنس  لها  فورعم  ياملع  زا  هک  لیزنتلا » دهاوش   » باتک هدنسیون 

تمصع نشور  ناهرب  ریهطت ، هیآ 

، دشاب یم  وا  یمتح  هدارا  رب  لیلد  سْجِّرلا » ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِإ   » هلمج تسا و  ریذپان  فلخت  یهلا  هدارا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
لها هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  دنوادخ  یعطق  هدارا  دوش  یم  نشور  تسا ، دیکات  رـصح و  يارب  هک  اّمنإ »  » هملک هب  هجوت  اب  صوصخ  هب 

.تسا تمصع  ماقم  نامه  نیاو  دنشاب  كاپ  هانگ  يدیلپ و  سجر ، هنوگ  ره  زا  تیب 

ارچ تسین ؛ مارحو  لالح  دروم  رد  وا ، ماکحا  تاروتسد و  یهلا ، هدارا  زا  روظنم  هک  تسا  يرورـض  قوف  هیآ  رد  زین  هتکن  نیا  هّجوت 
نآ هک 

ص 41. ج 2 ، لیزنتلادهاوش ، .نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  یلعو  هللا  لوسر  یف  هسمخ : یف  تلزن  - 1

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 96 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :

هدارا نیا  .دـشاب  یمن  راگزاس  امنا »  » هملک موهفم  اب  نیارب  انب  درادـن ، مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هب  صاصتخا  دوش و  یم  ناگمه  لماش 
لاح نیع  ردو  دـهد  یم  يرای  نآ  همادا  تمـصع و  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دراد  یهلا  دادـما  عون  کـی  هب  هراـشا  رمتـسم 

.درادن رایتخا  هدارا و  يدازآ  اب  تافانم 

ِنَتِْفلا َو َنِم  ْمُکَنَمآ  َِللَّزلا َو  َنِم  ُهَّللا  ُمُکَمَـصَع  : » تسا هدـمآ  زین  هعماـج » تراـیز   » رد هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هیآ  موهفم  تقیقح  رد 
تافارحنا هنتف  زا  درک و  ظفح  اهشزغل  زا  ار  امـش  دنوادخ  اریِهْطَت ؛ ْمُکَرَّهَط  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبَهْذَأ  ِسَنَّدلا َو  َنِم  ْمُکَرَّهَط 

« .تسا هدومن  ریهطت  ًالماک  درک و  رود  امش  زا  ار  يدیلپ  تخاس و  كاپ  اهیگدولآ  زا  تشاد و  ناما  رد 

.دنام یمن  یقاب  يدیدرت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصع  ماقم  رب  قوف  هیآ  تلالد  رد  حیضوت  نیا  اب 

؟ یعیرشت ای  ینیوکت  هدارا 

.دمآ دهاوخ  هک  ینعم  هب  یعیرشت  هن  تسا  ینیوکت  هدارا  سجرلا ؛» مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   » هلمج رد  هدارا »  » دیدرت نودب 

نیا هتـساوخ ، داهج  جـح و  هزور و  زامن و  ام  زا  دـنوادخ  لاثم  ناونع  هب  تسا ، یهلا  یهاون  رماوا و  نامه  یعیرـشت ، هدارا  زا  روظنم 
.تسا یعیرشت  هدارا 

، تسادخ لاعفا  هدارا ، قلعتم  قوف ، هیآ  رد  هک  یلاح  رد  دنوادخ ، لاعفا  هن  دریگ  یم  قلعت  ام  لاعفا  هب  یعیرشت  هدارا  هک  تسا  مولعم 
ملاع رد  دنوادخ  تساوخ  هب  طوبرم  ینیوکت و  يا  هدارا  نینچ  نیاربانب  دربب » امـش  زا  ار  يدـیلپ  تسا  هدرک  هدارا  ادـخ  : » دـیوگ یم 

.تسا نیوکت 
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تسا هداد  روتسد  همه  هب  ادخ  هک  ارچ  درادن  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هب  راصحنا  اوقت ، یکاپ و  هب  تبسن  یعیرشت » هدارا   » نیا رب  نوزفا 
.دننامرف نیا  لومشم  نافلکم ، همه  و  دوب ؛ دهاوخن  اهنآ  يارب  یتیزم  نیا  دنشاب و  اوقت  اب  كاپ و 

همه اریز  درادـن ؛ بسانت  هجو  چـیه  هب  زین  هتـشذگ  ثیداحا  اب  هکلب  تسین ، راـگزاس  هیآ  رهاـظ  اـب  اـهنت  هن  یعیرـشت  هدارا  رب  دـیکات 
.دنراد صاصتخا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هک  دنیوگ  یم  نخس  مهم  شاداپ  الاو و  ّتیزم  زا  روکذم  ثیداحا 

نآ هنماد  تسا و  ینطاب  ياه  يدیلپ  هب  هراشا  هکلب  دـشاب ، یمن  يرهاظ  يدـیلپ  ینعم  هب  اجنیا  رد  سجر »  » هک تسا  ملـسم  نینچمه 
.دوش یم  لماش  ار  یلمع  یقالخا و  يرکف و  یتدیقع  ياه  یگدولآ  ناهانگ ، یمامت  عقاو  رد  قافن و  رفک ، كرش ،

ینعم هب  اـجنیا  رد  تسا ؛ شنیرفآ  تقلخ و  ینعم  هب  هک  ینیوـکت  هدارا  هک : تسا  نیا  درک ، هجوـت  تقد  هـب  دـیاب  هـک  يرگید  هـتکن 
.دوش رایتخا  بلس  ربج و  ثعاب  هک  همات  تلع  هن  تسا  یضتقم 

تـسین نانچ  اما  دوش  یم  داجیا  ناماما  ناربمایپ و  رد  راگدرورپ  دادـما  هب  هک  تسا  یهلا  ياوقت  تلاح  کی  ینعم  هب  تمـصع  ماقم 
بیبط کی  دننامه  تسرد  .دنـشوپ  یم  مشچ  هانگ  زا  دوخ  رایتخا  اب  دـنراد و  ار  راک  نیا  تردـق  هکلب  دـننک ، هانگ  دـنناوتن  اهنآ  هک 

اما دراد ، راک  نیا  رب  تردـق  هکنیا  اب  دروخ ؛ یمن  دـناد  یم  ار  نآ  يدـج  تارطخ  هک  ار  یمـس  هداـم  کـی  زگره  هک  هاـگآ  رایـسب 
.دشوپب مشچ  راک  نیا  زا  دوخ  هدارا  لیم و  اب  هک  دوش  یم  ببس  وا  یحور  يرکف و  يدابم  اه و  یهاگآ 
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زایتما نیا  لاعتم  دـنوادخ  نارگید و  هب  هن  هدـش  هداد  ناربمغیپ  هب  هک  تسا  يا  هژیو  تبهوم  یهلا  ياوقت  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
ناربمایپ هب  نآ  صاصتخا  دوش ؛ یم  ناگمه  دـیاع  زایتما  نیا  هرهب  نوچ  تسا و  هداد  اهنآ  هب  يربهر  نیگنـس  تیلوئـسم  رطاـخ  هب  ار 

نآ زا  ندب  مامت  هک  هداد  مشچ  ساسح  رایـسب  فیرظ و  ياه  هدرپ  هب  دـنوادخ  هک  یـصاخ  زایتما  دـننام  تسرد  .تسا  تلادـع  نیع 
.دریگ یم  هرهب 

کی تسا و  رت  نیگنس  زین  ناش  تیلوئسم  دنتسه ، یهلا  بهاوم  لومشم  دنراد و  زایتما  ناربمایپ  هک  تبـسن  نامه  هب  هتـشذگ  نیا  زا 
.تسا تلادع  طخ  هدننک  صخشم  نیا  تسا و  يداع  دارفا  گرزب  هانگ  کی  لداعم  اهنآ  يالوا  كرت 

هن تسا و  ربج  بجوم  هن  لاح  نیع  رد  و  هّمات ) تلع  هن   ) یـضتقم کی  دـح  رـس  رد  تسا  ینیوکت  هدارا  کی  هدارا  نیا  هکنیا  هجیتن 
(1) .راختفا تیزم و  بلس 

ص 295-305 ج 17 ، هنومن ، ریسفت  زا  هتفرگ  رب  - 1
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ربمایپ و… نیشناج  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  موس : شخب 

هراشا
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ًایِداَه اَمِِهلآ  یَلَع  اَمِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَص  ِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُهَِّیلَو  َماَقَأ  ُهُماَّیَأ  ْتَضَْقنا  اَّمَلَف 

داه مْوَق  ِّلُِکل  َرِْذنُْملا َو  َوُه  َناَک  ْذِإ 

ُهَالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ُهَماَمَأ  ُأَلَْملا  َلاَقَف َو 

ُهاَداَع ْنَم  ِداَع  ُهَالاَو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا 

َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْصنا  َو 

ُهُریِمَأ ٌِّیلَعَف  ُهَِّیبَن  انَأ  ُْتنُک  ْنَم  َلاَق  َو 

یَّتَش رَجَش  ْنِم  ِساَّنلا  ُِرئاَس  هَدِحاَو َو  هَرَجَش  ْنِم  ٌِّیلَع  اَنَأ َو  َلاَق  َو 

يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  َهل  َلاَقَف  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َّلَحَم  ُهَّلَحَأ  َو 

َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  َهَدِّیَس  ُهَتَْنبا  ُهَجَّوَز  َو 

َُهبَاب اَّلِإ  َباَْوبَْألا  َّدَس  َُهل َو  َّلَح  اَم  ِهِدِجْسَم  ْنِم  َُهل  َّلَحَأ  َو 

همجرت

رب اهنآ و  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  ار  بلاط  یبا  نبا  یلع  دش ، کیدزن  نایاپ  هب  ایند ) نیا  رد  ترـضح (  نآ  یگدنز  نارود  نوچ  و 
.دومرف بصن  تما ) تیاده  يارب   ) دوخ نیشناج  ناونع  هب  داب  ناشنادناخ 

.دراد يا  هدننک  تیاده  یموق  ره  دوب و  هدننکراذنا  هدنهد و  میب  دوخ  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز 
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الوم و یلع  ما ، هدوب  وا  ياوشیپ  الوم و  نم  هک  ره  دومرف : دـندوب  هدرک  عاـمتجا  ترـضح  نآ  يوربور  تیعمج  هک  ماـگنه  نآ  رد  و 
.تسوا ياوشیپ 

.دراد نمشد  ار  وا  هک  یسک  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  یلع  هک  یسک  رادب  تسود  ایادخ  راب 

.امن شلیلذ  راوخ و  دراد ، ار  وا  يراوخ  نالذخ و  دصق  سک  ره  نک و  شیرای  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  و 

.تسوا يامرفنامرف  ریما و  یلع  نم  زا  سپ  متسه ، وا  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یبن و  نم  سک  ره  دومرف : زین )  ) و

.دنا فلتخم  ياهتخرد  زا  مدرم  هیقب  میا و  هدش  بعشنم  يدحاو  هرجش  زا  یلع  نم و  دومرف : و 

اب یتسه ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف : هداد ، رارق  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  تلزنم  هاگیاج و  رد  ار  وا  و 
.تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا 

.دروآرد وا  جاودزا  هبار  نایناهج  نانز  رورس  وناب و  شرتخد -  و 

یم زاب  دجـسم  هب  هک  ار  نارگید  هناخ  برد  درک و  لالح  زین  وا  يارب  دوب  زاـجمو  لـالح  شدوخ  يارب  هک  ار  شدجـسم  زا  هچنآ  و 
.وا هناخ  برد  زج  تسب ، دش 

ربمایپ نیشناج  نانمؤم ، ریما 

رد دـنک و  یم  هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیـشناج  بصن  تماما و  يارجاـم  هب  زارف ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
نبا یلع  دش ، کیدزن  نایاپ  هب  ایند ) نیا  رد  ترضح (  نآ  یگدنز  نارود  نوچ  و  : » دنک یم  ضرع  هلمج  نیلوا 
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اَّمَلَف .دومرف » بصن  تما ) تیادـه  يارب   ) دوخ نیـشناج  ناونع  هب  داب  ناشنادـناخ  رب  اهنآ و  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  هک  ار  بلاـط  یبا 
.ًایِداَه اَمِِهلآ  یَلَع  اَمِْهیَلَع َو  ِهَّللا  َُکتاَوَلَص  ِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُهَِّیلَو  َماَقَأ  ُهُماَّیَأ  ْتَضَْقنا 

یعامتجا دصاقم  فادها و  هب  ندیـسر  اریز   تسا ، نآ  يارب  هدـننک  تیادـه  ربهر و  دوجو  يا  هعماج  ره  تایرورـض  زا  دـیدرت  یب 
هدوب نیا  رب  زین  هتـشذگ  ایبنا  شور  هریـس و  .تسا  تمحزرپ  راوشد و  رایـسب  يرما  دشابن -  لاحم  رگا  امنهار - ، تسرپرـس و  نودب 

تراشب و راذنا و  اب  هدرک و  وگزاب  مدرم  يارب  ار  اهدیابن  اهدیاب و  ات  دندومن  یم  نییعت  یصو  نیشناج و  تیاده ، هار  همادا  يارب  هک 
هک ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  لوسر  دـنوش ، ّقح  ریـسم  زا  مدرم  فارحنا  عنام  هعماج ، روما  مامز  نتفرگ  رایتخا  رد 

.دومن راذگاو  دوخ ، نیشناج  هب  زین  ار  رما  نیا  همادا  دیدرگ  ثوعبم  ّتما  تیاده  رادشه و  راذنا ، يارب 

زا سپ  ار  تما  دعب  دنک و  غالبا  تسا ، نایدا  متاخ  هک  ار  ینید  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دریذـپ  یمن  یمیلـس  لقع  چـیه 
يارب ار  هفیلخ   دنتسین ، مالـسلا  هیلع  ماما  لصفالب  تفالخ  هب  لئاق  هک  ننـست  لها  یتح  لیلد  نیمه  هب  .دیامن  اهر  دوخ  لاح  هب  دوخ 
ضرع هدرک  هراشا  رگتیاده  نیشناج و  باختنا  لیلد  رکذ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اعد  همادا  رد  اذل  .دنتفریذپ  روما  مامز  نتفرگ  تسدب 

َوُه َناَک  ْذِإ  .دراد » يا  هدننک  تیاده  یموق  ره  دوب و  هدننکراذنا  هدنهد و  میب  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  : » دنک یم 
.داه مْوَق  ِّلُِکل  َرِْذنُْملا َو 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هراشا  هلمج  نیا 
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(1)« داَه موق  ّلُِکل  ٌرذنُم و  تنأ  اّمنإ  »

رد : » دنک یم  ضرع  هدرک  هراشا  مخ » ریدـغ   » زور رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مهم  تانایب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  همادا  رد 
ياوشیپ الوم و  یلع  ما ، هدوب  وا  ياوشیپ  الوم و  نم  هک  ره  دومرف : دندوب  هدرک  عامتجا  ترضح  نآ  يوربور  تیعمج  هک  ماگنه  نآ 

.هَالْوَم ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ُهَماَمَأ  ُأَلَْملاَو  َلاَقَف  .تسوا »

(2) …(( َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : )) هک تسا  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  تیرومأم  ماجنا  هب  هراشا  اعد  زا  زارف  نیا 

تخاس فقوتم  مُخ  نابایب  رد  ار  هللا  تیب  رئاز  تیعمج  یهلا ، روتسد  نیا  قّقحت  ياتسار  رد  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
سپ متسه  وا  ربهر  الوم و  نم  هک  ره  : » دومرف تلاسر  غالبا  هب  عجار  ناعمتسم  زا  فارتعا  رارقا و  نتفرگ  لصفم و  هبطخ  کی  یط  و 

«. تسوا يالوم  ربهر و  مالسلا  هیلع  یلع  نم  زا 

هقطنم رد  يرجه  مهد  لاس  هب  ّجـح  مسارم  زا  جاّجح  تشگزاب  زا  سپ  ار  مهم  هعقاو  نیا  ناکم  نامز و  یخیراـت  ربتعم  ياـهباتک  رد 
تّما يربهر  تیاده و  يارب  دنوادخ  روتـسد  هب  مادقا ، نیا  اب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنا  هتـشاگن  مخ ،» ریدغ  »

.درک یفّرعم  نیشناج  دوخ ، زا  سپ 

ار یلع  هک  یسک  رادب  تسود  ایادخ  راب  : » دومرف هتشادرب و  اعد  هب  تسد  مایپ  نیا  مالعا  زا  سپ  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
يراوخ نالذخ و  دصق  سک  ره  نک و  شیرای  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  .دراد و  نمشد  ار  وا  هک  یسک  راد  نمـشد  دراد و  تسود 

ِلاَو َّمُهَّللا  .امن » شلیلذ  راوخ و  دراد ، ار  وا 

.8 دعر ، هروس ي  - 1
.67 هدئام ، - 2
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.َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْصنا  ُهاَداَع َو  ْنَم  ِداَع  ُهَالاَو َو  ْنَم 

ناقفانم رب  یتّجح  مامتا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیالو  ینعی  لبق ، بلطم  دیکأت  عقاو  رد  تساوخرد ، اه و  هلمج  نیا  موهفم 
.تسا هدش  نایب  اعد  بلاق  رد  هک  تسا  نادناعم  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نانمؤمریما  ینیـشناج  هک  دنک  هتکن  نیا  هجوتم  ار  اه  نهذ  دهاوخ  یم  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  یبن و  نم  سک  ره  دومرف :   » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکلب  هدشن ، مالعا  هلمج  نیا  اب  ملـس   و 

.ُهُریِمَأ ٌِّیلَعَف  ُهَِّیبَن  اَنَأ  ُْتنُک  ْنَم  َلاَقَو  .تسوا » يامرف  نامرف  ریما و  یلع  نم  زا  سپ  متسه ، وا  ملس   هلآ و 

؛ دنراد رارق  نوتس  کی  رد  توبن  رـصنع  اب  تیالو  رـصنع  دنهد  ناشن  هکنیا  و  تّجح ، مامتا  يارب  و  دندرکن ، افتکا  زین  رادقم  نیا  هب 
زا مدرم  هیقب  میا و  هدش  بعـشنم  يدحاو  هرجـش  زا  یلع  نم و  دومرف : مالـسلا «  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  ّتیـصخش و  فیـصوت  رد 

.یَّتَش رَجَش  ْنِم  ِساَّنلا  ُِرئاَس  هَدِحاَو َو  هَرَجَش  ْنِم  ٌِّیلَعَو  اَنَأ  َلاَقَو  .دنا » فلتخم  ناتخرد 

زین یـسوم  و  دـنک ، راذـنا  ار  وا  ات  تفر  نوعرف  يوس  هب  راگدرورپ ، رما  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  هدـش ، هراـشا  زین  میرک  نآرق  رد 
لیـسگ وا  هارمه  دـنیزگرب و  تلاـسر  هب  دوخ  هارمه  زین  ار  نوراـه )  ) شردارب تساوـخ  ادـخ  زا  تخـس  رما  نیا  رد  تکراـشم  يارب 

(1) .دراد

نآ هسیاقم  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  هاگیاج  ماقم و  هب  اعد ، يدعب  تالمج  رد 
هدش هراشا  نوراه ، شردارب  یسوم و  اب 

.26 هط ، هروس ي  - 1
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یـسوم هب  تبـسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف : هداد ، رارق  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  تلزنم  هاـگیاج و  رد  ار  وا  و  : » تسا
یَسُوم ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  َهل  َلاَقَف  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َّلَحَم  ُهَّلَحَأَو  « (1) .تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  یتسه ،

.يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ 

ربمایپ زا  یگژیو  ود  رکذ  هب  نوراه  یسوم و  ماقم  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگیاج  دروم  رد 
: میزادرپ یم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدروآ  ار  نید  نیرخآ  هک  تسا  یسک  نیشناج  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسا و  متاخ  نید  مالسا  نید  . 1

تسا یسک  نیشناج  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اذل  دوب ؛ هنادواج  یناهج و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  توعد  هرتسگ  . 2
کی هب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  فیـصوت  نیا  اب  دراد  تیالو  ملاع  همه  رب  هک 

.تسا رترب  رگید  ءایبنا  زا  ینعم 

دوب نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نایقّتم  يالوم  نأش  ماقم و  میرکت  دیجمت و  رد  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تامادقا  زا  رگید  یکی 
.دروآرد وا  جاودزا  هب  ار  ناهج  نانز  رورس  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دوخ  رتخد  هک 

جاودزا هب  ار  ناهج  نانز  رورس  وناب و  شرتخد -  و  : » دنک یم  ضرع  هدرک  هراشا  نینچ  جاودزا  نیا  هب  اعد  نتم  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  َهَدِّیَس  ُهَتَْنبا  ُهَجَّوَزَو  .دروآرد » وا 

هب دروآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  جاودزا  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  ربمایپ  هک  نیا 

...نکل يرأ  ام  يرت  عمسأ و  ام  عمست  ّکنا  هعصاق : هبطخ ي  - 1
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هژیو هاگیاج  رطاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـقم  میرکت  دـیجمت و  يارب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تامادـقا  زا  یکی  ناونع 
هب ار  بلطم  نیا  دـنا  هدومن  نایب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دروم  رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یتاریبعت  تسارهز و  همطاـف 

.دزاس یم  نشور  یبوخ 

لالح شدوخ  يارب  هک  ار  شدجسم  زا  هچنآو  : » دنک یم  ضرع  هدرک  هراشا  ترـضح  نآ  رگید  زایتما  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
ْنِم َُهل  َّلَـحَأَو  .وا » هناـخ  برد  زج  تسب ، دـش  یم  زاـب  دجـسم  هب  هک  ار  نارگید  هناـخ  برد  درک و  لـالح  زین  وا  يارب  دوب  زاـجم  و 

.َُهبَاب اَّلِإ  َباَْوبَْألا  َّدَس  َُهل َو  َّلَح  اَم  ِهِدِجْسَم 

دندوب هتخاس  ربمایپ  دجسم  رود  ات  رود  ار  دوخ  ياه  هناخ  باحصا ، ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نامز  رد  میناد  یم 
دارم دندرک و  یم  دمآ  تفر و  هدش ، دجسم  دراو  میقتـسم  اجنآ  زا  دندوب ، هدرک  زاب  دجـسم  هب  دوخ  هناخ  زا  برد  کی  مادک  ره  و 

.تساهرد نامه  اجنیا  رد  باوبا  زا 

نوچ دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  رصحنم  قوف ، یگتسیاش  هس  دنطبترم  مه  اب  اه  ناسنا  یناحور  ینامـسج و  تالاح  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هدش نیمـضت  ادخ  هیحان  زا  شیکاپ  تراهط و  .رفاو  تقایل  مه  تشاد و  لماک  تراهط  مه  .دوب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  وفک  هک  دوب  وا 

.دوش دجسم  جراخ  دراو و  تسناوت  یم  لاح  ره  رد  تقو و  ره  نامز و  ره  رد  نیاربانب  دوب ،

اه هتکن 

ناشن دوب و  یمالـسا  هعماج  زاین  تلاسر ، لیمکت  نآ  یپ  رد  و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  نیـشناج  نییعت  . 1
.دشاب یمن  یلاخ  تّجح  زا  نیمز  هاگچیه  هک  تسا  تیعقاو  نیا  هدنهد 

، هاگیاج بقانم ، تازایتما ، رب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناوارف  ياهدیکأت  . 2
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تماما و رما  عورش  زاس  تشونرس  هظحل  رد  مالسا ، ردص  رد  ناشخرد  قباوس  فاصوا و  همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و 
.دندوب تماما  تّوبن و  لاصتا  هطقن  مالسلا و  اهیلع  موصعم  ناماما  هلسلسرس  ناشیا  هک  ارچ  دوب ؛ ّمهم  مزال و  تیالو ،

.دنامن یقاب  مالسا  زا  يرثا  تّدم  زارد  رد  تشاد  ناکما  دش ، یم  نایب  يداع  روطب  یگداس و  هب  یعوضوم  نینچ  رگا 

: زا دنترابع  هدش  رکذ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دروم  رد  زارف  نیا  رد  هک  یفاصوا  . 3

؛ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  يربهر  تیالو و 

؛ تسا یلع  نانمشد  نمشد ، یلع و  ناتسود  تسود  ادخ 

؛ دنک یم  يرای  دنک ، يرای  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یناسک  دنوادخ 

؛ دنک یم  راوخ  ار  ناشدوخ  ادخ  دننک ، لیلذ  راوخ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنهاوخب  هک  یناسک 

؛ تسا مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  شریذپ  مزلتسم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توبن  نتفریذپ 

؛ دنتسه لصا  هشیر و  کی  زا  یلع  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛ تسا یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  لثم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  یلع  هاگیاج 

…

ریما تیالو  هلأسم  دهد ، یم  ناشن  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبـسن  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ررکم  شرافـس  . 4
دنتسه یناسک  تسناد : یم  هدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یلصا  هغدغد  ناشیا ، هلیسو  هب  یمالسا  تما  تیاده  نانمؤم و 

.دنهد رییغت  ار  یمالسا  هعماج  تیاده  ریسم  دنراد ، دصق  هک 

---
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ُهَتَمْکِح ُهَْملِع َو  ُهَعَدْوَأ  َُّمث 

اَِهبَاب ْنِم  اَِهتْأَْیلَف  َهَمْکِْحلا  َداَرَأ  ْنَمَف  اَُهبَاب  ٌِّیلَع  ِْملِْعلا َو  ُهَنیِدَم  اَنَأ  َلاَقَف 

ِیثِراَو یِّیِصَو َو  یِخَأ َو  َْتنَأ  َلاَق  َُّمث 

یِمَد َکُمَد  یِمَْحل َو  َکُمَْحل 

ِیبْرَح َُکبْرَح  یِْملِس َو  َکُْملِس  َو 

یِمَد یِمَْحل َو  ََطلاَخ  اَمَک  َکَمَد  َکَمَْحل َو  ٌِطلاَُخم  ُناَمیِْإلا  َو 

همجرت

.تشاذگ هعیدو  هب  وا  دزن  ار  دوخ  تمکح  ملع و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) سپس

.دوش دراو  نآ  ِرد  زا  دیاب  دوش  رهش  نیا  دراو  دهاوخ  یم  سک  ره  سپ  .تسا  رهش  نآ  ِرد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : و 

.یشاب یم  نم  ثراو  نیشناج و  ردارب ، وت  یلع ) ای  : ) دومرف هاگنآ 

.تسا نم  نوخ  زا  وت  نوخ  نم و  تشوگ  زا  وت  تشوگ 

.دشاب یم  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  .تسا و  نم  اب  حلص )  ) یتشآ وت  اب  حلص )  ) یتشآ

.تسا هدش  هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هک  هنوگنآ  هدش ، هتخیمآ  وت  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا 

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


97 ص :

نانمؤمریما تمکح  ملع و 

هک ار  یتمکح  مولع و  نامه  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  دیکات  اعد ، زا  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ادخ لوسر   ) سپـس  » دنک یم  ضرع  اذـل  درپس : تعیدو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  یـصو  هب  هدومرف  اطع  ناشیا  هب  ناحبـس  دـنوادخ 

.ُهَتَمْکِح ُهَْملِع َو  ُهَعَدْوَأ  َُّمث  .تشاذگ » هعیدو  هب  وا  دزن  ار  دوخ  تمکح  ملع و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  سدقم  دوجو  یهلا  شناد  یملع و  ماقم  هب  طوبرم  هک  نوکی » ام  ناک و  ام  ملع  هتعدوأ  و   » حرش رد  رتشیپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ  تسود  بیبح و  دزن  رد  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  دنوادخ  هک  میدش  روآدای  دوب  ملس   هلآ و  و 

.درپس نانمؤم  ریما  هب  ار  يدادادخ  تمکح  ملع و  نامه  زین  ربمایپ  .تسا  هتخاس  هاگآ  ملاع  رارسا  زا  ار  وا  هداهن و  تعیدو  هب  ملس   و 

ملع و هطساو  هب  قح  هب  ندیـسر  تمکح ، دسیون : یم  بغار »  » .قح اب  قفاوم  مالک  ایـشا و  قیاقح  هب  ملع  زا  تسا  ترابع  تمکح » »
تمکح : » تسا هدمآ  هنسحلا )… هَظَعوَملاَو  ِهمکِحلِاب  َّکبر  ِلیبس  یلإ  ُعدا   ) هفیرش هیآ  لیذ  مه   (2) هنومن ریسفت  رد   (1) .تسا لقع 

نآ هب  تسا  فارحنا  داسف و  زا  عناـم  لالدتـسا  قطنم و  شناد و  ملع و  هک  اـجنآ  زا  هدـمآ و  عنم  ینعم  هب  لـصا  رد  ملع و  ياـنعم  هب 
(3)« .دوش یم  هتفگ  تمکح » »

رس و روما  رهاظ  اب  ملع  اریز : تسا  توافتم  ملع  اب  تمکح  نیا  ربانب 

ص 249. ج 1 ، تادرفملا ، - 1
ص 605. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  - 2

هکلب .تسا  هدـمآ  مه  هظعوم  هقف و  نآرق و  مولع  ینعم  هب  نینچمه  .تسا  یندـل  ملع  زا  ترابع  تمکح  دـنا : هتفگ  مه  یـضعب  - 3
.تسا هغلاب  تمکح  دوخ  نآرق 
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.دراد رظن  يرهاظ  ملع  ياروام  هب  میکح  یترابع  هب  روما و  نطاب  اب  تمکح  دراد و  راک 

رهش نآ  ِرد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  دومرف : ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنک : یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  همادا  رد 
ْنَمَف اَُهبَاب  ٌِّیلَع  ِْملِْعلا َو  ُهَنیِدَم  اَنَأ  َلاَقَف  .دوش » دراو  نآ  ِرد  زا  دـیاب  تسا  تمکح  ملع و  رهـش  هب  دورو  ناهاوخ  هک  یـسک  سپ  تسا 

.اَِهبَاب ْنِم  اَِهتْأَْیلَف  َهَمْکِْحلا  َداَرَأ 

نیا ناثدحم   (1) .تسا یّنـس  هعیـش و  دزن  فورعم  ثیداـحا  زا  هدومن ، داهـشتسا  نآ  هب  مالـسلا ، هیلع  ماـما  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا 
.دنا هدرک  لقن  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  فلتخم ، تارابع  توافتم و  ياهدنس  اب  ار  ثیدح 

ای : ) دومرف هاگنآ  : » دنک یم  ضرع  هدرک ، لقن  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  يرگید  تیاور  همادا ، رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یتشآ وت  اب  حلص )  ) یتشآ .تسا  نم  نوخ  زا  وت  نوخ  نم و  تشوگ  زا  وت  تشوگ  .یشاب  یم  نم  ثراو  نیـشناج و  ردارب ، وت  یلع )
تشوگ اب  هک  هنوگنآ  هدش ، هتخیمآ  وت  نوخو  تشوگ  اب  نامیا  .دشاب  یم  نم  اب  گنج  وت  اب  راکیپ  گنج و  .تسا و  نم  اب  حلـص ) )
َُکبْرَح یِْملِـس َو  َکُْملِـس  یِمَد َو  َکـُمَد  یِمَْحل َو  َکُـمَْحل  ِیثِراَو  یِّیِـصَو َو  یِخَأ َو  َْتنَأ  َلاَـق  َُّمث  تسا ؛» هدـش  هتخیمآ  نم  نوخ  و 

.یِمَد یِمَْحل َو  ََطلاَخ  اَمَک  َکَمَد  َکَمَْحل َو  ٌِطلاَُخم  ُناَمیِْإلا  ِیبْرَح َو 

: دنک یم  هراشا  مهم  بلطم  دنچ  هب  اعد  زارف  نیا 

، یفاشلا صیخلت  تالییذت » : » درک هراشا  لیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  دنا  هدرک  تبث  ار  ثیدـح  نیا  هک  تنـس  لها  عبانم  نیرتمهم  زا  - 1
، بقاـنم رد  یلزاـغم » نبا   » دادـغب و خـیرات  رد  بـیطخ » ، » كردتـسم رد  مکاـح »  » دـننام هداد  تبـسن  یهورگ  هـب  ص 281 ، ج 2 ،
رد ینالقـسع » ، » دیاوزلا عمجم  رد  نیدلارون » ظفاح  ، » لادـتعالا نازیم  رد  یبهذ » ، » هباغلا دـسا  رد  ریثا » نبا  ، » بقانم رد  یمزراوخ » »

.دنا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  یگمه  هک  ...و  نازیملا  ناسل 
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؛ مالسلا هیلع  یلع  اب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يردارب  . 1

؛ مالسلا هیلع  یلع  ینیشناج  . 2

؛ تسا ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثراو  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  . 3

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اذـل  دنـشاب ؛ یم  لصا  کـی  زا  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالـسلا و  هیلع  یلع  . 4
.ندب ود  رد  دنحور  کی  فورعم  لثملا  برض  ریبعت  هب  دناد ؛ یم  دوخ  نوخ  تشوگ و  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نوخ  تشوگ و 

یم دوخ  نمشد  ار  وا  نانمـشد  دناد و  یم  دوخ  ناتـسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتـسود  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 5
.تسا هدیگنج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  عقاو  رد  دنک  گنج  ترضح  نآ  اب  سک  ره  سپ  .دناوخ 

یم ادخ  هب  برق  رد  دوخ  زارط  مه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مه  نامیا  يونعم و  دـُعب  زا  . 6
(1) .درامش

هللا یلـص  ربمایپ  تشوگ  نوخ و  اب  هکنیا  امک  هتخیمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  نوخ  تشوگ و  اب  ناـمیا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  ماجنارـس  . 7
.تسا هدش  جوزمم  ملس   هلآ و  هیلع و 

---

هیلع یلع  هـب  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  هـک : تـسا  هدــمآ  یتـیاور  يراـصنا  رباـج  زا  مارملا  هیاـغ  باـتک  رد  - 1
ادـخ دـنزرف  ار  یـسیع  هک  يراصن  دـننام  دـنناوخ  ادـخ  ار  وت  دـننک و  ولغ  وت  قح  رد  هک  دوبن  نآ  فوخ  رگا  یلع  ای  دومرفمالـسلا :

زا سپ  .دـندرب  یم  دوخ  نارامیب  يافـش  يارب  ار  وت  يوضو  بآ  مدـق و  كاـخ  مدرم  هک  متفگ  یم  ینخـس  وت  هراـبرد ي  دـندناوخ 
]. ص74 ج2 ، مارملا ، هیاغ   [ .دروآ اجب  ار  يادخ  رکش  تفر و  هدجس  هب  نانمؤم  ریما  تاملک  نیا  ندینش 
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ِیتَفِیلَخ ِضْوَْحلا  یَلَع  ًادَغ  َْتنَأ  َو 

ِیتاَدِع ُزِْجُنت  ِیْنیَد َو  یِضْقَت  َْتنَأ  َو 

ِیناَریِج ْمُه  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ِیلْوَح  ْمُهُهوُجُو  ًهَّضَْیبُم  رُون  ْنِم  َِرباَنَم  یَلَع  َُکتَعیِش  َو 

همجرت

.دوب یهاوخ  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  نم  نیشناج  تمایق  يادرف  وت  یلع ) ای   )

(. دومن یهاوخ  افو   ) تخاس یهاوخ  ققحم  ارم  ياه  هدعو  هدرک و  ادا  ارم  ضرق  وت  و 

.دنشاب یم  نم  ناگیاسمه  نانآ  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  نم  فارطا  رد  كانبات  ییاه  هرهچ  اب  رون  زا  ییاهربنم  رب  وت  نایعیش  و 

رثوک یقاس 

تماـیق يادرف  وـت  : » دـنک یم  ضرع  هدرک ، هراـشا  تماـیق  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يـالاو  ماـقم  هب  هرقف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
یَلَع ًادَـغ  َْتنَأَو  .تخاس » یهاوخ  ققحم  ارم  ياه  هدـعو  هدرک و  ادا  ارم  ضرق  وت  دوب ، یهاوخ  رثوک  ضوح  راـنک  رد  نم  نیـشناج 

.ِیتاَدِع ُزِْجُنتَو  ِیْنیَد  یِضْقَت  َْتنَأ  ِیتَفِیلَخ َو  ِضْوَْحلا 

رب وت  نایعیـش  و  : » هدومن هراشا  نینچ  ترـضح  نآ  نایعیـش  بقانم  لیاضف و  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  لـقن  هب  سپس 
ْنِم َِرباَنَم  یَلَع  َُکتَعیِـشَو  .دنتـسه » نم  ناگیاسمه  نانآ  دوب و  دنهاوخ  تشهب  رد  نم  فارطا  كانبات  ییاه  هرهچ  اب  رون  زا  ییاهربنم 

.ِیناَریِج ْمُه  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ِیلْوَح  ْمُهُهوُجُو  ًهَّضَْیبُم  رُون 
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.تسا هدش  هراشا  هداد ، هدعو  تمایق  زور  رد  نایعیش  هب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزایتما  هس  هب  هلمج  نیا  رد 

.دننیشن یم  رون  زا  ییاهربنم  رب  . 1

.تسا ینارون  ناشیاه  هرهچ  . 2

.دنتسه وا  یگیاسمه  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فارطا  رد  . 3

رانک رد  تمایق  رد  هک  نیا  زا  رت  نیریش  وا  يارب  يزیچ  هچ  دشخب ، یم  یـصاخ  يورین  ناجیه و  نمؤم  ناسنا  هب  ًاتقیقح  تالمج  نیا 
هرهچ تیالو ، نامیا و  رون  هک  یلاح  رد  دنیشنب  رون  زا  يربنم  رب  دشاب و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  ياقآ  رورس و 

.دشاب هدرک  نشور  ینارون و  ار  يو 

هک يا  هعیش  .تسا  هدش  هداهن  وا  شود  رب  مه  يریطخ  تیلوئسم  هتبلا  تسا و  یگرزب  رایسب  ماقم  ندوب  هعیـش  دنناد  یم  ناگدنناوخ 
رد دنک ، كرت  ار  تامرحم  ماجنا و  ار  تابجاو  دشاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  وریپ  عقاو  هب  ینید  فیاظو  هب  لمع  رادرک و  راتفر ، رد 

.تشاد دهاوخ  ياج  دنلب  ماقم  نآ  رد  تمایق 

هب ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر    زا  دـعب  هعیـش  هک  دـنا  هدرک  اعدا  یـضعب  هچنآ  فالخ  رب  هک  نیا  رکذ  لباق  مهم  هتکن 
زا دعب  هک  تسین  یکلسم  بهذم و  عّیـشت  تسا  هدوب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توعد  لیاوا  نامه  زا  هعیـش  هدمآ ؛ دوجو 

تفـالخ هب  هک  تسا  مالـسا  نیتـسار  وریپ  هعیـش  هکلب  دنـشاب ، هدروآ  دوجوب  ارنآ  یهورگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
مالـسلا و هیلع  نسح  ماما  دعب  لوا و  ماما  ناونع  هب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب   ) مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  لصفالب 

.دراد یبلق  داقتعا  مالسلا  هیلع  ماما  نیمهدزاود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ات  مالسلا  مهیلع  همئا  هیقب 

---
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يِدَْعب َنُونِمْؤُْملا  ِفَْرُعی  َْمل  ُِّیلَع  اَی  َْتنَأ  َال  َْول  َو 

یَمَْعلا َنِم  ًارُون  ِلاَلَّضلا َو  َنِم  يًدُه  ُهَدَْعب  َناَک  َو 

َمیِقَتْسُْملا ُهَطاَرِص  َنِیتَْملا َو  ِهَّللا  َْلبَح  َو 

نیِد ِیف  هَِقباَِسب  َال  مِحَر َو  ِیف  َهباَرَِقب  ُقَبُْسی  َال 

ِِهِبقاَنَم نِم  هَبَْقنَم  ِیف  ُقَْحُلی  َال  َو 

اَمِِهلآ اَمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ِلوُسَّرلا  َوْذَح  وُذْحَی 

ِمئَال ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُخَْأت  َال  ِلیِوْأَّتلا َو  یَلَع  ُِلتاَُقی  َو 

همجرت

.دندش یمن  هتخانش  نینمؤم  نم  زا  دعب  يدوبن  وت  رگا  یلع  يا 

.دوب ییانیبان  زا  تریصب  رون و  یهارمگ و  زا  تیاده  هیامرس  وا  زا  دعب  یلع 

.دوب راگدرورپ  میقتسم  هار  یهلا و  مکحم  نامسیر  وا 

.دریگ یمن  تقبس  وا  رب  يراد  نید  هقباس  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تبارق  رد  سک  چیه 

.دسر یمن  وا  هب  لامک  فاصوا  تبقنم و  رد  یسک  و 

.داب نانآ  نادناخ  اهنآ و  يود  ره  رب  ادخ  دورد  هک  تشاذگ  یم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگ  ياج  هب  ماگ  وا 

تاروتسد ربانب  درک و  یم  دربن  یهلا  تایآ  لیوأت  قبط  وا 
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.تشاذگ یمن  وا  رد  يریثأت  چیه  ناگدننک  شنزرس  شنزرس  دیگنج و  یم  یهلا 

نانمؤم نتخانش  رایعم  یلع ،

رد دش  لقن  دوب  هدرب  راک  هب  نانمؤمریما  دروم  رد  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  صاخ  تاریبعت  یخرب  یلبق  ياهزارف  رد 
دعب يدوبن  وت  رگا  یلع  يا  : » تسا هدش  نایب  ترضح  نآ  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يرگید  تاکن  زین  زارف  نیا 

.يِدَْعب َنُونِمْؤُْملا  ِفَْرُعی  َْمل  ُِّیلَع  اَی  َْتنَأ  َال  َْولَو  .دندش » یمن  هتخانش  نینمؤم  نم  زا 

دومن ریسفت  تروص  دنچ  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  .تسا  یناوارف  بلاطم  يواح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینارون  هلمج  نیا 
.مینک یم  هراشا  اهتشادرب  نیا  زا  یخرب  هب  راصتخا  هب  هک 

: لوا تشادرب 

هیلع یلع  .تسا  نازیم  یلع ، مالـسا  ینعی  دـندش ؛» یمن  هتخانـش  نینمؤم  وا  زا  دـعب  دوبن  یلع  رگا  : » هلمج ي تشادرب  نیا  ساـسا  رب 
تهج زا  دیاب  ار  نینموم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  تسا و  یعقاو  نموم  زراب  صخاش و  لماک و  قادـصم  مالـسلا 

وا هب  رادرک  راتفگ و  رد  ناناملـسم  هچره  .تخانـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  شنم  شور و  راتفگ و  رادرک ، دیاقع ، هب  یکیدزن 
.دیجنس وا  اب  دیاب  ار  نامیا  سپ  .تسا  رت  یقیقح  اهنآ  نامیا  رتکیدزن و  نامیا  هب  دنشاب  رتکیدزن 
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: مود تشادرب 

مدرم رگا  هدـنیآ  رد  دنـشاب و  ناـشیا  یعقاو  وریپ  هک  دنتـسه  یناـسک  یقیقح  ناـنمؤم  مالـسلا ، هـیلع  یلع  زا  دـعب  تـشادرب  نـیا  رد 
.دنسانشب نانمؤمریما ، زا  يوریپ  نازیم  رایعم  اب  دیاب  دنسانشب  ار  نینمؤم  دنهاوخب 

: موس تشادرب 

ینعی دندیسر ؛ یمن  تفرعم  ماقم  هب  نینموم  دوبن  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دنا : هدرک  انعم  هنوگ  نیا  ار ، اعد  هلمج  نیا  نیمجرتم  یخرب 
تبسن تفرعم  طقف  تفرعم ، زا  روظنم  لامتحا ، نیا  رب  انب  .تسا  نکمم  نانمومریما  تیـصخش  وترپ  رد  طقف  تفرعم  ماقم  هب  ندیـسر 

.تسا قلطم  تفرعم  هکلب  تسین ، نینمؤم  هب 

: اهتشادرب یسررب 

تاملک یتقو  اریز  دسر ، یمن  رظن  هب  حیحـص  هلمج  نیا  همجرت  ناونع  هب  اما  تسا ؛ یحیحـص  بلطم  لصا ، رد  هچرگ  موس  تشادرب 
تقیقح هب  مود  لوا و  تشادرب  اج  نیا  رد  .دـیآ  یمن  تسد  هب  موس  لاـمتحا  میریگ ، یم  رظن  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هلمج  نیا 

نانمؤمریما تیـصخش  هک  نیا  نآ ، دنادرگزاب و  ینعم  کی  هب  ار  لامتحا  ود  ناوت  یم  ینعی  دنرادن ؛ مه  اب  یتافانم  هتبلا  دنرتکیدزن و 
قادـصم مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  .تسا  یقیقح  نمؤم  تخانـش  راـیعم  ترـضح  نآ  زا  هبناـج  همه  يوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع 

.تسا نمؤم  تخانش  رایعم  ناشیا ، تیصخش  هب  ندش  کیدزن  ناشیا و  زا  يوریپ  نمؤم و  یعقاو 

لوسر رصع  مدرم  نآرق ، هک  نیا  دراد  دوجو  هک  يرگید  لامتحا 
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نانموم و  ) ریخا هورگ  ود  قیقد  ییاسانش  .دنک  یم  میسقت  نانمؤم  ناقفانم و  رافک ، هورگ : هس  هب  ار  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  وریپ  رهاظ  رد  يدایز ، عمج  دوب ، لکـشم  اسب  هچ  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـصع  رد  ناقفانم )

قفانم کی  مادـک  نامیا و  اب  کی  مادـک  اما  دـندرک ؛ یم  لمع  ناشیا  تاروتـسد  قبط  دـندوب و  وا  هب  کسمتم  و  ملـس   هلآ و  هیلع و 
ارجام نیا  زا  تشاد  اهنآ  هب  يا  هژیو  تیانع  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هباحـص  زا  یـضعب  اهنت  .دوبن  نشور  دندوب 

.دندوب هاگآ 

نانمؤم کش  یب  .تخانـش  ار  صاخـشا  نآ  دوشب  ات  دـمآ  نایم  هب  یبوخ  کحم  نیـشناج ، بصن  ترـضح و  نآ  تلحر  زا  سپ  اما 
نانخـس ناقفانم  اما  دـندیزگرب ؛ تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنتفریذپ و  تساـک  مک و  یب  ار  لوسر  نانخـس  هک  دـندوب  یناـسک 
هتخانش نانمؤم  يدوبن  وت  رگا  هک : دناسر  یم  ینشور  هب  اعد ، ترابع  دنتخادنا و  شوگ  تشپ  ار  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دندش یمن 

زا تیاده  هیامرـس  وا  زا  دعب  یلع  : » دـنک یم  نایب  هنوگنیا  دزادرپ و  یم  نانمؤم  ریما  تیـصخش  یفرعم  هب  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.یَمَْعلا َنِم  ًارُون  ِلاَلَّضلا َو  َنِم  يًدُه  ُهَدَْعب  َناَکَو  .دوب » ییانیبان  زا  تریصب  رون و  یهارمگ و 

تلالـض و هنیمز  نودب  تیاده  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .دنک  یم  ییانیبان  لباقم  رد  رون  تلالـض و  لباقم  رد  تیاده  هب  هراشا  هلمج  نیا 
هتشاد دوجو  یهارمگ  ییانیبان و  هنیمز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  دوش  یم  نشور  درادن  انعم  ییانیبان  هنیمز  نودب  رون 

رگا تسا و  هدش  یفرعم  دهد  یم  تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهناسنا  هک  یسک  ناونع  هب  نانمؤمریما  اذل  تسا 
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فارحنا یهارمگ و  راچد  هاگ  چیه  دندوب  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تمـس  هب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـعب  مدرم 
.دندش یمن 

َنِیتَْملا َو ِهَّللا  َْلبَح  َو  .دوب » راـگدرورپ  میقتـسم  هار  یهلا و  مکحم  نامـسیر  وا  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  يدـعب  هلمج  رد 
.َمیِقَتْسُْملا ُهَطاَرِص 

ود نیا  دروم  رد  ار  یناوارف  بلاطم  نارسفم  هتفر و  راک  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  یتاریبعت  زا  میقتسم ،» طارص   » و هللا » لبح   » ریبعت
.دنا هدرک  رکذ  ریبعت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  نآرق و  هللا  لبح  : » دسیون یم  نارمع » لآ   » هروس هیآ 103  لیذ  نازیملا »  » ریسفت رد  ییابطابط ; همالع 
قداص ماما  زا  زین  نایبلا » عمجم   » ریسفت رد  تسا » تنس  باتک و  لبح ، زا  روظنم  : » دنک یم  رارکت  يرگید  ریبعت  رد  و  تسا » ملس   و 
یلاعت يادخ  هک  میتسه  یهلا  مکحم  هتـشر  ام  « ؛ ًاعیِمَج ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َلاَق َو  يِذَّلا  ِهَّللا  ُْلبَح  ُنَْحن  : » هک هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع 

« .دینزب گنچ  ادخ  مکحم  نامسیر  هب  یگمه  هدومرف :

و مالسا »  » یخرب نارق »  » ار ریبعت  نیا  زا  دارم  یخرب  هک : تسا  هدش  لقن  ینوگانوگ  تالامتحا  هللا » لبح   » دروم رد  هنومن » ریسفت   » رد
.دنا هتسناد  مالسلا » مهیلع  نیموصعم  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ   » یخرب

مه ناشیا  هک  ارچ  تسا ، قداص  الماک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دروم  رد  هللا » لبح   » ریبعت قوف ، بلاطم  هب  هجوت  اـب  لاـح  ره  هب 
.تسا ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  سیدنت  مه  تسا و  قطان  نآرق 

یهار تسا و  دنوادخ  شتسرپ  قیرط  نامه  میقتسم » طارص  « ؛ نآرق رد  هملک  نیا  دربراک  هب  هجوت  اب  میقتسم » طارص   » دروم رد  اما 
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دنک و یم  شتسرپ  یعقاو  يانعم  هب  ار  ادخ  وا  اریز  تسا ؛ میقتسم  طارص  دیامیپ  یم  یهلا ، نییآ  نید و  زا  يوریپ  رد  نانمؤمریما  هک 
یط نانمؤمریما  هک  ار  یهار  دیاب  تسا  میقتـسم  هار  نتفای  یپ  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  دیامن  یم  هبناج  همه  يوریپ  وا  نییآ  نید و  زا 

.دنک یط  تسا ، هدرک 

درادـن و مخ  چـیپ و  هک  یهار  ینعی  دـشاب ؛ میقتـسم  هار  روظنم  رگا  لپ ؛»  » رب یهاگ  دوش و  یم  قالطا  هار »  » رب یهاگ  طارـص  هملک 
قرغ زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هناخدور  زا  روبع  هار  اهنت  لپ  دشاب ؛ لپ » ، » طارص زا  روظنم  رگا  دناسر و  یم  دصقم  هب  رت  ناسآ  ار  ناسنا 

.تسا دوصقم  هب  ندیسر  روبع و  هار  اهنت  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اذل  دهد ، یم  تاجن  ندش 

رد سکچیه  : » دراد هراشا  ناشیا  يا  هژیو  هاگیاج  و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  نانمؤم  ریما  يدنواشیوخ  هب  يدعب  هلمج 
.نیِد ِیف  هَِقباَِسب  َالَو  مِحَر  ِیف  َهباَرَِقب  ُقَبُْسی  َال  دریگ ؛» یمن  تقبس  وا  رب  يرادنید  هقباس  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تبارق 

نانمؤمریما رب  مالـسا  نید  شریذـپ  رد  مدرم  زا  یـسک  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هتفرگن  تقبـس  ناـنمؤمریما  زا  نید ، رد  یـسک  هک  نیا 
.دنا هتشاذگ  هحص  بلطم  نیا  رب  زین  يرایسب  تایاور  خیرات و  .تفریذپ  ار  مالسا  همه  زا  رتدوز  وا  ینعی  تسا ؛ هتشادن  تقبس 

دنوادخ : » دسیون یم  هفیقس ،»  » نایرج هب  هراشا  اب  هک  اجنآ  .تسا  هیواعم »  » هب خساپ  رد  نانمؤمریما  همان  روآدای  اعد  ریخا  ترابع  ود 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا  نینچمه  دندرک و  تیعبت  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  دیامرف : یم 

تبارق و هلیسو  هب  فرط  کی  زا  ام  سپ  .تسا » نانمؤم  تسرپرس  یلو و  دنوادخ  و  دندروآ ، نامیا  هک  یناسک   و 
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، دندرک ثحب  مهاب  هفیقس  رد  راصنا  نیرجاهم و  زور  نآ.میرتراوازـس  نارگید  زا  يوریپ  تعاطا و  رثا  رد  رگید  فرط  زا  یکیدزن و 
يرترب لیلد  نیا  رگا  دـنوش  زوریپ  اهنآ  رب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  يدـنواشیوخ  تبارق و  رکذ  اب  دنتـسناوت  نیرجاـهم 

هب مدرم  نیرت  هتـسیاش  دیامرف : یم  دنوادخ  : » دسیون یم  همان  نیمه  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  امـش » اب  هن  تسام  اب  قح  سپ  تسا ،
و دـندروآ ، نامیا  هک  یناسک  و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا  نینچمه  دـندرک و  تیعبت  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا 

(1)« .تسا نانمؤم  تسرپرس  یلو و  دنوادخ 

َالَو .دـسر » یمن  وا  هب  لامک  فاصوا  تبقنم و  رد  یـسک  : » دراد هراشا  نانمؤمریما  لیاضف  بقانم و  یگدرتسگ  هب  اـعد  يدـعب  هلمج 
.ِِهِبقاَنَم نِم  هَبَْقنَم  ِیف  ُقَْحُلی 

هیلع ماما  تسیچ ؟ لیاضف  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندیـسر  هدـمع  تلع  هک : نیا  دوش  یم  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یـشسرپ 
یم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگ  ياج  رب  ار  ماگ  وا  : » دـهد یم  هنوگ  نیا  يدـعب  هلمج  رد  ار  شـسرپ  نیا  خـساپ  مالـسلا 

هک ییوریپ  .تسا  وا  يارچ  نوچ و  نودـب  يوریپ  زا  هیانک  ریبعت  نیا  .اَمِِهلآ  اَمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِلوُسَّرلا  َوْذَـح   (2) وُذْحَی تشاذگ ؛»
.تسا یّطخت  هنوگره  نودب  لماک و 

َِهباَرَْقلِاب َو َیلْوَأ  ًهَّرَم  ُنْحَنَف  َنِینِمْؤُْملا  ُِّیلَو  ُهّللا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  ُِّیبَّنلا َو  اَذـه  ُهوُعَبَّتا َو  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساـّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  َیلاَـعَت  ُُهلْوَق  - »... 1
اََنل ُّقَْحلاَـف  ِِهب  ُجَـلَْفلا  ِنُکَی  ْنِإَـف  ْمِْهیَلَع  اوُجَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  ِهَفیِقَّسلا  َمْوَی  ِراَْـصنَْألا  یَلَع  َنوُرِجاَـهُْملا  َّجَـتْحا  اََّمل  ِهَعاَّطلاـِب َو  َیلْوَأ  ًهَراـَت 

( ًاباوج هیواعم  یلإ  هل ع  باتک  نم  همان 28 و  ص 385 ، هغالبلا ، جهن  « ) ...ْمُکَنوُد
ناسل هلعف ، لَعَف  هَوْذَح : اَذَح  لماک ، يوریپ  ینعی  یترابع  هب  داد ، ماجنا  ار  وا  لعف  ینعی  هوذح » اذـح   » و وذـح »  » هدام زا  وذـحی » - » 2

ص 169. ج 14 ، برعلا ،
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عاّبتا هعّبتا  ُتنُک  دََقلَو  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوخ  تیعبت  دروم  رد  هعـصاق »  » هبطخ رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(1)« .مدرک یم  تکرح  ترضح  نآ  لابند  هب  هیاس  نوچمه  نم  هّما «: رثا  لیصفلا 

ياه هتـساوخ  ساسا  رب  هک  دوبن  ناـنچ  درک  یم  تکرح  نشور  ناـهرب  حیحـص و  قطنم  ساـسا  رب  هراومه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
.دنک تکرح  یعقاوریغ 

شنزرس زا  یـسرت  چیه  دیگنج و  یم  لیوأت  بسح  رب  وا  : » دنک یم  ضرع  هراشا و  هتکن  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يدعب  هلمج  رد 
.ِمئَال ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُخَْأت  َال  ِلیِوْأَّتلا َو  یَلَع  ُِلتاَُقیَو  تشادن » ناگدننک  شنزرس 

.تسا هتفر  راک  هب  دیجم  نآرق  رد  راب   17 لیوأت ، هملک 

نینچ نآ  هصالخ  هک  دـنک  یم  حرطم  لـیوأت »  » نوماریپ یلـصفم  ثحب  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 7  لیذ  رد  ییابطابط ; همـالع  موحرم 
: تسا

هتـسد صوصخم  لـیوأت )  ) تقیقح نیا  هدوـب و  ینآرق  تاـنایب  دنتـسم  هاـگ و  هیکت  هک  یعقاو  تقیقح  نآ  زا  تسا  تراـبع  لـیوأت  »
زا هکلب  .تسین  ظفل  ياهلولدـم  موهفم و  لیبق  زا  تقیقح  نیا  دوش و  یم  تاهباشتم  تامکحم و  لماش  هکلب  تسین ، تایآ  زا  ینیعم 

« .دجنگ یمن  ظافلا  تحت  رد  هدوب و  رتالاب  یمومع  ماهفا  قفا  زا  هک  یتقیقح  نآ  .تسا  هیجراخ  هینیع  روما 

.تسا ظافلا  ياروام  يرما  زا  ترابع  لیوأت  ریسفت  نیا  ساسا  رب 

هرابرد هچنآ  هب  هجوت  اب  هک  دراد  دوجو  لیزنت » «، » لیوأت  » لباقم رد 

هبطخ هغالبلا ، جهن  - 1
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ساسا رب  یهاگ  نآرق و  تارابع  ظافلا و  ربانب  ینعی  تسا ، لیزنت  ساسا  رب  یهاگ  ناسنا  لمع  هک  دـیمهف  ناوت  یم  دـش  هتفگ  لیوأت 
.تسا ادخ  مالک  یهاون  رماوا و  رودص  هفسلف  تقیقح و  زا  یهاگآ  ربانب  ینعی  لیوأت 

فادها ندرک  لابند  رـصع  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رـصعو  دوب  یحو  لوزن  رـصع  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع 
یم رگا  تسناد ؛ یم  ار  یهلا  تاروتـسد  دـسافم  حـلاصم و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماـما  دـهد  یم  ناـشن  بلاـطم  نیا  .دوـب  نآرق  تاـیآ 

ساسا نیمه  رب  زین ، تسـشن  یم  هناخ  رد  رگا  و  تشاد ، هلدا  تایآ و  رهاوظ  دسافم  حـلاصم و  زا  هک  دوب  یعالطا  ساسا  رب  دـیگنج 
.دوب

: هجیتن

: دوش یم  تشادرب  اعد  زارف  نیا  زا  ریز  تاکن 

.دوب مالسلا  هیلع  یلع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  نمؤم  تخانش  رایعم  دراد و  صاخ  رایعم  هب  زاین  تخانش ، . 1

.دشاب هتشاد  يریثأت  دیابن  نارگید  شنزرس  دشاب ؛ هدش  باختنا  حیحص  هار  یتقو  . 2

عنام زیچ  چیه  دیابن  رگید  دوب ، ادخ  تیاضر  دروم  شراک  رگا  دریگب ، رظن  رد  ار  ادخ  ياضر  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  دـیاب  نمؤم  . 3
مدق کی  رگا  یتح  تسا و  مک  دنک ، تکرح  ادخ  ریـسم  رد  ردق  ره  تسادـخ ، نمؤم  ناسنا  تکرح  روحم  نوچ  دوش و  وا  تکرح 

شنزرـس شنزرـس  دیگنج و  یم  لیوأت  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اذـل  تسا ؛ رایـسب  دـنک ، تکرح  ادـخ  ياضر  فالخ  رب 
.تشادن يریثأت  چیه  وا  رد  ناگدننک 

---
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ْمُهَنَابْؤُذ َشَهاَن  ْمَُهلاَْطبَأ َو  َلَتَق  ِبَرَْعلا َو  َدیِداَنَص  ِهِیف  ََرتَو  ْدَق 

َّنُهَْریَغ ًهَِّیْنیَنُح َو  ًهَّیِرَْبیَخ َو  ًهَّیِرَْدب َو  ًاداَقْحَأ  ْمَُهبُوُلق  َعَدْوَأَف 

ِِهتَواَدَع یَلَع  ْتَّبَضَأَف 

َنِیقِراَْملا َنیِطِساَْقلا َو  َنِیثِکاَّنلا َو  َلَتَق  یَّتَح  ِِهتََذباَنُم  یَلَع  ْتَّبَکَأ  َو 

َنِیلَّوَْألا یَقْشَأ  ُعَْبتَی  َنیِرِخْآلا  یَقْشَأ  ُهَلَتَق  ُهَبَْحن َو  یَضَق  اََّمل  َو 

همجرت

ناـیوگروز و تخیر ، نیمز  هب  ار  برع  ناـشک  ندرگ  نوخ  ادـخ  هار  رد  وا  اریز  دـش  هصـالخ  وا  رد  برع  ناـگرزب  یهاوـخ  نوـخ 
.دینادرگ دوخ  عیطم  ار  نانآ  نارگ  نایغط  دیناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  ناعاجش 

.تخاس هنیک  زا  رپ  اهگنج  رگید  نینح و  ربیخ و  ردب ، ياهگنج  عیاقو  زا  ار  ناشیا  ياهلد  و 

، نانکـش نامیپ  هورگ ) هس   ) اب هکنآ  ات  .دندیزرو  رارـصا  عامتجا  زا  وا  ندرک  رود  هب  هدـش و  قفّتم  وا  اب  ینمـشد  هب  نانآ  ياهلد  سپ 
.دیناسر لتق  هب  ار  نانآ  تخادرپ و  گنج  هب  جراوخ  ناملاظ و 
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نیرتدنمتواقـش زا  راک  نیا  رد  .دناسر و  تداهـش )  ) لتق هب  ار  وا  نامزلا )  ) رخآ نیرتدنمتواقـش  دـش ، يرپس  شتایح  نارود  هکنیا  ات 
.دومن يوریپ  شیپ  نارود 

اه يروالد  اهتعاجش و 

هراشا

ریظن مک  تعاجش  يروالد و  هب  اج  نیا  رد  دش  نایب  قافن  رفک و  اب  هزرابم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ياهتیرومأم  نیـشیپ  ياه  ترابع  رد 
رد وا  اریز  دش ؛ هصالخ  وا  رد  برع  ناگرزب  یهاوخ  نوخ  : » تسا هدش  هراشا  نینچ  ناردلق  ناشک و  ندرگ  لباقم  رد  ترـضح  نآ 

عیطم ارنانآ  نارگ  نایغط  دـیناسر و  لتق  هب  ار  ناـنآ  ناعاجـش  ناـیوگروز و  تخیر ، نیمز  هب  ار  برع  ناـشک  ندرگ  نوخ  ادـخ  هار 
.(3) ْمُهَنَابْؤُذ َشَهاَن  ْمَُهلاَْطبَأ َو  َلَتَق  ِبَرَْعلا َو   (2) َدیِداَنَص ِهِیف   (1) ََرتَو ْدَق  دینادرگ ؛» دوخ 

و… هبتُع » «، » يربیخ بحرم  «، » دودبع نب  ورمع   » هب ناوت  یم  دنداتفا ، كاخ  رب  وا  تسد  هب  هک  برع  ناشکرـس  ناناولهپ و  هلمج  زا 
.درک هراشا 

اب ار  نانآ  هکلب  دـش  وربور  نانآ  اب  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  ماما  نکل  تشادـن ، ار  اهنآ  اب  هلباـقم  هزراـبم و  تردـق  یـسک  هک  یناـناولهپ 
.دیناسر لتق  هب  تعاجش 

رد درک  داجیا  برع  لد  رد  يا  هنیک  تعاجش ، يروالد و  نیمه  اما 

«. دندرک یم  یهاوخنوخ  وا  زا  همه   » ای .دش  هصالخ  وا  رد  برع  نارس  یهاوخ  نوخ  - 1
.هغبان كریز و  دارفا  ینعم  هب  دیْدنَص »  » عمج دیدانص » - » 2

.برع نارگنایغط  نانزهار و  نادزد ، ینعی  برعلا  نابؤذ  گرگ و  ینعم  هب  بئذ  عمج  نابؤذ  - 3
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فالتخا هنتف و  داجیا  ددص  رد  دنزیخاپب و  يو  اب  تفلاخم  هب  یهورگ  دش  بجوم  هنیک  بّصعت و  یلو  دنتفریذپ  ار  مالسا  هکنیا  نیع 
ار نآ  لاثما  نینح و  ربیخ ، ردـب ، ياهگنج  ماقتنا  ات  دنتـساوخ  یم  اه  نآ  .دـنیآرب  ترـضح  نآ  اب  هلباـقم  يارب  يرکـشل  يزیر  یپ  و 

.دنریگب

زا رپ  اهگنج  رگید  نینح و  ربیخ ، ردـب ، ياهگنج  عیاقو  زا  ار  ناشیا  ياهلد  و  : » دـنک یم  ضرع  دـعب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل 
.َّنُهَْریَغ ًهَِّیْنیَنُح َو  ًهَّیِرَْبیَخ َو  ًهَّیِرَْدب َو  ًاداَقْحَأ  ْمَُهبُوُلق  َعَدْوَأَف  تخاس ؛» هنیک 

دربن يارب  یتردق  رگید  هک  تخاس  دراو  مالسا  نانمشد  رکیپ  رب  يا  هبرـض  نانچ  نینح  ربیخ و  ردب ، گنج  هس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
: مینک یم  هراشا  دربن  هس  نیا  هب  هدرشف  روط  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  .تشاذگن  یقاب  مالسا  اب 

ردب هوزغ  . 1

ادـخ لوسر  ترجه ، مود  لاـس  .دوب  ردـب »  » گـنج تفرگرد  هکم  ناکرـشم  ناناملـسم و  نیب  عیـسو  تروص  هب  هک  یگنج  نیتسخن 
دراو يا  هبرض  تشگ  یمزاب  ماش  زا  هک  هکم  يراجت  ناوراک  هب  ات  دومن  جیـسب  ار  ناناملـسم  زا  یعمج  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نکمم هک  اجنآ  ات  ار  دوب  هدـش  هرداصم  هکم  رد  هک  ار  ناناملـسم  لاوما  مه  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  نیملـسم  تردـق  مه  هک  دـنک 
.دننک صاقت  یفالت و  هتفرگ و  سپزاب  دوب ،

هکم هب  ار  ناوراک  رگید  یهار  زا  دـش  هجوتم  شیرق  يراجت  ناوراـک  سییر  نایفـسوبا  یلو  دوبن  يدـج  گـنج  يارب  گرب  زاـس و 
ردب هقطنم  رد  ناناملسم  هب  یگنج  تازیهجت  اب  رفن  رازه  کی  دودح  دیناسر و 
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رفک رکـشل  نارـس  زا  هک  دنه ) ردارب  « ) هبتع نبدیلو   » و هبتع ) ردارب  « ) هبیـش ( » (1) دنه ردـپ  « ) هبتُع  » دربن نیا  زاغآ  رد  .دـندرک  هلمح 
هیلع یلع   » و هزمح » «، » ثراح نب  هدیبع   » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسا ، هاپـس  زا  .دـندیبلط  زرابم  هدـمآ و  شیپ  دـندوب ،

رد گنج  نیا   (2) .دندیسر تکاله  هب  مالسا  هاپس  نارـس  تسد  هب  رافک ، زا  رفن  هس  ره  دروآ  مه  نیا  رد  .داتـسرف  شیپ  ار  مالـسلا »
.تفای همتاخ  مالسا  هاپس  يزوریپ  اب  نیگنس  يدربن  زا  سپ  تیاهن ،

ربیخ گنج  . 2

کی اب  سپس  دومرف : فقوت  هنیدم  رد  ار  يرجه  متفه  لاس  مرحم  يادتبا  هجحلا و  يذ  هام  مامت  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
؛ ناـیدوهی زکرم  ربیخ  .دومن  تکرح  ربـیخ »  » يوس هب  دـندوب  هدرک  تکرـش   (3)« هیبیدـح  » رد هک  شناراـی  زا  رفن  دـصراهچ  رازه و 

مالـسا نانمـشد  اب  هعلق  نیا  نایدوهی  دوب ، مالـسا  ياپون  تردق  ربارب  رد  قافن  هنتف و  هئطوت ، نوناک  یمالـسا ، دض  تاکیرحت  نوناک 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ساسا  نیارب  .دوبن  رّسیم  مالسا  نانمشد  ندرب  نیب  زا  هاگیاپ ، نیا  نتسکش  مه  رد  نودب  اذل  دنتشاد ؛ يراکمه 

.دنک حتف  ار  اجنآ  دش ، ممصم  ملس  هلآ و 

هنابش هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ رداص  ار  تکرح  نامرف  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.هیواعم ردام  نایفسوبا و  رسمه  - 1
وت ییاد  ردارب و  ّدـج ، رب  گنج  کی  رد  هک  يریـشمش  دـسیون : یم  نینچ  هیواعم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  يا  هماـن  رد  - 2

«. ...يّذلا فیسلا  يدنعو  ، » همان ي 64 هغالبلا ، جهن  .تسا  نم  دزن  نونکا  مه  مدروآ ، دورف 
دنتسب و شیرق  اب  یلاع  حلاصم  رطاخ  هب  یصاخ  طیارـش  تحت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  ینامیپ  مان  هیبیدح » - » 3

.دییامرف هعجارم  یخیرات  بتک  هب  دیناوت  یم  رتشیب  عالطا  يارب  .دوب  هدام  ياراد 7 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندید ، مالسا  نازابرس  هرـصاحم  رد  ار  دوخ  ناهگان  ربیخ »  » لها ناهاگ  حبـص  دندیـسر ، ربیخ  رانک  هب 
هدـنامرف بحرم »  » .دیـسر دوب ، رتدـنمورین  رت و  مکحم  همه  زا  هک  هعلق  نیرخآ  هب  ات  ، درک حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اه  هعلق  ملس 

.تشاد رارق  نآ  رد  دوهی ، فورعم 

هب دمآ   یم  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  غارس  هب  هاگ  هگ  هک  يدیدش  دردرس  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مایا  نیا  رد 
کی ماگنه  نیا  رد  یمالـسا  ناخروم  شرازگ  ساسا  رب  دیآ ، نوریب  همیخ  زا  زور  ود  یکی  تسناوتن  هک  يا  هنوگ  هب  هداد ، تسد  وا 

.تشگزاب دریگب  يا  هجیتن  هک  نیا  نودـب  اما  تخات ، نمـشد  رکـشل  يوس  هب  ناناملـسم  اب  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  رکبوبا »  » راـب
مالسا هاپس  يارب  يا  هجیتن  زین  هلمح  نیا  یلو  دندیگنج  لبق  زور  زا  رتدیدش  ناناملـسم  تفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  رمع »  » وا زا  سپ 

.دنتشگزاب دوخ  هاگیاپ  هب  اهنآ  تشادن و 

مچرپ ادرف  ُهلوُسَرَو : ُهَّللا  ُهُّبُِحیَو  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  ُّبُِحی  اًلُجَر  ًادَغ  َهَیاَّرلا  َّنَیِطْعَُأل  : » دومرف ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دعب  زور 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  وا  هک  مراپس  یم  يدرف  تسد  هب  ار 

« دومن دهاوخ  حتف  تردق  اب  ار  هعلق  وا  دنراد ، تسود  ار  وا  زین  ملس  هلآ و 

تساوخ و ار  یلع  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یلو  دوش ، هداد  وا  هب  مچرپ  دنتـشاد  عقوت  ناگدنمزر  زا  مادـک  ره  هتبلا 
.داد وا  هب  ار  مچرپ 

؟ یتسیک وت  درک ، لاؤس  راوید  يـالاب  زا  دوهی  زا  يدرم  درک ، تکرح  ربیخ  گرزب  هعلق  يوس  هب  مالـسا  رکـشل  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
ناتتسکش دوهی ، تعامج  يا  دیشک : دایرف  يدوهی  مبلاطیبا » نب  یلع  نم  : » دومرف
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.داتفا نیمز  رب  يراک  تبرض  کی  اب  هک  تشذگن  يزیچ  دمآ ، هزرابم  نادیم  هب  ژد  نآ  هدنامرف  بحرم  ماگنه  نیا  رد  هدیسرارف !

نادرم هک  ار  هـعلق  برد  و  دـمآ ، هـعلق  برد  يوـس  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع  تـفرگ  رد  ناـیدوهی  ناناملـسم و  ناـیم  يدـیدش  گـنج 
دـش و هدوشگ  هعلق  بیترت  نیا  هب  .دـنکفا و  يرانک  هب  دـنکرب و  اج  زا  دـنمورین  یتکرح  اب  دـندرک  یم  هتـسب  زاب و  ار  نآ  يدـنمورین 

.دندرک حتف  ار  اج  نآ  دندش و  دراو  ناناملسم 

ظوفحم اهنآ  نوخ  میلـست  نیا  ربارب  رد  دنتـساوخ  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  و  دـندش ، میلـست  ربیخ  نایدوهی  تیاـهن  رد 
نیا هب  طرش  هب  ار  اج  نآ  ياه  غاب  یضارا و  .درپس  مالسا  هاپس  هب  ار  لوقنم  میانغ  تفریذپ ، ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشاب 

(1) .دنادرگزاب اهنآ  دوخ  هب  دنزادرپب ، نیملسم  هب  ار  نآ  دمآرد  زا  یمین  هک 

نینح گنج  . 3

کلام ، » ناش سیئر  دندش ؛ ربخ  اب  هکم  حتف  زا  دـندوب  شیرق  دـحتم  هک  نزاوه »  » گرزب هفیاط  هک  دـش  زاغآ  ینامز  نینح »  » گنج
: دـنداد رظن  اهنآ  و  دزیخرب » اهنآ  اب  گنج  هب  هکم  حـتف  زا  دـعب  دّـمحم  تسا  نکمم  : » تفگ اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  اـهنآ  فوع » نب 

« .مینک یتسد  شیپ  ام  هک  تسا  نیا  رد  حالص  دنک  دروخرب  ام  اب  وا  هکنآ  زا  شیپ  »

داد روتسد  ناناملسم  هب  دیسر ، ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوگ  هب  ربخ  نیا 

تنس لها  خروم  ریثا ، نبا  لماک  زا  لقن  هب  ، 83 ص 85 -  ج 22 ، هنومن ، ریسفت  - 1
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دزن نزاوه  هفیاط  ياسؤر  يرجه  متـشه  لاس  لاوش  هام  رد  ای  ناضمر  هام  رخآ  رد  .دنوش  نزاوه »  » نیمزرـس يوس  هب  تکرح  هدامآ 
رکف سک  چیه  ناناملسم  اب  يریگرد  ماگنه  هب  ات  دندروآ  هارمه  هب  ار  دوخ  نانز  نادنزرف و  لاوما و  دندش ، عمج  فوع » نب  کلام  »

.دندش ساطوا »  » نیمزرس دراو  بیترت  نیا  هب  دنارورپن و  رس  رد  رارف 

رادمچرپ هکم  حتف  رد  هک  یناسک  مامت  داد و  مالـسلا   هیلع  یلع  تسد  هب  ار  مالـسا  هاپـس  مچرپ  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دندرک تکرح  نینح »  » نادیم يوس  هب  مچرپ  نامه  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  هب  دندوب  مالسا  رکشل  زا  یشخب 

هللا یلص  ربمایپ  هارمه  هک  مالسا  نازابرـس  رفن  رازه  هد  هفاضا  هب  دندوب  هتفریذپ  ار  مالـسا  هکم  حتف  رد  هک  یناناملـسم  زا  رفن  رازهود 
.دندرک تکرح  گنج  نادیم  تمس  هب  رفن  رازه  هدزاود  عمج  رد  دندوب ، هدمآ  هکم  حتف  يارب  ملس   هلآ و  هیلع و 

، هوک ياهفاکش  رد  دننکشب ، ار  ریشمش  ياه  فالغ  داد  روتسد  دوخ  هلیبق  هب  دوب  یتماهـش  اب  تأرج و  رپ  درم  هک  فوع » نب  کلام  »
اجنآ هب  ناناملـسم  حبـص  لوا  یکیرات  رد  هک  یماگنه  و  دـننک ، نیمک  مالـسا  هاپـس  هار  رـس  رب  ناتخرد ، يالبال  فارطا و  ياه  هرد 

نادرم اب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دوب : یعدم  وا  .دنبوکب  مه  رد  ار  ناشرکـشل  هدش و  رو  هلمح  نانآ  هب  هرابکی  دندیـسر 
.دشچب ار  تسکش  معط  ات  هدشن  وربور  یگنج 

تکرح نینح »  » نیمزرس فرط  هب  ات  داد  نامرف  هاپس  هب  هاگ  نآ  .دناوخ  باحصا  اب  ار  حبص  زامن  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ناهگان عقوم  نیا  رد  دننک ،

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :

هزات بلغا  و   ) دنتـشاد رارق  رکـشل  يولج  رد  هک  یناسک  دـنتفرگ ، دوخ  ياـهریت  راـبگر  ریز  ار  ناناملـسم  وس  ره  زا  نزاوه »  » رکـشل
.دننک رارف  دنتفیب و  تشحو  هب  رکشل  هدنامیقاب  دش  ببس  رما  نیا  دندرک ، رارف  دندوب ) هکم  ناناناملسم 

دوخ هوبنا  تیعمج  هب  اریز  تشادرب ؛ اهنآ  تیامح  زا  تسد  ًاتقوم  تشاذـگ و  دوخ  لاـح  هب  نانمـشد  اـب  ار  اـهنآ  اـجنیا  رد  دـنوادخ 
اب دوب  رکشل  رادمچرپ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نایم  نیا  زا  اهنت  .دش  راکشآ  مالسا  هاپس  رد  تسکش  راثآ  هجیتن  رد  دندوب ، هدش  رورغم 

بلق رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد   ) .دنداد همادا  راکیپ  هب  نانچمه  دنداتـسیا و  نمـشد  ربارب  رد  یمک  هّدـع 
زواجت رفن  هن  زا  اعومجم  هک  مشاه  ینب  زا  رگید  رفن  دـنچ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  ساـبع  و  تشاد ) رارق  هاـپس 

.دنتفرگ ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فارطا  دوب  نمیا » ما   » دنزرف نمیا »  » اهنآ نیمهد  دندرک و  یمن 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگ ، ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  زا  ینیـشن  بقع  رارف و  ماگنه  هب  هاپـس  همدقم 
ای » دـنز دایرف  ناناملـسم  هب  دور و  الاب  دوب  یکیدزن  نآ  رد  هک  يا  هپت  زا  ًاروف  داد ، روتـسد  تشاد  ییاسر  دـنلب و  يادـص  هک  ساـبع 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اذه  نورفت ؟ نیا  یلا  هرجشلا  هعیب  لها  ای  هرقبلا  هروس  باحصا  ای  راصنالا  نیرجاهملا و  رشعم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـینک ؟ یم  رارف  اجک  هب  هرجـش ! تعیب  لها  يا  و  هرقب ! هروس  نارای  يا  و  راصنا ، نارجاهم و  هورگ  يا 

!« تساج نیا  ملس  

مدـق شیپ  تشگزاب ، نیا  رد  هک  راصنا  صوصخ  هب  کیبل »! کیبل ! : » دـنتفگ دنتـشگزاب و  دندینـش  هک  ار  سابع  يادـص  ناناملـسم 
اهنآ دندوب ،
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زرط هب  نزاوه »  » هفیاط هک  نانچ  نآ  دنداد : همادا  يورشیپ  هب  راگدرورپ  يرای  اب  و  دندرب ، نمشد  هاپس  هب  بناج  ره  زا  یتخـس  هلمح 
ناشلاوما دش ، هتشک  نمشد  هاپس  زا  رفن  دصکی  دودح  .دندرک  یم  بیقعت  ار  اهنآ  ناناملسم  دندش و  هدنکارپ  وس  ره  هب  یکانتـشحو 

.دندش ریسا  زین  یهورگ  دش و  هتفرگ  تمینغ  هب 

یلص ربمایپ  دنتفریذپ ، ار  مالـسا  هدمآ و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  نزاوه »  » هلیبق ناگدنیامن  گنج ، نایاپ  زا  سپ 
هللا یلـص  ربمایپ  دوب ، هلمج  نیا  زا  اهنآ  گرزب  سیئر و  فوع » نب  کـلام   » هک درک ، اـهنآ  هب  يداـیز  تبحم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا 

(1) .درک راذگاو  وا  هب  ار  شناملسم  هزات  هلیبق  تسایر  دنادرگزاب و  وا  هب  ار  شناریسا  لاوما و  ملس  هلآ و  هیلع و 

تبسن هنیک  زا  رپ  نانمشد  ياهلد  هک  دوب  نیا  تاوزع  نیا  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ياه  يروآ  گنج  اه و  يروالد  باتزاب 
نآ یلکش  ره  هب  ات  دندرک  اه  هئطوت  دندیشک و  اه  هشقن  .دندش  تموکح  عامتجا و  زا  وا  نتـشاذگ  رانک  هب  ممـصم  همه  دش و  وا  هب 
هک نامز  نآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  هنیک  توادع و  نیا  دندش ، تسدمه  حرط  نیا  رد  يرایسب  ياههورگ  .دنهد  رازآ  ار  راوگرزب 

نامیپ  ) نیثکان هورگ  هس  رد  هک  نانآ  اب  هزرابم  هب  راچان  زین  ماما  .دـندومن  ییارآ  فص  شربارب  رد  راکـشآ  روط  هب  دـنتفای و  تصرف 
.دیناسر لتق  هب  ار  نانآ  دش و  دندوب  هدرک  يدنب  فص  جراوخ )  ) نیقرام و  نایوگروز )  ) نیطساق نانکش ،)

هنوگ نیا  هدرک ، هراشا  هتکن  نیمه  هب  اعد  هلمج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.340 هحفص 342 -  هنومن ج 7 ، ریسفت  دیرگنب : نینح  دربن  هرابرد ي  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  - 1
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( هورگ هس   ) اب هکنآ  ات  .دندیزرو  رارصا  عامتجا  زا  وا  ندرک  رود  هب  هدش و  قفّتم  وا  اب  ینمشد  هب  نانآ  ياهلد  سپ  : » دنک یم  ضرع 
َلَتَق یَّتَح  ِِهتََذباَنُم  یَلَع  ْتَّبَکَأَو  ِِهتَواَدَع  یَلَع  ْتَّبَضَأَف  .دیناسر » لتق  هب  ار  نانآ  تخادرپ و  گنج  هب  جراوخ  ناملاظ و  نانکـش ، نامیپ 

.َنِیقِراَْملا َنیِطِساَْقلا َو  َنِیثِکاَّنلا َو 

: میزادرپ یم  اهنآ  یلامجا  یسررب  هب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان ، اب  مالسلا  هیلع  یلع  دربن  اب  ییانشآ  تهج  اجنیا  رد 

نیثکان اب  دربن 

موش دصاقم  هب  ریبز »  » و هحلط »  » ندـمآ راک  يور  اب  ات  دیـشک  هشقن  هیواعم  .دوب  هیواعم »  » هئطوت یخیرات ، دادـخر  نیا  یلـصا  لماع 
دهاوخ ماجنا  هاوخلد  هب  راک  متـسه ؛ ماش  رد  مه  نم  دیریگب  ار  هرـصب  هفوک و  تیالو  امـش  رگا  تشون  اهنآ  هب  اذل  دبای : تسد  دوخ 

، دوب اهنآ  هنتف  هئطوت و  هب  فقاو  هک  مالسلا  هیلع  ماما  دندرک و  تساوخرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  هفوک »  » و هرصب »  » تیالو اهنآ  .دش 
تمـس هب  هتخاس  دوخ  هارمه  ار  هشیاع  دـندمآرد ، تفلاخم  رد  زا  هدـش و  تحاران  ریبز  هحلط و  .دومن  تفلاخم  نانآ  تساوخرد  اـب 
راچان ماما  .دندز  رانک  ار  ماما  یلاو  دنتشک و  ار  يا  هدع  هدش ، ریگرد  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  نارادفرط  اب  دندرک ، تکرح  هرـصب 
گنج هب  راک  دیشخبن و  يدوس  اهنآ  اب  ماما  ياهوگ  تفگ  تحیصن و  دش ، وربور  اهنآ  اب  درک و  تکرح  هرصب  تمـس  هب  یهاپـس  اب 

رداص ار  دربن  نامرف  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  دندناسر ، تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهورین  زا  يدادعت  تسخن  اهنآ  .دیـشک 
.تسکش مه  رد  ار  نانآ  رکشل  زور  کی  زا  رتمک  یط  درک و 
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نیطساق اب  دربن 

، نامثع یهاوخ  نوخ  هناهب  هب  وا  دـش و  لزع  ماش ، تموکح  زا  ترـضح  نآ  طسوت  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  مدـع  لیلد  هب  هیواـعم 
اب دربن  يارب  ار  هنیمز  هک  فدـه  نیا  اب  دومن ، کیرحت  نامثع  یهاوخنوخ  هب  ار  اهنآ  داد و  ماجنا  ذوفن  اب  دارفا  یخرب  اب  ار  یتاـبتاکم 

مالـسلا هیلع  ماما  اب  دربن  يارب  ار  یهاپـس  صاع » نب  ورمع   » يراکمه اـب  اذـل  ددرگ  رادـمامز  دوخ  دـیامن و  مهارف  مالـسلا  هیلع  یلع 
هاپس عفن  هب  گنج  دوب  کیدزن  و  تفرگرد ، نیگنس  يدربن  قارع  ماش و  هاپس  نیب  نیفص  نیمزرس  رد  بیترت  نیا  هب  تخاس و  مهارف 

قباطم هیواعم  ياهورین  .داتفا  فالتخا  مالـسا  هاپـس  نیب  هیواعم  صاعورمع و  گنرین  اب  هک  دـسرب  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
هب ار  راک  هّلل » ّالإ  مکُح  ال   » دایرف اـب  هک  اـجنآ  اـت  دـنداد  بیرف  ار  ماـما  نایرگـشل  درک و  هزین  رـس  رب  ار  اـه  نآرق  صاـع  ورمع  هشقن 

هیواعم عفن  هب  ار  تیمکح  درک و  هدافتسا  يرعشا  یـسوموبا  یحول  هداس  زا  صاعورمع  يرگید ، گنرین  اب  زاب  دندناشک و  تیمکح 
.داد همتاخ 

نیقرام اب  دربن 

دندرک هبوت  راهظا  هدش ، نامیشپ  دعب  دندرک و  تیمکح  شریذپ  هب  راداو  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دندوب  یناسک  نامه  نیقرام 
هقطنم رد  هدرک و  جورخ  وا  رب  هتفریذـپ  ار  تیمکح  ترـضح  ارچ  هک  هناـهب  نیا  هب  اـهنآ  .دـنک  هبوـت  زین  وا  دنتـساوخ  ترـضح  زا  و 

.دش زوریپ  نانآ  رب  دیگنج و  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  .دنتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  هاپس  يور  رد  ور  ناورهن » »

ما  » هناخ هب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يزور  تسا : هدمآ  زین  یتیاور  رد 
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ما يا  دومرف : هملس  ما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفای ، روضح  اجنآ  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما »  » دش و دراو  هملس »
هب دومرف  هدرک و  هراشا  هورگ  هس  نیا  مان  هب  دوب و  دـهاوخ  نیقرام »  » و نیطـساق » «، » نیثکاـن  » لـتاق نم  زا  دـعب  یلع  نیا  هللاو ، هملس !

(1) .دوش یم  اهنآ  ندش  هتشک  ببس  تسا و  ناشدوخ  صوصخم  هک  دنراد  یتفص  مادک  ره  هکنیا 

؟ دندش نمشد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  يا  هدع  هنوگچ  ارچ و  هک : نیا  دوش  یم  حرطم  اج  نیا  رد  هک  یشسرپ 

: درک وجتسج  ریز  للع  رد  دیاب  ار  خساپ 

.دوب تماعز  نتفرگ  تسد  هب  تروص  رد  مالسلا  هیلع  ماما  روحم  تلادع  درکلمع  زا  یهاگآ  رطاخ  هب  اه  ینمشد  نیا  زا  یخرب  . 1

.دنتشاد لد  رد  وا  زا  مالسا  ردص  زا  يرایسب  هک  دوب  یصخش  ياه  هنیک  رطاخ  هب  مه  اه  ینمشد  نیا  زا  یخرب  . 2

.دوب هدمآ  دوجو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نانمشد  عیسو  تاغیلبت  رطاخ  هب  اه  هنیک  اهنیا  همه  زا  یخرب  . 3

دوب هتخاس  دراو  اهنآ  رب  هک  یتابرض  مالسا و  هب  توعد  رطاخ  هب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  برع  نیا  رب  هوالع  . 4
یم ماقتنا  هفیاط  درم  نیرتسانـشرس  زا  دریگب  ماـقتنا  رظن  دروم  صخـش  زا  دـناوتن  رگا  هک  دوب  نیا  برع ، مسر  .دنتـشاد  لد  رد  هنیک 
دوبن مشاه  ینب  نایم  رد  رت  بوبحم  رت و  سانشرس  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  اذل  دنتفرگ ،

.دنریگب ماقتنا  وا  زا  دنهاوخب  هک 

هیاهنلا هیادبلا و  باتک  هب  دیناوت  یم  هنومن  يارب  دـش  دـیهاوخ  هاگآ  مالـسا  ردـص  عیاقو  زا  یبوخ  هب  یخیرات  بتک  هب  هعجارم  اب  - 1
.دییامرف هعجارم  ص305  مراهچ ، دلج  متفه ، ءزج 
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.دندروآ مهارف  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبسن  يا  هچراپکی  ینمشد  دندش و  عمج  مه  رانک  للع  نیا 

رد یلک  روط  هب  اعد  دراد ؟ اعد  اب  یطابترا  هچ  لاتق  گنج و  لیاسم  هک : نیا  دوش  حرطم  تسا  نکمم  هک  يرگید  مهم  شـسرپ  اـما 
زا ار  هدـنناوخ  گنج  لـیاسم  حرط  هک  یلاـح  رد  تسا ، راـگدرورپ  سدـق  تحاـس  زا  تساوخرد  تدارا و  ضرع  تیونعم و  ماـقم 

.دراد یم  زاب  انعم  نیا  هب  هجوت 

: تفگ دیاب  خساپ  رد 

فیرـش و نید  نیا  هک  ارچ  دراد ؛ مالـسا  لماکت  خـیرات  زا  یهاگآ  نینچمه  نآ و  دربشیپ  رد  نید  فادـها  اب  طابترا  هلأسم  نیا  الوا 
.تسا هدش  هتخیر  اه  نوخ  هداد و  خر  اهگنج  هکلب  هدماین ، تسد  هب  اهنت  مالک  فرح و  اب  یناسآ و  هب  سدقم 

ترـضح مایق  بالقنا و  رظتنم  همه  هک  ینامز  نینچ  رد  ًاـصوصخ  تسا  يرورـض  داـهج  لـیاسم  قیاـقح و  هب  لـماک  ییانـشآ  ًاـیناث :
رتگرزب ثداوح  اه و  گنج  نینچ  رظتنم  دیاب  مالسا  ندش  ریگ  ملاع  يارب  هک  ارچ  دنشاب ؛ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.دوب

.تساه يراکادف  مالسا و  تفرشیپ  یگنوگچ  يارجام  زا  یشرازگ  یگتفه و  یتدیقع  تالالدتسا  تقیقح  رد  هبدن  ياعد  ًاثلاث 

، دش يرپس  شتایح  نارود  هکنیا  ات  : » دـنک یم  ضرع  هدرک  هراشا  نانمؤمریما  تکربرپ  رمع  نایاپ  هب  اعد  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
یَضَق اََّملَو  .دومن » يوریپ  شیپ  نارود  نیرتدنمتواقش  زا  راک  نیا  رد  و.دناسر  تداهـش )  ) لتق هب  ار  وا  نامزلا )  ) رخآ نیرتدنمتواقش 

یَقْشَأ ُهَلَتَق  ُهَبَْحن َو 
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.َنِیلَّوَْألا یَقْشَأ  ُعَْبتَی  َنیِرِخْآلا 

نیرت یقش  تسد  هب  ماجنارـس  دوخ  رابرپ  یگدنز  رد  اه  یتخـس  تالکـشم و  همه  نآ  ندنارذگ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ماجنارس 
هراومه وا  .درب  نایاپ  هب  دوب ، هدـینارذگ  ادـخ  هار  رد  داهج  قح و  نید  هماقا  يارب  هک  ار  يراگزور  دیـسر و  تداهـش  هب  نامز  مدرم 

.(1) (( رِظَتنَی نَم  مهنِمَو  هَبَحن  یَضَق  نَم  مُهنِمَف  ِهیلع  هللا  اودَهاَع  اَم  اوقَدَص  ٌلاجِر  َنینمؤُملا  َنِم  : )) درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا 

راوگرزب نآ  هک  ارچ  دراد ؛ لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  هدش  هراشا  اعد  قایـس  رد  نآ  نومـضم  هب  هک  هفیرـش ، هیآ  نیا 
و دیگنج ، نآرق  لیوأت  قبط  نیقفانم  رافک و  نیدناعم ، اب  و  هدوب ، دـنبیاپ  تقادـص  لامک  رد  لوسر  ادـخ و  اب  دوخ  نامیپ  دـهع و  رد 
ره رد  ار  نیتسار  نانمؤم  مامت  هک  دراد  یعیـسو  موهفم  اـعد  رد  نآ  نومـضم  هیآ و  نیا  هتبلا  .دوب  تداهـش  رظتنم  هشیمه  هار  نیا  رد 

يادخ اب  دوخ  نامیپ  دهع و  رس  رب  قح  هار  رد  هک  یناسک  هچ  ادخ و  هار  رد  يادهش  هچ  دوش : یم  لماش  اج  ره  نامز و  ره  رـصع و 
.دنداتسیا یلاعت 

.23 بازحا ، - 1
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  تما  مراهچ : شخب 

هراشا
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َنیِداَْهلا َدَْعب  َنیِداَْهلا  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْرمَأ  ْلَثَتُْمی  َْمل 

ْمِهِیف ِّقَْحلا  ِهَیاَعِِرل  یَفَو  ْنَّمِم  َلِیلَْقلا  اَّلِإ  ِهِْدلُو  ِءاَْصقِإ  ِهِمِحَر َو  ِهَعیِطَق  یَلَع  ٌهَعِمَتُْجم  ِِهتْقَم  یَلَع  ٌهَّرِصُم  ُهَّمُْألا  َو 

همجرت

، دـندوب تّما  نایامنهار  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  وا  يایـصوا  هرابرد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامرف  هرخـالاب ) و   )
.دشن لاثتما  ارجا و 

دیعبتو رود  نطو  زا  ار  وا  نادـنزرف  هدـش ، تسدـمه  وا  یگداوناخ  دـنویپ  نتـسسگ  رب  هدرک و  رارـصا  ناـشیا  اـب  ینمـشد  هب  مدرم  و 
.دندرک افو  قح  هب  ترضح ) نآ  نادناخ   ) اهنآ دروم  رد  هک  تما ) زا   ) یکدنا هدع  رگم  ، دندومن

تما درکلمع  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  شرافس 

اهشرافس و ایآ  اما  درک  شرافس  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نتشاد  تسود  نآرق  تایآ  ساسا  رب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب تبـسن  ینمـشد  تداسح و  هنیک ، ایآ  دش ؟ ارجا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاروتـسد 

؟ تفای همادا  نانچمه  ای  دش  ضوع  اهدرکلمع  تفای و  همتاخ  وا  نادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نامرف  شرافـس و  : » دنک یم  ضرع  ردقم  ياهـشسرپ  نیا  خساپ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ِلوُسَر ُْرمَأ  ْلَثَتُْمی  َْمل  .دشن » ارجا  دندوب  نید  يامنهار  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  وا  یمارگ  ءایصوا  هرابرد   
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َنیِداَْهلا َدَْعب  َنیِداَْهلا  ِیف  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا 

« - نیلقث  » فورعم ثیدـح  قبط  رمع -  نایاپ  رد  صوصخ  هب  شیوخ و  رمع  لوط  رد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنیا  اـب 
هدش و شرافس  هک  هنوگنآ  اهنت  هن  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قح  یمالسا  تما  رثکا  نکل  درک ، تیب  لها  تیالو  رب  رایـسب  شرافس 

…( نیلقثلا مکیف  كرات  ّینا   ) .دندرک ملظ  نانآ  قح  رد  هکلب  دندرکن ؛ تیاعر  دوب  هتسیاش 

: » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدوب ، ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مردپ  اب  تفگ « : یـصخش  هدمآ  یتیاور  رد 
:» دومرف تفگ ، دومرف  هچ  مدیسرپ  مردپ  زا  مدینـشن -  نم  هک  دومرف -  ار  یبلطم  هتـسهآ  سپـس  دوب » دهاوخ  ماما  هدزاود  نم  زا  دعب 

(1) «. دنتسه شیرق  زا  رفن  هدزاود  نآ  همه 

ار وا  نادنزرف  هدش ، تسدمه  وا  یگداوناخ  دنویپ  نتسسگ  رب  هدرک و  رارصا  ناشیا  اب  ینمشد  هب  مدرم  و  : » تسا هدمآ  اعد  همادا  رد 
.ِهِْدلُو ِءاَْصقِإ  ِهِمِحَر َو  ِهَعیِطَق  یَلَع  ٌهَعِمَتُْجم  ِِهتْقَم  یَلَع  ٌهَّرِصُم  ُهَّمُْألاَو  .دندومن » دیعبتو  رود  نطو  زا 

یم دـندوب ، هدـش  تسدـمه  گنهامه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  محر  عطق  رب  هک  ینانمـشد  دـیآ  یمرب  تـالمج  نیا  زا 
.دنسرب دوخ  فادها  هب  هدومن و  داجیا  یگدنکارپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نیب  راک  نیا  اب  دنتساوخ 

ماحرا و اهنیا  دنزاس  عیاش  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  لامتحا  ود  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  محر  عطق  يارب  شالت  دروم  رد 
دنتسه ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناگتسب  زا  اهنیا  دنیوگب  هکنیا  رگید  دنتسین و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگتـسب 

هاگیاج زا  اما 

ص 310. یلاما ، قودص ، خیش  - 1
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.دنرادن ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  یتیخنس  رگید  عقاو  رد  دنا و  هدش  رود  دوخ 

هنیک و نیا  .دنتـشاد  هدقع  هنیک و  دندرک  یم  ینمـشد  تیب  لها  هب  تبـسن  هک  اهنآ  هک  نیا  تالمج  نیا  زا  تفایرد  لباق  رگید  هتکن 
هب دوب  هدـش  داجیا  اهنآ  یهلا  هتـسیاش و  راتفر  لاـمعا و  وترپ  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دـنلب  عیفر و  هاـگیاج  هب  تبـسن  هدـقع 

یتح .دوب و  همه  زا  شیب  تشاد  يا  هژیو  هاگیاج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  صوصخ 
.تفرگ یم  همشچرس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هنیک  دقح و  زا  دش  ادیپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  هک  يا  هنیک  دقح و 

: دنک یم  ضرع  هدومن ، یفرعم  دندومن  دـهع  هب  يافو  هک  ار  يدارفا  یمالـسا  هعماج  قوقح  تیاعر  يارب  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ْمِهِیف ِّقَْحلا  ِهَیاَعِِرل  یَفَو  ْنَّمِم  َلِیلَْقلا  اَّلِإ  .دندرک » افو  قح  هب  ترضح ) نآ  نادناخ   ) اهنآ دروم  رد  هک  تما ) زا   ) یکدنا هدع  رگم  »

اه هتکن 

حرطم ار  هلأسم  ادتبا  نامه  زا  و  تشاد ، دوخ  نیـشناج  هب  هراشا  دوخ  تلاسر  زاغآ  زا  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  . 1
هک دوـب  نآ  تیبـثت  ددـص  رد  فـلتخم  ياـه  تیعقوـم  رد  درک و  باـختنا  دوـخ  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تخاـس و 

« تیـالو  » هب هتـسباو  تما  تیادـه  يراگتـسر و  هک ، دوب  تهج  نیا  زا  هلأـسم  نیا  رب  دـیکأت  تسا ، مخ » ریدـغ   » هعقاو نآ  نیرتـمهم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رما  فسالا  عم  اما  .دوشن  جراخ  یقیقح  یلـصا و  ریـسم  زا  یمالـسا  تما  يربهر  ات  تسا ؛

فالتخا اهیراتفرگ ، همه  دشن و  لاثتما 
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(1) .دش عورش  اج  نیا  زا  يدعب  ياه  يورجک  اه و  هقیلس 

ناشک و ندرگ  بوکرـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ياهتعاجـش  اـهیروالد و  رثا  رب  هک  هدـش  هراـشا  زارف  نیا  زا  یـشخب  رد  . 2
ترضح نآ  دوش  داجیا  نهذ  رد  لاؤس  نیا  دیاش  .دش  ادیپ  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  يا  هنیک  نانمـشد  لد  رد  رفک ، هاپـس  نارادمروز 

زا فلاخم  قفاوم و  دقتعمریغ ، دقتعم و  زا  مدرم  همه  دنشاب و  هتـشادن  هنیک  وا  هب  تبـسن  نانمـشد  هک  دنک  لمع  يروط  تسناوت  یم 
.دریگب اهنآ  زا  ار  تفلاخم  هنیمز  هک  دنک  تیریدم  يوحن  هب  ینعی  دنشاب ؛ یضار  وا  تسد 

لماک روط  هب  ار  لوصا  راـیعم و  نآ  دـهاوخب  رگا  تسا ، دـقتعم  یـصاخ  ياـهرایعم  لوصا و  هب  هک  سک  ره  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
یضار ار  همه  دهاوخب  هک  یـسک  دندنـسپ  یمن  ار  اهدرکلمع  یـضعب  یخرب ، هک  ارچ  دنک ، یـضار  ار  همه  دناوت  یمن  دنک ، تیاعر 

نآ ياهرایعم  ساسا  رب  دـنیزگ و  یم  رب  ار  یهار  دـقتعم ، ناسنا  کی  اما  دـشاب : فطعنم  دوخ  لوصا  رایعم و  هب  لمع  رد  دـیاب  دـنک 
نیرت بوبحم  یتح  تسا  نشور  .دشاب  هتـشادن  هجوت  رگید  روما  هب  دوخ ، لوصا  رایعم و  زا  ریغ  دـنک  یم  یعـس  دـنک و  یم  تکرح 

هب ندوب  دـنبیاپ  هکلب  دـهاک ، یمن  اهنآ  شزرا  زا  نیا ، اما  دوب  دـهاوخ  یخرب  یتیاـضران  بجوم  ناـشدرکلمع  هرخـالاب  هعماـج  دارفا 
.تسا شزرا  نیع  اهشزرا  لوصا و 

تیاضر هن  دوب  راگدرورپ  تیاضر  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درکملع  ینابم  لوصا و  رد 

رد تسا                 یفطـصم  نفد  لوغـشم  یلع  ات  تفر  دای  زا  ریدغ  رد  شیاه  هتفگ  تفر        داد  قح  يوس  دّمحم  ات  -           1
دنتشاک قّرفت  رذب  دبا  ات  دنتشادرب          یلع  دندرک و  ملظ  تساپب  یملظ  سلجم  هفیقس 
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لاـبند نوچ  درک ؛ یمن  یهجوت  دوـش  داـجیا  هنیک  ینـالف  لد  رد  هکنیا  هب  رگید  دـید ، یم  يراـک  رد  ار  ادـخ  ياـضر  رگا  .نارگید 
زا نخـس  اجره  مینیب  یم  اذل  دـشاب ؛ قلاخ  تیاضر  هب  هتـسباو  هک  دیدنـسپ  یم  ار  یتیاضر  وا  .دوبن  مدرم  تیاضر  بلج  تیبوبحم و 
هک تسا  یتیصخش  وا  ینعی  دوش ؛ یم  هراشا  مه  رانک  رد  ود  ره  ترضح  هعفاد  هبذاج و  هب  دیآ  یم  نایم  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

هیلع یلع  ترـضح  تیـصخش  هک : تسا  تهج  نیمه  هب  .دـهد و  یم  ناـشن  دوخ  زا  هعفاد  مزـال  ياـج  رد  هبذاـج و  دوـخ  ياـج  رد 
.دنناد یم  دادضا  عماج  ار  مالسلا 

نامه نیا ، تشاد و  هناکدوک  راتفر  وا  اب  دوب و  عضاوتم  میتی  یکدوک  ربارب  رد  اما  دیگنج ، یم  هناروالد  دربن ، نادیم  رد  ترضح  نآ 
.تسا ادخ  ياضر  يارب  درکلمع 

رد یتح  .دـنا  هدوب  هنوگ  نیمه  یهلا  يایلوا  ایبنا و  همه  هکلب  تشادـن ؛ مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  صاصتخا  طقف  هلأـسم  نیا  هتبلا   
دوجو یـضاران  يا  هدـع  لاح  ره  هب  .دروآ  تسد  هب  ار  همه  تیاضر  دـناوتب  یمکاح  هک  تسین  هنوگ  نیا  زین  یهلا  ریغ  ياـهتموکح 

.دراد

.درک یم  لمع  ادخ  نید  وا و  نامرف  هب  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دراوم  نیا  زا  يادج 
دزاس كاپ  هزره   ياه  فلع  زا  ار  مالسا  لاهن  دنک و  تعاطا  ار  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  تسیاب  یم  زین  اهدربن  رد 

رب ار  نآ  دنک و  هجوت  نآ  هب  دـهاوخب  وا  هک  دوبن  یبلطم  دـنک ؛ یفالت  يزور  دریگ و  لد  رد  ار  شا  هنیک  برع  تسا  نکمم  هکنیا  و 
.دراد مدقم  نامرف  تعاطا 

---
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َیِْصقُأ ْنَم  َیِْصقُأ  َِیبُس َو  ْنَم  َِیبُس  َِلُتق َو  ْنَم  َِلتُقَف 

َِهبُوثَْملا ُنْسُح  َُهل  یَجُْری  اَِمب  ْمَُهل  ُءاَضَْقلا  يَرَجَو 

َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهِّلل  ُضْرَْألا  َِتناَک  ذِإ 

ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَدْعَو َو  ُهّللا  َِفلُْخی  َْنل  ًالوُعْفََمل َو  انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  َو 

همجرت

.دندیدرگ رود  عامتجا ، هنحص  ای  نطو و  زا  یعمج  ریسا و  يا  هدع  دندش ، هتشک  نانآ  زا  یهورگ  سپ 

نآ زا  نیمز  اریز  دور ؛ یم  دنوادخ  کین  شاداپ  باوث و  نسح  دیما  نآ  رب  هک  يزیچ  هب  .دـش  يراج  نانآ  عفن  هب  یهلا  ياضق  ملق  و 
.تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  ییاهن  حتف  کین و  تبقاع  .دهد و  یم  ثرا  هب  دهاوخب  هک  دوخ  ناگدنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ ،

درک دهاوخن  دوخ  هدعو  فالخ  زگره  .تسا و  یندش  ماجنا  وا  هدـعو  ًاقیقحت  .تسا  هّزنم  كاپ و  یبیع  صقن و  ره  زا  ام  راگدرورپ 
.تسا راکتسرد  میکح و  ردتقم ، وا  و 
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یهلا ياضق  ملق 

هللا یلص  ادخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تامحز  زا  یسانش  ردق  ياج  هب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّما  میدروآ  هک  روط  نامه 
، وا ناکیدزن  ندرب  نیب  زا  محر ، عطق  يارب  هدرک و  ینمشد  اهنآ  اب  هنارّـصم  وا ، كاپ  نادناخ  مارتحا  تاعارم و  و  ملـس   هلآ و  هیلع و 

.دندش قفّتم  شنادنزرف  ندومن  يوزنم  دیعبت و  تراسا ،

دهع و رـس  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  تیامح  اب  هدنام و  مدـق  تباث  هک  دـندوب  یمک  هّدـع  اهنت  نایم ، نیا  رد 
.دندنام رادافو  دوخ  نامیپ 

رگید یعمج  ریسا و  يا  هدع  دندش ، هتشک  نانآ  زا  یهورگ  سپ  : » دنک یم  ضرع  اهنآ  تشونرس  هرابرد  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.َیِْصقُأ ْنَم  َیِْصقُأ  َِیبُس َو  ْنَم  َِیبُسَو  َِلُتق  ْنَم  َِلتُقَف  .دندش ؛» هدز  رانک  عامتجا  هنحص  زا  ای  نطو  زا 

رارق ّتیذا  ملظ و  دروم  ار  کـی  ره  هک : دوب  نآ  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نادـناخ  هراـبرد  تّما  ياـه  ییاـفو  یب  هجیتـن 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  دعب  دوب و  ناهج  نانز  رورس  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نانآ  نیتسخن  دندناسر : تداهـش  هب  ار  یتعامج  دنداد ؛

رد هک  یناسک  رگید  اهنآ و  نامـشچ  رون  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ربمایپ و  رادافو  رای  نیـشناج و  مالـسلا 
نانآ ناگتسب  نادنزرف و  زا  يرایـسب  زین  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیمهدزای  ات  دنتـشاد  رارق  تیالو  تماما و  هلـسلس 

طیارـش نآ  اب  هک  نیـسحلا  ینب  تاداـس  نسحلا و  ینب  تاداـس  زین  وا و  ناردارب  ساـبع ، نوچمه  ناـنمؤمریما  نادـنزرف  رگید  دـننام 
.دندیسر تداهش  هب  هنامولظم  تّما ، نارگمتس  تسد  هب  هنارگدادیب 
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هنومن قیداصم و  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رتخد  بنیز  .داد  خر  ـالبرک  ناـیرج  رد  نآ  زراـب  هنومن  هک  دـنتفرگ  تراـسا  هب  ار  یهورگ 
یحو و لیلج  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  هللادبعابا  دـنزرف  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  .تسا  ربمایپ  نادـناخ  تراسا  راکـشآ  رهاظ و  ياه 
دندنادرگ و ماش  قارع و  ياهرهش  رد  هدیشک  دنب  رد  ریسا و  ار  همه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  نارسمه و  نارهاوخ ، تلاسر ،

.دندرب دیزی  دزن  هب 

ار مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  .دنتخاس  نطو  يالج  هب  روبجم  ای  دندرب  تسد  رود  طاقن  هب  هتخاس  دیعبت  دوخ  نطو  زا  ار  يا  ّهدع 
ماما داوج ، ماما  سوط ؛ هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  دادـغب ؛ هب  هرّونم  هنیدـم  شّدـج  ياوأـم  نکـسم و  یگـشیمه ، ّرقم  زا 

یهاکناج طیارـش  تحت  رد  تلاسر  نادناخ  زا  يرایـسب  زین  دـندرب و  قارع  فلتخم  طاقن  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  يرگـسع  ماما  يداه ،
دنتفر ایند  زا  هنابیرغ  ای  دندش ؛ هدنکارپ  اههوک  اهارحص و  رد  یتح  نوگانوگ و  تابصق  اُرق و  اهرهـش ، رد  راچان  هب  هک  دنتفرگ ؛ رارق 

.دندیسر تداهش  هب  اهنآ  یفخم  ای  راکشآ  نارومأم  تسد  هب  ای  و 

باوث و نسح  دـیما  نآ  رب  هک  يزیچ  هب  .دـش  يراـج  ناـنآ  عفن  هب  یهلا  ياـضق  ملق  و  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  همادا  رد 
.َِهبُوثَْملا ُنْسُح  َُهل  یَجُْری  اَِمب  ْمَُهل  ُءاَضَْقلا  يَرَجَو  .دور » یم  دنوادخ  کین  شاداپ 

يارب اه  نایرج  نیا  هک  هتبلا  دص  دش و  يراج  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  تراسا  تداهـش و  يراتفرگ ، هب  یهلا  نامرف  ملق  يرآ ،
.دندیدرگ هاگ  هیکت  يوأم و  تامم  تایح و  نامز  رد  تما  يارب  اریز  تشاد ؛ لابند  هب  ار  ملاع  راگدرورپ  شاداپ  رجا و  باوث ، نانآ 

ناگدنب تسین  نکمم 
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.دنوشن یهلا  گرزب  باوث  رجا و  لومشم  دننک و  لمّحت  ار  بئاصم  همه  نیا  ادخ  نید  دربشیپ  هار  رد  يا  هتسیاش 

هک دوـخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  تسادـخ ، نآ  زا  نـیمز  اریز  : » دـنک یم  ضرع  تاـنایرج  نـیا  هـمادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما 
ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهِّلل  ُضْرَْألا  َِتناَک  ذِإ  .تسا » ناراگزیهرپ  نآ  زا  ییاهن  حـتف  کـین و  تبقاـع  دـهد و  یم  ثرا  هب  دـهاوخب 

.َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلاَو 

نیا هب  دریگ  یم  رارق  نیقتم  رایتخا  رد  تیاهن  رد  ایند  يرادمامز  دشاب : هتـشاد  دناوت  یم  ینعم  ود  تسا  نیقتم  نآ  زا  تبقاع  هک  نیا 
نانآ تسد  رد  روما  هرادا  دوش و  یم  نیقتم  يایند  ایند  دـنروآ و  یم  ور  مالـسا  هب  مدرم  دـننک ، یم  دـشر  نیقتم  مک  مک  هک  لـکش 

ره درادـن ، دوجو  یکـش  تسا  نیقتم  ِنآ  زا  ترخآ  هک  مود  ینعم  دروم  رد  .تسا  نیقتم  نآ  زا  ترخآ  هک  نیا  رگید  .دوـب  دـهاوخ 
.تسین راظتنا  زا  رود  مه  لوا  ریبعت  دنچ 

اُهثروی هّلل  ضرالا  ّنا  اوربصاو  هللااب  اونیعتسا  هموقل  یسوم  لاق  : )) دیامرف یم  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  هتفرگرب  اعد  ریخا  هلمج  ود  نیا 
هب تسادخ ، کلم  نیمز  هک  دینک  ربص  دیهاوخب و  يرای  ادخ  زا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  نیقّتُملل ؛)) هبقاعلا  هدابع و  نم  ُءاشی  نم 

(1)« .تسا ناراگزیهرپ  يارب  يزوریپ  تبقاع و  نسُح  .دراذگ و  یماو  دنشاب  نآ  هتسیاش  دهاوخب و  هک  دوخ  ناگدنب  زا  سک  ره 

اریز .دسر  یم  رظن  هب  حیحص  زین  لوا  ریبعت  ًارهاظ  هیآ  نیا  ساسا  رب 

هیآ 28. فارعا ، هروس  - 1
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هیلع نامز  ماما  تلود  هب  هراشا  هّلل  ضرالا  ّنإ  هلمج  رگا  .دهدب  لیئارسا  ینب  هب  ار  يدازآ  تراشب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
تسین و ایند  هب  رـصحنم  طقف  یهلا ، شاداپ  رجا و  نیا  هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا  .دنک  یم  تیوقت  ار  هتکن  نیمه  زین  دشاب  مالـسلا 

.دوش یم  زین  ترخآ  لماش 

ًاقیقحت .تسا  هّزنم  كاپ و  یبیع  صقن و  ره  زا  ام  راگدرورپ  : » دنک یم  ضرع  یهلا  هدعو  نیا  ندش  یلمع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما 
َناک ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُسَو  تسا ؛» راکتسرد  میکح و  ردتقم ، وا  درک و  دهاوخن  دوخ  هدعو  فالخ  زگره  .تسا و  یندش  ماجنا  وا  هدعو 

.ُمیِکَْحلاُزیِزَْعلا َوُهَو  ُهَدْعَو  ُهّللا  َِفلُْخی  َْنل  ًالوُعْفََمل َو  انِّبَر  ُدْعَو 

شیاه هدعو  .تسا  رداق  وا  .دنیب  یمن  شحلاص  ناگدنب  هب  نیمز  ندیـشخب  يارب  یعنام  چیه  وا  نیاربانب  تسا : هزنم  یتساک  ره  زا  وا 
اه نیا  همه  .دنک  فلخت  شا  هدعو  زا  هک  درادن  دوجو  یلیلد  سپ  تسین  شتردق  قوف  یتردـق  تسا و  زاین  یب  .تسا  یندـش  ماجنا 

.تسا تمکح  ساسا  رب  دشخب  یم  صاخ  ناگدنب  هب  هک  نیا  تسا و  تّزع  لیلد  هب 

امش زا  یناسک  هب  دنوادخ  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  رون » هروس   » رد هک  تسا ؛ هداد  نینموم  هب  يرایسب  ياه  هدعو  نآرق  رد  دنوادخ 
(1)« .درک دهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهد  یم  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک 

ققحم اـیند  رد  هک  تسا  يا  هدـعو  تسا و  هداد  ناگدـنروآ  ناـمیا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  ياـه  هدـعو  اـهتمعن و  هلمج  زا  نـیا 
.دش دهاوخ 

هیآ 55. رون ، هروس  - 1
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دـش و دـهاوخ  قّقحم  ترخآ  رد  هک  هداد  اهنآ  هب  زین  ییاه  هدـعو  هداد  نینمؤم  هب  هک  يویند  ياه  هدـعو  رب  هوـالع  لاـعتم  دـنوادخ 
غاب نامیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  هب  دـنوادخ  : » میناوخ یم  هبوت  هروس  رد  هنومن  يارب  .دیـسر  دـنهاوخ  اـهنآ  هب  ترخآ  ملاـع  رد  نینمؤم 

رد يا  هزیکاپ  ياه  نکـسم  و  دـنام ؛ دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ؛ يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هداد  هدـعو  تشهب  زا  ییاـه 
(1) …« و هتخاس ) اهنآ  بیصن   ) نادواج ياه  تشهب 

ربکا هللا  نم  ناوضرَو  ندع  تانج  یف  هبیط  نکاسمَو  اهیف  نیدلاخ  راهنألا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  تانمؤملا  نینمؤملا و  هللا  دعو  - 1
هیآ 72. هبوت ، هروس  .میظعلا  زوفلا  وه  کلذ 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  یفرعم  مجنپ : شخب 

هراشا
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ِفرَذـُْتلَف ْمِِهْلثِِمل  َنُوبِداَّنلا َو  ِبُدـْنَْیلَف  ْمُهاَّیِإ  َنوُکاَْبلا َو  ِْکبَْیلَف  اَمِِهلآ  اَمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِّیلَع  دَّمَُحم َو  ِْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  ِِبئاَـطَْألا  یَلَعَف 
َنوُّجاَْعلا َّجِعَی  َنوُّجاَْضلا َو  َّجِضَی  َنوُخِراَّصلا َو  ِخُرْصَْیل  ُعُومُّدلا َو 

ُْنیَسُْحلا َْنیَأ  ُنَسَْحلا  َْنیَأ 

ِْنیَسُْحلا ُءاَْنبَأ  َْنیَأ 

ِحلاَص َدَْعب  ٌِحلاَص 

قِداَص َدَْعب  ٌقِداَص  َو 

ِلِیبَّسلا َدَْعب  ُلِیبَّسلا  َْنیَأ 

ِهَرَیِْخلا َدَْعب  ُهَرَیِْخلا  َْنیَأ 

ُهَِعلاَّطلا ُسوُمُّشلا  َْنیَأ 

ُهَرِینُْملا ُراَْمقَْألا  َْنیَأ 

ُهَرِهاَّزلا ُمُْجنَْألا  َْنیَأ 

ِْملِْعلا ُدِعاَوَق  ِنیِّدلا َو  ُماَلْعَأ  َْنیَأ 

همجرت

يراز و دنیرگب و  ناگدننک  هیرگ  دیاب  داب  ناشنادـناخ  اهنآ و  رب  ادـخ  دورد  هک  یلع  دّـمحم و  تیب  لها  ناگزیکاپ  ناکین و  رب  سپ 
لاثما يارب  .دـنروآرب و  دایرف  هجـض و  دنـشکرب و  لد  زا  هلان  دـنراب ، ورف  ناگدـید  زا  کشا  ناـنآ  يارب  یناوارف  هب  ناگدـننک  نویش 

، دزیر ورف  اهکشا  دیاب  نانآ 
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: دننک داد  غیج و  ناگدننک  داد  غیج و  دنهد و  رس  نویش  هلان و  ناگدننک  نویش  هلان و  دننز  دایرف ، ناگدننکدایرف 

؟ مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  دنیاجک 

؟ مالسلا مهیلع  نیسح  نادنزرف  دنیاجک 

! هتسیاش زا  دعب  يا  هتسیاش 

! وگتسار زا  دعب  ییوگتسار 

؟) امنهار و   ) هار زا  سپ  امنهار ) و   ) هار تساجک 

؟ هدش هدیزگرب  زا  سپ  هدش ، هدیزگرب  تساجک 

؟ هدننک عولط  ياهدیشروخ  دنیاجک 

؟ ینارون ياههام  دنیاجک 

؟ هدنشخرد ناگراتس  دنیاجک 

؟ ملع ياهنوتس  نید و  ياه  هناشن  دنیاجک 

؟ تسیرگ دیاب  یسک  هچ  رب 

هراشا

هب کنیا  دـش و  هراشا  دـندش ، لّمحتم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هک  یمالآ  اـهترارم و  هب  اـعد  یلبق  ياـهزارف  رد 
: تسا هدش  هراشا  هنوگ  نیا  اه  نآ  ناوریپ  فیاظو 

يراز و دنیرگب و  ناگدننک  هیرگ  دیاب  داب  ناشنادناخ  اهنآ و  رب  ادـخ  دورد  هک  یلع  دّـمحم و  تیب  لها  ناگزیکاپ  ناکین و  رب  سپ  »
لاثما يارب  و.دـنروآ  رب  دایرف  هجـض و  دنـشکرب و  لد  زا  هلان  دـنراب ، ورف  ناگدـید  زا  کشا  ناـنآ  يارب  یناوارف  هب  ناگدـننک  نویش 

غیج و ناگدننک  داد  غیج و  دنهد و  رس  نویش  هلان و  ناگدننک  نویـش  هلان و  دننز ، دایرف  ناگدننکدایرف  دزیر ، ورف  اهکـشا  دیاب  نانآ 
دعب يا  هتسیاش  مالسلا ؟ مهیلع  نیسح  نادنزرف  دنیاجک  مالسلا ؟ هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  دنیاجک  هک   دننک  داد 
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هدیزگرب زا  سپ  هدش ، هدیزگرب  تساجک  امنهار ؟) و   ) هار زا  سپ  امنهار ) و   ) هار تساجک  وگتسار ! زا  دعب  ییوگتـسار  هتـسیاش ! زا 
ْمِِهْلثِِملَو َنوـُبِداَّنلا  ِبُدـْنَْیلَف  ْمُهاَّیِإَو  َنوُکاَْـبلا  ِکـْبَْیلَف  اَـمِِهلآ  اَـمِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِّیلَعَو  دَّمَُحم  ِْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  ِِبئاَـطَْألا  یَلَعَف  هدـش »؟

ٌِحلاَص ِْنیَـسُْحلا  ُءاَْنبَأ  َْنیَأ  ُْنیَـسُْحلا  َْنیَأ  ُنَسَْحلا  َْنیَأ  َنوُّجاَْعلا  (2) َّجِعَی َنوُّجاَْـضلا َو   (1) َّجِضَیَو َنوُخِراَّصلا  ِخُرْـصَْیلَو  ُعُومُّدلا  ِفَرُذْتلَف 
.ِهَرَیِْخلا َدَْعب  ُهَرَیِْخلا  َْنیَأ  ِلِیبَّسلا  َدَْعب  ُلِیبَّسلا  َْنیَأ  قِداَص  َدَْعب  ٌقِداَص  ِحلاَص َو  َدَْعب 

اهنت دیعبت  تراسا و  تداهـش ، دندش  لمّحتم  ار  ینوگانوگ  ياهترارم  اه و  جنر  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  يرآ ،
نیا یگدـنز  خـیرات  هک  ینادـجو  بحاـص  ناـسنا  ره  .دـش  دراو  ترتـع ، نادـناخ  نینزاـن  دوـجو  رب  هـک  تـسا  یبئاـصم  زا  یـشخب 

.تسا هدشن  ینادـناخ  چـیه  هب  هدـش  نادـناخ  نیا  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  یمتـس  ملظ و  داد : دـهاوخ  یهاوگ  دـناوخب  ار  ناراوگرزب 
( .تسا هدرکن  ینادناخ  چیه  دنا  هدرک  تیرشب  هعماج  هب  نادناخ  نیا  هک  یتمدخ  هکنانچ  )

کشا شنامشچ  زا  دنک و  یم  نویش  يراز و  دهد ، یم  رس  هلان  هآ و  شنازیزع  نداد  تسد  زا  تبیـصم  رد  ناسنا  تسا  نیا  رب  مسر 
مهیلع ربمایپ  تیب  لها  زا  رتزیزع  رتبوبحم و  یناسک  هچ  دوش  هتخیر  نازیزع  يارب  اهکـشا  هک  تسا  نیا  رب  رارق  رگا  .دوش  یم  يراج 

هیلع نیسح  تبیصم  رد  اه  هلان  رگا  دزیرن ، مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  تیمولظم  يارب  اهکشا  رگا  دنتـسه ؟ مالـسلا 
اـضر ماما  ساسا  نیمه  رب  درک !؟ هلان  دیـشک و  هآ  دیاب  یناسک  هچ  يارب  ددرگن ، يراج  شباحـصا  هداوناخ و  نادـنزرف و  مالـسلا و 

ناّیر هب  مالسلا  هیلع 

(. ص 318 ج 2 ، برعلا ، ناسل  َحاَصَو ، هتوص  َعفر  ّجضی : ّجض ،  ) ندز دایرف  ادص و  ندرک  دنلب  ینعم  هب  ّجض »  » هدام زا  ّجضی  - 1
.ندرک داد  غیج و  ینعم  هب  ّجع »  » هدام زا  ّجعی  - 2
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رـس ار  وا  هک  نک  هیرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رب  ینک ، هیرگ  یـسک  يارب  یتـساوخ  رگا  بیبـش ! رـسپ  يا  : » دومرف بیبـش  نب 
«. دنتخاس دیهش  وا  اب  دنتشادن  یهیبش  نیمز  رد  هک  وا  نادناخ  زا  رفن  هدجیه  و  دندیرب …

دیاب .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  هیرگ  نآ  ياـههار  زا  یکی  درک و  مهارف  ار  نیمز  رد  نیقتم  تیمکاـح  هنیمز  دـیاب  دـیدرت  یب 
.تسا هدـش  عقاو  هچ  هتـشذگ  رد  دـنمهفب  دـنور و  ورف  رکف  رد  مدرم  اـت  دراد ، تیعوضوم  هک  يا  هیرگ  .داد  شرتـسگ  ار  هیرگ  نیا 

«. تسا رفص  مرحم و  زا  میراد ، هچ  ره  ام  : » دومرف هک  تساشگ  هار  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  مالک  ینعم ، نیا  مهف  يارب 

اه هتکن 

هب سپس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  ادتبا  دنراد : هراشا  مامه  ماما  هد  هب  هلمج  دنچ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  الاب  ریباعت  زا  . 1
هراشا مّود  حلاص  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  لّوا : حلاص  زا  دارم  هک  تسا  هدمآ  حلاص  دعب  ٌحلاص  هاگ  نآ  مالـسلا ؛ هیلع  نیـسح  ماما 

.تسا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 

هیلع مظاک  ماما  هب  هراشا  مّود  قداص  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  هب : هراشا  لّوا  قداص  هک  هدمآ  قداص ، زا  دعب  ٌقداص  ریبعت  همادا  رد 
ماما هب : هراشا  مّود  لیبس  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  هب  هراشا  لّوا  لیبس  هک  هدمآ  لیبس  زا  دعب  ٌلیبس  هب  ریبعت  نآ  زا  سپ  .تسا  مالـسلا 
هیلع يداـه  ، ) یقنلا یلع  ماـما  لوا  »ي  هریخ  » زا روـظنم  هک  تسا ، هریخ  زا  دـعب  ٌهریخ  ریبـعت  سپـس  تسا ؛ مالـسلا  هـیلع  یقت  دّـمحم 
نیأ «، » راـمقالا نیأ  «، » سومـشلا نیأ   » ياـه هلمج  اـب  ماجنارـس  تسا و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  مّود  »ي  هریخ  » و مالـسلا )

« مالعالا نیأ  «، » مجنالا
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.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  اهنآ  همه  یعمج  روط  هب  رگید  راب  کی  و 

ماـما هب  هدـش و  هراـشا  ـالبق  ناـنمؤم  ریما  هب  تسا  نشور  .دـنا  هتفگ  دوردـب  ار  يداـم  ناـهج  هک  دنتـسه  یناـسک  همئا  زا  دادـعت  نیا 
.تسا ترضح  نآ  اب  هطبار  رد  اعد  نیا  یلصا  شخب  هک  ارچ  .دوش  یم  هتخادرپ  لصفم  روط  هب  هللا » هیقب   » ناونع اب  مه  مهدزاود 

اهنآ زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  دنراد  هراشا  اهنآ  تیصوصخ  دنچ  هب  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  هراشا  نیع  رد  اه  هلمج  نیا  . 2
: مینک یم  هراشا 

حلاص فلا )

قوقح دهد و  یم  ماجنا  ار  یهلا  ضیارف  هک : تسا  یـسک  حلاص  تسا  هدـمآ  حـلاص  هملک  ینعم  هرابرد  نیرحبلا » عمجم   » باتک رد 
.تسا هدمآ  راگزیهرپ  بوخ و  وکین ، يانعم  هب  حلاص  هملک  زین ، تغل  رگید  بتک  رد   (1) دزادرپ یم  ار  مدرم 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدنبیز  دشاب ، یـسکره  هدنبیز  هکنآ  زا  لبق  حـلاص  ریبعت  تسا  نشور 
َوه َهللا  ّنإف   )) میرحت هروس  مراـهچ  هیآ  هک  یماـگنه  هدـمآ  یتیاور  رد  .تسا  دـیجم  نآرق  زا  هتفرگ  رب  تقیقح  رد  ریبعت  نیا  .تسوا 

ار مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ، لزان  ریهظ )) کلذ  دعب  هکئالملاَو  نینمؤملا  حلاَصَو  لیِربِج  ُهالوَم 
(2) .تسا نینمؤملا  حلاص  نیا  مدرم ! يا  دومرف : تفرگ و 

ص 386. ج 2 ، نیرحبلا ، عمجم  - 1
ُْثیَحَف ًهَّرَم  اَّمَأ  ِْنیَتَّرَم  َُهباَحْصَأ  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َفَّرَع  ْدََقل  َلاَق  مالـسلا  هیلع  رَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  - 2
ُلوُسَر َذَخَأ  َهَیْآلا  َنِینِمْؤُْملا  ُحـِلاص  ُلیِْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهّللا  َّنِإَف  ُهَیْآلا  ِهِذَـه  َْتلََزن  ُْثیَحَف  َهَِیناَّثلا  اَّمَأ  ُهَالْوَم َو  ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َلاَق 

ص 232. ج 22 ، راونالا ، راحب  .َنِینِمْؤُْملا  ُِحلاَص  اَذَه  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف  مالسلا  هیلع  ِّیلَع  ِدَِیب  ِهَّللا ص 
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قداص ب )

قادصم دناوت  یم  ادخ  یقیقح  ناگدنب  زا  کی  مادـک  هک  نیا  اما  .تسا  هدـمآ  وگتـسرد  وگتـسار و  يانعم  هب  تغل  رد  قداص  هملک 
اونمآ نیذلا  اهیأ  ای  هیآ …((  دروم  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  .تفرگ  کمک  ناوت  یم  هدیسر  تایاور  زا  دشاب ، هملک  نیا  یقیقح 

هک دنتسه  همئا  نوقداص ، : » دومرف خساپ  رد  .دنتسه  یناسک  هچ  نیقداص  زا  دارم  هک  هدش  لاؤس   (1) (( نیقداصلا َعم  اونُوکَو  هللا  اوقتا 
(2)« .دنقداص ناشتعاط  رد 

رد دـنوادخ  میتسه و  ام  نوقداص  زا  روظنم  : » دومرف هک  هدـش  لقن  نیقداصلا » عم  اونوک  هیآ …«  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
(3) «. تسا هتشاد  رظن  دم  ار  ام  ترابع  نیا 

لیبَسلا ج )

هب ریبـعت  مالـسلا   هیلع  موـصعم  همئا  زا  اـج  نیا  رد  .دـشاب  یم  نشور » هار   » ینعم هب  مه  و  هار »  » ینعم هب  مه  تغل  رد  لـیبس »  » هـملک
هار همئا  هک  تسا  هدـش  باختنا  مالـسلا  هیلع  موصعم  همئا  يارب  تهج  نآ  زا  ناونع  نیا  لیبس ، ینعم  هب  هجوت  اـب  .تسا  هدـش  لـیبس 

.دنشاب یم  ادخ  هب  ندیسر  نشور 

.113 هبوت ، - 1
َلاَق َنِیقِداّصلا  َعَم  اُونوُکَو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  َّلَجَو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  ُْتلَأَس  َلاَق  دَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  - 2

ص 31. ج 24 ، راونالاراحب ، .ْمِِهتَعاَِطب  َنوُقیِّدِّصلا  ُهَِّمئَْألا  َنُوقِداَّصلا 
.اذهب ینع  انایا  نوقداصلا و  نحن  ص 21 -  ج 1 ، مالسإلا ، مئاعد  - 3
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لیبس دـنا  هدرک  ادـتقا  ام  هب  هک  یناسک  يارب  : » دومرف  (1) لبـسلا ) اوُِعبَّتَت  َالَو   ) هیآ لیذ  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
( لبـسلا اوعبتت  الو  هوعّبتاف  ًامیقتـسم  یطارـص  اذـه   ) هیآ لیذ  رد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يرگید  تیاور  رد   (2) «. میتسه

(3)« میتسه ام  لیبس  : » دومرف

هَرَیِخْلا د )

هب تسا  هدش  هتفگ  هَرَیِخ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هب  هک  نیا  تسا و  هدـش » باختنا   » و هدـیزگرب »  » يانعم هب  تغل  رد  هَرَیِخ  هملک 
.دنا هدش  باختنا  هدیزگرب و  مدرم  تیاده  يارب  هک  تسا  نیا  رطاخ 

یم امش  مّکبر : هریخَو  مکّیبن  یّصو  ینا  متملع  دقل  : » دیامرف یم  هنیدم ، مدرم  هب  باطخ  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
(4)« .متسه امش  راگدرورپ  هدیزگرب  امش و  ربمایپ  نیشناج  نم  هک  دیناد 

نابات ياهدیشروخ 

فاصوا اب  زارف  نیا  رد  دومرف و  هراشا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  کی  کی  هب  میقتسم  ریغ  روط  هب  یلبق  زارف  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
ضرع ریبعت  نیلّوا  رد  هدرک و  هراشا  اهنآ  عومجملا  ثیح  نم  عومجم  هب  يرگید  ددعتم 

.153 ماعنا ، - 1
نحنو هنجلا  یلا  هادهلا  نحنو  انب  يدتقا  نمل  لیبسلا  نحن  ص 20 ، ج 24 ، راونالا ، راحب  - 2

، ُلِیبَّسلا ُنَْحن  َلاَق  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َلـُبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ـال  ُهوُِعبَّتاَـف َو  ًامیِقَتْـسُم  یِطارِـص  اذـه  ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  رَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  - 3
ص 13. ج 24 ، راونالاراحب ،

ص 239. راونالاراحب ج 28 ، ص 31 -  ج 8 ، یفاک ، - 4
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.ُهَِعلاَّطلا ُسوُمُّشلا  َْنیَأ  هدننک ؛»؟ عولط  ياهدیشروخ  دنیاجک  : » دنک یم 

دوجو دیشروخ  رد  هک  تسا  یتایصوصخ  رطاخ  هب  دنا ؛ هدش  هیبشت  فیـصوت و  نابات  دیـشروخ  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هکنیا 
هک نیا  رب  هوالع  اریز  دنک ، یم  افیا  هدنز  تادوجوم  مامت  ناسنا و  یگدـنز  رد  ار  شقن  نیرت  هدـنزاس  نیرت و  مهم  دیـشروخ  .دراد 

تکرح ناـهایگ ، شرورپ  اـه ، ناراـب  لوزن  اـهداب ، شزو  دـنریگ : یم  هیاـم  نآ  زا  زین  یتاـیح  رگید  عباـنم  تسا  ترارح  رون و  عبنم 
هب مینک  تقد  تسرد  رگا  مادـک  ره  گنـس ، لاـغز  تفن و  نوچمه  از ، يژرنا  عباـنم  ندـمآ  دـیدپ  یتح  اـهراشبآ و  واـه  هناـخدور 

گرم توکـس و  یکیرات ، ددرگ ؛ شوماـخ  شخب  تاـیح  غارچ  نیا  يزور  رگا  هک  يروط  هب  تسا  باـتفآ  رون  هب  هتـسباو  یتروص 
.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  اج  همه 

.ُهَرِینُْملا ُراَْمقَْألا  َْنیَأ  ینارون »؟ ياههام  دنیاجک  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  همادا  رد 

بـش رد  اّما  دریگ  یم  دیـشروخ  زا  ار  شرون  هچ  رگ  هام  .دنا  هدـش  هیبشت  ناشخرد  هام  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  ریبعت ، نیا  رد 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  دوخ  رون  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  .دـنک  یم  نشور  ار  نیمز  هک  تسا  یناشفارون  عبنم  اهنت 

.دنناسر یم  هتسیاش  ناتسود  هب  دنریگ و  یم  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  و  ملس   هلآ و 

.ُهَرِهاَّزلا ُمُْجنَْألا  َْنیَأ  هدنشخرد »؟ ناگراتس  دنیاجک  : » تسا هدمآ  اعد  همادا  رد 

ریـسم و باـختنا  رد  ناگراتـس  هک  تسناد  هتکن  نیا  ار  ناـشخرد  ناگراتـس  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هیبـشت  ّتلع  ناوتب  دـیاش 
تاهج صیخشت 
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هدش هیبشت  اهنآ  هب  دنتـسه  تیرـشب  يامنهار  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  اذل  دنراد ؛ امنهار  شقن  دـنرثؤم و  رایـسب  ییایفارغج 
ره رد  زین  هزورما  .دنیرشب  هعماج  تیونعم و  نامسآ  نیمز و  ياه  تنیز  زین  ناماما  دننامسآ ، ياه  تنیز  ناگراتس  هک  نانچ  مه  .دنا 

.تسا شخب  مارآ  رگ و  تیاده  شخب ، تنیز  ناشخرد ، دراد  دوجو  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دقرم  هک  ینیمزرس 

.ِْملِْعلا ُدِعاَوَق  ِنیِّدلا َو  ُماَلْعَأ  َْنیَأ  ملع »؟ ياهنوتس  نید و  ياه  هناشن  دنیاجک  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 

.دنا هدش  یفرعم  تیاده  يارب  تمالع  هناشن و  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ترابع  نیا  رد 

نیا هرابرد  .دنا  هدش  یفرعم  همیخ  نیا  ياهدومع  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  تسا  همیخ  هب  ملع  هیبشت  قوف  ترابع  رگید  هتکن 
.مینک یم  رظن  فرص  نآ  زا  بلطم ، هلاطا  مدع  رطاخ  هب  هک  تسا  يدایز  ياهثحب  ریباعت 
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روهظ ماگنه  ناشیا  ياه  همانرب  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يوجتسج  رد  مشش : شخب 

هراشا
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ِهَیِداَْهلا ِهَْرتِْعلا  َنِم  ُولَْخت  َال  ِیتَّلا  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  َْنیَأ 

ِهَمَلَّظلا ِِرباَد  ِعْطَِقل  ُّدَعُْملا  َْنیَأ 

ِجَوِْعلا ِْتمَْألا َو  ِهَماَقِِإل  ُرَظَْتنُْملا  َْنیَأ 

ِناَوْدُْعلا ِرْوَْجلا َو  َِهلاَزِِإل  یََجتْرُْملا  َْنیَأ 

ِنَنُّسلا ِِضئاَرَْفلا َو  ِدیِدْجَِتل  ُرَخَّدُْملا  َْنیَأ 

ِهَعیِرَّشلا ِهَّلِْملا َو  ِهَداَعِِإل  ُرَّیَخَتُْملا  َْنیَأ 

ِهِدوُدُح ِباَتِْکلا َو  ِءاَیْحِِإل  ُلَّمَؤُْملا  َْنیَأ 

ِِهلْهَأ ِنیِّدلا َو  ِِملاَعَم  ِییُْحم  َْنیَأ 

همجرت

جراخ اهنآ  زا  دراد و  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگ  تیاده  ترتع  نیب  رد  هک  یهلا  ياهتمعن )  ) هدنامزاب نآ  تساجک 
؟ تسین

؟ تسا هدش  هدامآ  نارگمتس  يرادمامز  يرگمتس و  هب  نداد  نایاپ  يارب  هک  یسک  نآ  تساجک 

؟ دزاس میقتسم  راوتسا و  ار  رشب ) یگدنز  رد   ) اه یجک  اه و  فعض  دور  یم  راظتنا  هک  یسک  نآ  تساجک 

.دزاس لئاز  ناهج  زا  ار  ینمشد  يرگدادیب و  ملظ ، ساسا  هک  هدش  هتسب  وا  هب  اهدیما  هک  یسک  نآ  تساجک 

؟ یهلا ننس  ینید و  بادآ  تابجاو ، دیدجت  يارب  هدش  هتخودنا  هریخذ  نآ  تساجک 

؟ دنادرگ زاب  ار  تعیرش  هتفر  تسد  زا  ماکحا  ات  هدش  هدیزگرب  هک  نآ  تساجک 

يارب ات  هدش  هتسب  وا  هب  اهوزرآ  هک  یسک  نآ  تساجک 
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؟ دزیخ اپب  ماکحا  دودح و  نآرق ، ایحا 

؟ نامیا لها  نید و  ياه  هناشن  راثآ و  رگایحا  نآ  تساجک 

؟ تساجک هللا  هیقب 

نسح ماما  ات  ترضح  نآ  نادنزرف  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  زا  تساجک ،)  ) نیأ هملک  اب  لبق  ياهزارف  رد 
یهلا ياهتمعن )  ) هدنامزاب نآ  تساجک  : » دهد یم  همادا  نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  زارف  نیا  رد  دش ، هتفرگ  غارس  مالسلا  هیلع  يرکـسع 

َنِم ُولَْختَال  ِیتَّلا  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  َْنیَأ  تسین »؟ جراـخ  اـهنآ  زا  دراد و  رارق  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگتیادـه  ترتع  نیب  رد  هک 
.ِهَیِداَْهلا ِهَْرتِْعلا 

: درک هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  تسا ؟ یسک  هچ  هللا » هیقب   » زا روظنم  هکنیا  رد 

.تسین نوریب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  زا  هللا  هیقب  اعد  حیرصت  قبط  ًاعطق  لوا : هتکن 

متنک نإ  مکل  ٌریخ  هللا  هیقب  ، ) تسا هدـش  هدرب  راـک  هـب  هیآ 86  دوه  هروـس  رد  راـب  کـی  دـیجم  نآرق  رد  هللا » هیقب   » هملک مود : هتکن 
(. نینمؤم

رتهب امش  يارب  هللا  هّیقب  دیامرف : یم  نیمز  رد  داسف  یشورف و  مک  زا  یهن  زا  سپ  دنوادخ  هک  دنتسه  بیعش  موق  بطاخم  هیآ  نیا  رد 
.تسا یهلا  شاداپ  ای  لالح و  هیامرس  دوس و  هیآ ، نیا  رد  هللا  هیقب  زا  روظنم  هک  دیشاب  نمؤم  رگا  تسا ،

دنوادخ فرط  زا  هک  یشخبدوس  دوجو  ره  اما  دنا  بیعـش  موق  هیآ  بطاخم  دنا  هدرک  نایب  هیآ  نیا  لیذ  رد  نیرـسفم  هک  روط  نامه 
.دوش یم  بوسحم  هللا  هیقب  دوش ؛ وا  تداعس  ریخ و  هیام  دنامب و  یقاب  رشب  يارب 
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سدقم دوجو  ، (1) هللا هیقب  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رگ  ناـیب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياـه  تیاور  قوـف ، هیآ  لـیذ  رد  موـس : هتکن 
رایتخا رد  دنوادخ  هک  يدیفم  يونعم و  تاناکما  اه و  هیامرس  عومجم  زا  اریز  تسا ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

: مینک یم  هراشا  تیاور  ود  هب  اجنیا  رد  .تسا  هدنام  یقاب  وا  اهنت  هتشاذگ ؛ رشب 

؟ دننک یم  مالس  نانمؤم ، ریما  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  هب  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یصخش  . 1

مان نیا  هب  یسک  وا  زا  شیپ  هداد ، رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  صوصخم  ادخ  ار  مان  نآ  ریخ ، : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم مالـس  وا  رب  هنوگچ  سپ  موش ، تناـبرق  درک : ضرع   (2)« .دـهن یمن  دوخ  رب  ار  مان  نآ  رفاک ، زج  مه  وا  زا  دـعب  هدـشن و  هدـیمان 

؟ دننک

.(3) نینمؤم ) متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  : ) دومن تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس  هللا ،» هیقب  ای  کیلع  مالّسلأ  : » دومرف

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیدلا » لامکا   » باتک رد  . 2

((. نینمؤم متنک  نإ  مکل  ٌریخ  هللا  هیقب  : )) تسا نیا  دیوگ ، یم  دوخ  مایق  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  يا  هلمج  نیتسخن 
سپس

لاح هس  زا  زین  يونعم  هفاضا  تسا و  يونعم  هفاضا  هفاضا  نیا  .تسا  هدـش  هفاضا  هللا »  » هملک هب  هیقب »  » هملک هللا » هیقب   » ترابع رد  - 1
تـسا هیمال  هفاضا  رظن  دروم  يانعم  هب  هجوت  اب  قوف  ترابع  رد  تسا و  هیمال  هفاضا  ای  هینایب و  هفاضا  ای  هیفرظ  هفاضا  ای  تسین  جراخ 

.درادن بسانت  رگید  یناعم  اب  نوچ 
.ًارفاک ّالإ  هدعب  هب  یّمسیال  هلبق و  دحا  هب  ّمسی  مل  نینمؤملاریما  هب  هللا  یّمس  مسا  كاذ  ال ، - 2

ص 275. مود ، دلج  یفاک ، لوصا  - 3
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: دـیوگ یم  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  مالـس  وا  رب  سک  چـیه  نآ  زا  سپ  .امـش  ناـیم  رد  وا  هفیلخ  تّجح و  هللا ، هیقب  مـنم  دـیازفا : یم 
«. هضرأ یف  هللا  هیقب  ای  کیلع  مالسلا  »

هک مود  هتکن  تسین و  نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  هریاد  زا  هللا  هیقب  قادـصم  هک  لّوا  هتکن  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب 
هتکن ددرگ و  وا  تداعـس  ریخ و  هیام  هدنام و  یقاب  رـشب  يارب  ادـخ  فرط  زا  هک  تسا  یعفان  دوجو  ره  مکل » ریخ  هللا  هیقب   » زا روظنم 
نیرت نشور  زا  ماما ، نیرخآ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  میریگ  یم  هجیتن  هدـش ، لـقن  هک  یتاـیاور  ینعی  موس 

.دشاب یم  هللا  هیقب  قیداصم 

يرگمتـس و هب  نداد  ناـیاپ  يارب  هـک  یـسک  نآ  تساـجک  : » دـنک یم  ضرع  هـمادا  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هللا » هـیقب   » ریبـعت زا  دـعب 
ِهَمَلَّظلا ِِرباَد  ِعْطَِقل  ُّدَعُْملا  َْنیَأ  تسا »؟ هدش  هدامآ  نارگمتس  يرادمامز 

عطق ار  ترـضح  نآ  زین  اج  نیا  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سدـقم  دوجو  اـعد ، زارف  نیا  روظنم  دـش  صخـشم  یلبق  ناـیب  رد 
تفرشیپ عنام  هک  ییاهنآ  ناملاظ و  نارگمتـس ، هلـسلس  دیآ : یمرب  نینچ  ترابع  نیا  ساسا  رب  دنک ، یم  یفرعم  ناملاظ  هشیر  هدننک 

اما تشاد ؛ دنهاوخ  دوجو  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  روهظ  ات  دنتسه ؛ تیرشب  دشر  یقرت و  عنام  یلک  روط  هب  نیملسم و  مالسا و 
.دش دنهاوخ  نک  هشیر  نیگنن  هلسلس  نیا  وا  دوجو  دیشروخ  عولط  زا  سپ 

میقتسم راوتسا و  ار  رشب ) یگدنز  رد   ) اه یجک  اه و  فعض  دور  یم  راظتنا  هک  یـسک  نآ  تساجک  : » دنک یم  ضرع  دعب  هلمج  رد 
.ِجَوِْعلاَو ِْتمَْألا  ِهَماَقِِإل  ُرَظَْتنُْملا  َْنیَأ  دزاس ؛»؟
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یهارمگ يوس  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تیادـه و  يوس  هب  یهاگ  تکرح ، نیا  اما  تسا ، تکرح  لاح  رد  هشیمه  يرـشب ، ناوراک 
هب هک  اهنآ  هب  دیاب  دنوش و  هدنادرگرب  دنا ، تشگزاب  لباق  رگا  دننک ، یم  تکرح  یهارمگ  يوس  هب  هک  اهنآ  دوش  شالت  دیاب  .تسا 

ياه يرگاوغا  هب  هجوت  اب  حیحص  ریـسم  رد  نتفرگ  رارق  اما  دوش ؛ کمک  حیحـص ، ریـسم  نتفای  رد  دننک ، یم  تکرح  تیاده  يوس 
دناوتب هک  دنریگب  کمک  یسک  زا  دیاب  دننک  یط  ار  حیحص  ریـسم  نیا  دنهاوخ  یم  هک  اهنآ  نیاربانب  .تسین  ناسآ  رفک  نارادمدرس 

.دشاب دناوت  یمن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  زج  یسک  راصعا  نیا  رد  صخش  نآ  دنک و  تیاده  ریسم  نیا  رد  ار  اهنآ 

ینمشد يرگدادیب و  ملظ ، ساسا  هک  هدش  هتسب  وا  هب  اهدیما  هک  یسک  تساجک  : » تسا هدمآ  نینچ  اعد  دعب  هلمج  رد  ساسا  نیا  رب 
.ِناَوْدُْعلا ِرْوَْجلا َو  َِهلاَزِِإل  یََجتْرُْملا  َْنیَأ  دزاس ؛»؟ لیاز  ناهج  زا  ار 

تخاس هدامآ  یگدنب  تعاطا و  يارب  ار  هنیمز  درب و  نیب  زا  ار  اه  یناماسبان  نآ  ماما  یتقو  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـعب  هلمج  رد 
تساجک : » دنک یم  ضرع  اذل  .دوش  یم  مالسلا  هیلع  ماما  طسوت  ماکحا  يارجا  تیبرت و  هیلحت ،»  » تبون تفرگ  تروص  هیلخت  ینعی 

.ِنَنُّسلا ِِضئاَرَْفلا َو  ِدیِدْجَِتل  ُرَخَّدُْملا  َْنیَأ  یهلا »؟ ننس  ینید و  بادآ  تابجاو ، دیدجت  يارب  هدش  هتخودنا  هریخذ  نآ 

هب دـیدجت و  اه ، یهارمگ  نتخاس  هشیر  يارب  اه  شالت  نآ  زا  سپ  روهظ و  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیلوئـسم  هلمج  نیا  رد 
نییآ و دنک ، یم  روهظ  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  یتقو  تسا : نآ  يایوگ  هتکن  نیا  .تسا  هدش  صخشم  ننس  ضیارف و  ندروآ  هنحص 

مالسا زا  ریغ  يدیدج  تاررقم 
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یم دیدجت  دوب ، هدروآ  نأشلا  میظع  ربمایپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  ار  مالـسا  ماکحا  نید و  نامه  هکلب  دروآ ، یمن 
ار هدش  فیرحت  هچنآ  .دیادز  یم  هتـسشن ، ماکحا  رب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  میقتـسم  روضح  مدع  اهلاس  یط  هک  ار  يرابغ  دنک و 

.دروآ یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  هدماین ، هنحص  هب  لمع  يارب  هچنآ  دنز و  یم  رانک 

مالـسلا هیلع  ماما  دعب  هلمج  رد  اذـل  دوش  یم  هداعا  تما ، تدـحو  تعیرـش و  لصا  دـش ، دـیدجت  یهلا  ننـس  ضیارف و  هک  یماگنه 
.ِهَعیِرَّشلاَو ِهَّلِْملا  ِهَداَعِِإل  ُرَّیَخَتُْملا  َْنیَأ  دنادرگ »؟ زاب  ار  تعیرش  هتفر  تسد  زا  ماکحا  ات  هدش  هدیزگرب  نآ  تساجک  : » دنک یم  ضرع 

نییآ و .دریگ  یمن  رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  یهلا  دودـح  دـیجم و  نآرق  تبیغ ، رـصع  رد  میناد  یم  هک  نانچ 
شروضح اب  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ياه  همانرب  زا  تهج  نیمه  هب  .دنمکاح  اهناسنا  رب  يرـشب  تاررقم 

يارب ات  هدـش  هتـسب  وا  هب  اهوزرآ  هک  یـسک  نآ  تساجک  : » دراد هراشا  هتکن  نیا  هب  دـعب  هلمج  دـنک ؛ ایحا  ار  یهلا  دودـح  باـتک و 
.ِهِدوُدُحَو ِباَتِْکلا  ِءاَیْحِِإل  ُلَّمَؤُْملا  َْنیَأ  دزیخاپ »؟ هب  ماکحا  دودح و  نآرق ، ءایحا 

نیب زا  نید  ياه  هناشن  هتفرگ و  ارف  ار  یهلا  ماکحا  رابغ ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  روضح  مدع  رثا  رد  یتقو  تسا  نشور 
دعب هلمج  رد  ور  نیا  زا  دوب ؛ دنهاوخ  رایسب  تقـشم  رد  دنـسانشب ، تسه ؛ هک  نانچ  نآ  ار  نییآ  نید و  دنهاوخب  یناسک  دشاب ؛ هتفر 

هناشن راثآ و  رگایحا  تساجک  : » دنک یم  ضرع  تسا ، ناراد  نید  نید و  میالع  اه و  هناشن  ایحا  ترـضح : نآ  فیاظو  زا  هک  هدـمآ 
.ِِهلْهَأَو ِنیِّدلا  ِِملاَعَم  ِییُْحم  َْنیَأ  نامیا »؟ لها  نید و  ياه 

---
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َنیِدَتْعُْملا ِهَکْوَش  ُمِصاَق  َْنیَأ 

ِقاَفِّنلا ِكْرِّشلا َو  ِهَِیْنبَأ  ُمِداَه  َْنیَأ 

ِناَیْغُّطلا ِناَیْصِْعلا َو  ِقوُسُْفلا َو  ِلْهَأ  ُدِیبُم  َْنیَأ 

ِقاَقِّشلا ِّیَْغلا َو  ِعوُُرف  ُدِصاَح  َْنیَأ 

ِءاَوْهَْألا ِْغیَّزلا َو  ِراَثآ  ُسِماَط  َْنیَأ 

ِءاَِرْتفِالا ِبِذَْکلا َو  ِِلئاَبَح  ُعِطاَق  َْنیَأ 

ِهَدَرَْملا ِهاَتُْعلا َو  ُدِیبُم  َْنیَأ 

ِداَْحلِْإلا ِلِیلْضَّتلا َو  ِداَنِْعلا َو  ِلْهَأ  ُلِصْأَتْسُم  َْنیَأ 

همجرت

؟ ناراکزواجت تمظع  تهبا و  هدننکش  تساجک 

؟ ییورود كرش و  ياهانب  هدنبوک  مهرد  تساجک 

؟ يرگ نایغط  هانگ و  قسف و  لها  هدننکدوبان  تساجک 

؟ قاقن داسف و  یهارمگ و  ياه  تعارز  هدننک  ورد  ناتخرد و  ياه  هخاش  هدننک  عطق  تساجک 

؟ یناسفن ياهاوه  لطاب و  ياه  هشیدنا  ياه  هناشن  راثآ و  هدننکوحم  تساجک 

؟ تمهت تعدب و  غورد ، ياهنامسیر  هدننک  عطق  تساجک 

؟ نادّرمتم ناشکرس و  هدنبوک  مهرد  تساجک 

؟ ینید یب  یهارمگ و  تجاجل و  لها  هدننک  نک  هشیر  تساجک 

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 168 

http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :

قافن كرش و  ياهانب  هدنبوک  مهرد 

نایب صاخ  یلکش  هب  و  نیأ )…  ) یشسرپ تالمج  اب  هک  تسا  روهظ  زا  سپ  جع » » رـصع یلو  ياه  همانرب  نایب  عقاو  رد  تالمج  نیا 
: دنا هدش  حرطم  هدمع  لکش  هس  رد  یلک ، روط  هب  یشسرپ  تالمج  نیا  .دنا  هدش 

.دنراد یشخب  نانیمطا  يراودیما و  هبنج  هک  یتالمج  تاملک و  لوا : شخب 

.دنتسه هدننک  نک  هشیر  یبیرخت و  ینافوط ، هک  ییاه  همانرب  مود : شخب 

.دنراد یگدنزاس  هبنج  هک  یتامادقا  اه و  همانرب  موس : شخب 

.َنیِدَتْعُْملا ِهَکْوَش  ُمِصاَق  َْنیَأ  ناراکزواجت »؟ رادتقا  تردق و  هدننکش  تساجک  : » تسا هدمآ  اعد  زارف  نیا  زا  هلمج  نیلوا  رد 

دنرادروخرب و يا  هژیو  تردق  تکوش و  زا  ناراکزواجت  هک  دنک  یم  روهظ  يرـصع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دیآ  یمرب  ترابع  نیا  زا 
.دنرادن ار  نانآ  نتسکش  مهرد  ناوت  دنمتردق  هیاپدنلب و  ربهر  کی  نودب  مدرم  دنراد و  لماک  تیمکاح  ناهج  رب 

یم تروص  رگید  يا  هّدـع  يریذـپ  ملظ  يا و  هّدـع  يرهاظ  رادـتقا  تردـق و  ياول  تحت  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  ملظ و  ـالومعم 
يورین ناوت و  رادتقا ، بحاص  دارفا  هب  وس  کی  زا  هک  تسا  یلماع  تّهبا  رادتقا و   (1) .دریگ

تکرح رد  ناشیا  هکنانچ  .تفرگ  تروص  هر » » ینیمخ ماما  ياناوت  تسد  هب  رـضاح  رـصع  رد  تکرح ، مادقا و  نیا  زا  يا  هنومن  - 1
هلاس مـیژر 2500  تسکــش و  مـهرد  ار  ...و  كاواـس  هاـش ، تـمظع  رادـتقا و  ناریا ، تـلم  کـمک  اـب  لاـس 57  رد  دوـخ  یبـالقنا 

.دوب دهاوخ  یناهج  یگدننکش  تردق و  نیا  رصع  ماما  دروم  رد  و  تخاس ، نوگنرس  ار  یهاشنهاش 
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یحالـصا مادقا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  اذل  دنک ؛ یم  تشحو  بعر و  داجیا  نافعـضتسم  لد  رد  يوس  رگید  زا  دهد و  یم  فعاضم 
.دهدب تیقفوم  دیما  نافعضتسم  هب  .دزادنایب و  رادتقا  زا  ار  وا  دتفارد ، رادتقا  بحاص  اب  دیاب  دهد  ماجنا 

ِكْرِّشلا َو ِهَِیْنبَأ  ُمِداَـه  َْنیَأ  ییورود »؟ كرـش و  ياـهانب  هدـنبوک  مه  رد  تساـجک  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـمادا  رد  و 
.ِقاَفِّنلا

ناراکزواجت نامه  هب  طوبرم  هک  قافن  كرش و  ياه  هناسر  تاسسؤم و  اهانب ، ترضح  نآ  رـصع  رد  دناسر  یم  یبوخ  هب  ریبعت  نیا 
.ددرگ ناریو  اهنآ  یتایلمع  داینب  دیاب  ناشدوخ  نتسکش  مهرد  لابند  هب  هک  تسا  دابآ  مکحتسم و  تسا ،

.ناقفانم ناکرشم و  دوب : دنهاوخ  یضاران  تحاران و  رایسب  يدهم  ترضح  بالقنا  زا  میظع  هورگ  ود 

سأر كرش » ، » ناگرزب زا  یخرب  هتفگ  قبط  .تسا  يا  هشیر  ییانبریز و  روهظ ، رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  همانرب  الوصا 
تسخن زین  اه  بالقنا  رد  تسا و  يرورـض  مزال و  هدننک  باعرا  یتاغیلبت و  ياهانب  يا  هشیر  يدوبان  عطق و  اذل  تسا ؛ ناهانگ  همه 

.دور یم  نیب  زا  نآ  هناشن  میالع و  دوش و  یم  فرصت  میژر  نآ  یتاغیلبت  ياهانب 

ُدِیبُم َْنیَأ  يرگنایغط »؟ هانگ و  قسف و  لها  هدننکدوبان  تساجک  : » دنوش یم  نایب  نینچ  ترـضح  نآ  یتازرابم  ياه  همانرب  همادا ؛ رد 
.ِناَیْغُّطلاَو ِناَیْصِْعلا  ِقوُسُْفلا َو  ِلْهَأ 

رد .دسر  یم  نالماع  تارفن و  يدوبان  هب  تبون  اهنآ ، یتایلمع  ياهداینب  ندرب  نیب  زا  نایارگرادتقا و  رادـتقا  نتـسکش  مهرد  زا  سپ 
هلمج نیا 
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« نایغط یشکرس و  لها   » و هانگ » لها  «، » قسف لها  : » تسا هدش  هراشا  دارفا  نیا  زا  هورگ  هس  هب 

نامه دنقـساف  راک و  تیـصعم  هک  نیا  رب  هوالع  نارگ  نایغط  ناشک و  ندرگ  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  هورگ  هس  نیا  رطخ  ناـیز و 
.دننک یم  ناریو  ار  اه  ناسنا  یلصا  ياه  هیامرس  مهف و  كرد و  اوقت ، نامیا و  دنک  یم  ناریو  ار  اه  يدابآ  اهانب و  بالیس  هک  هنوگ 
قباس میژر  دساف  نارـس  یبالقنا  ره  زا  سپ  اذـل  تسا ؛ كانرطخ  ّرـضم و  يدـیحوت  هعماج  کی  يارب  ناشدوجو  دارفا  هنوگنیا  ًاعطق 

.دنوش یم  مادعا 

.تسا رگنایغط  زا  رت  نییاپ  يا  هبترم  یلو  تسا  رتکیدزن  ناطیش  هب  رتدب و  راکهانگ  زا  قساف 

ناگدننک بیرخت  ناراک و  فالخ  نارگید و  رب  راذگریثأت  راکشآ و  هاگ  و  تسا ، یـصخش  يدرف و  ناراکهنگ ، رطخ  ررـض و  هاگ 
.دنورب نیب  زا  دیاب  نارازگ  ریثأت  هک  دنا ، هعماج 

اما دنوش ؛ یم  ییاهاطخ  بکترم  تلاهج  تلفغ و  رثا  رب  اهناسنا  زا  يرایـسب  ًاعطق  .تسا  رگیدـکی  اب  هورگ  هس  نیا  توافت  مهم  هتکن 
تیلها ادـخ ، ینامرفان  رارکت  موادـت و  رثا  رب  هک  یناسک  یلو  دـنوش ؛ بوسحم  ینامرفان  نآ  لـها  هک  دنتـسین  يّدـح  هب  اـهاطخ  نیا 

تهج نیدـب  دـنا و  هعماج  يارب  رتروآ  نایز  رت و  كانرطخ  یـسب  دـنوش ، یم  داسف  ملظ و  اشنمرـس  دوخ  دـننک و  یم  ادـیپ  ینامرفان 
.دوش یم  هداد  جع » » رصع یلو  طسوت  اهنآ ، ندیبوک  مهرد  هدعو  اعد  رد  هک  تسا 

عطق تساجک  : » دـنک یم  ضرع  هدرک  هراشا  داسف  هشیر  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  تاـعورف  داـعبا و  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـعب  هلمج  رد 
ياه هخاش  هدننک 
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.ِقاَقِّشلاَو ِّیَْغلا  ِعوُُرف  ُدِصاَح  َْنیَأ  قافن »؟ داسف و  یهارمگ و  ياه  تعارز  هدننک  ورد  ناتخرد و 

دـنهد و یم  شرورپ  ار  ییاههورگ  هچون و  دوخ  رپ  لاب و  ریز  رد  هراومه  یلو  دـنا  هعماـج  بیرخت  ساـسا  نادـنمتردق و … هچرگ 
دیاب هعماج  ندنام  حلاص  يارب  نیاربانب  تفرگ ؛ دـنهاوخ  ار  ناشیاج  اهنآ ، زا  سپ  هک  دـنروآ  یم  دوجو  هب  ار  يا  هتـسباو  تاسـسؤم 

.دنوش ورد  اه  هخاش  اه و  لاهن  مامت 

یب ناتخرد  زره ، ياهفلع  مامت  هتفرگ و  تسد  هب  ار  یگدنزاس  حالـصا و  رازبا  روهظ  نامز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما 
وریپ هدـش و  قرغ  بعل  وهل و  رد  هک  نانآ  دزاس ، یم  حالـصا  ار  تافارحنا  اه و  يورجک  ماـمت  .دـنک  یم  عطق  ار  ّرـضم  هکلب  هدـیاف 

ادخ دای  زا  هک  نانآ  هصالخ  دنا و  هدش  هتـسخ  ناشمتـس  ملظ و  زا  مدرم  هدرک و  تعیب  نیغورد  ناربهر  اب  هکنانآ  دـنا ؛ هدـش  ناطیش 
.دزاس یم  رارقرب  افص  حلص و  حالص و  ریخ و  زا  یناهج  هدرب و  نیب  زا  ار  همه  همه و  دنلفاغ ؛

َْنیَأ یناسفن »؟ ياهاوه  لطاب و  ياه  هشیدـنا  ياه  هناشن  راثآ و  هدـننکوحم  تساـجک  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  همادا  رد 
.ِءاَوْهَْألاَو  (1) ِْغیَّزلا ِراَثآ  ُسِماَط 

هعماج رد  اهنآ  زا  يرگید  راثآ  هانگ ، لها  نارگمتـس و  زا  هدنام  یقاب  ياه  هچون  اه و  لاهن  اه ، هخاش  زج  هب  دـیوگ : یم  ترابع  نیا 
هانگ هب  هقالع  ای  یهارمگ  هنیمز  دارفا ، رظنم  رد  اهنآ  دوجو  هک  دنام  یم  یقاب 

ص 10. ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  قحلا ، نع  لیملا  غیزلا : قح ، زا  فارحنا  غیز : - 1
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رد اریز  دـیامن ؛ یغیلبت  نآ  زا  هنایفخم  یتح  هک  دـتفین  راثآ  نآ  هب  شمـشچ  یـسک  ات  دوش  وحم  دـیاب  راثآ  نیا  دزاـس ، یم  مهارف  ار 
تـسا هعماج  تفرـشیپ  عنام  بقع و  هب  تشگزاب  بجوم  هک  یناسفن  ياهاوه  لطاب و  ياه  هشیدـنا  زا  دـیابن  ایوپ  یمالـسا و  هعماـج 

.دشاب يرثا 

زا يرایـسب  أشنم  هعماج و  رد  نآ  نایز  تّدش  تهج  هب  هک  هدش  نامز  ماما  هیحان  زا  يرگید  مادقا  تکرح و  هب  هراشا  دـعب  مالک  رد 
عطق تساجک  : » تسا هدمآ  رامش  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یعطق  ياه  همانرب  زا  هدش و  دیکأت  نآ  ینک  هشیر  رب  اه ، هنتف  ناهانگ و 

.ِءاَِرْتفِالا ِبِذَْکلا َو  ِِلئاَبَح  ُعِطاَق  َْنیَأ  .ارتفا » تعدب و  غورد ، ياه  نامسیر  هدننک 

حلاص دارفا  نتخاس  مهتم  دارفا و  یهارمگ  يارب  ینیغورد  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  ناراک  متـس  نارگ و  نایغط  دناسر  یم  ترابع  نیا 
تریح و رد  هعماج  ات  دننک  یم  شخپ  دـیدج  يا  هعیاش  زور  ره  دـنا و  هدرک  هیبعت  ینزارتفا  ینکارپ و  غورد  ياههاگتـسد  دـنراد و 

.دش دهاوخن  قفوم  بالقنا  دوشن  لیطعت  اه  هناسر  هنوگ  نیا  رگا  دنامب و  یقاب  ینادرگرس 

اب اهنآ  کیاکی  ندرمـشرب  اما  تسا ؛ یعطق  ملـسم و  دش ، دنهاوخن  ینوناق  چـیه  عیطم  هک  راکبان  دـساف و  ياههورگ  رد  دارفا  دوجو 
صخـشم لطاب  زا  ّقح  دـب و  زا  بوخ  مه  دـشاب و  تّجح  مامتا  مه  ات  تسا  مدرم  هب  نانآ  یفرعم  ندناسانـش و  يارب  ناـش  فاـصوا 

.ِهَدَرَْملا ِهاَتُْعلا َو  ُدِیبُم  َْنیَأ  نادّرمتم »؟ ناشکرس و  هدنبوک  مه  رد  تساجک  : » دنک یم  ضرع  دعب  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  دوش ؛

یم بالقنا  دض  حالطـصا  هب  دنتـسیا و  یم  شربارب  رد  دّرمتم  یغای و  يا  هدـع  يدـهم ، بالقنا  زا  سپ  دـیآ ، یم  رب  ترابع  نیا  زا 
رگا دندرگ ،
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.تفر دهاوخ  داب  رب  تامحز  مامت  زاب  دوشن  هرسکی  نانیا  راک 

نت هداتسیا ، مالسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  دنزرو و  یم  رارصا  ترضح ، نآ  تموکح  شریذپ  رد  دّرمت  تجاجل و  هب  نادناعم  زا  یخرب 
لها هدـننک  نک  هشیر  تساجک  : » دـنک یم  ضرع  نینچ  نیا  اهنآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـنریذپ   یمن  ار  ّقح  هدادـن و  نوناـق  هب 

.ِداَْحلِْإلا ِلِیلْضَّتلاَو َو  ِداَنِْعلا  ِلْهَأ   (1) ُلِصْأَتْسُم َْنیَأ  ینید »؟ یب  یهارمگ و  تجاجل و 

دنتسه و اهناسنا  یهارمگ  یپ  رد  هک  ینازوت  هنیک  اب  ترضح  نآ  هک  دناسر  یم  نیا  تسا و  ندروآ » رد  هشیر  زا   » ینعم هب  لاصیتسا 
نانچ نآ  دننک ، یم  لمع  هنایفخم  یمیت  ياه  هناخ  رد  دنراکب و  داحلا  مخت  دننکرب و  دارفا  رکف  زا  ار  دـیحوت  لاهن  دـننک  یم  شالت 

.دنهد ماجنا  دنناوتن  یمادقا  هنوگ  چیه  رگید  هدش و  بوک  خیم  دوخ  ياج  رب  هک  دنک  یم  دروخرب 

یـصخش و بّرخم  تارثا  رب  هوالع  ینید ، یب  یهارمگ و  داـنع و  تیلها  هک  تسا  هظحـالم  لـباق  زین  اـجنیا  رد  لـها  هملک  هب  هراـشا 
.دوش یم  زین  نارگید  شزغل  یهارمگ و  بجوم  بسانم ، يرتسب  ملاسان و  ییاضف  رد  يدرف ،

اه هتکن 

روهظ زا  سپ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  همانرب 

هراشا

دش حرطم  نیأ »  » هملک اب  یشسرپ  هلمج  اعد 17  یلبق  زارف  ود  رد 

.دنکرب نب  زا  ار  زیچ  نآ  ینعی  َءیشلا    ] لصأ   [ الاَْصِئتْسا َلَصْأَتْسا  لاعفتسا ، باب  زا  لعاف  مسا  لصأتسم : - 1
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هیقب هیداهلا ) هرتعلا  نم  ولختال  یّتلا  هللا  هیقب  نیأ  ، ) دوب هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  صخـش  یفرعم  هب  هک  لوا ، هلمج  زج  هب  هک 
.دنا هدرک  حیرشت  ار  روهظ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  ياه  همانرب  ندوب ، یشسرپ  نیع  رد  تالمج 

.میزادرپ یم  تسا ، هدش  هراشا  اهنآ  هب  اعد  زا  تمسق  ود  نیا  رد  هک  ترضح  نآ  ياه  همانرب  مها  هب  اجنیا  رد 

: دوش یم  میسقت  یساسا  شخب  ود  هب  ترضح  نآ  ياه  همانرب  یلک  يدنب  میسقت  کی  رد 

يزادنارب یبیرخت و  ياه  همانرب  فلا :

: تسین ارجا  لباق  اه  همانرب  ریاس  نآ  نودب  هک  تسا  ترضح  نآ  ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  زا  يا  هدمع  شخب  اه  همانرب  نیا 

؛) ِهَمَلَّظلا ِِرباَد  ِعْطَِقل  ُّدَعُْملا  َْنیَأ   ) ینمشد ملظ و  ساسا  يزادنارب  نارگمتس ، ندرک  نک  هشیر  - 

(. َنیِدَتْعُْملا ِهَکْوَش  ُمِصاَق  َْنیَأ   ) نارگزواجت تمظع  تهبا و  نتسکش  - 

(. ِقاَفِّنلا ِكْرِّشلا َو  ِهَِیْنبَأ  ُمِداَه  َْنیَأ   ) ییورود كرش و  ياهانب  ندیبوک  مهرد  - 

(. ِناَیْغُّطلا ِناَیْصِْعلا َو  ِقوُسُْفلا َو  ِلْهَأ  ُدِیبُم  َْنیَأ   ) هانگ قسف و  لها  ندرکدوبان  - 

(. ِقاَفِّنلا ِّیَْغلا َو  ِعوُُرف  ُدِصاَح  َْنیَأ   ) داسف یهارمگ و  لاهن  ندرک  نک  هشیر  - 

(. ِءاَوْهَْألاَو ِْغیَّزلا  ِراَثآ  ُسِماَط  َْنیَأ   ) یناسفن ياهاوه  لطاب و  ياه  هناشن  راثآ و  وحم  - 
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؛) ِءاَِرْتفِالا ِبِذَْکلا َو  ِِلئاَبَح  ُعِطاَق  َْنیَأ   ) تمهت تعدب و  غورد ، ياه  نامسیر  اهدنب و  ندرک  عطق  - 

؛) ِهَدَرَْملاَو ِهاَتُْعلا   (1) ُدِیبُم َْنیَأ   ) نادّرمتم ناشکرس و  ندیبوک  مهرد  - 

؛) ِداَْحلِْإلا ِلِیلْضَّتلاَو َو  ِداَنِْعلا  ِلْهَأ  ُلِصْأَتْسُم  َْنیَأ   ) ینید یب  یهارمگ و  تجاجل و  لها  ندرک  نک  هشیر  - 

دیاـب مینک ، هیبشت  هثیبخ ) هرجـش   ) تخرد کـی  هب  ار  نانمـشد  ناـفلاخم و  نادرمتم ، ناراـکزواجت و  ناشکرـس ، نارگمتـس و  رگا  - 
؛ دنک یم  هچ  نآ ، ررض  زا  ییاهر  يارب  نابغاب  کی  مینیبب  مینک و  یسررب 

یگدنزاس ياه  همانرب  ب :

؛) ِجَوِْعلا ِْتمَْألا َو  ِهَماَقِِإل  ُرَظَْتنُْملا  َْنیَأ   ) تافارحنا زا  يریگولج  قیاقح و  اه و  یتسار  نتشاداپ  هب  - 

(. ِنَنُّسلا ِِضئاَرَْفلا َو  ِدیِدْجَِتل  ُرَخَّدُْملا  َْنیَأ   ) ینید بادآ  تابجاو و  دیدجت  - 

(. ِهَعیِرَّشلا ِهَّلِْملا َو  ِهَداَعِِإل  ُرَّیَخَتُْملا  َْنیَأ   ) تعیرش نید و  ندنادرگرب  - 

؛) ِهِدوُدُحَو ِباَتِْکلا  ِءاَیْحِِإل  ُلَّمَؤُْملا  َْنیَأ   ) نآ ماکحا  دودح و  نآرق و  ندرک  هدنز  ایحا و  - 

؛) ِِهلْهَأَو ِنیِّدلا  ِِملاَعَم  ِییُْحم  َْنیَأ   ) نامیا لها  نید و  ياه  هناشن  راثآ و  ندرک  هدنز  - 

یگدنزاس ياه  همانرب  يزادنارب و  یبیرخت و  ياه  همانرب  رد  تقد  اب 

ًادـَْیب ُدـیبَی  ُءیـشلا  َداب  ، ) درک كاله  ار  وا  ادـخ  ینعی  هَّللا » هدابا   » تکاله ینعم  هب  دـیب »  » هدام زا  لاعفا  باب  زا  لـعاف  مسا  دـیبم : - 1
(. ص 97 ج 3 ، برعلا ، ناسل  هکلهَأ ، يا  هَّللا  هدابَأ  .کله و  اذِإ  ًاْدَیب  ُدِیبَی  َدَابَو  .بهذ  عطقنا و  ًادوُیبَو : ًادایبَو 
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درب و یم  جـنر  نآ  زا  تیرـشب  هچنآ  .درک  ادـیپ  ار  هعماج  تواقـش  تداعـس و  لماع  ناوت  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ماـما 
، لطاب تارکفت  اه و  هشیدنا  ، داسف قسف و  ییورود ، قافن و  زواجت ، متس ، ملظ ، زا  تسا  ترابع  دوش  یم  يرـشب  عماوج  یهابت  ثعاب 
هب نداد  نت  دنک : یم  تیاده  تقیقح  ریسم  رد  ارنآ  هدش و  عماوج  رادیاپ  حیحص و  تفرشیپ  دشر و  ثعاب  هچنآ  یـشکرس و  غورد ،
یم شمارآ  شیاسآ و  دـننک ، یم  نیمأت  تینما  رانک  رد  ار  اـهنآ  رادـتقا  دـنهد و  یم  تّزع  اـهناسنا  هب  هک  یماـکحا  مالـسا ؛ ماـکحا 

.دوش یم  نیمأت  دارفا  ترخآ  ایند و  نآ  هیاس  رد  هک  دنوش  یم  تمظع  تابث و  ثعاب  دنشخب و 

، نیناوق عضو  رد  دننک و  لمع  هدوب و  دـنبیاپ  مالـسا  ماکحا  هب  هک  هزادـنا  ره  هب  یمالـسا  عماوج  مینک  یم  هدـهاشم  زین  نونکا  مه  و 
هزادنا ره  لباقم  رد  دش و  دنهاوخ  تّزع  تینما و  لالقتـسا ، ياراد  هدرک و  دشر  هزادنا  نامه  هب  دـنزاس ، يراج  ار  یمالـسا  ماکحا 

هب هداتفا و  رود  یعقاو  يانعم  هب  تفرشیپ  زا  دنریگ  رارق  ناهج  ناردلق  ناگناگیب و  هطلس  تحت  هتفرگ و  هلـصاف  مالـسا  ماکحا  زا  هک 
.دننیب یمن  دوخ  يویند  یگدنز  زا  يریخ  دنوش و  یم  شوخلد  یبارس 

---
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ِءاَدْعَْألا ُّلِذُم  ِءاَِیلْوَْألا َو  ُّزِعُم  َْنیَأ 

يَْوقَّتلا یَلَع  ِهَِملَْکلا  ُعِماَج  َْنیَأ 

یَتُْؤی ُْهنِم  يِذَّلا  ِهَّللا  ُبَاب  َْنیَأ 

ُءاَِیلْوَْألا ِْهَیلِإ  ُهَّجَوَتَی  يِذَّلا  ِهَّللا  ُهْجَو  َْنیَأ 

ِءاَمَّسلا ِضْرَْألا َو  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلا  َْنیَأ 

يَدُْهلا ِهَیاَر  ُرِشاَن  ِْحتَْفلا َو  ِمْوَی  ُبِحاَص  َْنیَأ 

اَضِّرلا ِحاَلَّصلا َو  ِلْمَش  ُفِّلَُؤم  َْنیَأ 

همجرت

؟ تسا نانمشد  هدننکراوخ  و  ناتسود ، نارای و  شخب  تزع  هک  نآ  تساجک 

؟ دنک یم  عمج  يوقت  روحم  رب  ار  روما  همه  هک  نآ  تساجک 

؟ دنوش یم  دراو  راگدرورپ  ناوضر  تمحر و  ادخ و  رب  باب  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  دنوادخ  باب  هک  نآ  تساجک 

؟ دننک یم  يور  نآ  هب  ادخ  ایلوا  هک  یهلا  هجو  لامج و  نآ  تساجک 

؟ شرع شرف و  نایم  دنویپ  نآ  نامسآ ، نیمز و  نایم  طابترا )  ) هلیسو نآ  تساجک 

؟ تیاده مچرپ  هدنزارفارب  و  يزوریپ ، حتف و  زور  رادمچرپ  نآ  تساجک 

؟ تساهلد هدننکدونشخ  یناشیرپ و  هدننک  فرطرب  حالص و  هماج  شخب  تدحو  هک  ییاقآ  نآ  تساجک 
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تیاده رادمچرپ 

نیا دوب و  نانمـشد  ندـیبوک  مهرد  ینک و  هشیر  عمق ، علق و  زا  تبحـص  دـش ، یم  زاغآ  نیأ »  » تاملک اب  هک  اعد  یلبق  ياـهزارف  رد 
یلاح رد  .دوش  یم  لیدبت  یگدـنزاس  يراودـیما و  هب  مه  زاب  یتازرابم  یبیرخت و  یـسامح ، زا  مالـسلا »  هیلع  ماما   » مالک نابز  زارف 

شخب تّزع  هک  نآ  تساجک  : » دیامن یم  ناونع  هنوگ  نیا  ار  تامادقا  هجیتن  دنک ، یم  نایب  ار  جـع » » ترـضح مایق  روهظ و  هرمث  هک 
.ِءاَدْعَْألا ُّلِذُم  ِءاَِیلْوَْألا َو  ُّزِعُم  َْنیَأ  تسا  »؟ نانمشد  هدننک  راوخ  و  ناتسود ، نارای و 

هتـساخ و اپب  الب  هنتف و  نیگمهـس  جاوما  يوس  ره  زا  .دزوس  یم  اه  يزیرنوخ  اه و  گنج  اه ، يراتفرگ  اه ، يرگمتـس  بت  رد  ناهج 
گنچ ادـخ  ناتـسود  نافعـضتسم و  موقلح  رب  ملظ  گرگ  .تسا  هدرتـسگ  اـج  همه  رب  ار  دوخ  موـش  هیاـس  تیلهاـج  ياـه  یکیراـت 
کمک سامتلا و  یهاوخ ، ددم  هلان  يوس  ره  زا  .دسر و  یم  شوگب  ...و  اه  تیمورحم  اه و  یتلادـع  یب  دایرف  يوک  ره  زا  هدـنکفا ،

رگم تسین ؟ یمقتنم  ار  نامولظم  ایآ  و  تسه ؟ یسرداد  ار  نامورحم  ایآ  تشاد ؟ دهاوخ  يرحس  هریت ، ماش  نیا  ایآ  .دوش  یم  هدینش 
؟ یک ات  ییادج  هقرفت و  تسین ؟ ادخ  ناتسود  ناناملسم و  نآ  زا  تزع 

يراوخ ادخ و  ایلوا  نیملسم و  تّزع  هک  دینش  ءادعألا » ّلذمو  ءایلوالا  ّزعم  نیأ   » ینارون هلمج  زا  ناوت  یم  ار  اهشسرپ  نیا  همه  خساپ 
.دوب دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تسد  هب  همه  نانمشد  تسکش  و 

.دنوش راوخ  لیلذ و  ادخ  نانمشد  دنسرب و  دوخ  یعقاو  تّزع  هب  ناتسود ، نافعضتسم و  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  و 
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«: تّزع  » نوماریپ هتکن  دنچ 

یم زیچ  هچ  درک ؟ وجتـسج  دیاب  اجک  رد  ار  تزع  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ يریذـپان  تسکـش  زج  يزیچ  ایآ  تسیچ ؟ تّزع  تقیقح 
هک یتردـق  تّزع و  دراد ؟ زاب  نایغای  نایغاط و  ربارب  رد  شزاس  میلـست و  عوضخ ، زا  ار  وا  هک  یتزع  دـهدب ؟ تزع  ناـسنا  هب  دـناوت 

.دشاب ریذپان  ذوفن  روز  رز و  ربارب  رد  هک  یتردق  .درواین  دورف  رس  سوه  اوه و  ربارب  رد  دوشن و  تاوهش  ریسا  زگره 

.تسا تّزع  تردق و  یلصا  عبنم  اب  طابترا  و  ادخ » هب  نامیا   » نامه تّزع  نیا 

نحنل ّانا  نوعرف  هّزعب  اولاق  .دـندرک و  یم  زاغآ  نوعرف  تّزع  مان و  هب  ار  دوخ  ياـه  گـنرین  نوعرف ، رـصاعم  ناتـسرپایند  نارحاـس و 
مالـسلا هیلع  یـسوم  یناپوچ  ياصع  زا  ادـخ ، ناـمرف  هب  اـّما   (1)« .میدـش زوریپ  اـم  هک  دـنگوس  نوعرف  تّزع  هب  دـنتفگ : « ؛ نوبلاـغلا

زیچان ناشملع  اه  توغاط  دریگ و  یم  همشچرس  تردق  ملع و  زا  هراومه  تّزع  هک  دندوب  لفاغ  هتکن  نیا  زا  اهنآ  .دندروخ  تسکش 
نوعرف نامز  توغاط  راب  ّتلذ  مچرپ  ریز  زا  هک  یماگنه  اهنآ  .تسین  هتخاس  ناشتسد  زا  يراک  تسا و  كدنا  ناشتردق  هجیتن  رد  و 

رثؤم اهنآ  رد  نوعرف  ياهدیدهت  نیرت  تخـس  هک  دندش  دنمورین  نانچ  دنتفرگ ، رارق  دیحوت  هیاس  رد  ادخ  هب  نامیا  اب  هدمآ و  نوریب 
رز ربارب  رد  ار  دوخ  يریذپان  تسکش  دندیشون و  تداهش  تبرش  دنداد ، ادخ  هار  رد  هناقشاع  ار  شیوخ  ناج  و  اپ   تسد و  .داتفین 

هیآ 44. ءارعش ، هروس  - 1
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هاگـشیپ رد  ملاـع  همه  (1)و  ًاـعیمَج ) ِهَّلل  هّزعلا  ّنإـف  : ) تسادـخ نآ  زا  تردـق ، تزع و  هک  دـنداد  ناـشن  اـهنآ  .دـنداد  ناـشن  روز  و 
زیزع وا  اب  طابترا  رطاخ  هب  زین  ادـخ  ناتـسود  یهلا و  ياـیلوا  نینچمه  (2) و  ِهتّزِِعل ءیـش  ّلک  ّلذ  نَم  ای  دنعـشاخ ؛ نتورف و  شتمظع 

.(3) نینمؤُمِللَو ) ِهلوُسَِرلَو  ُهّزِعلا  ِهَّللَو  ( ؛ دنا هدومن  تزع  بسک  وا  زا  هدوب و 

.تسادخ نانمشد  يراوخ  تلذ و  جوا  ادخ و  ناتسود  ایلوا و  تزع  جوا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  رـصع  رد 
رد ار  نیمز  برغم  ات  قرـشم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  باحـصا  منیب  یم  اـیوگ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  باـب  نیا  رد 

روبع یهایگ  نیمز و  ره  رب  دنشاب و  ناشیا  نامرف  رد  هکنآ  رگم  تسین  ناگدنرپ  ناگدنرد و  یتح  یناویح -  چیه  .دنراد و  فرـصت 
(4) «. دنیامن یم  ناشیا  رورم  هب  راختفا  دنیامن 

: دنا هدومرف  هبوت  هروس  زا  هفیرش 33  هیآ  لیذ  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنام و یقاب  يرفاک  هن  نامز  نآ  رد  هک  دیامن ، مایق  ام  مئاق  هک  یتقو  ات  دوش  یمن  هدـشن و  رهاظ  مسق  ادـخب  نآ  لیوأت  هیآ و  يانعم  »
ار وا  نکشب و  ارم  هدش  ناهنپ  نم  ریز  هب  يرفاک  نمؤم ، يا  هک  دیآرب  گنـس  زا  ادص  دوش ، ناهنپ  یگنـس  ریز  رگا  یتح  یکرـشم  هن 

(5) «. ناسرب لتقب 

.139 ءاسن ، - 1
تیاور 3. ص 385 ، ج 94 ، راونالاراحب ، - 2

.8 نوقفانم ، - 3
یَّتَح ْمَُهل  ٌعیِطُم  َوُه  اَّلِإ َو  ءْیَـش  ْنِم  َْسَیل  ِْنیَِقفاَْخلا  َْنَیب  اَِمب  اوُطاَحَأ  ْدَـق  ِِمئاَْقلا َو  ِباَحْـصَِأب  یِّنَأَک  َلاَـق  مالـسلا  هیلع  رَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  - 4

ِباَحْـصَأ ْنِم  ٌلُجَر  َمْوَْیلا  ِیب  َّرَم  َلوُقَت  ِضْرَْألا َو  یَلَع  ُضْرَْألا  َرَْخفَت  یَّتَح  ءْیَـش  ِّلُک  ِیف  ْمُهاَـضِر  ُُبلْطَت  ِْریَّطلا  ُعاَبِـس  ِضْرَأـْلا َو  ُعاَـبِس 
ص 327. ج 52 ، راونالاراحب ، .ِِمئاَْقلا 

نطب یف  ناک  ول  یتح  هجورخ ، هرکـالا  رفاـک  ـال  میظعلا و  هللااـب  كرـشم  قبی  مل  مئاـقلا  جرخ  اذا  لاـق : مالـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  - 5
ح16. ب58 ، ص670 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  .هلتقا  ینرسکأف و  كرشم ، ّیف  نمؤم ، ای  هرخصلا : تلاقل  هرخص 
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يراعش دیوگ و  یم  ینخس  دوخ  ياوه  هب  سکره  هک  تسا  هملک  فالتخا  يالب  هدش  ریگارف  رایسب  هنافـسأتم  هک  گرزب  ياهالب  زا 
یتـح اـه ، ّتلم  اـه و  تلود  فـالتخا  زور  هب  زور  تسا و  هتفرگارف  ار  اـج  همه  زادـنا  هـقرفت  نوگاـنوگ و  ياـه  توـعد  .دـهد  یم 

شیازفا لاح  رد  ...بهاذم  ریاس  ینـس و  هعیـش و  تافالتخا  یمالـسا ، عماوج  ناربهر  نیب  فالتخا  رتالاب  ناهج و  یمالـسا  ياهتلود 
.دنک یم  یتحاران  ینارگن و  ساسحا  درگنب ، عضو  نیا  هب  يدنمشیدنا  ناسنا  ره  .تسا 

هدـهع زا  نآ  ّلح  تسین و  اه  نآ  يارب  زین  یلح  هار  هکنآ  رت  لکـشم  .تسین  رادـیب  ياه  نادـجو  يارب  یلوبق  لباق  عضو  هک  یتسارب 
اوقت نید و  روحم  رب  ار  همه  یهلا  لازیال  يورین  اب  هک  تسا  دـنمتردق  گرزب و  ناسنا  کی  ناوت  رد  اهنت  .تسا  جراـخ  يداـع  دارفا 

بلطم نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  دشاب ، دـناوت  یمن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زج  یـسک  نآ  دـیامن و  عمج 
.يَْوقَّتلا یَلَع  ِهَِملَْکلا  ُعِماَج  َْنیَأ  دنک ؛»؟ عمج  اوقت  روحم  رب  ار  همه  هک  ییاقآ  نآ  تساجک  : » دنک یم  ضرع  هدرک  هراشا 

اهتلود اهتّلم و  عماوج و  يرود  تهج  هب  يداصتقا  یسایس و  یعامتجا ، يدرف ، لکـش  ره  هب  تافالتخا  اهیراتفرگ و  تالکـشم ، مامت 
هک دوش  یم  یلوسرلا  هنیدم  دوش ، هدایپ  یعقاو  يانعم  هب  اوقت  دنوش و  عمج  اوقت  روحم  لوح  رب  همه  رگا  .تسا  یسرتادخ  اوقت و  زا 

.دنام یمن  لطعم  نیمز و  رب  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  چیه  هدشن و  متس  مه  يروم  هب  نآ  رد 
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.تسا هدوب  رما  نیمه  ققحت  تهج  همه  ُبتُک  لازنا  لُسُر و  لاسرا  هک  هدش  يراذگ  ناینب  اوقت  رب  یهلا  عماج  مالک 

ياه هبطخ  زا  يرایسب  رد  .دنا  هدومن  شرافس  مهم  رما  نیمه  هب  ار  مدرم  هک  دنا  هدوب  یناراکزیهرپ  نیّقتم و  نایاوشیپ  زین ، يده  همئا 
.دنک یم  لابند  ار  ینعم  نیمه  هک  هدمآ  نایم  هب  يراکزیهرپ  اوقت و  زا  نخس  هغالبلا  جهن 

.میتسه مکحم  نامسیر  يوقت و  هملک  ام  یقثولا » هورعلاو  يوقتلا  هملک  نحن  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

تسا و يوقت »  » تیروحم رب  هادف » انحاورا   » يدهم ترـضح  یتموکح  همانرب  تسا : نیا  تفایرد  ناوت  یم  هلمج  نیا  زا  هک  يا  هتکن 
.دوب دهاوخ  يوقت  ساسا  رب  زین  روما  تیاده 

نآ هک  دنک ، یم  هراشا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ینامـسآ  يونعم و  ماقم  هب  اعد  هلابند  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
نارادفرط هک  يرد  نآ  یهلا ، باب  نآ  تساجک  : » دشاب یم  یهلا  ضیف  هطساو  ینعی  ادخ ، مدرم و  نیب  هطساو  یهلا و  باب  راوگرزب 

.یَتُْؤی ُْهنِم  يِذَّلا  ِهَّللا  ُبَاب  َْنیأ  دنوش »؟ یم  دراو  نآ  زا  ّقح 

ملع و تیب  ادـخ و  ناوضر  تمحر ، تیب  دراو  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  تسا و  یهلا  ملع  دـیحوت و  نامجرت  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
.دوش دراو  رد  نآ  زا  دیاب  ددرگ ، تمکح  رهش 

: مینک یم  هراشا  هدش  حرطم  هللا » باب   » يارب هک  یهوجو  هب  بلطم  نیا  ندش  رت  نشور  يارب 

هدمآ مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هب  باطخ  هریبک » هعماج   » ترایز رد  هک  نانچ  .تسا  دنوادخ  هب  نامیا  باب  راوگرزب  نآ  لّوا : هجو 
باوبا و  : » تسا

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


170 ص :

دهاوخ ناهج  دارفا  قطانم و  مامت  رب  ار  ناـمیا  ياـه  هزاورد  ماـیق  ماـگنه  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ناـمیالا .»
.دوشگ

باب نیا  .دوش  یم  هضافا  ملاع  لـها  هب  ناراوگرزب ، نآ  قیرط  زا  هک  تسا  یهلا  تمعن  تمحر و  باـب  هللا » باـب   » زا دارم  مّود : هجو 
«. ُءامَّسلاَو ُضرألا  ِتَتَبَث  ِهِدوجُِوب  يرَولا ، َقِزُر  هنمیب  : » میناوخ یم  هلیدع » ياعد   » رد هکنانچ  تسا  زاب  مدرم  يور  هب  مه  نونکا  مه 

یّتح دوش و  یم  هدروآرب  اهنآ  هب  لـسوت  ماـقم  رد  مدرم  تاـجاح  دنتـسه و  هللا  یلا  جـئاوحلا  باـب  ناراوگرزب  نآ  هکنیا  مّوس : هجو 
نیا هب  ار  مدرم  مه  نآرق  .دنا  هدمآرب  نانآ  هب  لّسوت  باب  زا  هتـشاد  یلاعت  يادخ  زا  یّمهم  ياضاقت  هاگره  مه  ماظع  ایبنا  هدش  هتفگ 

.هلیسولا هیلا  اوغتباو  تسا ؛ هدومن  شرافس  رما 

هکنانچ .دنوش  یم  شیامزآ  مدرم  نانآ  هلیسوب  دنشاب و  قیالخ  ناحتما  باب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  تسا  نآ  مراهچ : هجو 
نیا زا  تسا  رپ  خـیرات  و  ...کله » مکتأی  مل  ْنمَو  یجن  مکاتأ  نم  سانلا  هب  یلتبملا  باـبلاَو  : » میناوخ یم  « هریبک هعماـج   » تراـیز رد 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ادخ  یلو  ینیـشناج  هفیقـس و  نایرج  و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  .تاشیامزآ 
ناوخب دوخ  وت  سوط ...، هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیعبت  مالـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  ندـش  ینادـنز  البرک ، زیگنا  مغ  نایرج  ات  هتفرگ ؛

.لمجم نیا  زا  لّصفم  ثیدح 

.درک هفاضا  نآ  هب  ار  يرگید  هوجو  ناوت  یم  هک  دنچ  ره  دنا  هشقانم  لباق  ریغ  تسرد و  هوجو  نیا  همه  هک  نیا  رکذ  لباق  هتکن 
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باب هللا و  یلا  جـئاوحلا  باب  راگدرورپ و  تمعن  تمحر و  باب  یهلا و  نامیا  باب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  سپ 
.دشاب یم  مدرم  شیامزآ 

اه هتکن 

.تسا هدومن  هجوت  ادخ  يوس  هب  دنک  هجوت  ماما  يوس  هب  سک  ره  سپ  تسوا ، تافص  دیحوت و  یسانشادخ و  هنیآ  ماما  . 1

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینعی  یهلا  هجو  هب  هجوت  ِهار  نیمه  ادخ  يوسب  نتفر  هار  نیرت  یلصا  اهنت و  . 2

.دننک ادتقا  ترضح ، نآ  هب  لد  ناج و  زا  هدومن و  وا  يوس  هب  ور  هک  دنسر  یم  ادخ  اب  یتسود  ماقم  هب  یناسک  . 3

.دشاب یم  هادف ) انحاورا   ) هللا هیقب  ترضح  سدقا  دوجو  یهلا  يایلوا  هدش  مگ  اهنت  . 4

: دنک یم  ضرع  هدرک ، هراشا  هادف ) هانحاورا   ) ترـضح نآ  يونعم  تاماقم  زا  يرگید  ماقم  هب  اعد  يدعب  هرقف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ُءاَِیلْوَْألا ِْهَیلِإ  ُهَّجَوَتَی  يِذَّلا  ِهَّللا  ُهْجَو  َْنیَأ  .دنروآ » یم  يور  وا  يوس  هب  ادخ  ایلوا  هک  یهلا  هولج  هجو و  نآ  تساجک  »

قدص وا  رب  دنمهوکـش  تمظع و  اب  هژاو  نیا  دشاب و  هللا » هجو   » لماک قادصم  هک  تسین  موصعم  ماما  زج  سک  چیه  دیدرت ، نودـب 
.دنروآ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يوس  هب  ور  یلاعت  قح  اب  ههجاوم  يارب  ادخ  يایلوا  زین  ام  رصع  رد  .دنک 

عمج شـسدقا  دوجو  درگادرگ  دـنوش ؛ یم  وا  هجوتم  ناهج  فانکا  فارطا و  زا  یهلا  يایلوا  ناتـسود و  ناشیا ، روهظ  ماـگنه  رد  و 
دنوش و یم 
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رابخا میرک و  نآرق  زا  یتایآ  هک  نانچ  دـنهد : یم  رارق  وا  باکر  يرادربنامرف و  تمدـخ ، رد  ار  دوخ  ناـج  تنکم و  تردـق ، همه 
باحـصا هّدـع  دـهد  یم  ناشن  ثیداحا  نآ  نومـضم  هک  تسا  هدـش  دراو  ترـضح  نآ  فارطا  رد  باحـصا  عمجت  باب  رد  يدایز 

حبص بش و  دنشاب و  یم  رفن  هدزیس  دصیس و  ردب » گنج   » رد ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  دننام  ترضح  نآ  صاخ 
.دنیامن یم  تعیب  وا  اب  ادخ ، هناخ  رانک  رد  یگمه  روهظ ،

.ِءاَمَّسلا ِضْرَْألا َو  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلا  َْنیَأ  .نامسآ » نیمز و  لاصتا  هلیسو  تساجک  : » دنک یم  ضرع  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.دزاس یم  رارقرب  قلاخ  اب  ار  قلخ  هطبار  دنک و  یم  لصتم  نامسآ  هب  ار  نیمز  هک  تسا  يا  هتشر  مالسلا  هیلع  ماما 

سونأم و الاب  ناهج  اب  نامسآ ، نیمز و  نیب  لصتم  هتشر  نیا  تکرب  هب  هدام ؛ ملاع  زا  نیمز  لها  هک : دیآ  یمرب  نینچ  قوف  ترابع  زا 
رگا دنوش و  یم  یلاعت  دنوادخ  بّرقم  ناگتـشرف  زارمه  دننک و  یم  رارقرب  طابترا  یلاعت  يادخ  اب  هلیـسو  نیدب  دـنوش و  یم  طبترم 

قلاخ و نیب  لاصتا  ببس  نیا  رگا  .دش  یمن  مهارف  یکاخ  ناسنا  يارب  ناکما  قیفوت و  نیا  دوبن ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما 
.اهلهأب ضرألا  تَخاََسل  هّجحلا  َالول  اریز : دوش  یم  نوگرگد  ناهج  هداد و  فک  زا  رارق  ملاع ، دوش ، هتشادرب  قولخم 

هدمآ هلیدع »  » فیرـش ياعد  رد  هکنانچ  دشاب ، یم  هادف ) هانحاورا   ) يدـهم ترـضح  نامـسآ  نیمز و  نیب  لاصتا  ببـس  ام  نامز  رد 
: تسا

«. ءامسلاو ضرالا  تتبث  هدوجوبو  ...يدهملا  رظتنملا  مئاقلا  فلخلا  هجحلا  ّمث  »

اه و نامسآ  تلادع  هادفانحاورا )  ) هللا هیقب  ترضح  تموکح  رد 
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.دنوش یم  طوبرم  مه  هب  ضرالا  تلادع  ءامسلا و  تلادع  دنوش و  یم  يراج  لماک  روط  هب  نیمز ، رد  یهلا  ینارون  نیناوق 

َْنیَأ تیادـه »؟ مچرپ  هدـنزارفارب  و  يزوریپ ، حـتف و  زور  رادـمچرپ  تساـجک  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  يدـعب  ریبـعت  رد 
.يَدُْهلا ِهَیاَر  ُرِشاَن  ِْحتَْفلا َو  ِمْوَی  ُبِحاَص 

نوچمه يراوگرزب  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  تسا و  نامزلا » بحاص   » فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  باـقلا  زا 
ره رد  نامیا  لها  روای  رای و  دشاب و  یم  نانآ  ياوشیپ  نانآ و  تولخ  سنوم  مدرم و  اب  مدرم ، رانک  رد  تسا و  رضاح  ِرـصع  ماما  وا ،

نییعت روهظ  نامز  ات  راوگرزب  نآ  تماما  ماقم  رارمتـسا  یهارمه ، یتسود و  نیا  ییاـهن  هجیتن  هک  دوب  دـهاوخ  تسه و  هدوب ، نارود 
.تسا هدش 

هب ار  نامیا  ياهرد  .دوش  یم  نایع  دوهـشم و  ناهج  کلامم  ماـمت  رد  وا  يزوریپ  حـتف و  هرتسگ  روهظ ) زور  ، ) دوعوم زور  نآ  رد  و 
شبقل نامزلا  بحاص  هتفگ و  حـتفلا  موی  بحاـص  ار  وا  تهج  نیا  زا  دومن ؛ دـهاوخ  يرواد  مکح و  وا  دوشگ و  دـهاوخ  قلخ  يور 

.دنا هداد 

هدوشگ ملاع  قلخ  يور  هب  تیادـه  باب  هدـش و  هتـشارفا  ناهج  ياه  يرتسگداد  مامت  ماـب  رب  مالـسا  مچرپ  حـتف ، زور  نآ  رد  يرآ ،
طاقن و مامت  رد  هک  دوش  یم  رفک  قاـفن و  كرـش و  رب  مالـسا  يزوریپ  مچرپ  مه  نآ  مچرپ  اول و  کـی  ياراد  ناـهج  .دـش  دـهاوخ 

.دش دهاوخ  بصن  ایند  مهم  زکارم 

یلع  » تسد هب  دوخ  تاحوتف  رد  ملـس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   » هک تسا  یمچرپ  ناـمه  نیا  تاـیاور ، زا  یـضعب  قبط 
ات هدنام ؛ یقاب  تیب  لها  دزن  مچرپ  نآ  دیدرگ و  یم  مالسا  نایرکشل  بیـصن  يزوریپ  حتف و  نآ ، نتـشارفا  اب  هدرپس و  مالـسلا »  هیلع 

.دزارفارب ار  مچرپ  نآ  و  هدومن ، روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق 
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حالص و هماج  شخب  تدحو  هک  ییاقآ  نآ  تساجک  : » دنک یم  ضرع  ترضح  مآ  دروم  رد  يرگید  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
.اَضِّرلا ِحاَلَّصلا َو  ِلْمَش  ُفِّلَُؤم  َْنیَأ  تساهلد »؟ هدننک  دونشخ  یناشیرپ و  هدننک  فرطرب 

مدرم یسایس  یعامتجا و  عاضوا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  روهظ  زا  لبق  هک : تسا  نیا  دوش  یم  طابنتسا  زارف  نیا  زا  هچنآ 
نانآ نایم  زا  افـص  حلـص و  .دـنا  تموصخ  لادـج و  لاح  رد  رگیدـکی  اب  اه  هورگ  قرفتم ، مه  زا  عماوج  هک  تسا  يوحن  هب  ناـهج 

رگیدمه اب  عازن  گنج و  لاح  رد  ملاع  لَود  مامت  هک  يوحن  هب  دنا ، هدمآ  هوتس  هب  تحاران و  رگیدکی  تسد  زا  همه  هتسبرب ، تخر 
یتسار هب  و  دـننک ؟ هچ  دـنناد  یمن  دـنا و  هدز  تشحو  نارگن و  دـنراد ، راـیتخا  رد  هک  يا  هدـننکدوبان  ياهحالـس  دوجو  اـب  هدوب و 

یم رت  شارخلد  عاضوا  زور  هب  زور  تسا و  هدـیدرگ  یگدیـشاپ  مه  زا  یگدـنکارپ و  قّرفت ، راـچد  یبوخ ، دـشر و  اـضر ، حـالص ،
.ددرگ

اهنآ و شرون  اب  دـیایب و  هک  دنتـسه  يدیـشروخ  عولط  رظتنم  هتخود و  قفا  هب  لد  مشچ و  همه  هک  تسا  یناماسبان  عاـضوا  نینچ  رد 
وا دوب ، دهاوخ  رثا  یب  ...و  نایدا » درکیور   » و اه » ندمت  يوگتفگ   » نوچمه ینیوانع  يارجا  حرط و  هاگنآ  دـنک ، حالـصا  ار  عاضوا 

.دومن دهاوخ  رگیدکی  ردارب  نابرهم و  مه  هب  تبسن  يوقت  نامیا و  ساسا  رب  ار  همه  دیآ و  یم 

ًءادـعأ متنک  ذا  مکیلع  هللا  تمعن  اورکذاو  : ) دـنک یم  هراشا  نینچ  هدـش ، اـطع  یمالـسا  تّما  هب  هک  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  هب  نآرق 
.(1) ًاناوخإ ) همعنب  متبحصاف  مکبولق  نیب  ّفلاف 

---

.103 نارمع ، لآ  - 1
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ِءاَِیْبنَْألا ِءاَْنبَأ  ِءاَِیْبنَْألا َو  ِلوُحُِذب  ُِبلاَّطلا  َْنیَأ 

َءاََلبْرَِکب ِلُوتْقَْملا  ِمَِدب  ُِبلاَْطلا  َْنیَأ 

يَرَْتفا ِْهیَلَع َو  يَدَتْعا  ِنَم  یَلَع  ُروُْصنَْملا  َْنیَأ 

اَعَد اَذِإ  ُباَُجی  يِذَّلا  ُّرَطْضُْملا  َْنیَأ 

يَْوقَّتلا ِِّرْبلا َو  وُذ  ِِقئاَلَْخلا  ُرْدَص  َْنیَأ 

همجرت

؟ ءایبنا نادنزرف  ءایبنا و  نوخ  ماقتنا  هدننک  هبلاطم  تساجک 

؟ البرک رد  هدش  هتشک  نوخ  هدننک  هبلاطم  تساجک 

؟ ددنب ارتفا  دنک و  يدعت  وا  رب  هک  یسک  ره  رب  زوریپ  تساجک 

؟ ددرگ یم  باجتسم  شیاعد  دنک  اعد  یتقو  هک  يرطضم  تساجک 

؟ يراکزیهرپ يراک و  وکین  بحاص  قیالخ ، نیشن  ردص  تساجک 

قیالخ نیشنردص 

.دنک یم  هراشا  روهظ  نامز  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  ياه  همانرب  زا  رگید  یکی  هب  زین  زارف  نیا 
ُِبلاَّطلا َْنیَأ  ایبنا »؟ نادنزرف  ایبنا و  نوخ  ماقتنا  هدننک  هبلاطم  تساجک  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما 
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ِءاَِیْبنَْألا ِءاَْنبَأ  ِءاَِیْبنَْألا َو   (1) ِلوُحُِذب

نانمشد زا  ار  ایبنا  نادناخ  ءایبنا و  نوخ  ماقتنا  هک  تسا  یـسک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  دهد  یم  ناشن  هلمج  نیا 
ثعاب اه  ینکشراک  اب  دندش و  یم  اهنآ  تفرـشیپ  عنام  ایبنا و  هار  ّدس  هک  یناسک  تسا ، نشور  ایبنا  هب  تبـسن  نخـس  نیا  دریگ ، یم 
مالسلا هیلع  ماما  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسین  دیعب  .دنریگ  یم  رارق  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ماقتنا  دروم  دندش  یم  اهنآ  تیذا  رازآ و 

زین همادا  رد  .دنتـسه  هدوب و  ایبنا  فادها  تفرـشیپ  عنام  فلاخم و  زورما  ات  لسن  هب  لسن  هک  تفرگ  دـنهاوخ  یناسک  زا  ار  ماقتنا  نیا 
.دمآ دهاوخ  ترابع  نیا  دوصقم  زا  يرتشیب  حیضوت 

اهنت هن  دنتفرگ ، یم  رارق  راشف  تحت  انگنت و  رد  اه  ینمشد  رثا  رب  یهلا  ءایبنا  یتقو  تفگ : دیاب  اهنآ  نادنزرف  نادناخ و  هب  تبـسن  اما 
نادـناخ و دـننام : دـندش ، یم  ناوارف  تمحز  رجز و  لّمحتم  زین  اهنآ  نادـناخ  هکلب  دـندید ، یم  جـنر  اـه  یتخـس  نیا  زا  ناـشدوخ 

.دریگ یم  ار  ایبنا  نادناخ  ایبنا و  ماقتنا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  اذل  ...و ؛ ایرکز  نارمع ، بّویا ، ترضح  نادنزرف 

لمحتم هک  زین  اهنآ  ياه  هداوناخ  ًاعطق  دنوش ، یم  تمحز  لمحتم  مالـسا  هار  رد  هک  یناسک  درک : هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  اج  نیمه 
ار اه  يراوشد  دنا ، ملع  بسک  بلط  رد  هک  یناسک  و   ) دوب دنهاوخ  روجأم  لاعتم  دنوادخ  دزن  دنوش ، یم  اه  جـنر  اه و  تیدودـحم 

ماجنا هار  رد  يوحن  هب  هک  ...و  یماظتنا ، یماظن و  یتینما  نارومأم  دننک ، یم  لمحت 

ناسل هرأـثب ، يا  هلْحَذـب  بلط  لاـقی : لوُحُذ ، لاَـحْذَأ و  نآ  عمج  و  رأـثلا ، لْحَّذـلا : یهاوخ ، نوخ  ینعم  هب  لـحذ »  » عمج لوحذ : - 1
ص 256. ج 11 ، برعلا ،
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ظوفحم ادـخ  دزن  ناشرجا  دنتـسه ، اه  یتخـس  نیا  کیرـش  زین  اهنآ  ياه  هداوناخ  دـنوش و  یم  اـهترارم  اهیتخـس و  لّـمحتم  هفیظو ،
(. تسا

ره یهلا  يایبنا  نانمـشد  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماـما  طـسوت  هدـش  حرطم  ماـقتنا  هب  هجوت  اـب 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  ًاعطق  اهنآ  زا  مادک  چـیه  دـنا و  هتفر  ایند  زا  مه  دـعب  دـنا و  هدوب  ناشدوخ  نامز  رد  مادـک 

؟ دراد ییانعم  هچ  دریگ  یم  ماقتنا  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا  سپ  .دنریگ  رارق  ماقتنا  دروم  ات  دنتسین ؛ هدنز  فیرشلا  هجرف 

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد 

: لوا لامتحا 

.دنریگ رارق  ماقتنا  دروم  ات  دننک  یم  تعجر  تقیقح  رد  دنوش و  یم  هدنز  رصع  یلو  روهظ  نامز  رد  یهلا  يایبنا  نانمشد  مامت 

: مود لامتحا 

.نانمشد دوخ  زا  هن  دریگ  یم  ماقتنا  يایبنا  نانمشد  هّیرذ  لسن و  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

: موس لامتحا 

يایبنا نامز  رد  هک  دنتـسین  ییاهنآ  طقف  نانآ  نانمـشد  اما  دنا  هتـشاد  ینانمـشد  ناشدوخ  ياهنامز  رد  یهلا  يایبنا  هک  تسا  تسرد 
لماش دشاب ، يایبنا  تکرح  ریـسم  فالخ  رب  ناشتکرح  ریـسم  خیرات  لوط  رد  هک  ار  یناسک  هکلب  دندرک  یم  ینمـشد  دندوب و  هدنز 
دنوش یم  بوسحم  ایبنا  نانمـشد  تسا  يدیحوت  نایدا  اب  تفلاخم  تهج  رد  ناش  شالت  هک  یناسک  رـضاح  نامز  رد  الثم  .دوش  یم 

هب اهنیا  مییوگن  رگا  و 
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یـضار ءایبنا  نانمـشد  درکلمع  هب  هک  یناسک  یتح  دنتـسه و  اـیبنا  نانمـشد  ناوریپ  زا  لقادـح  دنتـسه  ءاـیبنا  نانمـشد  میقتـسم  روط 
یم ماقتنا  ءایبنا  نانمشد  زا  هک  یسک  نآ  تساجک  دیامرف : یم  اعد  زارف  نیا  رد  یتقو  دنوش و  یم  بوسحم  نمـشد  زین  اهنآ  ، دنتـسه

ریـسم رد  ءایبنا  تکرح  اب  دنا و  هدـنز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  روهظ  نامز  رد  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  دریگ !؟
.دننک یم  تفلاخم  اهناسنا  تیاده 

يریگ هجیتن  تالامتحا و  یسررب 

داقتعا نادـب  یگمه  تسا و  هعیـش  هّقح  دـیاقع  ءزج  تعجر  هلأسم  هچرگ  .دـنک  یم  هراشا  تعجر »  » هلأـسم هب  خـساپ ، لوا  لاـمتحا 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  ماقتنا  دروم  دنوش و  هدنز  یهلا  يایبنا  نانمـشد  مامت  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  لیلد  ود  هب  اما  میراد 

: دنریگب رارق 

متاخ ات  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  ایبنا  نانمـشد  دادعت  میهاوخب  رگا  دنا و  هدوب  رامـشیب  تیرـشب  خیرات  لوط  رد  یهلا  يایبنا  نانمـشد   - 1
الصا دنوش  هدنز  اهنیا  مامت  رگا  هک  تسا  دایز  يردق  هب  دادعت  نیا  تسا ، ییالاب  مقر  مینک ، هبساحم  ار  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا هک  یناسک  هدوب و  رهاظ  راکـشآ و  ناش  ینمـشد  هک  تسا  یناسک  زا  معا  ناـنآ  نانمـشد  نوچ  دروخ ، یم  مه  هب  نیمز  هرک  مظن 
.دنا هدوب  نمشد  يداقتعا  يرکف و  رظن 

نیا يدوبان  فرـص  ار  يدایز  تدم  دیاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نانمـشد ،) مامت  ندش  هدنز  ینعی  ، ) يا هعقاو  نینچ  ناکما  ضرف  رب 
.دنک نانمشد 

صوصخم يورخا  باذع  نوچ   ) دننیبب يویند  باذع  ات  دنوش  هدنز  اهنآ  هک  دـشاب  نیا  ایبنا  نانمـشد  ندرک  هدـنز  زا  فدـه  رگا  . 2
تمایق
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.دسر یمن  رظن  هب  حیحص  لوا  لامتحا  سپ  دنا ؛ هدش  يویند  ياهباذع  راتفرگ  ناشدوخ  نامز  رد  ایبنا  نانمشد  زا  يرایسب  تسا )

هیلع رصع  ماما  تلادع  مارم و  اب  زین  نیا  دریگ  یم  ماقتنا  نانمـشد  هیرذ  لسن و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  مییوگب  هک  مود  لامتحا  قبط  اما 
، تسین حیحص  زین  لامتحا  نیا  سپ  .دنشابن  رّصقم  دنتسه  ایبنا  نانمشد  لسن  زا  هک  ییاهنآ  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ راگزاس  مالسلا 

.دوب دهاوخ  یکی  یلوا  لامتحا  اب  هک  مینک  ظاحل  ار  دننمشد  هک  اهنآ  لسن  هکنیا  رگم 

ایبنا شور  تکرح و  اب  نامز  ره  رد  هک  دـنا  یناسک  روظنم  هکلب  دوشن ؛ ءایبنا  دوخ  نامز  هب  رـصحنم  نانمـشد ، هک  موس  لاـمتحا  اـما 
تقیقح هب  لامتحا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  دـنراد ، تفلاخم  ءایبنا  ياه  هماـنرب  اـب  دارفا  ناـمه  زین  روهظ  ناـمز  رد  دـننک و  یم  هزراـبم 
تکرح نوچ  دـنا ؛ یهلا  ياـیبنا  اـب  فلاـخم  دـننک ، یم  تفلاـخم  ترـضح  نآ  تکرح  اـب  هک  یناـسک  میناد  یم  .تسا  رت  کـیدزن 
دهاوخ مه  ار  ایبنا  ماقتنا  تقیقح  رد  دوخ  نانمـشد  ندرک  نوگنرـس  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سپ  تسا  ریـسم  ناـمه  رد  ترـضح 

.تفرگ

نوخ هدننک  هبلاطم  تساجک  : » دنک یم  ضرع  هدرک  صخشم  ار  روهظ  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رگید  همانرب  يدعب  زارف  رد 
.َءاََلبْرَِکب ِلُوتْقَْملا  ِمَِدب  ُِبلاَْطلا  َْنیَأ  البرک ؛» رد  هدش  هتشک 

ماقتنا ادهشلادیس  نالتاق  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  هک  تسا  حرطم  زین  هلمج  نیا  رد  دوب ، حرطم  اعد  یلبق  هلمج  رد  هک  یـشسرپ 
ار هار  نامه  زین  زورما  ودنتسه  ادهشلادیس  نمشد  لمع ، رد  هک  یناسک  زا  ای  دریگ  یم 

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


180 ص :

؟ دریگ یم  ماقتنا  دنتفرگ ، یم  رارق  دعس  نبا  نایهاپس  فص  رد  دندوب  مه  اروشاع  رد  رگا  هک  دنیامیپ  یم 

ناشرادرک راتفگ و  اب  هک  دریگ  یم  ماقتنا  یناسک  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ینعی  .دش  هتفگ  لبق  رد  هک  تسا  ینومضم  نامه  خساپ 
نالتاق دروم  رد  دوب  لبق  هلمج  رد  هک  یبلطم  دندرک و  یم  تکرح  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  نانمشد  هک  دننک  یم  تکرح  يریـسم  رد 

قبط دـندش و  يویند  رفیک  ناشدوخ  تایح  نامز  نامه  رد  ادهـشلادیس  نالتاق  هک  نیا  نآ  تسا و  قداـص  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
، درک مایق  ترـضح  نآ  یهاوخنوخ  هب  هک  راتخم »  » طسوت البرک  هنحـص  رد  نیرـضاح  مامت  تسا  هدش  لقن  خـیرات  زا  هک  یکرادـم 

ءادهـشلادیس اب  گنج  باذع  زا  یـشخب  دسر  یم  رظن  هب  اذل  .دنتفر  ایند  زا  يراب  تبکن  تبقاع  اب  مادک  ره  دندش و  يویند  تازاجم 
.دیشک دنهاوخ  ترخآ  رد  مه  ار  باذع  هیقب  دنا ، هدیشک  ایند  رد  ار  مالسلا  هیلع 

یلاعت هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  نامز  رد  دندوب  نمشد  دیزی »  » و رمـش »  » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نارود  رد  هک  روط  نامه  سپ 
اهنآ زا  دنک و  یم  دروخرب  نانآ  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دنتسه  یناتریسدیزی  ناتفـصرمش و  فیرـشلا  هجرف 
نوخ ندیکم  اب  ولاز  نوچ  مه  دنتیرشب و  هیلع  متس  ملظ و  رادمدرـس  نونکا  مه  هک  دنتـسه  یناربکتـسم  اهنآ  هنومن  دریگ ، یم  ماقتنا 

راموط دـنک و  یم  هزرابم  اه  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تسا  نشور  دـنهد ، یم  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  ناـهانپ  یب  ناـمولظم و 
.دچیپ یم  مهرد  ار  ناشیگدنز 

یسک ره  رب  زوریپ  تساجک  : » دوش یم  هراشا  دش  دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بیصن  هک  یترـصن  هب  اعد  همادا  رد 
ارتفا دنک و  يدعت  وا  رب  هک 
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.يَرَْتفا ِْهیلَع َو  يَدَتْعا  ِنَم  یَلَع  ُروُْصنَْملا  َْنیَأ  ددنب »؟

: تسا هجاوم  هورگ  ود  اب  دنک  یم  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  هک  ینامز  دناسر  یم  ترابع ، نیا 

.دنزادرپ یم  وا  تضهن  اب  هزرابم  هب  یترابع  هب  دننک و  یم  یشکرس  ترضح  لباقم  رد  هک  یناسک  لوا  هورگ 

گنج و  دـننک ، یم  بیذـکت  ار  وا  دـنهد و  یم  غورد  تبـسن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هب  هک  یناـسک  مود  هورگ 
.دنزادنا یم  هار  یناور 

یم نیعم  اج  نیمه  زا  .دـنک  یم  هزرابم  اهنآ  اب  هک  تسا  یعیبط  .تسا  هجاوم  هورگ  ود  نیا  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ماـما 
نارگ نایغط  نارگزواجت و  اب  هزرابم  نامزاس  کی  دهد : یم  لیکشت  ار  هدمع  نامزاس  ود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  دوش ،

، هورگ ره  اب  دروخرب  تسا  نشور  نایوگارتفا .) اب  یتاغیلبت  هزرابم   ) نیبذـکم اب  هزرابم  نامزاس  کی  و  نآ ) لاثما  یماظن و  دروخرب  )
رد داد و  خساپ  دـیاب  ار  مومـسم  تاغیلبت  اما  درک  بولغم  یکیزیف  رازبا  اب  دـیاب  ار  رگزواجت  .دـبلط  یم  ار  دوخ  صاخ  هزرابم  شور 

.دومن یکیزیف  دروخرب  زاین  تروص 

باجتسم شیاعد  دنک و  یم  اعد  دوش ، یم  ّرطـضم  یتقو  هک  یـسک  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  زا  يدعب  زارف  رد 
اَذِإ ُباَُجی  يِذَّلا  ُّرَطْضُْملا  َْنیَأ  ددرگ ؛»؟ یم  باجتسم  شیاعد  دنک ، اعد  یتقو  هک  يرطضم  تساجک  : » تساهدش هدرب  مان  دوش ، یم 

.اَعَد

هتسب وا  يور  هب  اههار  همه  هک  تسا  یسک  رطضم  تسا : نیا  انعم  نیرت  تحار  تسا  یسک  هچ  رطـضم »  » زا روظنم  هک  نیا  دروم  رد 
.درادن يا  هراچ  هار  چیه  هدش و 
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هیآ نیا  لـیذ  رد  ءوّسلا ) ُفـشکیَو  اـعد  اذا  ّرطـضملا  بیجی  نّمأ  : ) تسا هدـمآ  هیآ 62  لـمن  هروس  دـیجم  نآرق  رد  رطـضم »  » هملک
ود .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رطضم ، نشور  قیداصم  زا  یکی  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدش  لقن  یتایاور 

: دنا هنیمز  نیا  رد  ریز  تیاور 

ّقح هب  ار  ادخ  هدز و  دوسالارجح  هب  تشپ  هک  منیب  یم  ار  يدهم  نم  ایوگ  دـنگوس  ادـخ  هب  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1
ادـخ هب  ءوّسلا ، فشکَیَو  هاَـعَد  اَذا  ّرطـضملا  بیجی  نمأ  هلوق  یف  هللا  باـتک  یف  رطـضملا  هللاو  وه  دومرف : سپـس  ...دـناوخ  یم  دوخ 

(1) «. تسا يدهم  ترضح  هیآ  نیا  رد  ادخ  باتک  رد  رطضم  دنگوس 

تـسوا رطـضم  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  يدـهم  دروم  رد  هیآ  نیا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2
تباجا ار  وا  ياعد  ادخ  دراد ، یمرب  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  اعد  تسد  دـناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  میهاربا  ماقم  رد  هک  یماگنه 

(2) «. دهد یم  رارق  نیمز  يور  هفیلخ  ار  وا  دزاس و  یم  فرطرب  ار  اه  یتحاران  دنک ، یم 

ُساَّنلا اَهُّیَأ  اَی  ُلوُقَی  َُّمث  ُهَّقَح  َهَّللا  ُدُْشنَی  َُّمث  ِرَجَْحلا  َیلِإ  ُهَرْهَظ  َدَنْسَأ  ْدَق  ِِمئاَْقلا ع َو  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأََکل  ِهَّللا  مالسلا َو  هیلع  رَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  - 1
َیلْوَأ اَنَأَف  حُون  ِیف  ِینَّجاَُحی  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َمَدآ  َیلْوَأ ِب  اَنَأَف  َمَدآ  ِیف  ِینَّجاَُحی  ْنَم  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ِهَّللاـِب  َیلْوَأ  اـَنَأَف  ِهَّللا  ِیف  ِینَّجاَُـحی  ْنَم 

ْنَم ُساَّنلا  اَهُّیَأ  یَـسوُِمب  َیلْوَأ  اَنَأَف  یَـسُوم  ِیف  ِینَّجاَُحی  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َمیِهاَْربِِإب ع  َیلْوَأ  اَنَأَف  َمیِهاَْربِإ  ِیف  ِینَّجاَُحی  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  حُوِنب 
ِباَتِک ِیف  ِینَّجاَُحی  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  دَّمَحُِمب  َیلْوَأ  اَنَأَف  دَّمَُحم ص  ِیف  ِینَّجاَُحی  ْنَم  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  یَـسیِِعب  َیلْوَأ  اـَنَأَف  یَـسیِع  ِیف  ِینَّجاَُـحی 
ِباَتِک ِیف  ُّرَطْـضُْملا  ِهَّللا  َوُه َو  رَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ُهَّقَح  َهَّللا  ُدُْـشنَی  ِْنیَتَعْکَر َو  یِّلَُـصیَف  ِماَقَْملا  َیلِإ  یِهَْتنَی  َُّمث  ِهَّللا  ِباَتِِکب  َیلْوَأ  اـَنَأَف  ِهَّللا 

ص 315. ج 52 ، راونألاراحب ، .ِضْرَْألا  َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َءوُّسلا َو  ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  ِِهلْوَق  ِیف  ِهَّللا 
َُهباَجَأَف َهَّللا  اَعَد  ِْنیَتَعْکَر َو  ِماَقَْملا  ِیف  یَّلَص  اَذِإ  ُّرَطْضُْملا  ِهَّللا  َوُه َو  مالـسلا  هیلع  ِِمئاَْقلا  ِیف  َْتلََزن  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  - 2

ص 48. ج 51 ، راونألاراحب ، .ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفِیلَخ  ُُهلَعْجَی  َءوُّسلا َو  ُفِشْکَیَو 
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نکمم زین  ود  ره  نیب  عمج  هتبلا  هک  دراد  دوجو  لامتحا  ود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  رارطـضا  نامز  دروم  رد 
: دنرادن تافانم  مه  اب  تسا و 

هعماج ناناملسم و  راب  فسا  عاضوا  دنراد ، تراظن  فارـشا و  هعماج  رب  ترـضح  نآ  اریز  دشاب ؛ روهظ  زا  لبق  هک : نیا  لوا  لامتحا 
.دنهاوخ یم  ادخ  زا  ار  دوخ  جرف  دننک و  یم  رارطضا  ساسحا  داسف  ندرب  نیب  زا  يارب  دنیامرف و  یم  هظحالم  ار  يرشب 

اـه و تلاـهج  رثا  رب  هک  دوش  یم  هجاوم  یناـمدرم  اـب  دـنک ، یم  هظحـالم  ار  هعماـج  دـنک و  یم  روهظ  یتـقو  هک : نیا  مود  لاـمتحا 
یم تیرشب  تاجن  داسف و  عفر  رد  ار  دوخ  فیلکت  اذل  دنا  هتسب  دوخ  يور  رب  ار  تیناسنا  شمارآ و  حلص و  ياهرد  همه  اه  توادع 

.دنک یم  تباجا  ار  وا  ياعد  مه  دنوادخ  دراد ، یم  رب  اعد  هب  تسد  دوش و  یم  رطضم  دریگ ، یم  رارق  راشف  تحت  دنیب 

ِِّرْبلا َو وُذ  ِِقئاَـلَْخلا  ُرْدَـص  َْنیَأ  يراـکزیهرپ ؛»؟ يراـک و  وکین  بحاـص  قیـالخ ، نیـشنردص  تساـجک  : » تسا نینچ  اـعد  دـعب  هلمج 
.يَْوقَّتلا

ناهج نیا  مدرم  همه  زا  نم  زا  دـعب  وت  متـسه ، شنیرفآ  ملاـع  دارفا  نیرترب  نم  یلع  يا  دومرف : ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(1) .تسا یکی  نامنیرخآ  نیلوا و  تیب  لها  ام  يرترب و 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  تسا  نیا  رد  اه  قئالخلا  ردـص  رگید  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یقئالخلا  ردـص  یگژیو 
.تسا يراکزیهرپ  يوقت و  يالعا  دح  رد  ییوکین و  ناسحا و  بحاص  هک  تسا  یقیالخ  ردص 

ص 231. ج 17 ، راونالا ، راحب  - 1
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یم هراشا  وا  یقیالخلاردـص  هب  نارکنم ، نارگزواجت و  رب  ترـضح  يزوریپ  زا  دـعب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  هک  نیا  زا 
یم اه  تهج  همه  زا  قیالخلاردص  روظنم  هتبلا  دوش  یم  لصاح  یقیالخلاردص  هورگ  ود  نیا  تسکـش  زا  دعب  دهد  یم  ناشن  دنک ،

.تسا هورگ  ود  نیا  رب  يزوریپ  زا  دعب  يرهاظ ، تهج  زا  اما  هدوب  قیالخلاردص  زین  يزوریپ  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  اریز  دشاب ؛

ناـسحا و یکین ، ینعی  ّرب »  » .تسا هدـش  هدرب  راـک  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  دروم  رد  يوقتلاو  ّربلاوذ  فیـصوت  ود  قوف  هلمج  رد 
.تسا راتفگ  رادرک و  رد  طایتحا  يراکزیهرپ و  ینعم  هب  اوقت »  » يراتفرشوخ و

نراقت نیا  زا  يوقتلا ) ّربلا و  یلع  اونواعت  : ) دنا هدش  هدرب  راک  هب  مه  رانک  هدئام »  » هروس مّود  هیآ  رد  دیجم  هللا  مالک  رد  هژاو  ود  نیا 
.دنرگیدکی لّمکم  ءزج  ود  اوقت  ّرب و  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هملک  ود  نیا  رد  تقد  و 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  بسن  بسح و  متفه : شخب 

هراشا
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يَْربُْکلا َهَمِطاَف  ُْنبا  ِءاَّرَْغلا َو  َهَجیِدَخ  ُْنبا  یَضَتْرُْملا َو  ِّیلَع  ُْنبا  یَفَطْصُْملا َو  ِِّیبَّنلا  ُْنبا  َْنیَأ 

یَمِْحلا ُءاَقِْولا َو  ََکل  یِسْفَن  یِّمُأ َو  َْتنَأ َو  ِیبَِأب 

َنِیبَّرَقُْملا ِهَداَّسلا  َْنبا  اَی 

َنیِمَرْکَْألا ِءاَبَجُّنلا  َْنبا  اَی 

َنیِّیِدْهَْملا ِهاَدُْهلا  َْنبا  اَی 

نِیبَذَهُْملا ِهرَیِْخلا  َْنبا  اَی 

َنِیبَْجنَْألا ِهَفِراَطَْغلا  َْنبا  اَی 

َنیِرَّهَطُْملا ِِبیاَطَْألا  َْنبا  اَی 

َنِیبَجَْتنُْملا ِهَمِراَضَْخلا  َْنبا  اَی 

َنیِمَرْکَْألا ِهَِمقاَمَْقلا  َْنبا  اَی 

ِهَرِینُْملا ِروُُدْبلا  َْنبا  اَی 

ِهَئیِضُْملا ِجُرُّسلا  َْنبا  اَی 

ِهَِبقاَّثلا ِبُهُّشلا  َْنبا  اَی 

ِهَرِهاَّزلا ِمُْجنَْألا  َْنبا  اَی 

ِهَحِضاَْولا ُِلبُّسلا  َْنبا  اَی 

ِهَِحئاَّللا ِماَلْعَْألا  َْنبا  اَی 

ِهَِلماَْکلا ِمُولُْعلا  َْنبا  اَی 

همجرت

یلع رسپ  تساجک  هدیزگرب ؟ ربمغیپ  رسپ  تساجک 
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؟ گرزب همطاف  رسپ  تساجک  و  راوگرزبو ؟ بیجن  هجیدخ  رسپ  تساجک  یضترم ؟

.تسوت نآ  زا  تما  يرادهگن  تسایر و  تموکح ، داب ! امش  نادرگالب  رپس و  مناج  مردام و  ردپ و 

! ادخ هاگرد  بّرقم  نارورس  نایاقآ و  رسپ )  ) دنزرف يا 

! فیرشو بیجن  دارفا  نیرت  یمارگ  دنزرف  يا 

! هدش تیاده  نارگ  تیاده  دنزرف  يا 

! بیجن نادنمتواخس  دنزرف  يا 

! كاپ ناگدیزگربو  ناکاپ  دنزرف  يا 

! شیاتس لباق  ناگداز  فیرش  دنزرف  يا 

! ناگدیزگرب نیرت  هدنشخب  دنزرف  يا 

! نامیرک نیرت  تمارکاب  دنزرف  يا 

! هدراهچ بش  ینارون  ياه  هام  دنزرف  يا 

! ناشخرد ياه  غارچ  دنزرف  يا 

! ذفان ياه  باهش  دنزرف  يا 

! هدنشخردو نابات  نشور ، ناگراتس  دنزرف  يا 

! حضاو نشور و  ياه  هار  دنزرف  يا 

! هدنزاس راکشآ  ياه  مچرپ  دنزرف  يا 

! لماک ياه  شناد  مولع و  دنزرف  يا 

؟ تیاده ناربهر  دنزرف  تساجک 

تساجک : » دنک یم  ضرع  دزادرپ : یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  یفرعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  شخب  نیا  رد 
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ُْنبا یَضَتْرُْملا َو  ِّیلَع  ُْنبا  یَفَطْصُْملا َو  ِِّیبَّنلا  ُْنبا  َْنیَأ 
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.يَْربُْکلا َهَمِطاَف  ُْنبا  ِءاَّرَْغلا َو  َهَجیِدَخ 

: دش حرط  نیأ »  » هملک اب  هک  ییاهـشسرپ  مامت  دش و  حرطم  روهظ  ماگنه  ترـضح  نآ  ياه  همانرب  لبق  تالمج  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
و ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  زا  روظنم  هک  دوش  یم  صخشم  دوب ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دروم  رد 

.دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زارف ، نیا  رد  نانمؤم  ریما 

؟ دریگ یم  يرگید  موصعم  ماما  زا  غارـس  تسا ، موصعم  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس  اما 
ینید بادآ  ضیارف و  هدننک  دیدجت  تساه و  متـس  اه و  ینمـشد  هدننک  هلازا  ناملاظ ، هدننک  نک  هشیر  هک  یـسک  ناونع  هب  وا  زا  و 

؟ دناد یم  لیخد  اه  هتساوخ  ققحت  يارب  ار  وا  ندمآ  راظتنا  و  دنک ؟ یم  دای  تسا ،

ینعی مهم  رما  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رـصع  رد  زج  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  کی  چیه  رـصع  رد  هک : نیا  خساپ 
روهظ ناـمز  رد  رما  نیا  ققحت  هدـعو  تسا و  هدـشن  ریذـپ  ناـکما  عماـج  تروص  هب  تلادـع  يارجا  ناراکمتـس و  هدرتسگ  يدوباـن 

طیارـش شروهظ  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  دای  يدـهم  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دای  اذـل  تسا ؛ هدـش  هداد  ترـضح  نآ  تماما 
.دندحاو رون  همه  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ّالإ  دوش و  یم  مهارف  یناهج  تلادع 

زین مزال  ياههاگتـسد  تشادـن و  دوجو  مزال  طباور  اریز  دوبن ؛ یناهج  تموکح  ققحت  ناـکما  مالـسلا ، مهیلع  همئا  رگید  رـصع  رد 
رظتنم مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  تسادـیپ  دوش  مهارف  دـیاب  تامدـقم  مامت  یناـهج  تموکح  ققحت  يارب  هک  یلاـح  رد  دوبن ؛ مهارف 

اذل دندرگ ؛ جیسب  نامرف  کی  اب  مدرم  دوش و  ارجا  هعماج  رد  مالسا  نید  ياه  همانرب  همه  هک  تسا  ینامز  نینچ 
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.درمش یمرب  ار  روهظ  زا  سپ  ياه  همانرب  یکی  یکی  دنک و  یم  لاؤس  َْنیَأ »  » اب

زا تما  يرادهگن  تسایر و  تموکح ، داب ! امـش  نادرگ  الب  رپس و  مناج  مردام و  ردپ و  دنک : یم  ضرع  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.یَمِْحلاَو ُءاَقِْولا  ََکل  یِسْفَن  یِّمُأ َو  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  .تسوت  نآ 

هدـنزاس و ياه  همانرب  یتقو  ینعی  دروآ  یم  نابز  هب  ار  ابیز  هلمج  نیا  لصفم ، یفرعم  نآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هجوت  لباق 
لمع هماج  مالسلا ، مهیلع  همئا  ریاس  ياه  نامرآ  هب  هک  تسا  یـسک  وا  دیامن  یم  نشور  دنک و  یم  حیرـشت  ار  ترـضح  نآ  یناهج 

نیا تفگ  ناوت  یم  ار  اهنآ  هلمج  نیرتابیز  نیرتهب و  اجنیا  رد  دـنک  یم  فرطرب  ار  يرـشب  هعماج  ياه  یتساـک  ماـمت  دـناشوپ و  یم 
«. تسوت نآ  زا  تما  يرادهگن  تسایر و  تموکح و  داب ، وت  نادرگالب  مناج  مردام و  مردپ ، : » تسا

هتـشاد و رتالاب  یماقم  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنراد  دوجو  یناگبخن  میباـی  یمرد  یتسه ، ملاـع  ناگدـیزگرب  تاـقولخم و  هب  یهاـگن  اـب 
رد اذل  .دنا  هدـش  فیـصوت  صاخ ، یتفـص  اب  ناگدـیزگرب  نآ  زا  يدادـعت  اعد  زا  شخب  نیا  رد  هک  دـنوش  یم  بوسحم  هیقب  رورس 

نادناخ دادجا و  هب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هاگیاج  تیصخش و  رتشیب  ندناسانش  يارب  ترـضح  نآ  یفرعم  همادا 
تروص هب  ار  هیقب  نانآ ، زا  رفن  راهچ  مان  رکذ  زا  دعب  .دنا  هعماج  لوبق  دروم  یگرزب  تفارـش و  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  ترـضح  نآ 

.دنز یم  ادص  یعمج ،

رد ار  دوخ  راتفگ  و  دنز ، یم  ادص  ار  وا  فعش  قوش و  اب  دشاب ، دنزرف  يوجتـسج  رد  هک  يردپ  نوچمه  اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
باقلا تافص و  امسا ، هب  تّرسم  داجیا  يارب  .دنک  یم  زیگنا  ناجیه  ّتبحم ، ملاع 
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ِهَداَّسلا َْنبا  اَی  ادخ »! هاگرد  بّرقم  نارورـس  نایاقآ و  رـسپ )  ) دنزرف يا  : » دـنک یم  ضرع  هدرک  هراشا  ترـضح  نآ  راوگرزب  دادـجا 
.(1) َنِیبَّرَقُْملا

ادخ رون  زا  يا  هولج  هدیدنسپ ، راتفر  هنـسح و  لامعا  هطـساوب  هک  دراد  هراشا  یناسک  راوج  برق  ماقم  ندوب و   (2) دّیس هب  هلمج  نیا 
یهلا نابرقم  زا  هدیسر و  ّقح  ترضح  برق  ماقم  هب  دنا و  هدش  هدیدنسپ  تافص  تالامک و  هب  فصّتم  هدنکفا و  وترپ  ناشدوجو  رد 
رورـس ینعی  دنراد ؛ نابرقم  نیا  زا  رتالاو  رتالاب و  یماقم  يا  هّدع  یلو  .يونعم  یناحور و  برق  هکلب  یناکم  برق  هن  هتبلا  دـنا ؛ هدـش 
مهیلع موصعم  همئا  همه  .تسا  هدش  یفرعم  نابرقم ، رورس  دنزرف  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فیـصوت  نیا  رد  .دنوش  یم  بوسحم  نانآ 

.تسا ناراوگرزب  نآ  دنزرف  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هدوب و  یهلا  هاگرد  برقم  دیس و  مالسلا 

ینورد تفص  کی  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دنا ، هدش  فیصوت  مالـسلا  مهیلع  همئا  تباجن  تمارک و  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دعب  هلمج  رد 
يا : » تسا هدرک  یفرعم  نینچ  نیا  مرک  تباجن و  فصو  اب  هراشا و  ترضح  نآ  كاپ  دادجا  فاصوا  زا 

رد .دنیوگ و  ار  ایلوا  ایبنا و  هیعدا ، رابخا و  رد  .دنیوگ  دشاب ، یموق  فیرش  گرزب و  هک  یسک  هب  تغل  رظن  زا  دّیس ، عمج  هداس : - 1
ص 17. ج 38 ، راونالاراحب ، .نیّیصولا  دّیس  یلع  نییبّنلا و  دّیس  انا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یثیدح 

مدرم روما  یلوتم  ریدم و  هک  یسک  ای  دراد  يرترب  نارگید  رب  لیاضف  زا  یتلیضف  رد  هک  یسک  هدمآ : نینچمه  تدایس  يانعم  رد  - 2
هک یتیـصخش  هب  تیاهن  رد  هلـسلس  نیا  تسا  مزال  دـندوب ، رادروخرب  تدایـس  ماـقم  زا  یهلا  يایـصوا  اـیبنا و  هکنیا  هب  رظن  .تسا و 

ياطعا نوچ  دوش و  متخ  تسا ، لامک  ملع و  یلاع  بتارم  یناسفن و  لـیاضف  بحاـص  یقـالخا ، کـین  تافـص  يراوگرزب و  ياراد 
نامز ماما  نینزان  دوجو  رد  تایـصوصخ  نیا  مامت  دـشاب و  یهلا  هاگرد  بّرقم  صخـش  نیا  دـیاب  اذـل  تسادـخ  فرط  زا  ماـقم  نیا 

.تسا یّلجتم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
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.(2) َنیِمَرْکَْألا  (1) ِءاَبَجُّنلا َْنبا  اَی  فیرش ؛»! بیجن و  دارفا  نیرت  یمارگ  دنزرف 

نارگتیاده دنزرف  يا  : » دنک یم  هراشا  تسا ، ناراوگرزب  نآ  یساسا  و  هیلوا   تلاسر  هفیظو و  هک  تیاده  هلأسم  هب  اعد  يدعب  هلمج 
.(4) َنیِّیِدْهَْملا  (3) ِهاَدُْهلا َْنبا  اَی  هدش »! تیاده 

جنر یتخـس و  لّمحت  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدش و  هدیزگرب  تما  يربهر  تیادـه و  يارب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هّمئا  هک  اجنآ  زا 
جنر یتخس و  نارود  ناشیا ، يربهر  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مایق  اب  دندرک ، شالت  مالـسا  تما  يربهر  رد 

.دوب دنهاوخ  تداعس  تلادع و  زا  رپ  یناهج  دهاش  ناگمه  هدیسر و  نایاپ  هب 

رد هک  تسا  یگدولآ  عون  ره  زا  یگتساریپ  نورد و  یگزیکاپ  هدش  هراشا  نآ  هب  زین  اجنیا  رد  هک  ادخ  يایلوا  تافـص  زا  رگید  یکی 
: دنک یم  ضرع  هدرک  هراشا  تسا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  همه  ینرود  فاصوا  زا  هک  تفـص  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـعب  هلمج 

يارب اعد  يادتبا  رد  هک  یطیارش  فاصوا و  رثکا  تسا  رکذب  مزال  .نِیبَذَهُْملا  ِهرَیِْخلا  َْنبا  اَی  كاپ ؛»! ناگدیزگرب  ناکاپ و  دنزرف  يا  »
.تسا هدش  دیکأت  نآ  هب  هدمآ و  يرگید  لکش  هب  زین  تالمج  نیا  رد  دوب ، هدش  حرطم  ایلوا  شنیزگ 

یناسفن هدیدنسپ  تافص  هنسح و  قالخا  زا  هک  يدرمناوج  هیحور 

.دشاب هدیدنسپ  تافص  لضاف و  قالخا  ياراد  هک  تسا  یسک  بیجن ، عمج  ءابجن : - 1
.رت تفارشاب  رت و  تلیضفاب  يانعم  هب  مرکأ »  » عمج نیمرکأ : - 2

.هدننک تیاده  يداه ، عمج  هاده : - 3
.هدش تیاده  يدهم ، عمج  نییدهم : - 4
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رب نوزفا  هدش و  راکشآ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  رد  نآ  زا  یلماک  هنومن  هتـشاد و  دوجو  يا  هنوگ  هب  ایلوا  ایبنا و  همه  رد  تسا ،
.دهد یم  يرترب  نارگید  رب  ار  ناشیا  رگید ، تافص 

(1) ِهَفِراَطَْغلا َْنبا  اَـی  شیاتـس ؛»! لـباق  ناـگداز  فیرـش  دـنزرف  يا  : » دـیامن یم  هراـشا  ناراوگرزب  نآ  هیحور  نیمه  هب  دـعب  هلمج  رد 
.(2) َنِیبَْجنَْألا

تالاح ماـمت  ناـج و  مسج و  لـماش  ینعی  تسا ؛ یلک  قلطم و  یگزیکاـپ  هدـش ، هراـشا  نآ  هب  دـعب  هلمج  رد  هک  یگزیکاـپ  زا  دارم 
درف نیرت  كاپ  تما و  دارفا  نیرت  كاپ  دنزرف  هرمث و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  دوش و  یم  ینورد  ینوریب و 

.َنیِرَّهَطُْملا  (3) ِِبیاَطَْألا َْنبا  اَی  ناگزیکاپ ،»! نیرتوکین  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  تهج  نیدب  .دوب  دهاوخ  دوخ  نامز 

ریما تیصخش  دروم  رد  دهز »  » هملک نایب  رد  .دندوب  اهناسنا  همه  دمآرـس  وگلا و  زین  شـشخب  لذب و  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا 
حبـص ات  تشادـن  تورث  وا  هزادـنا  هب  سک  چـیه  دوب و  رهـش  نیرتدـنمتورث  بش  ماگنه  هب  ناشیا  هک  دـش  رکذ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

راب دنچ  هک  هدش  رکذ  زین  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دروم  رد  .دوب  هدرک  قافنا  ار  همه  تشادن و  رایتخا  رد  ار  اه  تورث  نآ  زا  یمهرد 
.دندوب هنوگ  نیمه  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  هیقب  هتبلا  دیشخب  ادخ  هار  رد  ار  شیوخ  ییاراد  مامت 

فیرـشلا دیـسلا  فِراَطُغلا : فیِرْطِغلا و  .فیرـش (   رورـس ، اقآ ، ینعم  هب  فِراَطُغلا  فیِرْطِغلا و  عمج  فرطغ  هدام  زا  فراـطغلا : - 1
(269 ص : ج9 ، برعلا ، ناسل  ،

.دیجمت نایاش  شیاتس و  روخرد  بَجنأ ، عمج  نیبجنا : - 2
.هزیکاپ كاپ و  بیط ، عمج  بیاطا : - 3
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رد .تسا  تقد  هجوت و  لباق  ناگمه  يارب  نآ  تیمها  هدـش و  رکذ  راـب  نیدـنچ  فلتخم  ریباـعت  اـب  تـالمج  نیا  رد  تمارک  هلأـسم 
ثول زا  مالسلا  هیلع  ماما  : » تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  هدش  لقن  مالسلا »  هیلع  اضر  ماما   » زا یلصفم  تیاور   (1) راونالاراحب باتک 

...و نیملسم  تّزع  نید و  ماظن  ثعاب  هتسارآ ، يرابدرب  ملح و  هب  صّخشم و  شناد  ملع و  هب  هّزنم و  یندب  بویع  زا  هزیکاپ ، ناهانگ 
.تسا نارگید  رب  وا  يرورس  زایتما و  بجوم  صخش  کی  رد  فاصوا  نیا  عمج  سپ  تسا .»

(2) ِهَمِراَـضَْخلا َنـْبا  اَـی  ناگدـیزگرب ؛»! نـیرت  هدنـشخب  دـنزرف  يا  : » دوـش یم  هراـشا  يرگید  دنمــشزرا  تفــص  هـب  دـعب  هـلمج  رد 
.(3) َنِیبَجَْتنُْملا

اب دـننک و  بسک  دنتـسناوت  یم  دنتـساوخ ، یم  دوخ  یـشوخ  شیاسآ و  هافر ، يارب  ایند  زا  هک  ار  هچنآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  یتسار  هب 
تیالو تلاسر و  ریـسم  رد  یگدنز  یتخـس  جـنر و  لّمحت  اهنآ  هفیظو  .دوبن  نیا  اهنآ  هفیظو  اما  دـننک ، یگدـنز  شیاسآ  شمارآ و 

هک ارچ  دوـب  میتخانـش   (4)« دـهز  » ماـن هب  ارنآ  هک  اـیلوا  شنیزگ  باـب  رد  طورـش  طرـش و  هـب  لـمع  نارگید و  زا  يریگتـسد  تـما ،
.دنک یم  رت  کیدزن  یهلا ، برق  ماقم  هب  ار  ناسنا  هتشاد و  هعماج  هرهچ  زا  ییادز  تیمورحم  تیصاخ 

نیرت تمارکاب  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  يدعب  هلمج  رد 

ص 212. ج 7 ، راونالا ، راحب  - 1
.هدنشخب دایز  رورس و  مرضِخ ، عمج  همراضخ : - 2

.هدش هدیزگرب  بجتنم ، عمج  نیبجتنم : - 3
...و ایندلا  هذه  تاجرد  یف  دهّزلا  مهیلع  تطرش  و  - 4
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.َنیِمَرْکَْألا  (1) ِهَِمقاَمَْقلا َْنبا  اَی  نامیرک ؛»!

هام هب  ار  ناراوگرزب  نآ  دوش و  یم  هدید  زین  هیبشت  هراعتسا و  فیصوت ، رب  هوالع  مالسلا  هیلع  ماما  مالک  نحل  رد  يدعب  تالمج  رد 
.دنک یم  هیبشت  ...و  كانبات  ناگراتس  هتخورفا و  ياه  هلعش  شخب ، ینشور  ياه  غارچ  ینارون ، ياه 

همئا .دنیبب  دسانـشب و  ار  اه  يدـنلب  یتسپ و  یکیرات ، رد  ات  دـنک  یم  کمک  ریـسم ، نییعت  رد  ار  ناسنا  بش ، ماگنه  هب  هام  میناد  یم 
رد ار  هار  اهنآ  رون  وترپ  رد  اه  ناسنا  ات  دنـشخرد  یم  رـشب  یگدـنز  نامـسآ  زارف  رب  كانبات  هاـم  نوچمه  زین  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

دنزرف يا  : » دنک یم  ضرع  اذل  .دـشاب  ظوفحم  تارطخ  زا  دـنورن و  ههاریب  هب  هدرک ، ادـیپ  یگدـنز ، ياه  یمگردرـس  اه و  یکیرات 
.ِهَرِینُْملا  (2) ِروُُدْبلا َْنبا  اَی  هدراهچ ؛»! بش  ینارون  ياههام 

شنیرفآ هلمج  نآ  زا  .تسا  هتخاـس  مهارف  اـیند  نـیا  رد  تـهج  ره  زا  ار  رـشب  تداعـس  تاـبجوم  تیناـمحر ، ياـضتقم  هـب  دـنوادخ 
ییاـناوت ار  ناـهایگ  تاـناویح و  رـشب ، دارفا  اـهنآ  شخب  ینـشور  راونا  ترارح و  هک  تسا  هدنـشخرد  ناگراتـس  هاـم و  دیـشروخ و 

.تسا هداد  یگدنز 

رگ و تیادـه  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  دوجو  یناشفارون  يرگنـشور و  هب  لبق  هلمج  نوچمه  زین  يدـعب  هراعتـسا  فیـصوت و 
.ِهَئیِضُْملا (3) ِجُرُّسلا َْنبا  اَی  ناشخ »! رد  ياه  غارچ  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  دراد  هراشا  دنرشب ، یگدنز  شخب  ینشور 

.هدنشخب رایسب  راوگرزب و  درم  ماقمق ، عمج  همقامق : - 1
.مهدراهچ بش  هام  ردب ، عمج  رودب : - 2

.غارچ جارس ، عمج  جُرُس : - 3
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مهیلع همئا  رگا  تسین  هغلابم  .دـنزاس  یم  ناـیامن  ار  هار  غارچ ، نوچمه  تیرـشب ، تیادـه  يارب  یگمه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا 
ریسم دنزوس و  یم  عمش  نوچمه  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  یناشفارون  نتخوس و  عمش  راک  هک  ارچ  مینک ؛ هیبشت  عمش  هب  ار  مالـسلا 

.دننک یم  نشور  اهناسنا  يارب  ار  یلاعت  لماکت و 

اَی ذفان ؛»! ياه  باهش  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  هک  اجنآ  دنا  هدش  هیبش  ینامسآ  ياه  باهـش  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  دعب  هلمج  رد 
.(2) ِهَِبقاَّثلا  (1) ِبُهُّشلا َْنبا 

: دنک یم  نایب  هراعتـسا  بلاق  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  یفرعم  ریـسم و  يرگتیاده  زا  يرگید  هلحرم  دعب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.(4) ِهَرِهاَّزلا  (3) ِمُْجنَْألا َْنبا  اَی  هدنشخرد ؛»! نابات و  نشور ، ناگراتس  دنزرف  يا  »

ایلوا مالـسلا و  مهیلع  همئا  هتخادرپ و  نیمز  رد  تیاده  لیاسو  هب  اهنآ  هیبشت  هب  نامـسآ ، رد  هدننک  تیادـه  میالع  هب  هیبشت  همادا  رد 
.ِهَحِضاَْولا  (5) ُِلبُّسلا َْنبا  اَی  حضاو ؛» نشور و  ياههار  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  هدومن  فیصوت  میقتسم  حضاو و  هار  هب  ار  یهلا 

عیـسو و يا  هداج  دوجو  نودب  اما  تسا ؛ میقتـسم  هار  تقیقح و  ریـسم  زا  ندشن  رود  يارب  تیادـه ، غارچ  نابات و  هام  تسا  حـضاو 
.درادن هدیاف  نادنچ  اهرون  نآ  زا  هدافتسا  نیعم 

.دننک یم  تکرح  نامسآ  رد  تعرس  اب  هک  ییاهرون  هلعش و  ینعم  هب  باهش ، عمج  بُهُش : - 1
.نابات نشور و  بقاث ، باهش  هتخورفا ، هبقاث : - 2

.هراتس مجن ، عمج  مجنا : - 3
.گنر شوخ  نابات ، رایسب  هرهاز : - 4

.هار لیبس ، عمج  ُلبُس : - 5
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َْنبا اَـی  هدـنزاس »! راکـشآ  ياـه  مچرپ  دـنزرف  يا  : » تسا هدـش  ناـیب  لـطاب ، زا  قح  هار  نتفاـی  هنیمز  رد  يرگید  هیبشت  دـعب  هلمج  رد 
.(2) ِهَِحئاَّللا  (1) ِماَلْعَْألا

هار نتفای  يارب  ات  دوش  یم  بصن  نارذـگهر  نارفاسم و  ییامنهار  يارب  ییاه  مچرپ  اه و  هناشن  يرذـگ  هار و  ره  رد  هک  روط  نامه 
ات دنراد  رارق  رشب  یگدنز  ریـسم  رد  ییاه  مچرپ  اه و  تمالع  نوچ  مه  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  دنوشن ، یمگردرـس  راچد  رظن  دروم 

.دنهد يرای  نآ  زا  فارحنا  مدع  قح و  هار  ندومیپ  ریسم و  نتفای  يارب  ار  اهنآ 

یفرعم تخانـش  ییاناد و  ملع ، رد  دارفا  نیرت  لماک  نیرت و  ملاع  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  مالـسلا ، هیلع  ماما  لبق ، ياه  هلمج  همادا  رد 
.ِهَِلماَْکلا  (3) ِمُولُْعلا َْنبا  اَی  لماک ؛»! ياهشناد  مولع و  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  درامش ، یم  لماک » ملع   » قادصم ار  نانآ  هدرک و 

.دنلاکشا یب  لماک و  مولع  یخرب  اما  دنلاکشا ، يارادو  دنتسین  لماک  الومعم  اهشنادو  مولع  هک  ارچ 

فیاظو و زا  یهلا  ياهتّنس  هب  لمع  نوناق و  يارجا  دنا ، هدش  شنیزگ  یهلا  ياهتّنـس  نیناوق و  يارجا  يارب  نید  ناگرزب  هک  اجنآ  زا 
هب .دیسر  دهاوخ  دوخ  يالعا  ّدح  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  مایق  اب  هک  هدوب  اهنآ  مهم  ياه  لمعلاروتسد 

.دوش یمن  هداد  فّلخت  هزاجا  نادّرمتم  ناشکرس و  هب  هدش و  ارجا  یهلا  دودح  نیناوق و  مامت  هک  يروط 

---

.دوش هتسناد  هتخانش و  يزیچ  نآ  هلیسوب ي  هک  يا  هناشن  رثا و  ملع ، عمج  مالعا : - 1
.دومن امن و  رهاظ ، تروص  رهظَم ، يانعم  هب  حئال : - 2

.شناد ملع ،»  » عمج مولع : - 3
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ِهَروُهْشَْملا ِنَنُّسلا  َْنبا  اَی 

ِهَرُوثْأَْملا ِِملاَعَْملا  َْنبا  اَی 

ِهَدوُجْوَْملا ِتاَزِْجعُْملا  َْنبا  اَی 

ِهَدوُهْشَْملا ِِلئَالَّدلا  َْنبا  اَی 

همجرت

! راکشآو روهشم  ياه  تنس  دنزرف  يا 

! هدنام راگدای  هبو  هدیسر  ياه  هناشنو  راثآ  هداز  يا 

! تسا ناگمه  سرتسد  ردو  هدوب  دوجوم  هک  یتازجعم  رسپ  يا 

! سوملم دوهشم و  ياهامنهارو  لیالد  دنزرف  يا 

! هدنام راگدای  هب  ياه  هناشن  دنزرف  يا 

.ِهَروُهْشَْملا ِنَنُّسلا  َْنبا  اَی  راکشآ »! روهشم و  ياهتنس  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  زارف  نیا  هلمج  نیلّوا  رد 

یبلاطم تسا  مزال  هک  میتخادرپ  یهلا  نیناوق  اـه و  تنـس  ثحب  هب  ننـسلا » ضئارفلا و  دـیدجتل  رخّدـملا  نیا   » هلمج حرـش  رد  رتشیپ 
: دوش حرطم  نآ  لیمکت  تهج 

تسا و هتفای  جاور  مدرم  نایم  رد  هک  يروهشم  هدیدنسپ  ياه  ّتنس 
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هیلع نامز  ماما  رهاط  دادجا  ابآ و  و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  تکرب  زا  همه  دـنراد ، اهنآ  ماجنا  هب  مامتها  یگمه 
.تسا نانآ  ناگدرورپ  تسد  و  نازیزع ، نآ  راگدای  هتفای ، جاور  روهشم و  ياهتنس  نیا  تسا ! مالسلا 

همئا هک  تسا  موسر  بادآ و  تارایز و  اهاعد ، قالخا ، ماکحا ، زا  معا  ینامسآ  یهلا و  نیناوق  هعومجم  هروهشم » ننـس   » زا دوصقم 
.دنا هداد  جاور  رشب  دارفا  نیب  رد  ار  اهنآ  مالسلا  مهیلع  موصعم 

.ِهَرُوثْأَْملا ِِملاَعَْملا  َْنبا  اَی  هدنام ؛»! راگدای  هب  هدیسر و  ياه  هناشن  راثآ و  دنزرف  يا  : » تسا هدمآ  اعد  همادا  رد 

نارگید اب  لماعت  دنوادخ و  اب  ناسنا  طابترا  هوحن  .تسا  هجاوم  يرایـسب  تاماهبا  تالاوس و  اب  نآ  تاعورف  نید و  لوصا  رد  ناسنا 
بلاـق رد  نید ،»  » ار تاـماهبا  اهـشسرپ و  نیا  ماـمت  .دـبایب  نآ  يارب  یلح  هار  دـناوت  یمن  ییاـهنت  هب  رـشب  هک  تسا  یلیاـسم  هلمج  زا 

راثآ  » و نید »  » زا ناناملـسم  صوصخ  هب  رـشب و  هچنآ  نیارباـنب  تسا ؛ هداد  خـساپ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  راـتفر  هریـس و  نآرق ،
.دشاب یم  هادف ) انحاورأ   ) مالسلا هیلع  نامز  ماما  رهاط  كاپ و  نادناخ  تکرب  هب  همه  دنراد  یلاعت » يادخ  یگدنب 

رهاط دادجا  نادناخ و  تاکرب  زا  همه  هدنام  یقاب  یمالـسا  تما  نایم  رد  نونکا  مه  هک  نامیا  نید و  ياه  هناشن  تناید و  راثآ  يرآ 
.دوب هدنامن  یقاب  يزیچ  نامیا  راثآ  یهلا و  ملع  زا  دندوبن  اهنآ  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، هادف ) انحاورا   ) مظعا هللا  یلو 

ِتاَزِْجعُْملا َْنبا  اَی  تسا ؛»! ناگمه  سرتسد  رد  هدوب و  دوجوم  هک  یتازجعم  دـنزرف  يا  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  همادا  رد 
.ِهَدوُجْوَْملا
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.دش لیاق  يدنزرف  ناوت  یمن  هزجعم  يارب  عقاو  رد  نوچ  .تسا  هدمآ  هراعتسا  تروص  هب  لبق  تالمج  زا  یضعب  دننام  مه  هلمج  نیا 
هک دز  یم  رـس  اهنآ  زا  هداعلا  قراـخ  رما  هک  یناـسک  دـنزرف  يا  مییوگب : هک  نیا  اـی  هزجعم ! ناـبحاص  دـنزرف  يا  مییوگب  هکنآ  رگم 

! دندوب زجاع  نآ  لثم  ندروآ ، زا  نارگید 

، شناد ملع و  همه  نآ  اب  یلهاج  رصع  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخـش  تفگ  ناوت  یم  هچرگ 
تشادـن و ار  ییاـه  یگتـسیاش  نـینچ  شرورپ  تردـق  طـیحم  نآ  هـک  ارچ  دـنا ؛ هزجعم  دوـخ  یحو ، یقلت  يارب  یگتـسیاش  اوـقت و 

.تسا هزجعم  دوخ  طیحم  نآ  زا  ناراوگرزب  نیا  نتساخرب 

.تسا هدش  طبض  اهنآ  رثکا  ای  همه  یخیرات  بتک  رد  هک  تسا  يرامش  یب  تازجعم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب 
هدرک رکذ  ار  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تازجعم  زا  هزجعم   260 جیارخ »  » باتک لّوا  دـلج  رد  يدـنوار  بطق  الثم 

.دشاب اهنیا  هب  رصحنم  هک  نیا  هن  تسا ، هتشون  هدرک و  رکذ  ناشیا  ار  دادعت  نیا  دنا : هتفگ  تسا و 

ناشیا تلحر  اب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تازجعم  دسرپب : یـسک  رگا  هک : تسا  نیا  داد ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یبلطم 
هیلع و هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هزجعم  نیرتگرزب  تفگ : دـیاب  تسا ؛ هدـمآ  هدوجوم »! تازجعم   » اعد نتم  رد  ارچ  سپ  دـنا ؛ هتفای  نایاپ 

رگید هدـنز  دّدـعتم و  نوگانوگ و  تازجعم  لماح  دـیواج  هزجعم  نیا  تسا و  نادـیواج  یقاب و  يا  هزجعم  میرک  نآرق  ملـس   هلآ و 
بولسا مظن ، تغالب ، تحاصف ، رد  زاجعا  لماش : نآ  زا  ییاه  هنومن  .تسا 
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.دنشاب یم  ...و ؛ هئطوت  همه  نآ  اب  فیرحت  زا  نآ  ندنام  نوصم  هدش و  عقاو  اهنآ  زا  يرایسب  هک  یبیغ  رابخا 

هدوسرف نامز  اب  .تسا  یقثولا  هورع  نآرق  .تسا  نیتملا  هللا  لبح  نآرق  دـیامرف : یم  دـیجم » نآرق   » دروم رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
(1) «. تسا هدشن  هداد  رارق  یصاخ  نامز  يارب  نوچ  دوش ، یمن 

همئا یمارگ و  لوسر  دقرم  نیا  رب  هوالع  .دیامن  یم  تابثا  ار  دوخ  ندوب  هزجعم  دنک و  یم  يّدـحت  هب  توعد  زین  زورما  نیمه  نآرق 
مالآ محرم  شخب و  افـش  یقاب و  اهنآ  تازجعم  هراومه  دنـشاب و  یم  اهنآ  نادـنمتدارا  ناقاتـشم و  هاگ  هلبق  نانچمه  زین  زورما  راهطا 

.تسا هدوب  اهنآ  ناقشاع 

.ِهَدوُهْشَْملا ِِلئَالَّدلا  َْنبا  اَی  سمل ؛»! لباق  دوهشم و  ياهامنهار  لیالد و  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  همادا  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

.تسا جراخ  شرامـش  ّدح  زا  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  تماما »  » و تّوبن »  » لیالد .نآ  ریغ  مه  دوش و  یم  تازجعم  لماش  مه  لیالد ،» »
.دنتسه میرک  نآرق  مالسا و  تیناقح  لیالد  زا  یلیلد  کی  ره  دوخ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  و 

ياهقف هک  يا  هعبرا  ّهلدا  زا  یکی  هدوب و  مالسا  سدقم  بتکم  تیناقح  رب  يدوهـشم  نشور و  لیالد  همئا ؛ یلمع  هریـس  دهز و  ملع ،
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  ریرقت  لعف ، لوق و  زا  معا  هک  تسا  ّتنـس  دننک ، یم  داهـشتسا  نادب  یعرـش  یهلا و  مکح  طابنتـسا  يارب  هعیش 

.مالسلا مهیلع  موصعم  همئا  و  ملس   هلآ و  هیلع و 

سدقم حور  زا  هرداص  ياه  هزجعم  اهتمارک و  رضاح  لاح  رد 

ص 130. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 1
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.تسا لئالد »  » ءزج همه  اهنآ ، ناگداون  نادنزرف و  مالسلا و  هیلع  موصعم  همئا  و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ملع زا  ییاـه  هشوـگ  هـب  نتفاـی  تـسد  اـی  ناراوـگرزب ، نآ  لاـمج  زا  يا  هوـلج  تـیور  اـب  یناوارف  ياــه  تعاــمج  رگید  فرط  زا 
اه نیا  همه  .دندروآ  مالـسا  دندیورگ و  قح  يوس  هب  نانآ ، یحور  تمظع  كرد  اهنآ و  هریـس  قالخا و  هدـهاشم  ای  ناشراشرس و 

.دنتسه لیالد »  » زا دوخ 

---
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ِمیِقَتْسُْملا ِطاَرِّصلا  َْنبا  اَی 

ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  َْنبا  اَی 

ٌمیِکَح ٌِّیلَع  ِهَّللا  يََدل  ِباَتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  َوُه  ْنَم  َْنبا  اَی 

همجرت

! میقتسم طارص  هداز  يا 

! گرزب سب  يربخ  هداز  يا 

! تسا میکح  هبترم و  دنلب  ادخ ، دزن  ظوفحم ) حول  ای  قح  ملع  یلصا  باتک  ، ) باتکلا ّمأ  رد  هکنآ  دنزرف  يا 

میقتسم طارص  هداز  يا 

اَی میقتسم ؛»! طارص  هداز  يا  : » دنک یم  ضرع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترـضح  یفرعم  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.ِمیِقَتْسُْملا ِطاَرِّصلا  َْنبا 

نم ًارون  لالضلا و  نم  يده  هدعب  ناکف   » زارف حرش  رد  البق  .تسا و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اج  نیا  رد  میقتـسم  طارـص  زا  دوصقم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  هدش  حیرصت  میقتـسملا » هطارـص  نیتملا و  هللا  لبح  یمعلا و 
یم لامک  دـشر و  جوا  هطقن  هب  یناسنا و  يـالاو  دـصقم  یلـصا و  فدـه  هب  ار  اـهناسنا  هک  یتسار  هار  .تسا  یهلا  میقتـسم  طارـص   

.دناسر

طارـصلا اندـهإ   ) لاـعتم دـنوادخ  مـالک  نیا  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  داّمـص »  » زا یّمق » ریـسفت   » رد
: دندومرف میقتسملا ،)
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(1) «. تسوا تفرعم  تخانش و  مالسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  نآ  زا  روظنم  هتفرعم ؛ نینمؤملاریما و  وه  »

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما   ) وا هک  ارچ  دوش ، یم  یفن  لطاب  تارکفت  ترضح  نآ  ندوب  میقتـسم  طارـص  دروم  رد  نایب  حیـضوت و  اب 
یم ناشیا  زا  يوریپ  ّتیعبت و  رد  طقف  یهلا  میقتسم  طارص  تسار و  هار  تسا و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  فیرشلا ) هجرف 

.تسا یهارمگ  ههاریب و  همه  هک  رگید  ياج  هن  دشاب ؛

.ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  َْنبا  اَی  گرزب ؛»! سب  يربخ  هداز  يا  : » تسا هدمآ  همادا  رد  و 

!« گرزب يربخ  زا  دننک ؟ یم  شسرپ  هچ  زا  (، » میظعلا ِءابّنلا  نع  نولئاستی  ّمع  : ) تسا هدمآ  أبن  هروس  زاغآ  رد 

، موش تیادف  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هک : هدرک  تیاور  هزمحوبا  زا  یفاک  لوصا  دنمـشزرا  باتک  رد  ینیلک  موحرم 
«. دنسرپ یم  ار  میظعلا  ءابنلا  نع  .نولئاستی  ّمع  هیآ  ریسفت  امش  زا  هعیش 

« .میوگن مهاوخ  رگا  میوگب و  اهنآ  اب  مهاوخ  رگا  تسا  نم  اب  رایتخا  : » دومرف

یم هراومه  ناـنمؤم  ریما  .تسا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هراـبرد  هیآ  نیا  .میوگ  یم  وت  يارب  ار  شریـسفت  نم  یلو  : » دوـمرف هاـگنآ 
(2) «. تسین نم  زا  رتگرزب  يربخ  ار  ادخ  تسین ، نم  زا  رتگرزب  يا  هیآ  ار  دنوادخ  دومرف :

ص 28. ج 1 ، یمق ، ریسفت  - 1
ص 207. ج 1 ، یفاک ، - 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومن : لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  اضرلارابخا  نویع  باتک 
(1) !«. ییالعا لثم  و  میقتسم ، طارص  گرزب ، ربخ  ادخ ، هب  ندیسر  هار  هللا ، باب  ادخ ، تجح  وت  یلع  يا 

: تسا هدش  لقن  همقلع »  » زا بقانملا  باتک  رد 

اب زجر  ياج  هب  دوب و  هدرک  لیامح  ینآرق [  [ یفحصم هک  یلاح  رد  .دمآ  نادیم  هب  هزرابم  يارب  ماش  رکشل  زا  يدرم  نیفص  زور  رد  »
دوخ هاگنآ  .تسیاب  دوخ  ياـج  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  مورب  وا  دربن  هب  متـساوخ  یم  نم  .نولئاـستی  ّمع  دـناوخ : یم  دـنلب  زاوآ 

نآ رد  هک  گرزب  ربخ )  ) أبن نآ  منم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : .مناد  یمن  تفگ : یـسانش ؟ یم  ار  میظع  اـبن  اـیآ  دومرف : تفر و  شیپ 
(2) «. دیدرک فالتخا 

( ادخ دزن  ظوفحم  حول  ای  قح  ملع  یلـصا ، باتک   ) باتکلا ّما  رد  هک  نآ  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  اعد  همادا  رد 
.ٌمیِکَح ٌِّیلَع  ِهَّللا  يََدل  ِباَتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  َوُه  ْنَم  َْنبا  اَی  تسا ؛»! میکح  هبترمدنلب و 

: دوش نییعت  باتکلا » ما   » هژاو دوصقم  دیاب  دوش  نشور  قوف  هلمج  موهفم  هک  نیا  يارب 

تمکح ماقم و  الاو  هیاپ و  دنلب  هک  تسام  دزن  ظوفحم  حول  رد  باتکلا و  ّما  رد  نآ  و  : » دیامرف یم  نآرق  فاصوا  نایب  رد  دـنوادخ 
(3) «. تسا زومآ 

، یلعألا لـثملا  تنأو  میقتـسملا  طارـصلا  تنأو  میظعلا  ءاـبنلا  تنأو  هللا  یلا  قیرطلا  تنأو  هللا  باـب  تنأو  هللا  هجح  تنأ  یلع  اـی  - 1
.اضرلا رابخا  نویع 

ص 79. ج 3 ، بقانملا ، - 2
هیآ 4. دعر ، هروس  - 3
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.تسا طبض  تبث و  باتکلا  ّما  رد  دیجم  نآرق  هک  دنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  نآرق  فیصوت  رد  قوف  هیآ 

هنوگ ره  زا  دنوادخ  دزن  هک  تسا  یحول  نامه  تسا و  ینامـسآ  بتک  همه  ساسا  لصا و  هک  تسا  یباتک  ردام ) باتک   ) باتکلا ّما 
.تسا ظوفحم  یفیرحت  لیدبت و  رییغت ،

نیرتـگرزب دوـش ، هدرمـش  گرزب  یهلا  باـتکلا  ما  نیا  رد  هک  یـسک  دوـش  یم  نشور  باـتکلا  ّمأ  هژیو  هاـگیاج  هب  هجوـت  اـب  لاـح 
هچ .تسا  راگدرورپ  ظوفحم  حول  تسا و  نآرق  هاگیاج  هک  هدمآ  یگرزب  هب  شمان  ییاج  رد  هک  ارچ  تسا ؛ ناکما  ملاع  تیصخش 

.تسا هدرمش  گرزب  باتکلا  ما  رد  هک  تسا  یسک  دنزرف  هک  رتالاب  نیا  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يارب  یفیصوت 

---
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ِتاَنِّیَْبلا ِتاَیْآلا َو  َْنبا  اَی 

ِتاَرِهاَّظلا ِِلئَالَّدلا  َْنبا  اَی 

ِتاَرِهاَْبلا ِتاَحِضاْولا  ِنیِهاَرَْبلا  َْنبا  اَی 

ِتاَِغلاَْبلا ِجَجُْحلا  َْنبا  اَی 

ِتاَِغباَّسلا ِمَعِّنلا  َْنبا  اَی 

همجرت

! نشور ياههاوگ  اه و  هناشن  تایآ و  رسپ  يا 

! ادیوه رهاظ و  ياه  تلالد  دنزرف  يا 

! راکشآ حضاو و  ياه  ناهرب  رسپ  يا 

! اسر عیلب و  ياه  تجح  هداز  يا 

! دنوادخ لماک  ياه  تمعن  دنزرف  يا 

اه هناشن  اه و  هیآ  دنزرف  يا 

يا : » دنک یم  ضرع  دهد و  یم  همادا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یفرعم  هب  نانچمه  مالـسلا  هیلع  ماما  زین  زارف  نیا  رد 
.ِتاَنِّیَْبلا ِتاَیْآلا َو  َْنبا  اَی  نشور :»! ياه  هاوگ  تایآ و  دنزرف 

ینآرق و تایآ  دنزرف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  تسا  نآ  شموهفم  دشاب  میرک  نآرق  تایآ  تایآ ، زا  دارم  رگا 
نآ رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هشیدـنا  رکف و  روحم  هدـش و  لزان  شرهاط  دادـجا  هناـخ  رد  نآرق  هک  ارچ  تسا ؛ نآرق  دـنزرف 

.تسا

تقیقح قح و  رب  لاد  ياهتمالع  اه و  هناشن  تایآ ، زا  دوصقم  رگا 
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.دنتایآ نیا  نیرت  نشور  دوخ  موصعم  ناماما  هک  دشاب 

هیلع موصعم  همئا  .دنشاب  یم  مالسا  تیناقح  قح و  ترضح  دوجو  هاوگ  هک  دنشاب  یم  ینیهارب  اه و  تجح  زین  تاّنیب »  » زا دوصقم  و 
بحاـص ناـنآ  هک  رظن  هطقن  نیا  زا  اـی  دـنا و  یهلا  لازیـال  تاذ  دوجو  رب  یتّجح  مادـک  ره  هک  دنتـسه  تاـّنیب  تهج  نیا  زا  مالـسلا 

« لّضفم دیحوت   » باتک .دـنا  هدرک  یم  هئارا  قح  تخانـش  يارب  ار  ینقتم  مکحم و  نیهارب  هلّدا و  دـندوب و  نشور  نّیب و  ياه  تجح 
.تسا نآ  زا  يا  هنومن  تسا ؛ لّضفم  شدرگاش  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسانشادخ  ياه  ثحب  رب  لمتشم  هک 

.ِتاَرِهاَّظلا ِِلئَالَّدلا  َْنبا  اَی  راکشآ ؛»! رهاظ و  ياه  تلالد  دنزرف  يا  : » تسا هدمآ  همادا  رد 

.دنتسه مالسا  نیبم » نید  ّتیناقح   » و دیحوت »  » و قح » ترضح  دوجو   » رب ادیوه  رهاظ و  یلیلد  مادک  ره  كاپ  ناماما 

.(1) ِتاَرِهاَْبلا ِتاَحِضاْولا  ِنیِهاَرَْبلا  َْنبا  اَی  راکشآ ؛»! حضاو و  ياه  ناهرب  رسپ  يا  : » میناوخ یم  يدعب  ترابع  رد 

ناهرب دـنزرف  ینعم  دـنک ؛ یم  هجوت  بلج  رتشیب  تسا  هبلغ  موهفم  ياراد  هک  رهاب - »  » هملک هب  هجوت  اب  تراـبع  نیا  رد  هک  يا  هتکن 
.درادن تمواقم  بات  یناهرب  لیلد و  چیه  اهنآ  ربارب  رد  هک  تسا  نیهارب  ّهلدا و  مامت  رب  بلاغ  حضاو و  ياه 

رون رب  هام  رون  ینعی  َبکاوکلا ، ُرَمَقلا  َرََهب  دوش : یم  هتفگ  یتقو  .تسا  هبلغ  ینعم  هب  رهب  و  رهب »  » هداـم زا  هرهاـب »  » عمج تارهاـب : - 1
.اهأوض و هؤوض  بلغَو  ءاضأ  اذإ  عنمک : بکاوکلا  رمقلا  رهب  لاقی  هبلغلا ، رهبلا : .ینارون  هام  ینعی  رهاـب » رمق   » درک و هبلغ  ناـگراتس 

ص 231. ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  ءیضم ، يا  ( رهاب رمق   ) هنم
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.ِتاَِغلاَْبلا ِجَجُْحلا  َْنبا  اَی  اسر ؛»! غیلب و  ياه  تجح  هداز  يا  :» تسا نیا  اعد  يدعب  هلمج 

وا رهاط  ّبیط و  دادـجا  یمارگ و  ناردـپ  درادـن و  دوجو  ییاسران  ماـهبا و  هنوگ  چـیه  اـهنآ  ندوب  ناـهرب  رد  هک  دراد  نآ  هب  هراـشا 
.دنتسه یهلا  غیلب  ياه  تجح  هادف » انحاورا  »

دنتـسه و ادـخ  تجح  ناـنآ  .تسا  هدـمآ  هللا » جـجح   » هملک اـی  هللا » هجح   » هملک رّرکم  ناـشکاپ ، تبرت  فیرـش و  رازم  تراـیز  رد 
.ددنب یم  همه  رب  ار  رذع  هار  دنک و  یم  جاجتحا  قیالخ ، یمامت  رب  ناشکاپ ، دوجو  هطساو  هب  دنوادخ 

.(1) ِتاَِغباَّسلا ِمَعِّنلا  َْنبا  اَی  دنوادخ ؛»! لماک  ياه  تمعن  دنزرف  يا  : » هدمآ نینچ  زارف  نیا  هلمج  نیرخآ  رد  ماجنارس  و 

، دنتـسه یهلا  هیده  فاطلا و  همه  ینیمز  ینامـسآ و  ياه  تمعن  ات  هتفرگ  ناسنا  دوجو  حراوج  اضعا ، زا  یهلا  بهاوم  دیدرت  نودب 
نآ دوش ، هدافتـسا  اه  ناسنا  تداعـس  تهج  رد  اه  تمعن  نیا  زا  دـیاب  هنوگچ  دـنیوگب  هک  دنـشابن  وا  ناـیامنهار  ناـیداه و  رگا  اـما 

نیمه يارب  تسا ، روآ  نایز  ناشیارب  اما  دـننک  یم  هدافتـسا  اه  تمعن  نیا  زا  زورما  مدرم  هکناـنچ  دوش ؛ یم  تمقن  هب  لیدـبت  تمعن 
.دنوش شخب  رثا  دیفم و  اهنآ  دوجو  وترپ  رد  اه  تمعن  ریاس  ات  هداد  رارق  لماک  ياه  تمعن  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  دنوادخ 

ياـهتمعن ینعی  دراد  رارق  نآ  زا  لـبق  هک  مَِعنلا »  » هملک هب  هجوـت  اـب  تراـبع  نیا  رد  هک  لـماک  ینعم  هب  هغباـس »  » عـمج تاـغباس : - 1
ص 432. ج 8 ، برعلا ، ناسل  فاو ، ٌلِماک  يا  ٌغباس  ءیش  لماک ،
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یب گرزب و  ياه  تمعن  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دادجا  ابآ و  هک  تسین  دیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  ياج 
هضافا هطـساو  تکرب و  ریخ و  ره  اشنم  نانآ  اریز  تسین ؛ يرگید  يّدام  تمعن  چیه  اب  هسیاقم  لباق  هک  یتمعن  دنتـسه ؛ دنوادخ  لاثم 

.دنتسه تادوجوم  ریاس  رب  یهلا  لازیال  تاذ  هیحان  زا  ضیف 

(1) «. دینادرگ لماک  ار  دوخ  ینطاب  ياه  تمعن  يرهاظ و  ياه  تمعن  امش  رب  دنوادخ  : » هدمآ میرک  نآرق  رد 

مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  هدرک  لقن  ار  یثیدح  قوف  هیآ  لیذ  رد  نیدلا » لامکا   » فیرـش باتک  رد  قودص  خـیش 
«(2) .تسا راظنا  زا  بیاغ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  هنطاب ، تمعن  رهاظ و  مالسلا  هیلع  ماما  نامه  هرهاظ  تمعن  : » دومرف

گرزب موصعم  نایامنهار  دوجو  هاگن  نیا  زا  .دـسر  یم  تداعـس  هب  نآ  زا  يریگ  هرهب  اب  ناسنا  هک  تسا  یتاناکما  ای  ناکما  تمعن ،
ار اهناسنا  يورخا  تداعس  زین  اهنآ  يونعم  ياه  ییامنهار  تسا ؛ ملاع  تاکرب  دوخ  هک  ناشدوجو  رب  هوالع  اریز  تسا ؛ تمعن  نیرت 

.دیامن یم  نیمأت 

---

.4 فرخز ، - 1
ص 33 32. رابخألا ، یناعم  - 2
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ِتاَمَکْحُْملا َهَط َو  َْنبا  اَی 

ِتاَیِراَّذلا سی َو  َْنبا  اَی 

ِتاَیِداَْعلا ِروُّطلا َو  َْنبا  اَی 

یَلْعَْألا ِِّیلَْعلا  َنِم  ًاباَِرْتقا  ًاُّونُد َو  ینْدَأ  ْوَأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَتَف  انَد  ْنَم  َْنبا  اَی 

همجرت

! تامکحم هط و  دنزرف  يا 

! تایراذ سی و  دنزرف  يا 

! تایداع روط و  دنزرف  يا 

، هدوب رت  کیدزن  ای  نامک  رس  ود  هزادنا  هب  هلصاف  هک  درک  ادیپ  یکیدزن  رایـسب  طابترا  دش و  کیدزن  جارعم  بش  رد  هکنآ  هداز  يا 
.دوب یلعا  یلع  يادخ  هب  تبسن  برقت  نیا 

هتفر جارعم  هب  هک  یسک  هداز  يا 

هط و دـنزرف  ناونع : اب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  هب  باـطخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـعد  زا  زارف  نیا  هلمج  نیتسخن  رد 
.ِتاَمَکْحُْملاَو َهَط  َْنبا  اَی  تامکحم ؛» هط و  رسپ  يا  : » دنک یم  ضرع  هدرک  دای  تامکحملا 

رگید یخرب  تسا و  هط  هروس  هط ، زا  روظنم  دندقتعم : یخرب 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  ارچ  تسا ؛ ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینارون  دوجو  روظنم  دندقتعم :
هیآ تهج  نیدب  درک ؛ یم  مرو  ناشیا  ياهاپ  هک  داتسیا  اپ  يور  ردق  نآ  تدابع  يارب  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدش : لقن 

هب ار  دوخ  ردق  نیا  هک  میداتسرفن  وت  يارب  ار  نآرق  ام  ربمایپ ! يا  یَقْـشَِتل : َنآرُقلا  َکیلَع  اَنلزنأ  اَم  هط  : » هک دش  لزان  هط »  » هروس لّوا 
«. يزادنا تمحز 

.تسا ملس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم   » ترضح نآ  روظنم  و  یط »  » ینعم هب  تغل  رد  هط  هک : هدمآ  زین  تنس » لها   » عبانم رد 

مهیلع نیموصعم  هّمئا  تامکحم  زا  روظنم  دنا : هتفگ  مه  یخرب  تسا و  نآرق  مکحم  تایآ  نآ  ینعم  کی  تامکحم ، هب  تبـسن  اّما 
.دنتسه مالسلا 

نییبت نانآ  ياه  هتفگ  تانایب و  اب  مهبم  بلاطم  هک  دشاب  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هب  تامکحم  ریـسفت  دیاش 
.تسا یمازلا  تامکحم  هب  عوجر  تاهباشتم ، لح  يارب  اریز  ددرگ ؛ یم 

مالـسلا مهیلع  موصعم  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  هب  دـش و  هتفگ  تاـمکحم  هط و  نوماریپ  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
دنزرف يا  تسا : نینچ  زارف  نیا  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  دنتـسه ؛ رگیدـمه  لـمکم  ءزج  ود  نیا  دنتـسین و  ادـج  نآرق  زا  تقو  چـیه 

! مالسلا مهیلع  موصعم  همئا  دنزرف  يا  و  ملس !  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  يا  ! نآرق

نتفای يارب  هک  دنتسه  یلصا  ياهنابایخ  نوچمه  تسا ، هتسباو  اهنآ  هب  عورف  مامت  هک  یلصا  ياه  یشم  طخ و  تاررقم و  تامکحم ،
هلیسوب هک  دنا  یهلا  تاررقم  میالع و  یلصا  عراوش  همئا  زین  اجنیا  رد  .تسا  زاین  اهنآ  هب  مخ  چیپ و  رپ  ياه  هچوک  قیقد  ياه  یناشن 

.دندرگ یم  صخشم  ییزج  ياه  هار  اهنآ 
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ِتاَیِراَّذلاَو سی  َْنبا  اَی  تایراذلاو ؛»! سی  دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  يدعب  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هروس « » سی  » زا روظنم  دـنیوگ : یم  یخرب  .تسا  هدـش  راهظا  یفلتخم  ياـهرظن  تسیچ ؛ تایراذـلا »  » و سی »  » زا روظنم  هک  نیا  رد 
هیلع قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  ارچ  تسا ؛ ملـس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   » صخـش روظنم  دنیوگ ؛ یم  یخرب  تسا و  سی »

: دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  دـعب  هیآ  نآ  لیلد  تسا و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مان  سی  : » هدـمآ مالـسلا 
«. نِیلَسرُملا َنَِمل  َّکنإ 

«. دراذگ سی  ار  دوخ  دنزرف  مان  یسک  تسین  زیاج  : » هک هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  و 

هللا یلص  ربمغیپ  لآ  رب  دورد  هک  هدمآ  نیـسای » لآ  یلع  مالـس  ، » تاّفاص هروس  هیآ 129  لیذ  رد  هک  يرابخا  تایاور و  هب  هجوت  اـب 
.تسا ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینارون  دوجو  سی ، زا  روظنم  دهد  یم  ناشن  تسا و  ملس   هلآ و  هیلع و 

زا روظنم  دـنا  هتفگ  یخرب  تسا و  تایراذ »  » هروس هب  بوسنم  ینعی  تاـیراذ  زا  روظنم  دـنا : هتفگ  یخرب  تاـیراذ ؛»  » زا روظنم  اـّما  و 
هک تسا  يداب  ینعم  هب  تایراذ  .دـنا  هدـش  هیبشت  تایراذ  هب  تهج  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  همئا  تایراذ 

همئا دزاس ، یم  هدـنکارپ  ار  اـهرابغ  درگ و  دـنک و  یم  فیطلت  فیظنت و  ار  اوه  داـب  هک  روط  ناـمه  دروآ و  یمرد  تکرح  ار  اـهربا 
.دننک یم  كاپ  یگدولآ  زا  ار  اضف  مه  راهطا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  ناونع  اب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  مه  زارف  نیا  رد  مالـسلا ، هیلع  ماما  سپ 
.دنک یم  یفرعم  نآرق  دنزرف  و  ملس  
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.ِتاَیِداَْعلا ِروُّطلا َو  َْنبا  اَی  تایداع ؛»! روط و  دنزرف  يا  : » تسا هدمآ  زارف  نیا  زا  هلمج  نیموس  رد 

؟ تسیچ تاملک  نیا  زا  روظنم  هک  دراد  دوجو  قباس  ياه  ثحب  زین  دروم  نیا  رد 

رظن هب  هک  .تسا  روط  هروس  روط »  » زا روظنم  دـنیوگ  یم  رگید  یخرب  تسا و  انیـس » روط   » هوک روط »  » زا روظنم  دـنیوگ : یم  یخرب 
.تسا هدش  رکذ  تایداع  هروس  روط ، زا  دعب  اریز  دشاب  رت  حیحص  رظن  نیا  دسر  یم 

رایـسب طاـبترا  دـش و  کـیدزن  جارعم  بش  رد  هکنآ  هداز  يا  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  زارف  نـیا  زا  هـلمج  نیمراـهچ  رد 
اَنَد ْنَم  َْنبا  اَی  دوب ؛» یلعا  یلع  يادـخ  هب  تبـسن  برقت  نیا  هدوب ! رتکیدزن  ای  نامک  رـس  ود  هزادـنا  هب  هلـصاف  هک  درک  ادـیپ  یکیدزن 

.یَلْعَْألا ِِّیلَْعلا  َنِم  ًاباَِرْتقاَو  ًاُّونُد  ینْدَأ  ْوَأ  ِْنیَسْوَق  َباَق  َناَکَف  یَّلَدَتَف 

دیوگ یم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  هک  دـنک  یم  هراشا  مجن »  » هروس زاغآ  تاـیآ  رد  هکنیا  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ 
یم هدرک و  هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  جارعم  هب  هروس  نیا  هیآ 7  رد  تسین ؛ هدـش ، لزاـن  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ 

(. یَنْدأ وأ  ِنیَسوَق  َباَق  َناَکَف  یَّلدَتَف  اَنَد  َُّمث  : ) دیامرف

نامز ماما  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  یکـش  اعد ، هلمج  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  روکذـم  هیآ  هب  هراشا  اـعد  زا  زارف  نیا 
چیه دوب و  هدیـسر  جارعم  هب  هک  دنک  یفرعم  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  ناونع  اب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.دیسرن یماقم  نینچ  هب  سک 

: هتکن

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یفرعم  يارب  تارابع  نیا  عومجم  رد  كرتشم  هطقن 
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هروس زا  یکی  ناونع  هب  یهاگ  نآرق و  دـنزرف  مالـسلا و  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  ربمایپ و  دـنزرف  ناونع  هب  ناشیا  یهاگ  هک  تسا  نیا 
مهیلع تیب  لها  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نیب  مکحتـسم  يدنویپ  هک  دهد  یم  ناشن  كرتشم  هطقن  نیا  تسا و  هدش  یفرعم  نآرق  ياه 
رهوگ ود  نیا  زا  نآرق  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  ینعی  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  دراد و  دوجو  نآرق  اـب  مالـسلا و 

.تسین ادج  اهبنارگ 

یبدا هتکن  کی 

مه رس  تشپ  یصاخ  گنهآ  نزو و  اب  اه  هلمج  هک  تسا  نیا  دروخ  یم  مشچ  هب  اه  هباطخ  نیا  رد  هک  یبدا  رظن  زا  هجوت  لباق  هتکن 
.دنا هدش  رکذ 

؛ نیمرکا نیبجتنم ، نیّرهطم ، نیبجنا ، نیبذهم ، نییدـهم ، نیمرکا ، نیبّرقم ، لماش : هک  دـنا  هدـمآ  گنهآ  کی  اب  یلّوا  باطخ  تشه 
.دنتسه

مالعا هحـضاولا ، لبـس  هرهازلا ، مجنا  هبقاثلا ، بهـش  هییـضملا ، جرُـس  هرینملارودـب ، لیبق : زا  رگید  یگنهآ  اـب  يدـعب  باـطخ  هدزاـی 
.دنشاب یم  هدوهشملا ؛ لئالد  هدوجوملا ، تازجعم  هروثأملا ، ملاعم  هروهشملا ، ننس  هلماکلا ، مولع  هحئاللا ،

؛ میکحلا یلع  میظعلا ، ءابن  میقتسملا ، طارص  دنتسه : صاخ  نزو  کی  رد  يدعب  باطخ  هس 

معن تاغلابلا ، ججح  تارهابلا ، تاحـضاولا  نیهارب  تارهاظلا ، لئالد  تانّیبلاو ، تایآلا  لیبق : زا  مه  دننام  یگنهآ  اب  مه  باطخ  ُهن  و 
.دنا هدمآ  تایّداعلاو ؛ روط  تایراذلاو ، سی  تامکحملاو ، هط  تاغباسلا ،

یلعألا یلعلا  نم  ًاـبارتقا  ًاوند و  یندأ  وأ  نیـسوق  باـق  ناـکف  ّیلدـتف  یند  نم  نباـی  دوخ : هب  صوصخم  هرمز  رد  مه  يرخآ  باـطخ 
.تسا
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هناقشاع یلد  درد  متشه : شخب 

هراشا
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يَوَّنلا َِکب  ْتَّرَقَتْسا  َْنیَأ  يِْرعِش  َْتَیل 

يََرث ْوَأ  َکُّلُِقت  ضْرَأ  ُّيَأ  َْلب 

يًوُط يِذ  ْمَأ  اَهِْریَغ  ْمَأ  يَوْضَِرب  َأ 

يَُرت َال  َْقلَْخلا َو  يَرَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع 

يَوَْجن َال  ًاسیِسَح َو  ََکل  َعَمْسَأ  َال  َو 

همجرت

.تسا هدرک  رقتسم  اجک  رد  ار  وت  نارجه ، متسناد  یم  شاک ! يا 

.تسا هداد  ياج  ار  وت  ینابایب  ای  نیمزرس  هچ  متسناد  یم  هکلب 

.تسا يوط  يذ  ای  نآ  ریغ  ای  يوضَر  هوک  وت  هاگیاج  ایآ 

.يوشن هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  تسا  راوگان  تخس و  نم  رب 

.يزار هن  مونشب و  ییاوآ  هن  وت  زا  و 

! ییاجک متسناد  یم  شاک 

، دومرف فیصوت  یترابع  اب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  راب  ره  اعد  یلبق  ياهزارف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  دعب 
نیتسخن رد  و  دیاشگ ، یم  ترضح  نآ  نارجه  زا  هودنا  هآ و  هب  نابز  دهد و  یم  رییغت  ار  تارابع  گنهآ  زارف  نیا  رد 
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ار وت  ینابایب  ای  نیمزرس  هچ  متسناد  یم  هکلب  تسا ! هدرک  رقتـسم  اجک  رد  ار  وت  نارجه ، متـسناد  یم  شاک ! : » دنک یم  ضرع  هلمج 
.يََرث ْوَأ  َکُّلُِقت  ضْرَأ  ُّيَأ  َْلب  يَوَّنلا  َِکب  ْتَّرَقَتْسا  َْنیَأ  يِْرعِش  َْتَیل  تسا »! هداد  ياج 

: دشاب موهفم  ود  هب  دناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  طسوت  نارجه  مغ  هودنا و  زا  هتساخرب  ینحل  اب  ترابع  نیا  نایب 

زا دـنک و  یم  روهظ  هک  تسوا  هکنیا  دراد و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ینارون  دوجو  زا  هک  یتخانـش  هب  هجوت  اب  . 1
یتخس نارود  هب  هجوت  اب  دریگ و  یم  ماقتنا  دندرک ، ملظ  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هک  ییاهنآ 

.تسا هدرب  راک  هب  ار  ریباعت  نیا  تسا ، هتشذگ  شنایعیش  شدوخ و  رب  هک 

دیاب یگتسبلد  نیا  دنـشاب و  ترـضح  نآ  لابند  هب  هراومه  هک  تسا  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  هب  میلعت  ماما ، نایب  نیا  رگید  موهفم  . 2
وج تسج و  نیا  دوخ  هک  دنریگب  غارـس  وا  زا  هشیمه  وج و  تسج و  لاح  رد  دنراد و  يا  هدرک  مگ  ایوگ  هک  دشاب  دیدش  يردق  هب 

.تسا هدنزاس 

هدـماین و ایند  هب  زونه  هک  یلاح  رد  دریگ  یم  غارـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ارچ  هکنیا  اـما 
.دش هداد  حیضوت  لبق  ياهزارف  رد  ...و  دریگ ، یم  وا  ناکم  زا  غارس  دهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  هنوگچ 

.يًوُط يِذ  ْمَأ  اَهِْریَغ  ْمَأ  يَوْضَِرب  َأ  .تسا » يوط  يذ  ای  نآریغ  ای  يوضر  هوک  وت  هاگیاج  ایآ  : » دنک یم  ضرع  همادا  رد 

زا یئزج  رضاح  رد  ناکم  نیا   ) تسا میعنت  هار  رد  هکم  یخسرف  کی  رد  یناکم  يوط  يذ  و  هنیدم ، یکیدزن  رد  یهوک  مان  يوضر 
( .تسا هکم 
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رد تسا  یتبیغ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاـص  ترـضح  يارب  : » هک هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یتیاور  رد 
(1)« .دندرک هراشا  يوط  يذ  هب  كرابم  تسد  اب  اه و  هوک  اه و  هپت  نیا  زا  یضعب 

دیاش دوش ، یم  هتفرگ  غارـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  اـج  نآ  رد  هک  يوط » يذ   » و يوضر »  » لـحم هب  هجوت  اـب 
نیا اما  دسانـش ؛ یمن  ار  وا  یـسک  دشاب و  یم  رقتـسم  يوط  يذ  ای  يوضر  لحم  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دننک ، دانتـسا  یخرب 

هتـشاد تفر  دـمآ و  اه  ناکم  نیا  هب  عقاوم  یخرب  رد  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  نیا  روظنم  تسین  دـیعب  هکلب  تسین ، حیحـص  تشادرب 
ناوت یمن  لیلد  دـنچ  هب  ار  دـش  رقتـسم  مئاد  تروص  هب  اه  ناکم  نیا  رد  هک  نیا  اما  دنتـسه ؛ سدـقم  ناـکم  ود  نیا  هک  ارچ  دـشاب ؛

: تفریذپ

یمئاد هاگیاج  زا  هک  هدربن  راک  هب  يا  هلمج  ینعی  دنک ؛ صخشم  مئاد  روط  هب  ار  ترـضح  هاگیاج  دهاوخ  یمن  مالـسلا  هیلع  ماما  . 1
.تسا یشسرپ  هلمج  نوچ  دنشاب ؛ هداد  ربخ  ترضح  نآ 

راکب ترابع  نیا  دراد ؛ تفر  دمآ و  سدـقم  ياهناکم  هب  ترـضح  نآ  نوچ  دنتـسه و  یـسدقم  ياه  ناکم  ناکم ، ود  نیا  نوچ  . 2
.دشاب هدش  هدرب 

لجع نامز  ماما  يا  دیوگ : یم  دنک ، لد  درد  ترـضح  نآ  اب  دهاوخب  سک  ره  اریز  دشاب ؛ یفرع  لد  درد  عون  کی  تسا  نکمم  . 3
وا روظنم  و  ادهّشلادیس !؟ تّدج  ربق  رانک  رد  ای  و  !؟ هنیدم ای  يا  هکم  رد  نونکا  مه  ایآ  فیرشلا !  هجرف  یلاعت  هللا 

، راونالاراحب يًوُط ، يِذ  ِهَیِحاَن  َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  َُّمث  ِباَعِّشلا  ِهِذَه  ِضَْعب  ِیف  ٌهَْبیَغ  ِْرمَْألا  اَذَه  ِبِحاَِصل  ُنوُکَی  مالسلا  هیلع  رَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  - 1
ص 341. ج 52 ،
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.تسین فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  یمئاد  ناکم  تالمج ، نیا  زا 

.مینک یم  رکذ  نآ  خساپ  هارمه  زارف  نیمه  ياه  هتکن  شخب  رد  هک  هدش  حرطم  یلاکشا  اعد  روکذم  ترابع  دروم  رد 

َّیَلَع ٌزیِزَع  .يوشن » هدـید  وت  منیبب و  ار  قلخ  نم  رب  تسا  راوگان  تخـس و  : » دزادرپ یم  قارف  یتخـس  نایب  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
.يَُرت َال  َْقلَْخلا َو  يَرَأ  ْنَأ 

نیا هیبش  مینک ، ادـیپ  نامدوخ  هرمزور  تارابع  رد  ار  تراـبع  نیا  هیبش  میهاوخب  رگا  تسا و  نارجه  درد  یتخـس  ناـیب  تراـبع  نیا 
، دنک هاگن  ار  دارفا  کیاکی  دزیخ و  یم  رب  وج  تسج و  هب  دـشاب ، هدرک  مگ  ار  رفن  کی  يرایـسب  تیعمج  نایم  رد  یـسک  هک  تسا 

اما دنیب  یم  ار  دـتفیباهنآ ، هب  شمـشچ  دراد  یمن  تسود  هک  ار  یناسک  دارفا ، نیا  نیب  رد  یتح  دـبای ، یمن  ار  رظن  دروم  صخـش  اما 
.مدیدن متساوخ  یم  هک  ار  نآ  اما  مدید ، ار  همه  دیوگب : دایز  يوج  تسج و  زا  سپ  دنیب و  یمن  ار  بولطم  درف 

َال (1) َو  ًاـسیِسَح ََکل  َعَمْـسَأ  َال  َو  .يزار » هن  مونـشب و  هتـسهآ  يادص  هن  وت  زا  و  دنک «: یم  ضرع  يدـعب  هلمج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
.يَوَْجن

نوگرگد ار  ناسنا  هک  ییادص  .دونشن  ار  ترضح  نآ  نیشنلد  يادص  اما  دونـشب  ار  اهادص  همه  ناسنا  تسا ، راوگان  هچ  مه  یتسار 
.دزاس یم  ذذلتم  ار  یمدآ  هقئاذ  نآ  ینیریش  دنک و  یم 

ص 49. ج 6 ، برعلا ، ناسل  ُّیِفَخلا ، ُتوصلا  ُسیِسَحلا : ُّسِحلا و  یفخم ، يادص  سیسح : - 1
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اه هتکن 

؟ ...ای تسا  ّمهم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندید  . 1

هراشا

ترضح و نآ  ندیدن  تسین و  نابز  اب  فیصوت  لباق  هک  تسا  یتیانع  ترضح ، نآ  يادص  ندینش  مالـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  ندید 
.تسین ناسآ  نآ  لمحت  هک  تسا  یتیمورحم  ترضح  نآ  يادص  ندینشن 

یعـس میراد  هفیظو  ایآ  میراد ؟ يا  هفیظو  هچ  وا  تبیغ  نامز  رد  ام  هک : تسا  نیا  دوش  هتخادرپ  نآ  هب  اجنیا  رد  دیاب  هک  يا  هتکن  اّما 
نآ تاروتـسد  ندرک  یلمع  هار  رد  تاـقالم  يارب  شـالت  ياـج  هب  اـی  مینک ؟ تاـقالم  ار  ترـضح  نآ  تسه  یتروـص  ره  هـب  مـینک 

یلاعت هللا  لجع  ماما  اب  تاقالم  يارب  شالت  طقف  شا  هفیظو  دشاب  دقتعم  یـسک  رگا  .میرادرب  مدق  شردـق  نارگ  دادـجا  ترـضح و 
: تسا نتفر  ههاریب  هب  هکلب  هشدخ ، لباق  لیلد  دنچ  هب  تسا ؛ فیرشلا  هجرف 

: لوا لیلد 

رگا تسا و  بیاغ  اهرظن  زا  ترضح  هرود  نیا  رد  .میرب  یم  رس  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رـصع  رد  ام  نونکا  مه 
.دندرب یمن  رس  هب  تبیغ  رد  رگید  دنوش ، دنمرهب  ناگمه  ناشیا  ترایز  ضیف  زا  دوش و  هدید  ترضح  دوب  انب 

: مود لیلد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دندرگب و  دنراد ؛ هفیظو  تبیغ  نامز  رد  هک  دنک  هیصوت  یمالسا  تما  هب  هک  تسین  تسرد  یثیدح  تیاور و 
.دننک تاقالم  وا  اب  ادیپ و  ار 
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: موس لیلد 

مادک چیه  اما  .دندرک  تاقالم  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  و  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینارون  دوجو  مدرم  زا  يرایـسب 
ثعاب مالـسلا  هیلع  موصعم  ترایز  اهنت  رگا  .دوب و  دـنوادخ  ياضر  دروم  هک  ناـشرادرک  لاـمعا و  هیاـس  رد  رگم  دـندشن  راگتـسر 

؟ دندشن راگتسر  دندید  کیدزن  زا  ار  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  اب  اه » لهجوبا   » ارچ دش ، یم  يراگتسر 

: مراهچ لیلد 

لقادح دـیآ ؟ یم  شیپ  هچ  دـینک  رّوصت  دنـشاب  تاقالم  لابند  و  دـنرادرب ، یعامتجا  يدرف و  ياهتیلاعف  زا  تسد  دـنهاوخب  همه  رگا 
: دیوگ یم  هدب ! ماجنا  ار  تمدخ  نالف  دوش : هتفگ  سکره  هب  نوچ  تسا ؛ یهلا  ماکحا  هرمزور و  روما  زا  يرایسب  ندنام  لطعم  نآ ،

.مهد یم  ماجنا  ار  راک  نآ  دعب  منک ، ادیپ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  لوا  راذگب 

ار دـنا  هدرک  شرافـس  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هچ  نآ  دـنک و  تکرح  ادـخ  ياضر  ریـسم  رد  ناسنا  رگا  قوف ، بلاطم  رب  هوالع 
نایامن وا  يارب  ار  شکرابم  لامج  دـنادب  حالـص  رگا  دوب و  دـهاوخ  یـضار  وا  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  عطق  روط  هب  دـهد ، ماـجنا 

.درک دهاوخ 

یعـس تسا ، هدش  تافارحنا  ثعاب  دراوم  یخرب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  يارب  شالت  ياج  هب  دـیاب  فیـصوت  نیا  اب 
رگا میهد و  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مامه  ماما  نآ  لاعتم و  دـنوادخ  ياضر  بلج  يارب  شـالت  ریـسم  رد  ار  دوخ  مینک 

یناگمه تاروتسد  هب  لمع  رگا  هکلب  ددرگ ، یم  لصاح  رادید  تسا و  لصاح  لیصحت  هیقب  دوش  لصاح  یهلا  ياوقت  دوش  نینچ 
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.دوش یم  لصاح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  روهظ  دش 

خساپ لاکشا و  . 2

هراشا

(1) خساپ لاکشا و  . 2

: تسا رارق  نیا  زا  نآ  يوتحم  هک  هدش  حرطم  يوُط » يِذ  ْمَأ  اَهِْریَغ  ْمَأ  يَوْضَِرب  َأ  : » ترابع دروم  رد  یلاکشا  اجنیا  رد 

هوک رد  تساجک ؟ تهاگرارق  تسا ؟ هتفرگرب  رد  ار  وت  نیمزرـس  مادـک  مناد  یمن  : » هک هدـش  هراـشا  هلأـسم  نیا  هب  هبدـن  ياـعد  رد 
»؟ يوط يذ  ای  يوضر 

هقرف هدیقع  رب  انب  يوضر  هوک  هک  یتروص  رد  دوش ؟ یم  هتفرگ  يوضر  هوک  يوط و  يذ  زا  يدهم  ترـضح  غارـس  اعد  نیا  رد  ارچ 
دهاوخ روهظ  اج  نامه  زا  هدـش و  یفخم  راظنا  زا  هوک  نیا  رد  بانج  نآ  دـندقتعم  اـهنآ  تسا ! هیفنح » دّـمحم   » هاـگیاج هیناـسیک » »

ماـیق دوش و  جراـخ  هک  دـنهاوخ  یم  يو  زا  هوک  نیا  هب  باـطخ  رود  زا  اـی  هوـک و  نیا  ياـپ  رد  يراز  هبدـن و  اـب  زین  شناوریپ  درک ،
.دیامن

فلتخم نکاما  عماجم و  رد  ناشیا  .دـشاب  هتفرگ  هانپ  یـصوصخم  ياج  رد  هک  تسین  تروص  نیدـب  وا  تبیغ  ًاساسا  نیا  زا  هتـشذگ 
هاگیاج مادـک  رد  وت  هک  نیا  زا  لاؤس  نیارباـنب  مینیب ، یمن  میـسانش و  یمن  ار  وا  هک  میتسه  اـم  .تسا  رظاـن  دـنک و  یم  ادـیپ  روضح 

.تسین راگزاس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  عون  اب  ًارهاظ  يرب ، یم  رس  هب  هنایفخم 

نآ زا  سپ  درب و  یمن  مان  بیترت  حیرص و  روط  هب  همئا  زا  هبدن  ياعد 

.دشاب یم  دعب  هب  ص60  ، 6 هرامش لاس 13 ، مالسا ، بتکم  زا  ییاهسرد  هلجم ي  زا  هتفرگرب  خساپ  لاکشا و  نیا  - 1
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بئاغ مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هطـساو  یب  ناهگان و  دـیوگ ، یم  نخـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لـیاضف  بقاـنم و  زا  لیـصفت  هب  هک 
هیلع ناـنمؤم  ریما  دـنزرف  هیفنح ، نب  دّـمحم  ناـمه  روظنم  دـیاش  هک  دـنک  یم  حرط  نهذ  رد  رتشیب  ار  لاؤس  نیا  دـنک و  یم  باـطخ 

.دشاب مالسلا 

: خساپ

.تسا دودرم  الماک  دراد  هیناسیک »  » دیاقع اب  یتهابش  اعد  نیا  دنا  هتشادنپ  یضعب  هک  نیا 

دوخ زا  ار  الاب  رادـنپ  در  دـهاوش  سپـس  دوش ، رکذ  هیناسیک »  » بهذـم یفرعم  يارب  یبلاطم  تسا  مزال  بلطم  ندـش  رت  نشور  يارب 
.مینک جارختسا  اعد 

، نسح ماما  یلع ، ماما  زا  سپ  ینعی  دنا ، هدوب  یماما  راهچ  هعیـش  هقرف  تسا  هدمآ  بهاذم  دیاقع و  بتک  رد  هک  نانچ  نآ  هیناسیک » »
هک تسا  نیا  دنمان  یم  هیناسیک  ار  اهنآ  هک  نیا  تلع  دوش  یم  هتفگ  دندقتعم و  هیفنح  دّمحم  تماما  هب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  و 

.درک یم  یفرعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـیرم  ار  دوخ  هک  دوب  ناـسیک  ماـن  هب  یـصخش  بهذـم  نیا  تخـسرس  ناـهاوخاوه  زا  یکی 
.دنا هدرک  یفرعم  بهذم  نیا  ناوریپ  زا  ار  وا  دنناد و  یم  هدیبع  یبا  نب  راتخم  باقلا  زا  ار  ناسیک  مه  یضعب 

هوک رد  تسا و  هدنز  نونکا  مه  هیفنح  دّمحم  دنراد  هدیقع  اهنآ  روهشم  هبعش  یلو  دنا ؛ هدش  یبعش  هب  بعـشنم  دوخ  هیناسیک  هچرگ 
يدهم  » تسا و هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  یهوک  ياه  لسع  یندیماشآ و  بآ  دنوادخ  دـنک و  یم  یگدـنز  هنیدـم  فارطا  رد  يوضر 

.تسوا رظتنم »
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.تسا دوجوم  نایدا  خیرات  بتک  رد  اهنآ  مان  طقف  هتفر و  نیب  زا  یلک  روط  هب  هقرف  نیا  زورما 

: اریز تسا ، يرشع  ینثا  هعیش  دئاقع  اب  قبطنم  ًالماک  دنک و  یم  یفن  ار  هیناسیک  بهذم  تاداقتعا  مامت  تحارص  اب  هبدن  ياعد  نتم 

هتّدـج  » و يربکلا » همطاف  نبا   » و ءارغلا » هجیدـخ  نباو  : » میناوخ یم  يدـهم  ترـضح  بسن  هراـبرد  هبدـن  ياـعد  زا  هلمج  هس  رد  . 1
هن هجیدخ و  اب  هن  هیفنح » نب  دّمحم   » هک یلاح  رد  .تسا  همطاف  هجیدخ و  نادنزرف  زا  وا  ینعی  دّمحم » تنب  همطاف  يربکلا ، هقیدصلا 

رفعج رتخد  هیفنح ، هلوخ  هیفنح  ردام  .درادن  یتبسن  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب 
.مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  اب  هن  تشاد و  هجیدخ  اب  يدنواشیوخ  هن  هک  دوب  سیق  نبا 

.دزاس یم  فرطرب  ار  يا  ههبش  هنوگره  حیرص ، ياه  هلمج  نیا  دنک  یمن  هک  دنک ، داجیا  يا  ههبش  يوضر  هملک  مه  ضرف  رب  رگا 

نیأ لیبسلا ، دـعب  لیبسلا  نیأ  قداص  دـعب  قداصو  حـلاص  دـعب  حـلاص  : » میناوخ یم  نیـسحلا  ءانبأ  نیأ  هلمج  زا  دـعب  اعد  نیا  رد  . 2
« هللا هّیقب  نیأ  ملعلا ، دعاوق  نیدـلا و  مالعا  نیأ  هرهاظلا ، مجنالا  نیأ  هرینملا ، رامقالا  نیأ  هعلاطلا ، سومـشلا  نیأ  هریخلا ، دـعب  هریخلا 

هار تساجک  رگید ؟ ییوگتـسار  زا  دعب  ییوگتـسار  رگید و  حلاص  زا  سپ  یحلاص  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  دنتـسه  اجک 
و نابات ، ياـههام  و  ناـشخرد ، ياهدیـشروخ  دنتـسه  اـجک  يرگید ؟ زا  سپ  ادـخ ، يوس  زا  يا  هدـش  باـختنا  يرگید ، هار  زا  سپ 

نآ تساجک  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هراشا  رفن  کی  هب  سپـس  شناد ؟ ملع و  ياه  هیاپ  قح و  نییآ  ياه  مچرپ  و  نازورف ، ناگراتس 
ادخ هک  سک 
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؟ هدرک هریخذ  ار  وا 

يارب يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دندوب  يددعتم  ناماما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دعب  دـنیوگ  یم  ینـشور  هب  ررکم  ياه  هلمج  نیا 
ییاـهنت هب  ار  وا  هک  دـسر  یم  یهلا  هریخذ  نیرخآ  هب  اـت  دـندرک ، ماـیق  شناد  ملع و  طـسب  ادـخ و  يوس  هب  توـعد  تما و  حالـصا 

.دهد یم  رارق  هراشادروم 

نادنزرف يارب  هن  اهنآ  هک  یتروص  رد  درک ؟ ادیپ  هیناسیک  دیاقع  اب  تسا  هبدن  ياعد  رد  هچنآ  نیب  یتهابـش  ناوت  یم  لاح  نیا  اب  ایآ 
.دنسانش یم  تیمسر  هب  ار  يرگید  ناماما  هیفنح ، نب  دّمحم  زا  ریغ  هن  دنتسه و  لیاق  یبصنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یفن يارب  ایآ  دسر !؟ یمن  رظن  هب  یفاک  هدـشن ، هدرب  تحارـص  هب  ناشمـسا  طقف  هک  رگید  ناماما  هرابرد  یپرد  یپ  هلمج  هد  نیا  ایآ 
!؟ تسا مک  هلمج  هد  هیناسیک  دیاقع 

یتسین و یلاخ  ام  زا  یلو  یناهنپ  هک  تیادـف  هب  مناج  اَّنع ؛ حََزنام  حزان  نم  تنأ  یـسفنب  اّنم  ُلخی  مل  بیغم  نم  تنأ  یـسفنب   » ترابع
نیا .دنک  یم  یفرعم  دوخ  هب  کیدزن  دوخ و  نایم  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یتسین » ادـج  ام  زا  هک  یتسه  يرود 
هکلب دـشاب  ناهنپ  اه  مشچ  زا  یـصاخ  ناکم  رد  یئرمان و  دوجوم  کی  نوچمه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  وا  تبیغ  هک  دـناسر  یم  دوخ 

.درادن دوجو  وا  يارب  دوشن  اجباج  نآ ، زا  هک  یتباث  لحم  دراد و  دمآوتفر  تاعامتجا  رد  سانشان  تروص  هب 

فارطا رد  تسا  یهوک  يوضر  : » دسیون یم  يوضر  هرابرد  نادلبلا » مجعم   » باتک رد  فورعم ، هدنسیون  يدادغب  يومح  توقای  . 3
ربمغیپ .دنیوگ  ارنآ  هب  بوسنم  یبجر ) نزو  رب   ) يوضر هنیدم و 
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دعب سپس  تسا ،» دونشخ  یضار و  نآ  زا  ادخ  هک  تسا  یهوک  يوضر  دومرف : هوک  نیا  هرابرد  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
زا هک  تسا  یهوک  يوضر  تسا : هتفگ  یملس  عبـصا  نب  مارع  : » دسیون یم  دوخ  مالک  لیذ  رد  رگید ، سدقم  ياههوک  مان  ندرب  زا 

: هداد عالطا  نم  هب  هدرک ، ریـس  ار  هوک  نیا  هک  یناسک  زا  یکی  تسا و  عقاو  هنیدـم  یلزنم  تفه  رد  .دراد و  هلـصاف  زور  کی  عبنی » »
دراد تماقا  نآ  رد  هیفنح  نب  دّمحم  دنرادنپ  یم  هیناسیک  هفئاط  هک  تسا  یهوک  نامه  نیا  دراد و  رایـسب  ناتخرد  ناوارف و  بآ  هک 

«. تسا هدنز  و 

دراد و رارق  میعنت »  » هار رد  هک  تسا  هکم  فارطا  ياههوک  زا  یکی  هدمآ ، هبدن  ياعد  رد  يوضر  هوک  زا  دـعب  هک  يوط » يذ   » اما و 
.هدش یم  هدید  هکم  ياه  هناخ  اجنآ  زا  دراد و  هلصاف  میدق )  ) هکم زا  خسرف  کی 

دادعت هب  ینادهاجم  اب  تسخن  دوش ؛ یم  هکم  دراو  يوط  يذ  قیرط  زا  مئاق  ترـضح  هک  هدـمآ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 
ار يزوریپ  بالقنا و  مچرپ  دیآ و  یم  هبعک  هناخ  رانک  هب  رفک ) مالـسا و  هاپـس  نیب  یماظن  یـساسا  دروخرب  نیتسخن   ) ردب نادهاجم 

.دزارفا یمرب  اجنآ  رد 

رطاخ هب  هوک  کی  ای  نیمزرـس  کی  ندوب  سدقم  هدوب ، سدقم  ياه  هوک  زا  يوضر  میریگ : یم  هجیتن  میدرک  رکذ  الاب  رد  هچنآ  زا 
؛ تسادخ نادرم  يراکادف  ياه  هنحـص  هب  طوبرم  هتـشذگ و  اهنآ  رب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  یمهم  ثداوح  یخیرات و  ياه  هبنج 

هدش دراو  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  رد  دنک ، ادـیپ  یـشقن  هیناسیک  دـیاقع  رد  هکنآ  زا  شیپ  يوضر  هوک  نیاربانب 
دیاقع رد  هوک  نیا  دورو  دیاش  هکلب  تسا ،
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.دنهدب دوخ  لطاب  تادقتعم  هب  تسادق  گنر  ات  هدوب  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  رطاخ  هب  هیناسک 

مینادرگرب ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  هب  ینعی  یلـصا  هشیر  هب  دیاب  ارنآ  هدمآ ، هبدن  ياعد  رد  يوضر  رگا  لاح  نیا  اب 
يذ اریز  تسا ؛، هکم  یکیدزن  رد  هک  تسا  يوط  يذ  هوک  رکذ  نخـس ، نیا  رگید  دهاش  .دراد  یعرف  هبنج  هک  هیناسیک  هدـیقع  هب  هن 

هدمآ هبدن  ياعد  رد  هک  اهنیا ) ریغ  ای  ینعی  « ) اهریغ ّما   » هملک هتـشذگ  نآ  زا  درادن و  هیناسیک  دیاقع  رد  یتلاخد  هجو  چـیه  هب  يوط 
فلتخم طاقن  اه و  هوک  اهرهـش و  رد  درادن و  یـصاخ  لحم  هیناسیک ، رادنپ  فالخ  رب  يدـهم  ترـضح  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ 

ارح راغ  رونلا و  لبج  رد  یهاگ  هک  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شّدج ، نوچمه  دشاب و  هتـشاد  دمآ  وتفر  تسا  نکمم  ناهج 
رـس هب  یفلتخم  طاقن  رد  تسا  نکمم  زین  يدـهم  ترـضح  دوب ؛ هنیدـم  ای  هکم  مدرم  نایم  رد  ینامز  هبعک و  هناخ  رانک  رد  یناـمز  و 

(1) .دشابام نایم  رد  زین  یهاگ  درب و 

---

ص 60. هرامش 6 ، لاس 13 ، مالسا ، بتکم  زا  ییاهسرد  هّلجم  - 1
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يَْولَْبلا َِینوُد  َِکب  َطیُِحت  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع 

يَوْکَش َال  ٌجیِجَض َو  یِّنِم  ََکلاَنَی  َال  َو 

اَّنِم ُلْخَی  َْمل  بَّیَغُم  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب 

اَّنَع َحََزن  اَم  حِزاَن  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب 

اَّنَحَف اَرَکَذ  هَنِمُْؤم  نِمُْؤم َو  ْنِم  یَّنَمَتَی  ِقئاَش  ُهَِّیْنمُأ  َْتنَأ  یِسْفَِنب 

یَماَُسی َال  ّزِع  ِدیِقَع  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب 

يَراَُجی َال  دْجَم  ِلِیثَأ  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب 

یَهاَُضت َال  مَِعن  ِداَِلت  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب 

يَواَُسی َال  فَرَش  ِفیِصَن  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب 

همجرت

! دسرن وت  هب  نم  هوکش  يراز و  يادص  و  مشاب ! رود  الب  زا  نم  هدرک و  هطاحا  ار  وت  اهنت  الب  منیبب )  ) هک تسا  تخس  نم  رب  ردقچ 

! یتسین نوریب  ام  عمج  زا  هک  یتسه  ینابیاغ  زا  وت  تیادف ! هب  مناج 

! یتسین رود  عقاو  رد  اما  دنرود  دوخ  نطو  زا  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  تیادف ! هب  مناج 

دننک یم  وت  دای  هک  ینامیااب  نانز  نادرم و  نامه  دننک ، یم  ار ) شرادید  ي   ) وزرآ هک  یتسه  یناقاتـشم  نامرآ  وت  تیادف ! هب  مناج 
! دنلان یم  و 
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! دسر یمن  نآ  هیاپ  هب  یتزع  چیه  هک  یتزع  هلسلس  ياه  هناد  زا  وت  تیادف ! هب  مناج 

! تسا هتفاین  هار  نآ  هب  تلذ  يراوخ و  زگره  هک  یتسه  يراوگرزب  دجم و  ياه  هشیر  زا  وت  تیادف ! هب  مناج 

! درادن هباشم  هک  یتسه  ییاهتمعن  هرمث  هتساخرب و  وت  تیادف ! هب  مناج 

.دنک یمن  يربارب  نآ  اب  سک  چیه  هک  یتسه  يراوگرزب  فرش و  هّلت  نآ  زا  وت  تیادف ! هب  مناج 

...نم اّما  دنک ،؟ هطاحا  ار  امش  الب  ارچ 

( منیبب  ) هک تسا  تخس  نم  رب  ردقچ  دنک «: یم  ضرع  ساسحا ، رسارس  نایب  کی  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  زارف  نیا  زا  هلمج  نیتسخن  رد 
يَْولَْبلا َِینوُد  َِکب  َطیُِحت  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  دسرن »! وت  هب  نم  هوکـش  يراز و  يادص  مشاب و  رود  الب  زا  نم  هدرک و  هطاحا  ار  وت  اهنت  الب 

.يَوْکَش َال  ٌجیِجَض َو  یِّنِم  ََکلاَنَی  َال  َو 

هکنیا يارب  حراوج  ءاضعا و  هک  يروط  نامه  دنتسه  نآ  ياضعا  مکح  رد  نارگید  تسا و  دوجو  ملاع  بلق  دننام  مالسلا  هیلع  ماما 
ره شریذـپ  هدامآ  دـنهد و  یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هراومه  دـسرن  یبیـسآ  تسا  ندـب  یـساسا  یلـصا و  روحم  هک  بلق  هب 
زین اـضعا  رگید  دـهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یتمالـس  دریگ و  رارق  بیـسآ  موجه و  دروـم  بلق  رگا  هک  ارچ  دنتـسه ؛ ییـالب  یتـخس و 

.دنوش یم  دوبان  هتفر و  نیب  زا  کیاکی 

هب هجوت  اب  .تسا  تروص  نیمه  هب  هلأسم  مه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دروم  رد 
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حالـصا تیاده و  داشرا ، يارب  دنوادخ  هدـنیامن  تسا و  دـنوادخ  دزن  ماقم  نیرت  یلاع  ياراد  ناشیا ، هکنیا  تمـصع و  ّتیروحم و 
دننک لمع  ندب  حراوج  اضعا و  دننامه  وا ، يرای  تیامح و  ظفح ، رد  نایعیش  صوصخ  هب  نامیا و  لها  تسا  هتسیاش  تسا ، هعماج 

.دشاب ظوفحم  نوصم و  ایالب  تارطخ و  زا  ات  دیریگب  رب  رد  تسا  ملاع  بلق  هک  ار  دوخ  ماما  یجنم و  يداه ، و 

دشاب ناکما  ملاع  بلق  هجوتم  ایالب  مامت  اما  میشاب  یتحار  شیاسآ و  رد  تما  نیا  ياضعا  ناونع  هب  ام  هک  تسا  سوسفا  یـسب  ياج 
.دسرن وا  هب  ام  ياه  هلان  اه و  هّجض  رگا  رت  تخس  هچ  و 

ْنِم َْتنَأ  یِـسْفَِنب  .یتسین » نوریب  ام  عمج  زا  هک  یتسه  ینابیاغ  زا  وت  تیادـف ! هب  مناـج  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  همادا  رد 
.اَّنِم ُلْخَی  َْمل  بَّیَغُم 

ناگدـید زا  لاح  ره  هب  اما  مینک  یم  ساـسحا  ییاـمرف  یم  هک  یتاـیانع  اـب  ار  تندوب  اـم  نیب  نیا  یناـهنپ و  اـم  زا  یلو  ییاـم  نیب  رد 
.یبیاغ

رود عقاو  رد  اـما  دـنرود ؛ دوخ  نطو  زا  هک  یتـسه  یناـسک  زا  وت  تیادـف ! هب  مناـج  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  نآ  زا  سپ 
.اَّنَع َحََزن  اَم  حِزاَن  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب  یتسین »!

: دشاب ریز  ینعم  ود  زا  یکی  هب  دناوت  یم  یتسین  رود  عقاو  رد  هک  يرظن  زا  رود  دوش  یم  هتفگ  هلمج  نیا  رد  هکنیا 

یباجح لکشم  سپ  یتسین  رود  نوچ  تسین : ام  زا  امش  ندوب  رود  رطاخ  هب  ندشن ، هدید  نیا  اما  يوش ؛ یمن  هدید  هک  ینعم  کی  هب 
تسا هدنکفا  هدرپ  ام  ناگدید  رب  هک  تسا 

رب یتسه و  ام  نیب  رد  هک  لاح  نیع  رد  امش  هکنیا  رگید  ینعم  هب 
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.مینک ترایز  ار  امش  میناوت  یمن  تسا ، یهلا  ریدقت  هک  یتبیغ  رطاخ  هب  يراد  فارشا  ام  روما 

.تسا تخس  دنراد ، یعقاو  تخانش  يوزرآ  هک  اهنآ  يارب  بوبحم  نآ  يور  ندیدن  تروص ، ود  ره  رد 

نانز نادرم و  نامه  دـننک ، یم  ار ) شرادـید  ي   ) وزرآ هک  یتسه  یناقاتـشم  نامرآ  وت  تیادـف ! هب  مناج  : » دـنک یم  ضرع  هاگ  نآ 
.اَّنَحَف اَرَکَذ  هَنِمُْؤم  نِمُْؤم َو  ْنِم  یَّنَمَتَی  ِقئاَش  ُهَِّیْنمُأ  َْتنَأ  یِسْفَِنب  دنلان ؛»! یم  دننک و  یم  وت  دای  هک  ینامیااب 

ار وا  هک  دنترـضح  قاتـشم  یناسک  هچ  هکنیا  اما  دوش ؛ یم  زاغآ  تیادـف » هب  مناج   » تفاطل ساسحا و  رـسارس  ناـیب  اـب  زین  هلمج  نیا 
زا دـنهد ؛ یم  رـس  هلان  وت  قارف  زا  دـننک و  یم  دای  ار  وت  هک  دنتـسه  ینمؤم  نانز  نمؤم و  نادرم  هک  دـنک  یم  نایب  دـننک ؛ یم  وزرآ 
زا دنترضح و  دای  هب  هشیمه  هک  دنتسه  ینموم  نانز  نادرم و  نادنموزرآ ، .تخانـش  ار  ترـضح  نادنموزرآ  ناوت  یم  ترابع  نیمه 

یقیقح یعقاو و  ینامز  ترضح ، نآ  قارف  زا  زادگ  زوس و  ندوب و  ترـضح  دای  هب  هتبلا  .دنهد  یم  رـس  هلان  زادگ  زوس و  اب  وا  قارف 
.دشاب ناشیا  تیاضر  هتساوخ و  ساسا  رب  ناسنا  راتفر  راتفگ و  رادرک ، هک  دوب  دهاوخ 

یمن نآ  هیاپ  هب  یتزع  چـیه  هک  یتزع  ریجنز  هلـسلس  ياه  هناد  زا  وت  تیادـف ! هب  مناج  : » دـنک یم  ضرع  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.یَماَُسی َال  ّزِع  ِدیِقَع  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب  دسر »!

حضاورپ .تسا  تردق  شا  همزال  دور  یم  راک  هب  یسراف  نابز  رد  هک  یمارگ  زیزع و  تسا و  ریذپان  تسکش  تردق  يانعم  هب  تّزع 
هک تسا 
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، دـهاوخب هک  ار  سک  ره  وا  تسا و  تاـماقم  اـه و  تزع  ماـمت  قوف  وا  تزع  ماـقم  تسا و  یلاـعتیراب  تاذ  صوصخم  یعقاو  تزع 
.(1)( ًاعیمج هزعلا  هللف  هّزعلا  دیری  ناک  نم  ( ؛ دریگ یم  تروص  يدنمجرا  تزع و  هضافا  وا  فطل  اب  ینعی  دنک ؛ یم  زیزع 

يزیچ وا  زا  ریغ  هک  هدـینادرگ  یناسک  صوصخم  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  یمئاد  یقیقح و  تزع  یلاعت  يادـخ  تسا  ملـسم  هچنآ 
.دننک یمن  شیاتس  ساپس و  ار  یسک  وا  زج  هدادن و  هار  لد  رد  ار 

هدمآ  (2) (( نینِمؤُمِللَو ِهلوُسَِرلَو  ُهَّزِعلا  ِهَِّللَو  : )) هدومرف نارق  زا  رگید  ییاـج  رد  .دراد  هراـشا  ینعم  نیمه  هب  مه  ءاـشت » نم  زعت   » هلمج
نآ زا  طـقف  ار  تزع  دـنادب و  قح  ترـضح  هاـگرد  كاـخ  عیطم و  ار  دوـخ  هناـصلاخ  دـیاب  تسا  تزع  بلاـط  سک  ره  سپ  .تسا 

.دنادب یلاعت  يادخ 

بحاص وا  سپ  ءایلوالا » ّزعم  نیا   » میا هتفگ  و  تسین ، ییاتمه  زارطمه و  وا  يارب  میرادـن و  مالـسلا  هیلع  هللا  هیقب  زا  رتالاب  هک  نونکا 
.تسا مات  تردق  تّزع و 

هب تلذ  يراوخ و  زگره  هک  یتسه  يراوگرزب  دجم و  ياه  هشیر  زا  وت  تیادف ! هب  مناج  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  همادا  رد 
.(4) يَراَُجی َال  دْجَم   (3) ِلِیثَأ ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب  .تسا » هتفاین  هار  نآ 

هشیر تلاصا و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  لبق  تالمج  دننام  هلمج  نیا  رد 

.10 رطاف ، - 1
.8 نوقفانم ، - 2

.9 ص ، ج 11 ، برعلا ، ناسل  هلصأ ، ءیش : لک  ُهَْلثأ  ساسا  لصا و  ینعم  هب  لثا »  » هشیر زا  لیثا : - 3
.دوش یمن  لیلذ  راوخ و  يراجیال : - 4
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ینارون دوجو  مالسلا و  مهیلع  موصعم  همئا  زا  ترضح  نآ  هشیر  لصا و  هک  ارچ  .تسا  هدش  فیـصوت  تمظع  دجم و  رد  ندوب  راد 
.دنک یمن  يربارب  نآ  اب  نآ ، ریغ  مالسا و  رد  يا  هشیر  لصا و  چیه  عطق  روط  هب  تسا و  ملس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

َال مَِعن  ِداَِلت  ْنِم  َْتنَأ  یِـسْفَِنب  درادـن »! هباشم  هک  یتسه  ییاهتمعن  هرمث  هتـساخرب و  وت  تیادـف ! هب  مناج  : » دـنک یم  ضرع  نآ  زا  دـعب 
.یَهاَُضت

نیا ياهتمعن  اب  یتهابـش  چـیه  هک  ناشدوجو  زا  يا  هراصع  دـنتفر و  دـندمآ و  ایلوا  اـیبنا و  هلـسلس  هک  نیا  هب  دراد  هراـشا  هلمج  نیا 
.تسا هدنام  یقاب  درادن ، ناهج 

َْتنَأ یِـسْفَِنب  .دنکن » يربارب  نآ  اب  سکچیه  هک  یتسه  يراوگرزب  فرـش و  هلق  نآ  زا  وت  تیادـف ! هب  مناج  : » دـنک یم  ضرع  سپس 
.يَواَُسی َال  فَرَش  ِفیِصَن  ْنِم 

: تسا هدرک  نایب  ینعم  ود  فیصن  يارب  راونالاراحب »  » رد یسلجم » همّالع  »

روظنم ایوگ  هدش ، هتفرگ  فصن  هملک  زا  فیصن  هدمآ : بلطم  نیا  حیضوت  رد  فرش و  رد  میهس  ینعی  فرش » فیـصن  : » لوا يانعم 
.تسا تاقولخم  رگید  مهس  رگید  فصن  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  مهس  ملاع  رد  فرش  فصن  هک  تسا  نیا 

مه فرـش  هدنهد  تنیز  يانعم  هب  هتبلا  دشاب ، هراعتـسا  تروص  هب  دناوت  یم  اجنیا  رد  هک  هدمآ  همامع  يانعم  هب  فیـصن  مود : يانعم 
هدمآ
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(1) .تسا

دهاوخب هک  سک  ره  هب  دنوادخ  هک  تسا  یگداوناخ  تلاصا  تباجن و  يراوگرزب ، یگرزب ، دجم ، نامه  ناگدـنب ؛ دروم  رد  فرش 
مامت هداد ؛ رارق  مرتحم  زیزع و  رایسب  ار  وا  هدومرف ؛ اطع  دوخ  ناگدیزگرب  زا  یکی  هب  ار  تفارش  بتارم  مامت  هک  نیا  دنک و  یم  اطع 

نآ هک  تسا  نآ  لـیلد  تسا ؛ هدراذـگ  وا  هدـهع  هب  ار  یهلا  یناـهج و  تموکح  هماـنرب  هتـشاذگ و  وا  راـیتخا  رد  ار  تقلخ  ياـیازم 
.درادن يدننامه  اتمه و  راوگرزب 

---

ص 124. ج 99 ، راونالا ، راحب  - 1
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َيَالْوَم اَی  َکِیف  ُراَحَأ  یَتَم  َیلِإ 

يَوَْجن َّيَأ  َکِیف َو  ُفِصَأ  باَطِخ  َّيَأ  یَتَم َو  َیلِإ  َو 

یَغاَنُأ َکَنوُد َو  َباَجُأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع 

يَرَْولا ََکلُذْخَی  َکَیِْکبَأ َو  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع 

يَرَج اَم  ْمُهَنوُد  َْکیَلَع  َيِرْجَی  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع 

همجرت

؟ مزوسب مشاب و  نادرگرس  وت ) نارجه  مغ  رد   ) ینامز هچ  ات  نم ! يالوم  يا 

؟ منک اوجن  وت  اب  هنوگچ  میامن و  فیصوت  ار  وت  یباطخ  هچ  اب  یک و  ات  و 

! مشاب هتشاد  هناتسود  گنهآ  نارگید  اب  مونشب و  وت  ریغ  زا  ار  میاه  هتساوخ  خساپ  هک  نم  رب  تسا  نارگ  تخس و 

! دنشاب هجوت  یب  وت  هب  تبسن  نارگید  اما  مشاب  نایرگ  وت  قارف  زا  هک  نم  رب  تسا  راوگان  تخس 

! دسرن یبیسآ  نارگید  رب  دیآ و  دراو  همطل  وت  هیحور  هب  همه  نآ  هک  نم  رب  تسا  تخس 

؟ یک ات  نارجه  مغ  رد  نتخوس 

، دش رارکت  راب  دنچ  هک  تیادف » هب  مناج  تنا ؛ یسفنب   » ریبعت زا  دعب 
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مشاب و نادرگرـس  وت ) نارجه  مغ  رد   ) ینامز هچ  ات  نم ! يالوم  يا  : » دـنک یم  ضرع  يرگید  یـساسحا  ناـیب  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.َيَالْوَم اَی  َکِیف   (1) ُراَحَأ یَتَم  َیلِإ  مزوسب »؟

، نیشنلد ام  يارب  فرط  کی  زا  دنک ؛ یم  نایب  یکانزوس  تالمج  نینچ ، ماقم  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  مینیب  یم  هک  یماگنه 
قوش راظتنا و  يداو  رد  ار  ام  مالـسلا  هیلع  ماما  تاملک  تالاح و  اب  دوخ  لاح  هسیاـقم  رگید  فرط  زا  تسا و  زیگناروش  زوس و  لد 

.دنک یم  نادرگرس  ریحتم و  رای ، زا  يرود  رادید و 

؟ مییوگب هچ  میا ؟ هچ  میا و  هک  ام  سپ  دـیوگ ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  زا  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  یتقو 
هاگره هک  تسین  تهج  یب  اهنآ ؟ مان  زا  رتالاب  یمان  هچ  و  وا ؟ یمارگ  يایلوا  ادخ و  زا  رت  بوبحم  یسک  هچ  میناوخب ؟ ار  وا  هنوگچ 

هملک اب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دنک  یم  داجیا  اهنآ  نورد  رد  زیگنا  تفگـش  یناجیه  درذگ ، یم  ناق  7 اتشم رطاخ  زا  بوبحم  فیرش  مان 
زاین زار و  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  همئا   هک  یمالک  نامه  اب  دنز ، یم  ادـص  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نم » يالوم  »

.دنناوخ یم 

ات ام  رورـس  اقآ و  يا  مییوگب : میناوخب و  مان  نیا  هب  ار  راوگرزب  نآ  دراد  اج  هک  تسا ، رورـس  اقآ و  الوم ؛»  » هژاو ددـعتم  یناعم  زا  و 
رادید رظتنم  نادرگرس و  تیرود  زا  یک  ات  میشاب ؟ نارگن  وت  قارف  زا  یک 

ار هار  هک  تسا  یـسک  ینادرگرـس  زا  هیانک  ینعم  نیا  رما و  کی  هب  تشگزاـب  عوجر و  ینعی  روح  تسا ، روح »  » هداـم زا  ُراـحأ  - 1
اذإ هصغلاو  .هنع  ءیـشلا و  یلإ  عوـجرلا  .تسا  نادرگرـس  دـسر و  یمن  هجینت  هـب  اـما  تـسا ؛ دـمآ  تـفر و  رد  مادـم  دسانـش و  یمن 

ص 287. ج 3 ، نیعلا ، باتک  لاح ، یلإ  لاح  نم  ریغت  ءیش : لکو  اهبحاص  راحأ  و  روحت ، تراح  لاقی : .تردحنا 
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؟ میشاب تیوکن  لامج 

هناور لیس  نوچ  هژم  ره  زا  دوش  مکشا  *** هناگی وت  لاصو  يانمت  هب  یک  ات 

باَـطِخ َّيَأ  یَتَم َو  َیلِإَو  منک ؛»؟ اوجن  وت  اـب  هنوگچ  میاـمن و  فیـصوت  ار  وت  یباـطخ  هچ  اـب  یک و  اـت  و  : » دـنک یم  ضرع  همادا  رد 
.يَوَْجن َّيَأ  َکِیف َو  ُفِصَأ 

یگنوگچ نامز و  نازیم  زا  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  يالاو  تلزنم  تمظع و  زا  یکاـح  هلمج  نیا 
.دجنگ یمن  هباطخ  نایب و  رد  ناشیا  فصو  ینعی  دراد ؛ وا  فیصوت 

نم رب  تسا  نارگ  تخـس و  : » دزادرپ یم  اه  هصغ  اهدرد و  نایب  هب  يزیگنا  مغ  رایـسب  تلاح  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  يدعب  تالمج  رد 
.یَغاَنُأَو َکَنوُد  َباَجُأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  مشاب ؛»! هتشاد  هناتسود  گنهآ  نارگید  اب  مونشب و  وت  ریغ  زا  ار  میاه  هتساوخ  خساپ  هک 

اما تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  فارـشا  تحت  ملاع  روما  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  رب  هعیـش  داـقتعا  زا 
باوج دنراد  تسود  یعقاو  نارظتنم  اذـل  دنتـسه ، مورحم  يروضح  تروص  هب  ناشیاه  هتـساوخ  خـساپ  نتفرگ  وا و  رادـید  زا  مدرم 

مشاـب و ناـیرگ  وت  قارف  رد  هک  نم  رب  تسا  راوگاـن  : » تسا هدـمآ  همادا  رد  .دـنریگب  وا  زا  میقتـسم  تروص  هب  ار  ناـشیاه  هتـساوخ 
.يَرَْولا  (1) ََکلُذْخَی َکَیِْکبَأ َو  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  دنشاب ؛»! هجوت  یب  نارگید 

هک تسا  تخس  نم  يارب  هک : دنک  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  شخب  نیا  رد 

َكََرت ًانالْذِخو : الْذَخ  ُُهلُذْخَی  هنع  َلَذَخ  َهلَذَخ و  .رـصانلا  ّدض  ُلِذاخلا : لذـخ ، يرای  ترـصن و  كرت  نالذـخ :»  » هدام زا  لذـخی : - 1
ص 202. ج 11 ، برعلا ، ناسل  هنْوَع ، هترُْصن و 
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نآ لثم  ایوگ  .دهد  یم  جنر  ار  ترضح  یعقاو  نارادتسود  یتوافت  یب  نیا  تسا  یهیدب  .دنـشاب  توافت  یب  امـش  هب  تبـسن  نارگید 
.دهد یم  ناج  يرامیب  اب  یسکب  دشاب و  بیبط  دیرمب و  ماک ، هنشت  بآ و  دوجو  نیع  رد  یسک  هک  تسا 

، تسا نامسآ  نیمز و  لها  هطساو  هک  یـسک  نماد  زا  ناسنا  تسد  هک  تسا ؛ يراز  هیرگ و  ياج  هتبلا  تسا و  يراوگان  یـسب  ياج 
.دشاب هاتوک 

رب دـیآ و  دراو  همطل  وت  هیحور  هب  همه  نآ  هک  نم  رب  تسا  تخـس  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  شخب  نیا  هلمج  نیرخآ  رد 
.يَرَج اَم  ْمُهَنوُد  َْکیَلَع  َيِرْجَی  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  دسرن ؛»! یبیسآ  نارگید 

اه و ییوگروز  اه ، يرگمتس  نایعیش ، ناناملسم و  رابفسا  تیعضو  دراد و  روما  رب  فارشا  هک  ترـضح  نآ  يارب  تبیغ  نارود  ًاعطق 
عماوج رب  هک  یتلفغ  ناناملـسم و  روما  هب  تبـسن  و  دراد ، همادا  ناشیا  تبیغ  .تسا  تخـس  رایـسب  دـننک ، یم  هدـهاشم  ار  اه  يردـلق 

هب یماگ  دروآ و  یم  رب  نیتسآ  زا  تسد  تسود  هن  دشک و  یم  متس  زا  تسد  نمشد  هن  دروخ ، یم  فسأت  تسامرف  مکح  یمالـسا 
.دهن یم  شیپ 

---
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َءاَُکْبلا َلیِوَْعلا َو  ُهَعَم  َلیِطُأَف  نیِعُم  ْنِم  ْلَه 

اَلَخ اَذِإ  ُهَعَزَج  َدِعاَسُأَف  عوُزَج  ْنِم  ْلَه 

يَذَْقلا یَلَع  ِیْنیَع  اَْهتَدَعاَسَف  ٌْنیَع  ْتَیِذَق  ْلَه 

یَْقُلتَف ٌلِیبَس  َدَمْحَأ  َْنبا  اَی  َْکَیلِإ  ْلَه 

یَظْحَنَف هَدِِعب  َْکنِم  اَنُمْوَی  ُلِصَّتَی  ْلَه 

همجرت

؟ مهد رس  هیرگ  هلان و  وا  اب  ینالوط  یتدم  هکنیا  ات  دوش  هلان  مه  نم  اب  دنک و  يرای  ارم  هک  تسه  یسک  ایآ 

؟ منک يرای  ار  وا  شییاهنت -  ماگنه  دایرف -  ناغف و  رد  هک  تسه  یباتیب  هدننک و  هلان  ایآ 

؟ دیامن يدرد  مه  وا  اب  کشا  یتحاران و  رد  نم  مشچ  ات  هتفر  ورف  نآ  رد  راخ  ایوگ  هتخیر  کشا  سب  هک  تسه  یمشچ  ایآ 

؟ دراد دوجو  وت  تاقالم  رادید و  يارب  یهار  ایآ  دمحا ! دنزرف  يا 

؟ میوش دنم  هرهب  تلامج  رادید  هب  هک  دسر  یم  لاصو  يادرف  هب  ام  ییادج  زور  ایآ 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  ناقاتشم  یناوخارف 

شیوخ لد  زوس  هآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  .دراد  همادا  بوبحم  زا  يرود  قارف و  درد  زا  یگنت  لد  یبات و  یب  تلاح  نامه  زارف  نیا  رد 
.دوش رارکت  هبترم  جنپ  ٌزیزع »  » هملک دننام  ات  دیامن  یم  رارکت  هبترم  جنپ  ار  نآ  دنک و  یم  نایب  لَه »  » یشسرپ هملک  زا  هدافتـسا  اب  ار 

شوماخ شمـشچ  ياه  کشا  هلیـسوب  ار  لد  زوس  هک  دـهاوخ  یم  دـهد و  یم  دوخ  نورد  یمارآان  یباتیب و  زا  ربخ  |ه  او نیا  اب  ماما 
توعد يزاوآ  مه  یهارمه و  هب  ار  نانآ  هتساوخ و  يرای  دنتسه  بوبحم  يادیش  هلاو و  وا  دننام  هار  نیا  رد  هک  نانآ  زا  سپ  دیامن ،

.دنزادرپب رای  قارف  رد  يراز  هیرگ و  هب  ینالوط  ياه  تّدم  هتخوس  یلد  اب  هناقشاع و  ات  هدرک 

؛»؟ مهد رس  هیرگ  هلان و  وا  اب  ینالوط  یتدم  هکنیا  ات  دوش  هلان  مه  نم  اب  دنک و  يرای  ارم  هک  تسه  یسک  ایآ  : » دنک یم  ضرع  سپ 
.َءاَُکْبلا (1) َو  َلیِوَْعلا ُهَعَم  َلیِطُأَف  نیِعُم  ْنِم  ْلَه 

یناهج تموکح  لیکشت  يارب  يزاس  هنیمز  وا و  زا  تیامح  عافد و  يارب  يزاسورین  يریگرای و  تبیغ  رـصع  رد  نارظتنم  فیاظو  زا 
خـسار و مزع  اب  ش.ه  لاس 1357  رد  عورـش و  لاـس 1342  زا   1 ینیمخ ماما  ترـضح  طسوت  هک  يراک  ناـمه  تسا ؛ ترـضح  نآ 
، دوخ نامز  هیقف  یلو  يربهر  تحت  ناریا  مدرم  دیـسر و  نایاپ  هب  يزوریپ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ناونع  اـب  ناریا ، تلم  هملک  تدـحو 

دندرک و نوریب  روشک  زا  ار  رابکتسا 

.دشاب دنلب  يادص  اب  هک  يراز  هیرگ و  لیِوَعلا : - 1
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.دنداد تسکش  ار  توغاط 

مگ فسوی  ناهار  هب  مشچ  تیالو و  قیرط  ناکلاس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هدادلد  ینارون ، تالمج  نیا  همادا  رد 
هنازوسلد هلان  هدرک و  يراز  هیرگ و  هدش و  عمج  مه  رود  ینارون  یلفحم  رد  دنیایب  هک  دنک  یم  توعد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  هتـشگ 

ماگنه دایرف -  ناـغف و  رد  هک  تسه  یباـتیب  هدـننک و  هلاـن  اـیآ  : » دنـشخب قنور  نآ  هب  دـننک و  يرارق  یب  دنهدرـس و  وا  يرود  يارب 
.اَلَخ اَذِإ  ُهَعَزَج  َدِعاَسُأَف  عوُزَج  ْنِم  ْلَه  منک »؟ يرای  ار  وا  شییاهنت - 

قلحلا یف  يذـق و  نیعلا  یف  ُتربص و  : » دومرف یم  هک  دزادـنا  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  دـنمدرد  لد  دای  هب  ار  ناـسنا  تاراـبع  نیا 
، قارف درد  « تسا هدنام  یناوختسا  ولگ  رد  هتفر و  ورف  ممشچ  رد  كاشاخ  ایوگ  هک  هنوگ  نادب  مدرک  ربص  هدراو  بئاصم  رد  .یجش 
ار ناشنامشچ  دنا و  هدش  نش  نافوط  راچد  ریوک ، رد  يدارفا  ییوگ  هک  دنک  یم  بات  یب  نانچ  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  فسوی  هدادلد 

یم کمک  رگیدکی  زا  هدز و  ادص  ار  رگیدمه  هلان  دایرف و  اب  اذل  دنرادرب ، شیپ  هب  ماگ  دنناوت  یمن  هدرکرپ و  ریوک  كاشاخ  نش و 
.دنبلط

سب هک  تسه  یمـشچ  ایآ  : » دـنک یم  ضرع  شناتـسود  هب  یلاح  نینچ  اب  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  هدادـلد 
ِیْنیَع اَْهتَدَعاَسَف  ٌْنیَع  ْتَیِذَـق  ْلَه  دـیامن »؟ يدردـمه  وا  اب  کشا  یتحاران و  رد  نم  مشچ  ات  هتفر  ورف  نآ  رد  راخ  ایوگ  هتخیر  کشا 

.يَذَْقلا یَلَع 

ار ناشماما  هک  یبئاصم  وا و  زا  يرود  هاکناج  تبیصم  میظع و  هودنا  رد  ار  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  ناقاتـشم  يرآ 
زاب نتسب و  هک  هدرک  رپ  يا  هنوگ  هب  ار  ناشنامشچ  كاشاخ  راخ و  ییوگ  هک  دننیب  یم  نانچ  هدرک ، هطاحا 
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هک نیمه  .دزاس  نکمم  ناشیارب  ار  تایح  همادا  دناوت  یم  ناتسود  یهارمه  یلدمه و  اهنت  تسا و  روآدرد  تخس و  ناشیارب  ندرک 
دایرف هلان و  همه  نیا  هرخالاب  هک  دنوش  یم  راودیما  هدـیدن ، اهنت  ار  دوخ  دـنرارق  یب  بات و  یب  قارف  مغ  رد  اهنآ  لثم  یناسک  دـننیبب 

.دش دهاوخ  لّدبم  رادید  لصو و  هب  ییادجو  قارف  نیا  هک  درک  دنهاوخ  هدهاشم  ار  يزور  دوب و  دهاوخ  یسردایرف  ار 

: هک تسا  نیا  دیآ  یمرب  ریباعت  اه و  شسرپ  نیا  زا  هچنآ 

يا دندرک و  یم  كرد  ار  قارف  تبیصم  قمع  نم  لثم  یناسک  شاک ! يا  ینعی  تسه ؟ یـسک  ایآ  هک  دنک  یم  هراشا  ترـضح  الّوا :
! دوب نم  دننام  نآ ، هب  تبسن  ناشتخانش  هک  دندوب  یناسک  هعماج  رد  شاک 

ناگمه هک  تسا  میظع  ردق  نآ  تبیغ  نیا  دنـشاب  فقاو  تبیغ  ياه  تبیـصم  اهدرد و  هب  لماک  روط  هب  دـنناوت  یمن  دارفا  همه  ًایناث :
مهم و هعقاو  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیبش  .دهد  یم  جنر  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  دنرادن و  ار  نآ  داعبا  مهف  تردق 

تلاح نیا  دوش ، یمن  فقاو  نآ  تیمها  هب  یـسک  دـهد ، یم  حیـضوت  هچره  اما  تسا ، علطم  دـتفایب  قافتا  تسا  رارق  هک  یکاـنرطخ 
.تسا تخس  علطم ، ناسنا  يارب  ردقچ 

رد نتسیرگ  يارب  مه  نارگید  زا  تسج و  هانپ  نتـسیرگ  هب  دوخ  ياهدرد  نیکـست  شمارآ و  يارب  ادیـش  قشاع و  نیا  هکنیا  زا  سپ 
هک تساجنیا  .دـشاب  وا  دردرپ  هنیـس  يافـش  دـناوت  یمن  مه  ناـغف  هلاـن و  نیا  هک  دوش  یم  هجوتم  تساوخ ، يراـی  بوبحم  قارف  مغ 

.دـنک یم  بلط  ار  شرادـید  وا  دوخ  زا  دـهد و  یم  رارق  باـطخ  دروم  ار  ترـضح  دوـخ  دـشک و  یم  باـطخ  هب  تبیغ  زا  ار  نخس 
يرود زا  دیامن ، یم  رادید  يوزرآ 
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! دمحا دنزرف  يا  : » دنک یم  ضرع  اذل  دیامن ؛ یم  تساوخرد  ار  قارف  نایاپ  تبیغ و  نارود  ندـش  مامت  هناربص  یب  هدومن و  تیاکش 
دنم هرهب  تلامج  رادـید  هب  هک  دـسر  یم  لاـصو  يادرف  هب  اـم  ییادـج  زور  اـیآ  دراد ؟ دوجو  وت  تاـقالم  رادـید و  يارب  یهار  اـیآ 

.یَظْحَنَف هَدِِعب  َْکنِم  اَنُمْوَی  ُلِصَّتَی  ْلَه  یَْقُلتَف  ٌلِیبَس  َدَمْحَأ  َْنبا  اَی  َْکَیلِإ  ْلَه  میوش ؛»؟

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  مه  نآرق  رد  هک  تسا  دـمحا  ملـس   هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  كرابم  ياه  مان  زا  یکی  میناد  یم 
هللا ُلوسر  ّینا  لیئارسا  ینب  ای  : » دومرف هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  لیئارسا  ینب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  نابز  زا  هک  اجنآ 
امـش يوسب  ادخ  لوسر  نم  لیئارـسا !  ینب  يا  دمحا  ُهمـسا  يدعب  نم  یتأی  لوسرب  ًارـشبم  هیروتلا و  نم  يّدی  نیب  امل  ًاّقدـصم  مکیلا 

دهاوخ یلوسر  نم  زا  دعب  هک  مهد  یم  هدژم  ار  امـش  زین  منک و  یم  قیدـصت  هدوب  نم  زا  لبق  هک  ار  تاروت  باتک  تیناقح  متـسه و 
(1) «. تسا دمحا  نم ) لیجنا  رد   ) شمان هک  دمآ 

هللا یلص  دمّحم  كرابم  مان  اب  نیمز  يور  رد  هک  هنوگ  نامه  دنناوخ ، یم  دمحا  مان  هب  ار  وا  یهلا ، ناگتشرف  نابرقم و  الاب ، ملاع  رد 
.دنناوخ یم  ملس  هلآ و  هیلع و 

هک یتیصخش  .یتسه  دوب  العا  قفا  زا  هک  ینامـسآ  تیّـصخش  نآ  دنزرف  وت  هکنیا  نآ  تسا و  یمایپ  ياراد  اجنیا  رد  مان  نیا  باختنا 
ام ایآ  .یتسه  راوگرزب  نامه  دنزرف  مه  وت  دندش و  یم  دنم  هرهب  شـضیفرپ  رـضحم  زا  دنتـشاد و  رظن  وا  هب  ناقـشاع  نالد و  هتخوس 

ایآ مینک ؟ كرد  ار  ترضحم  دوش  یم  ایآ  میشاب ؟ هتشاد  وت  يوسب  یهار  میناوت  یم 

هروس - 1
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زور زورما  دـبای ؟ یم  نایاپ  لاصو  هب  ام  راگزور  رد  قارف  يروجهم و  نارود  نیا  ایآ  منیبب ؟ ار  وت  يارآ  لد  تعلط  هک  تسا  نکمم 
ادرف فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  هللا  هیقب  روـضح  ضیف  زا  تیمورحم  تبیغ و  هرود  زورما  .تسا  بوـبحم  زا  ییادـج  قارف و 
نیا میهاوخ  یم  هلان  هآ و  کشا ، اب  ام  یلو  .دومن  دهاوخ  روهظ  دمآ و  دهاوخ  وا  يرآ  .تسا  دیشروخ  نآ  روهظ  مایا  رادید و  زور 

.میوش دنم  هرهب  وا  يابر  لد  راسخر  ندید  زا  مه  ام  ات  دریذپ  تروص  ام  نامز  رد  رادید  ضیف 

---
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يَوْرَنَف َهَّیِوَّرلا  َکَلِهاَنَم  ُدَِرن  یَتَم 

يَدَّصلا َلاَط  ْدَقَف  َِکئاَم  ِبْذَع  ْنِم  ُعِفَْتنَن  یَتَم 

ًاْنیَع َّرُِقنَف  َکُحِواَُرن  َکیِداَُغن َو  یَتَم 

يَُرت ِرْصَّنلا  َءاَِول  َتْرَشَن  ْدَق  َكاََرن َو  اَناََرت َو  یَتَم 

همجرت

؟ میوش باریس  میسرب و  تا  هدننک  باریس  ياه  همشچ  هب  دوش  یک 

؟ تسا هدش  ینالوط  ام  شطع  زوس  هک  میوش  باریس  تیاراوگ  لالز  بآ  زا  هک  دوش  یک 

نشور ار  دوخ  مشچ  مینارذگب و  وت  اب  ار  دوخ  زور  بش و  هدش و  بایفرـش  تروضح  هب  نیـسپ  دادماب و  بش ، زور و  هک  دشاب  یک 
؟ میزاس

؟ يا هتشارفارب  ار  يزوریپ  رفظ و  مچرپ  هک  یلاح  رد  مینیبب ، ار  وت  ام  ینیبب و  ار  ام  وت  هک  دشاب  یک 

! بآ همشچ  شطع و  زوس 

بآ عقاو  رد  هک  تسا  راوگرزب  نآ  دزن  رد  هک  یفراعم  هعومجم  زا  يرود  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  زا  يرود 
هدنناوخ هک  هداد  رارق  یگنـشت  راشف  رد  ار  تیونعم  تقیقح و  قاتـشم  ياهناسنا  نانچ  نآ  دوش  نیمأت  اجنآ  زا  دیاب  ام  يونعم  تایح 

باریس يوزرآ  هآ ، کشا و  هلان و  زجع و  اب  هبدن  ياعد 
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وا ینارون  كرابم و  رضحم  هب  هک  دنک  یم  وزرآ  ار  يزور  دنک  یم  ترضح  نآ  دوجو  لالز  اراوگ و  بآ  ياه  همـشچرس  زا  ندش 
هب دوش  یک  دـنک « : یم  ضرع  هداد  رارق  باطخ  ار  ترـضح  نآ  یتم »  » هملک اـب  اذـل  درب ؛ رـسب  وا  تمدـخ  رد  ار  رمع  هیّقب  دـسرب و 
ام شطع  زوس  هک  میوش  باریـس  تیاراوگ  لـالز  بآ  زا  هک  دوش  یک  میوـش ؟ باریـس  میـسرب و  تا  هدـننک  باریـس  ياـه  همـشچ 

.(1) يَدَّصلا َلاَط  ْدَقَف  َِکئاَم  ِبْذَع  ْنِم  ُعِفَْتنَن  یَتَم  يَوْرَنَف  َهَّیِوَّرلا  َکَلِهاَنَم  ُدَِرن  یَتَم  تسا ؛»؟ هدش  ینالوط 

ریباعت نیا  هچرگ  .تسا  هدش  هدرب  راک  هب  ندش » باریـس   » و شطع » «، » هدننک باریـس  ياه  همـشچ   » دـننام يریباعت  تالمج  نیا  رد 
یم ناشن  اهنآ  رد  تقد  اب  اما  هدومن ، یفرعم  هنـشت  ياهناسنا  هب  ار  شناقاتـشم  هدـننک و  باریـس  ياه  همـشچ  بحاص  هب  ار  ترـضح 

.دنک باریس  ار  اهنآ  دناوت  یمن  ایند ، بآ  همشچ  چیه  دنک ، باریس  ار  شناقاتشم  هک  دشابن  زیزع  نآ  رگا  دهد :

.دناشن ورف  ار  مهف  شطع  دناوت  یمن  يزورما  مولع  دنکن ، باریس  ار  مدرم  ترضح ، یهلا  فراعم  مولع و  جاّوم  يایرد  رگا 

هب لّدبم  وا  لهج  دوش و  باریـس  نآ  زا  دناوت  یم  دـهاوخب  سکره  تسا ، نارک  یب  هادـف ) انحاورا   ) وا تمحر  فطل و  يایرد  يرآ 
ماما ءاقل  لاصو و  تبرـش  زا  رت  نیریـش  رتاراوگ و  یتبرـش  هچ  .دوش  لیدـبت  يدـنمناوت  تردـق و  هب  شیناوتان  فعـض و  و  یهاگآ ،

نیا هن  رگم  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

 ) تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  رادـید  شطع  تدـش  روظنم  اـعد  تراـبع  نیا  رد  شطع و  تدـش  يدـصلا : - 1
ص 297. ج 4 ، نیعلا ، باتک  شَطَعلا ، ُهَّدش  يَدَّصلا :
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دادجا وا و  دوجو  رطاخ  هب  ملاع  هک  یـسک  ندـید  ایآ  دوش ؟! یم  اطعا  وا  دوجو  هطـساو  هب  یهلا  تایانع  اه و  تمعن  مامت  هک  تسا 
؟ تسا هسیاقم  لباق  يونعم  يدام و  تاّذل  اب  دـسر ، یم  ملاع  تادوجوم  هب  وا  قیرط  زا  یهلا  تمحر  ضیف  هدـش و  هدـیرفآ  شرهاط 

؟ تسین رقف  یگنشت و  نیع  تمظعاب  تکربرپ و  دوجو  نیا  زا  يرود  ایآ 

ام هک  میهاوخب  ترضح  زا  میزوسب و  میلانب و  وا  يرود  رادید و  یگنـشت  درد  زا  هاگماش  دادماب و  ره  زور ، بش و  هک  دراد  اج  سپ 
.دیامن لیدبت  انغ  هب  ار  ام  رقف  .دیامن و  باریس  روهظ  كرد  راسخر و  ندید  اب  ار 

یب وا  يرود  زا  دشاب و  رای  يوجتـسج  رد  اهلاس  یـسک  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  هک  تسا  شخب  تّذل  نیریـش و  نانچنآ  رادید  هظحل 
ار وا  رانک  رد  ندوب  رادید و  تذل  رای  يور  قشاع  .تسین  وا  رب  یتمالم  دراد و  او  يراد  هدنز  بش  تمحز و  هب  ار  دوخ  دنک و  یبات 

.دناد یمن  هسیاقم  لباق  رگید  زیچ  چیه  اب 

هب نیـسپ  دادـماب و  بش ، زور و  هک  دـشاب  یک  : » دـنک یم  لاؤس  ار  رادـید  لصو و  ناـمز  هنازجاـع  شقوشعم  زا  ماـما  اـعد  همادا  رد 
وت ام  ینیبب و  ار  ام  وت  هک  دشاب  یک  میزاس ؟ نشور  ار  دوخ  مشچ  مینارذگب و  وت  اب  ار  دوخ  زور  بش و  هدـش و  بایفرـش  تروضح 

َتْرَـشَن ْدَق  َكاََرن َو  اَناََرت َو  یَتَم  ًاْنیَع  َّرُِقنَف  َکُحِواَُرن  َکیِداَُغن َو  یَتَم  يا ؛»؟ هتـشارفارب  ار  يزوریپ  رفظ و  مچرپ  هک  یلاح  رد  مینیبب ، ار 
.يَُرت ِرْصَّنلا  َءاَِول 

لئان وا  رادـید  هب  تبیغ  رـصع  رد  هک  یـسک  دارم  هکنیا  هن  تسا ، روهظ  نامز  هب  طوبرم  تالمج  نیا  مامت  هک  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
هدش
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رد مه  نآ  ، دـنیبب ار  اـم  مه  وا  مینیبـب و  شروهظ  اـب  ار  وا  میهاوخ  یم  اـعد  رد  اـم  و  تسا ؛ میظع  یـضیف  دوخ  زین  نیا  هچرگا  دـشاب ؛
.تسا هتشارفارب  ار  يزوریپ  مچرپ  هک  یلاح 

یم و  دـش ، فرـشم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  روضح  هب  بش  زور و  ناوت  یم  هکنیا ، تفاـیرد  لـباق  رگید  هتکن  و 
هک درک  روصت  ناوت  یم  ار  اهنیا  همه  تخاس و  نشور  شلامج  هب  ار  نامـشچ  ناوت  یم  دیدرگ ، باریـس  شتاضویف  همـشچ  زا  ناوت 

.دشاب ترضح  نآ  یضرم  هک  يراتفگ  رادرک و  وترپ  رد  هکلب  تروص ، نیا  هب  هن  اما  دنشاب  دنتسه و 

ضیف زا  تسا و  ترـضح  نآ  تمدخ  زور  بش و  ییوگ  دـشاب  نئمطم  دـیاب  دـنک ، یط  ار  ترـضح  نآ  رظن  دروم  ریـسم  ناسنا  رگا 
.دوش یم  دنم  هرهب  شرادید 

---
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ًالْدَع َضْرَْألا  َتْأَلَم  ْدَق  َأَلَْملا َو  ُّمَُؤت  َْتنَأ  َِکب َو  ُّفَُحن  اَناََرت  َأ 

ًاباَقِع ًاناَوَه َو  َكَءاَدْعَأ  َْتقَذَأ  َو 

ِّقَْحلا َهَدَحَج  َهاَتُْعلا َو  َتَْربَأ  َو 

َنیِرِّبَکَتُْملا َِرباَد  َْتعَطَق  َو 

َنیِِملاَّظلا َلوُصُأ  َْتثَثَتْجا  َو 

َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَن  ُنَْحن  َو 

همجرت

هدرک داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یلاح  رد  هدـش ، مدرم  ياوشیپ  وت  هدز ، هقلح  ار  وت  درگادرگ  اـم  هک  دـمآ  دـهاوخ  زور  نآ  اـیآ 
؟ يا

! هدناشچ رفیک  راوخ و  دنا ) قح  نانمشد  هک   ) ار تنانمشد 

! هدرک دوبان  ار  قح  نارکنم  ناشکندرگ و 

! هدومن عطق  نیمز  زا  ار  ناربکتم  هلابند 

؟ یشاب هدنکرب  خیب  زا  ار  نارگدادیب  هشیر  و 

.تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسازس  ار  ییادخ  شیاتس  مییوگ : یم  يرازگرکش ) ساپس و  يداش و  قوش و  رس  زا  ام (  همه  و 
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! نایناهج همه  ياوشیپ 

ار يزوریپ  لدـع و  مـچرپ  هدرک و  روـهظ  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـک  دـشک  یم  راـظتنا  ار  يزور  مالــسلا  هـیلع  ماـما  اـعد  زارف  نـیا  رد 
راوخ ار  نانمشد  .دیامن  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دریگ  یم  هدهع  رب  ار  قلخ  يربهر  هدز ، هقلح  وا  درگادرگ  نایعیش  ، هتـشارفارب

.دروآ یم  رد  اج  زا  ار  يرگمتس  ملظ و  هشیر  هدنادرگ و  لیلذ  و 

هک دمآ  دهاوخ  زور  نآ  ایآ  دنک «: یم  ضرع  میظع  ضیف  نیا  هب  ندیـسر  هب  دیما  اب  زور و  نآ  كرد  دـیما  هب  ناوارف و  قوش  اب  اذـل 
.ألَْملا ُّمَُؤت  َْتنَأ  َِکب َو  ُّفَُحن  اَناََرت  َأ  یشاب :»؟ هدش  مدرم  ياوشیپ  وت  هدز ، هقلح  ار  وت  درگادرگ  ام 

، نایصعلاو قوسفلا  لهأ  دیبم  نیأ  هملظلا ، رباد  عطقل  دّعملا  نیأ  يدهلا ، هیار  رـشانو  حتفلا  موی  ُبحاص  نیأ   » تالمج حرـش  رد  ًالبق 
نودب تسا  ّتیرـشب  ملاع  یجنم  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هکنیا : دوزفا  دیاب  هچنآ  تشذگ و  یبلاطم  نیدـتعملا ، هکوش  مصاق  نیأ 
یلاعت هللا  لجع  ماما  روهظ  سپ  .دـنک  يراج  هعماج  رد  ار  تلادـع  دـناوت  یمن  نارگزواجت  نارگمتـس و  اب  هناتخـسرس  هزرابم  کـی 

نیا رد  وا  راد  هشیر  یلوـصا و  يا  هزراـبم  مـه  نآ  تساـهنآ ، ینک  هـشیر  متـس و  مـلظ و  دـض  رب  هزراـبم  اـب  هارمه  فیرـشلا  هـجرف 
ارچ دنامن ؛ یقاب  زواجت  يّدعت و  زا  يرثا  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  عطق  ُنب  خیب و  زا  ار  متس  ملظ و  یهارمگ و  ياه  هشیر  تیرومأم 

.تسا نآ  راثآ  يرگمتس و  ندرب  نیب  زا  یناهج  هعماج  رد  تلادع  يارجا  همزال  هک 

كرد ار  راگزور  نآ  سکره  هک  تسا  هدـش  هراشا  روهظ  زا  سپ  نارود  زایتما  یگژیو و  جـنپ  هب  اعد  زا  زارف  نیا  رد  ساـسا  نیا  رب 
جنپ نیا  دیامن 
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: زا دنترابع  هک  .دومن  دهاوخ  هدهاشم  نایع  هب  ار  یگژیو 

: لّوا یگژیو 

.الْدَع َضْرَْألا  َتْأَلَم  ْدَقَو  يا ؛» هدرک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یلاح  رد  »

ات دنک  یم  ینالوط  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن  یقاب  زور  کی  زج  ناهج  زا  رگا  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
(1) .دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  .دیامن  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  هدومن و  جورخ  نم  نادنزرف  زا  يدرم 

: مود یگژیو 

.ًاباَقِع ًاناَوَه َو  َكَءاَدْعَأ  َْتقَذَأ  َو  .یشاب ؛» هدناشچ  رفیک  راوخ و  دنقحم ) نانمشد  هک   ) ار تنانمشد  »

: موس یگژیو 

.ِّقَْحلا َهَدَحَج  َهاَتُْعلا َو   (2) َتَْربَأ َو  هدرک ؛» دوبان  ار  قح  نارکنم  ناشک و  ندرگ   »

: مراهچ یگژیو 

.َنیِرِّبَکَتُْملا َِرباَد  َْتعَطَق  َو  یشاب ؛» هدومن  عطق  نیمز  زا  ار  ناربکتم  هلابند  »

: مجنپ یگژیو 

.َنیِِملاَّظلا َلوُصُأ  َْتثَثَتْجا  َو  یشاب ؛» هدنکرب  خیب  زا  ار  نارگدادیب  هشیر  »

: دنک یم  ضرع  فیطل  ینایب  اب  اه  همانرب  نیا  ققحت  زا  دعب  نایاپ  رد  و 

ْنِم ٌلُجَر  َجُرْخَی  یَّتَح  َمْوَْیلا  َِکلَذ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌدِـحاَو  ٌمْوَی  ّـالإ  اَْینُّدـلا  َنِم  َْقبَی  َْمل  َْول  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلع  ِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  - 1
لامک ص 133 ،  ج 51 ، راونالاراحب ، .ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َِکلَذَک  ًاْملُظ  ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْـسق  ًالْدَـع َو  اَهُؤَلْمَی  يِدـْلُو 

ص 317. ج 1 ، نیدلا ،
.درک دوبان  ْربأ : هدام  زا  َتَربأ  - 2
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َو تسا ؛» نایناهج  راگدرورپ  هک  تسازس  ار  ییادخ  شیاتس  مییوگ  یم  يرازگرکش ) ساپـسو و  يداش  قوش و  رـس  زا  ام (  همه  «و 
.نیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُلوُقَن  ُنَْحن 

، درتسگ یم  ار  لدـع  طاسب  دریگ و  یم  هدـهع  رب  ار  قلخ  ییاوشیپ  روهظ  زا  سپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  ناـیب  نیا  قبط 
دهد یم  روتـسد  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  شا  هژیو  ناگدنیامن  هب  ای  دنادرگ و  يزاب  ار  وا  قح  دوخ  ای  هدش  عقاو  متـس  دروم  سک  ره 

.دنناتس زاب  ار  شقح  هک 

مشچ زا  يداش  قرب  دش و  دهاوخ  ماجنا  ماع  الم  رد  ناشیاه  ملظ  اه و  متس  رطاخ  هب  نانمشد  رفیک  تلذ و  يراوخ و  یتقو  نینچ  رد 
دنتخانش و یمن  تیمسر  هب  یسک  يارب  ار  یقح  چیه  هک  رگ  نایغط  شکرس و  دارفا  .تساوخ  دهاوخ  رب  ناگدیدمتس  نافعضتسم و 

.ددرگ ناگمه  تربع  هک  دش  دنهاوخ  لصاتسم  نانچ  نآ  دنتفرگ  یم  رظن  رد  ار  شیوخ  عفانم  دوخ و  اهنت 

دندرک و یم  ینابیتشپ  اهنآ  زا  هتشاد  دوجو  يا  هقطنم  روشک و  ره  رد  هک  ار  ناربکتم  ياه  هبقع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما 
.درک دهاوخ  عطق  دنا ، هتشاذگ  یم  ارجا  هب  ار  اهنآ  تاررقم 

هنحـص زا  ار  ناشرکفت  مه  دـنک و  یم  تازاجم  ار  اهنآ  صخـش  مه  دـنک  یم  رب  نب  خـیب و  زا  ار  نارگمتـس  هشیر  مالک  کـی  رد  و 
.دیادز یم  راکفا 

هک دـننزب  فک  توس و  هکنیا  هن  اما  دـنزادرپ  یم  طاشن  يداش و  هب  اهنابایخ  نیدایم و  مامت  رد  وا  ناوریپ  هک  تسا  یعقوم  نینچ  رد 
، دیچرب ار  متس  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  شیاتـس  دنهد : یم  رـس  يداش  دورـس  هنوگ  نیا  هب  وا  هب  طوبرم  ياه  هاگیاج  وا و  ربارب  رد 

! دمآ شوخ  دمآ ، ربهر  دروآ ، ار  لدع 

---
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يَْولَْبلا ِبَرُْکلا َو  ُفاَّشَک  َْتنَأ  َّمُهَّللا 

يَوْدَْعلا َكَْدنِعَف  يِدْعَتْسَأ  َْکَیلِإ  َو 

ْاَینُدلا ِهَرِخْآلا َو  ُّبَر  َْتنَأ  َو 

یَلَْتبُْملا َكَْدیَبُع  َنِیثیِغَتْسُْملا  َثاَیِغ  اَی  ْثِغَأَف 

يَوُْقلا َدیِدَش  اَی  ُهَدِّیَس  ِهِرَأ  َو 

يَوَْجلا یَسَْألا َو  ِِهب  ُْهنَع  ْلِزَأ  َو 

یَهَْتنُْملا یَعْجُّرلا َو  ِْهَیلِإ  ْنَم  يوَتْسا َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ْنَم  اَی  ُهَلِیلَغ  ْدَِّرب  َو 

همجرت

! ییاهتبیصم اه و  هودنا  هدننک  فرطرب  وت  ایادخ  راب 

.تسامش تسد  هب  طقف  تالکشم  عفر  اریز  مروآ ؛ یم  تیاکش  وت  هب  طقف 

.یتسه ترخآ  ایند و  کلام  وت  اهنت 

! ناهاوخدایرف سردایرف  يا  ! سرب تراتفرگ  لیلذ و  هدنب  دایرف  هب  سپ 

! اناوت ردتقم  يا  هدب  ناشن  وا  هب  ار  شیالوم  دیس و 

.امن لیاز  ار  شهودنا  نزح و  وا  ندید  اب  و 

طلست شرع  رب  هک  یسک  يا  ! نک کنخ  ار  شرگج  لیدبت و  یباریس  هب  شتاقالم  بآ  اب  ار  شقـشع  شتآ  ترارح  شطع و  زوس  و 
راک رخآ  تشگزاب و  هک  یسک  يا  يراد و 
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! تسوت يوس  هب  همه 

! اه تبیصم  اه و  هودنا  هدننک  فرطرب  يا 

نایب رگید  شخب ، نیا  رد  .دـش  حرطم  ماهفتـسا  بلاق  رد  روهظ  زا  دـعب  عیاقو  روهظ و  ماگنه  ترـضح  ياه  همانرب  هتـشذگ  زارف  رد 
، تساوـخرد همادا  رد  دوـش و  یم  زاـغآ  دـنوادخ  ياـنث  حدـم و  اـب  هک  یناـیب  .تساـنمت  تساوـخرد و  ناـیب  هـکلب  تـسین  ماهفتـسا 
هب نونکا  .تسا  زارف  نیا  ياوتحم  زا  یلک  يامش  نیا  .دنک  لح  شترضح  روهظ  اب  ار  وا  تالکـشم  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  یـسردایرف 

: میدرگ یم  زاب  اعد  لصا 

.يَْولَْبلا ِبَرُْکلا َو  ُفاَّشَک  َْتنَأ  َّمُهَّللا  ییاه »! تبیصم  اه و  هودنا  هدننک  فرطرب  وت  ایادخ  راب  : » دنک یم  ضرع  تسخن 

ّمغ هللا  فشک  دوش : یم  هتفگ  اعد  تروص  هب  یتقو  الثم  .تسا  هدـننک  فرطرب  هدـننک و  راکـشآ  يانعم  هب  فشک  هداـم  زا  فاّـشک 
.دنک فرطرب  ار  ینالف  هودنا  ادخ  ینعی  نالف ؛

.تسا یمهم  بلطم  تسیک ؛ تبیصم  هودنا و  یعقاو  هدننک  فرطرب  هکنیا  اما 

یب ياههار  هتفرن و  ههاریب  هب  رگید  سب ؛ تسادـخ و  طقف  اه ، تبیـصم  هودـنا و  هدـننک  فرطرب  ًاعقاو  دـشاب  هتـشاد  رواب  ناـسنا  رگا 
: وُه ّالإ  َهل  َفِشاَکَالف  ّرـضب  هللا  کسـسمی  ْنأ  و  دیامرف : یم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  مالک  روآدای  هلمج  نیا  .دیامیپ  یمن  ار  دـصقم 

راتفرگ ار  امش  دنوادخ  رگا  »
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(1) «! تسین نآ  هدننک  فرطرب  یسک  شدوخ  زا  ریغ  درک ، هودنا  مغ و 

.يِدْعَتْسَأ َْکَیلِإ  َو  مدروآ ؛» تیاکش  وت  هب  طقف  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  همادا  رد  و 

: هدش هراشا  خساپ  ود  هب  اعد  دوخ  رد  درب ، یم  وا  دزن  ار  تیاکش  طقف  ارچ  هکنیا  رد 

یتـقو نیارباـنب  يَْولَْبلا   ِبَرُْکلا َو  ُفاَّشَک  َْتنأ  َّمُهَّللا  یتـسه ؛ تبیـصم  هودـنا و  هدـننک  فرطرب  اـهنت  وـت  ایادـخ  هک : نیا  لوا  خـساپ 
ندرب وا  ریغ  هب  تیاکش  نتساوخ و  کمک  وا  ریغ  زا  هک  تسا  یهیدب  تسا  هودنا  مغ و  هدننک  فرطرب  هک  دشاب  یسک  اهنت  دنوادخ 

.تسا نتفر  ههاریب  هب 

.يَوْدَْعلا َكَْدنِعَف  تسامش ؛» تسد  هب  طقف  تالکشم  عفر  اریز  : » دنک یم  ضرع  دعب  هلمج  رد  هکنیا  رگید 

َْتنَأ َو  یتسه »  ترخآ  ایند و  کلام  وت  اهنت  دوش « : یم  نشور  يدعب  هلمج  اب  تسادخ ؟ تسد  هب  طقف  تالکشم  عفر  ارچ  هکنیا  اما 
.ْاَینُدلا ِهَرِخْآلا َو  ُّبَر 

.تساوخ کمک  وا  زا  طقف  درب و  وا  دزن  دیاب  طقف  ار  تیاکش  تسا ، ترخآ  ایند و  کلام  هکنآ 

لیلذ و هدـنب  دایرف  هب  سپ  : » دوش یم  هدـید  مالـسلا  هیلع  ماما  عوضخ  رـسارس  فیطل و  نایب  ادـخ  ياـنث  حدـم و  هلمج  دـنچ  زا  دـعب 
.یَلَْتبُْملا َكَْدیَبُع  َنِیثیِغَتْسُْملا  َثاَیِغ  اَی  ْثِغَأَف  ناهاوخدایرف ؛»! سردایرف  يا  ! سرب تراتفرگ 

نیا اما  دنک  یم  یسردایرف  تساوخرد  مالسلا  هیلع  ماما  هلمج  نیا  رد 

هیآ 17. ماعنا ، هروس ي  - 1
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؟ تسیچ يارب  یسردایرف 

یـسک تسا و  هاچ  رعق  زا  تاجن  يارب  وا  یـسردایرف  دنک ، یم  کمک  تساوخرد  هدرک و  طوقـس  یهاچ  رد  هک  نآ  تسا  حضاورپ 
ماما یتقو  تسوا ، ندرک  باریس  يارب  وا  یسردایرف  دنک ، یم  کمک  تساوخرد  تسا و  بآ  هعرج  کی  هنشت  کشخ ، يریوک  رد 

؟ دوش یم  هداد  خساپ  وا  دایرف  هب  هنوگچ  و  تسیچ ؟ شروظنم  دنک  یم  یسردایرف  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع 

َدیِدَش اَی  ُهَدِّیَـس  ِهِرَأ  َو  اناوت ؛»! ردتقم  يا  ! هدب ناشن  وا  هب  ار  شیالوم  دیـس و  : » دوش یم  هداد  نینچ  يدـعب  هلمج  رد  لاؤس  نیا  خـساپ 
.يَوُْقلا

یتبیـصم هودـنا و  دـش  هراشا  نآ  هب  اعد  زارف  نیا  يادـتبا  رد  هک  اه  هودـنا  اـه و  مغ  زا  روظنم  هک  دوش  یم  نشور  اـعد  هلمج  نیا  زا 
.تسا هدش  ادخ  هدنب  ریگ  نماد  یناهج  حلصم  يرود  زا  هک  تسا 

ْلِزَأ َو  امن ؛» لیاز  ار  شهودنا  نزح و  وا  ندید  اب  و  : » دنک یم  ضرع  هدرک ، هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  ترایز  ریثات  هب  يدعب  هلمج  رد 
.يَوَْجلا (1) َو  یَسَْألا ِِهب  ُْهنَع 

رادید زج  ار  قشع  هلعـش  دوش ، یمن  فرطرب  وا  شطع  يزیچ  چـیه  هلیـسو  هب  ، دوش روهلعـش  قشاع  دوجو  رد  قشع  هلعـش  هک  ینامز 
.دنک یمن  شوماخ  بوبحم 

لیدـبت و یباریـس  هب  شتاـقالم  بآ  اـب  ار  شقـشع  شتآ  ترارح  شطع و  زوس  و  : » دـنک یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـعب  هلمج  رد  اذـل 
يا نک  کنخ  ار  شرگج 

ص 332. ج 7 ، نیعلا ، باتک  ءیشلا ، یلع  نزحلا  یسألا : يزیچ ، رب  هودنا  نزح و  یسألا : - 1
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يوَتْسا َو ِشْرَْعلا  یَلَع  ْنَم  اَی  ُهَلِیلَغ  ْدَِّرب  َو  تسوت ؛» يوس  هب  همه  راک  رخآ  تشگزاب و  هک  یـسک  يراد و  طلـست  شرع  رب  هک  یـسک 
.یَهَْتنُْملا یَعْجُّرلا َو  ِْهَیلِإ  ْنَم 

تـساوخرد هنوگچ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماـما  زین  دوخ  هدـننک  تساوخ  رد  تسا : نیا  دوش  یم  حرطم  هلمج  نیا  لـیذ  رد  هک  یلاؤس 
؟ دراد وا  دننامه  یماقم  زین  وا  هک  دنک  یم  ار  یسک  ترایز 

: مینک یم  هراشا  لامجا  روط  هب  اما  هدش ، هداد  قباس  ياهثحب  رد  لاؤس  نیا  خساپ 

.دنشاب سونأم  اعد  نیا  اب  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  ینینمؤم  يارب  دراد و  یمیلعت  هبنج  اعد  نیا  الّوا :

اهنآ يارجا  لابند  همئا  همه  هک  تسا  ییاه  همانرب  ققحت  ناکما  روهظ  نامز  رد  دـناد  یم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ًاـیناث :
حرطم اعد  بلاق  رد  ار  بلطم  نیا  دراد و  ار  يزور  نینچ  ندیـسر  يوزرآ  مه  وا  اذـل  هدـشن ، مهارف  اهنآ  يارجا  هنیمز  اـما  دـنا  هدوب 

.دنک یم 

اه هتکن 

هک دـنک  یم  هراشا  ادـتبا  تارابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  روط  ناـمه  درک ، دـیما  عطق  ادـخ  ریغ  زا  دـیاب  تساوخرد  ماـگنه  . 1
ینامز دنفرتعم ، زین  دنا  هتفرگ  يدزیا  هاگرد  زا  ار  دوخ  تاجاح  هک  نانآ.سب  تسادخ و  تسد  هب  طقف  ندرک  کمک  یـسردایرف و 

.دنا هدرک  دیما  عطق  وا  ریغ  زا  هک  دنا  هدیسر  دوخ  تجاح  هب 

دننامه يدارفا  لباقم  رد  ار  دوخ  یضعب  یهاگ  هک  ارچ  تسا ؛ مهم  رایسب  بلطم  نیا  .دهاوخب  کمک  یسک  هچ  زا  دنادب  دیاب  ناسنا 
دوش فرطرب  اهنآ  هلیسو  هب  ناشزاین  تجاح و  ات  دننک ، یم  لیلذ  راوخ و  دوخ ،
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.تسا نتفر  ههاریب  هب  نیا  و 

همه هتشادن ، یناصقن  چیه  هک  یسک  .دشاب  لماک  رداق  هک  دنتساوخ  یم  کمک  یسک  زا  هیعدا  رد  هراومه  مالسلا  هیلع  موصعم  همئا 
.ددرگ قتف  قتر و  وا  تسد  هب  روما 

رما نیا  دـنا و  هلیـسو  دارفا  تسادـخ و  نامرف  قبط  زین  نآ  هک  درک  هعجارم  ادـخ  ریغ  هب  دـیاب  یعاـمتجا  ياـهزاین  رد  دـنامن  هتفگاـن 
.تشادرب ماگ  قیرط  نآ  زا  دیاب  هک  هداد  صاخ  روتسد  همانرب و  نآ  هب  تبسن  مالسا  دراد و  ار  دوخ  صاخ  ياه  تفارظ 

اما دـنک ، یم  دای  تمظع  هب  ار  وا  دزادرپ و  یم  قح  سدـقا  تاذ  يانث  حدـم و  هب  تسخن  مالـسلا  هیلع  ماما  اـعد  زا  شخب  نیا  رد  . 2
نیا راتفرگ و  کچوک و  هدنب  ینعی  دیبع ، دنک ، یم  هدافتسا  یلتبملا » كدیبع   » ریبعت زا  دسر  یم  شدوخ  یفرعم  هب  تبون  هک  ینامز 
ياج ات  درمـش  کچوک  ار  دوخ  دیاب  وا  تردـق  تمظع و  زا  ندرک  دای  نیع  رد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دزومآ  یم  یبوخ  هب  هتکن 

.ندینش لباق  ینخس  دشاب ، نتفگ  نخس 

.تسا ّتلذ  هب  تّزع  عقاو  رد  تسا  ندش  کچوک  هب  یگرزب  هاگرد  نیا  رد  تفگ  ناوتب  دیاش 

دهدب ناشن  وا  هب  ار  شیالوم  دراد ، تساوخرد  دهاوخ ، یم  یسردایرف  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  میدناوخ  اعد  زا  زارف  نیا  رد  . 3
.دربب نیب  زا  ار  وا  هودنا  نزح و  نآ ، هلیسو  نآ  هب  و 

.روهظ شنامرد  تسا و  نارجه  تبیغ  نامز  رد  نمؤم  جنر  درد و  دهد  یم  ناشن  هتساوخ  نیا 

---
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َکِِّیبَِنب َِکب َو  ِرِّکَذُْملا  َکِِّیلَو  َیلِإ  َنوُِقئاَّتلا  َكُدِیبَع  ُنَْحن  َّمُهَّللا َو 

ًاذاَلَم ًهَمْصِع َو  اََنل  ُهَتْقَلَخ 

ًاذاَعَم ًاماَِوق َو  اََنل  ُهَتْمَقَأ  َو 

ًاماَمِإ اَّنِم  َنِینِمْؤُْمِلل  ُهَْتلَعَج  َو 

ًاماَرْکِإ ِّبَر  اَی  َِکلَِذب  اَنْدِز  ًاماَلَس َو  ًهَّیَِحت َو  اَّنِم  ُهْغِّلَبَف 

ًاماَقُم ًاّرَقَتْسُم َو  اََنل  ُهَّرَقَتْسُم  ْلَعْجا  َو 

َِکئاَصَلُخ ْنِم  ِءاَدَهُّشلا  َهَقَفاَُرم  َکَناَنِج َو  اَنَدِرُوت  یَّتَح  اَنَماَمَأ  ُهاَّیِإ  َکِمیِدْقَِتب  َکَتَمِْعن  ْمِْمتَأ  َو 

همجرت

.تسوت ربمایپ  وت و  هدننک  يروآدای  هک  یسک  میتسه  وت  یلو  قاتشم  هک  میاوت  ریقح  ناگدنب  ام  ادنوادخ ! راب 

! دشاب ام  هاگهانپ  ندنام و  كاپ  بجوم  هک  يدرک  قلخ  ظاحل  نیدب  ار  وا  وت 

! يا هتخاس  رارقرب  ام  زا  ینابیتشپ  ماکحتسا و  ماوق ، يارب  ار  وا  و 

! يداد رارق  اوشیپ  ماما و  ام  نینمؤم  يارب  و 

! نک دایز  ار  ام  مارتحا  مارکا و  دورد ، نیا  اب  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  تیحت  مالس و  سپ 

.هد رارق  ام  لزنم  ماقم و  ار  ترضح  نآ  رارقتسا  زکرم  ماقم و  و 
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.ینادرگ تصلاخ  ناکین  زا  ادهش  نیشنمه  ینک و  دوخ  تشهب  دراو  ار  ام  ات  زاس  لماک  ام  يارب  وا  ییاوشیپ  اب  ار  تتمعن 

! قاتشم ناگدنب 

.دوش یم  اه  هودنا  مغ و  ندش  فرطرب  بجوم  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیؤر  تساوخرد  زا  نخس  هتشذگ  زارف  رد 

راهچ رد  ار  دوخ  تساوخرد  سپـس  دـنک و  یم  نایب  ار  وا  یلو  فاصوا  دـنوادخ ، شیاتـس  بلاق  رد  مالـسلا   هیلع  ماما  زارف  نیا  رد 
وت و هدـننک  يروآدای  هک  یـسک  میتسه ، وت  یلو  قاتـشم  هک  میاوت  ریقح  ناگدـنب  ام  ادـنوادخ  راب  : » دـنک یم  زاغآ  هنوگ  نیا  دروم 

.َکِِّیبَِنب َِکب َو  ِرِّکَذُْملا  َکِِّیلَو  َیلِإ  (1) َنوُِقئاَّتلا َكُدِیبَع  ُنَْحن  َّمُهَّللا َو  تسوت ؛» ربمایپ 

نتخاس و اتکی  قلاخ  هجوتم  ار  نانمؤم  یکی  تسا : هدـش  هراـشا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هدـمع  تیلوئـسم  ود  هب  تراـبع  نیا  رد 
اه ناسنا  نداد  هجوت  اهنآ  هدمع  تیلوئسم  رگید ، ترابع  هب  نتخادنا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دای  هب  ار  اهنآ  يرگید 

.تسا توبن  دیحوت و  هب 

ًهَمْـصِع َو اََـنل  ُهَتْقَلَخ  دـشاب .» اـم  هاـگهانپ  ندـنام و  كاـپ  بجوم  هک  يدرک  قلخ  ظاـحل  نیدـب  ار  وا  وـت  : » دـنک یم  ضرع  همادا  رد 
.(2) ًاذاَلَم

رپ ریـسم  رد  نایعیـش  تسا : نیا  نآ  نیرت  لماک  نیرتزراب و  هک  دراد  یفلتخم  یناعم  تسام ، رادـهگن  ظفاح و  ادـخ  یلو  هک  نیا  اما 
چیپ و

.قاتشم دنموزرآ ، ِقئاَّتلا : - 1
ص 199. ج 8 ، نیعلا ، باتک  أجلملا ، ذالملا : هاگهانپ ، ذالم : - 2
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ظفح و تافارحنا  عوقو  زا  ار  اهنآ  دناوت  یم  هک  یسک  اهنت  دنتـسه و  هجاوم  یفارحنا  ياههار  عناوم و  اب  هللا  یلإ  ریـس  یگدنز و  مخ 
ره زا  ار  دوخ  دناوت  یم  وا  اب  طابترا  اب  ناسنا  هک  یـسک  .تسا  انـشآ  یفارحنا  میقتـسم و  ياههار  اب  هک  تسا  یـسک  دنک  يرادهگن 

.دشاب هاگهانپ  نابهگن و  رادهگن ، ات  هتخاس  صخشم  ار  شّیلو  ادخ  .درادب  ظوفحم  نوصم و  یفارحنا 

َو يا ؛»! هتخاس  رارقرب  ام  زا  ینابیتشپ  ماکحتسا و  ماوق ، يارب  ار  وا  و  : » تسا هدش  وگزاب  نینچ  يدعب  هلمج  رد  یلو  مّوس  تیصوصخ 
.ًاذاَعَم (1) َو  ًاماَِوق اََنل  ُهَتْمَقَأ 

، ام زا  نینمؤم  يارب  ار  وا  و  : » هدش هراشا  نینچ  تیـصوصخ  نیا  هب  تساوشیپ ؛ ماما و  هک  تسا  نیا  ادـخ  یلو  تیـصوصخ  نیمراهچ 
.ًاماَمِإ اَّنِم  َنِینِمْؤُْمِلل  ُهَْتلَعَجَو  يداد ؛» رارق  اوشیپ  مالسلا و  هیلع  ماما 

زا نیا  دناسرب و  دصقم  هب  دـنک و  تیادـه  ار  اهنآ  هک  يرگتیادـه  هب  .دـنراد  اوشیپ  ربهر و  يداه ، هب  زاین  تکرح  ریـسم  رد  نینمؤم 
رصع یلو  ترضح  سدقم  دوجو  رد  اوشیپ  امنهار و  نآ  رضاح  نامز  رد  تسا و  هتـشاد  نینمؤم  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  تسا  یفاطلا 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

سپ : » دنک یم  ناونع  نینچ  ادخ  زا  هتساوخ  نیلوا  رد  دیاشگ و  یم  تساوخرد  هب  نابز  ادخ ، یلو  فیصوت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 
.ًامَالَسَو ًهَّیَِحت  اَّنِم  ُهْغِّلَبَف  ناسرب ؛»! وا  هب  ار  ام  تیحت  مالس و 

روحم هیاپ و  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  دـنوادخ  ینعم  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا و  هیاـپ  ياـنعم  هب  تغل  رد  ماوق  - 1
.داد رارق  نایعیش  يارب 
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یم ار  یتسردنت  ینعم  ملس »  » هدام زا  مالـس  ندوب و  هدنز  ینعم  هب  یح »  » هدام زا  تیحت  .دنتـسه  فلتخم  هّدام  ود  زا  مالـس  تیحت و 
.رادب ملاس  هدنز و  ار  وا  ینعی  دنتسه ، ریخ  ياعد  يانعم  هب  ود  ره  یلو  .دهد 

.ًاماَرْکِإ ِّبَر  اَی  َِکلَِذب  اَنْدِزَو  نک » دایز  ار  ام  مارتحا  مارکا و  دورد ، نیا  اب  ایادخ  :» تسا نیا  هتساوخ  نیمود 

، دـهدب ار  ناممالـس  باوـج  دریگب و  لـیوحت  ار  اـم  وا  هک  نیمه  .تسا  دنمـشزرا  اـم  يارب  اـه  تیحت  مالـس و  شریذـپ  هک  نیا  هچ 
.تسا يزارفارس  يدنلبرس و 

.ًاماَقُمَو ًاّرَقَتْسُم  اََنل  ُهَّرَقَتْسُم  ْلَعْجاَو  هد ؛»! رارق  ام  لزنم  ماقم و  ار  ترضح  نآ  رارقتسا  زکرم  ماقم و  و  : » تسا نیا  موس  هتساوخ 

.میشاب وا  نابهگن  ظفاح و  تسا  هتسیاش  مینک و  تعاطا  میونشب و  ات  نک ، عمج  وا  درگادرگ  ار  ام 

زا ادهش  نیـشنمه  ینک و  دوخ  تشهب  دراو  ار  ام  ات  زاس  لماک  ام  يارب  وا  ییاوشیپ  اب  ار  تتمعن  : » هک تسا  نیا  هتـساوخ  نیمراهچ  و 
.َِکئاَصَلُخ ْنِم  ِءاَدَهُّشلا  َهَقَفاَُرم  َکَناَنِج َو  اَنَدِرُوت  یَّتَح  اَنَماَمَأ  ُهاَّیِإ  َکِمیِدْقَِتب  َکَتَمِْعن  ْمِْمتأَو  ینادرگ ؛»! تصلاخ  ناکین 

اه هتکن 

.نادرگ دایز  ار  ام  مارکا  تیلو  رب  ام  دورد  هلیسو  هب  ایادخ  تسا ، هدمآ  زارف  نیا  تالمج  زا  یکی  رد  . 1

اذـل تسا ؛ مارکا  شدوـخ  تدارا  نیمه  تـسا و  رّـسیم  مارکا  لـصا  دوـش ، یم  نـشور  هدـش  مارکا  يداـیز  تساوـخرد  هـک  نـیا  زا 
هب مالس  رد  زین  یمالسا  میلاعت  اب  هتکن  نیا  هتبلا  هدومن و  ار  نآ  ینوزفا  تساوخرد 
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.تسا قفاوم  رگیدکی ،

.تسا نیموصعم  دنمزاین  لاح  همه  رد  ناسنا  . 2

ياوشیپ ماما و  ءادهش ، اب  ینیـشنمه  تشهب و  هب  دورو  ات  ادخ  یلو  هدش  هتـساوخ  هک  مینک  یم  تقد  زارف  نیا  هلمج  نیرخآ  هب  یتقو 
میدنمزاین و مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  یهارمه  هب  دصقم ، هب  ندیسر  ات  ناهج و  نیا  رد  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  ینعی  دشاب ؛ ام 

.تسین نانآ  یهارمه  هب  يزاین  مینک  اعدا  میناوت  یمن  يا  هلحرم  چیه  رد 

نادیواج ياه  تمعن  هب  اه  ناسنا  ندناسر  يارب  همه  اهنآ  تیاده  اقب و  تقلخ ، نیاربانب  دنتـسه ؛ نایعیـش  ظفاحم  هاگهانپ و  همئا  . 3
.دننادب دنهاوخ  یمن  ای  دنناد و  یمن  ادخ  قلخ  زا  يرایسب  مینک و  یمن  كرد  ام  هک  فسا  رازه  تسا و  یهلا 

رارق شدوخ  سنج  زا  ینایامنهار  وا  يارب  هک  تسا  نیا  اه  تمعن  نیا  لّمکم  .تسا  هداد  ناسنا  هب  يداـیز  ياـه  تمعن  دـنوادخ  . 4
.دننک حیرشت  نانآ  يارب  ار  اه  تمعن  رگید  زا  هدافتسا  یگنوگچ  دنشاب و  وا  یلاعت  ریسم  هار و  رگنشور  ات  هداد 

---
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ِرَبْکَْألا ِدِّیَّسلا  َِکلوُسَر  ِهِّدَج َو  دَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  دَّمَُحم َو  ِلآ  دَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

دَّمَُحم ِْتِنب  َهَمِطاَف  يَْربُْکلا  ِهَقیِّدِّصلا  ِِهتَّدَج  ِرَغْصَْألا َو  ِدِّیَّسلا  ِهِیبَأ  یَلَع  َو 

َِکئاَیِفْـصَأ َو ْنِم  دَـحَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَـم  َرَفْوَأ  َرَثْکَأ َو  َمَوْدَأ َو  َّمَتَأ َو  َلَـمْکَأ َو  َلَْـضفَأ َو  ِْهیَلَع  ِهَرَرَْبلا َو  ِِهئاـَبآ  ْنِم  َْتیَفَطْـصا  ِنَم  یَلَع  َو 
َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخ 

اَهِدَمَِأل َداَفَن  َال  اَهِدَدَِمل َو  َهَیاَِهن  َال  اَهِدَدَِعل َو  َهَیاَغ  َال  ًهاَلَص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َو 

َلِطاَْبلا ِِهب  ْضِحْدَأ  َّقَْحلا َو  ِِهب  ِْمقَأ  َّمُهَّللا َو 

َكَءاَدْعَأ ِِهب  ِْللْذَأ  َكَءاَِیلْوَأ َو  ِِهب  ْلِدَأ  َو 

همجرت

ردـپ یلع  رب  گرزب ، ياـقآ  نآ  تلوـسر  وا و  راوـگرزب  ّدـج  دّـمحم ، رب  زین )  ) تـسرف و دورد  دـّـمحم  لآ  دـّـمحم و  رب  ایادــخراب !
.تسرف دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  رتخد  همطاف  يربک  هقیدص  شا  هدج  رب  و  کچوک ، ياقآ  نآ  شراوگرزب ،

، نیرت ماوداب  نیرت ، ماـمت  نیرت ، لـماک  نیرت ، نوزف  باـنج  نآ  دوخ  رب  و  وا ، ناردـپ  زا  راـتفر ، کـین  ناگدـیزگرب  هب  نینچمه )  ) و
.يا هداتسرف  دوخ  قلخ  ناکین  ناگدیزگرب و  کیاکی  رب  هک  يدورد  نیرت  ناوارف  نیرتشیب و 

شا هرامش  هک  يدورد  بانج ، نآ  رب  تسرف  دورد  و 
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.دشاب یندشن  مامت  شتدم  تیاهن و  یب  شا  هرتسگ  دح ، یب 

.نادرگ دوبان  وا  هلیسو  هب  ار  لطاب  راد و  اپب  وا  هلیسو  هب  ار  قح  ایادخراب !

.نادرگ راوخ  وا  تسد  هب  ار  تنانمشد  ناسرب و  تردق  تلود و  هب  وا  هلیسوب  ار  تناتسود 

مالسلا مهیلع  ناشیا  تیبلها  ربمایپ و  رب  تاولص  دورد و 

هدـمآ و تاولـص  مالـس و  اعد ، بلاق  رد  هک  میـسر  یم  یناور  هداس و  تالمج  تاـملک و  هب  میوش ، یم  کـیدزن  هک  اـعد  ناـیاپ  هب 
.ددرگ یم  تاقولخم  نیرت  هدنزرا  نیرت و  هدیزگرب  راثن  اه  مالس  اهدورد و  نیرت  لماک 

طرش و اب  هتفرگ و  رارق  ادخ  شنیزگ  هریاد  رد  اعد  نیزاغآ  تالمج  رد  هک  دنتسه  ییاهنامه  یناحور  يونعم و  ياه  تیصخش  نیا 
.تسا هدیزگرب  دوخ  نید  يارب  تاقولخم  نایم  زا  ار  اهنآ  یصاخ  طورش 

.دشاب هعماج  کی  قشمرس  وگلا و  دنناوت  یم  هک  لماک  ناسنا  زا  ییاه  هنومن 

.دنشیاتس حدم و  هتسیاش  دنتسه ؛ ادخ  نامرف  عیطم  و  کین ، يوخ  قلخ و  اه ، یکاپ  زا  راشرس  اهنیا  زا  مادکره  هک  اجنآ  زا  و 

هب یهلا  ياه  تمعن  هرفـس  هک  ینانامه  دنتـسناد ، یمن  رتالاب  رترب و  ار  دوخ  هتـشاد و  دنویپ  نانیـشن  كاخ  ناینیمز و  اب  هک  ینایتشهب 
.دناد یم  ناشیا  نوهرم  ار  تمعن  نانآ و  نویدم  ار  دوخ  تقلخ ، ملاع  و  هدش ، هدرتسگ  نانآ  دوجو  تکرب 

یَلَع ِّلَـص  َّمُهَّللا  تسرف ؛» دورد  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخراب ! : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  زارف  نیا  هلمج  نیتـسخن  رد 
.دَّمَُحم ِلآ  دَّمَُحم َو 
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هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دورد  مالـس و  نآ  رهاظ  .تسا  هتفهن  زیچ  همه  دّمحم » لآو  دّمحم  یلع  ّلص  مهللا   » هلمج رد  مالک  کی  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  يرایسب  ياهجنر  تمحز و  شالت و  يایوگ  مالک  نیا  قمع  اما  تسوا ؛ نادناخ  ملـس و  هلآ و  و 

ام هک  دشاب  نادواج  هدنز و  قح  نیا  ات  دنا  هدیرخ  لد  ناج و  هب  نید  هار  رد  ار  اهنآ  هدیشک و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  ملـس و  و 
.میراد ییانشآ  میا و  هدینش  ار  اهنآ  زا  یخرب  طقف 

.تّزع اب  مأوت  تسا  تمصع  تماما و  اب  هارمه  تسا ، تیالو  .ّربدت  تسا و  رکشت  مه  راختفا ، تسا و  شزرا  مه  ام  يارب  هک  ییاعد 

نآ رب  هوالع  دـشخب ، یم  نّمیت  كّربت و  اعد  هب  نآ  رارکت  دوب و  هدـمآ  اعد  رد  ـالبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  تاولص 
تلوسر وا و  راوگرزب  دج  دّمحم ، رب  زین )  ) و : » دنک یم  ضرع  هلمج  نیا  زا  دعب  هک  نیا  صوصخ  هب  دـناسر  یم  ار  عوضوم  تیمها 

.ِرَبْکَْألا ِدِّیَّسلا  َِکلوُسَر  ِهِّدَج َو  دَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَو  تسرف ؛» دورد  گرزب  ياقآ  نآ 

شا هّدج  رب  و  کچوک ، ياقآ  نآ  شراوگرزب ، ردپ  یلع  رب  و  : » دنک یم  ضرع  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دورد  زا  سپ 
يَْربُْکلا ِهَقیِّدِّصلا  ِِهتَّدَـج  ِرَغْـصَْألا َو  ِدِّیَّسلا  ِهِیبأ  یَلَعَو  تسرف » دورد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  رتخد  همطاف  يربک  هقیدـص 

.دَّمَُحم ِْتِنب  َهَمِطاَف 

« ربکالا دّیـسلا   » ریبعت لباقم  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هتفر  راکب  رغـصالادیسلا »  » ریبعت مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دروم  رد  ارچ  هکنیا 
.تسا هدش  قالطا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هک  تسا 

مامت نیرت ، لماک  نیرت ، نوزف  بانج  نآ  دوخ  رب  و  وا ، ناردـپ  زا  راتفر ، کـین  ناگدـیزگرب  هب  نینچمه )  ) و : » تسا هدـمآ  همادا  رد 
، نیرت
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نآ رب  تسرف  دورد  .يا و  هداتـسرف  دوخ  قلخ  ناـکین  ناگدـیزگرب و  کـیاکی  رب  هک  يدورد  نیرت  ناوارف  نیرتشیب و  نیرت ، ماوداـب 
ِهَرَرَْبلا َو ِِهئَابآ  ْنِم  َْتیَفَطْصا  ِنَم  یَلَعَو  دشاب ؛» یندشن  مامت  شتدم  تیاهن و  یب  شا  هرتسگ  دح ، یب  شا  هرامـش  هک  يدورد  بانج ،
َال ًهاَلَـص  ِْهیَلَع  ِّلَص  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َِکتَرَیِخ  َِکئاَیِفْـصَأ َو  ْنِم  دَـحَأ  یَلَع  َْتیَّلَـص  اَم  َرَفْوَأ  َرَثْکَأ َو  َمَوْدَأ َو  َّمَتَأ َو  َلَـمْکَأَو َو  َلَْـضفَأ  ِْهیَلَع 

.اَهِدَمَِأل َداَفَن  َال  اَهِدَدَِمل َو  َهَیاَِهن  َال  اَهِدَدَِعل َو  َهَیاَغ 

اه هتکن 

دورد تاولـص و  مالـسلا  مهیلع  شراـهطا  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  رب  لاـمجا  روـط  هب  ادـتبا  زارف  نـیا  رد  . 1
مالسلا و هیلع  یلع  شراوگرزب ، ردپ  هب  نآ  زا  سپ  ّدج ، رب  ادتبا  هدش ، يدنب  هتسد  یلیصفت و  هلسلس  کی  رد  هاگ  نآ  .دش  هداتـسرف 
وا موصعم  كاپ و  ناردـپ  هک  رگید  راوگرزب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب 10  هراشا  هیانک و  اب  سپـس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  شا  هّدـج 
رد نیا  دتـسرف و  یم  تیحت  دورد و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  دوخ  هب  نایاپ  رد  هدش و  هداتـسرف  دورد  دنتـسه ،

.تسا هدش  حرطم  هژیو ، ینایب  رد  راوگرزب  نآ  هب  دورد  ياضاقت  هک  تسا  یلاح 

ریغ زا  تسا و  تمحر  دـنوادخ  فرط  زا  هدـمآ ،  (1) ...ِیبَّنلا ) یَلَع  َنوُّلَُـصی  هَتَِکئالَمَو  هللا  ّنإ   ) هیآ ریـسفت  رد  هک  نانچ  تاولـص  . 2
.تمحر بلط  ادخ 

نأش رد  ماقم  عیفرت  تساوخرد  ینعی  .تساعد  نانمؤم  فرط  زا  رافغتسا و  هکئالم  بناج  زا  تمحر ، ادخ  بناج  زا  دنا  هتفگ  یخرب 
.تفارش و 

.56 بازحا ، - 1
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هب ایند  رد  امرف  تیانع  تمظع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هب  ایادخ  تسا : نیا  دّمحم » لآ  دّمحم و  یلع  لص  مهللا   » يانعم
نیلسرم ءایبنا  همه  هب  وا  لضف  راهظا  باوث و  ندرکدایز  ناتـسود و  تعافـش  لوبق  هب  ترخآ  رد  وا و  تعیرـش  ياقبا  نید و  يالتعا 

.ار

(1) .تسا نیا  لماک  تاولص  هک  دوش  هفاضا  زین  دّمحم  لآ  دّمحمرب ، تاولص  ماگنه  هدمآ  تایاور  رد 

: مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  رب  دورد  تیفیک  . 3

میناد یم  هللا  لوسر  ای  دندیسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ( (2) ...یبنلا یلع  نّولـصی  هتکئالمو  هللا  ّنا   ) هیآ لوزن  زا  دعب 
: دییوگب دندومرف : .امرف  نایب  ام  يارب  ار  نآ  تیفیک  یلو  مینک  مالس  وت  هب  دیاب 

امک دّمحم  لآو  دّمحم  یلع  كرابو  دیجم  دیمح  کنا  میهاربا  لآو  میهاربا  یلع  تیّلـص  امک  دّمحم  لآو  دّـمحم  یلع  ّلص  مهّللا  »
(3)« دیجم دیمح  کنا  میهاربا  لآو  میهاربا  یلع  تکراب 

هدنتـسرف يارب  یلو  تسا  تبحم  راـهظا  تدارا و  زاربا  شرهاـط  لآ  مرکا و  لوـسر  رب  تاولـص  نداتـسرف و  دورد  یلک  روـط  هـب  . 4
تعافش زرم  هب  ندش  کیدزن  نآ  رب  هوالع  لامعا ؛ باوث  نازیم  ندرک  نیگنس  هانگ و  راب  ندرک  کبـس  هلمج : نآ  زا  دراد ، يدیاوف 

.دراد یپ  رد  زین  ار 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دوخ  ياعد  زا  لبق  سکره  تساعد و  تباجتـسا  ثعاب  تاولـص  .تسا  ناـهانگ  شزرمآ  بجوم  تاولص 
شرهاط لآ  ملس و  هلآ و 

.56 بازحا ، ...نّولصی  هتکئالمَو  هللا  ّنإ  هیآ  لیذ  هنومن ، ریسفت  - 1
هیآ 56 بازحا »  » هروس - 2

ص 258. ج 27 ، راونالا ، راحب  - 3
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ياعد مارتحا  تباجا و  ياضتقم  مرک و  هب  دنوادخ  دهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  سپـس  دنک  اعد  نانآ  يارب  عقاو  رد  دتـسرفب و  تاولص 
.درک دهاوخ  باجتسم  ار  يدعب  ياعد  لوا ،

.نادرگ دوبان  وا  هلیسو  هب  ار  لطاب  راد و  اپب  وا  هلیسو  هب  ار  قح  ایادخراب  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  دورد ، تاولص و  زا  سپ 
ِِهب  (1) ْضِحْدَأ َّقَْحلا َو  ِِهب  ِْمقَأ  َّمُهَّللا َو  نادرگ ؛» راوخ  وا  تسد  هب  ار  تنانمشد  ناسرب و  تردق  تلود و  هب  وا  هیلـسو  هب  ار  تناتـسود 

.َكَءاَدْعَأ ِِهب  ِْللْذَأ  َكَءاَِیلْوَأ َو  ِِهب  ْلِدَأ  َلِطاَْبلا َو 

ار رما  راهچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  هلیسوب  هک  تسا  هدش  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  تالمج  نیا  رد 
.نانمشد ندش  لیلذ  راوخ و  ناتسود و  نتفای  تزع  ندیسر و  ناماس  هب  لطاب ، يدوبان  قح ، هماقا  دیامرف : ققحم 

نیلوا و نوچ  .تسا  یمتح  يرورـض و  يرما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  فرط  زا  قح  ادـخ و  نید  نتـشاداپرب  اـما 
.تسا نآ  يراداپ  هب  قح و  هماقا  ترضح  نآ  مایق  تضهن و  رد  فده  نیرت  یساسا  نیرتمهم و 

هراومه نارفاک  هک  ارچ  هداتـسرفن ؛ راذـنا  تراشب و  يارب  زج  ار  ناربمایپ  ادـخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  هراـشا  ، (2) فهک هروس  هیآ 56 
قح هک : تسا  نیا  یهلا  يایلوا  ایبنا و  راک  شور  همانرب و  سپ  دـنرادرب ، نایم  زا  ار  قح  دوخ  نامگ  هب  ات  دـننک  یم  لطاب  هب  هلداجم 

دوش یم  انمت  اعد  رد  لیلد  نیمه  هب  دنا ، هدوب  قح  قاقحا  یپ  رد  اهنآ  دوش  هتشادرب  لطاب  تیبثت و 

ینعم هب  ضاحدا  ندیزغل و  يانعم  هب  ضحد  تسا : هدـمآ  برعلا » ناسل   » رد ضحد »  » هدام ي زا  لاعفا  باب  زا  رما  لعف  ضحدأ : - 1
ص ج 7 ، برعلا ، ناسل  ُقالْزِإلا ، ُضاحْدِإلا : و  َُقلَّزلا ، ُضْحَّدـلا : .تسا  ندرک  دوبان  زا  هیاـنک  اـعد  تراـبع  نیا  رد  تسا و  ندـنازغل 

.148
.قحلا هب  اوضحدیل  لطابلاب  اورفک  نیذلا  لداجیو  نیرذنمو  نیرّشبم  الا  نیلسرملا  لسرن  ام  و  - 2
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.ددرگ  (1) لطابلا ) قهزو  قحلا  ءاج   ) فیرش هیآ  قادصم  هدومن و  مایق  ترضح  نآ  هک 

؟ تسیچ قح  زا  دارم  هک  نیا  اما 

هچ .تسا  قح  تسوا  هیحان  زا  ادـخ و  هب  طوبرم  هچره  سپ  .تسا  قح  أشنم  قادـصم و  دوخ  دـنوادخ  تفگ : دـیاب  مـالک  کـی  رد 
قح هملک  لومشم  همه  دنا ؛ هدیسر  تیالو  ماقم  هب  هک  ناگدیزگرب  ناربمایپ و  هچ  دشاب و  هدش  لزان  وا  يوس  زا  هک  ینامـسآ  بتک 

.دنا

.(2) ًاریِذَنَو ) ًاریَشب  ِّقَحلِاب  َكاَنلَسرأ  اَّنإ  : ) تسا هدرک  هراشا  ینعم  نیا  هب  يدراوم  رد  زین  نآرق 

.(3) ...ّقَحلا ) ِنیِدَو  يدُهلِاب  هلوُسَر  َلَسرأ  يذَّلا  وُه  : ) تسا قح  نید  اعد  هلمج  نیا  رد  قح  زا  دارم  اما 

هک تسوا  .دـنک  یم  ادـیپ  لماکت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  روهظ و  رد  لسر  لاسرا  تیرومأـم  لـصا  نیارباـنب 
تـسا قح  ساسا  نیرت و  لماک  نیرت ، عماج  هک  ار  یـسانشادخ  راوگرزب ، نآ.دـهد  یم  هبلغ  نایدا  مامت  رب  انعم  مامت  هب  ار  قح  نید 

نیرت کچوک  هک  دـنک  یم  ارجا  نانچ  نآرق  همانرب  قبط  ار  یهلا  ماکحا  .دراذـگ  یم  ارجا  هب  ار  دوخ  تیرومأم  هداد و  روهظو  زورب 
یم یفرعم  هتخانش و  صلاخان  زا  صلاخ  نمـشد و  زا  تسود  دش ، راکـشآ  نآ  بتارم  قح و  یتقو  .دشابن  یفخم  يدحا  رب  یمکح 

.دنوش

---

.81 ءارسا ، - 1
.118 هرقب ، - 2

.33 هبوت ، - 3

هبدن ياعد  رب  ون  یحرش  قارف : www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 301زکرم  هحفص 285 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_270_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_270_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4433/AKS BARNAMEH/#content_note_270_3
http://www.ghaemiyeh.com


271 ص :

ِهِفَلَس ِهَقَفاَُرم  َیلِإ  يِّدَُؤت  ًهَلْصُو  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  َّمُهَّللا  ِلِص  َو 

ْمِهِّلِظ ِیف  ُثُکْمَی  ْمِِهتَزْجُِحب َو  ُذُخْأَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو 

ِِهتَیِصْعَم ْنَع  ِباَِنتْجِالا  ِِهتَعاَط َو  ِیف  ِداَِهتْجِالا  ِْهَیلِإ َو  ِِهقوُقُح  ِهَیِدَْأت  یَلَع  اَّنِعَأ  َو 

ُهاَضِِرب اَْنیَلَع  ُْنْنما  َو 

ُلاَنَن اَم  ُهَْریَخ  ُهَءاَعُد َو  ُهَتَمْحَر َو  ُهَتَْفأَر َو  اََنل  ْبَه  َو 

َكَْدنِع ًازْوَف  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  ًهَعَس  ِِهب 

همجرت

! دوش رجنم  شناردپ  اب  یتبحصمه  یتسود و  هب  هک  زاس  رارق  رب  يدنویپ  نانچ  وا  ام و  نایم  ادنوادخ ،

! دننیزگ یم  تماقا  ناشفطل  هیاس  رد  هدز و  گنچ  ناراوگرزب  نآ  ناماد  رب  هک  هد  رارق  یناسک  هرمز  رد  ار  ام  و 

! نک تدعاسم  يرای و  شینامرفان  زا  يرود  وا و  زا  تعاطا  هب  تبسن  ششوک  رد  و  امرف ، يرای  يو  قوقح  يادا  رب  ار  ام  یهلا 

! راذگ تنم  ام  رب  ام  زا  وا  يدونشخ  اب  و 

لیان وت  تمحر  ضیف  زا  يا  هدرتسگ  مهـس  هب  هلیـسو  نیا  هب  هک  هزادـنا  نآ  ات  شخبب  ام  رب  ار  وا  یبوخو  ریخ  اعد و  تمحر ، تفأر ،
میسرب يراگتسر  هب  وت  هاگشیپ  رد  مییآ و 
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راوتسا يدنویپ  تساوخرد 

مه یتسود و  هب  هک  زاس  رارق  رب  يدـنویپ  نانچ  وا  ام و  نایم  ادـنوادخ ، : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  زارف  نیا  هلمج  نیلّوا  رد 
.ِهِفَلَس ِهَقَفاَُرم  َیلِإ  يِّدَُؤت  ًهَلْصُو  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  َّمُهَّللا  ِلِصَو  .دوش » رجنم  شناردپ  اب  یتبحص 

فلتخم و بتارم  ياراد  رگید  ياه  طابترا  اه و  لاصتا  همه  دـننام  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  اـب  طاـبترا  لاـصتا و 
.تسا یتوافتم  تاجرد 

، دشاب قیمع  يدـنویپ  لماک و  یلاصتا  ترـضح  نآ  اب  نامطابترا  لاصتا و  میـشاب  نآ  یپ  رد  هک  دـنک  یم  ماهلا  ام  هب  تارابع  نیا  و 
.ددرگ شرهاط  دادجا  راوگرزب و  ابآ  اب  ینیشنمه  بجوم  هک  هنوگ  نآ 

مهیلع موصعم  ناماما  دزن  رد  هک  دـهد  یم  ام  هب  یتهاجو  وربآ و  نانچنآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ماـما  اـب  دـنویپ  یتسود و 
ربمغیپ دننام  شناینیشیپ  تقافر  هب  مینک و  ادیپار  ترخآ  ناهج  رد  اهنآ  اب  ینیشنمه  تقایل  میوش و  یم  دنموربآ  دیفـس و  ور  مالـسلا 

.میدرگ زارفارس  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تارضح  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  مالسلا و  هیلع  متاخ 

یم تماقا  ناشفطل  هیاس  رد  هدز و  گنچ  ناراوگرزب  نآ  ناماد  رب  هک  هد  رارق  یناـسک  هرمز  رد  ار  اـم  و  : » دـنک یم  ضرع  همادا  رد 
.ْمِهِّلِظ ِیف  ُثُکْمَی  (1) َو  ْمِِهتَزْجُِحب ُذُخْأَی  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َو  دننیزگ ؛»!

هدش لیان  ترخآ  ایند و  فرش  هب  هتفای و  ییاهر  هشیمه  يارب  هدش و  دنمتداعـس  هدیـسر ، یحو  نادناخ  ناماد  هب  ناشتـسد  هک  نانآ 
.دنا

يادا رد  تسا  یهاتوک  دراد و  تما  ندرگ  رب  یقوقح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

کسمت يارب  هراعتسا  لکش  هب  هزجح  هب  ذخا  ششوپ و  نتـسب  لحم  هزجح  تسا : هدمآ  هزجحلا »  » دروم رد  نیرحبلا » عمجم   » رد - 1
، هب اومصتعا  اوکّسمت و  ینعی  ماصتعالا  کسمتلل و  هزجحلاب  ذخألا  ریعتسا  دقو  ...رازإلا  دقعم  هزجحلا :  ) دوش یم  لامعتسا  ماصتعا  و 

ص 14. ج 4 ، نیرحبلا ، عمجم 
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قیفوت و تیانع ، کمک ، هب  ّالا  دـش  دـهاوخن  نکمم  قوقح  نیا  يادا  .دـیدرگ  دـهاوخ  یهلا  لازیـال  تاذ  مشخ  بجوم  قوقح  نیا 
؛ یهلا ددم 

زا يرود  وا و  زا  تعاـطا  هب  تبـسن  شـشوک  رد  و  اـمرف ، يراـی  يو  قوقح  يادا  رب  ار  اـم  یهلا  : » دـنک یم  ضرع  نآ  لاـبند  هب  اذـل 
.ِِهتَیِصْعَم ْنَع  ِباَِنتْجِالا  ِِهتَعاَط َو  ِیف  ِداَِهتْجِالا  ِْهَیلِإ َو  ِِهقوُقُح  ِهَیِدَْأت  یَلَع  اَّنِعَأَو  نک »! تدعاسم  يرای و  شینامرفان 

نید ناگرزب  اـملع و  درادـب ، ینازرا  یناـسک  هب  دـنوادخ  تسا  نکمم  هک  تسا  یهلا  گرزب  ياـه  تمعن  زا  وا ، يدونـشخ  اـضر و 
دروم ناشیاهراک  دشاب و  یـضار  اهنآ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دـننک  يراک  دـندوب  هشیدـنا  نیا  رد  هراومه 

.دشابن یضار  اهنآ  زا  ترضح  نآ  ادابم  هک  دنا  هدوب  عوضوم  نیا  نارگن  هتسویپ  نانآ  .دریگب  رارق  راوگرزب  نآ  يدونشخ  اضر و 

؛ دشاب دونشخ  یـضار و  دوخ  ّتیعر  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هک  تسا  روآ  طاشن  شخب و  حور  ردقچ  یتسار 
.تفرگ دهاوخ  رارق  ادخ  يدونشخ  اضر و  دروم  هک  ارچ 

.ُهاَضِِرب اَْنیَلَع  ُْنْنماَو  راذگ ؛»! تنم  ام  رب  ام ، زا  وا  يدونشخ  اب  و  : » دنک یم  ضرع  دعب  هلمج  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ینابرهم تیانع و  فطل ، دروم  هک  تسا  نیا  هب  طونم  يراگتـسر  میظع و  زوف  هب  ندیـسر  یهلا و  هعـساو  تمحر  زا  ندش  دنم  هرهب 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  قشع  یب  رگید  ترابع  هب  .دوش  لاح  لماش  وا  هناهاوخریخ  ياعد  هتفرگ و  رارق  ادـخ  تجح 

.دش ادخ  قشاع  ناوتن 

مهـس هب  هلیـسو  نیا  هب  هک  هزادـنا  نآ  ات  شخبب  ام  رب  ار  وا  یبوخو  ریخ  اعد و  تمحر ، تفأر ، : » دراد یم  هضرع  دـعب  هلمج  رد  اذـل 
ِِهب ُلاَنَن  اَم  ُهَْریَخَو  ُهَءاَعُد  ُهَتَمْحَرَو َو  ُهَتَْفأَر  اََنل  ْبَهَو  میسرب ؛» يراگتسر  هب  وت  هاگـشیپ  رد  مییآ و  لیان  وت  تمحر  ضیف  زا  يا  هدرتسگ 

.َكَْدنِع ًازْوَفَو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ًهَعَس 

---
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ًَهلُوبْقَم ِِهب  اَنَتاَلَص  ْلَعْجا  َو 

ًهَروُفْغَم ِِهب  اََنبُونُذ  َو 

ًاباَجَتْسُم ِِهب  اَنَءاَعُد  َو 

ًهَطوُْسبَم ِِهب  اَنَقاَزْرَأ  ْلَعْجا  َو 

ًهَّیِفْکَم ِِهب  اَنَموُمُه  َو 

ًهَّیِضْقَم ِِهب  اَنَِجئاَوَح  َو 

ِمیِرَْکلا َکِهْجَِوب  اَْنَیلِإ  ِْلْبقَأ  َو 

َْکَیلِإ اََنبُّرَقَت  ْلَْبقا  َو 

َكَْدنِع َهَماَرَْکلا  اَِهب  ُلِمْکَتْسَن  ًهَمیِحَر  ًهَرْظَن  اَْنَیلِإ  ْرُْظنا  َو 

همجرت

! امرف لوبق  وا  رطاخ  هب  ار  ام  زامن  ادنوادخ 

؛ هد رارق  شزرمآ  دروم  وا  رطاخ  هب  ار  نامناهانگ  و 

؛ نادرگ باجتسم  وا  رطاخ  هب  ار  ام  ياعد  و 

؛ نادرگ عیسو  وا  مارتحا  هب  ار  ام  يزور  قزر و  و 

؛ امرف عفترم  وا  تکرب  هب  ار  ام  ياهی  نارگن  و 

؛ نادرگ هدروآرب  شترضح  ببس  هب  ار  ام  ياه  هتساوخ  جیاوح و  و 

؛ روآ يور  ام  يوس  هب  يراوگرزب  تمارک و  اب  و 

؛ ریذپب ار  دوخ  يوسب  ام  برقت  و 

تمارک هلیسو  نآ  هب  ات  رگنب  ام  هب  تمحر  هاگن  اب  و 
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! مینک لیمکت  وت  دزن  ار  شیوخ 

ریگب ار  ام  تسد 

نیا هب  میقتـسمریغ  روط  هب  عقاو و  رد  یلو  .دـنوش  یم  حرطم  يورخا  يویند و  يونعم و  يّدام و  ياهتـساوخرد  رهاظ  هب  زارف  نیا  رد 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  فطل  هب  طاـبترا و  رد  همه  ینک  یم  بلط  ترخآ  اـیند و  زا  هچنآ  هک  دراد  هراـشا  هتکن 
تناـهانگ لوـبق ، تزاـمن  .يا  هدروآ  تسد  هب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  وا ، تیاـمح  رتـچ  ریز  وا و  راـنک  رد  یـشاب ، وا  اـب  رگا  تـسا ،

هجوت همه  زا  رتمهم  تسا و  هدش  هدروآرب  تجئاوح  فرطرب و  تیاه  ینارگن  ناوارف ، تیزور  قزر و  باجتـسم ، تیاعد  .هدیزرمآ 
ادیپ تسد  یناسنا  يالاو  لامک  هب  لیان و  تراگدرورپ  برق  هب  هک  یهجوت  تیانع و  .دش  دـهاوخ  تلاح  لماش  یهلا  هژیو  تیانع  و 

.درک یهاوخ 

.ًَهلُوبْقَم ِِهب  اَنَتاَلَص  ْلَعْجاَو  امرف ؛» لوبق  وا  رطاخ  هب  ار  ام  زامن  ادنوادخ  : » دنک یم  ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  فیصوت  نیا  اب 

.ًهَروُفْغَم ِِهب  اََنبُونُذَو  هد ؛» رارق  شزرمآ  دروم  وا  تعافش  هب  ار  نامناهانگ  «و 

.ًاباَجَتْسُم ِِهب  اَنَءاَعُدَو  نادرگ ؛» باجتسم  وا  رطاخ  هب  ار  ام  ياعد  «و 

.ًهَطوُْسبَم ِِهب  اَنَقاَزْرَأ  ْلَعْجاَو  نادرگ ؛» عیسو  وا  مارتحا  هب  ار  ام  يزور  قزر و  «و 

.ًهَّیِفْکَم ِِهب  اَنَموُمُهَو  امرف ؛» عفترم  وا  تکرب  هب  ار  ام  ياهینارگن  «و 

.ًهَّیِضْقَم ِِهب  اَنَِجئاَوَحَو  نادرگ ؛» هدروآرب  شترضح  ببس  هب  ار  ام  ياه  هتساوخ  جیاوح و  «و 

َکِهْجَِوب اَْنَیلِإ  ِْلْبقَأَو  روآ ؛» يور  ام  يوس  هب  يراوگرزب  تمارک و  اب  «و 
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.ِمیِرَْکلا

ْلَْبقاَو مینک ؛»! لیمکت  وت  دزن  ار  شیوخ  تمارک  هلیـسو  نآ  هب  اـت  رگنب  اـم  هب  تمحر  هاـگن  اـب  ریذـپب و  ار  دوخ  يوس  هباـم  برقت  «و 
.َكَْدنِع َهَماَرَْکلا  اَِهب  ُلِمْکَتْسَن  ًهَمیِحَر  ًهَرْظَن  اَْنَیلِإ  ْرُْظنا  َْکَیلِإ َو  اََنبُّرَقَت 

ترایز رد  هکنانچ  .دوب  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  تاـهّجوت  لـظ  رد  تاـعاط  زاـمن و  یلوبق 
«. هبجاولا هدوملا  مکل  هضرتفملا و  هعاطلا  لبقت  مکتالاومب  و  : » تسا هدمآ  هریبک » هعماج  »

: مهم ياه  هتکن 

هب زامن  نآ  نودـب  هک  .تسا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  تماما  لوبق  تیالو و  شریذـپ  زامن ، هلمج  زا  لاـمعا ، یلوبق  طیارـش  زا  . 1
هراشا نآ  هب  ناحبس  يادخ  لوق  زا  بهذلا » هلسلس   » فورعم ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  نانچ  .دیـسر  دهاوخن  لوبق  هجرد 

.اهطورش نم  انأو  اهطورشو  اهطرشب  دومرف : هاگنآ  یباذع ؛ نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصِح  هللا  ّالإ  َهِلا  ُهملک َال  هدرک :

یمن طبترم  ادـخ  هب  ار  ناسنا  تسا و  هدـیاف  یب  وا  یمارگ  ابآ  مالـسلا و  هیلع  ماما  تفرعم  تیالو و  نودـب  هللا ، ّالإ  هلا  ـال  نتفگ  سپ 
.دنک

هدشن هدیشخب  ناهانگ  نآ  نودب  دشاب و  یم  مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  تیالو  نتشاد  ناهانگ  شزرمآ  هبوت و  شریذپ  طیارش  زا  . 2
تطاسو فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رگا  دوب و  دـهاوخ  راک  هانگ  ناسنا  لاح  لـماش  ناـنچمه  یهلا  مشخ  بضغ و  و 

.تفرگ دهاوخ  رارق  ششخب  دروم  دنک 

دشاب لماک  باجتـسم و  ییاعد  ات  دوش ؛ هضرع  یهلا  سدق  تحاس  هب  دیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  اب  طابترا  رد  اعد  . 3
.تسا ادخ  روتسد  نیا  و 
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ضرعم رد  ار  هعماج  اه  یناـشیرپ  اـه و  يراـتفرگ  دریگزاـب ، اـهناسنا  زا  ار  شتاـکرب  نیمز  دوش  یم  ثعاـب  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا 
مالسلا هیلع  موصعم  ماما  ینعی  یهلا ؛ تاضویف  هطساو  ندرک  شومارف  دوشن ، باجتسم  اعد  اهالب  اه و  یتخس  رد  دهد و  رارق  بیسآ 

یپ رد  میبلط و  یم  ار  اهالب  اه و  یتخـس  زا  یـصالخ  هار  میتسه ؛ عیـسو  يونعم  يدام و  يزور  قزر و  ناهاوخ  رگا  سپ  .دشاب  یم 
، ریسم هار و  نآ  میورب و  اه  هتساوخ  لابند  هب  هدرک  نییعت  وا  هک  يریـسم  زا  دیاب  دوش ؛ ناملاح  لماش  دنوادخ  هژیو  تایانع  هک  مینآ 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  طابترا  يرارقرب  ریسم  طقف 

---
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َكِدوُِجب اَّنَع  اَْهفِرْصَت  َال  َُّمث 

ِهلآو ِهیلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِّدَج  ِضْوَح  ْنِم  اَنِقْسا  َو 

َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ُهَدَْعب  َأَمَظ  َال  ًاِغئاَس  ًائِینَه  ًاّیِوَر  ًاّیَر  ِهِدَِیب  ِهِسْأَِکب َو 

همجرت

.نادرگم رب  ام  زا  تمرک  دوج و  رطاخ  هب  ار  تمحر  رظن  نآ  سپس 

نآ زا  دـعب  هک  نیریـش  اراوگ و  يا  هباشون  وا  تسد  وا و  ماج  اب  داب -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  شدـج -  ضوح  زا  ار  ام  و 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  ! نادرگ باریس  دشابن  یگنشت  زگره 

! نادرگمرب ام  زا  ار  تمَرَک 

ادخ برق  هکنیا  نآ  .دنک و  یم  یمهم  هتکن  هجوتم  ار  اعد  هدنناوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تسااعد  ینایاپ  تالمج  هک  زارف  نیا  زاغآ  رد 
تیالو قیرط  ناکلاس  همه  هب  تسا  یتراشب  تسا و  میظع  یـضیف  دوخ  هک  دوش  یم  هتـسیاش  ياـهناسنا  لاـح  لـماش  یهلا  تیاـنع  و 

.تفرگ رارق  دنوادخ  تفأر  تمحر و  رظن  دروم  دیسر و  وا  برق  هب  ناوت  یم  هار  نیا  زا  هک  هادف  یحور  مظعا  هللا  یلو 

يراگنا و لهس  يراک و  منادن  رثا  رد  تسا  نکمم  .دوب  دهاوخن  تمحز  نودب  یگشیمه و  تیانع  برق و  نیا  دوب  هجوتم  دیاب  یلو 
مدع
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زاب سپ  .دوش  هتفرگ  ام  زا  تسا  هادف  انحاورا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تکرب  هب  همه  هک  برقت  نیا  تیـصعم  ماجنا  سفن و  زا  تبقارم 
.دوشن هتفرگ  ام  زا  تمحر  رظن  نیا  هک  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  دیاب 

اذـل .دوشن  هتفرگ  امـش  زا  لاح  نیا  دیـشاب  بقارم  بظاوم و  هک  دـنک  یم  راذـنا  مه  دـهد و  یم  برقت  هب  تراشب  مه  ساـسا  نیا  رب 
.َكِدوُِجب اَّنَع  اَْهفِرْصَت  َال  َُّمث  نادرگنرب »! ام  زا  تمرک  دوج و  رطاخ  هب  ار  تمحر  رظن  نآ  : » دنک یم  ضرع 

تاـیاور قبط  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  هب  قلعتم  صاـخ  يا  هباـشون  زا  ّولمم  گرزب  یـضوح  تماـیق  رد 
، نآ مان.دریک  یم  قلعت  هتـسیاش  صاخـشا  هب  نایقتم  يالوم  كرابم  تسد  هب  هباشون  نیا  دـنرب ، یم  تذـل  نآ  ندیـشون  زا  صاخـشا 

.تسا رثوک  ضوح 

یَلَع ًادَغ  تنأَو  دومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  هدمآ  مه  اعد  یلبق  ياهزارف  رد 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رثوک  یقاس  هک  تسا  نیارب  هاوگ  دوخ  یتفیلخ و  ِضوحلا 

تمایق تشحو  زا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  یّیـصو  عّبتیلو  یّیلو  ّلوتیلف  هک : هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  و 
تـسا نم  ضوح  بحاص  وا  .دنک  يوریپ  بلاط  یبا  نب  یلع  نم ، زا  سپ  نیـشناج  یّـصو و  زا  درادب و  تسود  ارم  یلو  ددرگ ، اهر 

تسا ماک  هنشت  دبا  يارب  دشونن  بآ  نآ  زا  هک  یسک  .دزاس  یم  باریس  ار  دوخ  ناتسود  دنک و  یم  رود  نآ  زا  ار  دوخ  نانمشد  هک 
.دش دهاوخن  ماک  هنشت  زگره  و  هدیدرگن ، یتخبدب  تیمورحم و  راچد  دشونب  نآ  زا  هک  یسک  دش و  دهاوخن  باریس  زگره  و 
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وا تسد  وا و  ماج  اب  داـب -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  شدـج -  ضوح  زا  ار  اـم  و  : » دـنک یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماـما  اذـل 
هّدج ِضوَح  ْنِم  اَنِقْساَو  .نانابرهم » نیرت  نابرهم  يا  نادرگ ! باریس  دشابن  یگنشت  زگره  نآ  زا  دعب  هک  نیریـش  اراوگ و  يا  هباشون 

.َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ُهَدَْعب  َأَمَظ  َال  ًاِغئاَس  ًائِینَه  ًاّیِوَر   (1) ًاّیَر ِهِدَِیب  ِهِسْأَِکب َو  هلآَو  هیلع  هللا  یّلص 

! تسا یشخب  تّذل  هتساوخ  هچ  مّهم و  ياضاقت  هچ  یتسار 

رثوک    ! رهن  زا  یتشهب  هباشون  ندیشون 

جَرَفلا کّیلول  لّجع  مهللا 

---

ُبیِط ءیـش : ّلـک  اَّیَر  .نآ  ندوب  رطعم  وب و  شوـخ  ینعی  يزیچ  ره  هب  تبـسن  ًاـّیر  تسا : هدـمآ  اَّیَر »  » دروـم رد  برعلا  ناـسل  رد  - 1
ص 453. ج 14 ، برعلا ، ناسل  .هتحئار 
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ذخآم عبانم و 
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.ق 1378ه  یناهج ، تاراشتنا  اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، خیش  . 12
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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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