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یناحبس رفعج 

: یپاچ رشان 

میرکلا نآرقلا  راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 10 دیواج  20روشنم 

باتک 20تاصخشم 

21هراشا

لوا 25شخب 

25راتفگشیپ

25هراشا

یبهذم تاعوضوم  هتفشآ  25رازاب 

مود شخب  ای  بیغ  زا  هاگآ  فرصتم و  30ّیلو 

میوش انشآ  موس » تفرعم   » تقیقح اب  - 137

37هراشا

بیغ 39ماسقا 

بیغ ملع  ینیب و  شیپ  43قرف 

موس تفرعم  44للع 

44هراشا

یهاگآ .145

هتشرف هلیسو  هب  . 246

قداص يایؤر  . 347

حور ياقلا  . 447

بیغ زا  یهاگآ  رشب و  - 250

50هراشا

تفرعم هناگ  هس  ياه  51هار 

51هراشا

یسح یبرجت و  هار  . 151
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یلقعت یلالدتسا و  هار  . 251

قارشا ماهلا و  هار  . 352

لراک سیسکلاو  54ماهلا 

نسکرب هفسلف  57دوهش و 

اج یب  58رورغ 

بیغ زیمآرارسا  ناهج  يوس  هب  ییاه  58هچیرد 

58هراشا

تاناویح هب  یحو  . 159

یتاپ هلت  ینیب و  نشور  . 260

حاورا اب  طابترا  . 361

دارفا هب  ماهلا  . 462

نیتسار ياه  باوخ  . 562

مالسا هفسالف  یهاگآ و  63ربا 

تسا یهلا  میلعت  هب  ناماما  ناربمایپ و  موس  تفرعم  - 366

موس تفرعمو  یمالسا  نادنمشناد  - 471

موس تفرعم  نوماریپ  ییاه  باتک  - 577

بیغ زا  ناربمایپ  یهاگآ  نآرق و  - 681

81هراشا

: دنهورگ ود  رب  تایآ  81نیا 

81هراشا

تسخن هورگ  82تایآ 

مود هورگ  83تایآ 

تایآ نایب  84کنیا 

84هراشا

: هک نیا  84حیضوت 

يوبن ثیداحا  رد  موس  یهاگآ  - 797
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دینک یم  فرصت  ار  يرسک  ياه  جنگ  . 197

دش دهاوخ  ناورهن  جراوخ  سیئر  درم  نیا  . 298

يوش یم  هتشک  زامن  لاح  رد  ناضمر  هام  رد  وت  ناج ! یلع  . 398

دریم یم  اهنت  رذوبا  . 499

درک دهاوخ  گنج  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هشیاع  . 5101

درک یهاوخ  دربن  هورگ  هس  اب  وت  یلع ! يا  . 6101

دنشک یم  رگمتس ، هورگ  ار  رسای  رامع  . 7101

دیناسر لتق  هب  ار  زیورپ  ورسخ  هیوریش  . 8102

يرگمتس وت  هک  یلاح  رد  ینک  یم  دربن  یلع  اب  ریبز ! يا  . 9103

دنوش یم  طلسم  ناناملسم  نید  لام و  ناج و  رب  هیما  ینب  . 10104

یبیغ ياهربخ  هغالبلا و  جهن  - 8106

دوش یم  قرغ  هرصب  رهش  . 1106

ددرگ یم  طلسم  قارع  نیمزرس  رب  هیواعم  . 2107

دنوش یمن  هتشک  رفن  هد  مه  امش  زا  دنرب و  یمن  تمالس  هب  ناج  رفن  هد  اهنآ  زا  . 3107

تشاد دهاوخ  یهاتوک  رایسب  تموکح  مکح  نب  ناورم  . 4108

دنک یم  تراغ  ار  امش  یتسه  دوش و  یم  طلسم  امش  رب  یفقث  ناوج  . 5109

تسا تیاده  نآرق و  زا  يوریپ  مالسلا ) هیلع   ) دوعوم يدهم  همانرب  . 6109

مناوت یم  مهد  ربخ  امش  تایصوصخ  همه  زا  مهاوخب  رگا  . 7110

دنام یقاب  نآ  مان  طقف  مالسا  زا  هک  دیایب  ینامز  . 8110

درک دنهاوخ  یگدنز  تلذ  يراوخ و  اب  نم  زا  سپ  جراوخ  . 9111

مهد یم  ربخ  دینک  لاؤس  هچ  ره  زا  . 10111

ناماما ثیداحا  رد  موس  تفرعم  - 9113

موس تفرعم  نوماریپ  هناگهد  ياه  شسرپ  - 10119

119هراشا

تسخن 119لاؤس 

120خساپ
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122خساپ

مود 124لاؤس 

124خساپ

موس 125لاؤس 

127خساپ

127هراشا

تسخن 128هیآ 

مود 131هیآ 

موس 132هیآ 

مراهچ 132هیآ 

مجنپ 133هیآ 

134خساپ

تسین نکمم  ییاسانش  نودب  137فیلکت 

مشش 138هیآ 

139خساپ

متفه 141هیآ 

142خساپ

متشه 147هیآ 

مراهچ 151لاؤس 

151خساپ

مجنپ 152لاؤس 

152خساپ

مشش 152لاؤس 

153خساپ

متفه 155لاؤس 

155خساپ
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متشه 159لاؤس 

159خساپ

متشه لاؤس  زا  مود  161خساپ 

متشه لاؤس  زا  موس  161خساپ 

مهن 162لاؤس 

162خساپ

مهد 168لاؤس 

168خساپ

؟ دندوب الب  ریت  فده  ناماما  ارچ  موس  تفرعم  دوجو  اب  - 11171

171هراشا

172خساپ

ماما ملع  زا  لّوا  172مسق 

172هراشا

ملع تابثا  172هار 

درادن فیلکتاب  یطابترا  لمع و  رد  يریثأت  ملع  173نیا 

يداع ملع  ماما _  ملع  زا  مود  178مسق 

178هراشا

مود 179خساپ 

یمالسا ثیداحا  زا  ییاه  183هاوگ 

يدوواد مکح  و  مالسلا ) هیلع   ) مئاق 186ترضح 

رگید هنوگ يا  هب  186یخساپ 

مود 189شخب 

189هراشا

ناسنا نورد  رد  هتفهن  192ياهورین 

تعیبط رد  195فرصت 

ینیوکتو یعیرشت  197تیالو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


197هراشا

یعیرشت 199تیالو 

199هراشا

ماکحا عیرشت  ضیوفت  . 1200

یعامتجا یسایس و  تماعز  . 2202

مالسا ماکحا  فراعم و  رد  تیعجرم  . 3204

ینیوکت 204تیالو 

204هراشا

شنیرفآ ناهج  رد  206فرصت 

ادخ یگدنب  209یشخبورین 

تردق لامک و  نوناک  هب  یکیدزن  هیام  ادخ  212یگدنب 

؟ تسیچ لامک  زا  214دوصقم 

یگدنب 216راثآ 

سفن رب  طلست  . 1216

صاخ شنیب  . 2217

هدنکارپ راکفا  رب  طلست  . 3218

حور زا  ندب  هیلخت  . 4220

ندب رد  فرصت  . 5222

ناهج رد  فرصت  . 6222

یهلا يایلوا  ییامن  تردق  223نآرق و 

223هراشا

ردپ ییانیب  رد  فسوی  فرصت  . 1223

نیوکت رد  فرصت  رب  تیالو  یسوم و  . 2226

نامیلس نارای  ییامن  تردق  . 3228

نامیلس ییامن  تردق  مه  231زاب 

حیسم ترضح  ياه  فرصت  . 4233
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یهلا يایلوا  ياهراک  حیحص  ریغ  236ریسفت 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  ياه  فرصت  . 5238

هغالبلا جهن  زا  240یهاوگ 

ناهج فیطل  243ماسجا 

فیطل ماسجا  هدهاشم  . 7245

ینیوکت تیالو  نوماریپ  شسرپ  دنچ  هب  246خساپ 

ینیوکت تیالوو  دیحوت  . 1249

تیرشب عوضومو  ینیوکت  تیالو  . 2252

ولغ هلأسم  ینیوکت و  تیالو  . 3256

( مالسلا هیلع   ) متشه ماما  زا  258ییاعد 

موس 263شخب 

263هراشا

تسخن 265لصف 

؟ تسیچ تیب  لها  زا  265دوصقم 

265هراشا

« تیب  » ظفل ندروآ  درفم  266فلا :

رئامض ندروآ  رکذم  267ب :

تسا ینیوکت  هیآ  رد  هدارا  267ج :

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ناسل  رد  تیب  لها  267د :

مود 269لصف 

نآرق رد  مالسلا ) مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  ياه  269یگژیو 

269هراشا

هانگ زا  یگتساریپو  تمصع  - 1271

271هراشا

؟ تسیچ سجر  زا  دوصقم  . 1272

یعیرشت هن  تسا  ینیوکت  هدارا  . 2273
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نانمؤم لد  رد  تدوم  رهم و  - 2276

اعد تباجتسا  - 3280

ریدقت ربارب  رد  میلست  - 4285

285هراشا

تقیقح رب  یشوپ  287هدرپ 

شیوخ رب  نارگید  میدقت  راثیا و  - 5289

اه ناسنا  نیرترب  - 6292

باتک ملع  ناثراو  - 7295

تسا مارح  اهنآ  رب  هقدص  - 8300

هغالبلا جهن  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  302یگژیو 

( مالسلا هیلع   ) یلع نانخس  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  302یگژیو 

موس 307لصف 

نآرق رد  ربمایپ  تیب  لها  307قوقح 

307هراشا

تیالو قح  - 1309

اه نامرف  نتفریذپ  موزل  - 2314

ناگتسب تدوم  - 3320

320هراشا

326لاوس

: 327خساپ

327هراشا

هیآ نومضم  327فلا :

تایآ لوزن  نأش  327ب :

ربمایپ رب  تاولص  ماگنه  هب  نانآ  رب  تاولص  - 4330

سمخ تخادرپ  - 5337

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نآ  زا  ءیف  - 6340
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( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ادخ و  نآ  زا  لافنا  - 7343

تویب عیفرت  - 8346

مراهچ 350شخب 

350هراشا

352راتفگشیپ

ادخ يایلوا  زا  دادمتسا  تسخن :  356لصف 

عوضوم 356تایآ 

تایآ 357همجرت 

تایآ 357ریسفت 

357هراشا

تسخن 359تروص 

مود 359تروص 

هدام ناهج  رد  ناگدنز  زا  شزرمآ  بلط  ای  ریخ و  ياعد  359تساوخرد 

موس 369تروص 

مجنپ مراهچ و  373تروص 

373هراشا

گرم زا  سپ  حور  ياقب  دّرجت و  . 1374

حاورا اب  طابترا  ناکما  نآرق و  . 2380

380هراشا

: دیوگ یم  نخس  شیوخ  موق  حاورا  اب  حلاص  381فلا :

: دیوگ یم  نخس  ناگتشذگ  حاورا  اب  بیعش  382ب :

: دیوگ یم  نخس  ایبنا  حاورا  اب  مالسا  ربمایپ  383ج :

دتسرف یم  دورد  ناربمایپ  رب  نآرق  383د :

دهشت لاح  رد  ربمایپ  رب  دورد  384ه : _

تسوا حور  نامه  ناسنا ، تیعقاو  . 3385

هسدقم حاورا  زا  تجاح  تساوخرد  ناناملسم و  . 4394
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یهلا يایلوا  زا  یهاوخ  تعافش  مود :  402لصف 

عوضوم 402تایآ 

تایآ 403همجرت 

تایآ 403ریسفت 

403هراشا

ادخ يایلوا  زا  تعافش  تساوخرد  ندوب  زیاج  405لیالد 

نافلاخم 407لیلالد 

تسا كرش  تعافش  تساوخرد  407فلا :

408خساپ

دوب اه  تب  زا  تعافش  بلط  رطاخ  هب  ناکرشم  كرش  410ب :

411خساپ

تسا مارح  ادخ  ریغ  زا  تجاح  تساوخرد  411ج :

412خساپ

تسا ادخ  صتخم  قح  تعافش ، 412د :

413خساپ

تسا وغل  هدرم  زا  تعافش  تساوخرد  414ه :_

415خساپ

ناحلاص ناربمایپ و  هب  لّسوت  موس :  418لصف 

عوضوم 418تایآ 

تایآ 419همجرت 

تایآ 419ریسفت 

419هراشا

لّوا 421لیلد 

421خساپ

تسا یفیقوت  رما  426تادابع 

426هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا 426لیلد 

مود 427لیلد 

428خساپ

موس 434لیلد 

435خساپ

ییارگ عقاو  ياج  هب  436یفابلایخ 

438خساپ

مراهچ 441لیلد 

442خساپ

مجنپ 443لیلد 

؟ دراد دوجو  ناحلاص  ماقمو  تساوخرد  نایم  یطابترا  443هچ 

444خساپ

لسوت زاوج  448لیالد 

یمالسا ثیداحا  نآرق و  تایآ  اب  لالدتسا  . 1448

نیملسم هریس  اب  لالدتسا  . 2457

457هراشا

ربمایپ يومع  سابع  هب  لسوت  457فلا :

457هراشا

اه شسرپ  هتشر  کی  هب  464خساپ 

464هراشا

لوا 465لاوس 

465خساپ

مود 466لاؤس 

467خساپ

موس 467لاؤس 

468خساپ
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ربمایپ هب  هیفص  لسوت  470ب :

470هراشا

لاؤس ود  471خساپ 

471هراشا

471خساپ

ثیداحا اب  لالدتسا  . 3472

فینح نب  نامثع  ثیدح  مکی : 472ثیدح 

472هراشا

ثیدح دنس  هرابرد  473ینخس 

لاؤس جنپ  476خساپ 

: تسخن 476لاؤس 

477خساپ

مود 479لاؤس 

479خساپ

موس 480لاؤس 

480خساپ

مراهچ 481لاؤس 

481خساپ

مجنپ 482لاؤس 

482خساپ

نالئاس قح  هب  لسوت  مود : 484ثیدح 

484هراشا

: تسا بیجم »  » تفص هب  لسوت  رب  هاوگ  485ثیدح 

485خساپ

دنس رد  487لاکشا 

487خساپ
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دوش یم  لسوتم  یمارگ  ربمایپ  هب  مدآ  ترضح  موس : 491ثیدح 

491هراشا

ثیدح نیا  نوماریپ  ام  493رظن 

اه شسرپ  هتشر  کی  495خساپ 

اهشسرپ نیا  یسررب  496کنیا 

496هراشا

لوا 496لاکشا 

496خساپ

مود 498لاکشا 

498خساپ

موس 499لاکشا 

500خساپ

مراهچ 503لاکشا 

503خساپ

مجنپ 506لاکشا 

506خساپ

مراهچ 508ثیدح 

نیشیپ ناربمایپ  هب  ربمایپ  508لسوت 

مجنپ 512ثیدح 

512هراشا

؟ دوب خیرات  هچ  رد  بلاطوبا  515ياقستسا 

بلطملادبع 515ياقستسا 

اقستسا ثیداحا  517یسررب 

لاؤس کی  521خساپ 

: مشش 524ثیدح 

: متفه 527ثیدح 
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: متشه 527ثیدح 

ایلوا قح  هب  ادخ  نداد  دنگوس  مراهچ :  530لصف 

عوضوم 530تایآ 

تایآ 531همجرت 

تایآ 531ریسفت 

531هراشا

: تسخن 535لیلد 

ادخ زا  تساوخرد  تدابع و  تایآ  535قالطا 

: مود 537لیلد 

مالسا رد  تالسوت  عون  نیا  537عوقو 

تسخن 539ضارتعا 

540خساپ

مود 541ضارتعا 

542خساپ

ادخ ریغ  هب  ندرک  دای  دنگوس  مجنپ :  548لصف 

عوضوم 548تایآ 

تایآ 548همجرت 

تایآ 549ریسفت 

549هراشا

ادخ ریغ  هب  مسق  زاوج  رب  ام  550لیالد 

لّوا 550لیلد 

مود 553لیلد 

ادخ ریغ  هب  دنگوس  میرحت  يارب  نایباهو  560لیالد 

560هراشا

تسخن 564ثیدح 

564هراشا
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تیاور دافم  565حیضوت 

تسخن 565هیجوت 

مود 567هیجوت 

موس 567هیجوت 

مود 568ثیدح 

568هراشا

568خساپ

مود 569لیلحت 

هلأسم رد  هعیش  نایاوشیپ  571رظن 

زکرم 575هرابرد 
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دلج 10 دیواج  روشنم 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت ، یناحبس  : هسانشرس

.یناحبس رفعج  شراگن  دیواج /  روشنم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 13 ع ،)  ) قداص ماما  هسسوم  مق : : رشن تاصخشم 

.ج 14: يرهاظ تاصخشم 

29000 3 964-357-164-5 ؛ :  .ج لایر :   38000 2 964-357-163-7 ؛ :  .ج لایر :   30000 هرود 964-357-161-0 ؛ :  : کباش
،7 .ج مود 978-964-357-401-7 ؛ :  پاچ  ، 6 .ج 5 964-357-166-1 ؛ :  .ج لایر :   50000 4 964-357-165-3 ؛ :  .ج لایر : 

؛ :  موس 1-403-357-964-978 پاچ  ، 11 .ج 964-357-168-8 ؛   : 9 .ج لایر :   22000 مود 978-964-357-402-4 ؛ :  پاچ 
8-404-357-964-978 موس : پاچ  ، 12 .ج

.1383 مود ، دلج  ساسارب  یسیونتسرهف  : تشاددای

(. 1383 لوا : پاچ   ) 5 و 9 .ج 2 -  : تشاددای

(. 1388 .ق = 1430 مود : پاچ   ) 6 .ج : تشاددای

.تسا هدش  رشتنم  زین  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  نآرق " دیواج  روشنم   " ناونع تحت  باتک  نیا  : تشاددای

 (. 1388 مود : پاچ   ) 7 .ج : تشاددای

 (. 1388 موس : پاچ  11و 12 (  .ج : تشاددای

.یسراف نابز  هب  یعوضوم  ریسفت  نیتسخن  دیواج : روشنم  دلج : يور  ناونع  : تشاددای

.یسراف نابز  هب  یعوضوم  ریسفت  نیتسخن  ناونع : يالاب  : تشاددای

.همانباتک : تشاددای

تمصع . 4 .ج هماع -." توبن  ناربماـیپ "  هراـبرد  . 3 .ج .نآرق - رد  ادـخ  تافـص  ءامـسا و  زا  یلیلحت  هیزجت و  .ج 2 . تاجردنم -.:
و ایحا ، زا  ییاه  هنومن  هئارا  نارکنم ، تاهبـش  هب  خساپ  داعم ،  ترورـض  . 5 .ج .نآرق - رد  ربمایپ  . 6 .ج .نآرق - رد  ناماما  ناربمایپ و 
هیزجت و . 11 .ج .ناسنا - تخانـشو  نآرق  رد  ناقفانم  . 9 .ج ص -.)  ) مرکا ربمایپ  یناگدـنز  زا  لـیلحت  هیزجت و  . 7 .ج .داعم - تیفیک 
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ع)  ) فسوی ترضح  ات  مدآ  ترضح  زا  ادخ  ناربمایپ  یناگدنز  زا  لیلحت 

.یسراف نابز  هب  یعوضوم  ریسفت  نیتسخن  دیواج : روشنم  : دلج يور  ناونع 

.یسراف نابز  هب  یعوضوم  ریسفت  نیتسخن  : رگید ناونع 

نرق 14 هعیش --  ریسافت  : عوضوم

ع)  ) قداص ماما  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

:BP98/س 2م 8 1300ي ث هرگنک يدنب  هدر 

297/179: ییوید يدنب  هدر 

1231762: یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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یسراف نابز  هب  یعوضوم  ریسفت  نیتسخن 

دیواج روشنم 

ناحلاص هب  لسوت  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قوقح  ؛ موس یهاگآ 

مهد دلج 

یناحبس رفعج  هللا  هیآ  شراگن 
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ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

3 ص : 
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لوا شخب 

راتفگشیپ

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 

یبهذم تاعوضوم  هتفشآ  رازاب 

زا زورما  هک  دوب  ندمت  زا  یـصاخ  متـسیس  يزیر  یپ  رـصع  یملع و  تایح  دـیدجت  نارود  نایبرغ ، برغ و  يارب  سناسنر »  » نارود
.دنرب یم  مان  يژلونکت »  » تموکح نارود  ینیشام و  ندمت  هب  نآ 

، نآ دوخ  ای  دوجوم  راثآ  هدـهاشم  شیامزآ و  هبرجت و  ساسا  رب  یفـسلف  یملع و  لئاسم  مامت  رد  ثحب  هویـش  یملع ، لوحت  نیا  رد 
دوخ هاگشیامزآ  رد  رگشیامزآ  اّما  دنتخادرپ ، یم  اهنآ  میظعت  سیدقت و  هب  ناینیشیپ  هک  یتادوجوم  تسا و  راوتـسا  هاگـشیامزآ ، رد 

.دریگ یم  رارق  دیدرت  کش و  راکنا و  ورملق  رد  ًانایحا  لامها و  لامجا و  هتوب  رد  دنیبن ، اهنآ  زا  يرثا 

ناسنا هلصاف  دومن و  حتف  ار  يدام  مولع  تالـضعم  تالکـشم و  زا  ییاه  هّلق  دنچ  ره  یملع ، شور  نیا  نتـسب  راک  هب  اب  برغ  ناهج 
ینیب ناهج  هک  ینیب  ناهج  نینچ  کـی  یلو  .تخاـس  ناـسآ  هداـم  رب  ار  وا  طلـست  و  درک ، مک  نآ  رارـسا  یعیبط و  ياـه  هنومن  زا  ار 

داعبا هتشر  کی  دوخ ، تبثم  داعبا  ربارب  رد  تسا  يدام 
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ناردـپ اسیلک و  .دوزفا و  تعیبط » ءاروام   » ناـهجو کـیزیفاتم ،»  » زا یبرغ  رـشب  یگناـگیب  يرود و  رب  .تشاذـگ و  راـگدای  هب  یفنم 
.تخاس وربور  یناوارف  تالکشم  اب  ار  یناحور 

دیدرگ و لقتنم  برغ  هب  قرش ، ناغمرا  ناونع  هب  دوب ، هدشن  هتخانش  یبوخ  هب  قرـش )  ) دوخ هاگداز  رد  هک  حیـسم  نییآ  هتـشذگ  رد 
نییآ و  دوزفا ، نآ  یگدـیچیپ  ماـهبا و  رب  نییآ ، نـیا  هاـگداز  زا  يرود  رثا  رب  و  درک ، يوریپ  یقرـش  نـییآ  زا  یبرغ  ناـسنا  ماـجنارس 
.درک تموکح  اه  هشیدـنا  اهزغم و  رب  اه  نرق  يا ، هناسفا  یلایخ و  دوجو  نامه  اب  دـمآرد و  یناهج  هناـسفا  تروص  هب  یهلا  نیتسار 

درط شناد  ملع و  هنحص  زا  ار  ییاسیلک  ياه  هشیدنا  تساک و  نآ  غورف  زا  دیدج ، ياه  ماظن  شیادیپ  و  یملع ، ریخا  تالوحت  یلو 
.درک

هدنامن و رود  هب  برغ  ندمت  یفنم  داعبا  زا  دنک ، یم  يوریپ  مالسا  نیتسار  نییآ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  راختفا  هناگی  هک  یقرـش  ناسنا 
.تسا هدمآ  دیدپ  يراکنا  یفن و  ًانایحا  يدیدرت و  کش و  تعیبط ، ياروام  لیاسم  هب  تبسن  ییاهرشق ، نایم  رد 

یبهذم فراعم  هرابرد  زاغآ  زا  هک  ار  یهورگ  هتشاد ، یصاخ  ناسون  فعـض و  تّدش و  رـشق ، نیا  رد  برغ  ندمت  یفنم  داعبا  ریثأت 
رب ار  هدام  تلاصا  مسیلاـیرتام و  تموکح  ماجنارـس  هدرب ، شیپ  راـکنا  داـحلا و  زرم  اـت  دنتـشادن  حیحـص  عـالطا  يداـقتعا  لوصا  و 

.دندرک ادیپ  يرگیدام  ياه  شیارگ  هداد و  حیجرت  کیزیفاتم ،» تموکح  »

یتاعالطا يداقتعا  لوصا  فراعم و  زا  شیبو  مک  هدش و  گرزب  یبهذـم  ياه  هداوناخ  رد  هک  رگید  یهورگ  هرابرد  داعبا  نیا  ریثأت 
رگید يا  هنوگ  هب  دنتشاد ،
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، موس یهاگآ  زاجعا ، دـننام : یلئاسم  راکنا  هب  اـیو  هدـنکفا  دـیدرت  کـش و  هب  یهلا  ياـه  تیـصخش  تازاـیتما  رد  ار  ناـنآ  و  هدوب ،
.تسا هتشاداو  ناربمایپ و ...  تمصع 

هنیمز رد  يدام  ياهـشیارگ  برغ و  یملع  ماظن  تموکح  زج  یتلع  نیتسار  نایاوشیپ  ناربماـیپ و  تازاـیتما  هراـبرد  هورگ  نیا  لزلزت 
هچیرد زا  دوخ  نامگ  هب  دنـشارت و  یم  يرگید  تلع  شیوخ ، دـیدرت  ای  راکنا و  يارب  دـنچ  ره  هورگ  نیا  .درادـن   ، نوگاـنوگ ياـه 

ددرگ هزیلانا »  » حالطـصا هب  نانآ  دیدرت  کش و  دنوش و  وربور  يواکناور  درف  کی  اب  نانآ  رگا  اّما  دـنیوگ ، یم  نخـس  ییارگ  عقاو 
.دوب دهاوخن  نیا  زج  نانآ  راکنا ، هزیگنا 

زروضرغ يا و  هدـقع  دارفا  هزیگنا  اـّما  دـنرگن ، یم  يونعم  لـیاسم  هب  فاـص  ناور  حور و  اـب  هک  تسا  هورگ  نآ  هراـبرد  هیرظن  نیا 
.تسین نآ  ییوگزاب  لاجم  ًالعف  هک  تسا  يرگید  زیچ  فراعم ، نیا  راکنا  رب  جوجلو 

اهنابز رـس  رب  تسا ، تیالو  يالاو  ماقم  ناگدـنراد  و  یهلا ، ياه  تیـصخش  نوؤش  هب  طوبرم  یگمه  هک  دـنچ ، یلیاـسم  زاـب  رید  زا 
یم رظن  راهظا  دروم  نیا  رد  يا  هنوگ  هب  سک  ره  ددرگ و  یم  حرطم  زین  یملع  زکارم  ًانایحا  ینید و  یبهذـم و  لفاحم  رد  و  هداـتفا ،

: مینک یم  حرطم  ار  اه  لاؤس  نیا  زا  هنومن  دنچ  نونکا  ام  دنک و 

!؟ دشاب موس  یهاگآ  ياراد  دهد و  شرازگ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  تیالو  ماقم  نتشاد  رثا  رب  یناسنا  تسا  حیحص  ایآ 

دنویپ تابثا  يارب  دـناوتب  هک  ددرگ  يدـنمورین  ناورو  حور  ياراد  یگدـنب ، تیدوبع و  هار  ندومیپ  رثا  رب  یناسنا  تسا  حیحـص  اـیآ 
!؟ دیامن فرصت  ناهج  زا  يا  هشوگ  رد  هعیبطلا ، قوف  ماقم  اب  دوخ 
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زور رد  و  دوش ، علطم  اهنآ ، ياه  هزیگنا  لامعا و  زا  و  ددرگ ، هاـگآ  دارفا  بولق  ریامـض و  زا  لـماک ، یناـسنا  هک  تسا  حیحـص  اـیآ 
!؟ دوش لامعا » دیهش   » زیخاتسر

هب یصاخ  بابسا  قیرط  زا  ناهج ، نیا  ناسب  نیـسپزاب  زور  رد  تسا ) شزرمآ  ترفغم و  نامه  هک  ) یهلا ضیف  هک  تسا  حیحـص  ایآ 
دروم هدش و  هدیشخب  ییالاو  ياه  تیصخش  تعافش  قیرط  زا  يزور  نینچ  رد  ناراکهنگ  دسر و  یم  دوخ  هتـسیاش  قیال و  ناگدنب 

!؟ دنریگ یم  رارق  قح  ترفغم 

؟ دنامب نوصم  شزغل  اطخ و  زا  و  ددرگن ، هانگ  درگ  یگدنز  لوط  رد  یناسنا  تسا ، حیحص  ایآ 

!؟ ...تسا حیحص  ایآ 

.دوش یم  هداد  زین  ییاه  خساپو  ددرگ  یم  حرطم  رتشیب  دنراد ، هقالع  ینید  لیاسم  هب  هک  یهورگ  نایم  رد  اهنآ ، دننام  اهلاؤس و  نیا 

: درادن دوجو  شیب  هار  ود  لیاسم ، زا  هنوگ  نیا  لیلحت  هیزجت و  يارب 

و تفگ ، خساپ  اه  شـسرپ  هنوگ  نیا  هب  ناوت  یم  مالـسلا ، ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  نانخـس  ینامـسآ و  باتک  هب  هعجارم  اب  .فلا 
شسرپ نیا  یثیدح  ینآرق و  هفک  هک  صخألاب  تسا  هدوب  نیمه  لیاسم ، هنوگ  نیا  رد  هتشذگ  راصعا  رد  یمالسا  نادنمـشناد  هویش 

ار یهلا  تیالو  هب  طوبرم  لیاسم  بهاذم ، دیاقع و  نادنمشناد  و  دنک ، یم  ینیگنس  نآ  یفسلف  یلالدتسا و  یلقع و  ياه  هبنج  رب  اه 
هدرک لیلحت  هیزجت و  موصعم ، نایاوشیپ  نانخس  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تنـس  نآرق و  زا  ماهلا  اب  دوخ  ياه  باتک  رد 

و ریامض » زا  ناهاگآ  «، » فرصت رب  تیالو  «،» بیغ هب  ملع   » ناونع تحت  ار  هدش  دای  لیاسم  نیا  .دنا و  هدرک  نایب  ار  دوخ  ياهرظن  و 
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.دنا هدومن  ثحب  حرط و  هانگ » زا  هتساریپ  موصعم و  ياه  ناسنا  لامعا  نادیهش  »

یفـسلف یملع و  ینابم  تنـسو ، باتک  زا  ماهلا  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  اه  شـسرپ  هنوگ  نیا  خساپ  ندـش  نشور  يارب  رگید  هار  .ب 
رد ار  دنمقالع  ناناوج  یگنشت  ات  ددرگ  حیرشت  تسا ، هدرک  تباث  ار  نآ  یعیبط  مولع  و  هتفر ، شیپ  رـشب  درخ  هک  اجنآ  ات  ار  لیاسم 

.دزاس هاتوک  ناناوج ، كاپ  دیاقع  میرح  زا  ار  ناگدرپسرس  نادلقم و  نازروضرغ و  تسدو  دناشن  ورف  ناکما  دودح 

اه خـساپ  میظنت  رد  و  تسا ، هتخاـس  رـشتنم  هتـشون و  ییاـه  هلاـسر  اـه  شـسرپ  هنوگ  نیا  نوـماریپ  هفیظو ، ساـسحا  يور  هدـنراگن 
.دناسرب دصقم  هب  ار  هدنناوخو  هداد  رارق  مه  رانک  ار  عوضوم  یلقن  یلقع و  لیالد  دیامیپب و  ار  مود  هار  هک  تسا  هدومن  ششوک 

شخب ود  نیا  عوـضوم.تسا  رادروـخرب  يا  هداـعلا  قوـف  ّتیمها  زا  نآ  تسخن  شخب  ود  هک  تسا  شخب  راـهچ  ياراد  باـتک  نیا 
مولع نادنمـشناد  ياهیرواد  مالـسا و  هفـسالف  دـنلب  راکفا  زا  تسا  هدـش  یعـس  شخب  نیا  رد  .تسا  ناربمایپ  تاماقم  و  بیغ » ملع  »

روط هب  شخب  نیا  رد  هک  یبلاطم  .دریگ  رارق  هعلاـطم  دروم  نوگاـنوگ  داـعبا  اـه و  هچیرد  زا  عوضوم  دوش و  هتفرگ  کـمک  یعیبط ،
: زا دنترابع  تخادرپ  میهاوخ  ثحب  هب  نآ  نوماریپ  هدرشف 

.میوش انشآ  بیغ  تقیقح  اب  . 1

.بیغ زا  یهاگآ  ناکما  رشب و  . 2

.تسادخ بناج  زا  بیغ ، زا  ام  نایاوشیپ  یهاگآ  . 3

.بیغزا ماما ، ربمایپ و  یهاگآ  نوماریپ  نادنمشناد  راتفگ  . 4

.تسا هدش  هتشاگن  بیغ ، زا  نایاوشیپ  ملع  نوماریپ  هک  ییاهباتک  . 5
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.موس یهاگآ  هلأسم  نآرق و  . 6

(. ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  یبیغ  ياهربخ  . 7

(. مالسلا هیلع   ) یلع یبیغ  ياهربخ  هغالبلا و  جهن  . 8

( . مالسلا مهیلع   ) نایاوشیپ رگید  یبیغ  ياهربخ  زا  ییاه  هنومن  . 9

.موس یهاگآ  نوماریپ  هناگهد  ياهشسرپ  خساپ  . 10

.دنریگ یم  رارق  الب  ریت  فده  ارچ  دنهاگآ ، نایاوشیپ  رگا  . 11

.دنک یمن  هدافتسا  بیغ  ملع  زا  يداع ، یگدنز  رد  ماما  . 12

***

مود شخب  ای  بیغ  زا  هاگآ  فرصتم و  ّیلو 

نیرتیلاع ياراد  هک  دنک  یم  یفرعم  ناملسم  هعماج  يارب  ار  یهلا  يایلوا  زا  یکی   82 ياه 64 _ هیآ  رد  فهک  هروس  رد  دیجم  نآرق 
، یهلا يایلوا  رگید  تاماقم  هب  وا ، تاماقم  تالاح و  یـسررب  زا  هک  تسا  روظنم  نیا  يارب  يروآدای  نیا  دوب و  تیالو  يـالاو  ماـقم 

.میربب یپ 

یماقم هب  یگدنب  ّتیدوبع و  قیرط  ندومیپ  رثا  رب  تسا ، هدـماین  نایم  هب  وا  مان  و  هدـش ، دراو  نآرق  رد  وا  تافـص  هک  یهلا  ّیلو  نیا 
نیا تبحاصم  رد  يو  دـیدرگ ، مالـسلا ) هیلع  ) نارمع نب  یـسوم  ترـضح  دـننام  یماقم  الاو  تیـصخش  راگزومآ  ملعم و  هک  دیـسر 

.دیدرگ وا  یتفگش  بّجعت و  هیام  هک  دومن  هدهاشم  وا  زا  ار  يروما  یلو ،

: تسین ریسفت  لباق  يداع  نیزاوم  اب  زگره ، هک  داد  ماجنا  ار  يزیگنا  تفگش  لمع  هس  تیالو  ماقم  نتشاد  رثا  رب  يو 

، ایرد يوس  نآ  رد  ییاورنامرف  دوب و  نایاونیب  هب  قلعتم  هک  ار  يا  یتشک  . 1
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.دشابن رگتراغ  ياورنامرف  عمط  زآ و  دروم  ات  درک ، خاروس  درب ، یم  امغی  هب  ار  اه  یتشک 

دهاوخ یگدوـلآ  هب  ار  دوـخ  حـلاص  كاـپ و  رداـم  ردـپ و  دوـش ، گرزب  ناوـج  نیا  رگا  هک  تسناد  یم  اریز  تشک ، ار  یناوـج  . 2
.دیشک

قلعت میتـی  درف  ود  هب  هک  تسا  یجنگ  راوـید  نیا  ریز  هک  تسناد  یم  اریز  تشاد  اـپ  هب  دوـب  نتخیر  ورف  لاـح  رد  هک  ار  يراوـید  . 3
دوخ جنگ  دندیـسر  دشر  ّدح  هب  میتی  ود  نآ  عقوم  ره  دنامب و  ناهنپ  روتـسم و  راوید  ریز  یتدم  يارب  جنگ  ات  درک  ار  راک  نیا  .دراد 

.دننک جارختسا  ار 

ناونع هب  تسا ،) یهلا  يایلوا  رگید  ياهفرـصت  لامعا و  هوحن  تیعقوم و  ماقم و  رگنایب  وا  زیگنا  تفگـش  لاـمعا  هک   ) یهلا یلو  نیا 
خـساپ دـناوت  یم  هک  دـیربب ، یپ  دـیناوت  یم  ریز  بلاطم  هب  ّیلو  نیا  روآ  تفگـش  تایلمع  زا  امـش  تسا  هدـش  دراو  نآرق  رد  هنومن 

: دشاب اه  شسرپ  زا  يرایسب  يوگ 

هب دنسانش  یمن  ار  نانآ  يداع  دارفا  دننک و  یم  یگدنز  ناهنپ  روتسم و  ناگدید ، زا  هک  دنوش  یم  ادیپ  ییایلوا  يرـشب  هعماج  رد  . 1
.دسانشب دناوت ، یمن  ادخ  یفرعم  نودب  ار  نانآ  نارمع  نب  یسوم  دننام  نامز  ربمایپ  یتح  هک  يا  هنوگ 

تسه هک  يزیچ  هدوب ، لوغشم  دوخ  تیاده  هفیظو  هب  هتسویپ   (1) ...انِْرمَِأب ) َنوُدـْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو   ) هیآ مکح  هب  یهلا  ّیلو  نیا  . 2
دراد و یمومع  توعد  یهاـگ  ناـمز ، ّیلو  هک : دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  زین  .دزادرپ و  یم  يزاـسدرف  هب  يزاـس  عـمج  ياـج  هب 
يزاس و کت  قیرط  زا  ًانایحا  دنک و  یم  هفیظو  ماجنا  یناگمه ، تیادـه  يزاس و  هعماج  قیرط  زا  یهاگ  یـصوصخ ، توعد  یهاگ 

تیاده

11 ص : 
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لاغتشا یمومع  تیاده  هب  اراکـشآ  تقو  همه  یهلا  يایلوا  تسین  مزال  زگره  دناشوپ و  یم  لمع  هماج  دوخ  ریطخ  هفیظو  هب  داحآ ،
( . انِْرمَِأب َنوُدْهَی  :) دیامرف یم  هک  نانچ  دنریگ  یم  ماهلا  وا  زا  يربهر  هوحن  رد  هدوب و  یهلا  رما  عبات  تیاده  رما  رد  هکلب  دنزرو ،

یلو نیا  هک  نانچمه  دننک  یم  هدهاشم  لد  هدید  اب  ار  هدنیآ  هتسکش و  مهرد  یهلا  نذا  هب  ار  ناکمو  نامز  ياهزرم  یهلا  يایلوا  . 3
.دیدرگ هاگآ  وا  ردامو  ردپو  كدوک  هدنیآ  زا 

يا هظحل  رد  مه  نآ  .دیدرگ  هاگآ  اورنامرف  میمـصت  زا  ادخ ، ّیلو  نیا  هک  نانچ  دنـشاب  یم  هاگآ  ریامـض  بولق و  زا  یهلا  يایلوا  . 4
.دنتشادن یهاگآ  نآ  نانیشنرس  نابیتشک و  هک 

روطنامه دننک ، یمن  هدهاشم  ار  نانآ  لمع  يداع  ناگدید  هک  دنهد  یم  ماجنا  یتافرص  مدرم  لاوما  سوفن و  رد  یهلا ت  يایلوا  . 5
لمع مدرم  هک  یلاح  رد  تشک  مدرم  راظنا  ربارب  رد  ار  كدوک  و  درک ، خاروس  نابیتشک ، ناگدـید  ربارب  رد  ار  یتشک  یلو ، نیا  هک 

.دندرک هدهاشم  ار  وا  لمع  رثا  اهنت  دندیدن و  ار  وا 

يدوس مدرم  يارب  نانآ  ییاوشیپ  تماما و  هک  تسین  نانچنآ  دنراد و  یتافرـصت  دارفا ، حـلاصم  قبط  نیمز ، يور  رد  یهلا  يایلوا  . 6
.دناسر یم  تما  هب  ار  دوخ  ضیف  قیرط  نیا  زا  یبیاغ ، ّیلو  ماما و  ره  دشاب و  هتشادن 

زا دـنناوت  یم  هجو  نیرتهب  هب  دـنا  هتفریذـپ  ار  نآرق  قطنم  هک  یناسک  درب و  یپ  تیالو  يالاو  ماـقم  هب  ناوت  یم  هدرـشف  ناـیب  نیا  زا 
.دنیوگب خساپ  بهذم ) هب  هتسباو  «) بهذمتم  » هورگ هناکدوک  تالاکشا  تاداقتنا و 

ود یلامجا  تسرهف  دیدش ، انشآ  باتک  نیا  تسخن  شخب  ود  اب  هک  نونکا 

12 ص : 
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: مینارذگ یم  ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  رگید  شخب 

.نانآ قوقح  هناشن و  ربمایپ و  تیب  لها   _ 1

.نوگانوگ ياه  هویش  هب  یهلا  ءایلوا  هب  لّسوت   _ 2

رد یلو  .میدرواین  یـسررب  ثحب و  زا  ادـج  ار ، اهنآ  همجرت  تایآ و  تسا ، دودـحم  رایـسب  ینآرق  تایآ  مود  شخب  رد  هک  اـجنآ  زا 
و یمالسا ، ياه  شزرا  هک  راگزور  نیا  رد  کچوک _  تمدخ  نیا  هکنآ  دیما  .میتفرگ  هرهب  رگید  ياهدلج  شور  زا  رگید ، شخب 

ترـضح نآ  نادـنزرف  متاخ و  ربمایپ  شریذـپ  دروم  هتفرگ _  رارق  مجاهت  دروم  تسا ، مالـسا  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  هچنآ  ّصخألاب 
.دریگ رارق 

رتراوتسا دوخ  يایلوا  اب  ار  ام  يونعم  دنویپ  هداد و  رارق  دوخ  نارکیب  فاطلا  لومشم  ار  ام  هتسویپ  هک  میناهاوخ  گرزب  دنوادخ  زا  ام 
.دیامرفب

مق

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسسؤم 

یناحبس رفعج 

3/11/1378

.ق _. لاّوش 1420ه اب 16  ربارب 
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میوش انشآ  موس » تفرعم   » تقیقح اب  - 1

هراشا

ینعی تسا  رشب  سح  زا  ناهنپ  روما  نامه  بیغ »  » زا دوصقم  هک  دیآ  یم  تسدب  تقیقح  نیا  بیغ »  » ظفل لامعتسا  دراوم  یسررب  زا 
یم ناهنپ  روتـسم و  ناسنا  ناگدـید  زا  باتفآ  هک  یماگنه  ًالثم  .دـشاب  یم  نوریب  وا  يداع  ياـه  یهاـگآ  رازبا  ورملق  زا  هک  يروما 

.دیدرگ ناهنپ  باتفآ  سمشلا » تباغ  : » دنیوگ یم  ددرگ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دیوگ ، یم  هبئاغ »  » دشاب یم  نوریب  رشب  سح  ورملق  زا  هک  ار  ییاهزیچ  نآرق 

(1) ( . نِیبُم باتِک  ِیف  ّالِإ  ِضْرَألاَو  ِءامَّسلا  ِیف  هَِبئاغ  ْنِم  امَو  )

«. دشاب یم  طوبضم  نیبم » باتک   » رد هک  نآ  رگم  تسین ، نیمز  نامسآ و  زا  یناهنپ  رما  چیه  »

زا هک  هچنآ  رب  وا  ملع  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنک ، یم  فیصوت  هداهـشلا » بیغلا و  ملاع   » تفـص اب  ار  ادخ  يددعتم ، تایآ  رد  نآرق 
يارب ای  بیاغ  امش  زا  هک  هچنآ  زا  وا  دشاب و  یم  طلـسم  طیحم و  دراد ، رارق  وا  ساوح  ورملق  رد  ای  تسا ، جراخ  رـشب  ساوح  ورملق 

.دشاب یم  هاگآ  تسا  سوسحم  امش 

17 ص : 
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: تفرگ هجیتن  ناوت  یم  بلطم  ود  نایب  نیا  زا 

« هداهـشلا بیغلا و  ملاع   » هب ار  ادخ  نآرق  هک  تسا  تهج  نیمه  يارب  تسا و  تداهـش »  » ظفل بیغ ،»  » لباقم هطقن  برع  نابز  رد  . 1
.دیامن یم  فیصوت 

 = (1) بئاغلا دـهاشلا  نغلبیلف  الا  :» دومرف ریدـغ  نیمزرـس  رد  دوخ  یخیرات  ماـیپ  زا  سپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ 
«. دنهد شرازگ  نابیاغ  هب  نارضاح 

: دومرف نینچ  دوخ  نارای  زا  یهورگ  شهوکن  رد  نانمؤمریما 

(2) .ًابیغ ًادوهشو  ًامون  ًاظاقیاو  ...حاورأ  الب  ًاحابشا  مکارأ  یلام 

«. منیب یم  نابیاغ  ناسب  ینارضاح ، ناگتفخ و  دننام  ییاهرادیب  ناور ، نودب  ياه  مسج  ار  امش  ارچ  »

طیحم رد  ایـشا  زا  یخرب  هک  اج  نآ  زا  تسا ، ناسنا  دودـحم  ملع  راکـشآ ، ناهنپ و  رـضاح ، بیاغ و  هب  ایـشا ، میـسقت  رد  كـالم  . 2
وا رظن  رد  ثداوح  ایـشا و  دنـشاب ، یم  نوریب  جراخ ، اب  وا  طابترا  رازبا  ساسحا و  ورملق  زا  رگید  یخربو  دـنراد  رارق  وا  ملع  سح و 

، تسا هدیدرگ  مسقنم  عون  ود  رب  زین  وا  یهاگآ  میسقت ، نیمه  وریپو  بیاغ  رگید  یخرب  رـضاح و  یخرب  دنا  هدش  میـسقت  عون  ود  هب 
.تسا یناسنا  یکاردا  ياسران  رازبا  دودحم و  مولع  اه  میسقت  نیا  مامت  روحم  تداهش و  زا  یهاگآ  و  بیغزا ، یهاگآ 

، تشرد زیر و  زا  ناهج  تادوجوم  ماـمت  هک  یملع  میجنـسب ، ادـخ  طـیحم  ملع  اـب  ار  تادوجومو  میریگب  هدـیدان  ار  تهج  نیا  رگا 
ینامسآ ینیمز و 

18 ص : 

.هریغ و  ص 24 ، یکلام ، غابص  نبا  فیلأت  همهملا ، لوصفلا  [ 1 - ] 1
هبطخ 104. هدبع ، هغالبلا  جهن  [ 2 - ] 2
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ورملق دوجو و  زا  هک  تشاد  میهاوخ  يدوجوم  هن  تشاد ، دـهاوخن  یتسرد  موهفم  میـسقت  نینچ  کـی  تسا ، رـضاح  وا  هاگـشیپ  رد 
ملع ربارب  رد  ناهج ، تارذ  مامت  هکلب  میراذـگب ، بیغ  زا  یهاگآ  ار  نآ  مان  هک  تشاد  میهاوخ  یهاـگآ  هن  و  دـشاب ، جراـخ  وا  ملع 

« رئامـضلاو رئارـسلا  ملاع   » تافـص اب  ار  ادخ  نانمؤمریما  رگا  .دوب  دهاوخ  قلطم  دوهـش  وا  یهاگآ  ملع و  هدوب و  رـضاح  وا  نارک  یب 
: دیامرف یم  دنک و  یم  فیصوت 

(1) «. ءیش ّلکب  هبلغلاو  ءیش  ّلکب  هطاحالا  هل  رئامضلا  ربخو  رئارسلا  ملع  دق  »

«. تسا زوریپ  بلاغ و  زیچ  ره  رب  و  دراد ، هطاحا  زیچ  همه  رب  تسا ، هاگآ  ناسنا  ینورد  راکفا  وریامض  زا  ادخ ، »

رهاظ وا  يارب  زیچ  همه  دشاب  یهلا  ملع  میـسقت ، رد  كالم  رگا  و  تسوا ، رظن  هطقن  زا  ناسنا و  دودحم  یهاگآ  كالم  يور  یگمه 
: دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  ادخ  شیوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  ماما  تهج  نیا  زا  .دشاب  یم  راکشآ  و 

(2) «. هداهش كدنع  بیغ  ّلکو  هینالع ، كدنع  ّرس  ّلک  »

«. تسا رضاح  وت  دزن  یناهنپ  ره  ،و  راکشآ وت  شیپ  يزار  ره  »

بیغ ماسقا 

: دومن هصالخ  مسق  هس  رد  ناوت  یم  ار  بیغ  ياه  هشیر  لوصا و 

ورملق رد  هاگ  چیه  ،و  هدوب نوریب  ناسنا  سح  قفا  زا  هک  یتادوجوم  . 1
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هویش ناگتـشرف و  ینعی  ادخ  یبیغ  دونج  و  يو ، تافـص  ءامـسا و  تقیقح  ناهج و  راگدرورپ  تاذ  دننام  .دنریگ  یمن  رارق  وا  سح 
نآ نوگانوگ  فقاوم  زیخاتـسر و  و  نآ ، فلتخم  ياهزارف  خزرب و  ملاع  نجو و  حاورا  ناهج  و  تقلخ ، ملاع  ریبدت  دننام  نانآ  راک 

....و

تقیقح و زا  رـشب  هاـگ  چـیه  هدوـب و  نوریب  ناـسنا  كاردا  سح و  قـفا  زا  اـهنآ  تایـصوصخ  تاـیفیکو و  تادوـجوم  نـیا  قیاـقح 
زا یکی  نآرق  رگا  درادن و  اهنآ  دوجو  هب  نامیا  زج  يا  هفیظو  اهنآ  ربارب  رد  تشگ و  دهاوخن  هاگآ  اهنآ  یفیک  یمک و  تایصوصخ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  اه  بیغ  زا  هنوگ  نیا  هب  نامیا  دوصقم  درامش ، یم  بیغ  هب  نامیا  ار  راگزیهرپ  دارفا  تافص 

(1) (. ...ِْبیَغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  )

«. دنراد نامیا  بیغ  هب  هک  یناسک  »

خزرب و فقاوم  ناگتـشرف و  دـناوت  یم  ددرگ و  یم  هاگآ  یبیغ  تادوجوم  زا  یخرب  تقیقح  زا  تروص  کی  رد  طقف  ناـسنا  يرآ ،
ار یگدـنز  فرظ  هک  تسا  یتقو  نآ  و  دـنک ، هدـهاشم  کیدزن  زا  ار  یخزود  ياه  باذـع  یتشهب و  ياـه  میعن  رـشحم و  تاـصرع 

(2) .ددرگ نیبزیت  وا  هدید  نآرق ، ریبعت  هب  دراذگب و  بیغ  ملاع  رد  ماگ  و  دزاس ، نوگرگد 

دننک و یم  تموکح  تعیبط  یتسه  هنهپ  رب  هک  دنک  فشک  ار  ینیناوق  هاوخ  تسا  رشب  یملع  تافشتکم  بیغ  ماسقا  زا  مود  مسق  . 2
زا یگمه  دشاب  مادک  ره  دنا ، هدوب  نوریب  وا  سح  قفا  زا  اهنرق  هک  درادرب  یتادوجوم  يور  زا  هدرپ  ای 
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.دندرگ یم  باسح  بیغ  یهاگآ  ماسقا 

مامت و  یـسمش ، هموظنم  نوتـس  یب  خاک  هک  تسناد  یمن  دوبن و  هاگآ  زکرم  زا  زیرگ  نوناق  هبذاج و  نوناق  زا  رـشب  يراـگزور  ًـالثم 
درک فشک  اهدعب  رشب  هک  يرگید  نیناوق  نوناق و  ود  تهج  نیا  زا  تسا ، راوتسا  نوناق  ود  نیا  ساسا  رب  اه  یباحس  اه و  ناشکهک 

.دندوب تابیغم »   » ماسقا زا  یگمه 

: تسا هدومرف  هداد و  ربخ  نیناوق  نینچ  زا  يا  هنوگ  هب  نآرق  رگا 

(1) (. ...اهَنْوََرت دَمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهّللا  )

«. تشارفارب دوش  هدید  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامسآ  هک  ییادخ  »

هب نآرق  زاـجعا  تاـهج  زا  یکی  دوخ  زور ، نآ  ياـه  ناـسنا  رب  روتـسم  نیناوق  نینچ  شرازگ  دوب و  بیغ  زا  ربـخ  شرازگ ، عون  نیا 
.دور یم  رامش 

، اهنآ تیفیکو  اه  یباحس  اهناشکهک و  دننام  سح  زا  رود  ياه  ناهجو  متا  لوکلم و  بورکیم و  لولس و  دوجو  زا  رـشب  يراگزور 
.دوبن هاگآ 

.تفر یم  رامـش  هب  بیغ  زا  رابخا  عون  کی  یگمه  دسر  یم  دروم  نیا  رد  یبلاطم  موصعم ، نایاوشیپ  نانخـس  رد  ای  نآرق و  رد  رگا 
ایو سح ، زا  جراـخ  نیناوـق  نیا  رب  پوکـسلت ، پکـسورکیم و  عارتـخا  اـب  و  شیاـمزآ ، هبرجت و  قـیرط  زا  رـشب  هک  نآ  زا  سپ  یلو 

یـسح ياه  شناد  مولع و  هزوح  رد  دنوش و  یمن  بوسحم  بیغ  ناهج  زا  اهنآ  همه  تفای ، تسد  ساسحا  ورملق  زا  رود  تادوجوم 
حلـسم ناگدـید  اب  هک  ار  یتادوجوم  هتفاین و  تسد  اهنآ  رب  هک  ینیناوق  هدرکن و  فشک  رـشب  نونکاـت  هک  هچنآ  دـنتفرگ و  رارق  رـشب 

هرامش رد  نانچمه  تسا ، هدیدن  دوخ 
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.درادرب اهنآ  يور  زا  هدرپ  دناوتب  گرزب  دنوادخ  هدارا  اب  رشب  هک  يزور  ات  دنا  هدنام  یقاب  یبیغ  تادوجوم 

***

.داد دهاوخ  خر  هدنیآ  رد  ای  هداتفا و  قافتا  هتشذگ  رد  هک  یبیغ  ثداوح  . 3

رگاو دوبن  بیغزا  یهاگآ  هدوب و  سوسحم  رما  زا  یهاگآ  يدرف ، نینچ  یهاـگآ  داد ، خر  يا  هثداـح  یـسک ، هناـخ  رد  دـینک  ضرف 
.تسا هدادن  بیغزا  شرازگ  دنک  وگزاب  دندوبن ، لحم  نآ  رد  هک  نارگید  يارب  ار  هثداح  نامه  صخش  نامه 

طابترا لیاسو  رگید  همانزور و  باـتک و  قیرط  زا  اـی  و  دونـشب ، یـسکزا  اـیو  دـنیبب  ار  هثداـح  ناـمه  هک  نآ  نودـب  یـسک  رگا  یلو 
کی دزاس ؛ علطم  ار  اـم  هثداـح  نآ  دوجو  زا  نیقی  روط  هب  ناـهگان  دـنزب ؛ سدـح  ار  نآ  ینیارق  زا  اـی  ددرگ و  هاـگآ  نآ  زا  یعمج ،

.دوب دهاوخ  بیغ  زا  ربخ  شرازگ ، نینچ 

هدینـش يدرف  زا  ار  بلاطم  نیا  هن  هدـناوخ و  سرد  هن  هک  يربمایپ  هلیـسو  هب  نیـشیپ  ياه  تما  هب  عجار  نآرق  ياه  شرازگ  نیارباـنب 
لاح نیع  رد  یلو  تسا  هدیسر  وا  هب  ینآرق  یحو  قیرط  زا  یبیغ  ياهربخ  هنوگ  نیا  تسه  هک  يزیچ  دشاب ، یم  بیغ  زا  ربخ  تسا ؛

نامه تمـسق  نیا  و  دراذگب ، تما  رایتخا  رد  ددرگن و  هاگآ  ینآرق  یحو  قیرط  زا  ار  هتـشذگ  ثداوح  زا  یخرب  ربمایپ  تسا  نکمم 
.تسا هدش  دراو  رابخا  تنس و  رد  هک  تسا  نیشیپ  ياه  تما  هب  طوبرم  یبیغ  ثداوح 

.دوب دهاوخ  بیغ  زا  یهاگآ  هتشذگ ، زا  شرازگ  ناسب  زین  هدنیآ  زا  شرازگ  یبیغ  ياه  شرازگ  هنوگ  نیا  رد 

22 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


بیغ ملع  ینیب و  شیپ  قرف 

هکلب هدوبن  یبیغ  ربخ  یـشرازگ ، نینچ  هنرگ  دشابن و  دنتـسم  نیارق  هتـشر  کی  هب  شرازگ  هک  تسا  نیا  هدـنیآ  زا  ربخ  طرـش  هناگی 
.دوب دهاوخ  رشب  يایاز  زغم  رکف و  میقتسم  هجیتن 

ای و  گنج ، يریگرد و  رظن  زا  ار  ناهج  هدنیآ  عاضوا  دنراد ، اه  ّتلم  اه و  تلود  عضو  زا  هک  یتاعالطا  هتشر  کی  ساسا  رب  یخرب 
سامت تاعالطا و  نیارق و  هب  دنتـسم  ياه  شرازگ  نینچ  کی  .دنزاس  یم  رـشتنم  ار  يرابخا  و  هدرک ، ینیب  شیپ  تملاسم ، حـلص و 

.تسا ناهج  عاضوا  زا  عالطا  يریگ و  هجیتن  هتشر  کی  نانآ ، ياه  شرازگ  مامت  هکلب  تسین ، بیغ  زا  شرازگ  کیتاملپید ، ياه 

نیا نوچ  .تشاد و  دـهاوخن  یتوافت  يداع  درف  کی  اب  ناهج ، تاملپید  نیرتگرزب  دوش ، هتفرگ  نانآ  تسد  زا  تاـعالطا  نیا  رگا  و 
ياه هتفگ  تارظن و  یهاگ ، تهج  نیا  زا  الاب ، ناهج  زا  ياـقلا  هن  تسا  نیـشیپ  تاـعالطا  زا  يریگ  هجیتن  عون  کـی  یهاـگآ  هنوگ 

.دیآ یم  رد  بآ  زا  لطاب  نانآ 

بـسک همیمـض  هب  دوـخ ، یـصاصتخا  ياـه  هتـشر  رد  ینـالوط  قـباوس  رثا  رب  يزرواـشک ، ییاراد و  يداـصتقا و  روـما  ناسانـشراک 
چیه مان  هک  یتروص  رد  دنک ، یم  تباث  ار  نانآ  رظن  یتسرد  قدـص و  نامز  رورم  دـننک و  یم  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  قیقد ، تاعالطا 
ياه هشیر  يرکف و  تامدـقم  اـه ، شرازگ  نیا  همه  اریز  دـیمان ؛ بیغ  زا  یهاـگآ  اـی  موس و  تفرعم  ناوت  یمن  ار  اـه  نیا  زا  مادـک 

.دسر یم  بولطم  هجیتن  هب  دوش  دراو  هار  نیا  زا  يدرف  ره  و  دراد ، یسح 

.دیاین تسد  هب  یملع  يراجم  يداع و  بابسا  قیرط  زا  دشاب و  هتساریپ  يدابم ، نیارق و  نیا  مامت  زا  دیاب  بیغ  زا  یهاگآ 

نایمور ددجم  يزوریپ  زا  ینآرق ، یحو  قیرط  زا  مالسا  ربمایپ  هنومن  باب  زا 
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: دومرف داد و  شرازگ  نیقی  عطق و  روط  هب  يدودحم  تّدم  رد  نایسراپ  رب 

(1) ( . ...َنینِس ِعِْضب  ِیف  َنُوِبْلغَیَس * ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَو  )...

«. لاس هن  ات  هس  تدم  هب  مک  رایسب  تدم  رد  مه  نآ  دنادرگ  یم  زوریپ  ًاددجم  تسکش ، زا  سپ  ار  نانآ  »

ياه تردـق  هنزاوم  دـننام  يداع  بابـسا  يراجم و  زا  ار  یهاگآ  نیا  زگره  و  دوبن ، یهلا  یحو  زج  يدنتـسم  ربماـیپ ، شرازگ  يارب 
ندوبن اب  جراخ ، ناهج  زا  هدیرب  زاجح  طیحم  رد  يو  .دوب  هدرواین  تسد  هب  ...و  نارسفاو  نازابرـس  هیحور  یـسررب  ّتلم ، ود  یماظن 

نیا لیلد  نیمه  هب  و  داهن ، هعماج  رایتخا  رد  ار  شرازگ  نینچ  کی  یـسایس ، یماظن و  تاعالطا  لدابت  اـی  و  یعمج ، طاـبترا  لـیاسو 
.دور یم  رامش  هب  نادیواج  باتک  نیا  زاجعا  تاهج  زا  یکی  یبیغ  ياهربخ  هنوگ 

ام ثحب  ورملق  زا  همه  همه و  اه  هقطنم  اهروشک و  یـسانشاوه  هرادا  ناسانـش و  هراتـس  ناـمجنم و  ياـه  شرازگ  ساـسا ، نیا  يور 
تـسد هب  اهرظن  لدابتو  تاعالطا  بسک  یملع و  براجت  هتـشر  کی  زا  ار  دوخ  ياه  شرازگ  جیاتن و  مامت  نانآ  اریز  تسا ؛ نوریب 

.تسا زاب  حوتفم و  دنوش ، دراو  دنهاوخب  هک  يدارفا  مامت  يور  هب  رد  نیا  و  دنروآ ، یم 

موس تفرعم  للع 

هراشا

لولعم تلع و  نوناق  زا  یهاگآ  نینچ  زگره  تسین و  تلع  نودـب  دـیمان  موس  یهاگآ  ای  و  موس » تفرعم   » ار نآ  دـیاب  هک  بیغ  ملع 
تیلولعم ّتیلع و  نوناق  اریز  داد ، هار  زغم  هب  ار  يا  هشیدنا  نینچ  دیابن  ًالوصا  دشاب و  یمن  نوریب  ینثتسم و 

24 ص : 
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.تسین رادرب  ءانثتسا 

یعیبط ریغ  يداع و  ریغ  للع  يارجم  زا  و  درادـن ، یعیبط  يداع و  تلع  یهاگآ  نینچ  مینادـب  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  نایاش  هچنآ 
: مینک یم  هراشا  یهاگآ ، زا  مسق  نیا  یعیبط  ریغ  للع  قرط و  زا  یخرب  هب  کنیا  ددرگ  یم  هاگآ  درف  نهذ  دراو 

یهاگآ .1

دوش و یم  هدراذـگ  وا  راـیتخا  رد  ادـخ  بناـج  زا  ود  ره  ینعم  ظـفل و  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  یهلا  یحو  هب  دنتـسم  ربماـیپ  یهاـگآ 
خزرب و ناهج  عاضوا  تافص و  ءامسا و  ادخ و  هب  طوبرم  فراعم  و  هدنیآ ، هتـشذگ و  ثداوح  زا  معا  نآرق  یبیغ  ياهربخ  عومجم 

.دشاب یم  ادخ  بناج  زا  ود  ره  ینعم  ظفل و  هک  تسا  یبیغ  ینعی  تسا  لیبق  نیا  زا  یگمه  داعم ،

رارق ناربمایپ  رایتخا  رد  اهنت  هک  تسا  تابیغم  زا  یکی  ًاـقلطم  یحو  دوخ  مینادـب  هک  ددرگ  یم  رت  نشور  یتروص  رد  بلاـطم  نیا  و 
نوریب یعیبط  يراجمو  يداع  مولع  یحو و  ورملق  زا  دوخ  هک  دهد  لیکـشت  ییاهزیچ  هدش ) یحو   ) ار یحو  عوضوم  رگا  یلو  دراد 

یحو و دوخ  فرط  کی  زا  دوب ، دهاوخ  ناوت (1)  هب  بیغ  ناناد  یضایر  حالطصا  هب  دوب و  دهاوخ  دکؤم  بیغ  عقوم  نیا  رد  دشاب ،
هدش یحو  هک  یبلاطم  رگید ، فرط  زا  .دشاب  یم  نوریب  ام  سح  قفا  زا  هک  تسا  بیغ  زا  یهاگآ  عون  کی  هتـشرف  يادـص  ندـینش 

: دییامرف هجوت  ریز  لاثم  هب  مود  بیغ  زا  تسخن ، بیغ  کیکفت  يارب  دشاب  یم  سح  زا  ناهنپ  روما  زا  شرازگ  زین 

: دیامرف یم  اج  کی  رد  نآرق  ًالثم 

(2) ( . لیلْضَتیف ْمُهَْدیَک  ْلَعْجَی  َْملَأ  ِلیِْفلا * ِباحصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَکََرت  َْملَأ  )

25 ص : 

.2_1/ لیف [ 1 - ] 1
.20_19/ میرم [ 2 - ] 2
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«. تخاسن یهارمگ  نیرق  ار  نانآ  گنرین  رگم  درک ، هچ  لیپ  هاپس  هب  وت  يادخ  هک  يدید  »

زگره یلو  دریگب  یبوبر  ماقم  زا  ار  یناعمو  ظافلا  نینچ  هتسناوت  يداع  رازبا  نودب  ربمایپ  هک  تسا  بیغ  رظن  نیا  زا  تایآ  هنوگ  نیا 
هاگآ لیپ  هاپـس  عضو  زا  زاجح  مدرم  اریز  تسا ؛ هتـشادن  رب  هدرپ  ناهنپ  رما  کی  يور  زا  تسین و  بیغ  زا  شرازگ  نومـضم ، رظن  زا 

هیآ رد  یلو  دـندوب ، هدـید  دوخ  ناگدـید  اب  ار  لیپ  هاپـس  يدوباـن  هثداـح  هک  دـندوب  یهورگ  تاـیآ  نیا  لوزن  زور  رد  یتح  دـندوب 
مدرم رب  هدیـشوپ  رما  زا  نآرق  هک  نیا  نآ  تسا و  راـک  رد  زین  يرگید  بیغ  تمـسق ، نیا  رب  هوـالع  مور ، دّدـجم  يزوریپ  هب  طوبرم 

.تسا هدیناسر  مدرم  عالطا  هب  داد ، دهاوخ  خر  هدنیآ  رد  هک  ار  ینایرجو  هتشادرب  هدرپ 

***

هتشرف هلیسو  هب  . 2

دزاس یم  علطم  سح ، زا  ناهنپ  روما  هتشر  کی  زا  ار  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  ددرگ و  یم  لّثمتم  ناسنا  تروص  هب  يا  هتـشرف  یهاگ 
: دننام

داد دهاوخ  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ  هک  دـش  هاگآ  دوب ، هدـیدرگ  لّثمتم  وا  يارب  یناسنا  تروص  هب  هک  هتـشرف  هرکاذـم  زا  میرم  فلا :
(1) .دشاب یم  یصاخ  تافص  ياراد  هک 

هدمآ دورف  وا  لزنم  رد  طول ، موق  ندرک  دوبان  يارب  دوخ  ریسم  رد  هک  یناگتشرف  يوگتفگ  زا  شرسمه  و  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ب :
(2) .دومن دهاوخ  اطع  يدنزرف  اهنآ  هب  يریپ  تلوهک و  نارود  رد  دنوادخ ، هک  دندش  هاگآ  دندوب 

26 ص : 

.29/ تایراذ [ 1 - ] 1
.72 _ 71/ دوه [ 2 - ] 2
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بش همین  نامه  رد  هک  دندش  هاگآ  دندوب ، هدش  مسجم  یناسنا  تروص  هب  هک  ناگتشرف  هیحان  زا  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا نادناخ  ج :
(1) .دوب دهاوخ  هدش  دوبان  هورگ  نیمه  ءزج  زین  طول  رسمه  و  دش ، دنهاوخ  دوبان  طول ، موق 

.تسا دوجوم  نآرق  رد  رایسب  دراوم  لیبق  نیا  زا  دش و  نایب  هنومن  ناونع  هب  دروم  دنچ  نیا 

زا یهاگآ  زا  يا  هنومن  دریگ ، یم  رارق  یهلا  يایلوا  رایتخا  رد  ناـنآ  شرازگ  ناگتـشرف و  لـّثمت  قیرط  زا  هک  اـه ، یهاـگآ  عون  نیا 
.دنرادن يا  هرهب  نآ  زا  يداع  دارفا  هک  تسا  بیغ 

قداص يایؤر  . 3

.دناوخ دیهاوخ  هدنیآ  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  تسا و  بیغ  زا  یهاگآ  لیاسو  زا  رگید  یکی  نیتسار  ياه  باوخ  قداص و  يایؤر 

نانچ نآ  دنک و  حبذ  ار  لیعامسا  دوخ  دنزرف  هک  تسا  رومأم  ادخ  بناج  زا  هک  دش  هاگآ  ایؤر ، قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ًالثم 
(2) .تخاس مهارف  ار  نآ  تامدقم  هک  تشاد  نامیا  دوخ  باوخ  تحص  هب 

زا ناـهنپ  روما  زا  دـندرک و  یم  ینیب  شیپ  ار  یثداوح  باوخ ، ریبـعت  هب  ملع  قیرط  زا  مالـسلا ) اـمهیلع  ) فـسوی بوـقعی و  ترـضح 
ياهایؤر ار ؛ یحو  قرط  زا  یکی  یمالـسا  ناققحم  .دناوخ  دیهاوخ  هدنیآ  رد  ار  تمـسق  نیا  حورـشم  هک  دنداد  یم  شرازگ  سح ،

.دنناد یم  ناربمایپ  نیتسار  باوخ  قداص و 

حور ياقلا  . 4

ددرگ یم  اقلا  ریمض  رب  سح ، زا  ناهنپ  روما  قیاقح و  هتشر  کی  یهاگ 

27 ص : 

.76 _ 74/ دوه [ 1 - ] 1
.7/ صصق [ 2 - ] 2
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.تساجرب اپ  حیحص و  تسا  هدومن  تفایرد  ار  هچنآ  هک  دنک  یم  ادیپ  نیقی  هک  ددرگ  یم  نشور  نانچ  نآ  حور ، ياضف  ناهگان 

بآ يور  هب  ار  نآ  دراذگب و  يا  هبعج  نایم  رد  ار  وا  هک  دش  ماهلا  وا  هب  ناهگان  دوب  دوخ  دنبلد  دنزرف  بات  چـیپ و  رد  یـسوم  ردام 
(1) (. َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاجَو  ِْکَیلِإ  ُهوُّدار  ّانِإ   )... اریز دشیدنین  وا  تشونرس  رد  دزاس و  هناور  لین  ياه 

اوقت و زا  دنا و  هتـساریپ  كاپ و  يدام  ياه  شیالآ  عون  ره  زا  دنتـسه و  یکاپو  فاص  ریمـض  ياراد  هک  دنوادخ  هدیزگرب  ناگدـنب 
ار دارفا  نیا  زا  ییاه  هنومن  دوخ  یگدنز  لوط  رد  ام  دنشاب و  یم  یهلا  فاطلا  نینچ  لومشم  یهاگ  دنراد  يرفاو  مهـس  يراگزیهرپ 

یمن دیدرت  کش و  تمحرم  فاطلا و  نینچ  ناکما  رد  دنوادخ  ناگدنب  ماقم  هب  فراع  درف  میا و  هدینـش  نانآ  زا  ییاهزیچ  هدـید و 
.دنک

یم هاگآ  سح  زا  ناـهنپ  روما  زا  ار  راـگزیهرپ  یقتم و  ناگدـنب  موصعم و  ناـیاوشیپ  ناربماـیپ و  هک  تسا  ییاـه  هار  قرط و  اـه  نیا 
.دزاس

(2) .تسا رادروخرب  یبسن  تیمومع  کی  زا  رگید  یخرب  تسا و  یهلا  ناربمایپ  یحو و  نالماح  صوصخم  قرط  نیا  زا  یخرب 

: هک نیا  نآ  میوش و  یم  روآدای  يا  هتکن  نایاپ  رد 

یم یحو  ناربماـیپ  هب  هک  مینک  تباـث  میهاوخ  یمن  ینعی  تسین ، تسخن  قیرط  زا  ناربماـیپ  یهاـگآ  یـسررب  نیا  رد  ثحب  عوضوم 
یحو قیرط  زا  ًالثم  مالسا  ربمایپ  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  تسا و  بیغ  زا  عالطا  عون  کی  اهنت  دوخ  هک  دوش 

28 ص : 

.تسا هدش  هراشا  قرط  نیا  هب   1/176: یفاک لوصا  رد  [ 1 - ] 1
.دوش هعجارم   137 ص 135 _ هتخانشان ، دوجوم  ناسنا ، باتک  هب  [ 2 - ] 2
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دـش هاگآ  نایمور  ددـجم  يزوریپ  زا  ینآرق  یحو  قیرط  زا  هک  نانچمه  ددرگ  یم  هاگآ  بیغ  زا  ناـهنپ  روما  هتـشر  کـی  زا  ینآرق 
.مینک وگتفگ  ثحب و  نآ ، يور  هک  درادن  يرکنم  ناهج  نیدتم  للم  رد  بیغ  زا  یهاگآ  نینچ  کی  اریز 

کی زا  هدـش ، هراشا  اهنآ  لوصا  هب  هک  یقرط  زا  یهلا  يایلوا  ناربماـیپ و  هک  تسا  نیا  دـهد  یم  لیکـشت  ار  اـم  ثحب  عوضوم  هچنآ 
یم تباث  بیغ  ناهج  اب  ار  دوخ  طابترا  قیرط ، نیا  زا  دـنراذگ و  یم  تما  رایتخا  رد  دـندرگ و  یم  هاگآ  سح  زا  ناهنپ  روما  هتـشر 

.دنیامن

اعدا تیناقح  هب  يرثؤم  کمک  دناوت  یم  دیدرگ  هارمه  نیرق و  مالسا ، ربمایپ  زا  ینیشناجو  يربهر  ياعدا  اب  ییاهشرازگ  نینچ  رگا 
رب هاوگ  ای  يرترب و  تیلـضف و  هناشن  بیغزا ، ار  ماما  یهاـگآ  مالـسا ، قّقحم  نادنمـشناد  اـملع و  زا  یهورگ  تهج  نیا  زا  دـیامنب و 

.دنناد یم  تفالخ  عوضوم  رد  وا  ياعدا  تیناقح 

29 ص : 
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بیغ زا  یهاگآ  رشب و  - 2

هراشا

رد هکلب  تـالجمو  دـیارج  رد  ناـمرهق » ربا  «، » درم ربا  « ، » تردـقربا  » دـننام یتاـملک  هداـتفا و  اـهنابز  رـس  رب  َْربَا »  » ظـفل اـهزور  نـیا 
ار یهاگآ » ربا   » ظفل رکف  سح و  قفا  زا  جراخ  یهاگآ  يارب  ام  تبـسانم  نیمه  هب  دوش ، یم  هدینـش  هدـید و  مدرم  هنازور  تاملاکم 

.میدومن باختنا 

زا جراخ  يایند  هب  ییاه  هنزور  جیردت  هب  ددرگ و  یم  یهاگآ  طیحم  دراو  مک  مک  هدش و  عورـش  یهاگآان »  » زا يرـشب  ره  یگدنز 
.دنک یم  ادیپ  نهذ 

زا هک  یقیاقح  اب  مک  مک  رکفت ، لقعت و  هاگتـسد  لماکت  رثا  رب  سپـس  دـبای ، یم  تسد  یقیاقح  هب  يرهاظ  ساوح  قیرط  زا  تسخن 
یلک قیاقح  هتشر  کی  زا  هتشگ و  یلالدتـسا  ینالقع و  درف  کی  هجیتن  رد  و  ددرگ ، یم  انـشآ  دشاب  یم  نوریب  سمل  سح و  ورملق 

.دوش یم  هاگآ  یملع  نیناوق  و 

لالدتسا قیرط  زا  زگره  هک  دندرگ  یم  هاگآ  یبلاطم  زا  ماهلا ، قیرط  زا  هک  دنوش  یم  ادیپ  یناهاگآ » ربا   » رـشب دارفا  نایم  رد  یهاگ 
.درادن دوجو  اهنآ  فشک  هب  یهار 

كاردا  » و نارکفتم » نارگ و  لالدتـسا  كاردا   » و مدرم » هدوـت  كاردا   » عوـن هس  نیا  هب  ار  رـشب  كاردا  نادنمـشناد ، تهج  نـیا  زا 
.دنا هدرک  میسقت  نانیب » نشور  نافراع و 

30 ص : 
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فـشک هب  الاب ، ناهج  زا  قارـشاو  ماهلا  يرای  هب  ناـنیب  نشورو  لالدتـسا  ددـم  هب  نارکفتم  سح ، کـمک  هب  ناـنیب  رهاـظ  ییوگ  وت 
.دنزادرپ یم  قیاقح 

ياه هقرج  رثا  رب  رتشیب  نانآ ، هقباس  یب  ياه  هتخادرپ  اه و  هتخاسو  اه  هتفای  هک  دننک  یم  دییأت  نادنمـشناد  نافوسلیف و  ناهج ، غباون 
شرورپ و هب  یلالدتسا  شور  ایو  یبرجت  ياه  هویـش  يرای  هب  اهنآ  سپـس  هدرک و  روطخ  نانآ  نهذ  هب  زیمآ ، ماهلا  شخب و  ینـشور 

.دنا هتسج  تردابم  اهنآ  قیقحتو  لیمکت 

***

تفرعم هناگ  هس  ياه  هار 

هراشا

زا یهورگ  و  تسخن ، قیرط  زا  ًابلاغ  مدرم  هدوت  دراد ، رایتخا  رد  هارهاش  هس  دوصقم ، هب  لین  يارب  رـشب  هک : دوش  یم  هدافتـسا  نیا  زا 
.دننک یم  هدافتسا  موس  هار  زا  یحور  لماکت  رثا  رب  يرامش  تشگنا  دارفا  و  مود ، هار 

یسح یبرجت و  هار  . 1

اهیندـید و زا  کی  ره  ًـالثم  دـندرگ  یم  نهذ  ورملق  دراو  ینورب  ساوح  قیرط  زا  هک  تسا  یتاـکاردا  هتـشر  نآ  مسق  نیا  زا  دوصقم 
پکسورکیم پوکسلت و  عارتخا  زورما  دنریگ و  یم  رارق  ام  تاکاردا  لحم  رد  دوخ ، هژیو  رازبا  قیرط  زا  ...و  اهیندییوب  اهیندیشچ و 

.تسا هتخاس  طلسم  کیدزن  رود و  رب  ار  وا  هدومن و  رشب  تاکاردا  هب  يریدقت  نایاش  ياه  کمک  ...و  نویزیولت  ویدار و  و 

یلقعت یلالدتسا و  هار  . 2

هتشر کی  زا  هشیدنا ، لقعت و  هاگتسد  نتخادنا  راک  هب  اب  ناهج  نارکفتم 

31 ص : 
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تفرعم و زا  ییاـه  هلق  دـننک و  یم  فشک  ار  سح  زا  جراـخ  یلک  نیناوق  هتـشر  کـی  مولع ، رد  تباـثو  نشورو  یهیدـب  تامدـقم 
و وا ، لاعفا  تافص و  ادخ و  هب  طوبرم  ياه  یهاگآ  یفـسلف و  لیاسم  تیلک ، دیق  هب  مولع  یلک  نیناوق  .دنیامن  یم  ریخـست  ار  لامک 

یناسنا لـقع  يورین  نداـتفا  راـک  هب  هجیتن  رکفت و  هاگتـسد  دولوم  یگمه  ددرگ ، یم  حرطم  بهاذـم  دـیاقع و  ملع  رد  هک  یلیاـسم 
.تسا

قارشا ماهلا و  هار  . 3

هک تسا  يوـن  یـسانش  تیعقاو  عوـن  کـی  دراد ، رارق  لـقعت  سح و  هاگتـسد  يارو  رد  هک  تسا  یموـس  یـسانش  تیعقاو  هار ، نـیا 
یـسح و ریغ  كاردا  نینچ  کی  دـناوت  یمن  يدام  دودـحم  ینیب  ناهج  ماظن  هتبلا  تسین ، راکنا  لباق  شناد  ملع و  رظن  زا  نآ  ناکما 

.درادن دوجو  نآ  راکنا  يارب  یهار  یملع  لوصا  رظن  زا  اّما  دریذپب  ار  یلقعت 

یقطنم هشیدنا  هطساو  هب  ینالقع  ياه  هبنجو  دوش  یم  هتخانش  ساوح  هلیـسو  هب  یبرجت ، ياه  هبنج  ناسانـش ، ناور  زا  یکی  هتفگ  هب 
نشور لالدتـسا ، سح و  ياروام  ياه  هبنج  زا  ییاه  هولج  ماهلا ، قارـشا و  رثا  رب  ماجنارـس  دسر و  یم  كاردا  هلحرم  هب  یـضایر  و 

.دنسر یم  تیؤر  ماقم  هب  تسا  رادروخرب  اهنآ  زا  غباون ، ساسح  نهذ  هک  رگنشور  ياه  هقرج  و  اسآ ، قرب  ياه  ینیب 

قیدصت ینـشور  هب  ار  یـسانش  تقیقح  هارهاش  هس  دوجو  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  یکی  فورعم  سانـش  ناور  نیکوروس »  » روسفورپ
هئطخت ار  هار  نیا  ناوت  یمن  دیوگ : یم  ًاحیرص  تسا و  لیاق  هژیو  یتلزنم  ماقم و  ماهلا ، حالطـصا  هب  ینافرع و  كاردا  يارب  هدرک و 

کی ار  گرزب  نایدا  هدرتسگ  شزومآ  ناوت  یم  رگم  دومن  ریقحت  و 
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.تشگن لیاق  یشزرا  نآ  يارب  درمش و  تمکح  یبو  زیچان  يدام  ماظن  نانیب  هتوک  دیلقت  هب  هرس 

: درک يراذگ  مان  ریز  حرش  هب  ار  هناگ  هس  ياه  تفرعم  ناوت  یم  نیاربانب 

.یهاگآ سح  ای  سح  هار  . 1

.یهاگآ درخ  ای  لقع  هار  . 2

.یهاگآ لد  ای  ماهلا  هار  . 3

یهاگآ یناـهگان ، كاردا  دـنک : یم  فیـصوت  نینچ  ار  نآ  هتفریذـپ و  یناور  تیعقاو  کـی  تروص  هب  ار  ماـهلا  یـسانشناور  زورما 
شیپاشیپ ًابلاغ  یتح  هکنآ  یب  دشخرد  یم  نهذ  هحفـص  رد  عمال  یقرب  نوچ  هک  همدـقم ، نودـب  هراب و  کی  هدـنهد  حیـضوت  شخب 

.دشاب هدیشیدنا  نآ  هرابرد 

هب هدید  لاـس 1879  رد  هک  نیتشینا » تربـلآ   » تسا هتفرگ  رارق  نادنمـشناد  دـییأت  دروم  یملع  تاـفاشتکا  رد  ماـهلا  ذوفن  تیمها و 
یمالسا نادنمشناد  زا  یخرب  ناسبو  هتشگ  گنهامه  افرع  هفسالف و  زا  يرایسب  اب  تسا ، هتشذگرد  لاس 1955  رد  هدوشگ و  ناهج 

.دناد یم  یملع  تافاشتکا  رد  جرا  رپ  لماع  ار  ماهلا  يو  دنناد  یم  فراعم  دیلک  ار  ماهلا  هک 

رد ماهلا  تیمها  هرابرد  قیقحت ، يارب  يا  همان  شـسرپ  رکیپ »  » و تالی »  » ماـن هب  ییاـکیرمآ  ناد  یمیـش  دنمـشناد  ود  لاس 1931  رد 
.تسا هتفای  راشتنا  نآ  هدنزرا  رایسب  جیاتن  دندرک و  شخپ  یمیش  نادنمشناد  زا  یهورگ  نایم  یملع ، تالکشم  لحو  فشک 

تالاکـشا و رثا  رد  یلو  مدرک ، یم  رکف  راک و  يا  هلأسم  لح  هرابرد  تسا : هداد  خـساپ  روطنیا  ار  لاؤس  دروم  نادنمـشناد ، زا  یکی 
، نآ ناوارف  تاماهبا 

33 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یلاـح  رد  زور  نآ  يادرف  مراذـگب ، راـنک  ار  نآ  هب  طوـبرم  راـکفا  ماـمت  نآ و  هب  صاـخ  راـک  یلک  هب  رگید  هک  متفرگ  میمـصت 
ّلح نامه  نآ  درک و  روطخ  مرطاخ  رد  قرب ، شهج  دننام  یناهگان ) رکف   ) هراب کی  مدوب  رگید  عون  زا  ًالماک  يراک  لوغشم  تخس 

.دوب هدرک  سویأم  یلک  هب  ارم  هک  دوب  يا  هلأسم 

کیزیف یضایر و  یعیبط ، نادنمشناد  زا  يرایسب  هسنارف و  یمان  ناد  یـضایر  « 1854 هراکناوی 1912 _ يرناه   » زا شرازگ  نیا  ریظن 
: تسا هدش  لقن 

زکرمت لاغتـشا و  اب  اـهنت  هن  تسا  هدـش  جرا  رپ  یتیعقاو  فشک  ببـس  هک  یملع  ياـه  ماـهلا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج 
.تسا هدوبن  کیدزن  هطبار  ياراد  زین  نانآ  یصصخت  هتشر  اب  یتح  هکلب  تسا ، هتشادن  طابترا  ناشتیلاعف  نامز  رد  نادنمشناد  يرکف 

بورکیم فشک  هب  هدوب  یمیش  رد  صصختم  هک  نیا  اب  « 1895 روتـساپ 1822 _ ییول   » ًالثم هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  يایوگ  دهاش 
.تسا هدش  قفوم 

لراک سیسکلاو  ماهلا 

دقتعم تسا و  هدش  لیاق  یـصاخ  شزرا  ماهلا ، يارب  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  لراک » سیـسکلا   » ياقآ رـصاعم  نادنمـشناد  نایم  زا 
ناکم و ظاـحل  زا  رود  ثداوحو  دـننک  یم  كرد  ار  نارگید  راـکفا  دوخ ، سح  ياـضعا  زا  هدافتـسا  نودـب  ناـنیب  نشور  هک  تسا 

دنمشناد نیا  .دنتسین  رادروخرب  نآ  زا  يدودعم  دارفا  زج  هک  دناد  یم  ییانثتـسا  تبهوم  کی  ار  نآ  دننیب و  یم  شیب  مک و  ار  نامز 
هعومجم نوچ  ار  ناسنا  .دـنک و  ادـج  یلامتحا  لیاسم  بلاطم و  زا  ار  ینیقی  یملع و  بلاطم  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  هدیـشوک  یمان 

راصعا و مامت  رد  هک  یتایبرجت  تاعلاطم و 
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هتفرگ و ارف  دـنا  هدرک  يراکمه  وا  اب  هک  ینادنمـشناد  زا  ای  هدـید و  دوخ  اـی  هتـشاگن  ار  هچنآو  درواـیب  رظن  رد  هدـش  اـهروشک  همه 
نیا هیرظن  اب  یمارگ  ناگدـنناوخ  هک  نیا  يارب  اجنیا  رد  .دـنک  هعلاطم  ار  یناسنا  ياه  تیلاعف  ياه  لکـش  زا  يرایـسب  تسا  هتـسناوت 

: میروآ یم  اروا  راتفگ  هصالخ  دنوش  انشآ  رتشیب  ماهلا  هرابرد  دنمشناد 

زا اـیاضق ، كرد  هعلاـطم و  يورین  رب  هوـالع  غباون  و  تسین ، یمدآ  رکف  رثا  لوصحم و  اـهنت  یملع  تاـفاشتکا  نیقی  هب  : » دـسیون یم 
نیب لوهجم  طباور  دـنبای و  یم  تسا  هدیـشوپ  نارگید  رب  هک  ار  ییاهزیچ  قارـشا  اـب  دـنرادروخرب  قارـشا  نوچ  يرگید  صیاـصخ 

زا گرزب  نادرم  مامت  دنبای ، یم  رد  تسارف  هب  ار  لوهجم  ياه  هنیجنگ  دوجوو  دننیب  یم  دنرادن  طابترا  مه  اب  ًارهاظ  هک  ار  ییایاضق 
هب یجایتحا  یعقاو  ریدم  کی  دـنناد ، یم  دراد  تیمها  شنتـسناد  هک  ار  هچنآ  لیلحت ، لیلد و  نودـب  دـنرادروخرب و  قارـشا  تبهوم 

هرصبتو داوم  تایئزج  هب  هجوت  نودب  بوخ  یـضاق  کی  .درادن  دوخ  نیـسوئرم  باختنا  يارب  یتاعالطا  قاروا  شوه و  ياه  کحم 
دنمـشناد کی  دـهدب ، حیحـص  مکح  دـناوت  یم  طلغ  هماناعدا  نتـشاد  تسد  رد  اب  وزودراک »  » هتفگ هب  یهاـگ  یتحو  نوناـق ، ياـه 

، رتشیپ هک  تسا  یتیفیک  نامه  نیا  دوش  یم  هدـناشک  دـش  دـهاوخ  يا  هزاـت  فشک  هب  رجنم  هک  یهار  يوس  هب  دوخ  هب  دوخ  گرزب 
.دش یم  هدیمان  ماهلا 

رد تسا  هتـسد  ود  ره  نیا  نوهرم  مولع ، یقرت  یقارـشا ، يرگید  یقطنم و  یکی  درک : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ناوـت  یم  ار  نادنمـشناد 
تفای ناوت  یم  یقارشا  مه  ناناد  یضایر  نایم  .دراد  ییازس  هب  مهس  قارـشا  زین  دراد ، یقطنم  ًالماک  هیاپ  ساسا و  هک  یـضایر  مولع 

سح ياـضعا  زا  هدافتـسا  نودـب  ناـنیب  نشور  .دـندوب  یقطنم ، ناـمیر »  » و نارترب » ، » یقارـشا « سارتشاریا  » »و تیمره ، » یقطنم مه  و 
مک ار  ناکم  نامز و  ظاحل  زا  رود  ثداوح  دننک و  یم  كرد  ار  نارگید  راکفا  دوخ ،
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درف يارب  دـنهد  یم  دوش  یم  كرد  سح  ياـضعا  اـب  هچنآ  زا  يرت  نئمطم  تاـعالطا  اـیاضق  ایـشا و  یـضعب  زا  دـننیب و  یم  شیب  و 
نایب يارب  « ندرک سح   » و ندید »  » تاملک یلو  تسا  ناسآ  يو  هرهچ  فیصوت  هزادنا  هب  رگید ، یصخش  راکفا  ندناوخ  نیب  نشور 

«. دناد یم   » طقف هکلب  دنک  یمن  وجتسج  ییاج  رد  دنیب  یمن  ار  يزیچ  نوچ  تسین  یفاک  درذگ  یم  يو  روعش  رد  هچنآ 

یسکو دوش  یم  رارقرب  یطابترا  رگید  درف  اب  درف  نیب  گرزب ، رطخ  کی  اب  ندش  هجاوم  ماگنه  ای  گرم  ماگنه  دراوم  زا  يرایسب  رد 
ناتـسود زا  یکی  رظن  هب  دوـخ ، يداـع  لکـش  هب  هظحل ، کـی  يارب  تـسا  هدـش  يا  هثداـح  یناـبرق  اـی  هداـتفا و  گرم  رتـسب  رد  هـک 

یم ربخ  ار  دوخ  گرم  دـیوگ و  یم  نخـس  زین  یهاگ  دـنام و  یم  تکاس  شوماخ و  یلاـیخ ، حبـش  نیا  بلغا  دـسر ، یم  شکیدزن 
دنک فیـصوتو  میـسرت  تقد  اب  ار  نآ  دنیبب و  ار  هنحـص  ای  صخـش  ای  هرظنم  دناوت  یم  دیعب  هلـصاف  زا  نیب  نشور  یهاگ ، زین  دهد و 
هدرک هبرجت  ار  تاطابترا  لیبق  نیا  رابود  یکی  دوخ  رمع  لوط  رد  یلو  دنتـسین  نیب  نشور  يداـع  لاـح  رد  هک  یناـسک  رایـسب  هچو 

.دنا

رکف هک  تسین  یکش  .دوش  یم  رّسیم  ام  يارب  یسح  ياضعا  زج  هب  يرگید  ياه  هار  زا  جراخ ، يایند  ییاسانش  یهاگ  بیترت  نیا  هب 
دیدـج ملع  هدـهع  رد  اـهنآ  هعلاـطم  هک  اـیاضق  نیا  دـنک  طوبرم  مه  اـب  ًامیقتـسم  ار  ناـسنا  درف  ود  رود ، لـصاوف  زا  یتح  دـناوت  یم 

زونه هک  ار  یناـسنا  دوجو  زا  يا  هبنجو  درادرب  رد  یقیاـقح  اریز  دوش  هتفریذـپ  تسه  هک  يروـط  ناـمه  دـیاب  تسا  کیـشیسپاتم » »
(1) «. دزاس نشور  ام  يارب  ار  اه  یخرب  هداعلا  قوف  ینیب  نشور  تلع  دناوتب  دیاش  دنک و  یم  یفرعم  تسا  هدشن  هتخانش  بوخ 
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رد یلو  دنک  یم  نیمأت  جراخ  ناهج  زا  یتمسق  رب  ار  وا  طلست  هک  یناسنا  حور  يارب  تسا  هلیسو  ود  یلقعت  یسح و  كاردا  نیاربانب 
هجیتن دـیامن و  یم  رارقرب  جراخ  ناهج  اب  ار  وا  طابترا  هک  دراد  دوجو  یندـشن  فیـصوت  يرگید  هلیـسو  ناسنا  حور  يارب  لاح  نیع 

: دشاب یم  نادنمشناد  همه  قیدصت  دروم  هک  تسا  ریز  روما  نآ 

زین ماـهلا  يورین  زا  اـیاضق  كرد  هعلاـطم و  يورین  رب  هوـالع  غـباون  تـسین و  یمدآ  رکف  اــهنت  رثا  لوـصحم و  یملع  تاــفاشتکا  . 1
.دنرادروخرب

ندناوخ نیب  نشور  درف  يارب  هک  اجنآ  ات  دـننک  یم  كرد  ار  نارگید  راکفا  دوخ  یـسح  ياضعا  زا  هدافتـسا  نودـب  نانیب  نشور  . 2
.تسا ناسآ  يو  هرهچ  فیصوت  هزادنا  هب  رگید ، صخش  راکفا 

کی يارب  هداتفا ، گرم  رتسب  رد  هک  یـسک  دوش و  یم  رارقرب  یطابترا  رگید ، درف  درف و  نیبام  رطخ  ندـمآ  شیپ  اب  گرم  ماگنه  . 3
.دسر یم  شناتسود  زا  یکی  رظن  هب  دوخ  يداع  لکش  هب  هظحل 

.دنک فیصوت  میسرت و  تقد  اب  ار  نآ  دنیبب و  ار  يا  هنحص  ای  صخش  ای  هرظنم  دیعب ، هلصاف  زا  دناوت  یم  نیب  نشور  . 4

نسکرب هفسلف  دوهش و 

بتکم ناـفلاخم  هک  اـجنآ  اـت  هداد  تیمها  دوهـش  هب  رگید  دارفا  زا  شیب  « 1941  _ 1859 نسکرب » نیمز برغم  نادنمـشناد  نایم  رد 
رد اه  یـشک  قح  عون  نیا  دنا و  هدناوخ  اهتـسیلآ » هدیا   » زا ار  وا  یهورگ  هدرک و  یفرعم  یلالدتـساو  ینالقع  دـض  رهظم  ار  وا  يو ،

.تسا هداد  رارق  تفرعم  عبانم  وزج  لقع  سح و  لباقم  رد  ار  دوهش  نادنمشناد ، رگید  ناسب  و  تسا ، ناوارف  ملع  خیرات 

37 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


اج یب  رورغ 

هدـش مهدزون  مهدـجه و  نرق  ياه  يدام  زا  یعمج  ریگنماد  هک  تسا  ییاـج  یب  رورغ  لولعم  یبیغ ، ياـه  یهاـگآ  ماـهلا و  راـکنا 
ماـمت رب  تسا و  هدـنامن  یقاـب  یلوهجم  ناـنآ  يارب  یتـسه  هریاد  رد  دـنا و  هدـیمهف  ار  زیچ  همه  هک  دـندرک  یم  روـصت  ناـنآ  تسا ،

.دراد يدام  تلع  يا  هثداح  ره  هک  دنا  هتفایرد  دنا و  هدرک  فشک  ار  اه  هدیدپ  یعیبط  للع  هتفای و  تسد  ناهج  ياه  یگدیچیپ 

کش و هدید  اب  تسا  هدنام  راگدای  هب  ناینیشیپ  زا  هچنآ  هب  هدش و  انتعا  یب  زیچ  همه  هب  هک  تسا  نیا  یملع ، رورغ  نینچ  کی  هجیتن 
.دنرگنب راکنا  ًانایحا  دیدرت و 

يرایسب هک  هتخاس  هاگآ  ار  رشب  مک  مک  دش  هتساک  نآ  تدش  ترارح و  زا  ای  تسکش و  مهرد  متـسیب  نرق  رد  هک  یملع  رورغ  نیا 
شاف رـشب  يارب  شنیرفآ  ناهج  روآ  تفگـش  رارـسا  زا  یکدـنا  زا  شیب  نونکاـت  هدـنام و  لـهج  هدرپ  سپ  رد  زونه  تقلخ  زومر  زا 

.تسا هدشن 

هب تراسجو  تأرج  اب  هدروخن و  شناد  ملع و  نادـیم  رد  ار  یئزج  ياه  يزوریپ  بیرف  یملع ، زراب  ياـه  تیـصخش  ققحم ، نادرم 
.دنزیخ یمن  رب  تسا  هتفرگن  رارق  مولع  فیدر  رد  هدشن و  تباث  نآ  یتسردان  ای  یتسرد  زونه  هک  هچنآ  راکنا 

بیغ زیمآرارسا  ناهج  يوس  هب  ییاه  هچیرد 

هراشا

دننادب ناگمه  ات  تسا  هدراذگزاب  بیغ  ناهج  يوس  هب  ار  ییاه  هچیرد  دراد ، دوخ  ناگدنب  هب  تبـسن  هک  یتمحرم  فطل و  زا  ادـخ 
رما کی  بیغ  زا  یهاگآ  هک 
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دوجو نآ  رد  دیدرت  کش و  چیه  ياج  هک  نکمم ؛ دـص  رد  دـص  تسا  يرما  بیغ  رب  ناسنا  طلـست  هکلب  تسین  نکمم  ریغ  لاحم و 
.درادن

تاناویح هب  یحو  . 1

ثحب اهنآ  نوماریپ  هدرتسگ  روط  هب  یسانش  هرشح  یسانش ، روناج  یسانش ، ناویح  ياهباتک  رد  هک  تاناویح  زیگنا  تفگش  ياهراک 
.تسا تاناویح  رد  ماهلا  دوجو  زا  یحضاو  هنومن  تسا  هدش 

ار یگدنز  ياهیدنمزاین  هیلک  هب  ییانشآ  ودوقفم  وضع  نتخاس  هفیظو ، باختنا  راک ، میـسقت  لیبق  زا  نارادناج  لوقعلاریحم  ياهراک 
ناوت یمن  هک  نانچمه  تسا  لقعتو  رکفت  هاگتـسد  دـقاف  ناویح  هک  تسا  یهیدـب  اریز  .دومن  هیجوت  رکفت  لـقعت و  هار  زا  ناوت  یمن 
يارب دوجوم  کی  ییایمیش  یکیزیف و  صاوخ  بیکرت  اریز  تسناد  نارادناج  یجراخ  دوجو  مزیناگرا  یلخاد و  مظن  لولعم  ار  اهنآ 
یمن یفاک  طیحم ، اب  قابطنا  دوقفم و  وضع  نامتخاس  دـیدجت  هفیظو ، باختنا  راـک ، میـسقت  دـننام  یعادـبا  يراـکتبا و  روما  ماـجنا 

.دشاب

اّما دـهد  ماجنا  ًاقیقد  ار  میـسقت  برـض و  قیرفت و  عمج و  لامعا  هک  دوش  هتخاـس  مظنم  ناـنچنآ  تسا  نکمم  باـسح  نیـشام  کـی 
کی هتشون  ای  نانخس  ًاقیقد  دناوت  یم  همجرت  نیـشام  کی  تسین ، یـضایر  هدعاق  کی  راکتبا  عادبا و  هب  رداق  باسح  نیـشام  زگره 

.دشاب یمن  هدنیوگ  هابتشا  حیحصت  هب  رداق  نیشام  نآ  قیقد  مظن  زگره  یلو  دنک  همجرت  ار  رفن 

الاب ناهج  زا  ماهلا  لولعم  ار  اهنآ  هک  نیا  زج  دوش ، یم  هدـید  هقباـس  یب  يراـکتبا  یعادـبا و  ياـهراک  تاـناویح  یگدـنز  رد  نوچ 
درادن يرگید  هیجوت  مینادب 
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(1) .تسا هداهن  یحو  ار  یبای  هار  نینچ  مان  دیجم  نآرق  و 

یتاپ هلت  ینیب و  نشور  . 2

یثداوح زا  دناوخب و  ار  نارگید  راکفا  دناوت  یم  نآ  ددم  هب  هک  دراد  دوجو  يزومرم  دادعتسا  ناسنا  داهن  رد  دنیوگ  یم  نادنمشناد 
هطـساو هب  رود  هار  زا  تاساسحا  راکفا و  هلدابم  دـنک  ادـیپ  یهاگآ  سح ، قوفام  يورین  اـب  دـهد ، یم  خر  تسد  رود  طاـقن  رد  هک 

راکفا فارگلت ، نفلت و  ویدار ، نویزیولت ، لیبق  زا  نیون  ینف  لیاسو  قیرط  زا  دـنچ  ره  تسا  یلمع  رما  کـی  ًـالماک  صوصخم  سح 
.تسا دقتعم  ینیب  نشور  سح  ای  و  یتاپ » هلت   » مان هب  يرگید  هار  يا  هلدابم  نینچ  يارب  شناد ، یلو  دننک  یم  هلدابم  ار 

نآ یناکم ، ینامز و  رود  ياه  هلـصاف  زا  تسا  یقاّفتا  كرد  تردـق  نامه  ینیب  نشور  هک  تسا  نیا  ینیب  نشور  اب  یتاپ » هلت   » قرف
نودب رگید  زغم  هب  يزغم  زا  تاساسحا  تاناجیه و  راکفا و  نآ  هلسو  هب  هک  تسا  یتیفیک  یتاپ » هلت   » یلو یـسح ، لیاسو  نودب  مه 

يارب دنشاب  یم  یبسانم  مان  ود  ره  دنتـسه و  هکـس  کی  يور  ود  یتاپ  هلت  ینیب و  نشور  تقیقح  رد  دوش و  یم  لقتنم  سح  هلیـسو 
.يرادیب رد  هچو  باوخ  رد  هچ  ناسنا ، مود  دید 

هدـنریگ و جاوما  نآ  يارب  دـناد و  یم  جوم  ار  یگدـنز  تسا و  هدـش  لـیاق  يرتـشیب  رظن  تعـسو  هب  هنیمز  نیا  رد  مسیگوـپ »  » زورما
ار هشیدـنا  تفرگ ، ناوت  یم  زین  هشیدـنا  اب  تفرگ  ناوت  یم  میـس  اـب  هک  ناـنچمه  ار  جاوما  هک  تسا  دـقتعم  دسانـش و  یم  هدنتـسرف 

دیآ و یم  شاعترا  هب  ندش  هدیرفآ  زا  دعب  هک  دسانش  یم  یجوم 
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.تسا نتفرگ  لباق  هدنریگ  دوجو  تروص  رد 

حاورا اب  طابترا  . 3

نف نیا  رهام  داتـسا  هک  تسا  نیا  نآ  دامتعا  لباق  نشور و  تروص  هک  دریگ  یم  ماـجنا  یفلتخم  ياـه  تروص  هب  حاورا  اـب  طاـبترا 
یهاگو دهد  یم  خساپ  داتـسا  تالاؤس  هب  وا  حورو  دـنک  یم  باوخ  نیقلت ، هاگن و  اب  دراد ، یگدامآ  راک  نیا  يارب  هک  ار  یـصخش 

.دوش یم  هتشادرب  هدرپ  هتفهن  رارسا  زا  سامت  نیا  رد 

هلیـسو هب  یناوارف  ياه  هلاسر  اهباتک و  هنیمز  نیا  رد  دـشاب  یم  هعلاطم  لباق  نوگانوگ  تاهج  زا  یملع »  » تروص هب  حاورا  اب  سامت 
.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یملع  ياه  فراعملا  هریاد  یخرب  زا  يدایز  تاحفص  هتفای و  شراگن  برغ  قرش و  نادنمشناد 

ریگ یپ  ياهتدـهاجم  اب  دـنا  هتـسناوتن  هک  دـنراد  یم  راهظا  دـنا  هدیـشوک  هار  نیا  رد  زارد  نایلاس  هک  یناسک  نف و  نیا  نادنمـشناد 
يزیگنا تریحو  تداع  قراخ  ياهراک  دنرادرب و  هدرپ  حاورا ، هتخانشان  زومرم و  ناهج  زا  يا  هشوگ  يور  زا  ناوارف  ياهـشیامزآو 

، دوخ باتک  مراهچ  دلج  رد  متـسیب  نرق  فراعملا  هریاد  هدنـسیون  دـنیامن ، هدـهاشم  کیدزن  زا  دوش  یم  ماجنا  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  ار 
لهچ و مان  لودج  نیا  رد  دهد  یم  هئارا  دنا  هدرک  فارتعا  ملع  نیا  تیعقاو  هب  هک  روهشم  نادنمشناد  مان  هک  یلودج  حور ، هرابرد 

.دنک یم  رکذ  ار  اکیرمآ  ناملآ و  ایلاتیا ، ناتسلگنا ، هسنارف ، گرزب  نادنمشناد  زا  رفن  تفه 

هراب نیا  رد  ار  یعدـم  ره  راتفگ  ناوت  یمن  زگره  یلو  حیحـص ، تسا  یبلطم  یلامجا  روط  هب  حاورا  اب  طابترا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا 
.داد زیمت  نایوگغورد  زا  ار  نایوگتسار  میالعو  نیارق  اب  دیاب  هکلب  تفریذپ 
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دارفا هب  ماهلا  . 4

، حالطـصا رد  اقلا  عون  نیا  هب  دنیبب  هاگآ  فقاو و  یبلطم  رب  ار  دوخ  هبترم  کی  ناسنا  دوش و  اقلا  بلق  هب  یبلطم  تسا  نکمم  یهاگ 
.دنیوگ یم  ماهلا 

أـشنم یتـح  داد  رارق  یلومعم  ثداوح  فیدر  رد  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ناوارف  ناـکم  ناـمز و  ره  رد  يردـق  هب  تاـماهلا  هنوـگ  نیا 
.تسا ماهلا  نیمه  يرعش  یلاع  نیماضم  تاراکتبا و  یملع و  تافاشتکا  تاعارتخا و  زا  يرایسب 

: دیامرف یم  دنک و  یم  لقن  دروم  نیا  رد  يا  هنومن  دیجم  نآرق 

(1) ( . ...ِهیِعِضْرَأ ْنَأ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأَو  )

«. هد ریش  ار  دوخ  كدوک  هک  میدرک  ماهلا  یسوم  ردام  هب  »

نیتسار ياه  باوخ  . 5

هشیدـنا و زا  ادـج  تیعقاو  کـی  زا  هک  تسا  ییاـه  باوخ  نآ  تسا و  اـم  رظن  دروم  نآ  عون  کـی  هک  دراد  یماـسقا  عاونا و  باوخ 
دوخ زا  جراخ  ناهج  اـب  ار  اـم  هک  تسا  یهلا  ياـه  باوخ  عون  نیا  .دـهد  یم  شرازگ  اـجرباپ  راوتـسا و  مکحم و  یتیعقاو  زا  نهذ ،

تـسا دایز  يا  هزادـنا  هب  اه  باوخ  لیبق  نیا  دراد و  یم  رب  هدرپ  هشیدـنا  نهذ و  طیحم  زا  رود  یقیاقح  يور  زا  دزاس و  یم  طوبرم 
.درک راکنا  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  هک 

: تسا هدومرف  اه  باوخ  عون  نیا  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(2) «. هوبنلا نم  ًءزج  نیعبس  نم  ءزج  هقداصلا  ایؤرلا  ّنا  »
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يدام تلع  دناوت  یمن  هتشذگ ، اب  هن  دراد ، راک  رس و  هدنیآ  اب  میقتـسم  روط  هب  هک  اه  باوخ  عون  نیا  ، 58/167: راونألا راحب  [ 1 - ] 1
ام تسا و  هدنورپ  دقاف  اه  باوخ  عون  نیا  هکلب  .دومن  وجتـسج  هتـشذگ  رد  ار  اه  باوخ  نیا  هدنورپ  ناوت  یمن  زگره  دشاب و  هتـشاد 

.میا هتفگ  نخس  يا  هنوگ  هب  اه  باوخ  عون  نیا  نوماریپ  تلاسر » گرزب  زار   » باتک رد 
:3/397 و399 و407 و314. تاراشا [ 2 - ] 2
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«. تسا توبن  ءزج  داتفه  زا  یشخب  قداص ، يایؤر  »

مالسا هفسالف  یهاگآ و  ربا 

: دیوگ یم  متشه » طمن   » رد تاراشا »  » باتک رد  انیس  یلعوبا  سیئرلا  خیش  .1

کی یهاـگآ  نینچ  اریز  رواـیب  ناـمیا  وا  هب  نک و  قیدـصت  ار  وا  هدرک  تباـث  ار  نآ  یتسرد  هدـنیآ ، داد و  ربخ  بیغ  زا  یفراـع  رگا 
.دراد یعیبط  بابسا  هتشر 

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  ناهرب  هب  طمن  نیا  تاهیبنت »  » رد زین  و 

صالخ یعیبط  ياوق  تسد  زا  ار  دوخ  هک  دهد  یم  تسد  یتصرف  ناسنا ، حور  يارب  دش ، مک  ساوح  قیرط  زا  حور  تالاغتشا  یتقو 
ناسنا يارب  يرامیب  لاح  رد  باوخ و  رد  یهاگ  تلاح  نیا  دنیبب و  اجنآ  رد  ار  ییاه  تروص  دـنک و  زاورپ  سدـق  بناج  هب  هدرک و 

.دهد یم  خر  زین  يداع  ياه 

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  زین  و 

زا هک  دـنک  یم  یتکرح  دوخ  ای  دـشخب  یم  تکرح  یمـسج  هب  ای  دـهد و  یم  ماـجنا  يراـک  فراـع ، نـالف  هک  دـنتفگ  وت  هب  رگا  و 
هار نآ  زا  زین  وت  رگا  هک  دراد  دوجو  بابـسا  هتـشر  کی  راک  نیا  يارب  اریز  نکم  راکنا  ار  نخـس  نیا  تسا  نوریب  نارگید  ییاـناوت 

.یسر یم  دصقم  نامه  هب  يوش  دراو 

: دیوگ یم  زاب  و 

باوخ عقوم  رد  ناسنا  هک  تسا  هدرک  تباث  ینشور  هب  شیامزآ  هبرجت و 

43 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ ياراد  يرادـیب  عقوم  رد  ناسنا  هک  دراد  یعنام  هچ  نونکا  دـنک ، بسک  یتاعالطا  دریگب و  سامت  جراخ  ناـهج  اـب  دـناوت  یم 
(1) .تسا هدرک  تباث  ار  تقیقح  نیا  زین  شیامزآ  هبرجت و  دشاب و  یتردق 

نینچ بیغ  زا  ناسنا  یهاگآ  هرابرد  دوب  ریظن  مک  یملاع  یناسفن  تاضایر  یهلا و  هفسلف  رد  هک  يدرورهـس  نیدلا  باهـش  خیـش  . 2
: دیوگ یم 

روما هتشر  کی  رب  هتـسج و  ییاهر  یعیبط  ياوق  تسد  زا  ناسنا  سفن  تقو ، نیا  رد  تفای ، شهاک  يرهاظ  ساوح  لغاوش  تقو  ره 
: دیوگ یم  سپس  .دبای  یم  طلست  یبیغ 

ياهادص ای  جاوما و  ای  دننیب و  یم  هک  تسا  ییاه  هتـشون  رطاخ  هب  دنهد  يربخ  بیغ  زا  ایلوا  ناربمایپ و  دننام  لماک  ياه  ناسنا  رگا 
بیغ زا  سپس  دنیوگ  یم  نخس  نانآ  اب  دننک و  یم  هدهاشم  هک  تسا  ییاه  تروص  ایو  دنونـش  یم  هک  تسا  یکانلوه  زیگنا و  لد 

(2) .دنهد یم  ربخ 

هداد و رارق  ثحب  دروم  حورـشم  يا  هنوگ  هب  ار  بیغ  زا  یهاگآ  ناکما  قارـشا » تمکح   » رب دوخ  قیلاعت »   » رد نیهلأـتملا  ردـص  . 3
.دزاس یم  نشور  ایشا ،) روص  ناهج   ) لاثمملاع ای  و  لقع ، ناهج  اب  لاصتا  رثا  رب  سفن  دیوگ : یم 

ار بیغ  زا  یهاگآ  لاح ، هتـشذگ و  زا  يرـشب  مولع  نانکفا  یپ  نادنمـشناد و  ددرگ  نشور  هک  تسا  نیا  تاملک  نیا  لقن  زا  فده 
هدـش عقاو  هکلب  نکمم  یلومعم  رـشب  يارب  بیغ  زا  یهاگآ  هک  ییاـج  .دـننک  یم  یقلت  هدـش  عقاو  هکلب  نکمم  رما  کـی  رـشب  يارب 

موصعم ناماما  ناربمایپ و  يارب  نآ  ناکما  رد  دشاب 

44 ص : 

.مجنپ هلاقم  قارشا ، تمکح  [ 1 - ] 1
هب صاصتخا  هک  یتافـص  زا  یخرب  هتـسناد و  جراخ  ندوب  رـشب  هریاد  زا  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما هک  دنتـسه  یناسک  هالغ  [ 2 - ] 2

.دنناد یم  تباث  نانآ  يارب  دراد  ادخ 
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.دنام دهاوخن  یقاب  يدیدرت  کش و  ياج 

: میهد رکذت  ار  يا  هتکن  تسا  مزال  شخب  نیا  نایاپ  رد 

هکلب نکمم  رما  کی  ار ، بیغ  زا  یهاگآ  عوضوم  ، يرشب مولع  مینادب  هک  تسا  نیا  زورماو  زورید  نادنمشناد  نانخـس  لقنزا  فده 
.میشاب هتشاد  دیدرت  کش و  نآ  ناکما  رد  دیابن  فیصوت ، قیدصت و  نینچ  اب  تسا و  هدرک  یقلت  ققحم ،

شخب نیا  رد  هک  يداع  ياه  قیرط  زا  ریغ  تسا ، یقیرط  زا  بیغ ، رب  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  یهاـگآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
.تسین نآ  رد  داحتا  رب  هاوگ  هجیتن ، رد  كارتشا  و  میتفگ ، نخس  اهنآ  نوماریپ 

ینعم نیا  هب  هن  میدرک ، داهشتسا  اهنآ  هبو  میتفگ  نخس  حاورا  اب  طابترا  ای  قارشا و  دوهـش و  فشک و  زا  شخب  نیا  رد  ام  رگا  زین  و 
فدـه هکلب  میراذـگب  هحـص  حاورا ، اب  طابترا  یعدـم  ره  قیدـصت  هب  ای  میریذـپب ، ار  قارـشا  فشک و  یعدـم  ره  راـتفگ  هک  تسا 

.دشاب یم  نوریب  ام  ثحب  ورملق  زا  ًالعف  تسیچ  اهنآ  تایصوصخ  دودح و  اما  تسا و  یلامجا  قیدصت 

45 ص : 
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تسا یهلا  میلعت  هب  ناماما  ناربمایپ و  موس  تفرعم  - 3

: دوش یم  روصت  هنوگ  ود  بیغ ، زا  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  یهاگآ 

.دنشاب هاگآ  یهلا ، میلعت  نودب  . 1

زا دنوادخ  ایو  دنشاب  هتخومآ  ربمایپ  زا  ماجنارـس  و  لبق ، ماما  زا  مادک  ره  زین  ناماما  دشاب و  هدرک  میلعت  ناربمایپ  هب  هاگآ ، يادخ  . 2
.دشاب هدرک  میلعت  نانآ  هب  يرگید  هار 

ینعی مود  هنوگ  هب  تسین و  یهلا  میلعت  نودب  یتاذ و  بیغ ، زا  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  هک  دنا  هدرک  حیرصت  یگمه  هعیش  نادنمـشناد 
یهلا ملع  هنوگ  هب  ار  نانآ  ملع  دننادب و  یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما ملع  هک  یناسک  تسا و  یهلا  میلعت  هب 

هب ار  زیزع  هدنناوخ  هجوت  تسا  مزال  اج  نیا  رد  .دشاب  یم  كرش  مزلتسم  هدیقع  نیا  ًالوصا  دنیآ و  یم  رامش  هب   (1)« هالغ  » زا دننادب 
: مینک بلج  تسا  دنمدوس  زین  باتک  نیا  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  یبلطم 

46 ص : 

.141 85 و 3/138 _ _ 1/83 مثیم : نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هبطخ 124 ؛ هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
http://www.ghaemiyeh.com


زین و  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  ناربمایپ و  نامز  رد  هک  دوش  یم  نشور  گرزب  نادنمـشناد  ياه  هتفگ  تایاور و  هب  هعجارم  اب 
تایآ و رد  تهج  نیا  زا  تسا و  هدـش  یم  هدـیمهف  یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و  ملع  بیغ » ملع   » هژاو زا  یهاـگ  دـعب ، ياـه  هرود  رد 

یهلا میلعت  هب  هکلب  تسین ، یتاذ  بیغ ، زا  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  هک  تسا  هدش  حیرـصت  ًاررکم  نادنمـشناد  تاملک  رد  زین  تایاور و 
.تسا یلبق  ماما  ربمایپ و  زا  نتخومآ  ای  هریغ و  یحو و  هار  زا  و 

: نادنمشناد ياهراتفگ  تایاور و  زا  یخرب  نتم  کنیا  و 

داد ربخ  هدنیآ  ثداوح  یخرب  زا  هبطخ  نآ  نمض  رد  دناوخ و  يا  هبطخ  هرصب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لمج ، گنج  نایاپ  زا  دعب  . 1
دیراد بیغ » ملع   » امش ایآ  بیغلا »! ملع  نینمؤملا  ریمأ  ای  تیطعأ  دقل  : » تفگ ناشیا  هب  ناوارف  یبجعت  اب  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی 

.تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  ًاتاذ  هک  تسا  ادخ  اریز  دراد  ادخ  هب  صاصتخا  بیغ  ملع  هک  دوب  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیاو 

«. ...ملع يذ  نم  مّلعت  وه  اّمنإ  بیغلا و  ملعب  وه  سیل  :» تفگ دیدنخ و  وا  خساپ  رد  یمارگ  نآ 

هیلع هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  هلیـسو  هب  هکلب  تسین  یهلا  میلعت  نودـب  یتاذ و  بیغ » ملع  » مهد یم  ربخ  هدـنیآ  ثداوح  زا  نم  هک  نیا  »
(1) «. ...تسا هدش  میلعت  نم  هب  ( ملسو هلآو 

ملع  » امش هک  دنراد  هدیقع  مدرم ) زا  یهورگ   ) نانیا موش  تیادف  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) متفه ماما  هب  نسحلا  نب  هّللادبع  نب  ییحی  . 2
.دیراد بیغ »

نآ زا  هدیسر و  ام  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  زا  میناد  یم  ام  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  هن  دومرف ...: وا  خساپ  رد  ترـضح 
هثارو ّالإ  یه  امهّللاو  ال  میا ، هتخومآ  ترضح 

47 ص : 

ار بلطم  نیمه  دناوخ  دـیهاوخ  متـشه  لاؤس  مهد ، شخب  رد  هک  یتیاور  لیذ  زین  فجن و  پاچ  ص 14 ، دیفم ، خیش  یلاما  [ 1 - ] 1
نآ هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نارایزا  رفن  دـنچ  ...بیغلا  ملع  یلإ  کبـسنن  الو  ًاریثک  ًاملع  ملعت  کـّنا  ملعن  نحن  : دـنک یم  دـییأت 

اب ار  امش  ینعی  میهد  یمن  تبسن  بیغ  ملع  هب  ار  امش  لاح  نیع  رد  اّما  دیراد  يا  هدرتسگ  ملع  امش  میناد  یم  ام  دنیوگ  یم  ترضح 
.1/257: یفاک لوصا  .مینک  یمن  فیصوت  بیغ » هب  ملاع   » هلمج
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(1) (. ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  نع 

: دسیون یم  يافوتم 413 ) ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  راوگرزب  خیش  . 3

چیه ملعو  دشاب  هتخوماین  یـسک  زا  دشاب و  یتاذ  وا  ملع  هک  تسناد  بیغ » هب  ملاع   » تفـص ياراد  قلطم  روط  هب  ناوت  یم  ار  یـسک 
بیغ هب  ملاع  دوش  هتفگ  قلطم  روط  هب  ناماما  هرابرد  دـیابن  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  ور  نیا  زا  تسین  یتاذ  گرزب  دـنوادخ  زج  سک 
میلعت هب  ماجنارس  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  لبق و  ماما  زا  دافتـسم  نانآ  ملع  هک  دوش  هداد  حیـضوت  دیاب  هکلب  دنتـسه 

(2) «. تسا یهلا 

: دسیون یم  لاس 548 ) تشذگرد  ) یسربط خیش  موحرم  هعیش  ردقیلاع  رسفم  . 4

سک چیه  دشاب و  یتاذ  وا  ملع  دنادب و  ار  اه  بیغ  همه  هک  درک  فیصوت  بیغ » هب  ملاع   » هلمج اب  ناوت  یم  ار  یسک  هعیش  هدیقع  هب 
هدرک لقن  ناماما  ریاسو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  ینـسو  هعیـش  نادنمـشناد  هک  یناوارف  یبیغ  ياهربخ  اّما  تسین و  نینچ  نیا  ادخ  زج 

(3) «. تسا هتخومآ  دنوادخ  زا  زین  ادخ  لوسر  هدیسر و  نانآ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  همه  دنا 

48 ص : 

.دیفم خیش  لئاسملا »  » باتک زا  لقن  هب   26/106: راونالاراحب ص0 38 ؛ تالاقملا ، لئاوا  [ 1 - ] 1
:3/261 و5/205. نایبلا عمجم  [ 2 - ] 2

.دش لقن  ناشیا  مالک  نومضم  ص 211 ، نآرقلا ، تاهباشتم  [ 3 - ] 3
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: دسیون یم  لاس 588 ) تشذگرد   ) یناردنزام بوشآ  رهش  نب  دمحم  نیدلادیشر  . 5

نانآ هب  ار  بیغ  ملع  زا  یـشخب  دـنوادخ ، هکلب  دـشاب  یتاذ  نانآ  ملع  هک  ینعم  نیا  هب  هن  اّما  دـنراد  یهاـگآ  بیغ  زا  ماـما  ربماـیپ و  »
(1) «. دشاب یم  كرش  مزلتسم  درادن  یتوافت  ادخ  ملع  اب  تسا و  یتاذ  نانآ  ملع  هک  نیا  هب  هدیقع  و  تسا ، هتخومآ 

: دسیون یم  يافوتم 679 )  ) ینارحب مثیم  نبا  نیدلا  لامک  . 6

صاصتخا میلعت  نودب  بیغ » ملع   » دشاب و نتخومآ  میلعت و  نودب  هک  تسا  یبیغ  ملع  دـناد  یمن  ادـخ  زج  هک  یبیغ  ملع  زا  روظنم  »
(2) «. تسا هدوب  یهلا  میلعت  هب  دنک  ادیپ  بیغ  زا  یهاگآ  سک  ره  ادخ  زجو  دراد  ادخ  هب 

: دسیون یم  لاس 655 ) تشذگرد   ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  . 7

هب دنتسم  بیغ ، زا  نانآ  یهاگآ  مییوگ  یم  اّما  دنهدب  ربخ  بیغ  زا  هک  دنشاب  یـصاخشا  رـشب  دارفا  نایم  رد  هک  مینک  یمن  راکنا  ام  »
3 «. دروآ یم  مهارف  بیغزا  ار  نانآ  ندش  هاگآ  هلیسو  دنوادخ  تسا و  دنوادخ 

یم لطابلا » جهن  لاطبا   » باتک رد  شبصعت  همه  اب  هتسیز ،) یم  مهد  مهن و  هدس  رد  هک   ) ینس دنمـشناد  نامه  ناهبزور  نب  لضف  . 8
: دسیون

یحو اـب  میلعت  نیا  هار  تسا و  زیاـج  یهلا  میلعت  هب  بیغ  زا  نداد  ربـخ  يرآ  دراد  بیغ  ملع  دوـش : هتفگ  یـسک  هراـبرد  تسین  اور  »
هتبلا ماهلا ، ای  تسا و 

49 ص : 

:1/84و 3/140. مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 1 - ] 1
.يدلج پاچ 4  ، 1/427: دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 2 - ] 2

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_49_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. دناد یم  بیغ  زا  یهاگآ  ياههار  زا  یکی  ار  ماهلا  هک  یسک  دزن 

: دسیون یم  رفظم  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  همّالع  . 9

( مالسلا مهیلع   ) ناماما ملع  هک  دنک  مهوت  دیابن  سک  چیه  تسا و  یهلا  میلعت  هب  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما ملعو  تسا  یتاذ  ادخ  ملع  »
(2) «. دنراد یهاگآ  بیغ  زا  یهلا ، میلعت  هب  اّما  دنرادن  بیغ  ملع  ًاتاذ  ناماما  مییوگب  هکدرادن  یعنام  سپ  تسا  ادخ  ملع  دننام 

: دسیون یم  نازیملا »  » ریسفت رد  ییابطابط  همّالع  . 10

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اج  ره  دوب و  دهاوخ  وا  میلعت  هب  دشاب  هاگآ  بیغ  زا  وا  زج  سک  ره  تسا و  هاگآ  بیغ  زا  ًاتاذ  دنوادخ  »
بیغ هب  ملاع  ًاتاذ  ًالقتـسم و  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  مرادـن  بیغ  ملع  دـیوگ : یمو  دـنک  یم  راکنا  ار  بیغ  زا  دوخ  یهاگآ  ( ملـسو

(3) «. تسا هدش  هتخومآ  نم  هب  ادخ  بناج  زا  مناد  یم  هچ  ره  و  متسین ،

50 ص : 

.مق پاچ  ، 2/343: رفظم قدصلا ، لئالد  [ 1 - ] 1
ص 7و47. مامإلا ، ملع  [ 2 - ] 2

.132 _ 20/131: نازیملا [ 3 - ] 3
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موس تفرعمو  یمالسا  نادنمشناد  - 4

: دسیون یم  يافوتم 413 )  ) دیفم خیش  . 1

(1) «. دنتشاد یهاگآ  نآ  عوقو  زا  لبق  اهدماشیپ ، ثداوح و  هب  دندوب و  هاگآ  مدرم  زا  یخرب  ریامض  هب  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما »

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  و  . 2

شیپ ثداوح ، اهدماشیپ و  هلسلس  کی  عوقو  زا  هک  تسا  ترضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع تماما  ياه  لیلد  زا  یکی  »
(2) «. تسا هدش  نشور  وا  ياهربخ  یتسرد  قدص و  يدنچ  زا  سپ  تسا و  هداد  ربخ  اهنآ  عوقو  زا 

هب یهلا  میلعت  دوش و  یم  هاگآ  یهلا  میلعت  هب  دوش  هاگآ  یـسک  نطاب  زا  رگا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما : » دـسیون یم  رگید  ياـج  رد  و  . 3
(3) «. ...تسا اههار  نآ  زا  هار  ود  هک  ندید  باوخ  نیشیپ و  ماما  زا  نتخومآ  دریگ : یم  تروص  هار  دنچ 

لیلد نخس  نیا  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما بیغ  ملع  رکنم  راوگرزب  نآ  هک  هداد  تبـسن  دیفم  خیـش  هب  يا  هدنـسیون  رگا  نیاربانب 
دهاوخ وا  يزروضرغ  ای  یعالطا  یب 

51 ص : 

:26/104و 42/258. راونالاراحب ص 38 ؛ تالاقملا ، لئاوا  [ 1 - ] 1
.يدنوخآ پاچ  ص 148 ، دیفم ، خیش  داشرا  [ 2 - ] 2
.موس پاچ  ص 80 ، هراتخملا ، لوصفلا  [ 3 - ] 3
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.دوب

: دسیون یم  تاداقتعا  هلاسر  رد  ( 449 يافوتم  ) یکجارک یلع  نب  دمحم  حتفلاوبا  ردقیلاع  گرزب و  دنمشناد  . 4

ماما وا  موصعم  دنزرف  هدزای  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هعیـش  تاداقتعا  زا  »
هتخاس و رهاظ  اهنآ  تسدب  یتازجعم  نانآ  تماما  تابثا  يارب  ادخ  تسا و  هدش  نییعت  یلاعت  يادخ  بناج  زا  اهنآ  تماما  .دنتسه و 

(1) «. ...تسا هدومن  هاگآ  هدنیآ  ثداوحو  تاعوضوم  اه و  بیغ  زا  يرایسب  هب  ار  نانآ 

: دسیون یم  یسربط  مالسإلا  نیما  . 5

: تفگ یم  داد و  یم  ربخ  بیغ  زا  هک  دوب  نیا  حیسم  ترضح  تازجعم  زا  یکی  هک  روطنامه  »

(2) ( . ...ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدَت  امَو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَو  )...

«. مهد یم  ربخ  دینک  یم  هریخذ  ناتاه  هناخ  رد  دیروخ و  یم  هچنآ  زا  امش  هب  نم  »

تازجعم و زا  روط  نیمه  دوب  ترـضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  ياـه  هزجعم  زا  زین  و 
(3) «. تسا هدمآ  رد  عقاو  اب  قباطم  همه  هک  تسا  وا  یبیغ  ياهربخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع تماما  ياه  لیلد 

: دسیون یم  نآرقلا » تاهباشتم   » جرا رپ  باتک  رد  یناردنزام  بوشآ  رهش  نب  دمحم  . 6

یهاگآ هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  زا  یـشخب  تسا و  بیاـغ  هک  ییاـهزیچ  زا  یتمـسق  هب  یهلا  میلعت  هب  ماـما  ربماـیپ و  تسا  نکمم  »
(4) «. ...دنشاب هتشاد 

52 ص : 

.1/245: یکجارک دئاوفلا  زنک  [ 1 - ] 1
.49/ نارمع لآ  [ 2 - ] 2

.هیمالسا پاچ  ص 172 يرولا ، مالعا  [ 3 - ] 3
ص 211. نآرقلا ، تاهباشتم  [ 4 - ] 4
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یم سپس  دنک و  یم  لقن  هحفص  تسیب  دودح  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما یبیغ  ياهربخ  زا  یشخب  بقانم »  » باتک رد  زین  و  . 7
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هتخاس و  هاگآ  اهنآ  زا  ار  دوخ  یمارگ  لوسر  دنوادخ ،  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  اهنیا  مامت  دسیون :

(1) .تسا هدرک  هاگآ  اهنآ  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع یناهنپ  رد  مه  ملسو )

: دسیون یم  تسا ) هتسیز  یم  يرجه  مشش  هدس  رد  هک   ) يزار حوتفلاوبا  خیش  موحرم  گرزب ، رسفم  . 8

وا یلاعت  يادخ  هک  نآ  هب  هاّیإ  یلاعت  هّللا  مالعاب  دوب  بیغ  رابخا  یعون  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  تازجعم  هلمج  زا  »
(2) «. دشاب هدوب  وا  توبن  تمالع  لیلد و  ات  داد  ربخ  یحو  هب  ار 

هیلع  ) یلع نانمؤمریما  یهاگآ  هب  دوخ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  ياـج  دـنچ  رد  لاس 679 ) ياـفوتم   ) ینارحب مثیم  نبا  نیدـلا  لاـمک  . 9
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  مّلعت  میلعت و  ینعم  یگنوـگچ و  رد  هدرک و  حیرـصت  یمارگ  ربماـیپ  زا  میلعت  هب  بـیغ  زا  ( مالـسلا

(3) .تسا هداد  یتاحیضوت  ( مالسلا هیلع   ) یلع و  ملسو )

: دسیون یم  هغالبلا  جهن  حرش  رد  لاس 655 ) تشذگ  رد   ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  . 10

ياعدا هن  تسا و  ییادخ  ياعدا  هن  داد » مهاوخ  ربخ  دیسرپب  نم  زا  هدنیآ  ثداوح  زا  هچ  ره  : » دیوگ یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  نیا 
سپس ما  هتخومآ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  ار  بیغزا  یهاگآ  نیا  نم  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  روظنم  هکلب  توبن ،

53 ص : 

.فجن پاچ  ، 2/112: بقانم [ 1 - ] 1
.يدلج پاچ 12  ، 3/268: يزار حوتفلا  وبا  ریسفت  [ 2 - ] 2

.141  _ :1/82_85 و2/390 و3/139 مثیم نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 3 - ] 3
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: دسیون یم 

میا و هتفای  عقاو  اب  قباطم  ار  وا  ياهربخ  همه  هدرک و  ناحتما  تسا  هدـش  رداص  وا  زا  هک  یبیغ  ياهربخ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ام 
: تسا تسرد  تسار و  تسا  هدومرف  ترضح  نآ  هک  يا  هلمج  هک  تسا  نیا  لیلد  ترضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  ییامن  عقاو 

«. ...مکأبنا الا...هعاسلا  نیبو  مکنیب  امیف  ءیش  نع  ینولأست  هدیب ال  یسفن  يّذلاوف  »

(1) «. درک مهاوخ  ناتهاگآ  دیسرپب  هچ  ره  زا  و  مراد ) ربخ  هدنیآ  ثداوح  زا   ) تسوا رایتخا  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  »

ار مالسلا ) هیلع   ) یلع تماما  تابثا  ياههار  زا  یکی  هتشاگن  دیاقع  لوصا  نوماریپ  هک  ییاهباتک  رد  يافوتم 726 )  ) یلح همّالع  . 11
(2) .تسا هتسناد  راوگرزب  نآ  یبیغ  ياهربخ 

یلع یبیغ  ياهربخ  زا  يدادـعت  نیبلاطلاداشرا »  » باتک رد  لاس 826 ) تشذگرد   ) دادقم لضاف  موحرم  هعیش  گرزب  دنمـشناد  . 12
نآ یهاـگآ  نیمه  دـیآ و  رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ترـضح  نآ  یبـیغ  ياـهربخ  دـسیون : یم  هدرک و  لـقن  ار  مالـسلا ) هیلع  )

(3) .تسا وا  تماما  نارگید و  زا  وا  تیلضفا  لیالد  زا  یکی  بیغ  زا  ترضح 

: دسیون یم  لاس 1104 ) تشذگرد   ) یلماع رح  خیش  ردقیلاع  ثدحم  . 13

54 ص : 

.يدلج پاچ 4  ، 2/175: دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 1 - ] 1
؛ فجن پاچ  ص 24 ، نیقیلا ، فشک  دـیدج ؛ پاچ  ص 70 ، نیدشرتسملا ، جهن  ناهفـصا ؛ پاچ  ص 219 ، دیرجت ، حرـش  [ 2 - ] 2

.یگنس پاچ  ص 80 ، همارکلا ، جاهنم 
.یئبمب پاچ  ص 180 ، نیبلاطلا ، داشرا  [ 3 - ] 3

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_54_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_54_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_54_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم رتاوتم  تسا ، هدرک  میلعت  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  ملع  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما ربمایپ و  هب  دـنوادخ  تسا : نیا  نآ  دافم  هک  یثیداحا 
(1) .دشاب

(2) .تسا هاگآ  اهنابز  عیمج  هب  ماما  دسیون : یم  رگید  ياج  رد  و  . 14

: دسیون یم  زاب  و  . 15

یم دننادب  ار  يزیچ  دندرک  یم  هدارا  هاگره  ...دنتـسناد و  یم  یهلا  میلعت  هب  ار  اه  بیغ  زا  يرایـسب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما ربمایپ و 
(3) (. دش یم  میلعت  نانآ  هب  ادخ  فرط  زا  و   ) دنتسناد

: دسیون یم  لوصالا »  نیناوق   » باتک هیشاح  رد  لاس 1298 ) تشذگرد   ) ینیوزق یلع  دیس  راوگرزب  ملاع  . 16

تفگ ناوت  یم  تسا و  وا  تماما  ياه  هناشن  زا  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  ماما  یهاگآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ضیفتـسم  تایاور  زا  »
(4) «. تسا هعیش  بهذم  تایرورض  تاداقتعا و  زا  بلطم  نیا 

: دسیون یم  يافوتم 1319 )  ) ینایتشآ نسح  دمحم  ازریم  جاح  راوگرزب  همّالع  . 17

ملع هچنآ  زج  تسین  ناهنپ  نانآ  زا  زیچ  چیه  دنراد و  یهاگآ  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما هک  تسا  نیا  قح  »
كرابت و يادخ  هب  صتخم  نآ ، هب 

55 ص : 

.13/92: هعیشلا لئاسو  [ 1 - ] 1

.12/385: باتک نامه  [ 2 - ] 2
.یگنس پاچ  ص 48 ، همهملا ، لوصف  :7/441 و  هادهلا تابثا  [ 3 - ] 3

تاعوضوم زا  یشخب  هب  وا  ملع  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  هب  ماما  ملع  زا  ینیوزق  موحرم  دوصقم  هتبلا  ،ص 148 . نیناوق هیشاح  [ 4 - ] 4
.دوش هعجارم  ناشیا  راتفگ  لصا  هب  تسا ، هدنیآ  لاحو و  هتشذگ  ثداوحو 
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(1) «. تسا یلاعت 

: دسیون یم  هلاسر  نآ  رد  يافوتم 1312 ) « ) هعاسلا ملع   » هلاسر هدنراگن  . 18

ناـک و اـم  عـیمج  هب  دـنملاع  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ربـمغیپ و  باـنج  هک  تسا  نـیا  تـسا  بهذـم  قـح  هـک  بـلطم  لـصح  اـم  سپ  »
(2) «. ...نوکیام

: دسیون یم  رفظم  نیسح  دمحم  خیش  موحرم  همالع  . 19

ای ماـهلا  هار  زا  ناـنآ  هب  مـالع  دـنوادخ  هک  تسا  یملع  دوصقم  دنتـسه  هاـگآ  بیغ  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـماما مییوگ  یم  هک  نیا  »
(3) «. دزومآ یم  رگید  ياههار  ای  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  نتخومآ 

: دسیون یم  مامالا » ملع   » هلاسر رد  ییابطابط  همّالع  . 20

ار نئاک » وه  ام  نوکی و  ام  ناک و  ام  ملع   » دنوادخ هک  دیآ  یم  رب  تسا  هدیـسر  يده  همئا  مرکا و  لوسر  زا  هک  يا  هریثک  رابخا  زا  »
(4) «. دنا هدرب  ثرا  هب  ترضح  نآ  زا  ار  ملع  نامه  مه  مالسلا ) مهیلع   ) يده همئا  هداد و  مالسا  یمارگ  لوسر  هب 

56 ص : 

.2/60: دئارفلا حرش  یف  دئاوفلا  رحب  [ 1 - ] 1
.یگنس پاچ  ص 130  هعاسلا ،» ملع   » هلاسر [ 2 - ] 2

ص 6. مامإلا ، ملع  [ 3 - ] 3
لقن هنومن  بابزا  یمالسا  نادنمـشناد  زا  یهورگ  راتفگ  هک  شخب  ود  نیا  رد  یطخ ص 3 ، هخسن  یبرع  مامإلا ، ملع  هلاسر  [ 4 - ] 4

.دشاب رود  يردق  اهنآ  تاملک  یظفللا  تحت  همجرت  زا  هچرگ  میروایب  ار  نانآ  ياه  هتفگ  نومضم  دوصقم و  میدرک  یعس  دش 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_56_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_56_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_56_4
http://www.ghaemiyeh.com


موس تفرعم  نوماریپ  ییاه  باتک  - 5

: تسا هورگ  هس  دنا  هدرک  ثحب  ماما  ربمایپ و  بیغ  ملع  تابثا  نوماریپ  هک  ییاه  هلاسر  اهباتک و 

.تسا هدش  هتشاگن  بیغ  ملع  هرابرد  ًالقتسم  هک  ییاه  هلاسر  اهباتک و  کی :

ای تسا و  هدرک  ثحب  هدرتسگ  روط  هب  هنیمز  نیا  رد  لاح  نیع  رد  یلو  هدـشن ، هتـشاگن  بیغ  ملع  هرابرد  ًالقتـسم  هک  ییاـهباتک  ود :
.تسا هدومن  يروآ  عمج  ار  هلأسم  نیا  هب  طوبرم  تایاور 

.تسا هدش  ثحب  هراب  نیا  رد  لمجم  رصتخم و  هنوگ  هب  اهنآ  رد  هک  ییاهباتک  هس :

دروم هزادـنا  هچ  اـت  نادنمـشناد  رظن  رد  هلأـسم  نیا  دوش  نشور  اـت  میروآ  یم  ار  مود  لوا و  هورگ  ياـهباتک  ماـن  تسرهف  اـجنیا  رد 
.دشاب یم  هلأسم  نآ  تیمها  رب  لیلد  هلأسم  ره  هرابرد  فیلأت  ثحب و  يدایز  هک  تسا  حضاو  اریز  تسا  هدوب  تیمها 

(. لاس 290 تشذگرد   ) رافص نسح  نب  دمحم  فیلأت  تاجردلا » رئاصب   » باتک . 1

57 ص : 
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.تسا هدش  يروآدرگ  يا  هدرتسگ  رایسب  روط  هب  ماما  ملع  هب  طوبرم  تایاور  باتک  نیا  رد 

(. يافوتم 328  ) ینیلک خیش  فیلأت  یفاک »  » فیرش باتک  . 2

.تسا هدش  يروآ  عمج  باب  یس  دودح  رد  هدرتسگ  روط  هب  ماما  ملع  هب  طوبرم  ثیداحا  زین  باتک  نیا  رد 

(. لاس 1091 تشذگرد  ) یناشاک ضیف  نسحم  الم  فیلأت  یفاو »  » باتک . 3

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  درومو  لقن  ماما  ملع  هب  طوبرم  ثیداحا  باتک  نیا  لوا  دلج  رد 

(. يافوتم 1104  ) یلماع رح  خیش  فیلأت  تازجعملاو » صوصنلاب  هادهلا  تابثا  . » 4

.تسا هدش  هدروآ  يده  همئا  یمارگ و  لوسر  یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  اهدص  باتک  نیا  رد 

(. ای 1109 لاس 1107  تشذگرد   ) ینارحب مشاه  دیس  فیلأت  زجاعملا » هنیدم   » باتک . 5

مهیلع  ) نیموصعم یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  هاـجنپ  دصـشش و  دـسیون : یم  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی  هچنآ  رباـنب  زین  باـتک  نیا  رد 
.تسا هدش  لقن  مالسلا )

.تسا هدش  پاچ  ًاریخا  هک  ینارحب ، مشاهدیس  فیلأت  زین  تازجعملا » عیبانی   » باتک . 6

.تسا هدش  يروآ  عمج  هدرتسگ  رایسب  هن  طسوتم و  يا  هنوگ  هب  ماما  ملع  هب  طوبرم  ثیداحا  زین  باتک  نیا  رد 

(. يافوتم 1110  ) یسلجم همّالع  فیلأت  راونألاراحب  . 7
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.تسا ماما  ملع  ثیداحا  هب  طوبرم  باتک  نیا  دیدج  پاچ  زا  مشش  تسیب و  دلج 

(. لاس 1270 زا  سپ  يافوتم   ) یتشر مالسإلا  خیش  فیلأت  رونلا »  » مان هب  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما ملع  نوماریپ  يا  هلاسر  . 8

.تسا دوجوم  یشعرم  هّللا  هیآ  هناخباتک  رد  مق ، رد  هلاسر  نیا  یطخ  هخسن 

نیا ق ) _. يافوتم 1342ه ) يزاریـش نیـسحلادبع  دیـس  اقآ  موحرم  هتـشون  ینامحرلا » ءافلخلا  بتارمب  یناملـسلا  فراـعم   » هلاـسر . 9
.تسا هدش  پاچ  ق  1312ه ._ لاس رد  هلاسر 

.تسا هدش  پاچ  لاس 1286 رد  هلاسر  نیا  لاس 1312 ،) تشذگرد  ) يزیربت مالسإلا  هجح  فیلأت  هعاسلا » ملع   » هلاسر . 10

.يزیربت مالسالا  هّجح  فیلأت  بیغلا » حیتافم  . » 11

(. يافوتم 1381 ) رفظم نیسح  دمحم  خیش  موحرم  فیلأت  مامإلا » ملع  . » 12

.تسا هدش  پاچ  زیربت  رد  ییاهیقرواپ  اب  قوف  باتک  همجرت  . 13

.تسا هدش  پاچ  فجن  رد  هک  يرقنس ، يرئاح  یلع  دمحم  خیش  ياقآ  بانج  رصاعم  دنمشناد  فیلأت  مامإلا » ملع  یف  ماهلالا  . » 14

( . مالسلا هیلع   ) یلع هیبیغ  رابخا  . 15

زا مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  جـنپ  داتفه و  تسا  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی  هتـشون  هک  باتک  نیا  رد 
.تسا هدش  يروآ  عمج  اهباتک  ریاس  هغالبلا و  جهن 

خیش جاح  ياقآ  بانج  رصاعم  دنمشناد  هتشون  بیغ » ملع   » هلاسر .16
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.تسا هدش  پاچ  دهشم  رد  هک  يدورهاش ، يزامن  یلع 

.ییابطابط همّالع  هتشون  یسراف ، هب  مالسلا ، ) هیلع   ) ماما ملع  هرابرد  هاتوک  یثحب  هلاسر  . 17

.تسا دوجوم  بناجنیا  شیپ  نآ  یطخ  هخسن  هک  ییابطابط  همّالع  ترضح  هتشون  یبرع ، هب  رگید  يا  هلاسر  . 18

پاچ نارهت  تالجم  زا  یکی  رد  هلاسر  نیا  یهوکزوریف ، يریما  ياـقآ  باـنج  رـصاعم  دنمـشناد  هتـشون  یبنلا » ملع  یف  هزیجو  . » 19
.تسا هدش 

زا ناماما  ناربمایپ و  ملع  هرابرد  هبناج  همه  ًابیرقت  هدرتسگ و  روط  هب  باتک  نیا  رد  هدنراگن ، فیلأت  لوا ، دلج  نآرقلا » میهافم  . » 20
.تسا هدش  ثحب  دیجم  نآرق  رظن 
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بیغ زا  ناربمایپ  یهاگآ  نآرق و  - 6

هراشا

زا ناهنپ  روما  زا  ار  ادخ  صاخ  ناگدنب  زا  یخرب  و  مالسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ یهاگآ  اراکـشآ  هک  دراد  دوجو  یتایآ  دیجم  نآرق  رد 
نیا رد  دناوت  یمن  اهنآ  دافم  رد  تقد  زا  سپ  دـناد  یم  ینامـسآ  یحو  ار  نآرق  هک  یناملـسم  درف  چـیه  دـنک و  یم  قیدـصت  سح ،

.دشاب هتشاد  دیدرت  هلأسم 

: دنهورگ ود  رب  تایآ  نیا 

هراشا

ار شیوخ  ناربمایپ  دنوادخ  دیامرف : یمو  دنک  یم  قیدـصت  بیغ ، زا  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ یهاگآ  یلک  روط  هب  هک  یتایآ  . 1
.دزاس یم  هاگآ  ناهنپ ، روما  زا 

زا یخرب  اـی  دـنا و  هداد  ربـخ  بیغزا  یـصوصخم ، دراوم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربماـیپ دـهد  یم  یهاوـگ  ینـشور  هب  هک  یتاـیآ  . 2
هاگآ یناهنپ  روما  زا  هدرک و  ادیپ  طابترا  ناهج  نیا  بیغ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ردام  دننام  دنا  هدوبن  مه  ربمایپ  هک  ادخ  ناگدـنب 

یم هاگآ  بیغ  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  یخرب  دـنوادخ  هک  هدـش  هداد  لوا  هورگ  تایآ  رد  هک  يدـیون  نآ  تقیقح ، رد  و  دـنا ، هدـش 
.دنا هدش  هاگآ  بیغ  زا  ای  دنا و  هداد  ربخ  بیغ  زا  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  هدیشوپ و  ققحت  هماج  مود  هورگ  تایآ  رد  دزاس 
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تسخن هورگ  تایآ 

ٌرْجَأ ْمُکَلَف  اوُقَّتتَو  اُونِمُْؤت  ْنِإَو  ِِهلُـسُرَو  ِهّللِاب  اُونِمآ  ُءاشَی َف  ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  َهّللا  َّنِکلَو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناـک  اـمَو  . )... 1
(1) (. ٌمیِظَع

وا ناگداتـسرف  ادخ و  هب  سپ  دـنیزگ  یم  رب  دـهاوخب  ار  هک  ره  شیوخ  ناگداتـسرف  زا  یلو  دـنک  یمن  علطم  بیغ  رب  ار  امـش  ادـخ  »
«. تسا امش  يارب  گرزب  یشاداپ  دیشاب  راگزیهرپ  دیروایب و  نامیا  رگاو  دیروایب  نامیا 

ناربمایپ يارب  تلیـضف  نیا  دنک و  یمن  هاگآ  بیغ  زا  ار  دوخ  يداع  ناگدنب  دـنوادخ ، دـناسر  یم  هک  نیا ، زا  رت  نشور  يریبعت  هچ 
(2) .دنتسه دنوادخ  هدیزگرب  ناگدنب  هک  تسا  مالسلا ) مهیلع  )

(3) ( . ًادصَر ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْسَی  ُهَّنِإَف  لوُسَر  ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ * ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  . ) 2

ناگدنب نآ  دنـشاب و  وا  تیاضر  دروم  هک  یناگدنب  رگم  دنک  یمن  هاگآ  شیوخ  بیغ  رب  ار  سک  چیه  سپ  تسا  بیغ  ياناد  ادخ  »
«. دهد یم  رارق  نابهگن  ناشرس ، تشپو  ولج  زا  دوخ  ناگداتسرف  يارب  ادخ  و  وا ، ناگداتسرف  زا  دنترابع 

یم هاـگآ  بیغ  زا  ار  دوـخ  ناگداتـسرف  وا  تسا و  ادـخ  زا  بیغ ، ملع  هک  دـنامهف  یم  یبوـخ  هـب  تـسا و  نـشور  رایـسب  هـیآ  داـفم 
(4) .دنک
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.179/ نارمع لآ  [ 1 - ] 1
.دوش هعجارم   4/79: نازیملا :3/68 و  يزار حوتفلاوبا  ریسفت  :2/545 و  نایبلا عمجم  :3/63 و  نایبت ریسفت  هب  [ 2 - ] 2

.27 _ 26/ نج [ 3 - ] 3
.دوش هعجارم   20/129: نازیملا :11/293 و  يزار حوتفلاوبا  :10/374 و  نایبلا عمجم  10/158 و   : نایبت ریسفت  هب  [ 4 - ] 4
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(1) ( . نِینََضب ِْبیَْغلا  یَلَع  َوُه  امَو  ِنیبُْملا * ُِقفُألِاب  ُهاءَرْدََقلَو  نُونْجَِمب * ْمُُکبِحاص  امَو  .) 3

رب هک  بیغ  ملع   ) تسین لیخب  بیغ  رب  وا  تسا و  هدید  نشور  قفا  رد  ار  هتشرف  تسین و  هناوید  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم »
(«. دراد یمن  هدیشوپ  امش  زا  دنک و  یمن  لُخب  دیوگ و  یم  امش  هب  دشاب  حالص  رگا  دوش  یم  اقلا  وا 

(2) .تسا هدرک  هاگآ  بیغ  رب  یحو  هتشرف  طسوت  ار  دوخ  یمارگ  لوسر  دنوادخ  هک  دیآ  یم  رب  هیآ  زا  یبوخ  هب  نیاربانب 

یم قیدصت  ار  وا  هدیزگرب  ناگدنب  ناگداتـسرف و  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ یهاگآ  یلک  روط  هب  هک  تسخن  هورگ  تایآ  دوب  نیا 
.تسین يا  ههبش  کش و  چیه  ياج  اعدم  رب  تایآ  نیا  تلالد  رد  دوش  تقد  هک  یتروص  رد  دنک و 

یب ام  رظن  هب  اـهنآ  زا  یخرب  تلـالد  نوچ  اـّما  دـنا ، هدروآ  رامـش  هب  فیدر  نیا  رد  مه  ار  يرگید  تاـیآ  نادنمـشناد  زا  یخرب  هتبلا 
.میدرک يراددوخ  اهنآ  نوماریپ  ثحب  تایآ و  نآ  ندروآ  زا  تشاد  طسب  حرش و  حیضوت و  هب  زاین  رگید  یخربو  دوبن  لاکشا 

مود هورگ  تایآ 

رد ادخ  ناگدـنب  زا  رگید  یخرب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ دـنهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  هک  دوش  یم  ناونع  یتایآ  شخب  نیا  رد 
هدش دراو  تسخن  هورگ  تایآ  رد  هک  يدیون  نآ  دنا و  هدش  هاگآ  سح  زا  ناهنپ  روما  زا  دنا و  هداد  ربخ  بیغ  زا  یصوصخم  دراوم 
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.24 _ 22/ ریوکت [ 1 - ] 1
.دوش هعجارم   20/329: نازیملا :12/10 و  يزار حوتفلاوبا  10/446 و   : نایبلا عمجم  :10/287 و  نایبت هب  [ 2 - ] 2
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« ققحت تیلعف و   » هلحرم هب  ناکما »  » نآ هدیـشوپ و  ققحت  هماج  تایآ  نیا  رد  دـنک  یم  هاگآ  بیغ  زا  ار  دوخ  ناربماـیپ  دـنوادخ  هک 
.تسا هدیسر 

تایآ نایب  کنیا 

هراشا

ّالِإ اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق  َنیقِداص * ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْـسَألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  . ) 4
ِتاوامَّسلا َْبیَغ  ُمَلْعَأ  ّینِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْملَأ  َلاق  ْمِِهئامْسَِأب  ْمُهَْاَْبنَأ  اّمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  ای  َلاق  ُمیکَْحلا * ُمیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام 

(1) (. َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  امَو  َنوُْدُبت  ام  ُمَلْعَأَو  ِضْرَألاَو 

نیا یماسا  زا  تفگو : درک  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  قیاقح ) ) نآ سپـس  تخومآ ، مدآ  هب  ار  تادوجوم ) قیاقح   ) اـه مسا  همه  ادـخ  »
ام هب  وت  هچنآ  زج  میتسین  هاگآ  يزیچ  زا  ام  مینک ، یم  حـیبست  ار  وت  ام  دـنتفگ : نانآ  دـیتسه ، وگتـسار  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  قیاقح 
ار ناگتشرف  مدآ  هک  یماگنه  .وگب  ناگتشرف  هب  ار  قیاقح  نیا  یماسا  مدآ ! تفگ : مدآ  هب  دنوادخ  میکح ، اناد و  ییوت  يا ، هتخومآ 
مهاگآ و نیمز  اهنامسآ و  بیغ »  » زا هک  متفگن  امش  هب  نم  تفگ : درک و  باطخ  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  تخاس ، هاگآ  یماسا  نآ  زا 

«. مناد یم  دییامن  ناهنپ  دینک و  راکشآ  ار  هچنآ 

ناگتـشرف ناگدید  زا  هک  ار  یقیاقح  هلـسلس )  ) کی دـنوادخ  هک  دـنک  یم  يربهر  تقیقح  نیا  هب  ار  ام  هیآ  هس  نیا  يانعم  رد  تقد 
.تخاس هاگآ  بیغ »  » نیا زا  ار  نانآ  دنوادخ  روتسد  هب  مالسلا ) هیلع   ) مدآ سپس  تخومآ و  مالسلا ) هیلع   ) مدآ هب  دوب  ناهنپ 

: هک نیا  حیضوت 

تسین نیا  دوصقم  اج  نیا  رد  یلو  تسا  مان  ینعم  هب  مسا »  » عمج ءامسا » »

64 ص : 

.33 _ 31/ هرقب [ 1 - ] 1
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مدآ يارب  نآ ، تقیقح  اب  ییانشآ  نودب  اهنت ،  مان  نتفرگ  ارف  اریز  درک  میلعت  وا  هب  ار  ینامسآ  ینیمز و  تادوجوم  ياه  مان  طقف  هک 
تخاس هاگآ  تادوجوم  قیاقح  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ دـنوادخ ، هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  يزایتما  مالـسلا ) هیلع  )

رگا هک  یتروص  رد  هدش  هدروآ  ْمُه )  ) لقاع عمج  ریمض  ِهَِکئالَْملا ) یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  ) هفیرـش هیآ  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  هاوگ 
(1) .دوش یم  هدروآ  اه )  ) ثنؤم درفم  ریمض  لقاع  ریغ  عمج  رد  اریز  دش  یم  هتفگ  اهضرع »  » دیاب دوب  ءامسا »  » طقف روظنم 

(2) ( . ًاراّفَک ًارِجاف  ّالِإ  اوُِدلَی  الَو  َكَدابِع  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ  * ًاراّیَد َنیِرفاکلا  َنِم  ِضْرَألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاقَو  . ) 5

راکدب و زج  دنزاس و  یم  هارمگ  ار  وت  ناگدنب  نانآ  اریز  راذگم ، یقاب  نیمز  يور  ار  یـسک  نارفاک  نیا  زا  اراگدرورپ  تفگ : حون  »
«. دننک یمن  دیلوت  ساپسان 

.تسا هداد  ربخ  ناهنپ ، یفخم و  ًالماک  بلطم  ود  زا  هیآ  نیا  رد  ردقیلاع  ربمایپ  نیا 

.درک تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  نانآ  يدوبان  هک  نیا  لیلد  هب  دروآ  دنهاوخن  نامیا  يو  هب  نارفاک  نآ  زا  کی  چیه  دعب  هب  نیا  زا  . 1

.دش دهاوخن  دلوتم  یسک  ساپسان  راکدب و  زج  اهنآ  لسن  زا  دننامب ، هورگ  نیا  رگا  . 2

: درک هیجوت  ناوت  یم  ریز  هار  ود  زا  ار  حون  ترضح  یبیغ  ربخ  نیا 

نانآ ینطاب  تالیامت  تایحور و  زا  مدرم  نآ  اب  ترشاعم  رثا  رب  حون  .فلا 
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لولعم دوخ  موق  هدنیآ  زا  وا  یهاگآ  دروآ و  دنهاوخن  نامیا  زگره  نانآ  هک  درک  ادـیپ  نیقی  یـصخش  تابـساحم  يور  دـش و  هاگآ 
.دوب نانآ  اب  وا  شزیمآ  هبرجت و 

هک تسا  نیا  هیجوت  نیا  ینعم  اریز  تسین  مالـسلا ) هیلع   ) حون ترـضح  دـننام  یتیـصخش  تلاسر  توبن و  ماـقم  بساـنم  هیجوت  نیا 
باذـع و ناهاوخ  گرزب ، تیعمج  يارب  یـسدح  نینچ  ساسا  رب  و  هدرک ، هیکت  دوخ  سدـح  یـصخش و  ياـه  طابنتـسا  يور  حون 

باذـع تیعمج ، کی  يارب  یـصخش ، طابنتـسا  ناـمگو و  سدـح  ساـسا  رب  ناوت  یمن  زگره  هک  تسا  نشور  تسا و  هدـش  یتسین 
.دیبلط

ناـمیا سپ  نیا  زا  وا  موـق  هک  تسا  هداد  ربـخ  وا  هب  دـنوادخو  هتخوـمآ  ادـخ  زا  ار  بلطم  نیا  زا  یهاـگآ  هـک  نـیا  مود  هیجوـت  .ب 
یم اریز  دوش  یم  هدافتسا  مود  هیجوت  دیجم  نآرق  زا  .دوش و  یمن  دلوتم  ساپسان ، راکدب و  زج  اهنآ  زا  دننامب ، رگا  دروآ و  دنهاوخن 

: دیامرف

(1) ( . َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  سِئَْتبَت  الَف  َنَمآ  دَق  ْنَمّالِإ  َکِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل  ُهَّنَأ  حُون  یلِإ  َیِحوُأَو  )

ناـنآ ياـهراک  زا  سپ  دروآ ، یمن  ناـمیا  زگره  یـسک  دـنا  هدروآ  ناـمیا  شیپ  زا  هک  ناـنآ  زج  وت  موـق  زا  هک  دـش  یحو  حوـن  هب  »
«. شابم نیگمغ  نوزحم و 

ياـههار زا  یکی  یحوو  تسا  هدوب  یهلا  یحو  هار  زا  دوـخ ، موـق  هدـنیآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) حوـن یهاـگآ  هک  دـیآ  یمرب  هیآ  نیا  زا 
(2) .تسا بیغ  زا  یهاگآ 

َكایْؤُر ْصُـصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َلاق  َنیِدِـجاس * یل  ْمُُهْتیَأَرَرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًابَکْوَکَرَـشَع  َدَـحَأ  ُْتیَأَر  ّینِإ  َِتبَأ  ای  ِهیبَأل  ُفُسُوی  َلاق  ْذِإ  .) 6
یلَع
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ُهَتَمِْعن ُِّمُتیَو  ِثیداحَألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعیَو  َکُّبَر  َکیبَتْجَی  َِکلذَکَو  ٌنیبُم * ٌّوُدَع  ِناْسنِإلل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ًادـیَک  ََکل  اوُدـیِکَیَف  َِکتَوْخِإ 
(1) ( . ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاحْسِإَو  َمیهاْربِإ  ُْلبَق  ْنِم  َْکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک  َبوُقْعَی  ِلآ  یلَعَو  َکَیَلَع 

نم رب  هام  دیـشروخ و  هراتـس و  هدزای  هک  مدید  باوخ  ایؤر و  ملاع  رد  نم  ردـپ ! يا  : تفگ بوقعی  شردـپ  هب  فسوی  هک  یماگنه  »
ناطیش دنوش ، یمدراو  هلیحو  رکم  رد  زا  وت  اب  هک  وگم  تناردارب  يارب  ار  شیوخ  باوخ  رـسپ ! يا  تفگ : بوقعی  دننک ، یم  هدجس 

وت و رب  ار  شیوخ  تمعن  و  دزومآ ، یم  وت  هب  ایؤر  ریبعت  و  دنیزگ ، یمرب  ار  وت  تراگدرورپ  نینچ  نیا  .تسا  ناسنا  راکـشآ  نمـشد 
اناد تراگدرورپ  دوب  هدرک  لماک  ار  دوخ  تمعن  قاحساو  میهاربا  تناردپ  رب  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دنک  یم  لماک  بوقعی  نادناخ 

«. تسا میکح  و 

رد وا  هک  دـیمهف  دـیدرگ و  هاگآ  شدـنزرف  يایؤر  تقیقح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا 
(2) .دروآ دهاوخ  تسد  هب  يدنلب  سب  ماقم  هدنیآ 

ار یـصوصخم  هورگ  دـنوادخ  تسا و  بیغ  زا  یهاگآ  عون  کی  نآ ، تقیقح  زا  یهاگآ  باوخ و  ریبعت  لیوأت و  هک  تسا  نشورو 
.دهد یم  رارق  فطل  نیا  لومشم 

َحیِر ُدِـجَأل  ّینِإ  ْمُهُوبَأ  َلاق  ُریِْعلا  ِتَلَـصَف  اَّملَو  نیعَمْجَأ * ْمُِکلْهَِأب  ینُوتْأو  ًاریَِـصب  ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذـه  یِـصیمَِقب  اُوبَهِْذا  .) 7
(3) ( . َنوُدِّنَُفت ْنَأ  الَْول  َفُسُوی 
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داد و ناـنآ  هب  ار  دوـخ  نهاریپ  درک  یفرعم  شیوـخ  ناردارب  هب  ار  دوـخ  تاـقالم ، نیرخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) فـسوی هـک  یماـگنه 
: تفگ

ناوراک هک  نیمه  دییایب ، نم  شیپ  دوخ  ناگتـسب  همه  اب  هاگنآ  دوش و  یم  انیب  هک  دیزادنیب  مردپ  تروص  هب  دیربب و  ار  نهاریپ  نیا  »
«. دینکن هئطخت  ارم  رگا  مونش  یم  ار  فسوی  يوب  نم  تفگ : دراد  رصم  اب  دایز  يا  هلصاف  هک  ناعنک  رد  بوقعی  دش  جراخ  رصم  زا 

تسا و هدرک  یفرعم  ناردارب ، هب  ار  دوخ  تسا و  رـصم  رد  وا  هک  تسناد  یمن  تشادـن و  يربخ  فسوی  زا  رهاظ  رظن  زا  هک  بوقعی 
: دیوگ یم  دنتسه ، هناور  ناعنک  يوس  هب  زیگنا  ترسم  ربخ  نیا  اب  شناردارب 

هدراذگ مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی رایتخا  رد  دروم  نیا  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  بیغ  زا  یهاگآ  نیا  مونـش » یم  ار  فسوی  يوب  نم  »
.تسا

ًاِملْـسُم ِینَّفََوت  ِهَرِخآلاَو  اْینُّدـلا  ِیف  یِّیلَو  َْتنَأ  ِضْرَـألاَِوتاوامَّسلاَرِطاف  ِثیداـحَألا  ِلـیِوَْأت  ْنِم  ینَتْمَّلَعَو  ِکـْلُْملا  َنِم  ِینَْتیَتآ  ْدَـق  ِّبَر  . ) 8
(1) ( . َنیِِحلاّصلِاب ِینْقِْحلَأَو 

: تفگ دید  نانک  هدجس  دوخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناردارب  ردام و  ردپ و  هک  هاگنآ  مالسلا ) هیلع   ) فسوی

نیمز اهنامـسآ و  راگدـیرفآ  وت  یتخومآ ، باوخ  ریبعتو  ثیداـحا  لـیوأت  يدرک و  اـطع  ییاورناـمرف  تنطلـس و  نم  هب  اراـگدرورپ  »
«. نک قحلم  تا  هتسیاش  ناگدنب  هب  ناریمب و  ناملسم  ارم  یتسه  نم  یلو  ترخآ  ایند و  رد  وت  یتسه ،

لیوأت ریبعت و  مالسلا ) هیلع   ) فسوی هب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  حیرصت  هیآ  نیا  رد 
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.تسا هتخومآ  دشاب  یم  بیغ  زا  یهاگآ  زا  يا  هبعش  دوخ  هک  ار  ایؤر 

ُْهنِم ُْریَّطلا  ُلُکَْأت  ًاْزبُخ  یِـسْأَر  َقوَف  ُلِمْحَأ  ینارَأ  ّینِإ  ُرَخآلا  َلاقَو  ًارْمَخ  ُرِـصْعَأ  ِینارَأ  ّینِإ  امُهُدَـحَأ  َلاق  ِناـیَتَف  َنجِّسلا  ُهَعَم  َلَـخَدَو  . ) 9
ِهِـسْأَر ْنِمُْریَّطلا  ُلُکْأَتَف  ُبَلُْـصیَف  ُرَخآلا  اّمَأَو  ًارْمَخ  ُهَّبَر  یِقْـسَیَف  امُکُدَـحَأ  اَّمَأ  ِنْجِّسلا  یَبِحاص  ای...َنِینِـسْحُْملا  َنِم  َکیَرن  ّانِإ  ِِهلیِوْأَِتب  اْنئِّبَن 

(1) ...( .

( مالـسلا هیلع   ) فسوی هب  اهنآ  زا  یکی  زور  کی  دندش  ینادنز  وا  اب  مه  ناوج  ود  دش  ینادـنز  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی هک  یماگنه  »
یم نان  نآ  زا  ناگدنرپ  هدراذگ و  رـس  يور  رب  ینان  هک  مدید  باوخ  تفگ : يرگید  مراشف و  یم  يروگنا  هک  مدید  باوخ  تفگ :

ریبعت رد  فسوی  ...مینیب  یم  ناراکوکین  زا  ار  وت  ام  دنتفگو  دنتساوخ  مالسلا ) هیلع   ) فسوی زا  ار  دوخ  باوخ  ریبعت  ود  ره  دنروخ و 
«. ...دنروخ یم  ار  ترس  اوه  ناغرم  دننز و  یم  راد  هب  ار  وت  تفگ : یمود  هب  يوش و  یم  کلم  یقاس  وت  دومرف : یلّوا  باوخ 

هک تسا  نشور  .دش  مادعا  يرگید  تشگ و  رابرد  یقاس  تفای و  تاجن  نانآ  زا  یکی  دش  مه  روط  نیمه  دیجم  نآرق  حیرصت  هب  و 
.دیآ یم  رامش  هب  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  یبیغ  ياهربخ  زا  باوخ  ریبعت  نیا 

اِنْتفَأ ُقیّدَّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  تاِسبایَرَخُأَو ...  رْضُخ  تالُْبنُس  َْعبَسَو  ٌفاجِع  ٌْعبَس  َّنُُهلُکْأَی  ناَمِس  تارََقب  َْعبَس  يرَأ  ّینِإ  ُِکلَْملا  َلاقَو  . ) 10
ٌْعبَـس َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ِیتَأَی  َُّمث  َنُولُکَْأت * اّمِم  ًالِیلَق  ّالِإ  ِِهُلْبنُـس  یف  ُهوُرَذَـف  ُْمتْدـصَح  امَف  ًابَأَد  َنینِـس  َْعبَـس  َنوُعَرَْزت  َلاق  ...تارََقب  ِْعبَـس  یف 

(2) ( . َنوُرِصْعَی ِهیفَو  ُساّنلا  ُثاُغی  ِهیف  ٌماع  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  َُّمث  َنُونِصُْحت * اّمِم  ًالِیلَقّالِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق  ام  َْنلُکْأَی  ٌدادِش 
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تفه رانک  رد  زبس  هشوخ  تفه  .دـنروخ و  یم  ار  قاچ  واـگ  تفه  رغـال ، واـگ  تفه  دـید : ریز  حرـش  هب  یباوخ  رـصم  ياورناـمرف  »
هیلع  ) فسوی زا  ماجنارـس  تساوخ  شیوخ  ناـیفارطا  زا  ار  دوـخ  باوـخ  ریبـعت  دـش و  رادـیب  باوـخ  زا  دراد  رارق  هدیکـشخ  هشوـخ 

ره دینک و  یم  تشک  یلاوتم  روط  هب  لاس  تفه  : » دومرف باوخ  نیا  ریبعت  رد  مالسلا ) هیلع   ) فسوی .دنتـساوخ  ار  نآ  ریبعت  مالـسلا )
هریخذ هک  ار  هچنآ  دیآ  یم  شیپ  تخـس  لاس  تفه  سپـس  دـیراذگب  هشوخ  رد  دـیروخ  یم  هک  یمک  رادـقم  زج  دـیدرک  ورد  هچ 

دراب و یم  ناوارف  ناراب  هک  دیآ  یم  شیپ  يرگید  لاس  نآ ،  زا  سپ  .دـینک  یم  فرـصم  دـیراد  یم  هاگن  هک  یمک  رگم  دـیا  هدرک 
«. دنبای یم  تاجن  یطحق  زا  مدرم 

: زا تسا  ترابع  هک  داد  ربخ  تشادرب و  هدرپ  یناهنپ  رما  هس  زا  کلم ، باوخ  ریبعت  هار  زا  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ناتساد  نیا  رد 

.تسا بوخ  رایسب  يزرواشک  عضو  دریگ  یم  ارف  ار  اج  همه  تمعن  لاس  تفه  .فلا 

.ددرگ یم  هتسب  مدرم  يور  هب  تمحر  ياهرد  هک  دیآ  یم  شیپ  یلاسکشخ  یطحق و  لاس  تفه  نآ ، زا  سپ  .ب 

.دنوش یم  رادروخرب  یهلا  گرزب  ياه  تمعن  زا  مدرم  دریگ و  یم  ارف  ار  همه  قح ، تمحر  رگید  راب  مهدزناپ  لاس  .ج 

اوُعَّتَمَت َلاقَف  اهوُرَقَعَف  ٌبیرَق * ٌباذَع  ْمُکَذُـخْأَیَف  ءوُِسب  اهوُّسَمَت  الَو  ِهّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکَْأت  اهوُرَذَـف  ًهَیآ  ْمَُکل  ِهّللا  ُهَقان  ِهِذـه  ِموَق  ایَو  . ) 11
(1) ( . بوُذْکَم ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ  ماّیَأ  َهَثالَث  ْمُکِراد  ِیف 

یتسرپادخ هار  هب  نانآ  توعد  يارب  هک  دومث  موق  هب  مالسلا ) هیلع   ) حلاص ترضح 
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: تفگ دوب  هدروآ  نانآ  يارب  هزجعم  ناونع  هب  يا  هقان  دوب و  هدش  هتخیگنارب 

یباذع هک  دیناسرن  يدب  وا  هب  دنک و  ارچ  ادخ  نیمز  رد  وا  دیراذگب  دشاب  یم  امش  يارب  يا  هزجعم  هک  تسا  ادخ  ِرتش  نیا  موق ! يا  »
دـیرب و رـس  هب  دوخ  ياه  هناخ  رد  زور  هس  طـقف  تفگ  مالـسلا ) هیلع   ) حـلاص دنتـشک ، ار  رتش  سپ  .دریگ  یم  ارف  ار  امـش  کـیدزن ،

«. تسین غورد  یهلا  هدعو  دینادب 

نیا رد  دندنادرگ  یهلا  باذع  بجوتـسم  ار  دوخ  دنتـشک و  ار  رتش  نآ  دندرکن و  انتعا  مالـسلا ) هیلع   ) حلاص نخـس  هب  مدرم  نآ  اّما 
.تفرگ دهاوخ  ارف  ار  نانآ  یهلا  باذع  زور  هس  زا  سپ  هک  داد  رادشه  ار  نانآ  مالسلا ) هیلع   ) حلاص ماگنه 

.دش لزان  نانآ  رب  یهلا  باذع  زور  هس  زا  سپ  ینعی  دش  مه  روط  ننیمه  دیجم  نآرق  حیرصت  هب 

شیب دیوگ : یم  دهد و  یمربخ  دندراذگن  مارتحا  یهلا ، هزجعم  هب  هک  یمدرم  تشونرـس  زا  يربمایپ  هک  نیا ، زا  رتالاب  یبیغ  ربخ  هچ 
.دنک یم  دوبان  ار  امش  یهلا  باذع  دوب و  دیهاوخن  هدنز  ناهج  رد  زور  هس  زا 

(1) (. نیبُْملا ُلْضَفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ءْیَش  ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأو  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاقَو  َدُواد  ُناْمیَلُس  َثِرَوَو  . ) 12

 ( ام يارب   ) اهنیا تسا  هداد  ام  هب  زیچ  همه  زا  هتخومآ و  ام  هب  ار  ناگدنرپ  نابز  ادـخ  مدرم ! يا  تفگ : دـش و  دوواد  ثراو  نامیلـس  »
«. تسا راکشآ  يرترب  تلیضف و 

؟ تسا بیغ  زا  یهاگآ  زج  نانآ  دوصقم  زا  ندوب  هاگآ  ناگدنرپ و  نابز  هب  مالسلا ) امهیلع   ) نامیلس دوواد و  ندوب  انشآ  ایآ 

اُولُخْدا ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌهَلْمَن  َْتلاق  ِلْمَّنلا  ِداو  یلَع  اَوتَأ  اذِإ  یّتَح  . ) 13
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(1) (. ...اِهلْوَق ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  * َنوُرُعْشَی ْمُهَو ال  ُهُدُونُجَو  ُناْمیَلُس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال 

ات دیورب  دوخ  ياه  هنال  هب  ناگچروم  يا  تفگ : يا  هچروم  دندیسر  ناگچروم  يداو  هب  مالسلا ) هیلع   ) نامیلس نایهاپـس  هک  نیا  ات  »
«. دش نادنخ  دز و  يدنخبل  هچروم  نآ  راتفگ  زا  نامیلس  .دننکن  بوکدگل  ار  امش  تلفغ  يور  زا  وا  نایهاپس  نامیلس و 

یمن بوسحم  بیغ  زا  یهاگآ  عون  کی  دوخ  تسین و  رـشب  يداع  سح  ورملق  زا  جراخ  یهاگآ  ناگچروم  نابز  زا  ندوب  هاگآ  ایآ 
؟ دوش

أَبَـس ْنِم  َُکْتئِجَو  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اِمب  ُتطَحَأ  َلاقف  دیَِعب  َْریَغ  َثَکَمَف  ...َنیِبئاْغلا  َنِم  َناک  ْمَأ  َدُـهْدُْهلا  يَرَأ  َِیلام ال  َلاقَف  َْریَّطلا  َدَّقَفَتَو  . ) 14
(2) (. نیقی إَبَِنب 

امـش هک  ما  هدید  يزیچ  تفگ : نامیلـس  هب  دمآ و  دهده  دعب ، یمک  ...تسا  بیاغ  وا  رگم  منیب  یمن  ار  دهده  ارچ  تفگ : نامیلـس  »
«. ما هدروآ  ینیقی  تسرد و  يربخ  ابس »  » زا امش  يارب  يا و  هدیدن 

؟ تسین بیغ  زا  یهاگآ  دهده  نابز  ندیمهف  ایآ 

(3) ( . ...ْمُِکتُوُیب ِیف  َنوُرِخَّدَت  امَو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  .) 15

«. مهد یم  ربخ  دینک  یم  هریخذ  ناتاه  هناخ  رد  دیروخ و  یم  هچنآ  زا  »

هک تسا  نیا  نـم  هزجعم  دـیوگ : یم  هدرمـش و  دوـخ  تازجعم  ریاـس  فـیدر  رد  ار  بـیغ  زا  دوـخ  یهاـگآ  مالـسلا ) هـیلع   ) یـسیع
هچنآ زا  منک و  یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  مشخب و  یم  افش  ادخ  نذا  هب  ار  صرب  يرامیب  هب  نایالتبم  نایانیبان و  :
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«. مهد یم  ربخ  دینک  یم  هریخذ  ناتاه  هناخ  رد  دیروخ و  یم 

(1) (. ...ُدَمْحَأ ُهُمْسا  يِدَعب  ْنِم  ِیتْأَی  لوُسَِرب  ًارِّشَبُمَو  ِهاروَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهّللا  ُلوُسَر  ّینِإ  َلیئارْسِإ  ِیَنب  ای  . )... 16

هب منک و  یم  قیدصت  ار  یسوم  تاروت  متسه و  امش  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  نم  لیئارسا ! نادنزرف  يا  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع   ) حیسم »
«. مهد یم  هدژم  تراشب و  ار  امش  تسا  دمحا  شمان  دمآ و  دهاوخ  نم  زا  سپ  هک  يربمایپ  ندمآ 

( مالسلا هیلع   ) یسیع اب  لاس  دصـشش  دودح  وا  ندمآ  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ندمآ  زا  یـسیع  نداد  ربخ  ایآ 
؟ تسین بیغ  زا  رابخا  دراد  هلصاف 

ْنَم َْتلاق  ِِهب  اهَأَّبَن  اّمَلَف  ضَْعب  ْنَع  َضَرْعَأَو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهّللا  ُهَرَهْظَأَو  ِِهب  ْتَأَّبَن  اّمَلَف  ًاثیِدَـح  ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإَو  . ) 17
(2) (. ریبَْخلا ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاق  اذه  َكْأَْبنَأ 

ار زار  نآ  هک  درک  شرافس  وا  هب  (و  تفگ دوخ  نارـسمه  زا  یکی  هب  ار  يزار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمالـسا یمارگ  ربمایپ  »
ار وا  زار  شرـسمه ، هک  داد  ربخ  وا  هب  تخاس و  هاگآ  نایرج  زا  ار  ربمایپ  ادـخ  .تفگ  يرگید  هب  ار  ربمایپ  زار  وا ، یلو  دـنکن ) شاف 

تمسق هب  درک و  هراشا  نآ  زا  یتمسق  هب  اّما  هتفگ  يرگید  هب  ار  زار  همه  شرـسمه  دش  هاگآ  هک  نیا  اب  ربمایپ  تسا  هتفگ  يرگید  هب 
هچ دیسرپ  درک و  قیدصت  ار  وا  شرسمه  يا  هتخاس  شاف  مدرپس  وت  هب  هک  ار  يزار  تفگ : شرـسمه  هب  ینعی  درکن  هراشا  نآ  رگید 
ربخ اب  ارم  هاگآو  اناد  يادخ  ریبَْخلا :) ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  :) دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تخاس ، هاگآ  نایرج  نیا  زا  ار  وت  یسک 

«. تخاس

( ُریبَْخلا ُمِیلَْعلا  َِینََأَّبَن   ) هلمج صوصخب  هیآ ، عومجم  رد  تقد 
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.تسا هدرک  هاگآ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  ینآرق  یحو  هار  ریغ  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  دهد  یم  یهاوگ  ینشور  هب 

، دوواد حـلاص ، فسوی ، بوقعی ، حون ، مدآ ، نوچ  یهلا  ناربماـیپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هب  دـش  لـقن  اـجنیا  اـت  هک  یتاـیآ  زا 
.دنا هداد  ربخ  بیغ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  یسیع و  نامیلس ،

حـضاو ات  دوش  یم  لقن  دـنا  هتـشاد  یهاگآ  بیغ  زا  مه  ناربماـیپ  زا  ریغ  يدارفا  هک  دـنک  یم  تلـالد  هک  یتاـیآ  زا  یخرب  نونکا  و 
یتیانع نینچ  دهاوخب  هک  دوخ  صاخ  ناگدـنب  زا  کی  ره  هب  ادـخ  هکلب  تسین  یهلا  ناربمایپ  هب  رـصحنم  بیغ  زا  یهاگآ  هک  ددرگ 

.دزاس یم  انشآ  ناهج  نیا  بیغ  اب  ار  وا  دنک و  یم 

* َنیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِهَرِخآلاَو  اْینُّدـلا  یف  ًاهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیـسَْملاُهُمْسا  ُْهنِم  هَِملَِکب  َكُرِّشَُبی  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُهَِکئالَْملا  َِتلاقْذِإ  . ) 18
(1) ( . َنیِحلاّصلا َنِمَو  ًالْهَکَو  ِدْهَْملا  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکیَو 

دنزرف یسیع  حیسم ، يو  مان  هک  دهد  یم  دیون  يدنزرف  هب  ار  وت  ادخ  میرم  يا  : دنتفگ مالسلا ) اهیلع  ) میرم هب  ناگتشرف  هک  یماگنه  »
«. ...دیوگ یم  نخس  مدرم  اب  هراوهگ  رد  تسا و  یهلا  هاگرد  نیبرقم  زا  دنموربآ و  ترخآ  ایند و  رد  میرم ،

یم فطل  وا  هب  تایـصوصخ  نیا  مان و  نیا  هب  يدنزرف  ادـخ  هک  نیا  زا  تشادـن  مه  رهوش  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) میرم ندـش  هاگآ  ایآ 
؟ ددرگ هاگآ  تسا  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  هک  يروما  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  زج  بیغ  زا  یهاگآ  ینعم  ایآ  تسین  بیغ  زا  یهاگآ  دنک 

ُُهتَأَْرماَو ...ًامالَس  اُولاق  يرُْشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُسُر  ْتَءاج  ْدََقلَو  . ) 19
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ٌءیـَشل اذـه  َّنِإ  ًاْخیَـش  ِیْلَعب  اذـهَو  ٌزوُجَع  اَنَأَو  ُدـِلَأَء  یتَْلیَو  ای  َْتلاق  َبوُقْعَی * َقاحْـسِإ  ِءارَو  ْنِمَو  َقاحْـسِِإب  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَـضَف  ٌهَِمئاق 
(1) ( . ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََربَو  ِهّللا  ُتَمْحَر  ِهّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَتَأ  اُولاق  ٌبیجَع *

دوب هداتـسیا  هک  يو  رـسمه  ...وت و  رب  مالـس  دنتفگ  دنتفر و  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا دزن  هب  هدژم  اب  ناگتـشرف ) ینعی  ) ام ناگداتـسرف  »
ریپ زین  مرهوش  متـسه و  ریپ  مدوخ  هک  نیا  اب  نم  رب  ياو  تفگ : میداد  تراشب  بوقعی  هب  قاحـسا  زا  سپ  قاحـسا و  هب  ار  وا  دیدنخ 

!؟ ینک یم  بّجعت  ادخ  راک  زا  دـنتفگ : وا  هب  ناگتـشرف  تسا  زیگنا  تفگـش  عوضوم  نیا  دـش  مهاوخ  دـنزرف  بحاص  هنوگچ  تسا 
«. تسا راوگرزب  هدوتس و  دیجم ، دیمح و  ادخ  داب  نادناخ  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 

نینچ ایآ  تسا ؟ بیغ  زا  یهاگآ  زج  دنک  یم  اطع  يدنزرف  وا  هب  ادـخ  يریپ  رد  هک  نیا  زا  میهاربا  ترـضح  رـسمه  ندـش  هاگآ  ایآ 
بیغ زا  ندرک  هاگآ  میلعت و  زج  دوش  یم  هدراذـگ  دنتـسین  مه  ربمایپ  هک  ادـخ  ناگدـنب  رایتخا  رد  ناگتـشرف  طسوت  هک  یتاعوضوم 

؟ تسا

( َنیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاجَو  ِْکَیلِإ  ُهوُّدار  ّانِإ  ِینَزَْحت  الَو  ِیفاَخت  الَو  ِّمَْیلاِیف  ِهیْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیعِضْرَأ  ْنَأ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحوَأَو  .) 20
.

زادنیب ایرد  هب  ار  وا  يدش  كانسرت  وا  رب  هک  یماگنه  سپ  هدب  ریـش  ار  یـسوم  هک  میدرک  یحو  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ردام  هب  (2)»
«. میهد یم  رارق  لسرم  ناربمایپ  زا  ار  وا  مینادرگ و  یمرب  وت  هب  ار  وا  ام  شابم  نوزحم  سرتنو و 

75 ص : 

.73 _ 69/ دوه [ 1 - ] 1
.7/ صصق [ 2 - ] 2
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ایآ دش  هاگآ  دنادرگ  یم  رب  ردام ، هب  دـنک و  یم  ظفح  ار  وا  ادـخ  هک  نیا  زا  وا و  هدـنیآ  زا  یـسوم  ردام  هک  دـیآ  یم  رب  هیآ  نیا  زا 
؟ تسا بیغ  زا  یهاگآ  زج  اهنیا 

ناکما هک  دوش  یم  نشور  دـنام و  یمن  یقاب  هلأسم  نیا  رد  يدـیدرت  کش و  چـیه  ياج  دـش  دای  هک  يا  هیآ  تسیب  نیا  رد  تقد  اـب 
(1) .تسا دیجم  نآرق  ملسم  لئاسم  زا  یکی  نآ ، ققحت  تیلعف و  زین  بیغ و  زا  ادخ ، ناگدنب  زا  رگید  یخرب  ناربمایپ و  یهاگآ 

بیغ زا  یهاگآ  دیوگب  دنادب و  نکمم  ریغ  رشب ، يارب  ار  بیغ  زا  یهاگآ  دناوت  یمن  دشاب  هتـشاد  نامیا  نآرق  هب  هک  یـسک  نیاربانب 
لالدتـسا دـهد  یم  صاصتخا  ادـخ  هب  ار  بیغ  ملع  ًارهاظ  هک  یتایآ  هب  تسردان ، فرح  نیا  تابثا  ياربو  دراد ، ادـخ  هب  صاصتخا 

(2) .دنک

76 ص : 

تالاؤس هب  خساپ  شخب  رد  دـنک  یم  یفن  ادـخ  ریغ  زا  دـهد و  یم  صاصتخا  ادـخ  هب  ار  بیغ  ملع  يودـب  رظن  هب  هک  یتایآ  [ 1 - ] 1
.دش دهاوخ  هداد  حیضوت 

يرگید تایآ  هکلب  تسین ، هیآ  تسیب  نیا  هب  رـصحنم  تسا  بیغ  زا  هدـیزگرب  ياهرـشب  یهاگآ  عوقو  زا  یکاح  هک  یتاـیآ  [ 2 - ] 2
هروس رد  هک  دوخ  رفسمه  اب  یسوم  ترـضح  هرکاذم  دننام  .دیدرگ  يراددوخ  اهنآ  ندرک  وگزاب  زا  راصتخا  رطاخ  هب  هک  تسه  زین 

.تسا هدیدرگ  حرطم   82 _ 60/ فهک
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يوبن ثیداحا  رد  موس  یهاگآ  - 7

دینک یم  فرصت  ار  يرسک  ياه  جنگ  . 1

يزیچ درک ، يدنمزاین  راهظا  دـمآ و  یـصخش  مدوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  روضح  دـیوگ : یم  متاح  نب  يدـع 
: تفگ درک و  نم  هب  ور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ماـگنه  نـیا  رد  درک ، تیاکـش  هار  ینما  اـن  زا  دـمآ  يرگید  تشذـگن 

یم ارف  ار  هقطنم  رـسارس  تینما  هک  درذگ  یمن  يزیچ  دومرف : .ما  هدیدن  اما  ما  هدینـش  ار  نآ  فاصوا  متفگ : يا ؟ هدید  ار   (1)« هریح »
زا رگا  دوزفا : سپـس  دـسرت  یمن  ادـخ  زا  زج  هار  نیا  رد  دـنک و  یم  تکرح  هریح »  » زا ادـخ  هناخ  ترایز  دـصق  هب  ناوراک  دریگ و 

....درک دنهاوخ  حتف  ار  يرسک  ياه  جنگ  هک  دوب  یهاوخ  یهورگ  وزج  يوش  رادروخرب  يرمع 

تموکح تینما  هقطنم  رـسارس  رب  درک و  تکرح  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  هریح »  » زا ناوراک  مدید  مدنام و  هدنز  دیوگ : یم  يدع 
(2) .دندرک حتف  ار  يرسک  ياه  جنگ  هک  مدوب  يدارفا  وزج  نم  و  درک ، یم 

77 ص : 

.تسا هدوب  مجع  تموکح  تحت  خیرات  نآ  رد  هک  تسا  برع  كولم  تختیاپ  هریح »  » زا دوصقم  ایوگ  [ 1 - ] 1
:4/239 و 246 و 247 و يراخب حیحص  هب  زین  يراخب و  زا  لقن  هب   3/287: جاتلا ...يرسک  زونک  نحتفتل  هایح  کب  تلاط  نئل  [ 2 - ] 2

.دوش هعجارم  103 و 104  :1/210 و 4/257 و 5/89 ، دمحا دنسم  :8/187 و  ملسم حیحص 
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دش دهاوخ  ناورهن  جراوخ  سیئر  درم  نیا  . 2

دش دهاوخ   (1) ناورهن جراوخ  سیئر  درم  نیا  . 2

هداج زا  تفگ : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هب  ضارتعا  يور  زا  یگنج _  میانغ  میـسقت  ماگنه  میمت _  ینب  زا  يدرم 
، درک دهاوخ  تاعارم  یـسک  هچ  منکن  تاعارم  ار  تلادـع  نم  رگا  دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ، وشم جراخ  تلادـع 

.دوب مهاوخ  راکنایز  مشابن  هشیپ  تلادع  رگا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ میناـسرب ، لـتق  هب  ار  وا  درک  امـش  هب  هک  یتراـسج  نیا  رطاـخ  هب  دـیهد  هزاـجا  تفگ : باحـصا  زا  یکی 
رایـسب ار  دوخ  هزور  زامن و  دـینیبب  اراهنآ  هزور  زاـمن و  رگا  هک  دوب  دـهاوخ  یهورگ  سیئر  درم  نیا  دومرف : درکن و  تقفاوم  ( ملـسو

(2) .ددرگ یم  جراخ  نامک  زا  ریت  هک  روط  نامه  دنوش  یم  جراخ  نید  زا  فصو  نیا  اب  اّما  دیرامش  یم  زیچان 

.تسا هدش  تبث  وا  تشذگرس  خیرات  رد  هک  دوب  ناورهن  جراوخ  سیئر  هرصیوخلا » يوذ   » نامه درم  نیا 

يوش یم  هتشک  زامن  لاح  رد  ناضمر  هام  رد  وت  ناج ! یلع  . 3

هام و نیا  نوماریپ  يا  هبطخ  ناضمر  هام  زا  شیپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر 

78 ص : 

تقیقح اب  ییانشآ  مدع  رثا  رد  دندوب  سدقت  تدابع و  لها  ًارهاظ  هک  نیا  نیع  رد  هک  دندوب  یهورگ  نامه  ناورهن  جراوخ  [ 1 - ] 1
.دندومن اپ  هب  ار  ناورهن  گنجو  دنتفر  نوریب  وا  تعاطا  زا  دنتشاد و  ینمشد  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  مالسا ،

56 :3/33 و 34 ، دمحا دنسم  :3/190 و 110 و  ملسم حیحص  :4/243 و6/244 و 9/21 و  يراخب حیحص  هب  زین  :5/313 و  جاتلا [ 2 - ] 2
عم هتالـص  مکدحأ  رقحی  ًاباحـصأ  هل  ّنا  ثیدـح : ترابع  تسا  نیا  .دوش و  هعجارم   62 _ 1/59: هجام نبا  ننس  و 224و   65  ، 60 ، 

....هیمرلا نم  مهسلا  قرمی  امک  مالسإلا  نم  نوقرمی  مهیقارت  زواجی  نآرقلا ال  نوؤرقی  مهمایص  عم  همایصو  مهتالص 
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هام نیا  رد  اه  لمع  نیرت  شزرا  اب  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـیاپ  رد  دـندرک  داریا  نآ  ياـه  يرترب 
؟ تسیچ

هیرگ ارچ  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .داتفا  هیرگ  هب  دومرف و  ار  هلمج  نیا  ناهانگ ، تاـمرحم و  زا  زیهرپ  عرو و  دومرف : ادـخ  لوسر 
.دیآ یم  شیپ  وت  يارب  یهام  نینچ  رد  هچنآ  يارب  دومرف : دینک ؟ یم 

.دنک یم  نیگنر  ترس  نوخ  هب  ار  وت  نساحم  حلاص ، رتش  هدنشک  ياتمه  مدرم  نیرت  یقشو  یتسه  زامن  لاح  رد  هک  منیب  یم  ایوگ 

یم هتـشک  تنید  تمالـس  اـب  يرآ  دومرف  مراد ؟ ینید  تمالـس  موـش  یم  هتـشک  هک  یماـگنه  اـیآ  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هک تسا  نآ  گرزب  تبیصم  اریز  متـسین  نیگمغ  موش  هتـشک  دشاب و  ظوفحم  منید  رگا  هک  دوب  نیا  لاؤس  نیا  زا  دوصقم  )(1) يوش

(. دورب ایند  زا  نید ،  یب  نامیا و  یب  ناسنا ،

ناضمر هام  رد  هثداح  نیا  هک  نیا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندش  هتـشک  زا  نخـس ، نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ 
.دیآ یم  رامش  هب  لقتسم  یبیغ  ربخ  کی  اه  نیا  زا  مادک  ره  داد و  ربخ  دش  دهاوخ  عقاو  زامن  لاح  رد  زین  دیآ و  یم  شیپ 

دریم یم  اهنت  رذوبا  . 4

، داتفا بقع  مالسا  شترا  زا  رذوبا  دنام و  هار  زا  رذوبا  رتش  كوبت  گنج  رد 

79 ص : 

بضخف کنرق  یلع  هبرض  کبرضف  دومث  رقاع  قیقش  نیرخآلا  نیلّوألا و  یقشأ  ثعبنا  دق  کبرل و  یلـصت  تنأو  کب  ّیناک  [ 1 - ] 1
رهـشألا لئاضف  زا  لقن  هب   96/358: راونألا راحب  58 و  ص 57 _ قودـص ، یلاما  297 ؛  _ 1/295: اضرلا رابخأ  نویع  ...کتیحل  اـهنم 

.تسا هدشن  پاچ  باتک  نیا  هثالثلا ،
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رفـس ثاثا  درک و  اهر  ار  رتش  هکدوب  نیا  دنام  یم  بقع  رتشیب  دوش  لطعم  نیا  زا  شیب  دهاوخب  رگا  دید  اّما  دش  رتش  لطعم  يرادقم 
يامیـس ناهگان  دندوب  هدمآ  دورف  تحارتسا  يارب  يا  هطقن  رد  شترا  .دـناسرب  مالـسا  شترا  هب  ار  دوخ  ات  داتفا  هار  هب  تشادرب و  ار 

.دیآ یم  هدایپ  اهنت و  رود ، زا  یصخش  دینیبب  تفگ : ادخ  لوسر  هب  ناناملـسم  زا  یکی  دش  نایامن  دمآ  یم  اهنت  هدایپ و  هک  یـصخش 
.دشاب رذوبا  تسا  دیما  دومرف : ترضح 

لوسر تسا ،  رذوبا  دنگوس  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دایز  یلاحـشوخ  اب  تسا  رذوبا  دندید  دـندرک  هاگن  بوخ  هک  یماگنه 
.دوش یم  هدنز  اهنت  دریم و  یم  اهنت  دور و  یم  هار  اهنت  دنک  تمحر  ار  رذوبا  ادخ  دومرف : ادخ 

رذوبا هک  دندوب  دهاش  نیملـسم  همه  هک  نیا  هلمج  زا  دمآ  شیپ  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یبولطمان  ثداوح  تشذگ ، يزارد  نایلاس 
.درپس ناج  يراب  تقر  عضو  اب  اجنامه  رد  دش و  دیعبت  يدابآ  عامتجا و  زا  رود  هذبر »  » نابایب هب  نامثع  روتسد  هب 

ناوراک نآ  رد  دوعسم ) نبهّللادبع   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نارای  زا  یکی  دندش  علطم  رذوبا  گرم  زا  درک  یم  روبع  اجنآ  زا  یناوراک 
: تفگ نانک  هیرگ  دید  ار  هرظنم  نآ  هک  نیمه  دوب 

«. كدحو ثعبتو  كدحو  تومتو  كدحو  یشمت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  قدص  »

یم هدـنز  اهنت  يریم و  یم  اـهنت  يور و  یم  هار  اـهنت  رذوبا ! يا  دومرف : هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تفگ  تسار  »
(1) «. دش هدرپس  كاخ  هب  هذبر »  » نابایب رد  ناوراک  نامه  ششوک  اب  رذوبا  ماجنارس  يوش و 

80 ص : 

.524  _ 2/523: ماشه نبا  هریس  [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 100 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
http://www.ghaemiyeh.com


درک دهاوخ  گنج  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هشیاع  . 5

« بأوح  » زا مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  گنج  دـصق  هب  هک  منیب  یم  ایوگ  تفگ : هشیاع  شرـسمه  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
! هشیاع يا  .يرگمتس  دربن  نیا  رد  هک  یلاح  رد  ینک  یم  دربن  یلع  اب  وت  دننک  یم  هلمح  وت  هب  اجنآ  ياه  گسو  ینک  یم  روبع   (1)

(2) .ینک نینچ  ادابم 

درک یهاوخ  دربن  هورگ  هس  اب  وت  یلع ! يا  . 6

هیلع  ) یلع هب  داد و  ربخ  دـترم  رگمتـسو و  نکـش  ناـمیپ  ياـه  هقرف  شیادـیپ  زا  دوب و  هاـگآ  تما  کـیرات  هدـنیآ  زا  یمارگ  ربماـیپ 
: درک یهاوخ  گنج  دربن و  هورگ  هس  نیا  اب  وت  هک  درک  يروآدای  ( مالسلا

(3) .درک یهاوخ  دربن  دترم  هورگ  رگمتس و  هورگ  نکش و  نامیپ  هورگ  اب  وت  نیقراملاو : نیطساقلا  نیثکانلا و  لتاقت  یلع ! ای 

دنشک یم  رگمتس ، هورگ  ار  رسای  رامع  . 7

هدافتـسا ءوس  وا  یگداس  زا  درک ، یم  کمک  ار  نیملـسم  تشخ  ندروآ  اب  دجـسم ، نتخاس  يارب  مالـسا  دنمورین  ناوج  ، رـسای رامع 
رادقم زا  شیب  هدرک و 

81 ص : 

.1/433: عالطالا دصارم  هرصب ؛ هار  رد  تسا  یناکم  مان  بأوح  [ 1 - ] 1
مکاح كردتسم  تنأ ؛ ینوکت  نأ  كاّیإ  ءاریمح  ای  هملاظ  تنأو  ًاّیلع  نیلتاقت  بأوحلا  بالک  کحبنت  کب  یناک  ءاریمح  ای  [ 2 - ] 2

.2/283: دیرفلا دقع  :6/52 و 97 ؛ دمحا دنسم  :3/120 ؛ يروباشین
لوسر ینرمأ  مالـسلا : ) هیلع   ) یلع لاق  تسا : هدـش  لقن  تراـبع  نیا  اـب   8/340: دادغب خـیرات  رد  :3/140 ؛ مکاح كردتسم  [ 3 - ] 3

.نیطساقلاو نیقراملاو  نیثکانلا  لاتقب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا
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زا شیبو  دنتـشک  ارم  نانیا  ادخ ! لوسر  يا  تفگو  دـمآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دزن  راّمع  .دـندرک  راب  وا  رب  يو  لمحت 
.دننک یم  لیمحت  نم  هب  مییاناوت 

نانیا دومرف : سپس  ودومن  فطل  راهظا  وا  هب  هار ، نیا  زا  درک و  كاپ  داد و  ناکت  دوب  وا  تشپ  رب  هک  ییاهکاخ  دوخ  تسد  اب  ربمایپ 
(1) «. هیغابلا هئفلا  کلتقت  اّمنإ  :» تشک دنهاوخ  ار  وت  يرگمتس  هورگ  دنشک  یمن  ار  وت 

باکر رد  رامع  دوب  هداد  ربخ  ترضح  هک  روط  نامه  دیـشوپ و  ققحت  هماج  نیفـص  گنج  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  یبیغ  ربخ  نیا 
.دیسر تداهش  هب  دندوب  هیغاب » هئف   » رگمتس و هورگ  هک  هیواعم  ناراداوه  تسد  هب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

ار ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  یبیغ  ربخ  نیا  اریز  داتفا  هیواعم  رکـشل  رد  یبیجع  هلولو  رامع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  و 
هک تسه  یهورگ  نامه  وا  شترا  هیواعم و  هک  دش  حضاو  وا ، شترا  هیواعم و  تسد  هب  رامع  ندش  هتـشک  اب  دـندوب و  هدینـش  همه 

( مالسلا هیلع   ) یلع هک  دش  نشور  زین  تسا و  هدرک  دای  رگمتس » هورگ   » ناونع هب  ار  نانآ  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ 
گنج نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـندوبن  رـضاح  هک  ناـنآ  زا  یخرب  هک  دـش  بجوم  دـماشیپ  نیمه  دنتـسه و  قـحرب  وا  ناراـیو 

.دنتسویپ ترضح  نآ  شترا  هب  هدمآرد و  یلدود  دیدرت و  زا  دننک  کمک 

دیناسر لتق  هب  ار  زیورپ  ورسخ  هیوریش  . 8

هب يا  همان  ناهج ، ياهروشک  نارس  توعد  نمض  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ 

82 ص : 

ننس :8/186 و  ملسم حیحـص  :1/122 و  يراخب حیحـص  47 و  _ 4/46: هباـغلا دـسا  هب  زین  497 و  _ 1/496: ماشه نبا  هریـس  [ 1 - ] 1
311 و  ، 300 و 6/289 ، و 307   306 ، 199 و 4/197 ، و 91   28 ، 22 و 3/5 ، و 206   164  ، 2/161: دمحا دنـسم  :5/333 و  يذمرت

.دوش هعجارم   315
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همان شراگن  زرط  زا  يو  درادرب  تسد  شتآ  مارتحا  و  سیدـقت »  » نییآ زا  درواـیب و  مالـسا  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  زیورپورـسخ 
هب ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تشون  تشاد  مان  ناذاـب »  » هک نمی  رادناتـسا  هب  دـش و  تحاراـن  تخـس  ترـضح ، نآ 

.دزاس ناریا  راپسهرو  دنک  ریگتسد  روالد  يدارفا  هلیسو 

نانآ هب  دندمآ  هک  ادرف  دییایب  ادرف  دومرف : نانآ  هب  ترـضح  دنتفگ  ترـضح  نآ  هب  ار  نایرج  دـندش و  هنیدـم  دراو  ناذاب »  » نارومأم
نید ،و  دیناسر لتق  هب  ار  وا  درک و  طلسم  وا  رب  ار  زیورپورـسخ  دنزرف  هیوریـش  دنوادخ ، دییوگب  ناذاب »  » هب نمی و  هب  دیدرگرب  : تفگ

(1) .تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناهج  همه  دیسر و  دهاوخ  ناریا  نیمزرس  هب  نم  تردق  و 

داد ربخ  نانآ  هب  دوب و  هاگآ  تشادن  ربخ  سک  چیه  زونه  دوب و  هداتفا  قافتا  ناریا  رد  هک  يا  هثداح  زا  ترـضح  نآ  بیترت  نیدب  و 
.داد ربخ  دریگ  یم  ارف  ار  ناهج  همه  هک  مالسا  هدنیآ  زا  زین  و 

يرگمتس وت  هک  یلاح  رد  ینک  یم  دربن  یلع  اب  ریبز ! يا  . 9

میدوب و راصنا  زا  یهورگ  اب  هفیقـس  رد  وت  نم و  يزور  هک  يراد  رطاخ  هب  ایآ  تفگ :  ریبز  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لمج  گـنج  رد 
یلع هب  تبسن  نم  یتسود  عنام  زیچ  هچ  يداد  خساپ  يراد  تسود  ار  یلع  ایآ  تفگ : وت  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

.يرگمتس وت  هک  یلاح  رد  یگنج  یم  وا  اب  ینک و  یم  جورخ  وا  رب  يدوز  هب  دومرف : ترضح  تسا 

83 ص : 

«. ...يرسک کلم  غلبیس  یناطلسو  ینید  :» ثیدح زا  یشخب  تسا  نیا  :3/278 و  یبلح هریس  :3/1573 و  يربط خیرات  [ 1 - ] 1
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(1) ....درک قیدصت  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع مالک  ریبز 

دنوش یم  طلسم  ناناملسم  نید  لام و  ناج و  رب  هیما  ینب  . 10

یم دـهد و  یم  ربخ  مدرم ، رب  هیما  نادـنزرف  طلـست  یمالـسا و  هعماج  کیرات  هدـنیآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ 
: دیامرف

«. ًالغد هّللانیدو  ًالوخ  هّللا  دابعو  ًالود  هّللا  دالب  اوذختا  ًالجر  نیثالث  هیما  ونب  تلمک  اذإ  »

یم تسد  هب  تسد  نانآ  نیب  تموکح  تیالو و  دـننک و  یم  میـسقت  دوخ  نایم  ار  اهرهـش  دنـسرب  نت  یـس  هب  هیما  ینب  هک  یماگنه  »
(2) «. دننک یم  بیرخت  ار  یهلا  نییآ  دنناد و  یم  دوخ  ناگدنب  ار  ادخ  ناگدنب  ددرگ و 

تحص و زا  ات  داتسرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع لابند  ار  یسک  دیزرل و  دوخ  هب  يو  درک  لقن  نامثع  يارب  ار  ربخ  نیا  يرافغ  رذوبا  یتقو 
یمارگ ربمایپ  زا  ار  ربخ  نیا  دومرف : درک و  قیدـصت  ار  رذوبا  نامثع ، سلجم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ددرگ  هاگآ  ربخ  نیا  يراوتـسا 

.ما هدینش 

ینشور هب  نارگید  دیزی و  هیواعم و  نامز  رد  يو  زا  سپ  نامثع و  يرادمامز  نامز  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ راتفگ  نیا 
هرهچ ناورم  لآ  نامز  رد  هچو  هیواعم  نامز  رد  هچ  ناـمثع و  ناـمز  رد  هچ  فلتخم  ياـه  نارود  رد  يوما  تموکح  تفاـی و  ققحت 

.درک هایس  ار  تیناسناو  مالسا  خیرات 

ياراد هدرک و  تراغ  ار  لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  هیواعم  نانارمکح 

84 ص : 

«. ملاظ هل  تنأ  هلتاقتس و  : » 3/366: مکاح كردتسم  [ 1 - ] 1
.دوش هعجارم   3/80: دمحا دنسم  هب  زین  نانبل و  پاچ  ، 2/172: یبوقعی خیرات  [ 2 - ] 2
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85 ص : 
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یبیغ ياهربخ  هغالبلا و  جهن  - 8

دوش یم  قرغ  هرصب  رهش  . 1

ياهربخ زا  نآ ، زا  یشخب  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع دش  حتف  هرـصب  دیـسر و  نایاپ  هب  لمج  گنج  هک  نیا  زا  سپ 
.دیآ یم  رامش  هب  ترضح  نآ  یبیغ 

(1) «. ...هنیفس ؤجؤجک  مکدجسمب  ّینأک  مکتدلب  نقرغتل  هّللا  میاو  :» دومرف

يور شا  هنیس  اهنت  دور و  یم  ورف  بآ  رد  نآ  هندب  هک  یتشک ( هنیس  ناسب  امش  دجسم  دوش و  یم  قرغ  امـش  رهـش  دنگوس  ادخ  هب  »
«. داتسرف دهاوخ  باذع  رهش  نیا  هب  نییاپ  الاب و  زا  دنوادخ  دوش  یم  هدید  تسا ) رهاظ  بآ 

: دسیون یم  مالک  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

ياه بآ  نایغط  هّللا » رماب  مئاقلا   » نامزرد رگید  راب  و  هّللاب » رداقلا   » نامز رد  راب  کی  تسا  هدش  قرغ  بآ  رد  رابود  نونکات  هرـصب 
( مالـسلا هیلع   ) یلع هک  روط  نامه  عماج  دجـسم  زا  یتمـسق  اهنت  نامتخاس  همه  نآ  زا  درب و  ورف  بآ  رد  ار  رهـش  نیا  سراف  جـیلخ 

(2) .دندش قرغ  يدایز  تیعمجو  دش  بارخ  اه  هناخ  مامت  هثداح  ود  نیا  رد  دش و  یم  هدید  بآ  نایم  رد  دوب  هداد  ربخ 

86 ص : 

هبطخ 13. هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
.يدلج تسیب  پاچ   1/253: دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  [ 2 - ] 2
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ددرگ یم  طلسم  قارع  نیمزرس  رب  هیواعم  . 2

سپس ددرگ و  یم  طلسم  قارع  رب  وا  زا  سپ  هیواعمو  دور  یم  ایند  زا  هیواعم  زا  شیپ  وا  هک  دهد  یم  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما
: دیازفا یم 

«. ...یّنم هءاربلا  یبسب و  مکرمأیس  ّهنا  »

(1) «. ...دییوج يرازیب  نم  زا  دییوگ و  ازسان  نم  هب  هک  دهاوخ  یم  امش  زا  »

نآ هب  هک  تساوخ  مدرم  زا  دـش و  طلـسم  قارع  رب  ترـضح  نآ  زا  سپ  هیواـعم  دوب ، هداد  ربـخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  روط  ناـمه 
زامن ياه  هبطخ  رد  یتح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ییوگازـسان  زیگنا  فسا  ناتـساد  دنیوج و  يرازیب  وا  زا  دـنیوگب و  ازـسان  ترـضح 

(2) .تسا طبضو  تبث  خیراوت  رد  دوب  هدش  موسرم  وا  روتسد  هب  هیواعم  نامز  زا  هک  هعمج 

دنوش یمن  هتشک  رفن  هد  مه  امش  زا  دنرب و  یمن  تمالس  هب  ناج  رفن  هد  اهنآ  زا  . 3

هب نانآ  زا  یهورگ  تشگزاب  و  تجح ، مامتا  زا  سپ  ماما  داد  خر  ناورهن  رانک  رد  جراوخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نایم  هک  يدربن  رد 
: دومرف درک و  دوخ  نارای  هب  ور  ماما ، فوفص 

(3) «. هرشع مکنم  کلهی  الو  هرشع  مهنم  تلفی  هّللاو ال  هفطنلا  نود  مهعراصم  »

تمالس هب  ناج  رفن  هد  نانآ  هورگ  زا  دنگوس ، ادخ  هب  تسا  ناورهن  بآ  رانک  نانآ  هاگلتق  »

87 ص : 

هبطخ 57. هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
.دوش هعجارم   128 _ 4/55: هغالبلا جهن  حرش  هب  [ 2 - ] 2

هبطخ 58. هغالبلا ، جهن  [ 3 - ] 3
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«. دوش یمن  هتشک  نت  هد  مه  امش  زا  دنرب و  یمن 

تسا و هدیـسر  رتاوت  هب  کیدزن  نآ  لقن  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تازجعم  زا  یکی  یبیغ  ربخ  نیا  دـیوگ  یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
نارای نایم  زا  دـندرب و  تمالـس  هب  ناج  جراوخ  زا  رفن  هن  هک  دـندوب  دـهاش  همه  داد  خر  ناورهن  جراوخ  ماما و  ناـیم  هک  يدربن  رد 

(1) .دندیسر تداهش  هب  نت  تشه  طقف  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تشاد دهاوخ  یهاتوک  رایسب  تموکح  مکح  نب  ناورم  . 4

ار وا  ترـضح  دنتـساوخ  ار  وا  وفع  ردپ  زا  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  دـش و  ریـسا  لمج  گنج  رد  مکح  نب  ناورم 
: دومرف سپس  و  هدرک ، دازآ 

(2) «. رمحأ ًاموی  هدلو  نم  هنم و  همُألا  یقلتسو  هعبرألا  شبکالا  وبأ  وهو  هفنأ  بلکلا  هقعلک  هرما  هل  ّنا  اّمأ  »

تدـم یهاـتوک  زا  هیاـنک  ریبـعت  نیا  ) ار دوخ  ینیب  گـس  ندیـسیل  ناـسب  تسا  یهاـتوک  ییاورناـمرف  ناورم  نیا  يارب  دیـشاب  هاـگآ  »
«. دید دنهاوخ  ینینوخ  راگ  زور  شنادنزرف  وا و  ییاورنامرف  زا  یمالسا  تما  تسا و  سیئر  راهچ  ردپ  وا  تسا ) ییاورنامرف 

هک شدنزرف  راهچو  دیشکن  لوط  هام  هن  زا  شیب  وا  تموکح  اّما  دیسر  تموکح  هب  ناورم  دوب  هداد  ربخ  ترضح  نآ  هک  روط  نامه 
هس نآ  دش و  هفیلخ  کلملادبع ، دندیسر  تسایر  هب  دمحم  رـشب و  زیزعلادبع ، زا : دنترابع  رگید  يات  هس  کلملادبع و  اهنآ  زا  یکی 

.دندش هریزجو  قارعو  رصم  یلاو 

هک دندید  ینینوخ  ياهزور  شنادنزرف  ناورم و  زا  یمالسا  تما  و 

88 ص : 

.دوش هعجارم   13_5/3: هغالبلا جهن  حرش  هب  [ 1 - ] 1
هبطخ 72. هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2
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کلملادـبع فرط  زا  هک  راوـخنوخ  فـسوی  نب  جاـجح  تسد  هب  هک  تسا  ییاـه  يزیرنوـخ  متـس و  ملظ و  نآ ، هاوـگ  نیرت  نشور 
(1) .دش ماجنا  دوب  قارع  رادناتساو  یلاو  ناورم ،

دنک یم  تراغ  ار  امش  یتسه  دوش و  یم  طلسم  امش  رب  یفقث  ناوج  . 5

(2) «. ...مکتمحش بیذی  مکترضخ و  لکأی  لایملا  لایذلا  فیقث  مالغ  مکیلع  ّنطلسیل  هّللاو  اّمأ  »

امش هیپ  دروخ و  یم  ار  امش  هزبس  هک  دوش  یم  طلسم  امش  رب  فیقث  هفیاط  زا  رگمتـس  ربکتم و  یناوج  دنگوس  ادخ  هب  دیـشاب  هاگآ  »
«. دناد یم  دوخ  نآ  زا  ار  همه  دنک و  یمن  محر  امش  لام  ناج و  هب  هک  نیا  زا  هیانک  دنک  یم  بآ  ار 

مدرم لام  ناج و  هب  دوخ  تموکح  ماـیا  رد  هک  دوب  فورعم  رگمتـس  راوخنوخ و  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  ناـمه  یفیقث  ناوج  نیا 
(3) .دیناسر لتق  هب  ار  رفن  نارازه  داتفا و 

تسا تیاده  نآرق و  زا  يوریپ  مالسلا ) هیلع   ) دوعوم يدهم  همانرب  . 6

(4) «. يأرلا یلع  نآرقلا  اوفطع  اذإ  نآرقلا  یلع  يأرلا  فطعیو  يوهلا  یلع  يدهلا  اوفطع  اذإ  يدهلا  یلع  يوهلا  فطعی  »

دیآ یم  مالسلا ) هیلع   ) دوعوم يدهم  دنهد  رارق  دوخ  یناسفن  ياهاوه  وریپ  ار  تیاده  مدرم  هک  یماگنه  »

89 ص : 

.دوش هعجارم   148 _ 6/146: هغالبلا جهن  حرش  هب  [ 1 - ] 1
هبطخ 115. هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2

.281_7/276: هغالبلا جهن  حرش  [ 3 - ] 3
هبطخ 138. هغالبلا ، جهن  [ 4 - ] 4
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قیبطت دوخ  یصخش  تالیامت  تایرظن و  ءارآ و  رب  ار  نآرق  مدرم  هک  یماگنه  زین  دیامن و  یم  تیاده  بولغم  ار  یناسفن  ياهاوه  و 
(1) «. تسا تیاده  نآرق و  تموکح  ترضح  نآ  همانرب  دهد  یم  رارق  نآرق  عبات  ار  تایرظن  ءارآ و  ترضح  نآ  دندومن 

مناوت یم  مهد  ربخ  امش  تایصوصخ  همه  زا  مهاوخب  رگا  . 7

هللا یلص   ) هّللا لوسرب  یف  اورفکت  نأ  فاخأ  نکل  تلعفل و  هنأش  عیمج  هجلوم و  هجرخمب و  مکنم  لجر  ّلک  ربخا  نا  تئش  ول  هّللاو  »
(2) (...«. ملسو هلآو  هیلع 

میمصت هچو  هدمآ  فده  هچ  هب  هنوگچو و  اجک  زا  هک  امـش  مادک  ره  تایـصوصخ  همه  زا  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  »
رتالاب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  ارم  دـینک و  ولغ  نم  هرابرد  مسرت  یم  اّما  .مهد  ربخ  رگید  تایـصوصخ  دـیراد و 

«. دوب امش  رفک  بجوم  هدیقع  نیا  دیوش و  دقتعم  نم  ییادخ  هب  ای  دینادب و 

هک تسا  مالسلا ) هیلع   ) حیسم ترـضح  راتفگ  دننام  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راتفگ  نیا  دسیون : یم  مالک ، نیا  لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
(3) (. ...ْمُِکتُوُیب یف  َنورِخَّدَت  امَو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  : )... هک تسا  نیا  نم  ياه  هزجعم  زا  تفگ : یم 

(4) «. مهد یم  ربخ  دینک  یم  هریخذ  هچنآ  زا  دیروخ و  یم  هناخ  رد  هک  ییاذغ  زا  ار  امش  »

دنام یقاب  نآ  مان  طقف  مالسا  زا  هک  دیایب  ینامز  . 8

مالسإلا نمو  همسر  ّالإ  نآرقلا  نم  مهیف  یقبی  نامز ال  ساّنلا  یلع  یتأی  »

90 ص : 

.دوش هعجارم   9/138: هغالبلا جهن  حرش  هب  [ 1 - ] 1
هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2

.49/ نارمع لآ  [ 3 - ] 3
.15 _ 10/10: هغالبلا جهن  حرش  [ 4 - ] 4
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(1) «. ...يدهلا نم  بارخ  ءانبلا  نم  هرماع  ذئموی  مهدجاسم  همسا  ّالإ 

انب ثیح  زا  دجاسم  نامز  نآ  رد  دنامن ، یقاب  یمان  زج  مالسا  زا  تئارق و  ندناوخ و  زج  نآرق  زا  مدرم  نایم  رد  هک  دیایب  يراگزور  »
دـننک و یم  افتکا  نآرق  مالـسا و  مسا  هب  ناناملـسم  ) تسا بارخ  تیونعم  تیادـه و  تهج  زا  اـّما  تسا  داـبآ  رومعم و  ناـمتخاس  و 

(«. دشاب مکاح ؟ نانآ  یگدنز  نتم  رد  دیاب  نآرق  مالسا و  هک  یتروص  رد  دریگ  یم  دوخ  هب  تافیرشت  هبنج  مه  دجاسم  هب  نتفر 

درک دنهاوخ  یگدنز  تلذ  يراوخ و  اب  نم  زا  سپ  جراوخ  . 9

(2) «. هنس مکیف  نوملاظلا  اهذختی  هرثاو  ًاعطاق  ًافیس  ًالماش و  ًالذ  يدعب  نوقلتس  مّکنا  اّما  »

یم نارگمتـس  ار  امـش  قوقح  لاوما و  دـیدرگ  یم  وربور  دادبتـسا  هدـنرب و  ریـشمش  هبناج و  همه  تلذ  اب  نم  زا  سپ  دیـشاب  هاـگآ  »
«. ددرگ یم  مسر  لومعم و  هشیمه  يارب  امش  هرابرد  راک  نیا  دنریگ و 

هتسویپ نانآ  لاوما  هتفرگ  رارق  بیقعت  دروم  اه ، تموکح  فرط  زا  هتـسویپ  جراوخ  داد  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  روطنامه 
(3) .دش یم  بحاصت  نارگمتس  فرط  زا 

مهد یم  ربخ  دینک  لاؤس  هچ  ره  زا  . 10

(4) «. ...ْمُْکتَأَْبنَأ ّالِإ  ...هعاسلا  نیب  مکنیب و  امیف  ءیش  نع  ینولأست  هدیب ال  یسفن  يذلاوف  ینودقفت ، نأ  لبق  ینولأساف  »

91 ص : 

هرامش 369. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
هبطخ 57. هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2

.هبطخ نامه  لیذ  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 3 - ] 3
هبطخ 93. / هغالبلا جهن  [ 4 - ] 4
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: دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  ار  بیغ  زا  شیوخ  یهاگآ  دودح  نانمؤم  ریما  هبطخ  نیا  رد 

، نآ تایـصوصخ  دیآ و  یم  شیپ  هک  یگنج  دربن و  ره  زا  داد و  مهاوخ  باوج  دـینک  لاؤس  دـیآ  یم  شیپ  تمایق  ات  هک  هچ  ره  زا  »
اه نیا  همه  زا  دنوش  یم  هدرپس  كاخ  هب  اجک  دنوش و  یم  هتشک  اجک  رد  هک  نیا  دنریم و  یم  ای  دنوش  یم  هتـشک  هک  يدارفا  دادعت 

(1) «. مراد یهاگآ 

.تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما یبیغ  ياهربخ  زا  دروم  هد  دوب  نیا 

نادنمـشناد زا  یکی  تسا و  ناوارف  هدش  دای  ثیدح  خیرات و  ياهباتک  ریاس  هغالبلا و  جـهن  رد  هک  ترـضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  هتبلا 
یلو تسا  هتخاس  رـشتنم  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما یبیغ  رابخا  مان  هب  هدروآ و  درگ  یباتک  رد  ار  اهنآ  زا  دروم  جنپ  داتفه و  رـصاعم 

.مینک یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  ام 

92 ص : 

.دوش هعجارم   7/57: هغالبلا جهن  حرش  هب  [ 1 - ] 1
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ناماما ثیداحا  رد  موس  تفرعم  - 9

موصعم ناـماما  مرکا و  لوـسر  یبـیغ  ياـهربخ  نآ  رد  هک  ییاـهباتک  زا  یکی  دـش  داـی  باـتک  نیا  مجنپ  شخب  رد  هک  روـط  ناـمه 
یلماع ّرح  خیـش  موحرم  رادـقم  یلاع  ثدـحم  فیلأت  تازجعملاو » صوصنلاب  هادـهلا  تابثا   » جرا رپ  باـتک  تسا  هدـش  يروآدرگ 

.دشاب یم  يرجه ) لاس 1104 يافوتم  )

راـیتخا رد  راوتـسرهف  اـت  هدرک  هیهت  هدـش  هدروآ  باـتک  نیا  رد  هک  یبـیغ  ياـهربخ  زا  يراـمآ  قـیقد  رایـسب  هن  يرورم  اـب  هدـنراگن 
.دراذگب زیزع  ناگدنناوخ 

.ثیدح هد  زا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح هد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح تسیب  دودح  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح هاجنپ  دودح  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح هاجنپ  ودص  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح داتشه  دودح  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح یس  ودص  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح یس  زا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

93 ص : 
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.ثیدح هاجنپ  دودح  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح داتشه  زا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

.ثیدح دص  زا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ترضح  یبیغ  ياهربخ 

ره يارب  هک  تسا  دایز  يا  هزادنا  هب  اهنآ  هرامش  زاب  مینکن  هبساحم  ار  اهنآ  تاررکم  رگا  تسا و  ررکم  ثیداحا  نیا  زا  یتمسق  هتبلا 
.تسا شخب  نانیمطا  یفصنم  هدنناوخ 

نیا رد  دش  هدروآ  نانمؤمریما  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  یبیغ  ياهربخ  زا  ییاه  هنومن  یلبق  شخب  ود  رد  نوچ  و 
.دوش یم  دای  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ات  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  یبیغ  ياهربخ  زا  شخب 

: مینک یم  لقن  هادهلا  تابثا  باتک  نیمه  زا  یبیغ  ربخ  کی  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما زا  کی  ره  زا  هنومن  بابزا  اجنیا  رد 

( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هب  زین  داد و  ربخ  دوش  یم  مومـسم  هدعج »  » دوخ رـسمه  هلیـسو  هک  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  . 1
: تفگ

مه مه ، اب  وت  هداوناخ  نادـنزرف و  ندرک  ریـسا  وت و  نتـشک  يارب  دنتـسه  مالـسا  تما  زا  دـننک  یم  اعدا  هک  یمدرم  زا  رفن  رازه  یس 
(1) .دنوش یم  تسد 

ار امش  نم  دنیوگ : یم  هک  دنتسه  يدرخ  یب  مدرم  ام  هیحان  رد  هّللادبع ! ابا  ای  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  دعـس  نب  رمع  . 2
زا یمک  زج  نم  زا  سپ  وت  هک  تسا  نشور  نیا  هب  نم  مشچ  اّما  دـننادنمدرخ  هکلب  دنتـسین  درخ  یب  اـهنآ  دومرف  ترـضح  مشک  یم 

(2) .دروخ یهاوخن  قارع  مدنگ 

94 ص : 

.يدنوار جئارخ  و  قودص ، یلاما  زا  لقن  هب  :5/147 و150  هادهلا تابثا  [ 1 - ] 1
.دیفم خیش  داشرا  زا  لقن  هب   5/199: باتک نامه  [ 2 - ] 2
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ير تموـکح  هب  دـش و  دـهاوخن  جراـخ  قارع  زا  درک و  دـهاوخن  يداـیز  رمع  دعـس ، نبا  ـالبرک  ناتـساد  زا  سپ  هک  نیا  هب  هراـشا 
.دیسر دهاوخن 

مدرم دنک و  یم  تماما  ياعدا  هّللادبع  تردارب  نم  زا  سپ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  شدنزرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  . 3
.دور یم  ایند  زا  دوز  تسا و  هاتوک  وا  رمع  اّما  دیامن  یم  توعد  دوخ  يوس  هب  ار 

دیشکن یلوط  یلو  دومن  ار  مردپ  ینیـشناجو  تماما  ياعدا  هّللادبع  مردارب  مردپ  تلحر  زا  سپ  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
(1) .دش دوب  هداد  ربخ  مردپ  هک  روطنامه  تفر و  ایند  زا  هک 

زور هس  هک  یلاح  رد  يدنخ  یم  ادخ  هناخ  رد  دومرف : دیدنخ  یم  هک  دـید  دجـسم  رد  ار  یناوج  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما  . 4
.تفر ایند  زا  زور  هس  زا  سپ  ناوج  نآ  .تفر  یهاوخ  ایند  زا  رگید 

دمحم ار  يرگید  یـسیع و  ار  یکی  دنک  یم  تیانع  وت  هب  رـسپ  ود  دـنوادخ  يدرگرب  هفوک  هب  هک  یماگنه  دومرف : ریـصبوبا  هب  زین  و 
، دوب هداد  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هک  روطناـمه  دـیوگ  یم  ریـصبوبا  .دوب  دـنهاوخ  اـم  نایعیـش  زا  اـهنآ  يود  ره  يراذـگ و  یم  ماـن 

(2) .دش

ماـما اـم  ناـمز  رد  تفگ  ماـشه  هب  یماـش  درم  دـندرک ، یم  ثحب  مه  اـب  تماـما  هراـبرد  هک  ماـشه  یماـش و  درم  نآ  ناتـساد  رد  . 5
؟ تسیک

رانک هشوگ و  زا  مدرم  هتـسشن و  اجنیا  هک  تسا  يدرم  نیمه  ام  ماما  زورما  تفگ : درک و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  هراشا  ماشه 
زا ار  ام  دننک و  یم  چوک  وا  يوس  هب 

95 ص : 

.یلبرا همغلا  فشک  زا  لقن  هب   246  _ 5/245: باتک نامه  [ 1 - ] 1
.راونالا قراشم  زا  لقن  هب   5/305: باتک نامه  [ 2 - ] 2
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.تسا هدرب  ثرا  هب  ادخ  لوسر  ات  دوخ  ناردپ  زا  ار  شناد  ملع و  نیا  دهد و  یم  ربخ  نیمز  نامسآ و 

؟ مریذپب منک و  قیدصت  ار  نخس  نیا  اجک  زا  تفگ : یماش  درم 

.سرپب وا  زا  یهاوخ  هچ  ره  نونکا  مه  تفگ : ماشه 

ربخ ار  همه  هک  نیا  زا  سپ  مهد  ربخ  اجنیا  ات  تترفاسم  تایئزج  زا  یهاوخ  یم  دومرف : درک و  وا  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
(1) .دروآ نامیا  درک و  قیدصت  ار  ترضح  نآ  تماما  یماش  درم  داد ،

نیا زا  شیپ  .تسیک  امش  زا  دعب  ماما  مسرپب  ترـضح  نآ  زا  هک  نیا  يارب  مدش  دراو  متفه  ماما  رب  دیوگ : یم  صفح  نب  نامیلـس  . 6
مدرم رب  ادـخ  تجح  نم و  نیـشناج  یـصو و  یلع ، مدـنزرف  نم  زا  سپ  نامیلـس ! يا  دومرف : ترـضح  منک  حرطم  ار  لاؤـس  نم  هک 

(2) .تسا

رد زور  کی  دـندوب  هدـمآ  جـح  هب  ود  ره  دیـشرلا  نوراـه  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  لاـسکی  دـیوگ : یم  رفعج  نب  هزمح  . 7
مدوب ترضح  نآ  تمدخ  نم  و  رگید ، برد  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضحو  دش  جراخ  برد  کی  زا  نوراه  میدوب  مارحلادجـسم 

نیب يدوز  هب  سوط  يا  سوط ، سوط ، دومرف : سپـس  کیدزن  تاقالم  تسا و  رود  وا  هناخ  ردـقچ  دومرف : درک و  نوراـه  هب  هراـشا 
(3) .درک یهاوخ  عمج  نم  نوراه و 

دوب دهاوخ  ناسارخ  رد  اهنآ  يود  ره  نفد  لحم  هک  نیا  زا  بیترت  نیدب  و 

96 ص : 

.یسربط جاجتحا  یسربط و  يرولا  مالعا  دیفم و  داشراو  یفاک  زا  لقن  هب   5/336: باتک نامه  [ 1 - ] 1
.اضرلا رابخا  نویع  زا  لقن  هب   5/508: باتک نامه  [ 2 - ] 2

.اضرلا رابخا  نویع  زا  لقن  هب   6/77: باتک نامه  [ 3 - ] 3
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.داد ربخ 

نآ زا  متـساوخ  یم  مدش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  رب  دیوگ ، یم  تسا  نوفدم  ير »  » رد هک  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  . 8
.تسا وا  ریغ  ای  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  مالسلا ) مهیلع   ) دمحم لآ  مئاق  ایآ  هک  مسرپب  ترضح 

(1) .تسا يدهم  نامه  دمحم  لآ  مئاق  میظعلادبع ! يا  دومرف : منک  ناونع  ار  دوخ  لاؤس  نم  هک  نیا  زا  شیپ  ترضح  نآ 

نم هب  امرخ  تشم  کی  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  : دـیوگ یم  یـسیع  نب  دـمحا  . 9
امرخ تشم  کی  ترضح  نآ  مدش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  رب  سپس  دوب  هناد  جنپ  تسیب و  مدرمـش  ار  اهامرخ  درک  تمحرم 

.مداد یم  رتدایز  مه  نم  داد  یم  رتدایز  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  رگا  دومرف  داد و  نم  هب 

(2) .دوب هناد  جنپ  تسیب و  نامه  مدرمش  ار  اهامرخ  دیوگ : یم  یسیع  نب  دمحا 

دندوب ارماس  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع ترـضح  يارب  دوب  رامیب  مرـسپ  هرـصب  زا  تکرح  ماگنه  دیوگ : یم  يدبع  جاجح  . 10
: دنتشون نم  باوج  رد  ترضح  دنک  اعد  وا  ّقح  رد  هک  متشون 

.دوب نامیا  اب  هک  دنک  تمحر  ار  ترسپ  دنوادخ 

هتشون همان  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ترـضح  هک  يزور  نامه  رد  دش  مولعم  دیـسر ، مدنزرف  توف  ربخ  هرـصب  زا  هک  يدنچ  زا  سپ 
(3) .تسا هتفر  ایند  زا  دندوب 

97 ص : 

.قودص نیدلا  لامکا  زا  لقن  هب   6/181: باتک نامه  [ 1 - ] 1
.یلماع یضایب  سنوی  نب  یلع  میقتسملا  طارصلا  زا  لقن  هب   6/266: باتک نامه  [ 2 - ] 2

.يدنوار جئارخ  زا  لقن  هب   6/323: باتک نامه  [ 3 - ] 3
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98 ص : 
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موس تفرعم  نوماریپ  هناگهد  ياه  شسرپ  - 10

هراشا

تایاورو دیجم  نآرق  هزورما و  ياه  شناد  رظن  زا  ناماما  ناربمایپ و  يارب  بیغ  زا  یهاگآ  ناکما  هک  درک  تباث  هتشذگ  ياه  شخب 
لقن رتاوتم  تایاور  نآرق و  رد  هک  نانآ  یبیغ  ياهربخ  زین  تسین و  يدـیدرت  کش و  چـیه  ياج  موصعم  نایاوشیپ  یمارگ و  ربماـیپ 

هب ناکما »  » نآ ینعی  دنا  هتـشاد  بیغ  زا  یهاگآ  نانآ  هک  دراذگ  یمن  یقاب  کش  دـیدرت و  هنوگ  چـیه  ياج  سک  چـیه  يارب  هدـش 
.تسا هدرک  ادیپ  ققحت  هدیسر و  تیلعف » »

یلک روط  هب  تایاور  تایآ و  نآ  دـنا  هدرک  لایخ  یخرب ، هک  مینک  یـسررب  ار  یتاـیاور  تاـیآ و  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا 
مییوگ و خساپ  تسا  هدش  بیغ  ملع  هنیمز  رد  هک  ییاهلاکـشا  زا  یخرب  هب  زین  دـنک و  یم  یفن  بیغ  زا  ار  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ 

.میزاس یم  حرطم  باوجو  لاؤس  تروص  هب  ار  بلاطم  دوش ، هداد  حیضوت  رتشیب  شخب  نیا  بلاطم  تسا  مزال  نوچ 

تسخن لاؤس 

رد دیجم  نآرق  ارچ  سپ  دنراد  یهاگآ  بیغزا  ناماما  ناربمایپ و  رگا 

99 ص : 
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؟ دناد یم  دنوادخ  هب  صتخم  ار  بیغ  ملع  تایآ  زا  يرایسب 

خساپ

دوش هدافتـسا  دـنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  اهنآ  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یتایآ  همه  تسا  رتهب  میزادرپب  خـساپ  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
: میروایب

(1) (. ...ِضْرَألاَو ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  ّینِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْملَأ  َلاق  . )... 1

زا ار  ناـنآ  دـنوادخ  روتـسد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ دـندرک و  فارتـعا   (2)« ءامـسا  » زا دوخ  ندوبن  هاـگآ  هب  ناگتـشرف  هک  یماـگنه 
زیرنوخ دسفم و  اه  مدآ  دندوب : هتفگ  هدرک و  لاکـشا  نیمز  يور  رد  مدآ  تفالخ  هب  هک   ) ناگتـشرف هب  دنوادخ  درک  هاگآ  ءامـسا » »

: دومرف دنرادن ) ار  نیمز  يور  تفالخ  تقایل  دنتسه و 

یم دراد و  مه  ار  شناد  ملع و  همه  نیا  نتفرگارف  دادعتـسا  مدآ  هک  مناد  یم  نم  ار  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  هک  متفگن  امـش  هـب  اـیآ 
.دیرادن یهاگآ  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  زا  امش  دتفیب و  شیپ  مه ، ناگتشرف  زا  دناوت 

(3) (. ُریبَْخلا ُمیکَْحلا  َوُهَو  ِهَداهَّشلاَِوْبیَْغلا  ُِملاع  . )... 2

(46  ) هیآ هدجس و  هروس  ( 6  ) هیآ نونمؤم و  هروس  ( 92  ) هیآ دعر و  هروس  ( 9  ) هیآ هبوت و  هروـس  ( 105  ) و ( 94) هیآ هیآ و  نیا  رد 
بیَغلا ملاع   ) هلمج نباغت ، هروس  ( 18  ) هیآ هعمج و  هروس  ( 8  ) هیآ رشح و  هروس  ( 22  ) هیآ رمز و  هروس 

100 ص : 

.33/ هرقب [ 1 - ] 1
.تسا ناهج  تادوجوم  قیاقح  ءامسا »   » زا دوصقم  هک  دش  هتفگ  رتشیپ  [ 2 - ] 2

.73  / ماعنا [ 3 - ] 3
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.تسا هدش  هتسناد  ادخ  ياهمان  تافص و  زا  یکی  هداهَّشلاو )

، أبس هروس  ( 48  ) هیآ هبوت و  هروـس  ( 78  ) هیآ هدـئام و  هروس  ( 116  ) و ( 109  ) هیآ رد  و  بیغلا ) ملاـع   ) أبـس هروس  ( 3  ) هـیآ رد  زین  و 
.تسا هدش  هتسناد  دنوادخ  ياهمان  تافص و  زا  بویغلا ) مّالع  )

َْملِع اُولاق ال  : )... هیآ نیا  دننام  دراد  صاصتخا  دنوادخ  هب  تفص  نیا  مان و  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایآ  نیا  یخرب  زا  و 
(1) ( . ِبُویُْغلا ُمّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَنل 

: دنیوگ دندرک  تباجا  ار  امش  توعد  هنوگچ  مدرم  دیوگ : دنک و  عمج  ار  ناربمایپ  همه  ادخ  هک  يزور 

«. یتسه اهیناهنپ  ياناد  بویغلا و  مالع  وت  طقف  میرادن  یهاگآ  ام  »

(2) ( . َنیرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  ّینِإ  اوُرِظَْتناَف  هّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  الَْول  َنُولوُقَیَو  .) 17

سپ دـناد  یم  بیغ  ادـخ  طقف  وگب  .دوش  یمن  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  فرط  زا  میهاوخ ) یم  اـم  هک   ) يا هزجعم  ارچ  دـنیوگ : یم  »
«. منام یم  رظتنم  امش  اب  مه  نم  دیشاب  رظتنم 

.تسا هیآ  رهاظ  رظن  زا  میدروآ  شخب  نیا  رد  ار  هیآ  نیا  رگاو  تسا  هزجعم  هیآ  نیا  رد  بیغ  زا  دوصقم  هیآ  زاغآ  هب  هجوت  اب 

(3) ( . ...ِضْرَألاَو ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  ِهّللَو  . ) 18

101 ص : 

.109/ هدئام [ 1 - ] 1
.20/ سنوی [ 2 - ] 2
.123/ دوه [ 3 - ] 3
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«. تسا يادخ  يارب  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  »

.تسا هدمآ  هیآ 77  لحن  هروس  رد  هلمج  نیمه  زین  و  . 19

(1) ( . ...ِضْرَألاَو ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  َُهل  . )... 20

«. تسا ادخ  يارب  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  »

(2) (. ...ِضْرَألا َِوتاوامَّسلا  ِْبیغ  ُِملاع  َهّللا  َّنِإ  . ) 21

«. تسا نیمز  اهنامسآ و  بیغ  ياناد  ادخ  »

(3) (. ...ِضْرَألاَو ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَْلعَی  َهّللا  َّنِإ  . ) 22

«. دناد یم  ار  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  ادخ  »

: مینک یم  رارکت  ار  لاؤس  نونکا  دوش  یم  هدافتسا  دنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  اهنآ  زا  دوش  یم  هتفگ  هک  یتایآ  دوب  نیا 

؟ درادن تافانم  دش  لقن  هک  هیآ  ود  تسیب و  نیا  اب  بیغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  ایآ 

خساپ

، صاصتخا رب  اهنآ  زا  کی  چیه  تلالد  رد  دـشاب و  حیحـص  دـنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  رب  تایآ  نیا  همه  تلالد  هک  ضرف  رب 
زا هک  روطنامه  اریز  درادن  یتافانم  هنوگچیه  بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  اب  زاب  دشابن  يا  هشدخ 

102 ص : 

.26/ فهک [ 1 - ] 1
.38/ رطاف [ 2 - ] 2

.18/ تارجح [ 3 - ] 3
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هب ًاتاذ  بیغ  ملع  هک  دراد  یعنام  هچ  تسا و  یهلا  میلعت  هب  بیغ ، زا  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  دـیجم و  نآرق 
.دینک هجوت  هیآ  نیا  هب  دراذگب ، دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  رایتخا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  دنوادخو  دشاب  هتشاد  صاصتخا  دنوادخ 

(1) ( . ...لوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  * ًادَحَأ ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  )

«. ناربمایپ زا  دنشاب  وا  تیاضر  دروم  هک  یناگدنب  رگم  دنک  یمن  طلسم  بیغرب  ار  سک  چیه  تسا و  بیغ  ياناد  ادخ  طقف  »

هب بیغ  ملع  صاـصتخا  رب  تلـالد  ینعی  دـش  رکذ  لاؤس  رد  هک  تسا  يا  هیآ  ود  تسیب و  ناـمه  دـننام  هیآ  زاـغآ  هک  دـیراد  هجوت 
یم دـنناربمایپ  هک  دوخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  رایتخا  رد  ار  بیغ  ملع  دـنوادخ  دـیوگ : یم  هیآ  لـیذ  لاـح  نیع  رد  یلو  دراد  دـنوادخ 

(2) .دراذگ

یـسک رگا  هلب  .درادن  یتافانم  هنوگ  چـیه  دوخ ، ناگدـنب  زا  یخرب  هب  نآ  میلعت  اب  دـنوادخ ، هب  بیغ  ملع  نتـشاد  صاصتخا  نیاربانب 
اّما تشاد  دـهاوخ  یفانت  تایآ  نآ  دافم  اب  راتفگ  نیا  دـنهاگآ  بیغ  زا  یهلا  میلعت  نودـب  دوخ و  شیپ  زا  ناماما  ناربمایپ و  دـیوگب 
هب بیغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  یگمه  تسا و  هتفگن  ینخـس  نینچ  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  کی  چـیه 

.تسا یهلا  میلعت 

103 ص : 

.27 _ 26/ نج [ 1 - ] 1
.دش دای  باتک  نیا  مشش  شخب  رد  دراد  تلالد  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  رب  هک  یتایآ  [ 2 - ] 2
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مود لاؤس 

: تایآ نیا  دننام  دنک  یم  یفن  نارگید  زا  دناد ، یم  ادخ  هب  صتخم  ار  « بیغ ملع   » هک نیا  رب  هوالع  هک  تسا  یتایآ  دیجم  نآرق  رد 

(1) ( . ...َوُه ّالِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  . ) 1

«. تسین هاگآ  اهنآ  رب  وا  زج  سک  چیه  تسا و  دنوادخ  دزن  بیغ  ياهدیلک  »

(2) (. ...ُهّللا ّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَألاَو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  . ) 2

«. دناد یمن  بیغ  ادخ  زج  سک  چیه  نیمز  اهنامسآ و  رد  وگب  »

؟ درادن یتافانم  بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  اب  تایآ  نیا  ایآ 

خساپ

یم دوـخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  راـیتخا  رد  ار  بیغ  ملع  اـم  تسا : نیا  شداـفم  هک  میهد  رارق  یتاـیآ  راـنک  ار  تاـیآ  نیا  هک  یماـگنه 
: هیآ نیا  دننام  میراذگ 

(3) ( . ...ُءاشَی ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  َهّللا  َّنِکلَو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناک  امَو  )...

یم عـلطم  بیغ  زا  ار  وا  و  دـنیزگ ( یمرب  دـهاوخب  ار  سکره  شیوـخ  ناگداتـسرف  زا  یلو  دـنک  یمن  عـلطم  بیغ  زا  ار  امـش  ادـخ  »
(«. دنک

تسا بیغ  هب  ملاع   (4) ًاتاذ هک  دنوادخو  تسین  هاگآ  بیغ  زا  ًاتاذ ،  ادخ  زج  سک  چـیه  هک  دوش  یم  نیا  تایآ  هورگ  ود  نیا  هجیتن 
دوخ هدیزگرب  ناگدنب  ناربمایپ و 

104 ص : 

.59/ ماعنا [ 1 - ] 1
.65/ لمن [ 2 - ] 2

.179/ نارمع لآ  [ 3 - ] 3
.دش دای  مشش  شخب  رد  هک  يرگید  تایآ  تسا ، هیآ  نیا  دننام  و  [ 4 - ] 4
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.دنک یم  هاگآ  بیغ  زا  ار 

هدیدان دنراد  مات  تلاخد  لوا  هورگ  يانعم  ندـش  نشور  رد  هک  ار  رگید  هورگ  مینیبب و  ار  تایآ  زا  هورگ  کی  هک  تسین  حیحـص  و 
.میریگب

موس لاؤس 

: تایآ نیا  دننام  تسا  هدش  یفن  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  بیغ  زا  یهاگآ  ًاحیرص ، اهنآ  رد  هک  تسا  یتایآ  دیجم  نآرق  رد 

(1) (. ٌنِیبُم ٌریِذَنّالِإ  اَنَأ  امَو  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  الَو  ِیب  ُلَعُْفی  ام  يِرْدَأ  امَو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  . ) 1

زا طقف  نم  دـش و  دـهاوخ  هچ  امـش  نم و  اب  هک  مناد  یمن  نم  تسین  هقباس  یب  تعدـب و  ناربمایپ  نایم  رد  نم  رادرک  راـتفر و  وگب  »
«. متسین نشور  هدنهد  میب  کی  زا  شیب  منک و  یم  يوریپ  یحو 

یمْعَألا يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  ّینِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  الَو  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  الَو  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  . ) 2
(2) (. َنوُرَّکَفَتَت الَفَأ  ُریِصَْبلاَو 

نم میوگ  یمن  امـش  هب  مناد و  یمن  بیغ  و  تسا ؛ نم  دزن  دـنوادخ  ياه  هنیجنگ  هک  میوگ  یمن  امـش  هب  نم  وگب  اهنآ  هب  ام ! ربمایپ  »
«. دینک یمن  هشیدنا  ارچ  دنناسکی ، انیبو  روک  ایآ  وگب  منک  یمن  يوریپ  دوش  یحو  نم  هب  هچنآ  زج  ما ، هتشرف 

(3) (. ...َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  الَو  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  الَو  . ) 3

105 ص : 

.9/ فاقحا [ 1 - ] 1
.50/ ماعنا [ 2 - ] 2
.31/ دوه [ 3 - ] 3
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«. ...مناد یمن  بیغ  تسا و  نم  دزن  دنوادخ  ياه  هنیجنگ  میوگ  یمن  امش  هب  «و 

ٌریَِشبَو ٌریِذَنّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  امَو  ِْریَْخلا  َنِم  ُترَثْکَتْـسال  َْبیَْغلاُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْولَو  ُهّللا  َءاش  امّالِإ  ًاَّرَـضالَو  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  )
(1) (. َنُونِمُْؤی موَِقل 

چیه مدروآ و  یم  درگ  یناوارف  ریخ  متشاد  بیغ  ملع  رگا  تسا و  هتـساوخ  ادخ  هچنآ  زج  متـسین  دوخ  نایز  دوس و  کلام  نم  وگب  »
«. متسین نامیا  اب  هورگ  يارب  يا  هدنهد  هدژم  هدنهد و  میب  کی  زا  شیب  نم  دیسر  یمن  نم  هب  يدب  رش و 

َنوُّدَُری َُّمث  نیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَـس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِقافِّنلا ال  یَلَع  اوُدَرَم  ِهَنیِدَْـملا  ِلْهَأ  ْنِمَو  َنوُِقفاـنُم  ِبارْعَـألا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِمَو  . ) 5
(2) ( . میِظَع باذَع  یلِإ 

یسانش و یمن  ار  اهنآ  وت  دنا  هتفر  ورف  قافن  رد  زین  هنیدم  لها  زا  یخرب  دنتسه و  قفانم  دنیامش  فارطا  هک  نانیـشن  هیداب  زا  یـضعب  »
«. دنوش یم  هدرب  گرزب  یباذع  يوس  هب  سپس  درک  میهاوخ  باذع  هرابود  ار  اهنآ  میسانش و  یم  ار  اهنآ  ام 

(3) ( . َنوُدَعُوت ام  ٌدیَْعب  ْمَأ  ٌبیِرَقَأ  يِرْدَأ  ْنِإَو  ءاوَس  یلَع  ْمُُکْتنَذا  ْلُقَف  اوَّلََوت  ْنِإَف  . ) 6

«. رود ای  تسا  کیدزن  دیا  هدش  هداد  هدعو  امش  هچنآ  ایآ  مناد  یمن  نم  مدرک و  هاگآ  ناسکی  ار  امش  وگب  دندرک  تشپ  رگا  »

َکَّنِإ اَنل  َْملِع  اُولاق ال  ُْمْتبِجُأ  اذام  ُلوُقَیَف  َلُسُّرلا  ُهّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی  . ) 7

106 ص : 

.188/ فارعا [ 1 - ] 1
.101  / هبوت [ 2 - ] 2
.109/ ءایبنا [ 3 - ] 3
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(1) ( . ِبُویُْغلا ُمّالَع  َْتنَأ 

ام يارب  یهاگآ   ) میرادن یهاگآ  دنیوگ : یم  دنتفگ ؟ هچ  امش  هب  مدرم  دیوگ : یم  دروآ و  یم  درگ  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  يزور  »
«. اه بیغ  ياناد  ییوت  تسین )

(2) (. ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  ّالِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ْنِإ  َنوُمِصَتْخَی * ْذِإ  یلْعَألا  ِإلَْملِاب  ْملِع  ْنِم  َِیل  َناک  ام  . ) 8

يراکـشآ ناسر  میب  نم  هک  تسین  نیا  زج  دوش  یم  نم  هب  هک  ییحو  مدوبن  هاگآ  ناگتـشرف )  ) الاب ناهج )  ) ناگرزب هشقاـنم  زا  نم  »
«. متسه

: مینک یم  رارکت  ار  لاؤس  کنیا 

یهاگآ هک  هیآ  تشه  نیا  اب  دوش  یم  هدافتسا  رتاوتم  تایاور  دیجم و  نآرق  تایآ  زا  هک  بیغ  زا  مالـسا  یمارگ  لوسر  یهاگآ  ایآ 
؟ ددرگ هیجوت  دیاب  هنوگچ  دنک  یم  یفن  بیغ  زا  ار  ترضح  نآ 

خساپ

هراشا

مالـسا یمارگ  ربمایپ  ناربمایپ و  بیغ  زا  یهاگآ  رب  تلالد  هک  یتایآ  زا  رواد ، شیپ  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدید  یهاگ 
لوسر هک  دنریگ  یم  نیا  لیلد  دش  رکذ  الاب  رد  هک  ار  يا  هیآ  دـنچ  هدیـشوپ و  مشچ  دـش ) هدروآ  مشـش  شخب  رد  تایآ  نیا  ) دراد

.تسا هدوبن  هاگآ  بیغ  زا  هجو  چیه  هب  مالسا  یمارگ 

دیجم نآرق  دوخ  اب  فلاخم  يا  هجیتن  دنا  هدرکن  یفاک  تقد  اهنآ ، فدـه  تایآ و  دافم  رد  نوچ  تایآ ، نیا  هب  ناگدـننک  لالدتـسا 
ار بصعت  رگا  اّما  دنا  هتفرگ 

107 ص : 

.109/ هدئام [ 1 - ] 1
.70 ص/69 _ [ 2 - ] 2
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اه یفنو  اه  بلـس  نیا  تلع  دناوت  یم  هک  يرگید  تایآ  هب  زین  دنتفرگ و  یم  رظن  رد  ار  تایآ  دـعبام  لبقام و  دـندراذگ و  یم  رانک 
.دندرک یمن  يریگ  هجیتن  نینچ  تایآ  نیا  زا  زگره  دندرک  یم  هجوت  دنک  نشور  ار 

.میهد یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ًالقتسم  ار  مادک  ره  الاب  هناگتفه  تایآ  ینعم  نتخاس  نشور  يارب 

تسخن هیآ 

هب یفاک  تقد  هلمج  راهچ  نآ  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  نآ  دافم  زا  یهاگآ  .تسا  هدش  لیکـشت  هلمج  راهچ  زا  هیآ  نیا 
.میروآ لمع 

( . ِلُسُّرلا َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  . ) 1

«. تسین هقباس  یبو  روهظون  تعدب و  نم  راتفر  راک و  »

( . ْمُِکب الَو  ِیب  ُلَعُْفی  ام  يِرْدَأ  امَو  . ) 2

«. دش دهاوخ  هچ  امش  نم و  اب  مناد  یمن  »

( . ََّیلِإ یحُوی  امّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  . ) 3

«. منک یم  يوریپ  یحو  زا  طقف  نم  »

( . ٌنِیبُم ٌریِذَن  ّالِإ  اَنَأ  امَو  . ) 4

«. متسه ینشور  هدنهد  میب  طقف  نم  »

هار ندروخ و  اذغ  دننام  يرشب  مزاول  زا  دیاب  ربمایپ  هک  دندرک  یم  روصت  ناکرشم  هک : تسا  نیا  نخس  لامجا  تسخن ، زارف  هرابرد 
رد دروخ و  یم  اذغ  ارچ  سپ  تسا  ربمایپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم رگا  دنتفگ  یم  دشاب و  هتـساریپ  ...و  ندیباوخ  نتفر و 

هزنم و رشب  راثآ  نینچ  زا  دیاب  دشاب  ربمایپ  رگا  دور  یم  هار  رازاب  هچوک و 

108 ص : 
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.دندرک یم  نایب  نآ  هابشا  ریز و  هلمج  اب  ار  داقتنا  نیا  دشاب و  هتساریپ 

(1) ( . ...ِقاوْسَألا ِیف  یِشْمَیَو  َماعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذِهل  ام  )...

نیا زا  نیـشیپ  ناربمایپ  اب  ربمایپ  نیا  هک  دـهد  یم  خـساپ  داقتنا  نیا  هب  ثحب ، دروم  هیآ  زاـغآ  رد  زین  ناـقرف و  هروس  رد  دـیجم  نآرق 
یب روهظون و  ربمایپ  نیا  راک  تروص  نیا  رد  دنتـشاد و  ترـشاعم  مدرم  اب  دندروخ و  یم  اذـغ  زین  نانآ  اریز  تسا  ناسکی  اه  تهج 

: دیامرف یم  هک  نانچ  تسین  هقباس 

( . ...ِلُسُّرلا َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق  )

«. متسین نیشیپ  ناربمایپ  شور  فالخ  رب  اهراک  نیا  رد  نم  »

: دیامرف یم  ناقرف  هروس  رد  و 

(2) (. ...ِقاوْسَألا ِیف  َنوُشْمَیَوَماعَّطلا  َنُولُکْأََیل  ْمُهَّناّالِإ  َنیلَسْرُْملا  َنِم  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  امَو  )

«. دنتشاد دش  دمآ و  رازاب  رد  دندروخ و  یم  اذغ  وت ) دننام   ) یگمه میداتسرف  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  »

راظتنا ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  نیکرـشم  هک  دـیآ  یم  رب  ناـقرف  هروس  هیآ  زا  زین  و  ثحب ، دروم  هیآ  هلمج  نیتسخن  زا 
.دنتسناد یمن  راگزاس  رازاب  رد  نتفر  هارو  ندروخ  اذغ  اب  ار  توبن  ماقم  هک  ینعم  نیا  هب  دنتشاد  يرشب  قوفام 

زا یهلا  یحو  میلعت و  نودب  ًاتاذ و  دشاب و  يرـشب  قوفام  صاخ و  تردـق  ياراد  ربمایپ  هک  دنتـشاد  راظتنا  زاب  راظتنا  نیا  لابند  هب  و 
.دشاب هدش  ضیوفت  وا  هب  بیغ  ملع  ای  دهد و  ربخ  اه  یناهنپ  زا  دشاب و  هاگآ  بیغ 
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میلعت نودب  يرـشب  چیه  متـسین و  شیب  يرـشب  نم  وگب : نانآ  هب  دیامرف : یم  دوخ  ربمایپ  هب  ساسا ، یب  هشیدنا  نیاّدر  يارب  دـنوادخ 
.ددرگ هاگآ  نارگید  دوخ و  تشونرس  هدنیآ و  زا  دناوت  یمن  یهلا 

( . ...ْمُِکب الَو  ِیب  ُلَعُْفی  ام  يِرْدَأ  امَو  )...

«. دش دهاوخ  هچ  امش  نم و  اب  هک  مناد  یمن  مه  نم  »

بیغ ملع  عون  نیا  دشاب و  ضیوفت  تروص  هب  یهلا و  میلعت  نودب  هک  دراد  رظن  بیغ  زا  یهاگآ  هتـشر  نآ  هب  هفیرـش ، هیآ  نیاربانب ،
اب ضیوفت )  تروص  هب  ایو  یهلا  میلعت  نودب  یتاذ و  ینعم  هب  ،) بیغ ملع  نیا  یفن  یلو  تسا  هدـش  یفن  ربمایپ  زا  لماک  تحارـص  اب 

.درادن یتافانم  هنوگ  چیه  یهلا  میلعت  یحو و  هلیسو  هب  بیغزا ، ترضح  نآ  ندوب  هاگآ 

.تسا موس  هلمج  بلطم  نیا  هاوگ 

( . ...ََّیلِإ یحُوی  ام  ّالِإ  ُِعِبَّتَأ  ْنِإ  )...

«. متسه یحو  وریپ  نم  »

بیاغ یناهنپ و  بلاطم  هتـشر  کی  زا  ار  دوخ  ناربمایپ  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یحو  بیغ  زا  یهاگآ  ياههار  زا  یکی  اریز 
.دزاس یم  علطمو  هاگآ  سح  زا 

موس مود و  هلمج  نایم  سپ  یهلا ) میلعت  هب  یتح  ) تسین هاگآ  بیغ  زا  هجوچیه  هب  ربمایپ  دیوگب  هک  دوب  نیا  هیآ  فدـه  یتسار  رگا 
دنک و بلـس  دوخ  زا  قلطم  روط  هب  ار  بیغ  ملع  هنوگره  یـسک  تسین  حیحـص  زگره  اریز  دمآ  یم  دیدپ  داضت  ضقانت و  عون  کی 

.دیامن تابثا  دوخ  يارب  ار  نآ  مسق  کی  هلصافالب 

مکح مییوگب  هک  تشاد  اج  دوب  هدش  نایب  انثتسا  تروص  هب  دعب  هلمج  رگا 
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عون کی  یفن  شیپ  هلمج  فده  هک  تسا  حـضاو  نیاربانب  تسا  هدـشن  نایب  انثتـسا  تروص  هب  مینیب  یم  هک  نانچ  اّما  دراد  ار  انثتـسا 
هب یهاگآ  نآ  هک  بیغ ، زا  یهاگآ  زا  رگید  یعون  تاـبثا  دـعب  هلمج  فدـه  هدوب و  یهلا ) میلعت  نودـب  یهاـگآ   ) بیغ زا  یهاـگآ 

.دشاب یهلا  میلعت  یحو و  قیرط 

.دشاب یم  مراهچ  هلمج  نامه  تسا  یهلا  میلعت  نودب  یتاذ و  ملع  یفن  هیآ  فده  هک  نیا  رب  رگید  نشور  هاوگ  و 

( . ٌنیبُم ٌریِذَن  ّالِإ  اَنَأ  امَو  )...

«. متسین شیب  يا  هدنهد  میب  نم  »

دنراذگب مرایتخا  رد  ار  هچ  ره  مربمایپ و  طقف  نم  اریز  مشاب  بیغ  هب  ملاع  ًاتاذ  دیاب  نم  دییوگ  یم  هک  تسا  اج  یب  امش  راظتنا  ینعی 
.مناد یمن  ار  يزیچ  یهلا  میلعت  نودب  دوخ و  شیپ  زا  مناد و  یم 

مود هیآ 

(1) (. ...ََّیلِإ یحُوی  امّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  الَو  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  الَو  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  )

زین هیآ  نیا  فدـه  دـش  هداد  حیـضوت  تسخن  هیآ  لیذ  رد  دنتـشاد و  ناربمایپ  هرابرد  ناکرـشم  هک  یلطاب  ياـه  هشیدـنا  هب  هجوت  اـب 
میلعت نودـب  دـیوگ : یم  اهنآ  ّدر  رد  هیآ  نیا  دـشاب و  بیغ  هب  ملاع  دوخ  شیپ  زا  هک  دنتـشاد  راظتنا  ربماـیپ  زا  اـهنآ  دوش  یم  نشور 

: تسا دعب  هلمج  بلطم  نیا  هاوگ  متسین ، هاگآ  بیغ  زا  یهلا 

(. ََّیلِإ یحُوی  امّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  )
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«. متسه یحو  وریپ  نم  »

تـسخن هیآ  حیـضوت  رد  هک  یناـیب  هب  هجوت  اـب  موش و  یم  هاـگآ  یحو  هار  زا  اـّما  مرادـن  بیغ  ملع  یحوو ، یهلا  میلعت  نودـب  ینعی 
.ددرگ یم  رت  نشور  زین  هیآ  نیا  دافم  دش  هدروآ 

موس هیآ 

(1) ( . ...َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  الَو  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  الَو  )

.درادن مزال  يرتشیب  حیضوت  تسا و  ناسکی  مود  هیآ  اب  هیآ  نیا 

مراهچ هیآ 

ٌریَِشبَو ٌریِذَن    ّ الِإ اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  امَو  ِْریَْخلا  َنِم  ُترَثْکَتْسال  َْبیَْغلاُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْولَو  ُهّللا  َءاش  ام  ّالِإ  ًاّرَض  الَو  ًاعْفَن  یِسْفَِنل  ُِکْلمَا  ُْلق ال  )
(2) (. َنُونِمُْؤی موَِقل 

هک تسا  يا  هیرظن  لاـطبا  هیآ  فدـه  اریز  تسا  نشور  زین  هیآ  نیا  داـفم  دـش  هداد  تسخن  هیآ  لـیذ  رد  هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اـب 
نودب دوخ و  شیپ  زا  مه  نآ  يراد ، هنمادو  عیسو  تردق  کی  زا  دیاب  ربمایپ  هک  دندرک  یم  رکف  اهنآ  دنتشاد  ربمایپ  هرابرد  ناکرشم 

ره دـنک و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  يدوس  عون  ره  دـناوتب  تردـق  نآ  وترپ  رد  دـشاب و  رادروخرب  یبوـبر ، ماـقم  زا  دادمتـساو  بسک 
.دهد ربخ  بیغ  زا  دیامن و  رود  دوخ  زا  ار  ینایز  ررض و 
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هک ار  ملعو  تردق  عون  ره  نانآ ، كرش  رسارس  طلغ و  رکف  نیا  ندیبوک  يارب  هک : دهد  یم  روتـسد  دوخ  یمارگ  ربمایپ  هب  دنوادخ 
نآ رگم  متسین  يررض  عفن و  هنوگ  چیه  کلام  یهلا ، تردق  زا  رظن  فرص  اب  نم  دیوگب  دنک و  بلـس  دوخ  زا  دشابن  ادخ  بناج  زا 

دوصقم هک  دـهد  یم  یهاوگ  دـهاوخب ،» ادـخ  هچنآ  رگم  ( : » هّللا َءاش  امّالِإ   :) هلمج .ددرگ و  اـطعا  نم  هب  یتردـق  ادـخ  فرط  زا  هک 
.دشابن ادخ  بناج  زا  هک  تسا  یتردق  یفن  هکلب  تسین  ییاناوت  تردق و  عون  ره  یفن 

ءاش ام  ّالِإ   ) هلمج اب  هکلب  هدرکن ، بلـس  دوخ  زا  دشاب ، ادـخ  بناج  زا  هک  یتردـق  ملع و  ادـخ  لوسر  هک  دوش  یم  نشور  ور  نیا  زا 
.تسا هدرک  تابثا  ار  نآ  هّللا )

.دوش یم  نشور  مه  ...بیغلا ) ملعأ  تنک  ول   ) هیآ مود  هلمج  دافم 

نم هب  يدب  چیه  مدرک و  یم  يروآ  عمج  شیوخ  يارب  یناوارف  ریخ  مدوب  بیغ  هب  ملاع  دوخ  شیپ  زا  یهلا و  میلعت  نودب  رگا  ینعی 
دـش مهاوخ  هاگآ  بیغ  زا  نم  دـهاوخب  ادـخ  اجک  ره  تسا  یهلا  میلعت  هب  تسین و  یتاذ  بیغ  زا  نم  یهاگآ  نوچ  اـّما  .دیـسر  یمن 

.دوب مهاوخ  رادوخرب  یصوصخم  ییاناوت  تردق و  زا  دهاوخب  ادخ  اجک  ره  هک  روطنامه 

مجنپ هیآ 

(1) (. میِظَع باذع  َیلِإ  َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِقافِّنلا ال  یَلَع  اوُدَرَم  ِهَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِمَو  )...

ام یسانش  یمن  ار  نانآ  وت  دنراد ، قافن  رد  تراهم  یهورگ  هنیدم  لها  زا  »
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«. دندرگ یمرب  گرزب  باذع  هب  سپس  دندرگ ، یم  بذعم  رابود  نانآ  میسانش ، یم 

مدـع نینچ  کی  و  تخانـش ، یمن  ار  ناقفانم  زا  یهورگ  نآرق  صن  هب  ربمایپ  هک  تسا  ْمُهُمَْلعَت ) ال   ) هلمج يور  هیآ  نیا  اب  لالدتـسا 
.تسین راگزاس  بیغ  ملع  اب  یهاگآ ،

خساپ

یلو هدوبن  هاگآ  نآرق ، لوزن  نامز  رد  قافن ، رد  یخرب  نتفر  ورف  هثداح  زا  یمارگ  ربمایپ  هک  دـناسر  یمن  نآ  زا  شیب  هیآ  نیا  ًـالّوا :
.دوبن هاگآ  نآ  زا  رمع  رخآ  ات  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  صاخ ، فرظ  نیا  رد  یهاگآ  مدع 

ار وا  و  تشاد ، یم  ناهنپ  یمارگ  ربمایپ  زا  هثداح  عوقو  تقو  رد  ار  ثداوح  زا  یخرب  یحلاصم  يور  گرزب ، دـنوادخ  تسین  یکش 
ریغ بلطم  نیا  یلو  دـیدرگ ، یم  ربمایپ  قیمع  یحور  رثأت  هیام  هک  ناقفانم  روآ  فسأت  عاضوا  صخألاب  .تخاس  یمن  طلـسم  نآ  رب 

.دوب رانک  رب  نایرج  نآ  زا  رمع  رخآ  ات  ربمایپ  هدوب و  هتسویپ  یمیاد و  افخا  نیا  مییوگب  هک  تسا  نیا  زا 

نینچ ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يرگید ، هروس  رد  مهملعت ) ال  : ) دـیوگ یم  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  ینآرق  نامه  ًاـیناث :
: دهد یم  رارق  باطخ  دروم 

(1) ( . ْمَُکلامْعَأ ُْمْلعَی  ُهّللاَو  ِلوَْقلِانَْحل  یف  ْمُهَّنَفِْرعََتلَو  ْمُهامیِسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکانیَرَأل  ُءاشَن  َْولَو  )

زا دنوادخ  یسانش  یم  ناشراتفگ  هویش  زا  ار  نانآ  یتخانش و  یم  امیس  هب  ار  اهنآ  میداد و  یم  ناشن  وت  هب  ار  نانآ  میتساوخ  یم  رگا 
«. تسا هاگآ  امش  لامعا 
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یم یپ  اهنآ  قافن  هب  ماجنارـس  هدوب و  زاب  ربمایپ  يور  هب  راتفگ ، هویـش  قیرط  زا  نانآ  ییاسانـش  هار  هک  دـناسر  یم  یبوخ  هب  هیآ  نیا 
.درب

رگا هک  تسا  یتّیـشم  ملع  هکلب  تسین ، يرهق  یلعف و  ملع  کی  یناـیرج  هثداـح و  ره  زا  موصعم  ناـیاوشیپ  ربماـیپ و  یهاـگآ  ًاـثلاث :
.تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ثیداحا  رد  دنوش و  یمن  هاگآ  دنهاوخن  رگا  دندرگ  یم  هاگآ  دنهاوخب 

یم دـیهاوخب  رگا  امـش  تسا ، هدـش  هتـشون  ناهنپ  زومرم و  بلاطم  هتـشر  کی  نآ ، رد  تسا و  امـش  رایتخا  رد  يا  همان  دـینک  ضرف 
.دیدرگ هاگآ  اهنآ  زا  نآ ، نتم  هب  هعجارم  اب  دیناوت 

نودـب هک  تسا  همان  تایوتحم  زا  درف  نآ  یهاگآ  ناـسب  و  يرهق ، یلعف و  هن  تسا ، یتیـشم   (1) ثیداحا مکح  هب  ماما  ربماـیپ و  ملع 
رد بلاطم  نیا  يارب  دندرگ و  یم  هاگآ  نآ  زا  نتساوخ  کی  اب  دنک ، باجیا  طیارش  هک  یتروص  رد  .دنک  یمن  ادیپ  تیلعف  تساوخ 

(2) .تسین اهنآ  ییوگزاب  لاجم  ًالعف  هک  دراد  دوجو  يدهاوش  نایاوشیپ  یناگدنز 

تسا هدرک  یفرعم  فلتخم  نیوانع  هب  ار  نانآ  دیجم  نآرق  دنوشن  هتخانـش  ماجنارـس  هک  دندوبن  نانچنآ  تلاسر  رـصع  ناقفانم  ًاعبار :
: دننام

ْمُهرَذْحاَف ّوُدَْـعلا  ُمُه  ْمِْهیَلََع  هَْحیَـص  َّلُک  َنُوبَـسْحَی  ٌهَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَک  ْمِِهلوََقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  ْنِإَو  ْمُهُماسْجَأ  َُکبِْجعَت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإَو  )
(3) ( . َنوُکَفُؤی ّینَأ  ُهّللا  ُمُهََلتاق 

115 ص : 

.1/258: یفاک لوصا  [ 1 - ] 1
.2/523: ماشه نبا  هریس  [ 2 - ] 2

.4/ نوقفانم [ 3 - ] 3
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هب هک  یبناج  هب  قح  هفایق  رثا  رب  دنیوگب ( نخس  رگا  دروآ و  یم  تفگش  هب  ار  وت  اهنآ ، هفایق  لکـش و  ینیب  یم  ار  اهنآ  هک  یماگنه  »
هیکت راوید  هب  هک  دنتـسه  ییاهبوچ  ایوگ  یهد  یم  شوگ  اهنآ  راتفگ  هب  و  دننک ، یم  بلج  دوخ  نانخـس  هب  ار  وت  دـنریگ ) یم  دوخ 

تقیقح زا  هنوگچ  اهنآ ، رب  گرم  زیهرپب ، اهنآ  زا  دنتـسه  یعقاو  نانمـشد  اهنآ  .دنرادنپ  یم  دوخ  دـض  رب  ار  ییادـص  ره  هدـش  هداد 
«. دننادرگ يور 

: تسا هدرک  فیصوت  ریز  تافص  هبار  ادخ  لوسر  رصع  ناقفانم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 

.دنبناج هب  قح  هفایق  ياراد  .1

.دنراتفگ شوخ  زادنا و  مه  تشپ  . 2

(1) .هدش هداد  هیکت  راوید  هب  هک  دنتسه  ییاهبوچ  دننام  . 3

هدرپ هبوت  هروس  رد  دنوادخ   (2) تـسا نشور  تقد  لها  رب  هک  تسا  هدش  لزان  ناقفانم  یفرعم  رد  یتایآ  نوقفانم »  » هروس نیمه  رد 
: هیآ دننام  دزاس  یم  نشور  ار  تقیقح  هروس  نیا  تایآ  هعلاطم  تسا و  هدرک  یفرعم  ینشور  عضو  هب  ار  ناقفانم  هدز و  الاب  ار  اه 

(3) (. َنوُهِراک ْمُهَوّالِإ  َنوُقِْفُنی  الَو  یلاسُک  ْمُهَو  ّالِإ  َهالَّصلا  َنُوتْأَی  الَو  )

«. دننک یم  قافنا  تهارک  اب  دنرازگ و  یم  تلاسک  اب  ار  زامن  »

116 ص : 

، نآرق ربمایپ و  یقطنم  تانایب  هنامیکح و  نانخـس  ربارب  رد  هک  دنتـسه  کشخ  ياه  بوچ  ناسب  نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  [ 1 - ] 1
.دنرادن ندب  رد  یحور  ًالصا  ییوگ  وت  دنهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  یشنکاو  نیرت  کچوک 

.دوش هعجارم   8 ، 7 ياه 5 ، هیآ  هب  [ 2 - ] 2
.دوش هعجارم  هیآ 142  ءاسن ، هروس  هب  /54 و  هبوت [ 3 - ] 3
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.هروس نیا  تایآ  زا  يرایسب  تسا  نینچمه 

تسین نکمم  ییاسانش  نودب  فیلکت 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دنکن  يوریپ  نانآ  رظن  راتفگ و  زا  دگنجب و  ناقفانم  نارفاک و  اب  هک  دهد  یم  روتسد  یمارگ  ربمایپ  هب  دنوادخ 

(1) ( . ...ْمِْهیَلَع ُْظلْغاَو  َنیِقفانُْملاَو  َراّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  . ) 1

«. هدب جرخ  هب  لمع  تدش  نک و  دربن  قفانم  رفاک و  هورگ  اب  ربمایپ  يا  »

(2) (. ...ِهّللایَلَع ْلَّکََوتَو  ْمُهاذَأ  ْعَدَو  َنیِقفانُْملاَو  َنیِرفاْکلا  ِعُِطت  الَو  . ) 2

«. نک لکوت  ادخ  رب  راذگاو و  ار  نانآ  رازآ  نکم و  تعاطا  ار  قفانم  رفاک و  هورگ  »

یفرط زا  .دسانـشن  ار  اهنآ  ربمایپ  یلو  دـهدب  نیقفانم ، هب  تبـسن  لمع ، تدـش  دربن و  روتـسد  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  دراد  ناکما  اـیآ 
یخرب قافن  ءافخا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نایب  نیا  زا  .دزاس  ناهنپو  یفخم  رمع  رخآ  ات  ربمایپ  ار  اهنآ  یفرط  زا  وشم  نانآ  عیطم  دیوگب 

.یمیاد هن  هدوب  تقوم  ناقفانم ، زا 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دنکن  فقوت  نانآ  ربق  رانک  رب  درازگن و  زامن  قفانم  هورگ  رب  هک  دهد  یم  روتسد  ربمایپ  هب  نآرق 

(3) ( . ِِهلوُسَرَو ِهّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  الَو  ًاَدبَأ  َتام  ْمُْهنِم  دَحَأ  یلَع  ِّلَُصتالَو  )

117 ص : 

.73/ هبوت [ 1 - ] 1
.48/ بازحا [ 2 - ] 2

.84  / هبوت [ 3 - ] 3
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«. دندیزرو رفکوا  ربمایپ  دنوادخ و  هب  نانآ  نکم  فقوت  نانآ  ربق  رانک  رب  رازگم و  زامن  نانآ  رب  دندرم  رگا  »

یماسا هکلب  تخانش  یم  ار  اهنآ  وا  دوخ  اهنت  هن  تخانش و  یم  ار  ناقفانم  ماجنارس ، ربمایپ  هک  تسا  یکاح  رگید  تایآ  تایآ و  نیا 
یمن زاـمن  داد ، یم  وا  رد  قاـفن  لاـمتحا  هک  يدرف  ره  هب  مود  هفیلخ  تهج  نیا  زا  دوب  هتفگ   (1)( هفیذح  ) هب ار  نانآ  تایـصوصخ  و 

.تسا روکذم  ربمایپ  هباحص  افلخ و  خیرات  ربمایپ و  هریس  رد  تقیقح  نیا  دنک و  قیدصت  اروا  هفیذح  هک  نیا  رگم  درازگ ،

مشش هیآ 

(2) ( . َنوُدَعُوت ام  ٌدیَِعب  ْمَأ  ٌبیِرَقَأ  يِرْدَأ  ْنِإَو  ءاوَس  یلَع  ْمُُکْتنَذآ  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  )

«. رود ای  تسا  کیدزن  دنهد ، یم  هدعو  امش  هب  هچنآ  مناد  یمنو  میتخاس  هاگآ  ناسکی  ار  یگمه  وگب  دنتفاترب ، يور  نانآ  رگا  »

118 ص : 

و :» تسا نینچ  هباغلادـسا  تراـبع  نتم  دـییامن و  هعجارم  هباحـص  لاوحا  هب  طوـبرم  ياـهباتک  رگید  :1/391 و  هباغلا دـسا  هب  [ 1 - ] 1
رمع هلأس  هّللا و  لوسر  مهب  هملعأ  هفیذحّالإ  ًادحأ  مهملعی  مل  نیقفانملا  یف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  بحاص  هفیذح 
تام اذإ  رمع  ناک  هیلع  لد  اّمناک  هلزعف  هفیذـح : لاق  هرکذأ  ال  لاق : وه ؟  نم  لاق : دـحأ ، معن  لاـق  نیقفاـنملا  نم  دـحأ  یلاـمع  یفأ 

دوب و ادخ  ربمایپ  رادزار  هفیذح  رمع .» رضحی  مل  هیلع  هالصلا  هفیذح  رضحی  مل  نإ  هیلع و  هالصلا  رضح  نإف  هفیذح  نع  لأسی  تیم 
ناقفانم زا  نم  نارازگراک  رد  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  مود  هفیلخ  يزور  دوب  هدرک  یفرعم  وا  هب  ار  اـهنآ  ربماـیپ  و  تخانـش ، یم  ار  ناـقفانم 

ار وا  هفیلخ  ماجنارـس  درک ، يراددوخ  وا  یفرعم  زا  هفیذـح  تسیک ؟ وا  تفگ : هفیلخ  رفن !  کی  یلب  تفگ : هفیذـح  تسه ؟  یـسک 
یم زامن  هزانج  رب  يو  دـش ، یم  رـضاح  وا  زامن  رب  هفیذـح  رگا  دوب  نیا  تیم  رب  زامن  رد  رمع  هویـش  درک  رانکرب  راـک  زا  تخاـنش و 

«. درک یم  يراددوخ  وا  رب  زامن  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  درازگ و 
.109/ ءایبنا [ 2 - ] 2
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راهظا یهلا ، ياه  هدعو  يرود  یکیدزن و  زا  ربمایپ ، هک  تسا  نیا  تسین ، هاگآ  بیغ  زا  ربمایپ  هک  نیا  رب  هیآ ، نیا  هب  لالدتـسا  هویش 
.تسین راگزاس  بیغ  زا  یهاگآ  اب  بلطم  نیا  دنک و  یم  یعالطا  یب 

خساپ

ثحب هکلب  تسین ، موصعم  نایاوشیپ  رگید  ربمایپ و  ملع  رادقم  تیمک و  رد  میدش ) روآدای  باتک  زاغآ  رد  هک  روط  نامه   ) ام ثحب 
هتفریذپ ققحت  ناکما ، ضرف  رب  و  هن ، ای  تسا  نکمم  یهاگآ  نینچ  ایآ  دـشاب و  یم  بیغ  هدرپ  تشپ  روما  زا  نانآ  یهاگآ  لصا  رد 

.تشاد دهاوخن  یتافانم  موس  یهاگآ  لصا  اب  زگره  دومن ، یعالطا  یب  راهظا  يدروم  رد  ربمایپ  رگا  الاح  هن  ای  تسا 

یبوبر ماقم  صتخم  نآ ، زا  یهاگآ  هک  تسا  هدومن  یعالطا  یب  راـهظا  یعوضوم  رد  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هیآ  رد  هجوت  لـباق  هتکن 
زا تماـیق ، تقو  زا  یهاـگآ  تسا و  یهلا  ياهدـیعو  اـه و  هدـعو  قـقحت  ناـمز  هک  دـشاب ، یم  زیخاتـسر  تقو  عوـضوم  نآ  تسا و 

حیرـص يا  هزادنا  هب  هلأسم  نیا  رد  نآرق  تایآ  و  تسا ، هتخاسن  علطم  نآ  رب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  يدـحا  دـنوادخ ، هک  تسا  یلیاسم 
علطم هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  زا  ار  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ  هک  درادـن  یعنام  چـیه  داد و  لامتحا  ار  نآ  فـالخ  ناوت  یمن  هک  تسا 

.دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  زیخاتسر  ندش  اپرب  تقو  زا  یهاگآ  اّما  دزاس 

: دشاب یم  وا  سدقا  تاذ  صتخم  نآ ، زا  یهاگآ  هک  دناسر  یم  و  دیامن ، یم  تباث  ینشور  هب  ار  تقیقح  نیا  هک  یتایآ  کنیا 

یِّبَر ال َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اهاسُْرم  َناّیَأ  ِهَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی  . ) 1

119 ص : 
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(1) ( . ...وُه ّالِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی 

هاـگآ نآ  زا  یـسک  وا  زج  تسا ، نم  راـگدرورپ  دزن  نآ  ملع  وـگب  تـسا ، تـقو  هـچ  نآ  هاـگرارق  هـک  دـننک  یم  لاؤـس  تماـیق  زا  »
«. ...تسین

(2) ( . یعْسَت اِمب  سْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل  اهیِفْخُأ  ُداکَأ  ٌهَِیتآ  َهَعاّسلا  َّنِإ  . ) 2

«. دنیب ازس  دنک  یم  هک  یششوک  لباقم  رد  یناسنا  ره  هک  منک  یم  ناهنپ  ار  نآ  دسر ، یم  ارف  زیخاتسر  »

(3) ( . ...ِهَعاّسلا ُْملِع  ُهَْدنِع  َهّللا  َّنِإ  . ) 3

«. زیخاتسر تقو  زا  یهاگآ  تسا  ادخ  شیپ  »

(4) (. ًابیِرَق ُنوُکَت  َهَعاّسلا  َّلََعل  َکیِرُْدی  امَو  ِهّللا  َدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  ِهَعاّسلا  ِنَع  ُساّنلا  َُکلَأْسَی  . ) 4

«. دشاب کیدزن  نآ  تقو  دیاش  هک  یناد  یم  هچ  تسا  ادخ  دزن  نآ  تقو )  ) زا یهاگآ  وگب  دننک ، یم  لاؤس  زیخاتسر  تقو  زا  »

(5) ( . ...ِهَعاّسلا ُْملِع  ُّدَُری  ْهَیلِإ   . ) 5

«. زیخاتسر تقو  زا  یهاگآ  ددرگ  یم  رب  وا  يوس  هب  »

(6) ( . َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ِهَعاّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِعَو  . ) 6

«. دیدرگ یم  رب  وا  يوس  هب  زیخاتسر و  تقو  تسا  وا  دزن  »

120 ص : 

.187/ فارعا [ 1 - ] 1
.15  / هط [ 2 - ] 2

.34/ نامقل [ 3 - ] 3
.63/ بازحا [ 4 - ] 4
.47/ تلصف [ 5 - ] 5

.85/ فرخز [ 6 - ] 6
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زا يدـحا  یحلاـصم  يور  ادـخ  تسا و  ادـخ  صوصخم  زیخاتـسر ، تقو  زا  یهاـگآ  هک  دـنهد  یم  یهاوـگ  ینـشور  هب  تاـیآ  نیا 
.تسا هتخاسن  علطم  نآ  زا  ار  دوخ  ناگدنب 

یب راهظا  دوصقم ، دـنک ، یم  یعالطا  یب  راـهظا  یهلا ، هدـعو  تقوزا  ربماـیپ  رگا  تسا و  زیخاتـسر  هب  طوبرم  زین  ثحب  دروم  هیآ  و 
.دوب دهاوخن  رگید  دراوم  زا  یهاگآ  مدع  رب  هاوگ  زیخاتسر  تقو  زا  ندوبن  هاگآ  تسا و  زیخاتسر  تقوزا  یعالطا 

تسا هدش  دراو  و 25 و 26 و 27  هیآ 24 ، نج  هروس  رد  هیآ  نیمه  نومـضم  هک : نیا  نآ  میریزگان و  يا  هتکن  رکذـت  زا  ناـیاپ  رد 
: دیامرف یم  هک  اجنآ 

ُِملاع ًادَمَأ * ّیبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنوُدَعُوت  ام  ٌبیِرَقَأ  يِرْدَأ  ْنِإ  ُْلق  ًادَدَع * ُّلَقَأَو  ًارِصان  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َنوُدَعُوی  ام  اْوَأَر  اذِإ  یّتَح  )
(. ...لوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ * ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا 

هچ نآ  مناد  یمن  وگب  تسا  مک  ناشددع  ناوتان و  روای  رظن  زا  یـسک  هچ  هک  دندرگ  یم  هاگآ  هاگنآ  دندید  ار  یهلا  باذـع  یتقو  »
دوخ بیغ  رب  ار  یسک  تسا و  وا  بیغ  زا  هاگآ  .درک  دهاوخ  نیعم  یتدم  نآ  يارب  ادخ  ای  تسا ، کیدزن  دنهد  یم  هدعو  امش  هب  ار 

«. ناربمایپ زا  دنیزگرب  هک  یسک  نآ  زج  دزاس  یمن  طلسم 

: دیآ یم  تسد  هب  تایآ  نیا  یسررب  زا 

نآرق تاـیآ  مکح  هـب  نآ  تـقو  زا  یهاـگآ  دـنک و  یم  یفن  دوـخ  زا  ار  زیخاتـسر  تـقو  زا  یهاـگآ  تاـیآ  نـیا  رد  یمارگ  ربماـیپ 
.تسا یهلا  سدقا  تاذ  صوصخم 

متفه هیآ 

َْتنَأ َکَّنِإ  اَنل  َْملِع  اُولاق ال  ُْمْتبِجُأ  اذ  ام  ُلوُقَیَف  َلُسُّرلا  ُهّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی  )
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(1) (. ِبُویُْغلا ُمّالَع 

مّـالع  » تفـص هب  ار  ادـخ  و  تسا ، هدرک  یفن  دوـخ  زا  ار  بیغ  ملع  عوـن  ره  یمارگ  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  هوـیش 
.دیامن یم  فیصوت  بویغلا »

خساپ

تسا و تقیقح  سنج و  یفن  يارب  مهیف ، ریخ  ـال  اـنل ، ملع  ـال  رادـلا ، یف  لـجر  ـال  دـننام :  یبیکرت  رد  ـال »  » فرح هک  تسین  یکش 
: دریگ یم  ماجنا  تروص  ود  هب  سنج  یفن  هک  دومن  هجوت  دیاب  یلو  دنمان  یم  سنج  یفان  ار  ال »  » نینچ کی  بدا  ياملع 

، نیبم باتک  یفّالإ  سبای  الو  بطر  ال  هّللاّالإ ، هلإال  دـننام  زاجم ، هبئاش  عون  ره  زا  رود  و  یعقاوو ، يدـج  تروص  هب  سنج ، یفن  . 1
.رادلا یف  لجر  ال  دنیوگ : یم  دشابن  هناخ  رد  رامیب ، ملاس و  ناوجو ، ریپ  زا  معا  يدرم  ًالصا  هک  یعقوم  ًالثم 

هب ار  نآ  دـشاب  دوـجوم  هناـخ  رد  يدرف  رگا  هک  يروـط  هب  يزاـجم ، لکـش  هب  هکلب  یقیقح ، یعقاو و  تروـص  هب  هن  سنج ، یفن  . 2
درمریپ هک  نیا  اب  تسه ؟ یـسک  هناخ  رد  دیوگ : یم  دنز و  یم  ار  هناخ  رد  يدرم  ًالثم  .دنیامن  یم  سنج  یفنو  هتفرگ  هدـیدان  یتلع 

روط هب  تقیقح ، یفن  نیا  تسین  هناخ  رد  یـسک  دـنیوگ  یم  وا  خـساپ  رد  اـّما  تسه  هناـخ  رد  درادـن ، تکرح  ییاـناوت  هک  يراـمیب 
هدـیدان ار  وا  دروخ ، یمن  هدـننک  لاؤس  درد  هب  دوجوم ، درف  نآ  نوچ  هک  نیا  رطاـخ  هب  تسا  يزاـجم  روـط  هب  هکلب  تسین ، یقیقح 

.تسین هناخ  رد  یسک  دنیوگ  یم  هتفرگ و 
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هیواعم اب  داهج  زا  دـندرک و  یم  هناهب  ار  امرگ  امرـس و  هک  دوخ ، يوج  هناهب  باحـصا  وسرت و  نارای  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما 
: دیوگ یم  دندز  یم  زابرس 

«. دیتسین درم  هک  اهامندرم  يا  :» (1) لاجر » الو  لاجرلا  هابشأ  ای  »

: دننام تسا  ناوارف  یمالسا  ثیداحا  برع و  نابز  رد  فلتخم  ياه  هزیگنا  یعاد و  هب  تقیقح ، یفن  نینچ  کی 

(2) .دجسملا یف  ّالإ  دجسملا  راجل  هالص  ال 

دنوادـخ نایاپ  یب  یهاگآ  ملع و  اب  ار ، دوخ  دودـحم  یهاـگآ  ملع و  ناربماـیپ  یتقو  تسا : لـیبق  نیا  زا  ناـیرج  ثحب  دروم  هیآ  رد 
نانآ هب  ار  یهاگآ  ملع و  نیا  هک  تسادخو  تسا ، وا  بناج  زا  دنراد  هک  یهاگآ  ملع و  ره  هک  دنوش  یم  هجوتم  دننک ، یم  هسیاقم 

ار یهاگآ  ملع و  عون  ره  هدومن و  عوضخ  وا ، دودحمان  یتاذ و  لیصا و  ملع  ربارب  رد  رایتخا  یب  .دنرادن  يزیچ  دوخ  زا  تسا و  هداد 
.قح هب  هاگآ  بلطم و  زا  هاگآ  ییوت  میتسین و  هاگآ  ام  دنیوگ  یم  دنیامن و  یم  بلس  دوخ  زا 

یهاگآ یقیقح و  ملع  هک : تسا  نیا  نآ  هصالخ  هک  تسا  یبلطم  ئیش ، کی  زا  یهاگآ  ملع و  تیعقاو  نوماریپ  یمالسا  هفـسلف  رد 
نآ اب  ًالعف  هک  یثداوح  هدـیدرگ و  يا  هثداح  شیادـیپ  هیام  نامز  لوط  رد  هک  یللع  عومجم  زا  هک  تسا  نیا  ، 3 ییش کی  زا  لماک 

.تسا نوریب  رشب  ییاناوت  زا  ملع ، نینچ  کی  میدرگ و  هاگآ  تسا ، نامزمه  ماگمه و 

یهلا ملع  ربارب  رد  ناربمایپ  هک  تسا  حیحص  تاهج  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
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تسا يوترپ  هکلب  تسین ، نانآ  دوخ  هب  طوبرم  دنراد ،  یملع  رگا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ًاصوصخ  اَنل ) َْملِع  ال  : ) دنیوگب دننک و  عوضخ 
: تسا هتفگ  نینچ  رشب  ملع  هرابرد  دنوادخ  و  تسین ، يزرم  دح و  نآ  يارب  هک  یهلا  ملع  رون و  زا 

(1) ( . ًالِیلَق ّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتیتوُأ  امَو  )...

زور رد  نانیا  هک  دناسر  یم  لماک  تحارص  اب  رگید ، ياههورگ  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تداهش  هب  طوبرم  تایآ  ًایناث :
: دیامرف یم  هک  نانچ  دنوش  یم  توعد  تداهش  يادا  يارب  نیسپزاب 

(2) (. ...ِءادَهُّشلاَو َنیِّیبَّنلِاب  َءیِجَو  ُباتِْکلا  َعِضُوَو  )...

تروص نیا  رد  دـنیامن  یهاوگ  ار  يزیچ  ای  دـنهد و  تداهـش  يزیچ  هب  یهاگآ  نودـب  یهلا ، همکحم  ناهاوگ  هک  تسا  نکمم  اـیآ 
: هیآ ًاصوصخ  تداهش  تایآ 

(3) ( . ًادیِهَش ِءالؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  )...

«. میروآ یم  هاوگ  نانآ  يارب  ربمایپ ) يا   ) ار وت  «و 

(4) ( . ُداهْشَألا ُموُقَی  َمْوَیَو  )...

«. دنزیخ یم  اپ  هب  تداهش  يادا  يارب  ناهاوگ  هک  يزور  »

.مینک ینعم  میدرک  ریسفت  هک  یتروص  نامه  هب  ار  اَنل ) َْملِع  ال   ) هلمج هک  دنک  یم  راداو  ار  ام 
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زور رـشحم و  رد  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  دـنرادن  دوخ  تما  عضو  زا  یهاـگآ  نیرتـکچوک  ناربماـیپ  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  ًاـثلاث :
: دیوگ یم  نینچ  یهلا  لدع  همکحم  رد  ناربمایپ ، يروآدرگ 

(1) ( . ًاروُجْهَم َنآرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِموَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاقَو  )

«. دندرک كرت  ار  نآرق  نم ، تما  اراگدرورپ  دیوگ : یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يزور  نینچ  رد  »

: لبق ام  هیآ  صخألاب  تایآ  قایس  نتفرگ  رظن  رد  اب  و 

(2) ( . ...ِْهیَدَی یلَع  ُِملاّظلا  ُّضعَی  َمْوَیَو  )

«. دریگ یم  نادند  هب  تسد  رگمتس  هک  يزور  »

یم ربخ  تسا  تما  عضو  زا  شرازگ  هک  هیآ ، نیا  نومـضم  زا  تمایق ، زور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  دوش  یم  نشور 
.دهد

، یهورگ فارعا »  » رد هک  یتروـص  رد  دـنرادن  یملع  نیرتـکچوک  ناربماـیپ  يزور  نـینچ  رد  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  هنوـگچ  ًاـعبار :
: دیوگ یم  هک  نانچ  دنسانش و  یم  نانآ  يامیس  زا  ار  ناراکدب  ناراکوکین و 

(3) ( . ...ْمُهامیِسب الُک  َنُوفِْرعََی  ٌلاجِر  ِفارْعَألا  یَلَعَو  )...

«. دنسانش یم  اه  هرهچ  زا  ار  همه  هک  دنتسه  یلاجر  فارعا  رد  »

هدـش لزان  وا  رب  یهلا  یحو  هریغم ، نب  دـیلو  هرابرد  اـی  تسا و  هدرک  یقلت  یتاـیآ  یبوبر  ماـقم  زا  بهلوبا  هراـبرد  هک  يربماـیپ  اـیآ 
دراد اج  ...نینچمه  (4) و  تسا

125 ص : 
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( . انل ملع  ال   ) هک دیوگب  رگید  تاهج  تیاعر  نودب  تقیقح و  روط  هب  زیخاتسر  زور  هک 

حیحص و عوضخ  عون  کی  هک  هتشاد  یبدأت  هبنج  یهاگآ  عون  ره  یفن  هک  دناسر  یم  هدرک و  کیدزن  یهلا  دارم  هب  ار  ام  نیارق  نیا 
.تسین نانآ  دوخ  هب  طوبرم  .تسا و  ادخ  زا  دنراد ، ناربمایپ  هک  یملع  میتفگ  هک  صخألاب  تسا  هدوب  ینالقع 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دوش  یم  لاؤس  ادج  اهتما  ناربمایپ و  زا  : دیوگ یم  دیجم  نآرق  ًاسماخ :

(1) (. َنیلَسْرُْملا ََّنلَأْسََنلَو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  ََّنلَأْسَنَلَف  )

«. میسرپ یم  زین  ناربمایپ  زا  و  مینک ، یم  لاؤس  میا ، هدرک  مازعا  ربمایپ  نانآ  يارب  هک  يدارفا  زا  »

یم یناوارف  ياه » لعل   » و تیل »  » اب دنشاب و  یم  هاگآ  دوخ  عضو  زا  ناراکهنگ  نامرجم و  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  زا  يرایـسب  زا 
: دنیوگ

(2) ( . ًالِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  )...

«. متفر یم  ار  ربمایپ  هار  شاک  يا  »

(3) ( . ًالِیلَخ ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  اتَْلیَو  ای  )

«. مدش یمن  تسود  ینالف  اب  شاک  يا  »

(4) ( . َنُوِنقُوم ّانِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعَجْراَف  )...
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«. میراد نامیا  تقیقح  هب  ام  میهد  ماجنا  حلاص  لمع  ات  دینادرگ  زاب  ار  ام  »

دوخ ياهتما  اب  اهتدم  هک  ناربمایپ  اّما  دیامنب  ییاهوزرآ  هدنکفا و  ریز  هب  رـس  هدوب و  هاگآ  دوخ  عضو  زا  تما ، هک  تسا  حیحـص  ایآ 
.دنیامن بلس  یقیقح  روط  هب  ار  یهاگآ  عون  ره  دوخ ، زا  دنا ، هدرک  یگدنز 

.درادن یفالتخا  بیغ  زا  ربمایپ  یهاگآ  هب  طوبرم  تایآ  اب  هک  میوش  یم  هجوتم  تسا و  نشور  هیآ  دافم  نیا ، هب  هجوت  اب 

متشه هیآ 

(1) ( . ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  اّمنَأ  ّالِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ْنِإ  َنوُمِصَتْخَی * ْذِإ  یلْعَألا  َإلَْملِاب  ْملِع  ْنِم  َِیل  َناک  ام  )

میب هک  نیا  زج  دوش  یمن  یحو  نم  هب  مدوبن ، هاـگآ  دـندرک  یم  هلداـجم  هک  یماـگنه  ـالاب ، ناـهج  ناـگرزب  هرکاذـم  زا  نم  زگره  »
«. متسه يراکشآ  ناسر 

هدرـشف تسا و  هدیدرگ  نایب  نشور  روط  هب  هرقب  هروس  رد  هک  ناسنا  شنیرفآ  هرابرد  تسا ، ناگتـشرف  همـصاخم  هرکاذم و  دوصقم 
(2) ....مینک یم  حیبست  سیدقت و  ار  وت  ام  دنک و  داسف  هک  یهد  یم  رارق  يا  هفیلخ  نیمز  يور  رد  ایآ  هک  دوب ، نیا  هرکاذم 

تقلخ تشذگرـس  اهنآ ، رد  اریز  دـنک  یم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـش  دراو  ثحب  دروم  هیآ  ود  زا  سپ  هک  یتایآ 
هرکاذم دوصقم ، تفگ : ناوت  یم  تهج  نیا  زا   (3) تسا هدش  دراو  ناطیش ، عانتما  ناگتشرف و  هدجس  مدآ و 

127 ص : 

.70 ص/69 _  [ 1 - ] 1

.33 _ 30/ هرقب [ 2 - ] 2
.85 ص/71 _ [ 3 - ] 3
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عوضوم رد  زین  يرگید  لاـمتحا  اـج  نیا  رد  (1) و  .تسا مدآ  شنیرفآ  هرابرد  نانآ  همـصاخم  هلداـجم و  نآرق  ریبعت  هب  ناگتـشرف و 
.دننک هعجارم (2) نایبلا » عمجم   » ریسفت هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  تسا  هدش  روآدای  یسربط  موحرم  هک  دراد ، دوجو  همصاخم 

ار يدراوم  هنومن  يارب  دروآ و  تسد  هب  ار  هیآ  ینعم  ناوت  یم  نآرق ، رد  َناـک ) اـم   ) ظـفل لامعتـسا  هوـحن  هب  هجوـت  اـب  لاـح  ره  رد 
: میوش یم  روآدای 

(3) (. ٌمیِحَر فوُؤََرل  ِساّنلِاب  َهّللا  َّنِإ  ْمُکَنامیِإ  َعیُِضِیل  ُهّللا  َناک  امَو  . )... 1

«. تسا میحر  نابرهم و  مدرم  هب  دنوادخ  دنک ، عیاض  ار  امش  نامیا  شاداپ  هک  تسین  ادخ  نأش  »

(4) ( . ...ِیل ًادابِع  اُونوُک  ِساّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َهَُّوبُّنلاَو  َمْکُْحلاَو  َباتِْکلا  ُهّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  رَشَِبل  َناک  ام  .) 2

«. دیتسرپب ارم  دیوگب  مدرم  هب  يو  سپس  دهدب  توبن  مکح و  باتک و  يرشب  هب  هک  تسین  ادخ  هتسیاش  »

(5) ( . ...ِهّللا ِنْذِِإب  ّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  سْفَِنل  َناک  امَو  . ) 3

«. دنوادخ نذا  هب  زج  تسین  گرم  سک  چیه  يارب  »

128 ص : 

عبط 1308. ، 7/209: بیغلا حیتافم  [ 1 - ] 1
.ادیص :4/485 ط  نایبلا عمجم  [ 2 - ] 2

.143/ هرقب [ 3 - ] 3
.79/ نارمع لآ  [ 4 - ] 4

.145/ نارمع لآ  [ 5 - ] 5
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(1) (. ...ِضْرَألا ِیف  َنِْخُثی  یّتَح  يرْسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  َِنل  ِّیبَ َناک  ام  . ) 4

«. دزیرب نیمز  رد  ینوخ  هک  نیا  رگم  دشاب  هتشاد  یناریسا  هک  تسین  هتسیاش  ربمایپ  يارب  »

(2) (. ...ِهّللا َدِجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیِکِرْشُْمِلل  َناک  ام  . ) 5

«. دننک ریمعت  ار  ادخ  هناخ  رفک ، لاح  رد  هک  تسین  یقح  نینچ  ناکرشم  يارب  »

(3) ( . ...ِهّللا ِنوُد  ْنِم  يرَتُْفی  ْنَأ  ُنآرُْقلا  اَذه  َناک  امَو   . )... 6

«. دوش هتسب  ادخ  زج  یماقم  هب  هک  تسین  نآرق  نیا  نأش  »

(4) (. ...ِهّللا ِنْذِِإب  ّالِإ  هَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  لوُسَِرل  َناک  امَو   . )... 7

«. ادخ نذا  هب  زج  دروایب  يا  هزجعم  هک  تسین  یماقم  نینچ  يربمایپ  چیه  يارب  »

ییاـضتقا نینچ  تاذـلاب  عوضوم ، دوـخ  ینعی  تسا  یتاذ  ياـضتقا  یفن  فدـه  تسا  ناوارف  نآرق  رد  اـهنآ  دـننام  هک  تاـیآ  نیا  رد 
: دنا عون  ود  رب  اه  یفن  نینچ  کی  ماجنارس  یلو  .درادن 

: دنن ام  تسین  ینوگرگد  لباق  یهجو  چیه  هب  هک  دشاب  یم  ینادواج  يدبا و  یفن  یهاگ  . 1

( . ْمُکَنامیِإ َعیُضِیل  َهّللا  َناک  ام  )

«. دزاس عیاض  ار  امش  ياه  نامیا  شاداپ  هک  تسین  ادخ  نأش  »

129 ص : 

.67/ لافنا [ 1 - ] 1
.17/ هبوت [ 2 - ] 2

.37/ سنوی [ 3 - ] 3
.38/ دعر [ 4 - ] 4
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.تسا هتساریپ  ود  ره  زا  ادخ  تاذ  هک  تسا  هدعو  فّلخت  ای  متس و  عون  کی  شاداپ  ندرک  عیاض  اریز 

: دیامرف یم  هک  نانچ  لیذ ، هیآ  دننام  دوش  یم  نوگرگد  رگید  نیوانع  هب  یفن ، نیمه  یهاگ ، یلو 

( . ...ِهّللا ِنْذِِإب  ّالِإ  هَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  لوُسَِرل  َناک  امَو  )...

«. ادخ نامرف  هب  رگم  دروایب ، ییاه  هزجعم  یهلا ، تردق  زا  دادمتسا  نودب  دوخ  شیپ  زا  هک ، تسین  يربمایپ  چیه  نأش  »

هک تسین  نآ  رب  هاوگ  یتردق ، نینچ  نتـشادن  یلو  درادن ، یتردق  نینچ  ادخ ، بناج  زا  يربمایپ ، چیه  هک  تسا  نیا  ریخا  هیآ  فده 
.دنزب زاجعا  هب  تسد  دناوت  یم  دنوادخ  تردق  وترپ  رد  هکلب  دروایب ، يا  هزجعم  دناوتن  ًاقلطم 

الاب ناهج  ناگرزب  همـصاخم  زا  دوخ ، بناج  زا  نم  هک  تسا  نیا  هیآ  دافم  دیدرگ  نشور  زین  ثحب  دروم  هیآ  فدـه  نایب  نیا  يور 
هدوبن هاگآ  زین  یحو  وترپ  رد  یتح  ًاقلطم  وا  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  نیا  یلو  تسین  يرشب  روخرد  یتاذ  یهاگآ  نینچ  مدوبن و  هاگآ 

.دش دهاوخن  هاگآ  ای  و 

، متـسه يراکـشآ  ناسر  میب  نم  هک  تسا  هدشن  یحو  نیا  زج  نم  يارب  : دـیوگ یم  هک  تسا  هیآ  لیذ  بلطم  نیا  رب  رت  نشور  هاوگ 
تسین و يرگید  زیچ  یناـسر ، میب  زج  نم  راـک  تسا  اـج  یب  نم ، زا  یتاذ  ياـه  یهاـگآ  نینچ  عـقوت  هک  تسا  نیا  هـیآ  نـیا  داـفم 
ات و  دشوج ، یمن  یهاگآ  نینچ  تسین ، شیب  یناسر  میب  هک  یـسک  نورد  زا  زگره  تسا و  هدرکن  یحو  نیا  زج  نم  هب  زین  دـنوادخ 

عنام ربمایپ ، یتاذ  یهاگآ  مدـع  یلو  موش  هاگآ  بیغ  هدرپ  سپ  روما  نینچ  زا  مناوت  یمن  ددرگن ، ءاقلا  نم  هب  يزیچ  یبوبر  ماـقم  زا 
هک ددرگ  یمن  نآ  زا  عناـم  تسین ، شیب  یناـسر  میب  هک  درادـن  نیا  زج  ینأـش  وا  هک  نیا  تسین و  یباـستکا  قیرط  زا  وا  یهاـگآ  زا 

يارب

130 ص : 
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.دزاس علطم  ار  نارگید  و  ددرگ ، هاگآ  یبیغ  روما  هتشر  کی  زا  دنوادخ  بناج  زا  اه ، لد  بولق و  رد  سرت  داجیا  فده و  نیمه 

هدرک و حیرـشت  ار  همـصاخم  نامه  رگید  تایآ  رد  دنک ، یم  یفن  دوخ  زا  ار  همـصاخم  زا  یهاگآ  هک  یلاح  رد  ربمایپ  هک  نیا  هاوگ 
.تسا هدومن  نایب 

.یباستکا یهاگآ  هن  تسا ، یتاذ  یهاگآ  اجنیا  رد  یفن  زا  فده  هک  تسین  نآ  رب  هاوگ  تابثا  یفن و  نیا  ایآ 

ثحب و هب  نف  لها  اب  ای  و  دنک ، تقد  تایآ  دافم  رد  هنافرط  یب  تسا ، هداد  رارق  دوخ  زیواتسد  ار  اهنآ  دننام  هیآ و  نیا  هک  یسک  ره 
.دنام یمن  یفخم  وا  رب  هیآ  دافم  تقیقح و  دنیشنب ، هرکاذم 

مراهچ لاؤس 

: هیآ دننام  دوش  یم  لالدتسا  اهنآ  هب  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  تابثا  يارب  هک  یتایآ  زا 

(1) ( . ...لوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  َّالِإ  ًادَحَأ *  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  )

ای تسا  هدیسر  ققحت  تیلعف و  هب  ناکما  نیا  اّما  تسا  نکمم  یهلا  میلعت  اب  بیغ  زا  نانآ  یهاگآ  هک  دوش  یمن  هدافتسا  نیا  زا  شیب 
.تسین مولعم  هن ،

خساپ

نیمه هب  خساپ  روظنم  هب  میدروآ  باتک  نیا  مشش  شخب  رد  هک  ار  یتایآ 

131 ص : 

.27 _ 26/ نج [ 1 - ] 1
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.میدرک میسقت  هورگ  ود  هب  لاؤس ، لاکشا و 

(. هیآ هس  ) دناسر یم  ار  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  ناکما  هک  یهورگ  . 1

(. هیآ هدفه  ) دنامهف یم  ار  بیغ  زا  یهاگآ  تیلعف  ققحت و  هک  یهورگ  . 2

.تسا دروم  یب  یلاؤس  لاکشا و  نینچ  ًالصا  رگید  ترابع  هب  تسا و  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  شخب ، نآ  هب  هعجارم  اب  نیاربانب 

مجنپ لاؤس 

کیرـش ندوب  بیغ » هب  ملاع   » تفـص رد  ادخ  يارب  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  دـنهاگآ  بیغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  هک  نیا  هب  داقتعا  ایآ 
؟ میشاب هداد  رارق 

خساپ

و یتاذ ، هن  تسا  یهلا  میلعت  هب  بیغ ، زا  ادخ  صاخ  ناگدنب  ناماما و  ناربمایپ و  یهاگآ  هک  دش  هتفگ  اهراب  هتشذگ  ياه  ثحب  رد 
ادـخ ملع  هک  تسا  انعم  نیا  هب  تسا  هدـش  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  بناج  زا  ملع  نیا  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  بیغ  زا  نانآ  یهاگآ  هب  داـقتعا 
نانآ يدنمزاین  یگدـنب و  هب  داقتعا  نیع  نیا  دنتـسه و  ادـخ  هب  دـنمزاین  ندـش  ملاع  يارب  نانآ  ینعی  تسا  یمیلعت  نانآ  ملع  یتاذ و 

(1) «. اجک زاین  یب  يادخو  اجک  دنمزاین  هدنب  «: » بابرألا ّبر  بارتلا و  نیأ  » .تسا

مشش لاؤس 

ناماما ناربمایپ و  یتح  نارگید  ملع  یتاذ و  ادخ  ملع  هک  تسا  حیحص 

132 ص : 

رد اما  دنتـشادنپ  یم  یتاذ  ار  نانآ  ملع  ینعی  دنتـسناد  یم  کیرـش  ملع  رد  ادـخ  اب  ار  ناماما  هک  دـنا  هدوب  هـالغ »  » زا یخرب  [ 1 - ] 1
.تسا هدش  هتسج  يرازیب  اهنآ  زا  هدش و  هتخانش  دودرم  نانآ  هدیقع  تایاور ،

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 152 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_132_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب بیغ  ملع  صاصتخا  رب  هک  یتایآ  ام  هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  اّما  دوش  یم  اطعا  نانآ  هب  ادـخ  بناج  زا  تسا و  یمیلعت  یباستکا و 
زا یهاگآ  هک  یتایآ  (2) و  دنک یم  یفن  وا  ریغ  زا  تابثا و  دـنوادخ  يارب  ار  بیغ  زا  یهاگآ  هک  یتاـیآ  (1) و  دراد تلالد  دنوادخ 
ریغ یتاذ و  ملع  رب  لـمح  ار  تاـیآ  زا  هورگ  هس  نیا   (3) دنک یم  یفن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  ار  بیغ 

.یباستکا یمیلعت و  هاوخ  دشاب و  یتاذ  هاوخ  تسا  بیغ  ملع  قلطم  یفن  بیغ » ملع  یفن   » دافم رهاظ  اریز  مینک  یباستکا 

خساپ

ياه نامز  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  نامز  رد  هک  دش  هتفگ  رگید  دراوم  رد  زین  ثحب و  نیا  موس  شخب  رد 
زا یخرب  یتـح  تسا و  هدـش  یم  لامعتـسا  یتاذ » بیغ  ملع   » ياـنعم هـب  بـیغ » مـلع   » هـملک یهاـگ  دـعب ، نرق  دـنچ  اـت  یتـح  دـعب ،
هب ملاع   » هملک اب  ار  نانآ  دیابن  لاح  نیع  رد  دنراد  یهاگآ  بیغ  زا  ماما  ربمایپ و  هک  نیا  اب  دنا : هدومرف  هعیش (4)  گرزب  نادنمشناد 

قالطا دـیابن  تسا  یهلا  میلعت  هب  وا  ملع  هک  یـسک  رب  دوش و  یم  هتفگ  دـنوادخ  هب  طقف  بیغ » هب  ملاـع   » اریز مینک  فیـصوت  بیغ »
.تسا هدش  لقن  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  هک  تسا  يراتفگ  بلطم  نیا  نشور  هاوگ  دوش 

وا نارای  زا  یکی  داد  ربخ  هدنیآ  ثداوح  زا  هرصب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه 
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( . ریبَْخلا ُمیکَْحلا  َوُهَو  هَداهَّشلاَو  ْبیَْغلا  ُِملاع  : )... ماعنا هروس  هیآ 73  دننام  [ 1 - ] 1
( . ...َوُه ّالِإ  اهُمَْلَعی  ِبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  :) ماعنا هروس  هیآ 59  دننام  [ 2 - ] 2

( . ...َْبیَْغلا ُمَلْعَأ  الَو  ِهّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  :) ماعنا هروس  هیآ 50  دننام  [ 3 - ] 3
.دش لقن  باتک  نیا  موس  شخب  رد  هراب  نیا  رد  گرزب  نادنمشناد  زا  رفن  تشه  راتفگ  [ 4 - ] 4
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اّمنإ  » تسین یهلا  میلعت  نودب  یتاذ و  بیغ  ملع  ینعی  تسین  بیغ » ملع   » نیا دومرف : دیدنخ و  ترضح  يراد ؟ بیغ  ملع  ایآ  تفگ :
(1) ملع » يذ  نم  مّلعت  وه 

«. تسا هدرک  میلعت  نم  هب  ادخ  لوسر  ار  بیغ  زا  یهاگآ  نیا  هکلب  »

اب هک  درادن  یعنام  چیه  تسا و  هدش  یم  لامعتـسا  یتاذ ، ملع  يانعم  هب  ثیداحا ، رودصو  نآرق  لوزن  رـصع  رد  بیغ » ملع  » نیاربانب
یتاذ و بیغ  ملع  نامه  رب  لمح  ار  هدـننک  یفن  تایآ  دـناد ، یم  تباث  ناربمایپ  يارب  ار  بیغ  زا  یهاـگآ  هک  یتاـیآ  نتفرگ  رظن  رد 
زا هک  یتایاور  زین  و  هغالبلا ، جـهن  راتفگ  نامه  دـننام  تسا  هدـمآ  مه  تاـیاور  رد  هیجوت  نیا  هناتخبـشوخ  مینک ، یهلا  میلعت  نودـب 
هب ملع  ینعی   ) تسین بیغ » ملع   » میراد ام  هک  یهاگآ  نیا  دومرف : هک  دـش  لقن  باتک  نیا  موس  شخب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) متفه ماـما 

لوسر تسا و  هدیـسر  ام  هب  ادـخ  لوسر  زا  میناد  یم  ام  هچره  تسا و  ادـخ  لوسر  زا  تثارو  هکلب  یهلا ) میلعت  نودـب  یتاذ و  بیغ 
(2) .تسا هدش  هتخومآ  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  دناد  یم  مه  ادخ 

؟ هن ای  تسا  هاگآ  دوخ  گرم  ماگنه  هب  ماما  ایآ  دندیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  زا  هک  تسا  هدش  دراو  رگید  تایاور  رد  زین  و 

(3) «. تسا یهلا  میلعت  هب  وا  یهاگآ  اّما  تسا  هاگآ  یلب  «: » ...میلعتلاب ملعی  معن  :» دندومرف خساپ  رد  ترضح 

یفرعم نینچ  ناشیا  دوخ  روضح  رد  ار  ترضح  نآ  تسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  هک  ماشه  رگید ، تیاور  رد  زین  و 
هثارو ءامسلا  رابخأب  انربخی  :» درک

134 ص : 

هبطخ 124. هغالبلا ، جهن  [ 1 - ] 1
ص 14. دیفم ، یلاما  [ 2 - ] 2

.تاجردلا رئاصب  زا  لقن  هب   5/528: هادهلا تابثا  [ 3 - ] 3
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یهاگآ ینعی  تسا .» هدیسر  وا  هب  شناردپ  زا  یهاگآ  نیا  دنک و  یم  هاگآ  نامسآ  یبیغ  ياهربخ  زا  ار  ام  [: » 1 «] ...دج نع  بأ  نع 
.تسا هدش  اطعا  وا  هب  شناردپ  طسوت  هک  تسا  یهلا  میلعت  هب  تسین و  یتاذ  وا 

متفه لاؤس 

بیغ زا  ناربماـیپ  یهاـگآ  طـقف  تفرگ  رارق  ثحب  دروـم  باـتک  نیا  مشـش  شخب  رد  تسا و  هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هـک  یتاـیآ  زا 
.میراد یلیلد  هچ  بیغ  زا  ناماما  یهاگآ  تابثا  يارب  سپ  دوش ، یم  هدافتسا 

خساپ

: میراد یناوارف  ياه  لیلد  هراب  نیا  رد 

یهاگآ رب  یعطاق  لیلد  دناوت  یم  دش  دای  باتک  نیا  متـشه  شخب  رد  هنومن  باب  زا  نآ  دروم  هد  هک  هغالبلا  جـهن  یبیغ  ياهربخ  . 1
.دشاب بیغ  زا  ماما 

شخب رد  اهنآ  زا  يا  هنومن  رامآ و  هدـش و  لقن  ناماما  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  هغـالبلا  جـهن  ریغ  رد  هک  یبیغ  ربخ  اهدـص  . 2
.دشاب بیغ  زا  نانآ  یهاگآ  رب  یعطاق  مکحم و  لیلد  دناوت  یم  زین  هدش  هدروآ  باتک  نیا  مهن 

زین دـنک  یم  یفرعم  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  مولع  ثراو  هژیو  هب  ایبنا و  مولع  ثراو  ار  ناماما  هک  یعطق  دنـسلا و  حیحـص  ياـهربخ  . 3
.دوش یم  لقن  ثیدح  هد  هنومن  باب  زا  اجنیا  رد  تسا  بیغ  زا  ناماما  یهاگآ  یعطق  ياه  لیلد  زا  یکی 

ملع دوواد  ترضح  : » دومرف ترضحنآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  یفاک  رد  ینیلک  فلا :
ثرا هب  ار  دوخ  زا  شیپ  ناربمایپ 

.دیفم داشرا  یسربط و  يرولا  مالعا  یسربط و  جاجتحا  ینیلک و  یفاک  زا  لقن  هب   5/336: هادهلا تابثا  [ 1]

135 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


ربماـیپ مولع  ثراو  تیب  لـها  اـم  درب و  ثرا  هب  ار  نامیلـس  موـلع  مالـسا  یمارگ  ربماـیپو  درب  ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  ترـضحو  درب 
[1 «.] میتسه مالسا  یمارگ 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  حیحص  دنس  اب  یفاک  باتک  رد  ب :

نیا ملاع  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیسر ، نارگید  هب  ثرا  هب  دشن و  هدرب  الاب  يوس  هب  نیمز  زا  هدمآ  نیمز  هب  مدآ  ترـضح  اب  هک  یملع  »
هک دراد  ینیـشناج  دوخ  تیب  لها  زا  هک  نآ  رگم  دریم  یمن  ام  زا  یملاـع  چـیه  و  دوب ) وا  دزن  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ملع  هک   ) دوب تما 

[2 «.] ...درب یم  ثرا  هب  ار  وا  ملع 

: دومرف یثیدح  نمض  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  حیحص  دنس  اب  یفاک  رد  ج :

[3 «.] میناد یم  ار  نآ  ام  تسا  هتخومآ  ناربمایپ  ناگتشرف و  هب  لاعتم  يادخ  هک  یملع  ره  »

: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  قثوم  دنس  اب  یفاک  رد  د :

هیلع  ) یلع هب  ار  ملع  نآ  ترـضح ، نآ  هک  نآ  رگم  تخوماـین  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هـب  دـنوادخ  ار  یملع  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هـب  »
[4 «.] تسا هدیسر  ام  هب  ثرا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملع  سپس  تخومآ و  ( مالسلا

.1/169: لوقعلا تآرم  :1/225 ؛ یفاک [ 1]

.168 :/ لوقعلا تآرم  :1/222 ؛ یفاک [ 2]

.1/186: لوقعلا تآرم  :1/256 ؛ یفاک [ 3]

.1/190: لوقعلا تآرم  :1/263 ؛ یفاک [ 4]
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: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  حیحص  دنس  اب  یفاک  رد  ه :_

نم اب  ملع ، رد  اّما  تسین  وت  يارب  یبیصن  توبن  زا  یلع  ای  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  »
(1) «. یتسه کیرش 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  یثیدح  نمض  رد  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  زا  حیحص  دنس  اب  یفاک  رد  و :

«. لسرلا نم  مزعلا  یلوأ  هثرو  نحن  مهملع  انعدوتسا  »

(2) «. میتسه مزعلا  یلوا  ناربمایپ  ناثراو  تیب  لها  ام  دراذگ و  تعیدو  هب  ام  دزن  ناربمایپ ر ا  مولع  ادخ  لوسر  »

: تسا هدش  لقن  یثیدح  نمض  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یفاک  رد  ز :

(3) «. داد مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  هب  ار  شمولع  همه  وا  داد و  مالسا  یمارگ  لوسر  هب  ار  ناربمایپ  همه  مولع  دنوادخ  »

نمض رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  ح : 

137 ص : 

.1/190: لوقعلا تآرم  :1/263 ؛ یفاک [ 1 - ] 1

.1/168: لوقعلا تآرم  :1/224 ؛ یفاک [ 2 - ] 2
.1/222: یفاک [ 3 - ] 3

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_137_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_137_3
http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف یثیدح 

[1 «.] ...میا هدرب  ثرا  هب  ام  ار  نانآ  يرترب  ملعو و  داد  يرترب  تلیضف و  ملع ، هبار  مزعلااولوا  ناربمایپ  دنوادخ  »

: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  باتک  نامه  رد  ط :

[2 «.] لسرلا نم  مزعلا  اولوُأ  هثرو  نحن  »

«. میتسه مزعلااولوا  ناربمایپ  ( مولع  ) ناثراو تیب ، لها  ام  »

: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  باتک  نامه  رد  ي :

[3 «.] ...دومن هاگآ  نامه  رب  ارم  مه  ترضح  نآ  درک  هاگآ  هچ  ره  رب  ار  یمارگ  لوسر  دنوادخ  »

: تسا هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  زا  زین  و 

کلذ هثرو  نحن  یضترم و  هّللا  دنع  هّللا  لوسرف  لوُسَر ) ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  رِهُْظی  الَف  بیَْغلا  ُِملاع  : ) لوقی هّللا  سیلا  »
[4 «.] ...هبیغ نم  ءاشی  ام  یلع  هّللا  هعلطا  يذلا  لوسرلا 

دننام دنیزگرب  هک  ار  يدرف  رگم  دزاس  یمن  طلسم  ار  یسک  دوخ  بیغ  رب  تسا  بیغ  زا  هاگآ  دنوادخ )  ) وا : دیوگ یمن  دنوادخ  ایآ  »
تـسا هتـساوخ  هک  يدودح  رد  بیغ  رب  ار  وا  هک  میتسه  ربمایپ  نیا  مولع )  ) ناثراو ام  تسا و  دنوادخ  هدیزگرب  یمارگ  ربمایپ  .ربمایپ 

«. هتخاس طلسم 

دوب نیا  زا  یکاح  ود  ره  هک  دش  لقن  دـیفم  خیـش  یلاما  زا  يرگید  هغالبلا و  جـهن  زا  یکی  تیاور  ود  زین  باتک  نیا  موس  شخب  رد 
.تسا هدیسر  نانآ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زا  ثرا  هب  ناماما  ملع  هک 

.دوش هعجارم  دش ، لقن  هادهلا » تابثا   » باتک زا  هراب  نیا  رد  رگید  تیاور  ود  مشش  لاؤس  خساپ  رد  زین  و 

ص.دیدج 120. پاچ  ص 228 ، تاجردلا ، رئاصب  [ 1]

ص 120. نامه ، [ 2]

.یگنس پاچ  مکی ،  تسیب و  باب  مود ، ءزج  باتک ، نامه  [ 3]

.6/130: هادهلا تابثا  [ 4]
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متشه لاؤس 

دننام دـندرک  یم  راکنا  بیغ  زا  ار  دوخ  یهاگآ  يددـعتم  دراوم  رد  ارچ  سپ  دنتـشاد  یهاگآ  بیغ  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما رگا 
: ثیدح نیا 

هدـمآ و اهنآ  دزن  مشخ  لاح  اب  ترـضح  نآ  هک  دـندوب  ترـضح  نآ  سلجم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  باحـصا  زا  رفن  راـهچ  »
: دومرف

دوخ زینک  متساوخ  یم  نم  دناد  یمن  بیغ  سک  چیه  ادخ  زج  هک  نیا  اب  میناد  یم  بیغ  ام  دننک  یم  لایخ  هک  نانآ  زا  تسا  بجعت 
[1 «.] تسا هناخ  ياهقاطا  زا  قاطا  مادک  رد  هک  متسنادن  درک و  رارف  منک  هیبنت  ار 

خساپ

اب ترـضحو  دنناد  یم  یهلا  میلعت  نودب  و  یتاذ »  » ار بیغ  زا  ناماما  یهاگآ  هک  تسا  یناسک  داقتعا  در  ددص  رد  تایاور  لیبق  نیا 
تیاور رد  هک  نانچ  دنتـسین  هاگآ  دوخ  شیپ  زا  دنکن ، هاگآ  بیغ  زا  ار  اهنآ  ادـخ  رگا  هک  دـننامهفب  مدرم  هب  دـنهاوخ  یم  نایب  نیا 

: تسا هدمآ  نینچ  رگید 

[2 «.] ...هعاس دعب  هعاس  هیلإ  ثدحی  نکلو  مکضعبک  ناک  هسفن  یلإ  انملاع  هّللا  لکو  ولو  بیغلا  ملعی  انملاع ال  ّنا  »

وا هب  يزیچ  دراذـگاو و  دوخ  هب  ار  وا  ادـخ  رگا  دـنک و  میلعت  وا  هب  ادـخ  دـیاب  تسین و  یتاذ )  ) بیغ ملع  ياراد  تیب  لها  ام  ملاـع  »
«. دزومآ یم  ملع  وا  هب  هشیمه  دنوادخ  یلو  دوب  دهاوخ  يداع  مدرم  زا  یکی  دننام  مه  وا  دنکن  میلعت 

.1/257: یفاک [ 1]

.یگنس پاچ  ص 94 ، تاجردلا ، رئاصب  [ 2]
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.تسا هدش  لقن  روط  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  زا  رگید  تیاور  رد  زین  و 

ملع و کیرـش  ام  میتسه  کیرـش  ادـخ  اب  تردـق ، کلم و  رد  ای  میراد و  بیغ  ملع  تیب  لها  ام  دـنیوگب  هک  یناسک  زا  مرازیب  نم  »
(1) «. میتسین ادخ  تردق 

هنرگ دـننادب و  بیغ  زا  هاگآ  ًاتاذ  ادـخ  دـننام  ار  ماما  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نانآ  داقتعا  در  ددـص  رد  تیاور  نیا  هک  تسا  حـضاو 
.تسا هدادن  رارق  ادخ  ملع  کیرش  ار  وا  دنادب  هاگآ  بیغ  زا  یهلا  میلعت  هب  ار  ماما  هک  یسک 

.تسا هدش  رکذ  لاؤس  رد  هک  تسا  یتیاور  نامه  لیذ  بلطم  نیا  نشور  هاوگ 

رفن ود  اب  دندش  دوخ  هناخ  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هک  سلجم ، ندش  مامت  زا  سپ  دـیوگ : یم  تیاور  نآ  يوار  اریز 
رد دیتسناد  یمن  دیتشگ و  یم  ناتزینک  لابند  هک  نیا  هب  عجار  ار  امـش  راتفگ  ام  میوش  تیادف  میتفگ : میدیـسر و  ماما  تمدخ  رگید 

هلمج اب  ار  امـش  لاح  نیع  رد  دـیتسه و  رادروخرب  يا  هدرتسگ  ملع  زا  امـش  هک  میناد  یم  ام  یلو  میدینـش  تسا ، هناخ  قاـطا  مادـک 
.مینک یمن  فیصوت  بیغ » هب  ملاع  »

قیدـصت ار  نانآ  راـتفگ  تقیقح  رد  دـنداد و  یحرـش  تسا  ناـماما  دزن  باـتکلا » ملع  هک «  نیا  هب  عجار  اـهنآ ، خـساپ  رد  ترـضح 
.دندرک

دندوب تحاران  دوش  هتفگ  اهنآ  هرابرد  بیغ » هب  ملاع   » هلمج هک  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  دوش  یم  نشور  ناـیب  نیا  زا 
هدـش یم  لامعتـسا  میلعت  نودـب  یتاذ و  بیغ  ملع  يانعم  هب  بیغ  ملع  اـهنامز  نآ  رد  دـش  هتفگ  موس  شخب  رد  هک  روطناـمه  نوچ 

نآ هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  باحصا  تهج  نیمه  زا  تسا و 

140 ص : 

.فجن یگنس  پاچ  ص 265 ، یسربط ، جاجتحا  [ 1 - ] 1
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.میهد یمن  تبسن  بیغ  ملع  هب  ار  امش  ام  دنیوگ  یم  ترضح 

متشه لاؤس  زا  مود  خساپ 

هاگره ینعی  تسا  اهنآ  دوخ  تساوخ  هب  بیغ  زا  نانآ  ندـش  هاگآ  تسا  هدیـسر  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـماما دوخ  زا  هک  یتاـیاور  قبط 
دنام دـنهاوخ  عالطا  یب  نآ  زا  دـننادب  ار  يزیچ  دـنهاوخن  هاـگره  دـنناد و  یم  دوش و  یم  میلعت  اـهنآ  هب  دـننادب  ار  يزیچ  دـنهاوخب 

: تایاور نتم  کنیا 

: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(1) «. ملع ملعی  نأ  ءاش  اذإ  مامإلا  ّنا  »

«. دوش یم  میلعت  وا  هب  دنادب  ار  يزیچ  دهاوخب  هک  یماگنه  ماما  »

: تسا هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و 

(2) «. کلذ ّلجوّزع  هّللا  هملعأ  ًائیش  ملعی  نأ  مامإلا  دارأ  اذإ  »

«. دنک یم  هاگآ  زیچ  نآ  زا  ار  وا  دنوادخ  دنادب  ار  يزیچ  هک  دنک  هدارا  ماما  هک  یماگنه  »

(3) .تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  نومضم  نیمه  هب  رگید  تیاور  هس  زین  و 

متشه لاؤس  زا  موس  خساپ 

یفن دوخ  زا  ار  بیغ  ملع  هک  تایاور  لیبق  نیا  رد  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما تسا  نکمم 

141 ص : 

.دیدج پاچ  ص 315 ، تاجردلا ، رئاصب  :1/258 ؛ یفاک [ 1 - ] 1
ص 315. تاجردلا ، رئاصب  :1/258 ؛ یفاک [ 2 - ] 2
ص 315. تاجردلا ، رئاصب  :1/258 ؛ یفاک [ 3 - ] 3
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هدیزگرب ناگدنب  ار  نانآ  دـندوب و  لیاق  یتاماقم  راهطا  همئا  يارب  مدرم  هک  نیا  زا  یـسابع  يافلخ  اریز  دنـشاب  هدرک  هیقت  دـننک  یم 
زا ام  دییوگ  یم  امـش  ارچ  هک  دـندرک  یم  ضارتعا  ًانلع  ناماما  زا  یخرب  هب  یهاگ  یتحو  دـندوب  تحاران  تخـس  دنتـسناد  یم  ادـخ 
«: بیغلا ملعت  ّکنا  هّللا  دـبع  ابأ  ای  سانلل  معزت  تنأ  : » تفگ مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  یقیناود  روصنم  ًالثم  میتسه ، هاـگآ  بیغ 

(1) «. ...ینک یم  بیغ  ملع  ياعدا  مدرم  دزن  وت 

ینخـس نینچ  دنراد  روضح  نیریاس  دـیاشو  وا  باحـصا  زا  رفن  راهچ  هک  یـسلجم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  بسانم  نیاربانب 
.دنامب ظوفحم  يدح  ات  افلخ  رازآ  تیذا و  زا  هجیتن  رد  دوش و  روهشم  مدرم  نیب  ات  دنک  یفن  دوخ  زا  ار  بیغ  ملع  ینعی  دیوگب 

مهن لاؤس 

: هیآ تسا و  یحو  هب  رصحنم  ناربمایپ  بیغ  ملع  تفگ  ناوت  یم  ایآ 

(2) ( . ...لوُسَر ْنِم  یضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ *  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  )

.تسادخ ناگدنب  صوصخم  توبن  ینعی  دنک  یمن  یحو  دوخ  هدیدنسپ  ناگدنب  هب  زج  ادخ  هک  درک  ینعم  روط  نیا  مه  ار 

خساپ

خلت شا  هقیاذ  رد  بیغ ، زا  ناماما  ناربمایپ و  یهاگآ  هک  یناسک  زا  یکی 

142 ص : 

.یسوط خیش  یلاما  زا  لقن  هب  ، 5/374: هادهلا تابثا  [ 1 - ] 1
.27  _ 26/ نج [ 2 - ] 2
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دیاش هک  هدرک  اپ  تسد و  قوف ، هیآ  لیذ  رد  دنک  راکنا  بیغ  زا  ار  نانآ  یهاگآ  هک  هدمآرب ، ددـص  رد  يا ، هوزج  نتـشون  ابو  تسا 
یحو و هب  رـصحنم  ار  بیغ  زا  ناربماـیپ  یهاـگآ  هجیتن  رد  دـشاب و  یحو  ینعم  هب  نآ  رد  بیغ  هک  دـنک  ینعم  يروط  ار  هیآ  دـناوتب 
زا مالسلا ) مهیلع   ) ناماما یهاگآ  نمض  رد  دنادرگ و  نآرق  هب  رصحنم  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  یهاگآ 

.دنک راکنا  ار  بیغ 

یم میرم ، دلوت  نارمع و  رسمه  تشذگرس  نایبزا  سپ  نارمع  لآ  هروس  رد  نآرق  هک  دنک  یم  لالدتـسا  نینچ  دوخ  نخـس  يارب  وا 
شیوخ و موق  توعد  حون و  تشذگرـس  ناـیب  زا  سپ  دوه  هروس  رد  نینچمه  )(1) و  ...َکَیلِإ ِهیِحُون  ِْبیَْغلاِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ  : ) دـیوگ

نایب زا  سپ  فسوی  هروسر  رد  زین  (2) و  (. ...َْکَیلِإ اهیِحُون  ِْبیَْغلاِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت  : ) دـیامرف یم  ...و  یتشک  نتخاس  يارب  وا  تیرومأم 
(3) (. ...َْکَیلِإ ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ  : ) دیامرف یم  فسوی ) ناتساد  )

دوب نیا  .تسا  یهلا  یحو  نامه  تایآ  نیا  هنیرق  هب  ًادَـحَأ ) ِِهْبیَغ  یلَعُرِهُْظی  الَف  ْبیَْغلا  ُِملاع   ) هیآ رد  بیغ  زا  دوصقم  تروص  نیا  رد 
.يو راتفگ  هصالخ 

: تسا دودرم  یتاهج  زا  راتفگ  نیا  و 

یحو رگا  دـشاب ، یم  ساوح  زا  یکی  هب  سوسحم  هک  دوهـش  ربارب  رد  تسا  سح  زا  هدیـشوپ  رما  ینعم  هب  برع  تغل  رد  بیغ  ًالّوا :
هدیشوپ روما  زا  زین  دهد  یم  خر  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  یثداوح  نانچمه  تسا  هدیـشوپ  ام  ساوح  زا  هک  تسا  بیغ  رظن  نیا  زا 

هک درادن  تهج  تروص  نیا  رد  تسا  ام  ساوح  زا 

143 ص : 

.44/ نارمع لآ  [ 1 - ] 1
.49  / دوه [ 2 - ] 2

.102/ فسوی [ 3 - ] 3
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.تسا یحو  صوصخ  دوصقم  مییوگب  هدرک و  لمح  یحو ، صوصخرب  اهنت  دراد  يا  هدرتسگ  عیسو و  ینعم  هک  ار  یظفل 

َنوـُنِمُْؤی َنیِذَّلا  :) دـیامرف یم  هک  اـجنآ  دـنراد  ناـمیا  بـیغ  هـب  هـک  دـناد  یم  نـیا  ار  ناراـکزیهرپ  ياـه  هناـشن  زا  یکی  دـیجم  نآرق 
هیآ نیا  رد  بیغ  هک  یتروص  رد  دنک  ریـسفت  یحو  هب  اهنت  ار  هیآ  نیا  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هدـننک  ضارتعا  ایآ   (1)( ...ِْبیَْغلِاب

هب نانمؤم  هک  تسا  نآ  قیداصم  زا  خزود  تشهب و  رشحم و  فقاوم  رگید و  يارس  ترخآ و  هب  نامیا  هک  دراد  یعیـسو  ینعم  کی 
.دننکن ساسحا  ناهج  نیا  رد  دوخ  ساوح  رگید  ناگدید و  اب  اهنآ  دنچ  ره  دنراد  نامیا  اهنآ  دوجو 

یم فیـصوت  نینچ  ار  دنوادخ  ررکم  دـیجم  نآرق  .تسا  تداهـش  لباقم  رد  سح ، زا  ناهنپ  رما  ینعم  هب  برع  تغل  رد  بیغ  ًایناث : 
بیغ هملک  یحو  رب  یهاـگ  رگا  تـسا و  هدـماین  یحو  ینعم  هـب  بـیغ  ظـفل  برع  تـغل  رد  زگره  (2) و  ِهَداهَّشلاَِوْبیَْغلا ) ُِملاع  :) دنک

هدیـشوپ مدرم  ساوح  زا  یحو  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هکلب  تسا  یحو  بیغ ، میقتـسم  ینعم  هک  تسین  رظن  نیا  زا  دوش  یم  قـالطا 
موهفم هب  قادـصم  هابتـشا  لیبق  زا  نادنمـشناد  حالطـصا  رد  هابتـشا  نیا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  بیغ  دارفا  قیداـصم و  زا  یکی  تسا و 

ینعم هک  نیا  هن  تسا  نآ  قیداـصم  زا  یکی  یحو  هک  یتروـص  رد  تسا  یحو  ینعم  هب  بـیغ  هـک  تـسا  هدـش  روـصت  ینعی  .تـسا 
.دشاب یحو  بیغ ،

يدروم راهچ  هاجنپ و  مامت  رد  هکلب  تسا  ساوح  زا  هدیـشوپ  روما  ینعم  هب  هیآ 26 و27 ) نج  هروس   ) هیآ نیا  رد  بیغ  ظفل  اـهنت  هن 
نآرق رد  ظفل  نیا  هک 

144 ص : 

.3/ هرقب [ 1 - ] 1
.9 ، 94 ياه 72 ، هیآ  دعر ، هبوت ، ماعنا ، ياه  هروس  [ 2 - ] 2
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، نارمع لآ  هیآ 44   ) تسا هدرک  لالدتـسا  اهنآ  هب  ضرتعم  هک  يا  هیآ  هس  نامه  رد  یتحو  تسا  ینعم  نیمه  هب  تسا  هدـمآ  دـیجم 
میرم فسوی و  حون و  ناتساد  دوصقم  هیآ  هس  نآ  رد  .تسا  ساوح  زا  هدیشوپ  روما  ینعم  هب  بیغ  ظفل  زاب  فسوی ) دوه و 102   49
يارب اهناتساد  نیا  یحو  هلیسو  هب  دوب و  هدیـشوپ  اهنآ  زا  دنتـشادن و  عالطا  حیحـص  لماک و  روط  هب  اهناتـساد  نیا  زا  مدرم  هک  تسا 

.دشاب یحو  ینعم  هب  بیغ  هک  نیا  هن  تسا  بیغ  هب  ندیسر  هلیسو  یحو  تقیقح  رد  دش و  وگزاب  مدرم 

: درذگ یم  ناترظن  زا  ییاه  هنومن  کنیا  دشاب  یحو  ینعم  هب  بیغ  هک  دینک  یمن  ادیپ  دروم  کی  دیجم  نآرق  مامت  رد  امش 

(1) ( . ...ِضْرَألاَو ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  ّینِإ  . )... 1

«. مهاگآ نیمز  اهنامسآ و  ياه  بیغ  زا  »

(2) ( . ...ِْبیَْغلا ُِحتافَم  ُهَْدنِعَو  .) 2

«. بیغ ياهدیلک  تسا  دنوادخ  دزن  »

(3) ( . ِنیهُْملا ِباذَْعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلَعی  اُوناک  َْول  ْنَأ  . )... 3

(4) «. دندرک یمن  گنرد  هدننک  راوخ  باذع  رد  دنتشاد  ربخ  بیغ  زا  اه ، يرپ  رگا  »

هیآ رد  اریز  نآرق  دـننام  یهلا  یحو  صوصخ  هن  تسا  سحزا  هدیـشوپ  روـما  قـلطم  ( بیغلا ملاـع   ) هلمج رد  بیغ  زا  دوـصقم  ًاـثلاث :
، ثحب دروم  زا  شیپ 

145 ص : 

.33/ هرقب [ 1 - ] 1
.59/ ماعنا [ 2 - ] 2
.14/ أبس [ 3 - ] 3

.دییامرف هظحالم  سرهفملا  مجعملا  رد  تسا  هدش  رکذ  اهنآ  رد  بیغ  ظفل  هک  ار  یتایآ  هیقب  [ 4 - ] 4
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: دیوگ یم  یفن ، نینچ  زا  سپ  رگا  دنک و  یم  یفن  دوخ  زا  ار  نآ  زا  یهاگآ  ربمایپ   (1) تسا هدیدرگ  حرطم  تمایق  تقو  زا  یهاگآ 
تقو زا  نم  رگا  هک  تسا  نیا  فدهو  .دش  دهاوخ  لخاد  هیآ  نیا  رد  تمایق  عوضوم  ًارهق _  ( ًادَحَأ ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  )

عوضوم نیا  هب  هجوت  اب  نم  هن  دـشاب  هاگآ  وا  دـیاب  تسا و  ادـخ  نآ  زا  بیغ  زا  یهاگآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  متـسین  هاـگآ  تماـیق 
زا تماـیق  تقو  هک  تفگ  ناوـت  یمن  هیآ  قایـس  هب  اریز  تـسا ، یحو  صوـصخ  هـیآ  رد  بـیغ  زا  دوـصقم  تـفگ  ناوـت  یمن  رگید 

.دشاب یم  جراخ  ( بیغلا ملاع   ) عوضوم

.دندرگ جراخ  هیآ  زا  یبیغ  رگید  تاعوضوم  درادن  تهج  رگید  دش ، لخاد  هیآ  عوضوم  رد  زیخاتسر  تمایق و  تقو  رگا  و 

رب ار  یـسکوا  هریغ ) یحو و  زا  معا  سح  زا  هدیـشوپ  روما   ) تسا بیغ  زا  هاگآ  ادخ  دوش : یم  نینچ  هیآ  نیا  ینعم  تروص  نیا  رد 
یهاگآ رب  نشور  هاوگ  هیآ  بلطم ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنیزگرب و  ربماـیپ  زا  هک  ار  یـسک  نآ  زج  دزاـس ، یمن  طلـسم  دوخ  بیغ 

.دوب دهاوخ  هریغو  یحوزا  معا  سح  زا  هدیشوپ  روما  بیغ و  زا  ربمایپ 

: دنیوگ یم  ادص  کی  هراب  نیا  رد  یگمه  میدرک ، هعجارم  ام  هک  اجنآ  ات  ینامسآ ، باتک  مهف  ناصصختم  یمالسا و  نارسفم  ًاعبار :
یبطرق و و  یـسربط ، دـننام  یهورگ  تسا و  یناهنپ  روما  زا  ناربمایپ  عالطا  نج ) هروس   ) ثحب دروم  هیآ  رد  بیغ  هب  ملع  زا  دوصقم 

: دننک یم  هیجوت  نینچ  بیغ  زا  ار  نانآ  یهاگآ  تلع  نایبلا  حور  ریسفت  فلؤم 

146 ص : 

َنوُدَعُوت ام  ٌبیرَقَأ  يِرْدَأ  ْنِإ  ُْلق  ًادَدَع * ُّلَقَأَو  ًارِصان  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َنوُدَعُوی  ام  اْوَأَر  اذِإ  یّتَح  :) دیامرف یم  هک  نانچ  [ 1 - ] 1
.26 _ 24/ نج رِهُْظی )..ُ.  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  ًادَمَأ * یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ 
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روما زا  يدارفا  نینچ  یهاگآ  اریز  دـشاب  یم  نانآ  تلاسر  هدـننک  لیمکت  تلاسر و  هناشن  هزجعم و  هدیـشوپ ، روما  زا  نانآ  یهاـگآ 
.دوب دهاوخ  الاب  ناهج  اب  نانآ  طابترا  رب  هاوگ  مدرم و  قوثو  هیام  یبیغ ،

مان نونکا  مه  هک  ریـسافت  نیا  هب  ام  تسا  هدیمهف  تسرد  ضرتعم  اهنت  هدرک و  هابتـشا  نارـسفم  نیا  همه  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ 
چیه دنا و  هدرک  ریسفت  یناهنپ  روما  زا  یهاگآ  قلطم  ینعم  هب  ار  بیغ  ملع  همه ، هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  هدرک و  هعجارم  میرب  یم 

: دنا هتسنادن  یحو  صوصخ  ینعم  هب  ار  بیغ  مادک 

ص 158. ج10 ، یسوط ، خیش  نایبت ، ریسفت  . 1

ص 374. ج10 ، یسربط ، خیش  نایبلا ، عمجم  ریسفت  . 2

ص 433. ج4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  . 3

.یگنس پاچ  ص 445 ، يواضیب ، یضاق  ریسفت  . 4

ص 514. یسربط ، عماجلا  عماوج  ریسفت  . 5

ص 293. ج11 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  . 6

ص 633. ج4 ، فاشک ، ریسفت  . 7

ص 385. ج8 ، يزوج ، نبا  فیلأت  ریسملا ، داز  ریسفت  . 8

ص 6819. ج10 ، یبطرق ، ریسفت  . 9

ص 766. نیلالج ، ریسفت  . 10

ص 281. ج24 ، يواطنط ، ریسفت  . 11

ص 106. ج29 ، یغارم ، ریسفت  . 12

ص 191. ج10 ، رزاگ ، ریسفت  . 13

ص 162. ج29 ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  . 14
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ص 700. یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  . 15

ص 753. ج2 ، یفاص ، ریسفت  . 16

ص 1164. ربش ، هّللادبع  دیس  ریسفت  . 17

ص 273. ج11 ، رردلا ، تاینتقم  ریسفت  . 18

ص 40. ج10 ، نیقداصلا ، جهنم  ریسفت  . 19

ص 201. ج10 ، نایبلا ، حور  ریسفت  . 20

مهد لاؤس 

ْنَم ِِهلُـسُر  ْنِم  یبَـتْجَی  َهّللا  َّنِکلَو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناـک  اـمَو   )... هیآ رد  ( بیغلا  ) هملک زا  دوـصقم  دوـش  هتفگ  تـسا  نـکمم 
هتفرگن رارق  راکنا  دروم  یحو ، هلیـسو  هب  بیغ  زا  ناربمایپ  یهاگآ  دـیآ و  یم  دورف  ناربمایپ  رب  هک  دـشاب  یحالطـصا  یحو  ( ...ُءاشَی

.دنوش هاگآ  بیغ  زا  هار  نیا  ریغ  زا  ناماما  ناربمایپ و  هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  یخرب  راکنا  دروم  هچنآ  تسا 

خساپ

.دیناوخب ار  نآ  رگید  راب  کی  ًافطل  .دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  مه  لاؤس  نیا  خساپ  لبق ، لاؤس  خساپ  زا  ًالّوا :

مامت نتم  کنیا  دـشاب  یحو  يانعم  هب  دـناوت  یمن  هیآ  نیا  رد  بیغ »  » هک دوش  یم  مولعم  میریگب  رظن  رد  ار  هیآ  نیا  زاغآ  رگا  ًاـیناث :
.میروآ یم  همجرت  اب  ار  هیآ 

: تسا هدش  لیکشت  تمسق  ود  زا  هیآ 

َزیِمَی یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهّللا  َناک  ام  . ) 1
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(1) ( . ...ِبِّیَّطلا َنِم  َثیبَْخلا 

«. دنک ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ  ات  دراذگ ، یمن  دیتسه  امش  هک  لاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  دنوادخ  »

(2) ( . ...ُءاشَی ْنَم  ِِهلُسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  َهّللا  َّنِکلَِوْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَعلُْطِیل  ُهّللا  َناک  امَو  . )... 2

«. دنیزگ یمرب  دهاوخب  ار  سک  ره  شیوخ  ناگداتسرف  زا  یلو  دزاس  یمن  علطم  بیغ  رب  ار  امش  دنوادخ  »

یعقاو نمؤم  بیط »  » زا روظنم  هک  نانچمه  دنتـسه  قفاـنم  ياـهامن  ناملـسم  ناـمه  ثیبخ »  » هملک زا  دوصقم  هیآ  قایـس  هب  هجوت  اـب 
.تسا

هب ناملسم  قفانم و  هک   ) تلاح نیا  هب  ار  امش  هعماج  ادخ  هک  دهد  یم  رادشه  ناناملسم  هعماج  هب  هیآ  نیا  زارف  نیتسخن  رد  دنوادخ 
يزاس ادج  يارب  تخاس و  دهاوخ  ادـج  نمؤم  زا  ار  قفانم  ادـخ ، هکلب  درک  دـهاوخن  اهر  دـنوش ) یمن  هتخانـش  مه  زا  هتخیمآ و  مه 

.تسا هدش  هداد  هئارا  هار  ود  هیآ  دوخ  رد  نمؤم  زا  قفانم 

.دنوش یم  ادج  مه  زا  هورگ  ود  نیا  هار  نیا  زا  دراد و  یم  او  شیامزآ  هب  ار  نانآ  تسخن : هار 

زا یهورگ  صوصخم  هار  نیا  دزاس و  یم  نکمتم  قفانم  زا  نمؤم  ییاسانـش  رب  ار  دوخ  ربمایپ  بیغ ، ملع  قیرط  زا  هک  نیا  رگید : هار 
هدومرف هراشا  ( ...هّللا َناک  ام   ) هلمج اـب  تقیقح  نیا  هب  ناـنآ و  زا  هدـیزگرب  هکلب  ناربماـیپ  همه  هن  مه  نآ  تسا  ناربماـیپ  ینعی  مدرم 

.تسا
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.179/ نارمع ل  [ 1 - ] 1
.179/ نارمع لآ  [ 2 - ] 2
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دنناـم یجراـخ  تاـعوضوم  زا  یهاـگآ  هکلب  تسین  یحالطـصا  یحو  هیآ  نیا  رد  بیغ  زا  دوـصقم  هـک  دوـش  یم  نـشور  نیارباـنب 
.تسا نمؤم  زا  قفانم  نتخانش 

زا ناربمایپ  مامت  هکیتروص  رد  دـهد  صاـصتخا  نـالوسر  زا  یخرب  هب  ار  نآ  تشادـن  تهج  دوب  یحالطـصا  یحو  دوصقم  رگا  اریز 
.دندنم هرهب  ضیف  نیا 

اب راک ، نیا  تسا و  نمؤم  زا  قفانم  صیخشت  نامه  تایآ  قایس  تداهش  هب  بیغ  زا  ناربمایپ  نتخاس  هاگآ  زا  فده  نیا ، زا  هتـشذگ 
تافص هتشر  کی  دنچ  ره  دنا  هدشن  یفرعم  صخـشم  روط  هب  قفانم  دارفا  نآرق  رد  زگره  دریگ و  یم  ماجنا  نانآ  درف  درف ، ییاسانش 

.تسا هدیدرگ  نایب  نانآ  يارب  یلک 

تخانش تایـصوصخ  مامت  اب  ار  قفانم  دارفا  ربمایپ  كوبت  گنج  رد  هک  نیا  تسا  نانآ  درف  درف ، ییاسانـش  دوصقم ، هک  نیا  رب  هاوگ 
تفرگ و ماـجنا  ربماـیپ  ییاسانـش  اـب  ِبِّیِّطلا ) َنِم  َثیبَْـخلا  َزیِمَی  یّتَـح   ) هیآ داـفم  تـقیقح  رد  درک و  یفرعم  هفیذـح  يارب  ار  اـهنآ  و 

.تفریذپ ققحت  ِِهلُسُر ) ْنِم  ِیبَتْجَی  َهّللا  َّنِکلَو   ) هلمج نومضم 

زا قفانم ) « ) ثیبخ  » ییاسانـش هکلب  تسین  ینامـسآ  یحو  دوصقم  هک  دنک  یم  ادیپ  ناعذا  دنک ، تقد  یمک  هیآ  دافم  رد  یـسک  رگا 
ییوگ یلک  قیرط  زا  دـنراذگب  تشگنا  قفاـنم  دارفا  يور  ناربماـیپ  هک  يروط  ییاسانـش  نینچ  کـی  تسا و  یعقاو ) ناملـسم  ) بیط

.دناسانشب دسانشب و  ار  نانآ  صاخشا ؛ ات  دوش ، ماهلا  ربمایپ  هب  رگید  قیرط  زا  دیاب  هکلب  تسین  ریذپ  ناکما 
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؟ دندوب الب  ریت  فده  ناماما  ارچ  موس  تفرعم  دوجو  اب  - 11

هراشا

موس یهاگآ  عون  کی  زا  یهلا ، تیالو  وترپ  رد  موصعم  نایاوشیپ  ناربماـیپ و  هک  دومن  تباـث  ینـشور  هب  نیـشیپ  ثیداـحا  تاـیآ و 
شیپ ار  ثداوحو  دنهد ، شرازگ  هدنیآ  هتـشذگ و  زا  هک  دشخب  یم  ورین  هوق و  نانآ  هب  هک  تسا  تیالو  نامه  نیا  و  دـنرادروخرب ،

.دنیوگب مدرم  هب  و  هدومن ، كرد  نامز  زا 

دیاب دـنیامن ، كرد  یهلا  هدـید  اب  ار ، ثداوح  هک  تسا  نیا  یهلا  تیالو  رثا  رگا  هک  نیا  نآ  ددرگ و  یم  حرطم  یلاؤس  اـج  نیا  رد 
دنداد یم  بیترت  اـهنآ  يارب  ناشنانمـشد  هک  ار  يرهز  هساـک  هاـگ ، چـیه  دـنربب ، تمالـس  هب  ناـج  اـهیراوگان  اـهرطخ و  زا  هتـسویپ 

.دنوشن عقاو  نانآ  نیگآرهز  ياهریت  فده  نمشد و  تابرض  دروم  دربن  نادیم  رد  ،و  دنوشن دیهش  تدابع  بارحم  رد  دنشونن ،

دندوب نامز  رتسب  رد  هک  اهدـماشیپ  دوجو  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  دـنتفرگ ، یم  رارق  راوگان  ثداوح  نینچ  ورملق  رد  ناـنآ  هک  نیا  زا 
.دندنکفا یمن  رطخ  هب  ار  دوخ  لام  ناج و  دنتشاد  یهاگآ  رگا  و  دنتشادن ، یهاگآ 

دوجو هرابرد  هک  تسا  هتشاد  نآ  رب  ار  یهورگ  هتشاد  دوجو  يا  هنوگ  هب  زین  هتشذگ  رد  هداتفا و  اه  نابز  رـس  رب  ًاریخا  هک  لاؤس  نیا 
دیدرت کش و  هب  یهاگآ  نینچ 
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.دنتفا

خساپ کنیا  ددرگ  یم  لقن  یهاتوک  فرصت  اب  هک  دنراد  یخساپ  هّلظ ) ماد   « ) ییابطابط همّالع  ترضح   » راوگرزب داتسا  هراب  نیا  رد 
: هل مظعم 

خساپ

: تسا هار  ود  زا  مسق و  ود  رب  دیآ  یم  تسدب  یلقع  نیهارب  یلقن و  هلدا  زا  هچنآ  قبط  عیاقوو  ثداوح  زا  ماما  یهاگآ 

ماما ملع  زا  لّوا  مسق 

هراشا

تحت هک  اهنآ  زا  معا  تسا  فقاو  ادخ  نذا  هب  دشاب  هتشاد  دوجو  یطیارـش  هنوگ  ره  رد  یتسه ، ناهج  قیاقح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
نیا لیلد  .هدنیآ  عیاقو  هتشاذگ و  ثداوحو  ینامـسآ  تادوجوم  دننام  دنـشاب  یم  سح  هریاد  زا  نوریب  هک  اهنآ  و  دنراد ، رارق  سح 

: بلطم

ملع تابثا  هار 

ریغ راحب و  باتک  قودـص و  بتک  ریاصب و  یفاک و  باتک  دـننام  هعیـش  ثیدـح  عماوج  رد  هک  تسا  يا  هرتاوتم  تایاور  لقن  هار  زا 
.هدش طبض  اهنآ 

و فقاو ، زیچ  همه  هب  باستکا ، هار  زا  هن  یهلا  تبهوم  هار  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دیآ  یمن  رصح  دح و  هب  هک  تایاور  نیا  بجوم  هب 
.دناد یم  یهجوت  نیرتکچوک  اب  ادخ ، نذا  هب  دهاوخب  ار  هچ  ره  تسا و  هاگآ  زیچ  همه  زا 

یلو دهد  یم  رارق  وا  سدقم  تحاس  رد  رصحنم  لاعتم و  يادخ  تاذ  صوصخم  ار  بیغ  ملع  هک  میراد  یتایآ  میرک  نآرق  رد  هتبلا 
هیآ رد  هک  ییانثتسا 
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ملع صاصتخا  هک  دـهد  یم  ناـشن  دراد  دوجو   (1)( ...لوُسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَـحَأ * ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  ـالَف  ِْبیَْغلا  ُِملاـع   ) همیرک
تـسا نکمم  یلو  دنادن  يادخ  زج  یـسک  تاذـلاب )  ) دوخ شیپ  زا  ًالقتـسم و  ار  بیغ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  لاعتم  يادـخ  هب  بیغ 

رد هک  ناـنچ  دـننادب  ار  نآ  ناربـمغیپ  میلعت  هب  زین  رگید  ناگدیدنـسپ  تسا  نکمم  دـننادب و  ییادـخ  مـیلعت  هـب  هدیدنـسپ  ناربـمغیپ 
دوخ زا  سپ  ماما  هب  ار  تماما  ملع  دوخ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  یماما  ره  زین  ربمغیپ و  هک  تسا  دراو  تاـیاور  نیا  زا  يرایـسب 

.دراپس یم 

رهظم دوخ و  دهع  ناسنا  نیرتلماک  دوخ  تینارون  ماقم  بسح  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما اهنآ  بجوم  هب  هک  تسا  ینیهارب  لقع : هار  زا  و 
ره هب  دوخ  يرـصنع  دوجو  بسح  هب  تسا و  انـشآ  یـصخش  هعقاو  ره  هب  ملاع و  زیچ  همه  هب  لعفلاب  ییادـخ و  تافـص  امـسا و  مات 

.دوش یم  نشور  قیاقح  يو  يارب  دنک  هجوت  يوس 

هب تسا  رتالاب  هلاقم  نیا  حطس  زا  اهنآ  حطـس  فقوتم و  هدیچیپ  یلقع  لیاسم  هلـسلس  کی  هب  هک  نیا  هب  رظن  ار  نیهارب  نیا  ریرقت  ام  )
(. میهد یم  هلاحا  اهنآ  صوصخم  لحم 

درادن فیلکتاب  یطابترا  لمع و  رد  يریثأت  ملع  نیا 

تابثا ار  نآ  هک  یلقن  یلقع و  هلدا  بجوم  هب  یتبهوم ، ملع  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  درک  هجوت  فطع  نآ  يوس  هب  دیاب  هک  يا  هتکن 
حول رد  هچنآ  هب  تسا  ملع  حالطـصا  هب  دور و  یمن  اطخ  هب  ییوم  رـس  دریذپ و  یمن  رییغت  تسین و  فلخت  هنوگ  چیه  لباق  دنک  یم 

ياضق هچنآ  زا  تسا  یهاگآ  و.تسا  هدش  تبث  ظوفحم 
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.هتفرگ قلعت  نآ  هب  يدنوادخ  یمتح 

یمتح تسا و  ملع  هنوگ  نیا  قلعتم  هک  تهج  نآ  زا   ) ملع هنوگ  نیا  قلعتم  هب  یفیلکت  هنوگ  چـیه  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  همزال  و 
ناکما هار  زا  هراومه  فیلکت  اریز  دنک  یمن  ادیپ  طابترا  وا  اب  ناسنا  زا  یبلط  دـصق و  نینچمه  دریگ و  یمن  قلعت  دـشاب ) یم  عوقولا 

تهج زا  اّما  دوش و  یم  هتـساوخ  كرت  اـی  لـعف  دـنا  فلکم  راـیتخا  رد  ود  ره  كرت  لـعف و  هک  نیا  هار  زا  دریگ و  یم  قلعت  لـعف  هب 
.دریگ رارق  فیلکت  دروم  هک  تسا  لاحم  نآ  ندوب  یمتح  ياضق  قلعتم  عوقولا و  يرورض 

یلو نکب  تست  رایتخا  رد  تسا و  نکمم  وت  يارب  نآ  كرت  لعف و  هک  ار  يراک  نالف  دیامرفب  دوخ  هدنب  هب  ادخ  تسا  حیحـص  ًالثم 
اریز نکم  ای  نکب  تفای  دهاوخ  ققحت  هتبلا  نم ، یمتح  ياضق  ینیوکت و  تیـشم  بجوم  هب  هک  ار  يراک  نالف  دـیامرفب  تسا  لاحم 

.دشاب یم  رثا  یب  وغل و  ییهن  رما و  نینچ 

ققحت يارب  هداد  رارق  فدـه  دـصقم و  دوخ  يارب  هدرک  هدارا  دراد  ندـشن  ندـش و  ناکما  هک  ار  يرما  دـناوت  یم  ناسنا  نینچمه  و 
، یمتح ياضق  روط  هب  و  فلخت ) ریغت و  یب   ) نیقی روط  هب  هک  ار  يرما  دناوت  یمن  زگره  یلو  دزادرپب  شـشوک  شالت و  هب  نآ  نداد 

نیرتمک ناسنا  دصق  مدـع  دـصق و  هدارا و  مدـع  هدارا و  اریز  دـنک  بیقعت  هداد  رارق  دوخ  دـصقم  ار  نآ  دـنک و  هدارا  تسا  یندـش 
.درادن تسا ، یندش  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  یندش  لاحره  هب  هک  يرما  رد  يریثأت 

هتفر نیشام  ریز  ًامتح  دشاب  رهش  نابایخ  نالف  زا  ینیعم  هطقن  رد  نالف  زور  زا  نالف  تعاس  رس  رگا  هک  دنک  ادیپ  ملع  یسک  رگا  ًالثم 
هطقن ي رد  ضورفم  تقو  رد  دناوت  یم  ات  هتبلا  دیقم ) طورشم و  تسا  یملع   ) دش دهاوخ  كاله 
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.تسا ملع  رثا  رطخ  هطقن  هب  وا  نتفرن  هک  تسا  نشور  رپ  دنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  ناج  هار  نیا  زا  دوش و  یمن  رضاح  ضورفم 

نیا تفر و  دهاوخ  نیـشام  ریز  ًامتح  رهـش  نابایخ  نالف  زا  هطقن  نالف  رد  نالف  زور  زا  نالف  تعاس  رـس  رد  هک  دنک  ادیپ  ملع  رگا  و 
صخـش نیا  هک  تسا  یهیدب  یمتح ) ياضق  هب  ملع  ) دریگب دناوت  یمن  ار  رطخ  نیا  ولج  یـشالت  چیه  درادن و  فلخت  هنوگچیه  ملع 
دیـشخب دهاوخن  يا  هدیاف  درادن و  يدوس  هک  دناد  یم  اریز  دز  دهاوخن  یـشالت  چیه  هب  تسد  رطخ  عفر  يارب  رطخ  هب  ملع  دوجو  اب 

اب صخـش  نیا  تسین .» روآ  فیلکت  درادن و  ناسنا  یلمع  یگدنز  رد  يریثأت  یمتح  ياضق  هب  ملع   » دش هتفگ  هک  تسا  نامه  نیا  و 
اوُْقُلت ـالَو   ) همیرک هیآ  لومـشم  دـش و  دـهاوخ  رطخ  هب  یهتنم  هچ  رگا  دـهد  یم  همادا  دوـخ  يداـع  یگدـنز  هب  رطخ  هب  ملع  دوـجو 

هک یلوا  ضورفم  صخـش  فـالخ  رب  هتخادـنا  هکلهت  هب  ار  دوخ  هک  نیا  هن  هدـش  عقاو  هکلهت  رد  اریز  تسین  ِهَُکلْهَّتلا ) َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب 
.دزادنین هکلهت  هب  ار  دوخ  دشیدنیب و  يا  هراچ  رطخ  زا  تاجن  يارب  دناوت  یم  ات  تسا  فلکم 

: هک دوش  یم  نشور  نایب  نیا  زا  و 

نآ زا  ضورفم  رما  ره  ًالوصا  .درادـن و  وا  هصاخ  فیلاکت  اب  یطابترا  وا و  لاـمعا  رد  يرثا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یتبهوم  ملع  نیا  . 1
.دوش یمن  یناسنا  دصق  هدارا و  ای  یهن  ای  رما  قلعتم  تسا  عوقولا  یمتح  یمتح و  ياضق  قلعتم  هک  تهج 

نیرخآ رد  مالـسلا ) هیلع  ) ءادهـشلادیس هک  ناـنچ  تسا  اـضق  هب  اـضر  دروم  لاـعتم  قح  هعطاـق  تیـشم  یمتح و  ياـضق  قلعتم  يرآ 
: تفگ یم  نوخ  كاخ و  نایم  رد  یگدنز  تعاس 

هک يا  هبطخ  رد  نینچمه  و  كاوس » دوبعم  كرمأل ال  ًامیلستو  كءاضقب  ًاضر  »
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: دومرف دناوخ و  هکم  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه 

«. تیبلا لهأ  اناضر  هّللا  اضر  »

ماما هک  دوش  ضرف  رگا  ًالثم  تسا  ربج  مزلتـسم  رییغت  لباق  ریغ  یعطق  ثداوح  هب  یعطق  ملع  هک  دـنک  روصت  یـسک  تسا  نکمم  . 2
رییغت لباق  هجوچیه  هب  هثداح  نیا  تشک و  دهاوخ  ار  وا  ینیعم  طیارـش  اب  ناکم  نالف  تقو و  نالف  رد  صخـش  نالف  هک  تشاد  ملع 

دشاب و لتق  هب  روبجم  لتاق  ینعی  دـشاب  یمن  رودـقم  يو  يارب  هدوبن  لتاق  رایتخا  رد  لتق  كرت  هک  تسا  نیا  ضرف  نیا  همزال  تسین 
! تسین یفیلکت  روبجم  صخش  يارب  تیروبجم  ضرف  اب 

: اریز هیاپ  یب  تسا  يروصت  نیا  و 

لاکشا نیا  قبط  و  ماما ) ملع  هب  هن   ) ناسنا يرایتخا  لاعفا  هب  یهلا  ياضق  قلعت  تیمومع  هب  تسا  لاکشا  تقیقح  رد  لاکشا  نیا  ًالّوا 
لعف راگدیرفآ  ًالقتـسم  ناسنا  دوش و  قلعتم  ناسنا  يرایتخا  لعف  هب  دناوت  یمن  يدنوادخ  ریدقت  دـنیوگ : یم  اهیّنـس  زا  هلزتعم  هفیاط 

! ءایشا هیقب  قلاخ  ادخ  دوخ و  لاعفا  قلاخ  ناسنا  هجیتن  رد  دشاب و  یم  دوخ 

همه مالسلا ) مهیلع  ) يده همئا  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هرتاوتم  رابخا  میرک و  نآرق  حیرـص  صن  هب  هک  یلاح  رد 
.تسا همسا  ّزع  يدنوادخ  ردق  اضق و  قلعتم  انثتسا  نودب  ناهج  ثداوح  تادوجوم و 

رـصتخم هلاقم  نیا  رد  ار  نآ  میناوت  یمن  نآ  فارطا  تعـسو  هطـساو  هب  هچ  رگا  تسا  حضاو  نشور و  بلطم  زین  یلقع  ثحب  هار  زا 
.میناجنگب

هب يدنوادخ  نذاو  تیـشم  اب  زج  يزیچ  تسا  ادـخ  شنیرفآ  هک  یتسه  ناهج  رد  هک  تسا  نیا  تفگ  دوش  یم  لامجا  روط  هب  هچنآ 
تیشمو دیآ  یمن  دوجو 
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زا ار  يرایتخا  لعف  نالف  ناسنا  هک  هتـساوخ  دنوادخ  ًالثم  تسا  هتفرگ  قلعت  رایتخا  هدارا و  هار  زا  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هب  يدنوادخ 
رگا اریز  تسا  يرایتخا  مه  زاب  دوب و  دـهاوخ  قیقحتلا  مزال  فصو  نیا  اب  لعف  تسا  یهیدـب  هتبلا  دـهد و  ماـجنا  راـیتخا  هدارا و  هار 

.دنک یم  فلخت  شدارم  زا  يدنوادخ  هدارا  دشابن  يرایتخا 

(1) ( . َنیَملاْعلا ُّبَر  ُهّللا  َءاشَی  ْنَأ  ّالِإ  َنوُؤاشَت  امَو  )

قلخ یظوفحم  حول  دنوادخ  هرتاوتم ، تنس  باتک و  حیرص  صن  هب  ناسنا  يرایتخا  لعف  هب  ردق  اضق و  قلعت  رد  رظن  فرـص  اب  ًایناث  و 
رد هچنآ  هب  زین  دوخ  درادن و  هار  نآ  رد  يرییغت  هنوگ  چیه  هدرک و  تبث  نآ  رد  ار  ناهج  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  همه  هک  هدومرف 

لاعفا اهنآ  هب  دنوادخ  یلبق  ملع  ظوفحم و  حول  رد  رییغت  لباق  ریغ  ثداوح  تبث  هک  مییوگب  تسین  راد  هدنخ  ایآ  .تسا  ملاع  تسنآ 
لتاق لعف  هلمج  نم  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  درک ، ادیپ  ملع  اهنآ  همه  هب  ای  اهنآ  زا  یخرب  هب  ماما  رگا  یلو  دـنک  یمن  يربج  ار  ناسنا 

؟ دوش یم  يربج  ماما 

یتبهوم و ملع  نیا  نتشادن  لیلد  دیابن  تسا  يرهاظ  بابسا  للع و  هب  قیبطت  لباق  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لامعا  رهاوظ  هک  نیا  . 3
یگدنیامن هب  ار  ملسم  ارچ  تشاد  عقاو  هب  ملع  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس رگا  دوش : هتفگ  هک  نیا  دننام  تفرگ  عقاو  هب  لهج  دهاش 

تکاله هب  ار  دوخ  ارچ  دش ؟ هفوک  راپسهر  هکم  زا  دوخ  ارچ  تشون ؟ هفوک  لها  هب  همان  يوادیص  طسوت  ارچ  داتسرف ؟ هفوک  هب  دوخ 
؟ ارچو ارچ ؟   (2) ...ِهَُکلْهَّتلا ) َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  الَو  :)... دیامرف یم  ادخ  هک  نآ  لاحو  تخادنا 
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زا هک  یمولع  هب  اهنآ  ریاظن  دراوم و  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما و  تسا ، نشور  میداد  رکذت  هک  يا  هتکن  زا  اهـشسرپ  نیا  همه  خساپ 
یمادـقا هنوگ  چـیه  تسناد  یم  هک  یعقاو  رطخ  عفر  يارب  هدومرف و  لـمع  دـیآ  یم  تسد  هب  نیارق  دـهاوش و  زا  تداـع و  يراـجم 

هروس رد  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هک  نانچ  تسین  ریذپ  رییغت  یمتح و  ياضق  درادن و  يدوس  شالت  هک  تسناد  یم  اریز  هدرکن 
یم دندش  یمن  هتـشک  دندرم و  یمن  دندوب  ام  شیپ  هدش ، هتـشک  نارای  رگا  دندوب  هتفگ  دحا  گنج  رد  هک  نانآ  ربارب  رد  نارمع  لآ 

: دیامرف

[1 ( .] ...ْمِهِعِجاضَم یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  یف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق  )...

«. دندمآ یم  نوریب  دوخ  ياههاگباوخ  يوس  هب  دوب  هدش  هتشون  لتق  ناشیارب  هک  یناسک  دیدوب  زین  ناتیاه  هناخ  رد  رگا  وگب  »

يداع ملع  ماما _  ملع  زا  مود  مسق 

هراشا

ریاس دننامه  تسا  يرشب  وا ) كاپ  ترتع  زا  ( ) مالسلا هیلع   ) ماما نینچمه  میرک و  نآرق  صن  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ
رارق يداع  ملع  ساسا  رب  رایتخا و  يارجم  رد  رشب  دارفا  ریاس  لامعا  دننام  دهد  یم  ماجنا  یگدنز  ریـسم  رد  هک  یلامعا  رـشب و  دارفا 

هتسیاش ار  هچنآ  هداد و  صیخـشت  يداع  ملع  يور  زا  ار  اهراک  ررـض  عفن و  رـش و  ریخ و  نارگید  دننام  زین  ( مالـسلا هیلع   ) ماما .دراد 
یجراخ لاوحا  عاضوا و  لماوع و  للع و  هک  ییاجرد  دزادرپ ، یم  شـشوک  شـالت و  هب  نآ  ماـجنا  رد  هدرک ، هدارا  دـنیب  یم  مادـقا 

تدعاسم طیارش  بابسا و  هک  ییاج  رد  دنک و  یم  تباصا  فده  هب  دشاب  یم  قفاوم 

.154/ نارمع لآ  [ 1]
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.دور یمن  شیپ  زا  دننکن 

لامعا نیا  رد  يریثأت  تسا  فقاو  دش  دهاوخ  هدش و  هک  نانچ  ثداوح  همه  تایئزج  هب  ادـخ  نذا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  نیا  (و 
(. تشذگ هک  نانچ  درادن  يو  هیرایتخا 

یتسرپرـس و قبط  دشاب و  یم  فظومو  فلکم  ینید  تاررقمو  فیلاکت  هب  ادخ و  هدـنب  یناسنا  دارفا  ریاس  دـننام  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
اپرـس قح و  هملک  يایحا  رد  ار  شـشوک  شالت و  نیرخآو  دهد  ماجنا  دیاب  ناسنا  يداع  نیزاوم  اب  دراد  ادخ  بناج  زا  هک  ییاوشیپ 

.دیامنب نییآ  نید و  نتشادهگن 

هب هجوت  اب  مینک  یم  رکف  ام  دیدرگ و  سکعنم  تاحفـص  نیا  رد  تسا  هتفای  شراگن  ناشیا  دوخ  هماخ  هب  هک  داتـسا  خساپ  اج  نیا  ات 
رظن هب  نیگنـس  یهورگ  يارب  خساپ  نیا  دـیاش  یلو  تسین  رگید  خـساپ  هب  يزاین  ناشیا  راوتـسا  یملع و  خـساپ  داتـسا و  یملع  ماقم 

.مییوگ یم  خساپ  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  شیپ  لاؤس  کنیا  دسرب 

مود خساپ 

.دریگ یمن  کمک  موس  یهاگآ  زا  دوخ  يداع  یگدنز  رد  ماما  هک  تسا  نیا  خساپ  نیا  هصالخ 

: هک نیا  حیضوت 

رگید شخب  تسا و  ییادخ  بهاوم  نوهرم  نانآ  تیـصخش  زا  یـشخب  هتبلا  ) تیالو حور  یهلا و  تیـصخش  نتـشاد  اب  ماما  ربمایپ و 
رد زین  اهدماشیپ و  ثداوح و  اب  ییورایور  یـصخش و  یگدنز  رد  دشاب ) یم  ادخ  یگدنب  تدابع و  هار  رد  نانآ  شـشوک  لوصحم 

لمع دوخ  يداع  ملع  هب  يرواد ، تواضق و  ماقم 
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.دننک یم 

زا یعیبط  ياروام  یهاگآ  ملع و  رثا  رب  دـننیب و  یم  الاب  قفا  زا  ار  اهدـماشیپ  ثداوح و  تیالو ، حور  وترپ  رد  ناـنآ  هک  نیا  اـب  ینعی 
رد یهاگآ ، ملع و  نیا  زا  یحلاـصم  يور  لاـح  نیع  رد  یلو  دنتـسه  ربخ  اـب  علطم و  اهدادـیور  اـه و  ناـیرج  زا  اـه ، هزیگنا  لـلع و 

.دننک یمن  هدافتسا  يرواد  تواضق و  دننام  عامتجا  هب  طوبرم  روما  رد  یتحو  دوخ  یصخش  یگدنز 

هزیگنا للع و  دـنزاس و  یمن  فرطرب  یبیغ  حالـس  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ار  دوخ  یگدـنز  تالکـشم  ماما ، ربمایپ و  رگید ، تراـبع  هب  و 
ملع زا  هدافتـسا  اب  ار  دارفا  فالتخا  تموصخ و  هرگ  دـننک و  یمن  یثنخ  یهاگآ ، ملع و  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ار ، راوگان  ثداوح  ياه 

.دنیامن یمن  زاب  بیغ 

دمآ و هناخ  هب  يو  تسا ، میخو  میهاربا  يو  زیزع  دنزرف  عضو  دنداد  ربخ  يو  هب  دوب ، دجسم  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
وت يارب  نم  زا  يراـک  زیزع ! میهاربا  تفگ : نینچ  دوـب ، هتخود  وا  هرهچ  هب  مشچ  هک  یلاـح  رد  تـفرگ  شوـغآ  هـب  ار  دوـخ  دـنزرف 

زگره یلو  تسا ، راـب  هودـنا  نوزحم و  وا  لد  و  ناـیرگ ، وت  گرم  رد  تردـپ  مشچ  ددرگ ، یمن  رب  زین  یهلا  ریدـقت  تسین ، هتخاـس 
میهاوخ وت  لابند  هب  زین  ام  هک  دوبن  یهلا  ققحم  قداص و  هدعو  رگا  مزاس ، یمن  يراج  نابز  رب  ددرگ  ادـخ  مشخ  بجوم  هک  ینخس 

(1) .مدش یم  نیگمغ  مدرک و  یم  هیرگ  نیا  زا  شیب  وت  ییادجو  قارف  رد  دمآ 

یم مادـک  ره  هک  تشاد  راـیتخا  رد  هدـنرب ، یبـیغ  حالـس  هس  دوـخ  تلاـسر  نارود  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ 
.درکن هدافتـسا  حالـس  هس  نیا  زا  ًابلاغ  یلو  دزاس ، نوگرگد  ار  عاضوا  راوگان ، ياهدـماشیپ  ماگنه  و  ساسح ، تاظحل  رد  تسناوت 

نیا
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نهربم تباث و  یبوبر  ماقم  اـب  ار  دوخ  يونعم  دـنویپ  توبن و  دـهاوخب  نآ  لاـمعا  اـب  هک  تسا  يدراوم  رد  ًاـبلاغ  یهلا  نذا  دـهدب و 
.دزاس

تالکـشم و عفر  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ای  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  هک  نیا  همه ) هن  هتبلا   ) للع زا  یکی  دـیاش  و 
زا نانآ  یلمع  غیلبت  دوش  یم  ببس  لیاسو  نیا  زا  نانآ  يریگ  هرهب  هک  دشاب  نیا  دنک  هدافتسا  بهاوم  رازبا و  نیا  زا  دیابن  اهیراتفرگ 

.دورب نیب 

ناوریپ قشمرس  داهج ، نادیم  رد  اهنآ  يزابناج  تماقتـسا و  بیاصم و  رد  نانآ  يرابدرب  ربص و  نایاوشیپ ، یگدنز  هک  تسین  یکش 
یهاگآ ای  باجتـسم و  ياعد  ای  زاجعا و  هار  زا  ار  دوخ  ثداوحو ، اهدـماشیپ  رد  ربمایپ  ای  ماما  هک  دـشاب  اـنب  رگا  و  دـشاب ، یم  ناـنآ 

افـش زاجعا  قیرط  زا  دوخ  دـنزرف  هب  ًالثم  دزاس ، جراخ  اه ، يرامیبو  اهالب  هزوح  اه و  يراتفرگ  بیاصم و  ورملق  زا  یعیبط ، ياروام 
رد هک  دـنک  هیـصوت  نارگید  هب  دـناوت  یمن  رگید  دـنک  هدافتـسا  بیغ  زا  یهاگآ  اـی  باجتـسم و  ياـعد  زا  وا  دوبهب  رد  اـیو  دـشخب 

بابسا نیا  زا  ادخ ، هار  رد  تداهش  قیرط  رد  ای  داهج ، نادیم  رد  رگا  ،و  دنشاب ابیکش  میلـست و  رابدرب ، رباص و  اهیراتفرگو ، بیاصم 
نوریب يراتفرگ  هزوح  زا  ار  شیوخ  هب  طوبرم  نوؤش  دوخ و  هتسویپ  و  دراد ، زاب  فده  هب  تباصا  زا  ار  الب  ریت  عون  ره  دریگ و  هرهب 

یم همه  دوش و  یم  هجوتم  وا  هب  ضارتعا  جوم  ًاروف  اریز  دنک ، توعد  یتحاران  الب و  لمحت  هب  ار  مدرم  دناوت  یمن  رگید  درادـهگن ،
هتـسجرب تافـص  نیا  زا  يا  هنومن  دوخ  هک  دـنک ، هیـصوت  هدـنزاس  قّالخ و  ياه  همانرب  نینچ  هب  ار  اـم  دـناوت  یم  سک  نآ  دـنیوگ :

یمن دنک ، یمن  سمل  ار  يراتفرگ  بیاصم و  یگدـنز  لوط  رد  و  درادـن ، یموهفم  یتحاران  درد و  وا  يارب  هک  یـسک  دـشاب  یناسنا 
( تسین اهنآ  ندرک  وگزاب  لاجم  ًالعف  هک  رگید  تاهج  و   ) تهج نیا  زا  دشاب  اه  ناسنا  یگدنز  قشمرس  قالخا و  هنومن  دناوت 

162 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


بابسا زا  دننک و  یم  ششوک  شالت و  رگید  دارفا  ناسب  اهیراتفرگ ، اهیراوگان و  رد  بیاصم ، تالکشم و  رد  یهلا  ياه  تیـصخش 
.دسر یمن  ییاج  هب  نانآ  ششوک  شالت و  بابسا ، ییاسران  رطاخ  هب  اسب  هچ  دننک و  یم  هدافتسا  اهنآ  عفر  يارب  يداع  رازبا  و 

نارگید دننام  مه  نانآ  ینعی  تسا  هتـشادن  یتوافت  نادنچ  رگید ، دارفا  اب  ناموصعم ، یگدنز  مسر  هار و  هک  مینک  یم  هدـهاشم  رگا 
مولع یعیبط و  رازبا  زا  داهجو ، دربن  رد  یعامتجا و  لیاسم  رد  دنتـشگ و  یم  لسوتم  نامز  نآ  ياهوراد  اود و  هب  دـندش و  یم  رامیب 
رطاخ هب  همه  همه و  دـنهد و ...  شرازگ  نانآ  يارب  ار  اهنایرج  ات  دـندرک  یم  رومأم  ًالثم  ار  یهورگ  دـندرک و  یم  هدافتـسا  يداـع 

.تسا هدوبن  زاجم  حالص و  یصاخ ، دراوم  رد  زج  یبیغ  بابسا  نیا  زا  هدافتسا  هک  تسا  نیمه 

یمالسا ثیداحا  زا  ییاه  هاوگ 

: دیوگ یم  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  هدنسیون  هک  عفار  یبا  نب  هّللادیبع 

نینچوا هب  داتسرف  لدنجلا » همود   » هب نیفص  گنج  ناتساد  رد  تیمکح  يارب  ار  يرعشا » یسوموبا  ( » مالـسلا هیلع   ) ماما هک  یماگنه 
: تفگ

«. عدخ دقو  هب  ّیناکو  مالسلا :) هیلع   ) یلع لاق  ربدأ  املف  هزواجت ، الو  هّللا  باتکب  مکحا  »

منیب یم  ایوگ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما داتفا  هار  هب  یـسوموبا »  » یتقو ! راذگم رتارف  اپ  نآ  روتـسد  زا  نک و  يرواد  ادخ  باتک  قبط 
«. دروخ دهاوخ  بیرف  وا  هک 

: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  دیوگ : یم  ماما  بتاک 

؟ عودخم ّهنا  ملعت  تنأو  ههجوت  ملف 
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: دومرف نینچ  وا  خساپ  رد  ماما  دروخ ؟ دهاوخ  بیرف  وا  یناد  یم  هک  یتروص  رد  ینک  یم  مازعا  ار  وا  ارچ 

(1) .لسرلاب مهیلع  جتحا  ام  هملعب  هقلخ  یف  هّللا  لمع  ول  ینب  ای 

یمن جاجتحا  نانآ  رب  ناربمایپ  نتخیگنارب  مازعا و  اب  هاگچیه  دـنک ، لـمع  شیوخ  ملع  هب  دوخ ، ناگدـنب  هراـبرد  ادـخ  دوب  اـنب  رگا  »
يربمایپ نانآ  يارب  هچ  تسا و  ناسکی  نانآ  هب  تبسن  ناربمایپ ، نداتسرفن  نداتـسرف و  هک  دنتـسه ، یهورگ  تسناد  یم  وا  اریز  ) درک

(. تسا هدرک  مازعا  یناربمایپ  همه  نیا  اب  دروآ ، دنهاوخن  نامیا  دوشن  ای  دوش  هداتسرف 

یگدنز رد  مفّظوم  نم  هک  ددرگ  یم  رکذتم  ادخ  ریذـپاناطخ ، یهاگآ  ملع و  يروآدای  اب  خـساپ  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما
.تسین نم  لمع  كالم  بیغ ، زا  نم  یهاگآ  مریگ و  هرهب  يداع  للع  بابسا و  زا  دوخ  يداع 

اهدنگوس اه و  هاوگ  نامه  نانآ  يرواد  تواضق و  كالم  هک  دننک  یم  دـیکأت  ام  نایاوشیپ  هک  مینیب  یم  یمالـسا  تایاور  رد  زین  و 
دنک یم  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  نانچ  موس ، ياه  یهاگآ  مولع و  هن  تسا 

: دومرف ترضح  نآ  هک 

(2) «. ...نامیألاو تانّیبلاب  مکنیب  یضقأ  اّمنا  »

«. ...منک یم  يرواد  اهدنگوس  اهدهاش و  هب  امش  نایم  نم  »

هب دـناوت  یم  دودـح  يارجا  رد  دوخ  يرواد  تواضق و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  زا  یخرب  زا  هک  نیا  و 
یملع روظنم  زاب  دنک ، لمع  دوخ  ملع 
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ریز تیاور  هب  دروخ ، یم  بارش  یسک  هک  دنیبب  دوخ  مشچ  اب  هک  نیا  لثم  دشاب  يرهاظ  بابسا  يداع و  ياههار  درواتسد  هک  تسا 
.دینک هجوت 

یف هّللا  نیمأ  ّهنال  هرظن  عم  هتنَِّیب  یلإ  جاـتحی  ـالو  ّدـحلا  هیلع  میقی  نأ  ًارمخ  برـشی  وأ  ینزی  لـجر  یلإ  رظن  اذإ  ماـمإلا  یلع  بجاولا  »
(1) «. ...هقلخ

رد ار  یهلا  ّدح  دیاب  تروص  نیارد  دروخ  یم  بارش  یسک  دنیبب  ای  دوش  یم  عورشمان  شزیمآ  بکترم  یسک  هک  دنیبب  ماما  هاگره  »
«. تسا مدرم  نایم  رد  ادخ  نیما  وا  اریز  درادن  هاوگ  دهاش و  هب  جایتحا  دنک و  ارجا  وا  ّقح 

ظفل هک  نانچمه  تسا  یعیبط  يداـع و  ملع  دوصقم  دـنک  یم  لـمع  دوخ  ملع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هکدروم  نیا  رد  دـیراد  هجوت 
.دهد یم  یهاوگ  نآ  رب  رظن » »

نآ هک  ددرگ  یم  تباث  ینـشور  هب  دیآ  لمع  هب  یفاک  تقد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما ماما  ياه  يرواد  اهتواضق و  رد  هاگره  زین  و 
یعدـم و  ) نیفرط دوخ  هک  دروآ  یم  مهارف  یتامدـقم  يا ، هژیو  تفارظ  تفاطل و  صاخ و  شالت  اب  دوخ  ياـه  يرواد  رد  ترـضح 

.درک یمن  تواضق  دوخ  ملع  هب  دانتسا  هب  نانآ ، فارتعا  نودب  دنزاس و  یباتفآ  ار  بلطم  دننک و  رارقا  تقیقح  هب  رکنم )

دناوت یم  یضاق  مییوگ  یم  هک  نیا  دسیون : یم  یقثولا » هورع  تاقحلم   » باتک رد  ییابطابط  مظاک  دمحم  دیـس  موحرم  گرزب  هیقف 
ملع هن  دشاب  هتفرگ  همـشچرس  يداع  ياههار  زا  هک  تسا  یملع  دوصقم  دنک  لمع  يواعد  ّلح  رد  دوخ  یـصخش  یهاگآ  ملع و  هب 

(2) ....و رفج  لمر و  زا  لصاح 

165 ص : 

ار هانگ  بکترم  دنک و  لمع  دوخ  ملع  هب  دیاب  یهلا  قوقحرد  اهنت  ماما  هک  دناسر  یم  ثیدـح  لیذ  ، 18/344: هعیشلا لئاسو  [ 1 - ] 1
.ددزد یم  ار  يرگید  لام  یسک  دنیبب  هک  نیا  دننام  مدرم  قوقح  رد  هن  دنزب  دح 

.2/31: هورع تاقحلم  [ 2 - ] 2
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يدوواد مکح  و  مالسلا ) هیلع   ) مئاق ترضح 

درک دهاوخ  لمع  شیوخ  ملع  هب  دوخ  ياه  يرواد  رد  مالسلا ) هیلع   ) مئاق ترضح  طقف  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  ثیداحا  زا 
.دومن دهاوخ  يرواد  دوواد  ترضح  ناسب  و 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

(1) «. هتنیب نع  لأسی  ال  مالسلا ) هیلع   ) دواد مکحب  مکح  دّمحم  لآ  مئاق  ماق  اذإ  »

هاوگ و دهاش و  رکنم  یعدم و  زا  دـنک و  یم  مکح  عقاو  هب  دوواد  ترـضح  دـننام  دـنک  مایق  روهظ و  دـمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  »
«. دهاوخ یمن  دنگوس 

رگید يا  هنوگ  هب  یخساپ 

ار خـساپ  نیا  ساـسا  تسا ، هدـش  هراـشا  زین  يرگید  خـساپ  هب  هدـش  وگتفگ  ثحب و  ماـما  یهاـگآ  هوـحن  نوـماریپ  هک  یثیداـحا  رد 
.دهد یم  لیکشت  ماما ، ملع  ندوب  یتیشم  يرایتخا و 

(2) .دناد یمن  ققحم  یلعف و  هدرپ ، سپ  ياه  نایرج  ثداوح و  زا  ار  ماما  یهاگآ  ملع و  تایاور  زا  مسق  نیا 

166 ص : 

تاجردـلا و رئاصب  زا  لـقن  هب  ، 3/198: لـئاسولا كردتـسم  رد  تسا  یتیاور  نومـضم  نیمه  هب  و  ، 18/168: هعیشلا لئاسو  [ 1 - ] 1
.يدنوار تاوعد 

یم راک  هب  ار  يروضح »  » ظفل ماما ، ملع  ندوب ) یلعف   ) ینعم نیا  میهفت  يارب  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدید  یهاگ  [ 2 - ] 2
تاذ زا  ادخ  یهاگآ  هرابرد  یمالـسا  هفـسلف  رد  هک  تسا  يروضح  ملع  هب  هابتـشا  هیام  دروم ، نیا  رد  ظفل  نیا  لامعتـسا  یلو  دـنرب 
ظفل نیا  ندرب  راک  هب  زا  هک  تسا  رتهب  هچ  ور  نیا  زا  دور ، یم  راک  هب  شیوخ ، تاذ  زا  ناسنا  یهاگآ  اـی  دوخ و  تاـقولخم  دوخ و 

.دش هدرب  راک  هب  یلعف  ظفل  يروضح ، ظفل  ياج  هب  دوش و  يراددوخ  اجنیا  رد 
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هک ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  یهاـگآ  ملع و  نینچ  ناـنآ  دوـجو  نوناـک  رد  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دـنناد  یمن  یلعف  مییوـگ  یم  هک  نیا 
دنهاوخب هک  يدروم  ره  رد  دراد  زاـین  ناـنآ  تیـشم  هب  تاـیاور ، ریبعت  هب  و  تساوخ ، هجوت و  هب  یهاـگآ ، ملع و  نیا  زا  يریگ  هرهب 

ناونع نیا  تحت  یباب  یفاک  لوصا  باـتک  رد  ینیلک  مالـسإلا  هقث  موحرم  دـننک ، ادـیپ  یلعف  یهاـگآ  بیغ  هدرپ  سپ  زا  دـنناوت  یم 
: دراد

(1) «. اوملع اوملعی  نأ  اوؤاش  اذإ  هّمئألا  ّنا  »

«. دنناد یم  دننادب  دنهاوخب  عقوم  ره  ناماما  »

هیلع  ) قداص ماـما  .دوش  یم  اـفتکا  اـهنآ  زا  یکی  لـقن  هب  اـجنیا  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  باـب  ناونع  نومـضم  هب  تیاور  هس  سپـس  و 
: دومرف ( مالسلا

 «. ملع ملعی  نأ  ءاش  اذإ  مامإلا  ّنا  »

«. دناد یم  دنادب  دهاوخب  عقوم  ره  ماما  »

هاگآ همان  تایوتحم  زا  دـهاوخب  هاگره  دـشاب  هتـشاد  هارمه  يا  همان  هک  تسا  یـسک  ناسب  ماما  ربمایپ و  یهاگآ  ثیداـحا ، نیارباـنب 
یم رارق  بیاـصم ، راوگاـن و  ثداوح  ریت  فدـه  ماـما  ربماـیپ و  هک  يدراوم  رد  دـناوخب و  دـنک و  زاـب  ار  هماـن  رد  دـناوت  یم  ددرگ ،

هک هدرک  یم  اضتقا  یهلا  تحلـصم  دننک و  هجوت  هدوب  نانآ  دوجو  نوناک  رد  هک  یملع  هب  دنا  هتـساوخن  یحلاصم  رطاخ  هب  دـنتفرگ 
(2) .دنیامنن هدافتسا  دوخ  رایتخا  زا  دراوم  نیا  رد 

167 ص : 

.1/258: یفاک لوصا  [ 1 - ] 1
مایق تضهن و  عوضوم  نیاربانب  دـشابن  تسد  رد  ماما ، یلعف  یهاگآ  رب  یعطق  لیلد  هک  تسا  يدراوم  صوصخم  خـساپ  نیا  [ 2 - ] 2
جراخ خـساپ  نیا  ورملق  زا  دـیدرگ  هناور  تداهـش  رتسب  يوس  هب  لماک ، یهاگآ  اـب  هک  مالـسلا ) اـمهیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح 

.تسا
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تـسا هدش  دراو  یهلا  ياه  تیـصخش  ملع  رد  هک  یتایاور  هب  هعجارم  اب  هک  داد  خساپ  زین  يرگید  ياههار  زا  ناوت  یم  ار  لاؤس  نیا 
(1) .تسا ناسآ  لهس و  رایسب  اه  خساپ  نآ  لیصحت 

رت حیحص  رتشیب و  ییانـشآ  یمارگ  ناگدنناوخ  دوخ و  يارب  گرزب  دنوادخ  زا  هدومن و  هاتوک  ار  نخـس  نماد  اج ، نیا  رد  هدنراگن 
.دنک یم  تساوخرد  یهلا  ياه  تیصخش  نایاوشیپ و  تاماقم  هب 

168 ص : 

.تسا هدش  دراو  يا  هنوگ  هب  اه  خساپ  نیا  زا  یخرب  ص 337  ،ج 3 ، نآرقلا میهافم  باتک  رد  [ 1 - ] 1
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مود شخب 

هراشا

نآرق رد  ناربمایپ  تاماقم 

169 ص : 
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لیلحت هب  لبق  لصف  رد  هک  دوب  یتایآ  نیمه  تمصع ، نارکنم  ياهزیواتسد  نیرت  گرزب  رت ، حیحص  ترابع  هب  تاهبش و  نیرت  مهم 
.تسین اهنآ  تمصع  یفن  رب  یتلالد  تایآ  نیا  رد  زگره  هک  میتخاس  نشورو  میتخادرپ  اهنآ  ریسفت  و 

تایآ ناسب  رظن ،   ِ زاغآ رد  اهنآ  زا  یخرب  رهاوظ  هدـیدرگ و  لزان  یمارگ  ربماـیپ  هراـبرد  هک  تسا  یتاـیآ  هتـشر  کـی  دروم  نیا  رد 
زا تسا و  رادروخرب  یـصاخ  یگدرتـسگ  زا  فرط  کـی  زا  نوچ  تاـیآ  زا  شخب  نیا  یلو  تسین  راـگزاس  وا  تمـصع  اـب  هتـشذگ 

ار اـم  ثحب  عوضوم  دوش ، یم  هتـشون  نآرق  رب  یعوضوم  ریـسفت  تروـص  هب  هک  هعوـمجم »  » نیا مشـش  دـلج  رد  نوـچ  رگید  فرط 
تایصوصخ عومجم  دوش و  حرطم  مشش  دلج  نامه  رد  تایآ  زا  شخب  نیا  هک  دش  هدید  مزال  دهد ، یم  لیکشت  نآرق » رد  دّمحم  »

.میهد رارق  یسررب  دروم  اجکی  دیامن ، یم  هراشا  نآ  هب  نآرق  هک  یتایصوصخ  مامت  اب  ار  گرزب  ياوشیپ  نآ  یگدنز 

رد دنا  هدومن  راهظا  یهلا ، يایلوا  ناربمایپ و  هرابرد  تمـصع  نافلاخم  زا  یخرب  هک  ماخ  ياه  هشیدـنا  يرـس  کی  ناربج  يارب  یلو 
بهاوم یحور و  تردـق  تمظع  هب  هچیرد  نیا  زا  اـت  مینک ، یم  حرطم  نآرق  رظن  زا  ار  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  تاـماقم  عوضوم  اـجنیا 

.میربب یپ  نانآ  یهلا 

171 ص : 
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زا نانآ  یگتـساریپو  تمـصع  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی  تمارک ، دراوم  رد  زاجعا و  ماقم  رد  یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  ییاـمن  تردـق 
هتساریپ هزنم و  كاپ و  دارفا  رایتخا  رد  طقف  اهتردق  عون  نیا  هک  دنک  یم  باجیا  يدنوادخ  هنامیکح  تیـشم  تسا و  هانگ  فالخ و 

.دننکن يریگ  هرهب  عورشم  دراوم  رد  زج  تردق  نآ  زا  ات  دریگ  رارق  هانگ  بنذ و  زا 

ماقم یـشورف و  لضف  رکف  هب  شناد ، ملع و  رد  یتاماقمو  بهاوم  نتـشاد  رطاخ  هب  هک  دـهد  یم  شرازگ  يدارفا  زا  تیرـشب  خـیرات 
.دش اهنآ  نامیا  ناج و  لابو  اهنآ  شناد  لضف و  دنداتفا و  یهاوخ 

هب هک  یگرزب  ياهتردـق  میظع و  بهاوـم  هـب  دـسر  هـچ  اـت  تـسا  یتخبدـب  هیاـم  تداعـس و  تـفآ  هدـشن ، راـهم  تردـق  تلیـضف و 
.تسا هدش  هداد  نامیلس  دوواد و  یسوم ، فسوی ، دننام  ییاهتیصخش 

نیرق يداع  دارفا  نیا  رب  تردـق  زا  عون  نیا  هضافا  دـشابن ، تمـصع  ناسب  يراد  نتـشیوخ  تلاح  و  یناسفن » کـلامت   » اـهنآ رد  رگا 
.دوب دهاوخن  هنامیکح  حالطصا  هب  تحلصم و 

میقتـسم ریغ  روط  هب  ار  ام  تسا ، اهنآ  ینیوکت  تیالو  زا  يا  هشوگ  هک  ناربمایپ  ییامن  تردق  يونعم و  تاماقم  زا  یهاگآ  نیاربانب ،
.میهد یم  همتاخ  ادخ  ناربمایپ  نالوسر و  تاماقم  نایب  اب  ار  شخب  نیا  اذلو ، دنک  یم  يربهر  نانآ  تمصع  لیالد  زا  یکی  هب 

ناسنا نورد  رد  هتفهن  ياهورین 

دناوت یم  دنک  ادیپ  هار  نآ  هب  ناسنا  رگا  هک  دـنا ، هدرب  یپ  ناسنا  ناور  رد  يزومرم  يورین  دوجو  هب  هاگآ  لد  ياه  ناسنا  زابرید ، زا 
ياهراک هتشر  کی  أدبم 

172 ص : 
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رـشب .درک  هیجوت  ریـسفت و  يرـشب  ياه  شناد  مولع و  اب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هک  ددرگ ، يا  هداعلا  قراخ  زیگنا و  تریح 
رد یطیارـش  تحت  هقلح  ياضعا  هک  یـشیورد  ياه  هقلح  ای  اسرف و  ناوت  نیگنـس و  ياه  تضایر  زا  ورین ، نیا  هب  یباـی  تسد  يارب 

، اه هاقناخ  شیوارد  زا  یخرب  دنه و  ناضاترم  نونکا  مه  و  دنک ، یم  هدافتـسا  دسر ، یم  جوا  هب  دجو  روش و  دنور و  یم  ورف  هسلخ 
.دنشاب یم  هداعلا  قراخ  لامعا  هلسلس  کی  أدبم 

رد يزیت  كون  خیـس  رگاشامت ، اهدـص  ربارب  رد  عامـس  دـجو و  تاسلج  رد  هیرداـق »  » شیوارد ناریا  نیمه  رد  میورن ، يرود  ياـج 
ار دوخ  يولهپ  ریـشمش  ابو  دـنزود  یم  ار  ناشیاه  بل  یگرزب  نزوس  اب  دـنرب ، یم  ار  دوخ  ینیب  رجنخ ، اب  دـننک  یم  ورف  دوخ  مشچ 
رد ار  قرب  یفنم  تبثم و  میس  دنعلب و  یم  ار  شا  هشیش  دننکش و  یم  ار  يرطب  دنروخ ، یم  خولک  گنس و  تشم  کی  دنفاکش ، یم 

.دنریگ یم  تسد 

، هبوجعا وجارجام ، زاب ، هّقح  تسدرت ، زاب ، هدبعـش  رگوداج ، رحاس ، ار  ناـنآ  دـنرادن ، یهاـگآ  ناـنآ  لـمع  تقیقح  اـب  هک  یهورگ 
هک تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  هاوگ  .دنتـسین  اه  هریت  نی  ازا  کی  چیه  زا  نانآ  هک  یلاح  رد  .دـنمان  یم  صاخ  هدـنب  نمؤم و  ای  هناوید و 

یهجوت یب  ای  عاطقنا و  هیام  هک  تایلمع  هتشر  کی  زا  سپ  هکلب  دنتسین ، رداق  ییاهراک  نینچ  ماجنا  هب  یطیارـش  لاح و  ره  رد  نانآ 
.دنهد ماجنا  ار  ییاهراک  نینچ  دنناوت  یم  تسا ، تعیبط  ناهج  هب  حور 

یم کـمک  اـهراک  نیا  ماـجنا  رب  ورین  نآ  زا  و  هتفاـی ، تسد  حور  زومرم  يورین  نیا  رب  یطیارـش  تحت  هک  دنتـسه  ییاـهناسنا  ناـنآ 
رداق اهراک  نیا  زا  یکچوک  هنومن  ماجنا  هب  رگید  هدـیدرگ ، عطق  ورین  نیا  اب  ناـنآ  دـنویپ  دـیدرگ ، نوگرگد  طیارـش  یتقو  دـنریگ ،

.دنتسین
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؟ دزاس یم  طبترم  تردق  نیا  زکرم  اب  ار  نانآ  دـشخب و  یم  ار  ییاناوت  تردـق و  نیا  نانآ  هب  هک  تسیچ  عاضوا  طیارـش و  نیا  الاح 
زا هدافتـسا  هک  یلماوع  زا  دیناوت  یم  دیـشاب ، هتـشاد  اهنآ  اب  یطابتراو  دـینیبب  کیدزن  زا  ار  نانآ  رگا  یلو  .میوش  یمن  نآ  دراو  ًالعف 

يرـس کـی  اـب  شیوارد ) ناـضاترم و   ) هورگ ود  ره  تسه ، هچ  ره  اـّما  .دـیروآ  تسد  هـب  یهاـگآ  دزاـس ، یم  نـکمم  ار  ورین  نـیا 
کیرحت و  تعیبط ، ناهج  اب  طابترا  عطق  و  هدام ، ياروام  اب  طابترا  هشیدـنا  و  شیوخ ، رد  یگتفرورف  لیبق  زا  یتایلمع  ای  تاضایر و 

اب ار  دوخ  دنویپ  يا  هنوگ  هب  دنسر و  یم  روش  جوا  هب  روآ ، صقر  ياهاون  رگید  دنت و  ياه  گنهآ  قیرط  زا  ندب ، زا  عاطقنا  هشیدنا 
.دننک یم  عطق  هدام  ناهج 

هک دهد  یم  ماجنا  ییاهراک  دـنک و  یم  ادـیپ  دوخ  هداعلا  قراخ  تایلمع  يارب  ینادـیم  یناور ، زومرم  يورین  هک  تسا  عقوم  نیا  رد 
.تسین اهنآ  ماجنا  هب  رداق  رگید  دراوم  رد 

لیکـشت ترطف و  دض  مارح و  ياه  تضایر  قیرط  زا  نآ ، اب  طابترا  داجیا  زومرم و  يورین  نیا  اب  ییانـشآ  مالـسا ، سدـقم  نییآ  رد 
ياهراک يور  ، شیوارد زا  يرایـسب  دنچ  ره  .تسا  هدش  میرحت  ًادیکا  هدوب و  عونمم  ًالماک  هسلخ ، روش و  عامـس و  دـجو و  تاسلج 

...و دازآ ،» رکذ  «، » تیدوبع لامک  «، » هبقارم : » دـننام یظافلا  زا  نآ  نایاپ  ات  روش ، هلحرم  نیتسخن  زا  هداهن و  سدـقم  ياه  ماـن  دوخ ،
اب هکلب  تسا ، هدمآ  دیدپ  نانآ  لد  رد  هک  تسین  يونعم  هلعـش  یهلا و  هبذج  اهنآ ، زا  مادـک  چـیه  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  هدافتـسا 

.تسا هدیدرگ  رت  عیسو  حور  تایلمع  نادیم  ماجنارس  هدرک و  مک  ندب  هب  ار  شیوخ  هجوت  یعانص ، لماوع 

تیدوبع و نامه  تردق ، ورین و  نیا  رب  طلست  لیصحت  يارب  ملاس  هار 

174 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


طلسم هداعلا  قراخ  ياهراک  هتشر  کی  رب  ار  وا  هدیشخب و  یبیجع  ییاناوت  تردق و  یناسنا  سفن  هب  قح ، یگدنب  .تسادخ  یگدنب 
شخب رد  طلـست  عون  ود  نیا  ياهتوافت  هتفرگ و  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم  شخب  نیا  رد  هک  تسا  یبلطم  ناـمه  نیاو  دزاـس  یم 

تاـیلمع لـقن  زا  اـم  فدـه  اـّما  دـشیدنیب و  باـب  کـی  زا  ار ، طلـست  عوـن  ود  نیا  درف ، کـی  هک  اـشاحو  تسا  هدـیدرگ  ناـیب  رگید 
(1) .تسا ینهذ  بیرقت  يارب  اهنت  ناضاترم ،

تعیبط رد  فرصت 

نآ زا  يا  هشوگ  هک  دنراد  یبلاج  ياه  ثحب  تعیبط  رد  فرصت  ناکما  نوماریپ  یناسفن ، یحور و  ياوق  شخب  رد  یمالسا  هفسالف 
: میدرگ یم  روآدای  ار 

: دیامرف یم  مالسا  گرزب  فوسلیف  سیئرلا ،» خیش  . » 1

زا هک  دـنک  یتکرح  دوخ  ای  دـهد  تکرح  ار  يزیچ  اـی  دـنک ، راـک  دـناوت  یم  دوخ  يورین  هب  هک  دیـسر  يربخ  وت  هب  یفراـع  زا  رگا 
(2) .یسر یم  دصقم  نیا  هب  يوش  دراو  یعیبط  قرط  زا  رگا  اریز  نکم  راکنا  ار  نآ  تسا ، نوریب  نارگید  ییاناوت 

: دیوگ یم  قارشا » خیش  . » 2

ناهج دیسر ، ددم  یلاوتم  روط  هب  یناسنا ، سفن  رب  الاب  ناهج  زا  هاگره 

175 ص : 

زا یهورگ  هداعلا  قراخ  ياهراک  نوماریپ  لیصفت  سکع و  اب  یطوسبم  هلاقم  دوخ  ياه  هرامـش  زا  یکی  رد  ناهیک  همانزور  [ 1 - ] 1
لسلسم 9781. هرامش  نمهب 1354  خروم 16  ناهیک  .تسا  هدرک  پاچ  شیوارد 

الف هلثم  عسو  نع  جرخی  هکرح  وا  ًاکیرحت  وا  ًالعف  هتوقب  قاطا  ًافراع  نا  کـغلب  اذا  : » ص 397 مهد ، طمن  موس ، ج  تاراشا ، [ 2 - ] 2
«. هعیبطلا بهذم  كرابتعا  یف  ًالیبس  هببس  یلا  دجت  دقلف  راکنتسالا ، کلذ  لکب  هَّقلتت 
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تردـق ملع و  ریـسکا  دـسر ، یم  یناسنا  سوفن  رب  الاب  ناهج  زا  هک  يرون  نینچ  .دوش  یم  باجتـسم  وا  ياـعد  ددرگ و  یم  وا  عیطم 
(1) .دننک یم  ادیپ  تیقالخ  تردق  سوفنو  ددرگ  یم  ناسنا  عیطم  يا  هلیسو  هب  ناهج  .تسا 

: دیوگ یم  نیهلأتملا » ردص   » موحرم . 3

ریخـست تحت  ار  هدام  ناهج  هک  تسا  یحور » تردـق  ، » اهنآ نیتسخن  هک  تسا  راوتـسا  لصا  هس  يور  ناربمایپ  تاـمارکو  تازجعم 
.دروآ یم  رد  دوخ 

« ینیوکت تیالو   » نآ هب  زورما  حالطـصا  رد  هک  نیوکت  رد  فرـصت  هلأسم  ددرگ  نشور  هک ، تسا  نیا  تاـملک  نیا  لـقن  زا  فدـه 
دنچ ره  دـشاب ؛ یم  راوتـسا  یملع  لوصا  ساسا  رب  تسا و  هدوب  نادنمـشناد  هجوت  دروم  هتـسویپ  هتـشاد و  هنیرید  هشیر  دـنیوگ ، یم 
یم مهتم  يرگیفوص »  » هب ار  نانآ  ماوع ، نتفیرف  يارب  هدرکن و  اـنتعا  نادنمـشناد  نیا  تارظن  هب  تعیبط ، رد  فرـصت  ناـکما  ِنارکنم 
نانآ ریاظن  نایاوشیپ و  نیمه  دنـشاب ، دنمـشناد  مان  هتـسیاش  يدارفا  ای  يدرف و  یتسار  هب  قرـش ، رد  رگا  هک  دـنناد  یمن  اـهنیا  دـننک ؛

.دلاب یم  اهنآ  یملع  گرزب و  راکفا  هب  تیرشب  ناهج  هک  دنتسه 

مینک و یم  بیقعت  هار  نیمه  زا  ار  ثحب  تهج ، نیا  زا  دهد ، یم  لیکشت  ینآرق  تایآ  لئاسم  نیا  رد  ار  ام  ثحب  ساسا  هک  اجنآ  زا 
، نآرق بناج  زا  نآ  یـسررب  نیع  رد  .مینک و  یم  لوکوم  رگید  تقو  هب  ار  رفن  اهدـص  تادـهاشم  براـجت و  یفـسلف و  ياـه  ثحب 

.مییازفا یم  دیدرگ ، نایب  هک  يوحن  هب  نانآ  تمصع  لیالد  رب  رگید  یگرب 

176 ص : 

هلاقم 5. قارشا ، تمکح  [ 1 - ] 1
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ینیوکتو یعیرشت  تیالو 

هراشا

يایلوا گرزب و  نایاوشیپ  یمسر  ینوناق و  بصانم  یحور و  ياه  تردق  يونعم و  تاماقم  حیـضوت  شخب ، نیا  رد  نخـس  عوضوم 
.تسا یهلا 

یم ریبعت  یعیرـشت » تیالو   » هب یمـسر  بصاـنم  زا  و  ینیوکت » تیـالو   » هب ادـخ ، ياـیلوا  يونعم  تاـماقم  زا  یملع  ياـه  باـتک  رد 
.دنروآ

نآ شرتسگ  رکف  هب  رت  حیحـص  ترابع  هب  ایو  یـسراپ  نابز  يایحا  رکف  هب  دـنک و  راک  هب  عورـش  ناریا  ناتـسگنهرف  هک  نآ  زا  شیپ 
تـسرپرس هب  دـندرب و  یم  راک  هب  زورما  ناتـسا » زورید و «  تلایا »  » ياـج هب  ار  تیـالو »  » هملک موب ، زرم و  نیا  مدرم  بلاـغ  دـتفیب ،

.دنتفگ یم  یلاو  ناتسا 

فرط زا  دراد و  یعرـش  تیالو »  » ریغـص دنزرف  رب  دج  ای  ردپ و  هک  دنناد  یم  دنراد  ییانـشآ  شیب  مک و  یهقف  لیاسم  اب  هک  یناسک 
.دیامن فرصت  وا  هب  طوبرم  نوؤش  رگید  لاوما و  رد  تسا  زاجم  سدقم  عراش 

لاوما رب  عرـش  مکاح  هک  میناد  یم  یگمه  زین  .تسین و  ذفان  ردپ  هزاجا  نودب  وا  جاودزا  دراد و  یعرـش  تیالو  هرکاب  رتخد  رب  ردپ 
هیلع « ) ماما  » روضح نامز  رد  روما  نیا  تیالوو  دراد  یعرـش  تیالو  سمخ  تاکز و  هصلاـخ و  ياـه  نیمز  دـمآرد  دـننام : یمومع 

.دشاب یم  طیارشلا » عماج  دهتجم   » اب وا  تبیغ  نامز  رد  و  وا ، دوخ  اب  مالسلا )

ار ظفل  نیا  قیقد  يانعم  دـنچ  ره  دـنراد ، یـصاخ  ییانـشآ  ظفل  نیا  اب  دارفا  بلاغ  دوش ، تباث  هک  تسا  نیا  يارب  اه  لاثم  نیا  حرط 
.دننادن

هب واو »  » حتف هب  تیالو  و  یتسود »  » ینعم هب  واو »  » رسک هب  تیالو  ًابلاغ 

177 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  تسین  نتفگ  هب  مزال  .دور  یم  راک  هب  ینعم  ود  ره  رد  ظفل  ود  ره  یهاـگ  و  ، (1) تسا فرصت » رب  طلست  یتسرپرس و   » ینعم
.تسا يدصت  فرصت و  رب  طلست  ینعی  نآ  مود  ینعم  نامه  تیالو  زا  دوصقم  الاب  ياه  لاثم 

رب تلاسر  نادناخ  یتسود  تبحم و  میناد  یم  یگمه  اریز  .تسین  یتسود »  » ینعم هب  تیالو »  » حیرـشت اجنیا  رد  ثحب  نیا  زا  فدـه 
: دیامرف یم  هداد و  رارق  تلاسر  دزم   (2) هلزنم هب  ار  نآ  دیجم  نآرق  و  تسا ، مزال  ضرف و  ام  همه 

(3) ( . ...یبْرُقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  )...

«. منادنواشیوخ یتسود  تبحم و  زج  مهاوخ ، یمن  یشاداپ  دزم و  امش  زا  نم  وگب ، »

اطع ینیوکت  یعیرـشت و  رظن  زا  وا  كاپ  نادنزرف  یمارگ و  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یتاماقم  بصانم و  تسا  ثحب  فدـه  هچنآ 
.تسا هدومرف 

اطع یمـسر  ماقم  کی  ناونع  هب  دارفا ، زا  يدرف  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا ، ینوناق  بصنم  ماقم و  یعیرـشت » تیالو   » زا دوصقم 
.تسا هدش 

زا يا  هدـیزگرب  هورگ  هب  یعامتجا  نوؤش  هرادا  رطاخ  هب  هک  تسا  يدادرارق  بصنم  ماقم و  یعیرـشت » تیـالو  ، » رگید تراـبع  هب  و 
.دش دهاوخ  نایب  ًاحورشم  هک  ...و  تماعز » ماقم   » و توبن » ماقم  : » دننام دوش ، یم  هداد  دنوادخ  بناج 

قیرط یط  رثا  رب  رگید ، صخش  ای  ماما و  هاوخ  دشاب  ربمایپ  هاوخ  ادخ ، ناگدنب  زا  يا  هدنب  هک  تسا  ینیوکت » تیالو   » نآ ربارب  رد  و 
«، یگدنب تیدوبع و  »

178 ص : 

(. 44/ فهک  ...« ) ِّقحلا ِهِّلل  ُهَیالَولا  َِکلانُه  [ » 1 - ] 1
ِّالا َيِرْجَا  ْنِإ  : »... دـیامرف یم  هک  نانچ  تسا  ادـخ  اب  ناربمایپ  رگید  ربماـیپ و  یعقاو  رجا  اریز  دزم  دوخ  هن  دزم ، هلزنم  هب  هتبلا  [ 2 - ] 2

(. 109/ ءارعش هروس  « ) َنیَِملاعلا ِّبَر  یلَع 
.23/ يروش [ 3 - ] 3
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(1) .دنک ادیپ  طلست  دوخ  زا  جراخ  ناهج  رب  هدرک و  ادیپ  یحور » لماکت  »

ثحابم نیا  شیاجنگ  ام  باتک  هک  دراد ، يا  هدرتسگ  ياه  یـسررب  هب  زاین  مالـسا ، نایاوشیپ  ِدنلب  ِتاماقم  زا  فرژ  قیمع و  یهاگآ 
حطـس زا  رتالاب  یملع و  نابز  هب  اهنآ  رثکا  هک  دـنراد  يدـنمدوس  ياه  هتـشون  هراب  نیا  رد  هعیـش  ناـگرزب  نادنمـشناد و  درادـن و  ار 

.تسا هدش  هتشون  ام  رصع  ناناوج  بلاغ  تامولعم 

، تسا هتشذگرد  يرمق  يرجه  لاس 329  رد  هتسیز و  یم  يرغص  تبیغ  رصع  رد  هک  ینیلک »  » موحرم هعیـش  گرزب  سانـش  ثیدح 
نایاوشیپ دنلب  تاماقم  رگنشور  دناوت  یم  هک  تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ار  يا  هدنزرا  ثیداحا  یفاک » لوصا   » زا هجحلا » باتک   » رد

.دراد قیقد  یسررب  هب  زاین  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  یقیاقح  میهافم و  اب  ییانشآ  .دشاب  گرزب 

ددرگ و یم  حرطم  یتالاؤس  تمـسق  نیا  رد  و  هداتفا ، اه  نابز  رـس  رب  ناـماما  ناربماـیپ و  ینیوکت  یعیرـشت و  تیـالو  عوضوم  ًاریخا 
هب ناناوج  زاین  ساسحا  تلع  هب  و  تمـصع »  » هب طوبرم  ياـهثحب  لـیمکت  يارب  اـم  .دوش  یم  زاربا  تیـالو  هراـبرد  یفلتخم  تاـیرظن 

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  هدرشف  روط  هب  ار  تیالو  ود  ره  تقیقح ، ندیمهف 

یعیرشت تیالو 

هراشا

: میهد یم  رارق  ثحب  دروم  لطاب  حیحص و  زا  معا  ار  یعیرشت  تیالو  ماسقا  تسخن 

179 ص : 

.تسا و ناناملـسم  یعرـش  روما  رب  ّطلـست  نآ  هجیتن  هک  تسا  يدادرارق  یعـضو و  ماـقم  کـی  یعیرـشت » تیـالو   » نیارباـنب [ 1 - ] 1
.دشاب یم  ناهج  نوک و  رب  ّطلست  ياهنوگ  هب  نآ  هجیتن  هک  تسا  يدوجو  تیصوصخ  یحور و  لامک  ینیوکت » تیالو  »
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ماکحا عیرشت  ضیوفت  . 1

، دوخ شیپ  زا  نانآ  و  دراپسب ، ناماما  ربمایپ و  هب  ار  نیناوق » عیرشت   » رایتخا دنوادخ  هک  تسا ، نیا  ماکحا  عیرـشت  ضیوفت  زا  دوصقم 
نانآ تساوخ  هدارا و  روحم  رب  عیرـشت  هاگتـسد  رگید ، ترابع  هب  دنیامن ، مالعا  مارح  دنهاوخب  ار  هچنآ  و  لالح ، دـنهاوخب  ار  هچنآ 

.دیامنب ضیوفت  اهنآ  هب  دراوم  مامت  رد  ار  عیرشت  بصنم و  ماقم و  دنوادخ  ددرگب و 

ربمایپ زا  ار  راـیتخا  طلـست و  هنوگنیا  یمالـسا  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  هکلب  تسین ، تباـث  اـهنت  هن  ینعم  نیا  هب  یعیرـشت » تیـالو  »
دهد یم  روتسد  ربمایپ  هب  ادخ  دهد ، یتارییغت  نآرق  تایوتحم  رد  ربمایپ  هک  دندیزرویم  رارصا  ناکرشم  ًالثم  دنک ، یم  بلس  ناماماو 

: دیوگب نانآ  خساپ  رد  هک 

(1) ( . میظَع مْوَی  َباذَع  ّیبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ََّیلِإ  یحُوی  امّالِإ  ُِعِبَّتَأ  ْنِإ  )...

«. مکانمیب تخس  دریگ ، یم  ار  ناراکهنگ  نماد  هک  گرزب  زور  باذع  زا  منک و  یم  يوریپ  یحو  زا  طقف  نم  »

: دیوگب نانآ  خساپ  رد  هک  داد  روتسد  نآرق  دنتساخرب  ربمایپ  بیذکت  هب  ناکرشم  یتقو 

(2) ( . یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  )

«. ددرگ یم  لزان  نم  رب  هک  تسا  یهلا  یحو  میوگ ، یم  هچنآ  »

درادن ثحب  هب  زاین  زگره  هک  تسا  نشور  نانچنآ  یضیوفت  نینچ  یگیاپ  یب 

180 ص : 

.15/ سنوی [ 1 - ] 1
.4/ مجن [ 2 - ] 2
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راذگاو یسک  هب  ار  بصنم  نیا  دنوادخ  زگره  تسا و  ادخ  نآ  زا  ماکحا  عیرـشت  هک  دنهد ، یم  یهاوگ  یناوارف  تایاور  تایآ و  و 
.تسا هدرکن 

.دیامن اضما  ار  نآ  دریذپب و  ار  ربمایپ  تساوخرد  يدودعم ، دراوم  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  عیرشت  رب  تیالو  رگید  يانعم 

ار دسافم  حلاصم و  دهن و  یمن  رتارف  ماگ  یتسار  یتسرد و  هریاد  زا  هاگ  چیه  هک  ربمایپ  تمصع  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  قیدصت  هتبلا 
.دوب دهاوخن  لکشم  نادنچ  دهد ، یم  صیخشت  یبوخ  هب 

تمظع و زاربا  يارب  زین  دـنوادخ  هتـساوخ و  ادـخ  زا  ار  یماکحا  هتـشر  کی  عیرـشت  دراوم ، زا  یخرب  رد  ربمایپ  رتنـشور ، تراـبع  هب 
نیا هب  عیرـشت  رب  تیالو  ربمایپ  يارب  زگره  دوبن ، یحیحـص  تایاور  دروم  نیا  رد  رگا  تسا و  هتفریذـپ  ار  وا  تساوخرد  وا ، یگرزب 
یم ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  یفاک  لوصا  رد  ینیلک » ثدـحم   » موحرم یلو  دوبن ، تباث  زین  ینعم 

(1) .میروآ

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هب تعکر و  ود  اشع ، رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  کی  ره  هب  ربمایپ  یلو  هدرک  بجاو  زور  هنابـش  رد  یتعکر  ود  زامن  جـنپ  دـنوادخ 
ربمایپ ...درک  بیوصت  ار  نآ  زین  دنوادخ  دـمآ و  شیپ  یبنلا » ضرف   » و هّللا » ضرف   » هلأسم اجنیا  رد  دوزفا و  تعکر  کی  برغم  زامن 

ادخ لوسر  یلو  درک  بجاو  ار  ناضمر  هام  هزور  لاس  ره  دنوادخ  ...تفریذپ  ار  نآ  دنوادخ  هداد و  رارق  تعکر  ار 34  هیموی  لفاون 
درک میرحت  ار  بارـش  دـنوادخ  درک  لوبق  ار  نآ  ادـخو  دوزفا  نآ  رب  یبابحتـسا  هزور  ناونع  هب  ار  هام  ره  زا  زور  هس  نابعـش و  هزور 

میرحت ار  يا  هدننک  تسم  ره  ربمایپ  یلو 

181 ص : 

«. هللا لوسر  یلا  ضیوفتلا   » باب ص 265 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  [ 1 - ] 1
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....دومن

هدومن و تساوخرد  ربمایپ  ینعی  دـش ، هتفگ  هک  تسانعم  نامه  هب  دراد  هک  یـصاخ  تیدودـحم  اب  دراوم  نیا  رد  یعیرـشت » تیالو  »
ایو .تسا  هدوبن  رگید  زیچ  بیوصت  راظتنا  همیمـض  هب  مه  نآ  تساوخرد  کی  زج  ربماـیپ  راـک  تسا و  هدومرف  تباـجا  زین  دـنوادخ 

.تسا هدش  هداد  ربمایپ  هب  یتارایتخا  رامش  تشگنا  دراوم  نیا  صوصخ  رد  هکنیا 

یعامتجا یسایس و  تماعز  . 2

دشاب و ناناملسم  یعامتجا  ربهر  یسایس و  میعز  سدقم ، عراش  قیرط  زا  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  یعیرشت » تیالو   » يانعم نیمود 
: دنهد یم  یهاوگ  یمارگ ، ربمایپ  هدرتسگ  عیسو و  تماعز  رب  يددعتم  تایآ 

(1) ( . ...ْمُْکنِم ِْرمَألا  یلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَوَهّللا  اوُعیطَأ  )...

«. دینک تعاطا  ار  دوخ  زا  ینایاورنامرف  ربمایپ و  ادخ و  »

: دیامرف یم  نینچمه 

(2) ( . ...ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلوَا  ُِّیبَّنلَا  )

«. تسا رت  هتسیاش  اهنآ  دوخ  زا  نانمؤم  هب  ربمایپ  »

رد ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  هک  دوب  یمالـسا  هعماج  يرتسگداد  رداک )  ) هرادا هدرتسگ ، تماعز  نیا  ياه  هخاش  زا 
و درک ، یم  هرادا  جراخ  رد  یناسرداد  نییعت  اب  هچ  شیوخ و  هلیسو  هب  هچ  ار  مالسا  يرتسگداد  دوخ  یگدنز  تایح و  نارود 

182 ص : 

.59/ ءاسن [ 1 - ] 1
.6/ بازحا [ 2 - ] 2
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یم هکنانچ  دـنریذپب ، ارچو  نوچ  یب  تامـصاخم ، یقوقح و  روما  رد  ار  ربماـیپ  ياـهیرواد  هک  دـهد  یم  روتـسد  ناناملـسم  هب  نآرق 
: دیامرف

(1) (. ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسیَو  َْتیَضَق  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  یف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَرَو ال  الَف  )

دنهد و رارق  رواد  مَکَح و  فالتخا ، دراوم  رد  ار  وت  هک  نیا  رگم  دـندرگ ، یمن  یعقاو  نمؤم  زگره  نانآ  دـنگوس ، تراگدرورپ  هب  »
«. دنوش میلست  وت  مکح  ربارب  رد  دننکن و  ادیپ  یلالم  وت  يرواد  زا 

تایح نارود  رد  یمارگ  ربماـیپ  صخـش  هک  تسا ، ناناملـسم  يداـصتقا  یلاـم و  روما  هرادا  یعاـمتجا ، روما  رد  يربهر  فیاـظو  زا 
: تخاس بطاخم  ریز  نامرف  هب  ار  وا  نآرق  درک و  یم  هرادا  ار  نآ  دوخ ،

(2) (. ...اِهب ْمِهیِّکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  )

«. نادرگ هزیکاپ  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  ریگب و  تاکز  نانآ  لاوما  زا  »

.تسا هدیدرگ  نییعت  ًاقیقد  اهنآ  فراصم  تایلام و  رادقم  رگید  تایآ  رد  و 

رد ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  یـصخش  شورو  تسا  هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  تاـیآ و  نومـضم  هب  اـنب 
هچنآ دوب و  تما  رادمتسایس  ياورنامرف  هعماج و  مکاح  ناناملسم ، میعز  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تلاسر ، نارود 
بناـج زا  هک  دوب  یهلا  تبهوـم  کـی  وا  تماـعز  تسه  هک  يزیچ  داد ، یم  ماـجنا  يو  دـهد ، ماـجنا  قـلطم  ياورناـمرف  دـیاب  هک  ار 

ار وا  مدرم  هکنیا  نودب  دوب ، هدش  ضیوفت  يو  هب  دنوادخ 

183 ص : 

.65/ ءاسن [ 1 - ] 1
.103/ هبوت [ 2 - ] 2
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.دنشاب هدرک  باختنا  ماقم  نیا  يارب 

مالسا ماکحا  فراعم و  رد  تیعجرم  . 3

راگزومآ مّلعم و  نآرق  تایآ  یهاوگ  هب  يو  هکلب  دوبن ، یعامتجاو  یسایس  روما  هب  رـصحنم  یمارگ ، ربمایپ  يربهر  هک  تسین  یکش 
یمالـسا و هعماج  قاـفتا  هب  تهج  نیا  زا   (3) دوب یهلا  ماکحاو  ننـس  هدننک  وگزاب  (2) و  نآرق تالکشم  نیبم  ، (1) ینامسآ باتک 

.دشاب یم  تجح  دنس و  ناگدنب  فیاظوو  مالسا  یلاع  میلاعت  رد  يو  راتفر  راتفگ و  نآرق ، صوصن 

نونکا میدش ، انشآ  تسا  تباث  موصعم  نایاوشیپ  رگید  ربمایپ و  يارب  سدقم  عراش  هیحان  زا  هک  یعیرـشت » تیالو   » ماسقا هب  اجنیا  ات 
.میزادرپب ینیوکت  تیالو  حیضوت  هب  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو 

ینیوکت تیالو 

هراشا

نامرف و هب  هک  دـنک ، ادـیپ  يونعم  برق  لامک و  نانچنآ  یگدـنب  هار  ندومیپ  رثا  رب  يدرف  هک  تسا  نیا  ینیوکت  تیـالو  زا  دوصقم 
.دنک فرصت  ناسنا  ناهج و  رد  دناوتب  یهلا  نذا 

یتیعقاو لامک و  یعیرشت » تیالو   » فالخ رب  ینیوکت » تیالو  »

184 ص : 

(. 2/ هعمج هروس  « ) ار تمکح  باتک و  نانآ  هب  دهد  یم  میلعت  َهَمْکِحلاَو : َباتِکلا  ُمُهُمِّلَُعی  [ »... 1 - ] 1
میداتسرف مدرم  يارب  ار  هچنآ  ات  ار  ( نآرق  ) رکذ وت  يارب  میداتسرف  ورف  « :» ...ْمِْهَیِلا َلُِّّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّّیُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیِلا  اْنلَْزنَاَو  [ »... 2 - ] 2

(. 44/ لحن هروس  «) یئامن نایب 
یم یهن  هک  ار  هچره  دـیریگب و  دـهد ، یم  روتـسد  ربمایپ  ار  هچنآ  «:» اوهتناف هنع  مکیهن  اـم  هوذـخف و  لوسرلا  مکیتآ  اـم  و  [ » 3 - ] 3

(. 7/ رشح هروس  «) دینک اهر  دنک ،
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هدـیدرگ ناـیب  یعیرـشت » تیـالو   » رد هک  یتاـماقم  یلو  تسا  زاـب  همه  يور  هب  نآ  بتارم  زا  یخرب  بـسک  هار  و  یباـستکا » » تـسا
.درادن تلاخد  نآ  رد  يزیچ  ادخ  تساوخ  زج  اه  هنیمز  هلسلس  کی  دوجو  زا  سپ  هک  تسا  يدنوادخ  تبهوم  یگمه 

یم دیدپ  ناسنا  نورد  رد  عرش ، نیناوق  ییادخ و  سیماون  هب  لمع  هیاس  رد  هک  تسا  يونعم  یحور و  لامک  کی  ینیوکت » تیالو  »
.ددرگ یم  هداعلا  قراخ  ياهراک  زا  يا  هعومجم  همشچرس  دیآ و 

يرـس کی  هب  لمع  رهاظ ، رد  ینید  ننـس  ماـکحا و  هب  لـمع  دـش ) دـهاوخ  ناـیب  حورـشم  روط  هب  ًادـعب  ) مییوگ یم  لاـمجا  روط  هب 
هک دروآ  یم  دـیدپ  ار  یتالامک  تافـص و  اهتیعقاو و  ناسنا  نورد  رد  هار ، نیمه  ندومیپ  یلو  تسا ، یقـالخا  یعاـمتجا و  تاررقم 

: دهد ماجنا  ار  ریز  روما  دناوت  یم  ناهج  نیا  رد  یناسنا  سفن  دسرب ، يا  هتسیاش  دح  هب  یحور  لامک  هاگره 

.ناسنا ناهج و  رد  فرصت  . 1

(1) .تسا بیغ  ملع  زا  يا  هخاش  هک  بولق  ریامض و  زا  یهاگآ  . 2

زا دوصقم  اّما  .تسا  هدرک  دای  ءادهـش »  » مان اب  ، دـنتبهوم نیا  ياراد  هک  یناـسک  زا  دـیجم  نآرق  رد  هک  ناـسنا  لاـمعا  رب  تداهـش  . 3
.دراد يا  هناگادج  ثحب  دوخ  تسیچ ؟ لامعا  رب  تداهش 

رد يردق  ًاتمدقم  میراچان  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسا  نیوکت  رد  فرصت  نامه  تسا  ام  يوگتفگو  ثحب  دروم  ًالعف  هچنآ  یلو 
.مینک ثحب  تسا ، هتفهن  وا  ناورو  حور  رد  هک  ییاهتردق  ناسنا و  حور  تمظع 

185 ص : 
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شنیرفآ ناهج  رد  فرصت 

نطاب و هکلب  تسین ، نت  مسج و  هب  رصحنم  ناسنا ، تیناسنا  رگید : ترابع  هب  تسا ، هدش  هدیرفآ  ناور  نت و  مان  هب  ءزج  ود  زا  ناسنا 
دراد و دوجو  ییاه  تیدودحم  هدام  مسج و  رظن  زا  ناسنا ، لماکت  هار  رس  رب  رگا  و  دهد ، یم  لیکـشت  ار  وا  تیعقاو  هک  دراد  یناج 

یتیدودـحم نینچ  انعم  حور و  رظن  زا  وا  لماکت  هار  رـس  رب  اما  تسا ، هدـش  يریگ  هزادـنا  دودـحم و  ًالماک  هدام  رظن  زا  وا  تفرـشیپ 
دناوت یم  قح  هار  ندومیپ  ادـخ و  تعاطا  وترپ  رد  اسب  هچ  دراد ، یلاـعت  یقرت و  يارب  يرتشیب  یگداـمآ  رظن ، نیا  زا  وا  هکلب  تسین ،

.دیامن ریخست  حتف و  ار  يدنلب  سب  ياه  هلق 

ياهورین ناسنا  داهن  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تسا ، نوریب  يداع  درف  کی  ییاناوت  دودح  زا  هک  ناضاترم  زیگنا  تفگـش  ياهراک 
.دنز یم  هناوجو  هدیدرگ  هتفکش  یصاخ  طیارش  رد  هک  دراد  دوجو  یفرگش 

یم هاگن  قلعم  اوه  رد  ار  یمدآ  دننک ، یم  دـنلب  نیمز  زا  تسد  کمک  نودـب  ار  زیم  دـنناشوج ، یم  ار  درـس  بآ  هاگن ، کی  اب  نانآ 
ود فرظ  رد  هدارا  ای  ورین  اب  دیورب  هام  ود  تدم  رد  دیاب  هک  ار  یهایگ  دـنام ، یم  اوه  رد  دـنک و  یم  ترپ  اوه  هب  ار  بانط  دـنراد و 

(1) ....و دننایور  یم  تعاس 

هب یناسنا  رگا  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  لامجا  روط  هب  زگره  اّما  مینک ، دـیدرت  کش و  روما  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  اـم  تسا  نکمم 
یم تسد  یلوقعلاریحم  سب  ياـهراک  رب  یهورگ  ناـهج  رد  رگا  دـسر ، یم  يزیگنا  تفگـش  جـیاتن  هب  دزادرپـب  دوخ  حور  شرورپ 

زا باوخ ، روخ و  ندش  مک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دننز ،
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تردـق دـهد و  شرورپ  ار  شیوـخ  هتفهن  ياـهورین  هک  دـهد  یم  تصرف  یناـسنا  حور  هب  دـهاک و  یم  نت  مسج و  هب  ناـسنا  هجوـت 
شرورپ هب  یمدآ  هاگره  دراد  دوجو  يداضت  ناور ، مسج و  زا  کی  ره  هب  لماک  هجوت  نایم  ییوگ  هک  دـیامن ، ادـیپ  يرتشیب  یحور 

انعم هب  هجوت  زا  ار  وا  يرورپ ، نت  رد  یگتفر  ورف  نیا  دنک ، قرغ  يدام  تاوهش  ینامـسج و  ذیاذل  رد  ار  دوخ  دزادرپب و  نت  مسج و 
هب دوخ  هجوت  تدـش  زا  هاگره  یلو  دـنک ، یمن  ادـیپ  یلاجم  یحور ، ياوق  شرورپ  انعم و  حور و  لیمکت  يارب  هتـشاد و  زاب  نطاب  و 

شیوخ ینطاب  هتفهن  ياهورین  دناوت  یم  عقوم  نیا  رد  دزادرپب ، يرگن  نطابو  ییارگ  نورد  هب  و  دهاکب ، ینامسج  ذیاذلو  يدام  روما 
مالسا سدقم  نییآ  رظن  زا  هک  نشخ  ياهتـضایرزا  يرایـسب  هیاس  رد  ناضاترم  .دیازفیب  دوخ  ییاناوت  تردق و  رب  دزاس و  راکـشآ  ار 

نانچ نآ  دشاب ، یم  مارح  مالسا  سدقم  نییآ  رظن  زا  هک  تضایر  عون  نیا  دنزاس ، یم  اهر  ینامسج  تاقلعت  زا  ار  دوخ  تسا ، مارح 
جیردت هب  هار  نیا  رد  دیاب  ضاترم  دوخ  یتحو  دننک ، لمحت  ار  نآ  دنناوت  یمن  يداع  دارفا  زگره  هک  تساز  هجنکـش  هدنهد و  رجز 

.دورب شیپ  مدق  هب  مدق  دناوتب  دایز  ياه  نیرمت  رثا  رب  ات  دراذگب ، ماگ 

هدنام و تلاح  نیا  هب  تسد  مک  مک  هدراذگ  یم  نیمز  هب  ار  دوخ  هتـسب  تسد  ود  هتـسشن و  هدـیمخ  تلاح  هب  رمع  کی  یهاگ  ًالثم 
.دوش یم  کشخ 

دنور و یم  هار  ریـشمش  غیت  يور  دنریگ ، یم  ینالوط  ياه  هزور  دنباوخ ، یمن  فقـس  ریز  هاگ  چیه  یناویح  يورین  ندرک  مک  يارب 
.دنهد یم  روبع  زیت  ساد  زا  ار  ناشندب 

هب يدام ، روما  هب  یهجوت  مک  هیاس  رد  دنناهرب و  یعیبط  نیناوق  طلـست  يدام و  قیالع  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  يارب  اهراک  نیا  همه 
.دهد شرورپ  ار  دوخ  ياهورین  هک  دنهد  لاجم  دوخ  ناور 
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نیا اریز  دـشاب ؛ یم  مالـسا  مَّلـسم  نیناوق  فالخ  رب  و  یناسنا ، ترطف  فالخ  رب  ناضاترم  ياهراک  هک  تسین  وگتفگ  ثحب و  ياـج 
(1) .تسا هدش  مالعا  مارح  عونمم و  مالسا  نییآ  رد  هک  تسا  یصاخ  تینابهر »  » ناج و مسج و  هب  رارضا  عون  کی  اهتضایر 

، دشاب یم  شنیرفآ  لوصا  فالخ  رب  هک  تسین  یناسنا  دض  ياهتـضایر  عون  نیا  هب  رـصحنم  ینورد  ياهورین  ندش  هتفکـش  هار  هتبلا 
زیگنا تفگـش  ياهراک  یلو  درک ، میهاوخ  وگتفگ  نآ  هرابرد  هدـنیآ  رد  هک  تسه  يرگید  هار  ینورد  ياوق  ندز  هناوج  يارب  هکلب 

يواسم ورینو  هدام  اب  ار  یتسه  دوجوو و  دـنرادنپ ، یم  یتسه  هلحرم  نیرخآ  ار  هدام  هک  ناـگدز  برغو  ناـیبرغ  ربارب  رد  ناـضاترم 
تـسا يزومرم  سب  ناهج  يژرنا ، هدام و  ملاع  تشپ  رد  هک  دیامن  یم  تباث  دزاس و  یم  لزلزتم  ار  هدام  تلاصا  هیـضرف  دـنناد ، یم 

هکلب تسین ، یعیبط  سیماون  يدام و  نیناوق  ورگ  رد  ناهج  نآ  تادوجوم  شـشوک  راک و  دراد ، یفرگـش  سب  يورین  تردق و  هک 
 ، یبیغ روما  هب  ار  يروابرید  یـسیلگنا  درم  کـی  هک  ار  ریز  ناتـساد  تسین  دـب  اـجنیا  رد  .دراد  يداـم  لوصا  رب  یتموکح  عون  کـی 

: دیونشب تخاس  دقتعم 

ندـب ياهخاروس  دوب و  هتخود  ار  اهبل  هدـینادرگرب و  ناهد  رد  دوخ  ناـبز  هک  یلاـح  رد  دـنه »  » رد نکیراـه »  » ماـن هب  ار  یـضاترم » »
نانابهگن زور  بش و  دـنداهن و  ربق  نایم  رد  هدرک و  موم  رهم و  ار  توبات  و  دـندراذگ ، توبات  نایم  رد  دوب ، هتـسب  موم  اب  ار  شیوخ 

.دنتفرگ رظن  ریز  ار  توبات  فارطا 

نوریب نآ  ناـیم  زا  ار  ضاـترم  تسا ، هدروخن  تسد  ناـنآ  ياـهرهم  دـندید  دـنروآرد و  ربـق  زا  ار  توباـت  زور  تفه  شـش  زا  سپ 
وا ناگدید  دندیشک ،
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هب مرگ  بآ  هدرک و  زاب  ار  ششوگو  ینیب  ناهد و  دز ؛ یمن  شضبن  هدش و  هدروخ  نیچ  شتسوپ  ، کشخ شیاپ  تسد و  يا ، هشیش 
[1 !] دش رادیب  تعاس  مین  زا  سپ  هجیتن  رد  دنداد ، یعونصم  سفنت  دنتخیر و  شتروص  رس و 

اب هرخألاب  میناوخب ، نیگنـس  نارگ و  باوخ  کی  ار  نآ  هکنیا  ای  میمانب و  تایح  دیدجت  گرم و  ار  نآ  هاوخ  دشاب  هچ  ره  لمع  نیا 
هک دراد  دوجو  يرگید  ناهج  ورین ، هدام و  ناهج  يارو  هک  دنک  یم  تباث  یهگناو  تسین  راگزاس  رشب  زورما  دودحم  یملع  لوصا 
زا تسا  ینوجعم  وا  هکلب  دوش  یمن  هصـالخ  نت  مسج و  رد  ناـسنا  تیعقاوو  تیـصخش  تسین و  ناـهج  نیا  هب  هیبـش  نآ  زیچ  چـیه 

.دور یمن  نایم  زا  يرگید  یکی ، نتفر  نیب  زا  اب  هک  ناجو  مسج 

ادخ یگدنب  یشخبورین 

.تسا میقتسم » طارص  ندومیپ  و« تیدوبع » قیرط  یط  و« مالسا » میلاعت  هب  لمع  ، » ناورو حور  لماکت  يارب  رت  حیحص  هار 

«. یناسنا يونعم و  تایح   » يرگید و  يرهاظ » تایح   » یکی دراد  یگدنز  عون  ود  ناسنا  مالسا  نییآ  رظن  زا  هکنیا : حیضوت 

، طـیرفتو طارفا  عون  ره  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  تسا و  اراد  ار  نآ  رـشب  ماـمت  هک  تسا  یناویح  تاـیح  ناـمه  يرهاـظ » تاـیح  »
یم مهارف  هدام  ناهج  رد  ار  ناـسنا  یتسیزهب  هکنیا  رب  هوـالع  مالـسا  هماـنرب  تسا  هدرک  میظنت  تاـیح  عون  نیا  يارب  یـصاخ  هماـنرب 

.دیامن یم  راومه  زین  يونعم  تایح  ققحت  يارب  ار  هار  دزاس ،

وا یتخبدب  تواقش و  ایو  یتخبشوخ  تداعس و  یتایح  نینچ  هجیتنو  دریگ ، یم  همشچرس  وا  تاّین  لامعا و  زا  ناسنا  يونعم » تایح  »
نیاربانب دشاب ؛ یم 

1325 شنادرون ، همانلاس  [ 1]
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یلاعت تداعس و  نآ  هجیتن  هک  تسا  یحور  تردق  هدنروآ  دیدپو  يونعم  تایح  هدنزاس  رـشب ، رادرک  راک و  تانکـس و  تاکرح و 
يدرف و لامعا  يا  هعومجم  تروص  هب  رهاظ  رد  دنچ  ره  ینید  سیماون  مالسا و  تاروتـسد  .تسا  وا  یتخبدب  تواقـش و  ای  ناسنا و 

یم دـیدپ  یتالامک  ناسنا ، حور  رد  تامرحم ، كرت  تابجاو و  هب  لمع  ینعی  تاروتـسد ، نیمه  اّما  ددرگ ، یم  رازگرب  یعامتجا  ای 
هدنروآ دـیدپو  تداعـس ، تواقـش و  هدـنزاس  هک  تسا  يونعم  یحور و  تیعقاو  نیاو  دزاس  یم  هریخذ  سح  هدرپ  سپ  رد  ،و  دروآ

.ددرگ یم  یخزود  ياه  تمعنو  یتشهب  ياه  تمعن 

هدنز تسا  یتیعقاو  دشاب ) مأوت  یهلا  نیناوق  ینید و  سیماون  تیاعر  اب  يرهاظ ، یگدنز  هک  یماگنه  ) يرهاظ یگدنز  هدرپ  سپ  رد 
توافتم روط  هب  ناسنا  دارفا  رد  هک  تسا  تیالو »  » نامه تیعقاو  نیاو  تسا  اه  یتخبشوخ  مامت  همشچرس  هک  يونعم  تسا  یتایحو 

.ددرگ یم  فرگش  راثآ  هلسلس  کی  أدبمو  دیآ  یم  دیدپ 

نتسیز يارب  اهنت  اهروتسد  نیا  هک  دنیامن  یم  روصت  دننک ، یم  هصالخ  یگدنز  لئاسم  رد  ار  یمالـسا  ياهروتـسد  رارـسا  یهورگ ،
تاروتسد نیا  وترپ  رد  ناسنا  هک  نیا  نآ  دنراد و  ربرد  زین  يرگید  هجیتن  اهنیا  رب  هوالع  اهروتسد  نیا  هک  دنرادن  هجوت  رگید  تسا ،
.دنک ادیپ  يدوجو  لامکو  يونعم  برق  و  دزاس ، كاپ  تشز  تافص  زا  ار  شیوخ  حور  هک  ددرگ  یم  قفوم  یعامتجاو  یلمع 

يدرف یگدنز  هب  یطبر  هک  دراد  ینطاب  لماکت  رد  يریـس  دوخ  يارب  تدابع ، رد  صالخا  ادخ و  یگدنب  تیدوبع و  هیاس  رد  ناسنا 
شیوخ لاح  روخارف  هب  دوخ ، يونعم  ریـس  نیا  رد  يدرف  ره  تسا و  نوریب  هدامو  مسج  دودـح  زا  ریـس  نیا  و  درادـن ، وا  یعامتجاو 

.دیامن یم  دهاشم  گرم  زا  سپ  ای  ناهج و  نیا  رد  ار  اهنآ  اسب  هچ  هک  دروآ  یم  تسد  هب  ار  یتاماقم 

هرهچ سرت  عقوم  رد  ًالثم  دراد ، میقتسم  رثا  نت  يور  حور  هک  يروطنامه 

190 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


ناور حور و  يور  زین  اـم  ینامـسج  لاـمعا  وحن  نیمه  هب  دوش ، یم  هتخورفارب  وا  تروص  تلجخ ، ماـگنه  و  ددرگ ، یم  درز  ناـسنا 
تباث و تافـص  هتـشر  کی  ساسا  و  دـنروآ ، یم  دـیدپ  دوخ  زا  یتیعقاو  رثا و  ام  ناورو  حور  رد  ام  لامعا  دنـشاب ، یم  رثؤم  ناـسنا 
هب دوخ  زا  ام  ناور  رد  ام ، دب  کین و  لامعا  هک  تسا  يراثآ  نیمه  ورگ  رد  هدـنیآ  رد  ام ، یگدـنز  یگنوگچ  و  دـندرگ ، یم  ریغتم 

.دنراذگ یم  راگدای 

دننک یم  روصت  دندنب ، یم  راک  هب  ار  ییوراد  ییاذغ و  ای  یـشزرو  مزال  تاروتـسدو  دنراد  رارق  یکـشزپ  تبقارم  تحت  هک  يدارفا 
ناور حور و  نتو و  مسج  رد  يراثآ  هچ  اهنیرمت ، نیمه  هک  دـنناد  یمن  یلو  دـنهد  یم  ماجنا  ار  هداس  ياهراک  هتـشر  کی  طقف  هک 
جیاتن هک  دـنوش  یم  هجوتم  دـنرگن ، یم  دوخ  هتـشذگ  هب  دیـسر و  نایاپ  هب  تبقارم  نارود  هک  یماگنه  دراذـگ ، یم  راگدای  هب  نانآ 

.دنا هدرک  هریخذ  بسک و  دوخ  نورد  رد  يا  هدنزرا 

نآ زا  یلو  دروخ  یم  ییوراد  هک  دـشیدنا  یم  رهاظ  هب  ددـنب و  یم  راک  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  کشزپ  ياهروتـسد  راـمیب ، درف 
لوط رد  هک  دـمهف  یم  دیـسر  رخآ  هب  تهاقن  نارود  یتقو  دروآ ؛ یم  دـیدپ  وا  ناور  رد  یکین  راثآ  هچ  اهوراد  نیا  هک  تسا  لـفاغ 

.تسا هدرک  هریخذ  ار  دوخ  یتسردنت  هنوگچ  اذغ  ندروخ  وراد و  فرصم  اب  يرامیب 

تاداـبع تسین ، ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  تسا  هدرک  نییعت  دوخ  ناگدـنب  يارب  دـنوادخ  هک  یفیاـظوو  ینامـسآ  عیارـش  ياهروتـسد 
تـسا يراثآ  دـیاوف و  رطاخ  هب  هتـساوخ ، ار  اهنآ  نداد  ماجنا  مالـسا  رگا  و  تسین ، عراش  هقالع  دروم  دوخب  دوخ  يرهاظ ، فیاظوو 
دوجو هب  هک  تسا  یلماکت »  » دنک و یم  ادیپ  قح  ترضح  هب  تبسن  هک  تسا  یبرق »  » رطاخ هب  دروآ و  یم  دیدپ  ناسنا  نورد  رد  هک 

، دندنب یم  راک  هب  ار  دوخ  ینید  ياهروتسد  هک  يا  هظحل  نیتسخن  زا  نامیا ، اب  ِدارفا  .دشخب  یموا 
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ناسکی دارفا  یحور  لامک  ملسم  روط  هب  .دننک  یم  هریخذ  نطاب  رد  ار  تاکلم  تافصو و  هداهن  لماکت  طارـص  رد  ماگ  هاگآدوخان 
.تسین تخاونکی  نانآ  یگدنبو  تعاطا  اریز  دشاب ، یم  توافتم  دنروآ ، یم  تسد  هب  هار  نیا  رد  هک  یتاماقم  دوب و  دهاوخن 

تردق لامک و  نوناک  هب  یکیدزن  هیام  ادخ  یگدنب 

دیاب نونکا  تسوا ؛ زا  يرود  هیام  وا ، ياهروتـسد  اب  تفلاخم  و  یهلا » برق   » هیاـم ادـخ » تعاـطا   » هک تسین  وگتفگ  ثحب و  ياـج 
؟ تسیچ تسا ، یکیدزن  يانعم  هب  هک  برق »  » نیا زا  دوصقم  دید 

هدوبن و ینامـسج  مسج و  ناهج ، ِدـنوادخ  اریز  تسا ؛ ناکم  رظن  زا  یکیدزن  نامه  برق  نیا  زا  دوصقم  هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره 
رتـکیدزن اـم  دوـخ  زا  اـم  هب  وا  لاـح  نیع  رد  یلو  ددرگ ، رتـکیدزن  وا  هب  ناـکم  رظن  زا  يا  هدـنب  هک  يروـط  هب  .تسین  ناـکم  ياراد 

رتکیدزن و ریزو  هب  سک  همه  زا  نواعم  دنیوگ : یم  هکنانچ  تسین ، یعامتجاو  یماقم  ِبرقت  برق ، نیا  زا  فدـه  نینچمه   (1) تسا
زاجم عون  کی  دروم  نیا  رد  برق »  » ظفل ندرب  راـک  هب  تسا و  يونعم » برق   » عون کـی  برقت  نیا  هکلب  تسا ، رت  برقم  وا  دزن  رد 

.دور یم  راک  هب  ینعم  نیا  رد  دراد ، یناکم  برق  اب  برق  نیا  هک  یتبسانم  مکح  هب  تسا و 

تعاطا وترپ  رد  ادـخ  ناگدـنب  هک  یقیقح  تسا  یتیعقاو  هکلب  يزاجم ، یعامتجا و  برق  هن  تسا و  یناـکم  برق  هن  ادـخ ، هب  برقت 
رتکیدزن ادخ  هب  دنور و  یم  الاب  لماکت  تاجرد  زا  دنروآ و  یم  تسد  هب  ار  نآ  لمع  رد  صالخا  تدابعو و 
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.دننک یم  رتمک  ار  اه  هلصاف  دنوش و  یم 

هدنب و نتفر  الاب  و  یهلا » ِبرق   » زا دوصقم  سپ  تسین ، یعامتجا  یبرقت ، نینچ  درادن و  ناکم  ادخ  رگا  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم 
؟ تسیچ ادخ  هب  ندش  کیدزن 

هک یتالامک  وترپ  رد  یگدنبو  تیدوبع  هار  ناگدنیوپ  تسا و  دودحمان  قلطم و  لامک  ناهج ، دـنوادخ  هک : تسا  نیا  لاؤس  خـساپ 
یم رت  کیدزن  رت و  برقم  دـنلامک  عون  نیا  دـقاف  هک  نارگید  زا  دـنوش و  یم  لامک  زئاح  ماجنارـس  دـنروآ  یم  تسد  هب  هار  نیا  زا 

.دندرگ

رت لماک  دوجو  رظن  زا  يدرف  ره  یلو  دراد ، راگدرورپ  تاذ  هب  یبرق  شیوخ ، دوجو  لامک  بسانت  هب  یـسک  ره  شنیرفآ  ناـهج  رد 
.دوب دهاوخ  رت  کیدزن  رت و  برقم  تسا  یهانتمان  ضحم و  لامک  هک  یهلا  تاذ  هب  دشاب ،

یهورگ تهج  نیا  زا  دنرت  کیدزن  رت و  برقم  ناهج  تادوجوم  زا  يرایـسب  زا  دنراد  هک  یلامک  وترپ  رد  ناگتـشرف  ملـسم  روط  هب 
.دنتسه ربنامرف »  » و عیطم »  » رگید یهورگ  و  عاطمو » مکاح   » نانآ زا 

یکیدزن رد  سایقمو  تسا ، رتکیدزن  ادخ  هب  ناویحو  تابنو  دامج  زا  دراد ، رارق  رتالاب  يا  هجرد  رد  يدوجو  هبترم  رظن  زا  هک  ناسنا 
.دزاس یمو  هتخاس  رت  کیدزن  قلطم  لامک  نوناک  هب  ار  وا  هک  تسا  يدوجو  لامک  نامه  يرود ، و 

تیدوـبع هار  زا  ار  تـالامک  زا  يرایـسب  دـناوت  یم  ناـسنا  تسا ، یناـسنا  ره  دوـجو  رد  ترورـض  مکح  هب  هک  یتـالامک  رب  هوـالع 
ار ادخ  هب  یکیدزن  برق و  تاجرد  یهلا ، تعاطا  یگدنب و  قیرط  ندومیپ  اب  وا  .دروآ  تسد  هب  زین  ینید  فیاظو  ماجنا  یگدـنبو و 

زا رتالاب  و  هداهن ، رتارف  ماگ  یناویح  هلحرم  زا  دنک و  یم  یط 
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.دور یمزین  هتشرف 

؟ تسیچ لامک  زا  دوصقم 

و تردـق »  » و ملع »  » لیبق زا  ادـخ  لامج » تافـص  » ناـمه نآ ، زا  دوصقم  تسا ، یهاـنتمان  قلطم و  لاـمک  دـنوادخ  مییوگ  یم  یتقو 
یم الاب  لامک  نابدرن  زا  دراذـگ ، یم  لامک  تاجرد  رد  ماگ  تعاطا ، هار  ندومیپ  وترپ  رد  يا  هدـنب  هاگره  .تسا  هدارا »  » و تایح » »

هنادواج یتایحو  رتذـفان  يا  هدارا  رتدایز ، تردـق  رتشیب ، ملع  هدروآ و  تسد  هب  يرتشیب  يدوجو  لاـمک  هک  تسا  نیا  دوصقم  .دور 
.ددرگ دنم  هرهب  يرتشیب  تالامک  زا  رتالاب و  هتشرف  زا  دناوت  یم  تروص  نیا  رد  .دنک  یم  ادیپ  رت ،

.دهد ماجنا  دنهد  ماجنا  دنناوت  یمن  يداع  ياهرـشب  هک  ار  يراک  .دنک و  ادـیپ  طلـست  ناهج  رب  هک  تسا  نآ  ناهاوخ  هتـسویپ  رـشب ،
یم تسد  هب  ار  ییاـه  تردـق  هـتخادرپ و  حورو  سفن  تیوـقت  هـب  هدـنهد  رازآ  مارح و  ياهتـضایر  قـیرط  زا  ناـضاترم  زا  یهورگ 

.دنروآ

شیپ ناـهج  يادـخ  ربارب  رد  ار  عوضخ  و  للذـت »  » هار هک  تسا  نیا  تسا ، هتفهن  نآ  رد  ناـهج  ود  ره  تداعـس  هک  حیحـص  هار  اـّما 
.ددرگ طلسم  ناهج  دوخ و  رب  ماجنارسو  هدروآ  تسد  هب  ییاه  تردق  تاماقم و  یگدنب ، هار  ندومیپ  اب  دریگ و 

یگدنبو تیدوبع  هار  ناگدنیوپ  قح و  هار  ناکلاس  دـنلب  تاماقم  هب  یثیدـح  نمـض  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ 
: دیامرف یم  لقن  نینچ  ار  راگدرورپ  نخس  هدومن ، هراشا 

ُبَّرَقَتََیل ُهَّنِإَوِْهیَلَع  ُتْضَرَْتفا  اّمِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  ءْیَِشب  ٌْدبَع  ََّیلِإ  َبَّرَقَت  ام  »
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 ، اِهب ُشِْطبَی  یّتلا  ُهَدَیَو  ِِهب  ُقِْطنَی  يّذلا  ُهَناِسلَو  ِِهب  ُرِْصُبی  يذَّلا  ُهَرََـصبَو  ِِهب  ُعَمْـسَی  يذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اذِإَف  ُهَّبِحُأ ، یّتَح  ِهَِلفاّنلِاب  ََّیلِإ 
(1) «. ُُهْتیَطْعَأ یَنلَأَس  ْنإَو  ُُهْتبجأ  یناعَد ، ْنإ 

اب نم  هدنب  دومرف ): هاگنآ  ) .دشاب هدوب  ضیارف  ماجنا  زا  رت  بوبحم  هک  هتـسجن  برقت  نم  هب  تبـسن  يراک ، هلیـسو  هب  يا  هدنب  چـیه  »
موش یم  وا  شوگ  نم  دـش ، نم  بوبحم  وا  یتقو  .مراد  یم  تسود  اروا  هک  دوش  یم  کیدزن  نم  هب  نانچنآ  هلفان  ياهزامن  ندرازگ 

هک موش  یم  وا  تسد  و  دیوگ ، یم  نخس  نآ  اب  هک  مدرگ  یم  وا  نابز  دنیب و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  مشچو  دونش ، یم  نآ  اب  هک 
«. مشخب یم  دهاوخب  نم  زا  يزیچ  رگا  منک و  یم  تباجا  دناوخب  ارم  هاگره  .دنک  یم  هلمح  نآ  اب 

رد دنک ، یم  يربهر  یبوخب  دنک ، یم  ادـیپ  لفاون  ضیارف و  ماجنا  هیاس  رد  ناسنا  هک  یلامک  تمظع  هب  ار  ام  ثیدـح ، نیا  رد  تقد 
روص دونش ، یم  دونش ، یمن  يداع  يورین  اب  هک  ار  ییاهادص  یهلا  تردق  اب  هک  دسر  یم  يّدح  هب  ناسنا  ینورد  تردق  تلاح  نیا 

وا ياه  تجاح  هدیشوپ ، لمع  هماجوا  ياه  هتـساوخ  هرخألاب  .دنیب  یم  تسین ، اهنآ  ندید  يارای  ار  يداع  ناگدید  هک  ار  یحابـشاو 
.ددرگ یم  ییادخ  لمع  وا ، لمع  دوش و  یم  ادخ  تسود  هصالخ  دوش ، یم  هدروآرب 

رتذـفان و ، یهلا تردـق  وـترپ  رد  وا  هدـید  هک  تسا  نیا  ددرگ ، یم  وا  شوـگو  مشچ  ادـخ  هکنیا  زا  دوـصقم  هک  تسین  کـش  ياـج 
.ددرگ یم  هدرتسگ  وا  تردقو  رتاونش  وا  شوگ 

ار یگدـنب  تیدوبع و  دـنک و  یم  یفرعم  یفرگـش  سب  تقایل  دادعتـسا و  ناـسنا ، يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ 
ياه شنیب  بسک  يارب  حیحص  ملاس و  هار  هناگی 
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.سب درامش و  یم  تالامک  رگید  دنلب و  ياه  ییاونشو  فرژ 

یم هک  نیا  نآ  دوش و  یم  ریـسفت  حیحـص  ریغ  روط  هب  ًابلاغ  هک  دراد  دوجو  یفورعم  هلمج  كولـسو ، ریـسو  قالخا  ياه  باـتک  رد 
: دنیوگ

« . ُهَِّیبُوبُّرلا اَهُْهنُک  ٌهرَهْوَج  ُهَّیِدُوبُْعلَا  »

«. تسا رتشیب  ییاناوت  تردق و  بسک  يرگدنوادخ و  نآ  هجیتن  هک  تسا  يرهوگ  ادخ ، هب  برق  هار  ندومیپ  یگدنب و  »

دوصقم هکلب  دنک ، زواجت  یناکما  دودحزا  دناوت  یمن  نکممِرشب »  » هاگ چیه  اریز  تسین ، ییادخ  هلمج  نیا  رد  ّتیبوبر »  » زا دوصقم 
.تسا رتالاب  ياهورین  تردقو و  رتشیب  تالامک  بسک  و  يراگدنوادخ »  » نآ زا 

طلست ینآرق ، تایآ  ياکتا  هب  مینک و  یم  هراشا  یهلا  میقتسم  طارص  ندومیپ  هجیتن  و  یگدنبو ، تیدوبع  فرگش  راثآ  هب  ام  نونکا 
.مینک یم  تباث  ناهجو  ملاع  نتو و  مسج  حور ، سفن و  رب  ار  تسرپادخ  ناسنا 

(1): تسا ریز  رد  هدش  دای  راثآ  ياراد  یگدنب ،

یگدنب راثآ 

سفن رب  طلست  . 1

رب یناسنا  حورو  هدش  راهم  هرّاما » ِسفن   » ّطلـست نیا  هجیتن  رد  تسا ، یناسفن  ياه  شهاوخ  رب  ناسنا  طلـست  تیدوبع ،»  » رثا نیتسخن 
سفن  » رایتخا دناوت  یم  هک  دسر  یم  يا  هیاپ  هب  یحور  لامک  رظن  زا  درف  دنک و  یم  ادیپ  تیالو  سفن ،
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زا هلحرم  نیا  هـب   . ددرگ یم  رادراـیتخا  و  دراد ، طلـست  نآ  ياـه  شهاوـخو  سفن  رب  يدرف  نـینچ  کـی  .دریگ  تـسد  هـب  ار  هراـما »
.دنیوگ یم  سفن » رب  تیالو  ،» لامک

: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا  هدش  هراشا  هلحرم  نیا  هب  نآرق  تایآ  رد 

(1) ( . ...ِرَْکنُْملاَو ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  )...

«. دراد یم  زاب  اهرکنم  اه و  يدب  زا  ار  ناسنا  زامن  »

.دنام یم  زاب  هانگ  زا  رازگزامن  دوخ  نآ  وترپ  رد  هک  دروآ  یم  دیدپ  یتلاح  ناسنا  رد  زامن ، ینعی 

: دیامرف یم  نینچمه 

(2) ( . َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  )...

«. دیوش راگزیهرپ  ات  میدرک  بجاو  ناینیشیپ  ناسب  امش  رب  ار  هزور  »

هانگ زا  يراد  نتـشیوخو  یناسفن  کلامت  اوقت و  هدنروآ  دیدپ  هک  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  يارب  یگدـنب  تیدوبع و  عون  کی  هزور 
.تسا سوه  يوه و  رب  يزوریپو  سفن  رب  تیالو  نآ  هجیتنو  تسا 

صاخ شنیب  . 2

صیخشت ینشور  هب  ار  لطاب  قح و  دنک ، یم  ادیپ  یصاخ  شنیب  ییانـشور ، افـص و  هیاس  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تیدوبع  يایازم  زا 
هارمگ زگره  دهد و  یم 

197 ص : 

.45/ توبکنع [ 1 - ] 1
.183 هرقب / [ 2 - ] 2
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: دیامرف یم  هک  نانچ  .دوش  یمن 

(1) ( . ...ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَأ  ای  )

یم زیمت  یبوخ  هب  لطابو  قح  نیب  نآ  اب  هک  دشخب  یم  ییورین  امش  هب  ادخ  دیـشاب  راگزیهرپ  رگا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دیهد

.دسانشب بوخ  ار  لطاب  قح و  ناسنا  ددرگ  یم  ببس  هک  تسا  یصاخ  شنیب  نامه  ناقرف »  » زا دوصقم 

: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد 

(2) ( . ...انَُلبُس ْمُهَّنَیدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیّذلاَو  )

«. مینک یم  يربهر  شیوخ  هار  هب  ار  نانآ  دننک ، ششوک  یعس و  ام  هار  رد  هک  یناسک  »

: دیامرف یم  موس  هیآ  رد  و 

(3) ( . ...ِِهب َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآَو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیّذلا  َاهُّیَأ  ای  )

ار شیوخ  تمحر  زا  مهس  ود  دنوادخ ) !) دیروایب نامیا  وا  ربمایپ  هبو  دیزیهرپب  ادخ  اب  تفلاخم  زا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
«. دیورب هار  نآ  اب  هک  دهد  یم  رارق  يرون  امش  يارب  و  دهد ، یم  امش  هب 

يربهر تراهط  یکاپ و  هب  ار  وا  رون  نیا  تسا و  نیرفآرون  ناهج ، نیمه  ِیگدـنز  رد  نامیا ، اوقت و  هک  تسا  یکاـح  هیآ  نیا  داـفم 
.دنک یم 

هدنکارپ راکفا  رب  طلست  . 3

رد وا  ینالقع  ياوق  تدابع ، لاح  رد  هک  تسا  نیا  ناسنا  ياهوزرآ  زا  یکی 

198 ص : 

.29/ لافنا [ 1 - ] 1
.69/ توبکنع [ 2 - ] 2

.28/ دیدح [ 3 - ] 3
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حالطصا هبو  دنراد  هجوت  وس  نآ  وس و  نیا  هب  تدابع  عقوم  هک  یناسک  .دنکن  ادیپ  یهجوت  ادخ  زا  ریغ  هب  ددرگ و  زکرمتم  يا  هطقن 
نیازا .دنرادن  طلـست  تیالو و  تسا  لیخت  هوق  هدییاز  هک  يا  هدنکارپ  ياه  هشیدنا  رب  هک  تسا  نیا  يارب  دنتـسه ، بلق  روضح  دقاف 

.دنهد یم  لیوحت  حور  یب  یتلکساو  دنناسر  یم  نایاپ  هب  هدنکارپ  رایسب  راکفا  اب  ار  یتعکر  راهچ  زامن  کی  تهج 

( تسا یکاردا  ياوق  دوصقم   ) ناـسنا بلق  :» تسا هدومرف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  میناوخ  یم  یمالـسا  ثیداـحا  رد 
«. دنک یم  ور  تشپودرب و  یم  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  نآ  داب  .دشاب و  نازیوآ  یتخرد  رب  هک  تسا  يرپ  ناسب 

: دیوگ یم  هدروآرد و  مظن  هب  ار  ثیدح  نیا  نومضم  يولوم » »

تسا يرصرص  ریسا  ینابایب  رد  تسا ***  يرپ  نوچمه  لد  هک  هدمآ  ثیدح  رد 

(1) فالتخا اهدص  تسار ، هگ  پچ و  هگ  فازگ ***  دنار  فرط  ره  ار  رپ  داب 

طلـست دوخ  هدنکارپ  ياه  هشیدنا  مامت  رب  دننک ، یم  ادیپ  یگدنب  هیاس  رد  هک  یتردق  لماکت و  هطـساو  هب  یگدنب ، هار  ناگدنیوپ  اّما 
هب ار  نآ  رایتخا  و  دندرگ ، یم  طلسم  درپ ، یم  هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  یکشجنگ  ناسب  هک  شیوخ  لیخت  هوق  رب  و  دننک ، یم  ادیپ 

قرغ دنوش و  یم  لفاغ  ادـخ  ریغ  زا  هک  دـننک  یم  ادـیپ  بلق  روضح  يرکف و  زکرمت  نانچنآ  تدابع ، لاح  رد  .دـنریگ و  یم  تسد 
یمن ادـیپ  هجوت  نآ  هبو  دوش  یم  هدیـشک  نوریب  نانآ  ياپ  زا  ریت  ناکیپ  زامن  لاح  رد  هک  اجنآ  ات  دـندرگ ، یم  ادـخ  لامک  لامج و 

دنک و یم  طوقس  يدنلب  زا  ناشدنزرف  دننک ،

199 ص : 

.موس رتفد  يونثم ، [ 1 - ] 1
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نایرج زا  دـننک و  یم  هاگن  دوخ  فارطا  هب  زامن  زا  غارف  زا  سپو  دـنوش  یمن  هجوتم  زگره  نانآ  اّما  دوش ، یم  دـنلب  هچبو  نز  داـیرف 
(1) .دندرگ یم  هاگآ 

: دیوگ یم  انیس » یلعوبا   » سیئرلا خیش 

یلئاسم هب  هجوت  زا  ار  رکف  ادـخ ، رـضحم  رد  روضح  هب  تداع  رارکت و  رثا  رب  هک  تسا  يرکف  ياوق  يارب  شزرو  عون  کی  تدابع ،
دندرگ و یم  ناسنا  يوجادخ  ترطف  نطاب و  میلـست  يرکف  ياوق  .دناشک  یم  یتوکلم  تاروصت  يوس  هب  هدام ، تعیبط و  هب  طوبرم 

(2) .دنوش یم  وا  عیطم 

حور زا  ندب  هیلخت  . 4

داسف و زا  ار  ندـب  دراد ، يریبدـت »  هقالع   » ندـب رب  حور  هک  اجنآ  زا  .دـنراد  مربم  زاـین  رگیدـکی  هب  ندـب  حور و  ، تعیبط ناـهج  رد 
دناوت یم  یندـب ، حراوجو  ءاضعا  وترپ  رد  تسا و  دـنمزاین  ندـب  هب  دوخ  ياه  تیلاعف  رد  حور  رگید  فرط  زا  .دراد  یم  زاـب  یبارخ 

....و دنیببو  دونشب 

یمو دوش  یم  زاین  یب  ندـب  مادختـسا  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  قح  یگدـنب  تدابع و  هیحان  زا  هک  یتردـقو  لامک  رثا  رب  حور ، یهاگ  اّما 
.دنک علخ »  » ندبزا ار  دوخ  دناوت 

يراوشد اب  هارمه  بلاطم  عون  نیا  روصت  دـنرگن ، یم  تعیبط  ناهج  هب  يرگیداـم  ِدـید  اـب  هک  یناـسک  صخـألابو  ناوج  دارفا  يارب 
زا علخ   » ار دوخ  دنناوت  یم  دنهاوخب  عقوم  ره  هک  تسا  ناسآ  نانچنآ  راک  نیا  قح  هار  ناگدنیوپ  رب  یلو  تسا ؛

200 ص : 

.تسا هدش  لقن  داجس  ترضح  نانمؤم و  ریما  تالاح  رد  نایرج  ود  نیا  [ 1 - ] 1
«. هیبنت  » ناونع تحت  ص 370  مهن ، طمن  ج3 ، تاراشا ، [ 2 - ] 2
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.دننک « ندب

کی نانآ  يارب  راک  نیا  هک  میا  هدینـش  ار  یبلاطم  اهنآ  زا  میـسانش و  یمو  میا  هدید  ار  ییاه  تیـصخش  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  ام 
هک یلمع ، فیاظو  هتـشر  کی  زج  يزیچ  ار  یمالـسا  تاروتـسد  هک  یناسک  هتبلا  .دوب  هدـمآرد  هکلم  کی  تروص  هب  يداـع و  رما 

روصت یماقم  نینچ  یعقاو  ناگدنب  يارب  دـنناوت  یمن  زگره  دـنرادنپ ، یم  دروآ ، یمن  دـیدپ  ناسنا  ناور  رد  یتیعقاو  نیرت  کچوک 
نآ راکنا  هب  هار  نیا  زا  هتـشادنپ و  يرگیفوص »  » عونکی ار  بلاطم  عون  نیا  ماوع ، راـکفا  بلجو  يزادـنا  طـلغ  يارب  یهاـگ  دـننک و 

.دنزیخ یمرب 

و ناناملـسم ، نایم  يزادـنا  هقرفت  یبیرف و  ماوعو  يزاسرهاظ  زج  هک  یبالق  نایفوص  زا  ادـخ ، یقیقح  ناگدـنب  باسح  هک  یلاح  رد 
.تسا ادج  دنرادن ، يرگید  فده  حیحص ، ریغ  راکذا  داروا و  تشم  کی  هب  توعد  دجسم و  ربارب  رد  هاقناخ  سیسأت 

، دـنیامن یم  رهاظت  نآ  هب  دـنچ  ره  دنتـسین ، يرگیفوص  نانمـشد  عقاو  رد  دـننک ، یم  راکنا  ار  یتـالامک  نینچ  دوجو  هک  یناربخ  یب 
.دنیامن فارتعا  دیدرگ ، هکئالم  دوجسم  هلبق و  هک  یکاخ  رشب  لامک  هب  دنهاوخ  یمنو  دنتسه  یناسنا  لامک  نانمشد  هکلب 

رثا و نیرتـکچوک  ناـسنا  ناورو  حور  رد  هک  دـنرادنپ  یم  یلمع  فیاـظو  عون  کـی  طـقف  ار  یمالـسا  تداـبع  هک  دارفا  عون  نیا  هب 
یحور و لامک  رظن  زا  ادخ  ربارب  رد  نانآ  نیرت  یقش  اب  تیرشب  ناهج  تیـصخش  نیرت  یمارگ  ایآ  تفگ : دیاب  دراذگ ، یمن  یلامک 

!؟ تسا هدرکن  لمع  يرگید  هدرک و  لمع  دوخ  فیاظو  هب  یکی  هک  نیا  زج  دنناسکی ، یکیدزن  برق و  رظن  زا  يونعم و 

201 ص : 
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ندب رد  فرصت  . 5

دوخ و ندب  ِطیحم  رد  ناسنا  دریگ و  یم  رارق  لماک  ِناسنا  هدارا  ِنامرف  تحت  ندب ، هک  دشخب  یم  ناسنا  هب  یتردق  نانچنآ  یگدـنب ،
.دهد یم  ماجنا  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  نارگید ، هرابرد  ای 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

دوخ زا  نآ  ماجنا  رد  ندب  زگره  تفرگ ، رارق  وا  تساوخ  هجوت و  دروم  یتقیقح  دـیدرگ و  يوق  یلمع  ماجنا  رب  ناسنا  هدارا  هاگره  »
(1) «. دهد یمن  ناشن  یناوتان 

(2) .میناد یم  زاین  یب  اهنآ  نایب  زا  ار  دوخ  هک  میراد  سوسحم  دهاوش  ردق  نآ  تمسق  نیا  يارب  و 

ناهج رد  فرصت  . 6

ناسنا عیطم  تعیبط ، ناهج  هکلب  دریگ ، یم  رارق  ناسنا  هدارا  ذوفن  لحم  نامرف و  تحت  ندب  هزوح  اهنت  هن  یگدنبو ، تدابع  وترپ  رد 
دنک یم  فرـصت  تعیبط  رد  تسا ، هدومن  بسک  ادخ  هب  برقت  زا  هک  یتردق  ورین و  وترپ  رد  ناهج ، ِراگدرورپ  ِنذا  هب  ددرگ و  یم 

.دنک یم  ادیپ  نیوکت  رب  طلست  فرصت و  رب  تردق  تقیقح  رد  دوش و  یم  تامارکو  تازجعم  هلسلس  کی  أدبم  و 

زگرهو دنراد  يا  هدرتسگ  طوسبم و  ياه  ثحب  هزجعم  هرابرد  نادنمشناد 

202 ص : 

«. هینلا هیلع  تیوق  امع  ندب  فعض  ام  :» ص 38 ج1 ، لئاسو ، [ 1 - ] 1
ًالبق  ) تسا هدرک  سکعنم  دوخ  ندب  رد  ار  یهورگ  فرصت  لیصفت  سکع و  اب  هام 1354  نمهب  خروم 15  ناهیک ، همانزور  [ 2 - ] 2

(. میدرک هراشا  نآ  هب 
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هدارا و  » نآ تلع  و  درادن ، يداع  یعیبط و  تلع  هک  تسا  یلولعم  هزجعم  تفگ : دیاب  هکلب  ؛ دنناد یمن  تلع  نودب  لولعم  ار  هزجعم 
رد وا  رما  هب  هک  تسا  هداد  نذا  هداهن و  وا  رایتخا  رد  ناهج  يادخ  هک  يا  هدارا  تردق و  رثا  رب  مه  نآ  تسا ، ربمایپ » یحور  تردـق 

.دنک فرصت  تعیبط  ناهجو  تانئاک 

.دشاب یم  هارمه  یتلع  اب  هتسویپو  تسا  يداعریغ » » ِتلع لولعم  هکلب  تسین ، تلع  نودب  لولعم  هزجعم ، نیاربانب ،

یهلا يایلوا  ییامن  تردق  نآرق و 

هراشا

هک تسا  نآ  زا  یکاح  یگمه  هک  میروآ ، یم  نآرق  تایآ  زا  يدهاوش  دوخ ، ياعدم  تابثا  يارب  دیسر ، اجنیا  هب  نخـس  هک  نونکا 
دنناوت یم  تعیبط  ناـهج  رد  تسا ، هداد  ناـنآ  هب  ادـخ  هک  یتردـق  وترپ  رد  ناـهج  راـگدرورپ  نذا  هب  یحلاـصم  يور  ادـخ  ياـیلوا 

.دننک فرصت  نآ  رد  دنناوت  یم  یطیارش  رد  هک  ددرگ ، یم  نانآ  ندب  هزوح  ناسب  تقلخ ، ناهجو  دننک  فرصت 

ردپ ییانیب  رد  فسوی  فرصت  . 1

، دنک یم  تیاده  هتکن  نیا  هب  ار  ام  نانآ ، روآ  تفگش  ياهراکو  نامیلس » و« دوواد »  » و فسوی »  » هب طوبرم  تایآ  یـسررب  هعلاطم و 
يارب نآرق  مینک ، دـیدرت  کش و  نآ  رب  ادـخ  ياـیلوا  ییاـناوت  رد  هک  تسین  هدـیچیپ  لکـشم و  مه  ناـنچنآ  نیوکت  رد  فرـصت  هک 

هیاپ هب  يونعمو  یحور  لامک  برق و  رظن  زا  اهنآ  ناگدـنهد  ماجنا  هک  تسا  هداد  ناشن  ار  ییاـه  هنومن  بلطم  لـصا  نتخاـس  راومه 
، دنرداق یتافرـصت  نینچ  رب  دنوادخ  تایانع  وترپ  رد  نانآ  هک  ییاج  دنـسر ، یمن  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ 

رارسا ربو  دنراد  يرتشیب  برق  ماقم و  هک  ادخ  يایلوا  رگید  ًاعطق 
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.دوب دنهاوخ  رتاناوت  دنراد ، يرتدایز  هطاحا  شنیرفآ  ناهج 

اب بوقعی  هک  ییاج  دنراد : خسار  نامیا  نآ  نیماضم  هب  دنا و  هتفریذپ  ار  نآرق  هک  تسا  یناسک  اب  ثحابم  نیا  رد  نخـس  يور  هتبلا 
؛ دتـسیا یم  زاب  تکرح  زا  ایو  دـیآ  یمرد  تکرح  هب  نامیلـس  نامرف  هب  داب  هکنیا  ایو  دـبای  یم  زاـب  ار  دوخ  ییاـنیب  فسوی  تساوخ 
ای ددرگ و  مین  ود  ربماـیپ ، تساوخ  هب  هاـم  دـیاب  ًاـعطق  دـیآ ، یمرد  ناور  بآ  تروص  هب  نامیلـس  ناـمرف  هب  سم  همـشچ  هک  ییاـج 

دیدرت کش و  تسا  نیوکت  رد  فرصت  هک  تازجعم  عون  نیا  تحص  رد  دیابن  تیصخش  ود  نیا  هسیاقم  اب  دیوگ ، حیبست  هزیرگنس ،
.مینک

زا ار  دوخ  ییاـنیب  رمع ، رخآ  رد  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  دوخ ، دـنبلد  دـنزرف  تقراـفم  رثا  رب  بوقعی »  » ترـضح هک  میناد  یم  یگمه 
نهاریپ هک  داد  روتـسد  دوخ  ناردارب  هب  فسوی  .دروآ  بوقعی  هب  يربخ  فسوی »  » زا یناـسر  هدژم  زارد ، ناـیلاس  زا  سپ  داد ، تسد 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  دیجم  نآرق  دبای ، زاب  ار  دوخ  ییانیبوا  ات  دننکفیب  بوقعی  هرهچ  رب  ار  وا 

[1 (.] ...ًاریَصب ِتْأَی  یبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یصیمَِقب  اُوبَهْذا  )

«. دبای زاب  ار  دوخ  ییانیب  تمعنوا  ات  ، دینکفیب ردپ  هرهچ  رب  ار  منهاریپ  دیورب و  »

: دیامرف یم  هکنانچ  تفایزاب  ار  دوخ  ییانیب  هظحل  نامه  رد  وا  دنکفا ، بوقعی  هرهچ  رب  ار  فسوی  نهاریپ  دمآ ، ناسر  هدژم 

[2 ( .] ...ًاریَصب َّدَتراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهیْقلَأ  ُریشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اّمَلَف  )

«. تفای زاب  ار  دوخ  ییانیب  وا  دنکفا ، وا  تروص  رب  ار  فسوی  نهاریپ  دمآ و  ناسر  هدژم  هک  یماگنه  »

.93/ فسوی [ 1]

.96/ فسوی [ 2]
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هب نآ  رد  فسوی  تساوخو  هدارا  دوب و  ادـخ  راک  ًامیقتـسم  لمع  نیا  ایآ  تسیچ ؟ لولعم  بوقعی  ییاـنیب  یباـیزاب  دـید  دـیاب  نونکا 
هدرک بسک  تردق  همـشچرس  زا  هک  یتردق  وترپ  رد  وا  دوب و  فسوی  تساوخ  هدارا و  لولعم  هکنیا  ای  تشادن ؟ تلاخد  هجو  چـیه 

؟ دهد ماجنا  ار  يراک  نینچ  دنوادخ  نذا  هب  هک  تشگ  اناوت  رداق و  دوب ،

ناردارب هب  فسوی  هک  دوبن  مزال  رگید  دشاب ، ادخ  میقتسم  لعف  بوقعی  يافش  رگا  اریز  ، تسا ساسا  یب  تسس و  رایسب  لوا  لامتحا 
نآ دنک و  لمع  فسوی  روتسد  هب  ریشب  هک  دوبن  مزال  رگید  ددرگ ، انیب  ات  دننکفیب  ردپ  تروص  رب  ار  شنهاریپ  هک  دهد  روتسد  دوخ 

.دوش باجتسم  وا  ياعد  دنک و  اعد  يو  هک  دوب  یفاک  هکلب  دنکفیب ، ردپ  تروص  هبار 

رثؤم شیوخ ، ردـپ  ییانیب  ندـینادرگزاب  رد  فسوی  یحور  تردـق  تساوخو و  هدارا  مییوگب ، هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  نیارباـنب 
.تسا هدوب 

تسا نیا  نآ  تلع  درک ؟ هدافتسا  ردپ ) تروص  هب  نهاریپ  ندنکفا   ) يا هداس  هلیسو  زا  راک  نیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ارچ  اّما 
، تسا نیمه  تعنـص  اب  هزجعم  ياهتوافت  زا  یکیو  دـننک  یم  هدافتـسا  هداس  رازبا  زا  هتـسویپ  تمارک ، زاجعا و  ماقم  رد  ناربماـیپ  هک 

نیا اب  اّما  دهد ، ماجنا  تعنص  قیرط  زا  ار  راک  نامه  يداع  صخش  دهد ، یم  ماجنا  زاجعا  قیرط  زا  ربمایپ  هک  ار  يراک  تسا  نکمم 
رایـسب هلیـسو  اب  ناربمایپ  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  هدافتـسا  دوخ  روظنم  يارب  یتعنـص  یملع و  هدـیچیپ  رازبا  زا  يداع  درف  هک  توافت 

یم لمع  هماج  دوخ  فده  هب  درادن ) دوجو  یعیبط  هطبار  دیآ ، یم  تسد  هب  نآزا  هک  يا  هجیتن  هلیـسو و  نآ  ِنایم  زگره  هک   ) هداس
.دنناشوپ

ار نآ  درک و  یم  لمح  ار  نآ  یکشوم  هک  ییاضف  هنیفس  اب  گنارتسمرآ »  » ًالثم
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، ناهج ياهیرازگربخ  هتفگ  قبط  هک  دوب  يزیچ  ییاکیرمآ ، دروناضف  هلیـسو  .داهن  هام  رد  ماگ  دُرب ، یم  نوریب  نیمز  هبذاج  هزوح  زا 
رایسب يا  هلیسو  اب  مالسا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنتشاد ؛ تکرـش  حرط ، نآ  ندرک  هدایپو  یتعنـص  هژورپ  نیا  رد  دنمـشناد  رازه  دصیس 

.تسا نیمزو  هام  نیب  تفاسمزا  رتشیب  رایسب  هک  دومیپ  ار  يا  هلصاف  قارب )  ) هداس

رب نهاریپ  نتخادـنا  زا  زین  فسوی  دـننک ، یم  هدافتـسا  هداس  رازبا  زا  هتـسویپ  هک  تسا  نیمه  نیوکت  رد  فرـصت  رد  ناربماـیپ  شور 
نیا رد  ناربمایپ  رگاو  دوب ، وا  یحور  تردق  فسوی و  هدارا  نامه  بوقعی  ییانیب  یعقاو  تلع  هکیلاح  رد  درک ، هدافتـسا  ردـپ  هرهچ 

نشور نانآ  هب  هتفر ) تسد  زا  ییانیب  ندینادرگزاب  لثم   ) لمع باستنا  تروص  نیا  رد  دنوشن ، لسوتم  يا  هداس  رازبا  نینچ  هب  عقاوم 
.ددرگ یمن 

نیوکت رد  فرصت  رب  تیالو  یسوم و  . 2

بآ بلط  نانآ  يارب  دنوادخ  زا  یسوم  دندش ، وربور  بآ  هقیضم  اب  یسوم  ِموق  دیوگ : یم  رتلماک  هچ  ره  تحارـص  اب  دیجم ، نآرق 
ره دـیایب و  نوریب  نآ  زا  همـشچ  هدزاود  ات  دـنزب ، یگنـس  رب  ار  دوخ  ياـصع  هک  داد  روتـسد  یـسوم  هب  دـنوادخ  عقوم  نیا  رد  درک ،

: هیآ نتم  کنیا  .دنسانشب  ار  دوخ  روخشبآ  مادک  ره  و  ددرگ ، لیئارسا  ینب  زا  يا  هریت  هب  قلعتم  يا  همشچ 

(1) (. ...ْمَُهبَرْشَم سانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًانیَع  َهََرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْترَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یسُوم  یقْسَتْسا  ِذِإَو  )

میداد روتسد  وا  هب  ام  دیبلط ! بآ  دوخ  موق  يارب  یسوم  هک  ار  یماگنه  رآ  دای  هب  »
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«. دنتسناد ار  دوخ  روخشبآ  لیئارسا  ینب  ياه  هریت  همه  دمآ و  نوریب  نآ  زا  همشچ  هدزاود  ناهگان  نزب ، یگنس  رب  ار  دوخ  ياصع 

اب رگید  ياج  رد  وا  هکلب  .دـهد  یم  ماـجنا  يا  هداـعلا  قراـخ  راـک  نینچ  دوخ ، ياـصع  ندز  اـب  یـسوم  هک  تسین  يدروم  اـهنت  نیا 
طـسو زا  دنناوت  یم  یناسآ  هب  لیئارـسا  ینب  ددرگ و  یم  نایامن  ایرد  فکو  دـنک  یم  مین  ود  ار  ایرد  بآ  شیوخ ، ياصع  ندـیبوک 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دنیامن ، روبع  ایرد 

(1) ( . ِِمیظَْعلا ِدوَّطلاَک  قِْرف  ُّلُک  َناکَف  َقَلَْفناَف  َرْحَْبلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  ِنَأ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحوَأَف  )

«. دمآرد یگرزب  هوک  ناسب  نآ  زا  یتمسق  ره  تفاکش ، ایرد  نزب ، ایرد  رب  ار  شیوخ  ياصع  هک  میدرک  یحو  یسوم  هب  »

یم روتـسد  یـسوم  هب  ارچ  سپ  تسا  نینچ  رگا  تسا ؟ ادخ  راک  ًامیقتـسم  هداعلا  قراخ  ياهراک  نیا  ایآ  هک  درک  تقد  دـیاب  نونکا 
وا هب  ارچ  درادن  يریثأت  نیرتکچوک  اه  هدیدپ  نیا  رد  یـسوم  تساوخ  هدارا و  رگا  دنزب ؟ ایرد  گنـس و  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  دهد 

روبعو یگنـشت  عفر  دروم  رد  ار  وا  ياعد  ادخ  دنک و  اعد  وا  هک  تسا  یفاک  هکلب  دـهد ؟ ماجنا  ار  يوغل  راک  نینچ  دـهد  یم  نامرف 
.دزاس باجتسم  ایرد ، ندش  هتفاکشو  هوک  راجفنا  اب  لیئارسا ، ینب 

ایرد گنس و  رب  ار  شیوخ  ياصع  هک  دهد  یم  تیرومأم  وا  هب  یـسوم  تساوخرد  اعد و  زا  سپ  دنوادخ  مینیب  یم  هک  یتروص  رد 
نینچ رب  ار  وا  هک  تسا  یـسوم  تیونعم  رتهب : ترابع  هب  اـی  تساوخ و  هدارا و  راـک ، لـلع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اـج  نیا  زا  .دـبوکب 

زا یسوم  ارچ  هکنیا  اّما  و  تسا ، هتخاس  رداق  يراک 
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.مینک یمن  رارکت  رگید  و  میتخاس ، نشور  هتشذگ  رد  ار  نآ  هتکن  دنک ، یم  هدافتسا  هداس  رایسب  رازبا  کی 

نامیلس نارای  ییامن  تردق  . 3

رد ار  اهنآ  تساوخ  هدارا و  هک  يروط  هب  دهد  یم  تبـسن  نانآ  ناگدـنراد  هب  ار  تازجعم  تامارک و  يدایز  دراوم  رد  دـیجم  نآرق 
یم ماجنا  یهلا  يورین  تردـق و  اب  اهراک  همه  هکنیا  یلاعفا و  دـیحوت  اب  ار  راک  نیا  و  دـناد ، یم  رثؤم  اـه  هدـیدپ  عون  نیا  شیادـیپ 
ماقم رد  دنـشاب و  لقتـسمو  لیـصا  شیوخ  هداعلا  قراخو  زیگنا  تفگـش  لامعا  ماجنا  رد  نانآ  هاگره  اریز  دـناد ؛ یمن  یفانم  دریگ ،
داضت تسین _  ادخ  زج  یلقتـسم  رثؤم  ناهج ، رد  هکنیا  و  یلاعفا _  دیحوت  اب  تروص  نیا  رد  دندرگ ، زاین  یب  یهلا  تردق  زا  داجیا 

هدومرف تیانع  اطع و  ، یگدنب هیاسرد  نانآ  هب  دنوادخ  هک  دریگ  ماجنا  یتردـق  وترپ  رد  نانآ  ياهراک  همه  رگا  یلو  دـنک ؛ یم  ادـیپ 
تاحیرـصت کنیا  تسین و  نیا  زج  يزیچ  یلاعفا » دیحوت   » تقیقح هکلب  درادـن ، داضت  یلاعفا » دـیحوت   » اب اهنت  هن  داقتعا ، نیا  تسا ،

: مینک یم  سکعنم  هراب  نیا  رد  ار  نآرق 

نارضاح هب  نامیلس  دسرب ، نامیلس  روضح  هب  يو  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دومن  راضحا  ار  ابس » هکلم  « ، » نامیلس  » هک میناد  یم  یگمه 
: تفگ نینچ  دوخ  سلجم  رد 

(1) ( . َنیِملْسُم ینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ینیتْأَی  ْمُکُّیَأ  ُؤَلَملا  اَهُّیَأ  ای  )...

نآ زا  شیپ  دروایب ، نم  يارب  ار  سیقلب  تخت  دناوت  یم  امش  زا  کیمادک  تیعمج  يا  »
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«. دنوش دراو  هناعیطم  وا  ناهارمه ) سیقلب و   ) هک

: تفگ سلجم  رد  نارضاحزا  رفن  کی 

(1) ( . ٌنیمَأ ٌّيوََقل  ِْهیَلَع  ینِإَو  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکیتا  اَنَأ  )

«. منیما اناوت و  راک  نیا  رب  نم  مروآ و  یم  ار  نآ  نم  دسر ) نایاپ  هب  سلجم  ) يزیخرب دوخ  ياج  زا  وت  هکنآ  زا  شیپ  »

مهب مشچ  کی  رد  هک  درک  مالعا  دـنناد ، یم  وا  هداز  رهاوخو  نامیلـس  ریزو  اـیخرب » نب  فصآ   » ار وا  ماـن  نارـسفم  هک  يرگید  درف 
: دیامرف یم  دنوادخ  هکنانچ  دروایب ، ار  نآ  دناوت  یم  ندز 

(2) (. ...یبَر ِلْضَف  ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ًاّرِقَتْسُم  ُهاَءر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکیتا  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يّذلا  َلاق  )

: تفگ نینچ  درک ، ) وگتفگ  رگید  ییاج  رد  نآ  هرابرد  دـیاب  تسیچ ؟ باتک  نیا  تقیقح  ) دوب باـتک  زا  یـشناد  وا  دزن  هک  یـسک  »
دید رـضاح  دوخ  ربارب  رد  ار  تخت  نامیلـس  ناهگان  .منک  یم  رـضاح  سلجم  نیا  رد  ار  نآ  نم  ینزب ، مه  رب  مشچ  وت  هکنآ  زا  شیپ 

«. نم رب  ادخ  بناج  زا  تسا  یتمعن  نیا  تفگو :

سلجم زا  رود  ياهگنـسرف  زا  سیقلب » تخت   » راضحا  ) هداعلا قراخ  ياهراک  نیا  لماع  مینیبب  ات  مینک  تقد  تایآ  نیا  دافم  رد  دـیاب 
دـهد و یم  ماجنا  تعیبط  رد  ار  شهج  نیا  هک  تسا  وا  و  تسا ؟ ادـخ  ًامیقتـسم  هداعلا  قراخ  راک  نیا  لماع  اـیآ  تسیچ ؟ ناـمیلس )

؟ دنرادن اهراک  نآ  رد  يریثأت  نیرتکچوک  هک  دنتسه  ینارگشیامن  نارگید  »و  ایخرب فصآ  »
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؛ دنـشاب یم  اهنآ  دوخ  دنهد _  یم  ماجنا  یهلا  تردق  اب  يداع  ياهرـشب  هک  رگید  ياهراک  اهنویلیم  ناسب  راک _  نیا  لماع  هکنیا  ای 
یم هداعلا  قراخ  ياهراک  عون  نیا  لـماع  دوخ  ذـفان  هدارا  اـب  هدروآ و  تسد  هب  یهلا  برق  زا  ار  تردـق  نیا  ناـنآ  تسه  هک  يزیچ 

: اریز دنک  یم  دییأت  ار  مود  رظن  هناگ  هس  تایآ  رهاظ  دنشاب ؟

.دناد یم  اناوت  رداق و  راک  نیا  رب  ار  نانآ  دنهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دهاوخ  یم  نانآ  زا  نامیلس  ًالّوا :

ریز هلمج  اـب  ار  دوخ  منک ، یم  رـضاح  دزیخرب  دوخ  ياـج  زا  نامیلـس  هکنآ  زا  شیپ  ار  سیقلب  تخت  نم  تفگ : هک  یـصخش  ًاـیناث :
«. مراد نانیمطا  دوخ  هب  میاناوت و  رداق و  راک ، نیا  رب  نم  (: » نیِمَأ ٌّيِوََقل  ِهیَلَع  ّیناَو  : ) تفگ درک و  فیصوت 

یلیلد رگید  دـشاب ، رتائت  هنحـص  رگیزاب  کی  شقن  نامه  وا  شقن  دـشابن و  رثؤم  راک  نیا  رد  وا  هدارا  صخـش و  نیا  دوجو  هاـگره 
«. متسه نیما  رداق و  راک  نیا  رب  نم  : » دیوگب هک  درادن 

داد تبـسن  دوخ  هب  ار  هداعلا  قراخ  راک  نیا  مروآ و  یم  ندز ) مه  هب  مشچ  کـی   ) یناـمز كدـنا  رد  ار  نآ  نم  تفگ : یمود  ًاـثلاث :
«. مروآ یم  کیتآ : : » تفگ

داجیا رد  گرزب ، ياهتیـصخش  رگید  نانآ و  تساوخ  هدارا و  ایلوا و  سوفن  هک  دـنک  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  نآرق  هک  دوب  اـنب  رگا 
لیوأت دـنریذپب و  ار  نآ  نامز  ناکاکـش  ات  دـیوگب  هنوگچ  نیا  زا  رت  نشور  تسا ، رثؤم  اه  هداعلا  قراخ  مامت  تامارکو و  اه  هزجعم 

.دننکن

يداع دارفا  رایتخا  زا  هک  یشناد  دناد ، یم  باتک  ملع  هب  وا  ییانـشآ  روآ  تفگـش  راک  نیا  رب  ار  یمود  ییاناوت  تلع  دنوادخ  ًاعبار :
ییاهشناد نینچ  اب  طابترا  و  دشاب ، یم  ادخ  ناگدنب  صوصخم  هک  تسا  یمولع  زا  تسا و  جراخ 
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وا دزن  رد  هک  یـسک  ( : » ِباتِکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يذـّلا  َلاـق  : ) دومرف هکناـنچ  دـنراد ، ادـخ  اـب  دارفا  عون  نیا  هک  تسا  یبرق  لوصحم 
«. تفگ دوب ، باتک  زا  یشناد 

نامیلس ییامن  تردق  مه  زاب 

یم ادـیپ  نایرج  تساوخ  یم  هک  فرط  ره  هب  وا  نامرف  هب  داب  هک : دـیامرف  یم  لماک  تحارـص  اب  یبن  نامیلـس  هراـبرد  دـیجم  نآرق 
: دیامرف یم  هکنانچ  دیدرگ ، یم  نییعت  نامیلس  ذفان  هدارا  هب  تسا  شنیرفآ  ماظن  ءزج  هک  داب  ریسم  .درک 

(1) ( . َنیِملاع ءْیَش  ِّلُِکب  اّنُکَو  اهِیف  انْکَراب  یّتلا  ِضْرَألا  َیلِإ  ِهِْرمَِأب  يرَْجت  ًهَفِصاع  َحیِّرلا  َناْمیَلُِسلَو  )

درک یم  ادیپ  نایرج  میداد ، تکرب  هک  ینیمزرس  يوس  هب  يو  نامرف  هب  هک  يروط  هب  میدرک  مار  نامیلـس  يارب  ار  دنت  هدنزو و  داب  »
«. میتسه ملاع  زیچ  همه  هب  امو 

نامیلـس رما  لولعم  ار  نآ  تمـسو  ریـسم  نییعت  داب و  نایرج  رتلماک ، هچ  ره  تحارـص  اب  اـه  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 
«. تشاد نایرج  وا  نامرف  هب  (: » هرمأب يرَجت  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دناد  یم  وا ) ذفان  هدارا  )

زا هام و  کی  تفاسم  رهظ  ات  حبـص  زا  درک ، یم  هدافتـسا  بکرم  ناونع  هب  نآ  زا  نامیلـس  هک  يداـب  دوش : یم  هدافتـسا  رگید  هیآ  زا 
فرظ رد  ًابیرقت  زور  نآ  بکارم  هک  ار  یتفاسم  تسناوت  یم  یهلا  درم  نیا  .درک و  یم  یط  ار  رگید  هام  کـی  تفاـسم  بش  اـت  رهظ 

.دنک یط  زور  کی  فرظ  رد  دندرک ، یم  یط  هامود 

یم تکرح  نامیلـس  نامرف  هب  ( » ِهِْرمَِأب يِرَْجت   ) هلمج اّما  دوب ، هدومن  وا  رخـسم  هدرک و  مار  وا  يارب  ار  داـب  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد 
زاب تکرح  زا  درک و 
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تقو نییعت  ًالثم  تسا ؛ هدوب  رثؤم  ًالماک  یعیبط ، هدیدپ  نیا  زا  يرادرب  هرهب  رد  نامیلس  هدارا  رما و  هک  دراد  تحارـص  داتـسیا » یمن 
.تشاد نامیلس  ذفان  هدارا  هب  یگتسب  تکرح  زا  نآ  نداتسیا  زاب  نآ و  ریسمو  تکرح 

يارب ار  یعیبط  شکرس  ياه  هدیدپ  زا  يرایسب  دنوادخ  هکنیا  نآ  دوش و  یم  هدافتـسا  زین  يرگید  هتکن  نامیلـس  هب  طوبرم  تایآ  زا 
یتبالـص مامت  اب  سم  ندعم  ًالثم  .درک  یم  هدافتـسا  یناسآ  تلوهـس و  لامک  اب  اهنآ  زا  تساوخ  یم  يوحن  ره  هب  وا  هدرک و  مار  وا 

هکنانچ .درک  یم  هدافتسا  اهنآ  زا  تساوخ  یم  هچ  ره  دیآ و  یم  رد  یناور  همـشچ  تروص  هب  ادخ _  نامرف  هب  وا _  يارب  دراد ، هک 
: دیامرف یم 

(1) ( . ...ِرْطِقلا َْنیَع  َُهل  اْنلَْسَاَو  )...

«. میدرک ناور  وا  يارب  ار  باذُم ) ) سم همشچ  «و 

دنداد یم  ماجنا  تساوخ  یم  اهنآ  زا  وا  هچنآ  دندوب و  يو  ریخست  رد  نج ، دننام : دنوش  یمن  هدید  يداع  ناگدید  اب  هک  یتادوجوم 
: دیامرف یم  هکنانچ 

(2) ( . ...ُءاشَی ام  َُهل  َنُولَمْعَی  ...ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِجلا  َنِمَو  )

«. دنداد یم  ماجنا  تساوخ  یم  هچنآ  وا  يارب  ...دندرک  یم  راک  دنوادخ  نامرف  هب  وا  ربارب  رد  نج  زا  یهورگ  »

نیا گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  تسا ، هدوب  ناـسکی  هریغ  داـب و  زا  وا  يرادرب  هرهب  هوحن  هک  تسا  نیا  تاـیآ  عوـمجم  رهاـظ 
تفرگ یمن  قلعت  نامیلس  هدارا  ات  .دوبن  رثا  یبوا  هدارا  لاح  نیع  رد  اّما  دوب ، هدرک  ریخست  وا  يارب  ار  اه  هدیدپ 
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.داد یمن  ماجنا  ار  يراک  نج  تشگ و  یمن  ناور  بآ  همشچ  تروص  هب  سم  ندعم 

هک ددرگ  یتلزنم  ياراد  دراد  ادـخ  هب  هک  یبرق  رثا  رب  يربماـیپ  تسا : نیا  نآ  ینعم  تسا و  نیوکت  رب  تیـالو  عون  کـی  اـهنیا  همه 
.دنوشن جراخ  وا  ذوفن  هزوح  زا  دنشاب و  وا  نامرف  هب  ادخ  نذا  هب  نج ، مان  هب  یئرمان  تادوجوم  یّتح  تعیبط و 

حیسم ترضح  ياه  فرصت  . 4

ینطاب يورین  زا  اهراک  نیا  همه  هک  دناسر  یم  دهد و  یم  تبسن  ار  هداعلا  قوف  ياهراک  زا  یضعب  حیـسم »  » ترـضح هب  دیجم  نآرق 
: دیامرف یم  هکنانچ  تفرگ ، یم  همشچرس  وا  قالخ  هدارا  و 

[1 (.] ...ِهّللا ِنْذِِإب  یتوَْملا  ِیْحُأَو  َصَْربَألاَو  َهَمْکَألا  ُئِْربُأَوِهّللا  ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  ّینَأ  )...

یم افـش  ار  سیپ  دازردام و  روک  دوش ، یم  هدنرپ  ادخ  نذا  هب  هک  ممد  یم  نآ  رد  مزاس و  یم  یغرم  لکـش  لگ ، زا  امـش  يارب  نم  »
«. منک یم  هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  ناگدرمو  مهد 

: دهد یم  تبسن  دوخ  هب  ار  ریز  روما  حیسم ، ترضح  تایآ  نیا  رد 

.لِگ زا  يا  هدنرپ  نتخاس  . 1

.نآ ندرک  هدنز  هدنرپ و  رد  ندیمد  . 2

.داز ردام  روک  يافش  . 3

.یسیپ يرامیب  ِنامرد  . 4

.49/ نارمع لآ  [ 1]
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.ناگدرم ندرک  هدنز  . 5

نم ار  اهراک  نیا  : » دیوگ یم  هکلب  دهد  ماجنا  ادخو  دنک  تساوخرد  وا  هکنیا  هن  دـناد ، یم  روما  نیا  لعاف  ار  دوخ  حیـسم  ترـضح 
هکلب هن ، ملسم  روط  هب  تسا ؟ یظفل  هزاجا  کی  دراوم  نیا  رد  نذا  ایآ  تسیچ ؟ دراوم  نیا  رد  ادخ  نذا  مهد » یم  ماجنا  ادخ  نذا  هب 
نینچ ماجنا  هب  يو  هک  دشخب  یم  ورینو  تردق  لامک و  نانچنآ  دوخ  هدنب  هب  ادـخ  هک  ینعم  نیا  هب  .تسا  ینطاب  نذا  نآ  زا  دوصقم 

.ددرگ یم  اناوت  يروما 

زاین ادخ  نذا  هب  روما  مامت  رد  هکلب  تسا ، دنمزاین  ادخ  نذا  هب  يداع  ریغ  روما  رد  اهنت  هن  رـشب  هک  تسا  نیا  يریـسفت  نینچ  رب  هاوگ 
تمحر تردـق و  زا  لـعاف  ندرک  زیربـل  ناـمه  دراوم  ماـمت  رد  یهلا  نذا  دریذـپ ، یمن  تروص  وا  نذا  نودـب  يراـک  چـیه  و  دراد ،

زین ادـخ  رگید  هیآ  رد  دـهد و  یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  هدـش  دای  روما  ققحت  حیـسم  ترـضح  ثحب ، دروم  هیآ  رد  دـشاب ، یم  شیوخ 
: دیوگ یم  دهد و  یم  تبسن  وا  دوخ  هب  ار  روبزم  روما  ًاحیرص 

یتوَْـملا ُجِرُْخت  ْذِإَو  ِینْذِإـِب  َصَْربَـألاَو  َهَمْکَـألا  ُئِْربـُتَو  ِینْذِإـِب  ًاْریَط  ُنوُـکَتَف  اـهِیف  ُخـُْفنَتَف  ِینْذِإـِب  ِْریَّطلا  ِهَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنـِم  ُقـُلَْخت  ْذِإَو  )...
[1 (] ...ِینْذِِإب

نذا هب  ار  سیپ  دازردام و  روک  دش و  هدنرپ  نم  نذا  هب  و  يدـیمد ، نآ  رد  یتخاس  نم  نذا  هب  ار  يا  هدـنرپ  تروص  لگ  زا  یماگنه  »
«. يدرک هدنز  ار  ناگدرم  و  يداد ، افش  نم 

یمن ادـخ  زگره  تسیک ؟ روما  نیا  هدـنهد  ماجنا  لعاف و  نآرق  رظن  زا  هک  دوش  نشور  ات  مینک  يرتشیب  تقد  هیآ  نیا  ياه  هلمج  رد 
«، مدیرفآ غرم  نم   » دیوگ

.110/ هدئام [ 1]
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: دیوگ یم  هکلب  مدرک » هدنز  نم  «، » مداد افش  نم  »

؟ نیا زا  رتالاب  یتحارص  هچ  یتوَْملا . ) ُجِرُْخت  ْذِإ  ) يدرک هدنز  وت  ُئِْرُبتَو ، )  ) يدیشخب يدوبهب  ُُقلَْخت ، ) ْذِإ   ) يا هدیرفآ  وت 

هناگود و  هلزتعم »  » حیحـص ریغ  راکفا  ندیبوک  يارب  و  درادن ، لالقتـسا  داجیا ، راک  رد  يرـشب  چیه  هک  دوش  نشور  هکنیا  يارب  یلو 
زاین یب  ادخزا  لقتسم و  ًالماک  دوخ  ياهراک  لاعفا و  رد  یلو  دراد ، زاین  ادخ  هب  دوخ  شنیرفآ  رد  رـشب  دننک  یم  روصت  هک  ناتـسرپ 

دیحوت بتارم  زا  هک  ار  لاعفا  رد  دـیحوت  عوضوم  هدرک و  یهلا  نذا  هب  دـّیقم  ار  حیـسم  ترـضح  ياهراک  دراوم  نیا  همه  رد  تسا ،
.هدومن تیاعر  تسا 

یم سفن  دـماشآ و  یم  دروخ و  یم  رگا  تسین ، یهلا  نذا  زا  زاین  یب  دوخ  يداـع  ریغ  يداـع و  روما  هیلک  رد  رـشب  هک  يروطناـمه 
هکنانچمه دریذپ ، یم  ققحت  وا  نذا  هب  زین  تمارک  زاجعا و  يداع و  ریغ  روما  نینچمه  دریگ ، یم  ماجنا  یهلا  نذا  هب  یگمه  دـشک ،

نآ زا  عنام  زاـجعا ، رد  ادـخ  نذا  دوجو  نینچمه  مینک ، بلـس  لـعاف  زا  ار  لـعف  هک  دوش  یمن  ببـس  دراوم  نیا  رد  یهلا  نذا  دوجو 
.مینادب روما  نیا  لعاف  ادخ  نذا  هب  ار  حیسم  ترضح  هک  دوش  یمن 

یلَع َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  : )... دـننام تسا  هتـشگ  دـیقم  یهلا  نذا  هب  زین  ادـخ  ریغ  لاعفا  اهنآ ، رد  هک  میروخ  یمرب  یتایآ  هب  دـیجم  نآرق  رد  اـم 
«. تسا هدرک  لزان  وت  ناور  بلق و  رب  دنوادخ  نذا  هب  ار ) نآرق   ) لیئربج [: » 1 (] ...ِهّللا ِنْذِِإب  َِکْبلَق 

راک نیا  وا  یلو  دشاب ، یم  لیئربج » » یعقاو یقیقح و  لعف  نآ  .تسا و  هتـشرف  یبوبر ، ماقم  زا  یحو  هدنروآ  هک  تسین  وگتفگ  ياج 
ماجنا هّللا » نذاب   » ار

.97/ هرقب [ 1]

215 ص : 
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: دننام دایز  هورگ  رب  مک  هورگ  يزوریپ  تایآ  نینچمهو  .دهد  یم 

(1) (. ...ِهّللا ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  هَلیلَق  هَِئف  ْنِم  ْمَک  )...

«. دندش بلاغ  رایسب ، یتیعمج  رب  دنوادخ  نذا  هب  هک  كدنا  یهورگ  اسب  هچ  »

(2) (.... َتُولاج َدُواد  َلَتَقَو  ِهّللا  ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف  )...

«. تشک ار  تولاج  دوواد  دندش و  زوریپ  ادخ  نذا  هب  تولاج  شترا  رب  تولاط  نازابرس  »

رشب تسا و  ادخ  عقاو  رد  لعف  هدنهد  ماجنا  دیوگب : دراوم  نیا  رد  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  یسک  ایآ  رگید ، تایآ  تسا  نینچمه 
، تسا تیلاعف  راک و  أدبم  نیا  رد  یناسنا  ره  ًاعقاو  تفگ :  دیاب  هکنیا  ای  و  دـشاب ؟ یم  ادـخ  زا  لعف  رودـص  رگاشامت  دراوم ، نیا  رد 

ماـجنا دـناوت  یمن  ادـخ  تساوـخو  نذا  نودـب  ار  یلمع  چـیه  يدروـم ، چـیه  رد  یناـکما ، دوـجوم  چــیه  هـکنیا  هـب  هجوـت  اـب  هـتبلا 
، هک دشاب  هتشاد  هدیقع  یسک  رگا  و   ( (3) دیناوخ یم  رایتخا  ربج و  باب  ًاصوصخم ، مالک ، ياهباتک  رد  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  ) دهد

هارمگ ارگ و  لطاب  هورگ  کی  هک  دوش  یم  بوسحم  هضّوفم »  » هورگ زا  ددرگ  يراـک  أدـبم  ناـهج ، رد  دـناوت  یم  یهلا  نذا  نودـب 
.دنشاب یم 

یهلا يایلوا  ياهراک  حیحص  ریغ  ریسفت 

هدنهد ماجنا  دوش : یم  ریسفت  نینچ  تداع  قراخ  ياهراک  عون  نیا  یهاگ 

216 ص : 

.249/ هرقب [ 1 - ] 1

.251/ هرقب [ 2 - ] 2
.فلؤم نیمه  زا   203 ص196 _ ادخ ، تافص  تخانش  باتک  هب : دینک  عوجر  [ 3 - ] 3

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 236 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_216_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_216_3
http://www.ghaemiyeh.com


قدـص ات  دریگ  یم  ماجنا  ربمایپ  هدارا  هب  نراقم  یهلا ، تردـق  هب  یگمه  ناربمایپ  تازجعم  اّما  تسا  ادـخ  دراوم  نیا  همه  رد  یعقاو 
یعنام اهنآ  هب  داجیا  قلخ و  تبـسن  تهج  نیا  زا  تسا  اهنآ  رودـص  رد  هطـساو  ماما  ربمایپ و  هک  اجنآ  زا  ددرگ و  رهاظ  نانآ  ياـعدا 

ملاع ماظن  رد  هک  ار  ییاهزیچ  اهنآ  رب  هدـیناسر و  لامک  يالعا  هبترم  هب  ار  اهنآو  هدـیرفآ  ار  ماما  ربمایپ و  دـنوادخ  هصالخ : .درادـن 
(1)  . دنک یم  قلخ  اهنآ  تیشم  هدارا و  نراقم  دنوادخ  دنیامن  هدارا  اهنآ  هچ  رهو  دیامرف  یم  ماهلا  تسا  حالص 

دوخ هب  ار  اهراک  عون  نیا  دـش  نایب  هک  روطنامه  نآرق ، تایآ  اریز  دـناسر ، یم  ار  نیا  زا  رتـالاب  ناربماـیپ  هراـبرد  نآرق  رهاوظ  یلو 
ار تقیقح  ( ُئِْرُبت  ) و ُُقلَْخت )  ) ياه هلمج  رد  هکنانچ  .درادن  ییوگزاجم  عون  چـیه  تبـسن  نیا  رد  دـهد و  یم  تبـسن  ایلوا  ناربمایپ و 

.میدرک نشور 

ناربمایپ دوخ  مییوگب  رگا  هک  تسا  هدش  روصت  هتفرگ و  ماجنا  كرـش  مهوت  زا  يرود  روظنم  هب  ایوگ  تروص  نیا  هب  زاجعا  ریـسفت 
.میدرگ یم  یگناگود  كرش و  عون  کی  راچد  دنروما  نیا  هدنروآ  دیدپ 

تیلعاف اهنآ  يارب  هدرک ، روصت  لقتـسم  ماجنا »  » و داجیا »  » ماقم رد  ار  نانآ  هک  تسا  یتروص  رد  كرـش  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
، مینک روصت  یهلا ، هدارا  نذا و  ياهنم 

217 ص : 

(261 ص 250 _ ج25 ،  ) راونـألاراحب رد  یـسلجم  موـحرم  ار  هیرظن  نیا  . 243 ص 242 _  نیدـحوملا ، سینا  ياـهیقرواپ  [ 1 - ] 1
 . هدرک حرطم 
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یگمه مینادب و  ...و  ندرک  تکرح  نتفگ ، نخـس  دننام  يداع  روما  رد  اهنآ  تیلعاف  ناسب  روما  نیا  رد  ار  نانآ  تیلعاف  هاگره  یلو 
تاذ هب  اجنآ  رد  للع  همه  هک  شنیرفآ  ماظن  ناسب  ار  اهنآ  راکو  مینادب ، قح  تاذ  لولعم  ار  ناسنا  تردقو  ناسنا ، تردـق  لولعم  ار 

یعیبـط و زا  معا  لـلع  همه  هک  مینک  یم  فارتـعا  اریز  دوب ، میهاوخن  كرـش  راـچد  زگره  مینک ، روصت  ددرگ ، یم  یهتنم  تیدـحا 
.دندرگ یم  یهتنم  وا  هب  درجم ،

نایب ام  هچنآ  اب  هکلب  تسین  راگزاس  ریسفت ، نیا  اب  زگره  هک  دراد  یترابع  دعب  هحفص  ود  هدش ، دای  بلطم  هدنسیون  هتـشذگ ، نیا  زا 
(1) .دشاب یم  راگزاس  رتشیب  میدرک 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  ياه  فرصت  . 5

ناونع هب  هام  یمارگ ، لوسر  نامز  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نآرق  رد  یتایآ  تسا و  یمالـسا  لـئاسم  زا  یکی  رمقلا ، » قش   » هلأـسم
: دیامرف یم  هکنانچ  دش ، مین  ود  زاجعا 

.(2) ٌّرِمَتْسُم ) ٌرْحِس  اُولوُقَیَو  اوُضِْرُعی  ًهَیآ  اْوَرَی  ْنِإَو  ُرَمَْقلا * َّقَْشناَو  ُهَعاّسلا  َِتبَرَْتِقا  )

رحس اهنیا  همه  دنیوگ  یمو  دننادرگ  یم  يور  دننیبب  يزاجعا )  ) يا هناشن  هک  یماگنه  دش ، هتفاکش  هام  دیدرگ و  کیدزن  زیخاتسر  »
«. تسا وداج  و 

يا هناشن  هک  یماگنه  :» دـیوگ یم  هک  موس  هیآ  اریز  .تسناد  طوبرم  زیخاتـسر  زور  هب  هیآ  رد  ار  هاـم  ندـش  مین  ود  ناوت  یمن  زگره 
مین ود  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  تسا ،» رحس  یگمه  دنیوگ  یم  دننادرگ و  یمرب  ار  دوخ  يور  دننیب  یم 

218 ص : 

هداد تادوجوم  رد  فرـصت  طلـست و  تردق  يا  هزادنا  هب  ناماما  یمارگ و  لوسر  هب  دنوادخ  : » دـسیون یم  هحفص 245  رد  [ 1 - ] 1
و دـنهدب .» یجراخ  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  دوخ  ینهذ  دوجو  هب  دـنناوت  یم  دنعـضاخ و  اـهنآ  لـباقم  رد  ضارعا  رهاوج و  یتح  هک 

ص 748.  . دنک یم  قیبطت  رتهب  ام  ریسفت  اب  هک  دراد  ییاه  هلمج  رد ص 250  نینچمه 
.2_1/ رمق [ 2 - ] 2
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.دنتشادنپ وداج  رحس و  ار  اهنآ  یلو  ، هتفای ققحت  نافلاخم  ناگدید  ربارب  رد  زاجعا  ناونع  هب  ناهج  نیا  رد  هام  ندش 

تایآ نیا  هک  دننک  یم  دییأت  یگمه  هک  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  يدایز  تایاور  هعیشو  ینـس  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  نیا ، رب  هوالع 
رمقلا قش  هزجعم  هب  طوبرم  ار  هیآ  نیا  نارـسفم  همه  : » دیوگ یم  یـسربط  تسا ، هدش  لزان  ربمایپ  نامز  رد  هام  ندش  مین  ود  هرابرد 

(1) «. دنناد یم  ربمایپ  نامز  رد 

(2) .تسا یمارگ  لوسر  نامز  رد  هام  ندش  هتفاکش  هدش  دای  تایآ  زا  دارم  هک  دندقتعم  نارسفم  مومع  دیوگ : یم  يزار  ماما 

تفگ ناوت  یمن  هاگ  چیه  .دروآ و  دیدپ  ار  يرثا  نانچ  هتـسناوت  هک  تسا  هدوب  راک  رد  يزومرم  لماع  ًامّلـسم  رمقلا » قش   » دروم رد 
نینچ أدـبم  هدومن و  دادمتـسا  یعیبطو  يرـشب  قوفام  يورین  زا  ربمایپ  هکلب  تسا ، هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  يرـشب  يورین  اب  ربماـیپ  هک 

.تسا هدیدرگ  يراک 

نیمه وا  زا  هک  هتفرگ  ماجنا  یعقوم  رد  تسرد  راک  نیا  هک  تسا  نیا  هدوب  رثؤم  راک  نیا  رد  ربمایپ  تساوخ  هدارا و  هک  نیا  رب  لیلد 
هکنیا تلع  دیدرگ و  مین  ود  هام  دومن ، هراشا  نآ  هب  دوخ  تشگنا  اب  ربمایپ  هک  يا  هظحل  تایاور  زا  یخرب  هبانبو  دـش ، هتـساوخ  راک 

.میدومن هراشا  نآ  هتکن  هب  هتشذگ  رد  هک  تسا  نامه  دومن  هدافتسا  يا  هداس  هلیسو  نینچ  زا  ربمایپ 

219 ص : 

ص 186. ج5 ، ادیص ، ط  نایبلا ، عمجم  [ 1 - ] 1
.رمق هروس  ریسفت  لیذ  ص 748  ج8 ، رصم ، ط  بیغلا ، حیتافم  [ 2 - ] 2

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_219_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_219_2
http://www.ghaemiyeh.com


هغالبلا جهن  زا  یهاوگ 

هک ار  گرزب  یماقم  وت  دـنتفگو : دـندمآ  شیرق  هک  مدوب  یمارگ  ربمایپ  روضح  رد  نم  دـیوگ : یم  هعـصاق »  » هبطخ رد  ناـنمؤم  ریما 
میناد یم  یناشوپب ، لمع  هماج  نآ  رب  هاگره  هک  میهاوخ  یم  يراک  وتزا  ام  .ینک  یم  اعّدا  دـنا ، هدرکن  اعّدا  ار  نآ  وت  ناکاین  زگره 

؟ دیهاوخ یم  هچ  دومرف : ربمایپ  ییوگغورد ، رگوداج و  وت  هک  میمهف  یم  يدادن  ماجنا  رگاو  یتسه ، ادخ  هداتسرف  ربمایپ و  وت  هک 

! دتسیاب وت  ربارب  رد  دوش و  هدنک  دوخ  ياج  زا  تخرد  نیا  یهاوخب  هک  میهاوخ  یم  دنتفگ :

یگمه ؟ دیهد یم  یهاوگ  ادخ  یگناگی  هب  ایآ  داد ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  ادخ  هاگره  .تسا  رداق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دومرف : ربمایپ 
تیادـه امـش  زا  یهورگ  هک  مناد  یم  یلو  مهد  یم  ناشن  ار  نآ  هداد و  ماجنا  دـیهاوخ  یم  نم  زا  هچنآ  دومرف : ربمایپ  یلب ، دـنتفگ :

.دندرگ یم  هتخیر  هاچ  نایم  رد  هدش و  هتشک  ردب  نیمزرس  رد  هک  دنتسه  يدارفا  امش  نایم  ردو  دنوش ، یمن 

نم هک  یناد  یم  يراد و  نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  رگا  تفگ : درک و  تخرد  هب  ور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ 
! تسیاب نم  ربارب  رد  دنوادخ  نذا  هب  وش و  هدنک  دوخ  ياج  زا  دوخ ، هشیر  گر و  نامه  اب  متسه ، ادخ  ربمایپ 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

رپ و يادص  ناسب  ییادص  دوب _  هتـساخرب  وا  زا  یبیهم  يادـص  هک  یلاح  رد  تخرد  تسا ، هتخیگنارب  قحب  ار  ربمایپ  هک  ییادـخ  هب 
هخاش داتسیا و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  ربارب  رد  دش و  هدنک  ياج  زا  شا  هشیر  گر و  نامه  اب  اهغرم _  ندز  لاب 

نم و  دنکفا ، نم  شود  رب  ار  دوخ  ياه  هخاش  زا  یخرب  ربمایپ و  رس  رب  ار  دوخ  دنلب 

220 ص : 
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تخرد هک  دنتساوخ  وا  زا  رگید  راب  یهلا  تیآ  نینچ  ندید  اب  شک  ندرگ  ربکتم و  هورگ  نآ  مدوب ، هداتسیا  ربمایپ  تسار  فرط  رد 
رگید راب  دـمآرد ، تروص  نامه  هب  زین  تخرد  درک  رما  ربماـیپ  ددرگ ، زاـب  دوخ  ياـج  هب  رگید  یمین  دـنامب و  یمین  ددرگ ، مین  ود 

(1) .تشگزاب دوخ  ياج  هب  زین  رگید  مین  نآ  درک و  رما  ربمایپ  ددرگ ، زاب  دوخ  ياج  هب  زین  رگید  مین  نآ  دنک  رما  ربمایپ  دنتساوخ 

: دنبایرد ار  ریز  رد  هدش  دای  تاکن  دنناوت  یم  رتهب  دننک ، هدافتسا  هغالبلا  جهن  یبرع  نتم  زا  دنناوت  یم  هک  يدارفا 

: دومرف نانآ  خساپ  رد  ربمایپ  دنتساوخ ، یتیآ  نینچ  کی  وا  زا  شیرق  هک  یماگنه  . 1

(. ریدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  ّنإ  ) 

«. تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  »

تردق اب  زگره  مبلط و  یم  دادمتسا  دنوادخ  نایاپ  یب  تردق  زا  راک  نیا  ماجنا  رد  نم   » هک دنک  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  نانآ  هجوت  ات 
«. منز یمن  راک  نیا  هب  تسد  يرشب  دودحم 

«. ِهّللا ِنْذِِإب  َّيَدَی  َْنَیب  یفِقَت  یّتَح  ِِکقوُرُِعب  یعَلَْقناَف  :» دومرف نینچ  داد ، رارق  باطخ  دروم  ار  تخرد  هک  یماگنه  . 2

!«. ریگ رارق  نم  ربارب  رد  وش و  هدنک  دوخ  ياج  زا  تا  هشیر  گر و  اب  سپ  »

ظفل حیـسم  ترـضح  ناسب  دـنزب  يا  هداعلا  قراخ  راک  نینچ  هب  تسد  دوخ  تساوخو  هدارا  اـب  دـهاوخ  یم  ربماـیپ  هک  يا  هظحل  رد 
ات درب ، یم  راکب  ار  هّللا » نذإب  »

221 ص : 
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، لاح نیع  رد  یلو  تسین ، دنوادخ  تیشم  تردق و  زا  زاین  یب  يراک  چیه  ماجنا  رد  يدوجوم  چیه  هک  دنامهفب  همه ، وت و  نم و  هب 
ربمایپ تساوخ ، یم  شیرق  عقوم  ره  اذل  و  دشاب ، یم  ربمایپ  ذـفان  تساوخ  هدارا و  نامه  یعقاو  لماع  هک  تسا  یکاح  هبطخ  ِرـسارس 

: دوب نینچ  وا  نامرف  نیتسخن  دیآرد و  تروص  نامه  هب  هک  داد  یم  نامرف  تخرد  هب  هلصافالب 

«. نک نانچ  نینچ و  متسه  ادخ  ربمایپ  نم  هک  یناد  یم  يراد و  نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  هاگره  تخرد  يا  »

مدص کی  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  خـیرات  ریـسفت و  ثیدـح و  ياهباتک  رد  ینیوکت  تیالو  عون  نیا  رب  دـهاوش 
ناکاکـش و یتح  دارفا  همه  ات  میداهنن ، رتارف  هغالبلا  جـهنو  ینآرق  صوصن  زا  ماگ  دوخ  بلاطم  تاـبثا  رد  اـم  یلو  درادـن ، ار  اـهنآ 

.دنیامن رواب  زین  ناروابرید 

ار هلمج  نامه  دـیاب  نانآ  هراـبرد  دـندرگن و  زاـب  قح  هار  هب  یلبق  ياهیروادـشیپ  رثا  رب  هورگ  نیا  زا  یخرب  هک  مینک  یم  روصت  یلو 
یمن زاـب  تقیقحو  قح  هار  هب  امـش  هک  مناد  یم  نم  و  «. » ریَخ یلإ  َنُوئیُفت  ـال  ْمُّکنأ  ُملعـأل  ّینإَو  :» دومرف شیرق  هب  ربماـیپ  هک  مییوگب 

«. دیدرگ

، دسیونب ار  قیاقح  تسا ، ادخ  باتک  شور  هک  بصعت  زا  رود  یفرط و  یب  لامک  اب  هک  تسا  نیا  یمالسا  هدنسیون  کی  هفیظو  یلو 
.دنریگب هرهب  نآ  زا  دنرادروخرب ، هدنز  ياهنادجو  زا  هک  وج  تقیقح  نیب و  عقاو  ياههورگ  ات 

وترپ رد  ناسنا  دروآ و  یم  دـیدپ  یـصاخ  يورین  ناسنا ، نطاب  رد  تیدوبع ، هار  ندومیپ  و  ادـخ ، یگدـنب  هک  میتفگ  ثحب  زاغآ  رد 
: ددرگ یم  ریز  روما  أدبم  نآ ،

.سفن رب  طلست  . 1
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.صاخ شنیب  . 2

.هدنکارپ راکفا  رب  طلست  . 3

.حور زا  ندب  هیلخت  . 4

.ندب رد  فرصت  . 5

.شنیرفآ ناهج  رد  فرصت  . 6

.مییوگب نخس  تیدوبع  هژیو  ِرثا  نیمتفه  نوماریپ  هک  هدیـسر  ارف  نآ  تقو  نونکا  تسا ، حیحـص  یگدنبو  تیدوبع  راثآ  اهنیا  همهو 
: مینک ناتمیدقت  همدقم  ناونع  هبار  یبلطم  ًالبق  هک  تسا  مزال  یلو 

ناهج فیطل  ماسجا 

یم یخزرب »  » مسج حالطـصا ، رد  ماـسجا  عون  نیا  هب  دـنرت ، فیطل  يداـم  ماـسجا  زا  هک  دـنراد  دوـجو  یماـسجا  یتـسه  ناـهج  رد 
.دنشاب یم  اراد  ار  داعبا  گنر و  لکش و  لیبق : زا  ماسجا  صاوخ  اما  دنینامسج  هدام  دقاف  ماسجا ، عون  نیا  دنیوگ ،

درومدینک یم  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  ار  هچنآ  ای  و  دیریگب ، رظن  رد  ار  ینهذ  حابـشا  روص و  تسا  بوخ  بلطم ، ندـش  نشور  يارب 
زا یگمه  هک  دراد ، راکو  رس  یماسجا  روص و  حابشا و  هلسلس  کی  اب  فقوم  ود  نیا  رد  ناسنا  هک  تسین  یکش  دیهد ، رارق  یسررب 

.دنرادن ینامسج  هدام  اّما  دنرادروخرب ، مسج  صاوخ  راثآ و 

نهذ طیحم  رد  هچنآ  .دـنک  یم  مسجم  دوخ  نهذ  رد  شتایـصوصخو  داـعبا  ماـمت  اـب  ار  نارهت  رهـش  تروص  هظحل  کـی  رد  ناـسنا 
، تسا هدام  دقاف  دراد  دوجووا 
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.دنک یم  هدهاشم  ایؤر  ملاع  رد  هک  يروص  تسا  نینچمه  و  دراد ، ار  ماسجا  دُعب  گنر و  لکش و  تروص و  اّما 

رتگرزب و قیاقح  هب  یپ  کچوک ، ياه  هنومن  نیا  زا  ناسنا  تقیقح  رد  دزاس و  انـشآ  خزرب  ناـهج  اـب  ار  اـم  دـناوت  یم  دروم  ود  نیا 
: دنک یم  هراشا  نآ  هب  یتایآ  رد  نآرق  هک  درب  یم  رت  هدرتسگ  رت و  عیسو  یناهج 

(1) ( . ...َعابُرَو َثُالثَو  یْنثَم  هَِحنْجَأ  یلوُأ  ًالُسُر  ِهَِکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرألاَو  ِتاومَّسلا  ِرِطاف  ِهّللُدْمَحلا  )

هناگراهچ ای  هس  ای  ود  ياهلاب  ياراد  هک  داد  رارق  یناناسر  مایپ  ار  ناگتشرف  ،و  تسا نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ ، هک  ار  يادخ  ساپس  »
«. دنا

، دننک یم  زاورپ  نارکیب  ياضف  رد  ددعتم ، ياهلاب  اب  هک  تسا ، هتشرف  مان  هب  یتادوجوم  یتسه  ناهج  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رهاظ 
یلاـخ یتادوجوم  نینچ  زا  یتـسه  هحفـص  هک  تسین  نیا  رب  هاوگ  مینیب ، یمن  دوخ  ناگدـید  اـب  ار  فیطل  تادوـجوم  نیا  اـم  رگا  و 

تسا و نیمه  هتـشرف  تقیقح  تفگ  ناوت  یمن  نینچمه  مینک ، لیوأت  ار  هیآ  رهاظ  تهج  نودب  میرادن  قح  ام  رگید  فرط  زا  تسا ،
ار دوخ  نوگانوگ  ياهلاب  ای  یخزرب و  یلاثم و  دوجو  اب  یهاگ  هک  دنشاب  يدنمورین  تادوجوم  ناگتـشرف  هک  تسین  دیعب  هکلب  .سب 

.دندرگ یم  مسجمو  لثمتم  دنلاب  ياراد  هک  يرگید  دوجوم  ای  ناسنا  تروص  هب  رگید ، ترابع  هب  دنهد ، یم  ناشن 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دیدرگ  لثمتم  یناسنا  تروص  هب  میرم »  » يارب حور »  » مان هب  يا  هتشرف  هک  تسا  نیا  راتفگ  نیا  هاوگ 

(2) ( . ًاّیِوَس ًارََشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  )...
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«. دیدرگ مسجم  لماک  یناسنا  تروص  هبوا  يارب  تسا ) يرگید  هتشرف  ای  لیئربج  دوصقم   ) حور »

فیطل ماسجا  هدهاشم  . 7

هن هدرک ، ادـیپ  ماسجا  هنوگ  نیا  تیؤر  رب  تردـق  هک  تسا ، نیا  تسا  یحور  تردـق  یگدـنب و  لوصحم  هک  تیالو  راـثآ  زا  یکی 
نینچ تثعب  زاغآ  رد  ربمایپ  اب  ار  دوخ  یگدنز  عضو  نانمؤمریما  دونش ، یم  زین  ار  اهنآ  ياهادص  هکلب  دنیب ، یم  ار  فیطل  ماسجا  اهنت 

: دنک یم  حیرشت 

یلـص  ) یمارگ ربمایپ  زا  مدینـش ، یحو ، لوزن  عقوم  ار  ناطیـش  هلانو  مدرک ، یم  مامـشتسا  ار  توبن  يوب  مدید ، یم  ار  یحو  رون  نم  »
، تسا هدش  سویأم  دتـسرپب  ار  وا  یـسک  هک  نیا  زا  تسا  ناطیـش  هلان  نیا  دندومرف : تسیک ؟ هلان  نیا  مدیـسرپ : ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا 

نم ریزو  وت  یلو  یتسین ، ربمایپ  وت  هکنیا  زج  يونش ! یم  مونش ، یم  نم  هک  ار  هچنآ  ینیب و  یم  زین  وت  منیب  یم  نم  هک  ار  هچنآ  یلع !
(1) «. یتسه میقتسم  طارص  رب  و 

هار ناگدـنیوپ  نآ  زا  هک  تسا ، يونعم  تایح  هجیتنو  حور  لامک  هناشن  يداع  ریغ  ياهادـص  ندینـشو  ناگتـشرف  ندـید  رب  تردـق 
لامک یحور و  تردق  هب  زاین  لیئربج ، تیؤر   (2) دید یهَْتنُملا )  ُهرْدِس   ) دزن ار  لیئربج  نآرق ، صن  هب  یمارگ  ربمایپ  تسا ، یگدـنب 

.دنک هدهاشم  ار  يدوجوم  نینچ  ات  دشخب  یم  ییاناوت  ناسنا  هب  هک  دراد ، يونعم 

225 ص : 

(. هعصاق هبطخ 234( مالسإلا  ضیف  هغالبلا  جهن  [ 1 - ] 1
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هب هک  دـهد  یم  تراشب  يو  هب  واو  دـیوگ  یم  نخـس  وا  ابو  ددرگ  یم  هتـشرف  ندـید  هب  رداق  میرم  اهنت  لیئارـسا  ینب  نانز  ناـیم  رد 
.تسا هدوب  اراد  وا  هک  دشاب  یم  یحور  لامک  هجیتن  تالامک  نیا  همه   (1) دوش یم  دنزرف  ياراد  يدوز  نیمه 

ینیوکت تیالو  نوماریپ  شسرپ  دنچ  هب  خساپ 

ياه هدیدپ  مامت  ًالثم  دنراد ، یصاخ  دیاقع  یلقع ، فراعم  نوماریپ  هک  دنتسه  ننـست  لها  یمالک  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هرعاشا » »
ار یبوچ  هّرا  اب  راّجن  هک  یماگنه  ًالثم  دنناد ، یمن  شیب  یتلآ  میمان  یم  ببـس  ام  ار  هچنآ  و  دـنناد ، یم  ادـخ  میقتـسم  لعف  ار  ناهج 
هب هکلب  .تسا  راّجن  هّرا  ناسب  ناـنآ  رظن  رد  یعیبط  لـلع  ماـمت  .تسا  هلیـسوو  تلآ  وا  يارب  هّرا  تسا و  راّـجن  یعقاو  هدـنُرب  درب ، یم 

يرثا تیـصاخ و  للع ، ِدوخ  نانآ  هدیقع  هب  اریز  دشاب ، یم  راّجن  هّرا  تیعقوم  زا  رتمک  یعیبط  للع  تیعقوم  نانآ ، زا  یهورگ  هدیقع 
.تسا یگدنرب  تیصاخ  ياراد  ام  رظن  رد  هّرا »  » هک یتروص  رد  دنرادن ، شیوخ  تاذ  رد 

، رون دیـشروخ و  و  ترارح ، شتآ و  ناـیم  تسا و  ادـخ  لـعف  ًامیقتـسم  دیـشروخ ، ییانـشورو  شتآ  ندـنازوس  هک  دـندقتعم  ناـنآ 
روـن دیـشروخ ، زا  سپو  یگدـنزورف  شتآ  دوـجو  زا  سپ  هک  هتفرگ  قـلعت  نیا  رب  ادـخ  هدارا  هکلب  تـسین ، يا  هـطبار  نیرتـکچوک 

.دنرادن یتلاخد  نیرتکچوک  اه  هدیدپ  نیا  رد  دیشروخو  شتآ  هک  یلاح  رد  دنیرفایب ،

نآرق صوصن  دـهد ، یم  یهاوگ  نآ  فالخ  رب  هبرجت  نادـجو و  هکنیا  رب  هوالع  اریز  تسین ؛ ینخـس  رکفت  زرط  نیا  یگیاـپ  یب  رد 
و دشاب ، یم  نآ  فالخ  رب  زین 
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زا دراوم  زا  يا  هراپ  رد  یخرب  هک  تسا  هدـش  ببـس  رکف  نیمه  یلو   (1) دناد یم  ّرثؤم  دوخ ، راثآ  ندـیرفآ  رد  ار  یعیبط  للع  نآرق 
هک اجنآ  ات  دننادن ، شیب  يا  هلیسو  ار  ناربمایپو  دنهد  تبـسن  ادخ  دوخ  هب  ًامیقتـسم  ار  ناربمایپ  تازجعم  هدومن و  يوریپ  بتکم  نیا 

: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  درادن ، « یمالسا لئاسم   » رد یصصخت  نیرتکچوک  هک  يدرف 

تسا لوا  عون  زا  یـشهج ، یناهگان و  يرگید  ، رارمتـسا اب  تباث و  یکی  تسا : هنوگ  ود  تعیبط  رد  ادخ  هدارا  فرـصت  لمع و  زرط  »
نیاربانب دنک ، یم  روهظ  تعیبط  رد  هک  یتازجعم  زا  دنترابع  مود  عوضوم  و  دـنرادرب ، رد  ار  تقلخ  تباث  نیناوق  هک  یعیبط  ياهتنس 

دـننک و یم  زورب  تعیبط  لد  زا  ناربمایپ  تلاسر  تابثا  يارب  یهلا  هدارا  هب  هک  دنتـسه  یعیبط  ییاهـشهج  تازجعم ، هک  دـش  نشور 
«. درادن تلاخد  اهنآ  ندش  راکشآ  رد  هجو  چیه  هب  يرشب  تردق 

بابـسا هلأسم  هب  و  دـنناد ، یم  ادـخ  میقتـسم  لعف  ار  یعیبط  ریغ  یعیبط و  ياه  هدـیدپ  مامت  هک  تسا  يرعـشا  ناوریپ  رکفت  زرط  نیا 
.دنتسین دقتعم  تسا ، راوتسا  نآ  ساسا  رب  شنیرفآ  نامزاس  هک  تاببسمو 

.دوش یم  یسررب  لامجا  روطب  هک  تسا  هدروآ  یلیالد  دوخ  راتفگ  يارب  هدنسیون 

(2) (. ُنوکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  : ) دیامرف یم  نآرق  . 1

وا هب  و   ) دنک هدارا  ار  يزیچ  نوچ  هک  تسا  نینچ  تازجعم ) رد   ) وا رما  »
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.میا هدرک  سکعنم  نشور  روط  هب  هعومجم  نیا  لّوا  دلج  رد 
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هدارا هب  تازجعم  سپ  دریگ ) یم  دوخ  هب  ینیوکت  تروص  «) دش دهاوخ  هلصافالب  زیچ  نآ  شاب ) ) ْنُک دیوگب : نآ  هب  و  دهدب ) نامرف 
.تسا اهورینو  داوم  قوفام  ملاع ، قّالخ 

هیآ 82» سی   » هروس رد  لالدتـسا  دروم  هیآ  دراد ، ناربمایپ  هزجعم  هب  یطابترا  هچ  هیآ  نیا  هک  دـهد  حیـضوت  دـیاب  هدنـسیون  خـساپ :
زگره و  تسا ، هدـماین  نایم  هب  ناربمایپ  هزجعم  زا  یثحب  نآ  رد  زگره  تسا و  داعم  هب  طوبرم  نآ  دـعبام  لبقام و  تسا و  هدـش  دراو 

.تسا هدرک  هیکت  درادن  طابترا  ناربمایپ  هزجعم  هب  هک  هیآ  نیا  يور  ارچ  هدنسیون  هک  تسین  مولعم 

زج نیا  دشاب و  نوریب  یّلکب  يژرنا  هدام و  یگدنز  زا  هدوب و  طیحم  تانئاک  هب  تبسن  هک  تسا  يا  هدارا  نأش  رد  ینیوکت  تیالو  . 2
.تسین یهلا  طیحمو  قّالخ  هدارا  رد 

نوناک زا  هک  یتردق  وترپ  رد  یحور  لماکت  رثا  رب  ادـخ ، صوصخم  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  هک  تسین  نیا  زج  ینیوکت  تیالو  خـساپ :
رد هک  تسا  یـسک  نآ  زا  راک  نیا  هک  مییوگب  دیاب  لیلد  هچ  هب  دنک ، فّرـصت  ناهج  زا  یئزج  رد  دناوتب  تسا ، هدرک  بسک  تردق 

، دوخ ناگدنب  زا  یکی  هب  تساوخ  ادخ  هاگره  میوشب ؟ ادخ  هقلطم  تردق  رکنم  دـیاب  ارچ  دـنک ؟ یم  یگدـنز  هدام  زا  جراخ  ناهج 
؟ دریگن قلعت  نآ  رب  تردق  هک  تسا  لاحم  روما  لیبق  زا  رگم  تسا ؟ ادخ  هدارا  هار  رس  رب  یعنام  هچ  دیامرفب  تیانع  ار  یتردق  نینچ 

.دنک یم  لالدتسا  هدش  هداد  حیضوت  یسیع  زاجعا  هب  طوبرم  تایآ  رد  هک  هّللا ) نذإب   ) هلمج هب  هدنسیون  سپس  . 3

زا يرایـسب  خساپ  ات  مییوگب  نخـس  رت  هدرتسگ  يردـق  ینیوکت  تیالو  نوماریپ  تسا  مزال  دـیدرگ ، یهتنم  اجنیا  هب  ثحب  هک  نونکا 
اسران لطاب و  ياه  هشیدنا 
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.ددرگ نشور 

ینیوکت تیالوو  دیحوت  . 1

تلع زا  يا  هثداح  هدیدپ و  ره  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هنامیکح  هدارا  تسا ، تاببسم  بابسا و  ناهج  شنیرفآ ، ناهج 
تـسوا .دنریگ  یم  ورین  تردـق و  وا  زا  هدـش و  یهتنم  ادـخ  هب  یگمه  لیلاعم  للع و  ماظن  لاح ، نیع  رد  و  ددرگ ، رداص  دوخ  هژیو 
تقیقح رد  دزاس و  یم  هدامآ  دوخ ، هژیو  ِلولعمِداـجیا  يارب  ار  نآ  و  دـشخب ، یم  ورین  تردـق و  نآ  هب  و  دـنیرفآ ، یم  ار  ببـس  هک 

دادمتـسا وا  زا  یگمه  دـنراد  يرگ  هولج  تاببـسم  بابـسا و  تروص  هب  هک  ناهج  ماظن  و  تسا ، یکی  ناـهج  ماـمت  رد  یعقاو  رثؤم 
.دنوش یم  یهتنم  وا  هب  هتفرگ و 

ترـضح یبوبر  هاگتـسد  لـباقم  رد  هک  مینکن  روصت  و  مینادـن ، لقتـسم  دوخ ، ِریثأـت  رد  ار  یببـس  ره  هک  تسا  نیا  دـیحوت  تقیقح 
ادخ هدارا  زا  ادج  وا  هدارا  دنک و  فرـصت  شنیرفآ  ماظن  رد  و  دـنک ، داجیا  ار  يزیچ  لقتـسم  روط  هب  دـناوت  یم  يدوجوم  تیدـحا ،

.تسا هدش  وگتفگ  ثحب و  نآ  زا  دیحوت  بتارم  رد  هدرتسگ  روط  هب  هک  تسا  لاعفا  رد  دیحوت  نامه  نیا  و  دشاب ، یم 

ام هاگره  اریز  تسا ؛ دیحوت  نیع  هکلب  تسین ، كرش  اب  هتخیمآ  اهنت  هن  ادخ ، يایلوا  ینیوکت  تیالو  هب  داقتعا  لصا ، نیا  نتفریذپ  اب 
تامارکو ناربمایپ  تازجعم  دننام : يداع  ریغ  هاوخو  نتفگ ، نخـس  نتفر ، هار  دـننام : يداع  هاوخ  ار _  یـسک  تاکرح  نیرتکچوک 

كرش هب  هدولآ  تروص  نیا  رد  دهد ، یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  یهلا  لوحو  تردق  نودب  وا  هک  مینک  روصت  مینادب و  لقتسم  ایلوا _ 
.میا هدش 

ادـخ هدارا  زا  ادـج  ار  وا  هدرکن و  روصت  لقتـسم  يا ، هدـیدپ  لـعف و  عون  ره  هراـبرد  يا ، هبترم  ماـقم و  ره  رد  ار  يا  هدـنب  رگا  یلو 
هداج زا  ماگ  مینادن 
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.میا هدشن  فرحنم  قح  طارص  زا  هداهنن و  رتارف  دیحوت 

لقتـسم راک  نیا  رد  ار  نانآ  و  میهد ، تبـسن  ناگدـنب  دوخ  هب  ار  یعیبطو  يداـع  ياـهراک  هک  تسین  نیا  كرـش  دـیحوت و  كـالم 
راچد كرـش  زا  رارف  رطاخ  هب  عقوم  نیا  رد  اریز  میهد ؛ تبـسن  ادـخ  هب  ًامیقتـسم  ار  یعیبط  ماظن  زا  جراخ  گرزب  ياهراک  مینادـب و 

لوح و زا  زاین  یب  لقتـسم و  تیلعاف ، ماقم  رد  اهراک  مامت  رد  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  تسا  نیا  دـیحوت  كالم  هکلب  میا ، هدـش  كرش 
هداعلا و قراخ  ياهراک  نایم  تمـسق  نیا  رد  مینک و  روصت  ناگدـنب  تساوخ  قوفام و  ار  یهلا  تیـشم  هدارا و  و  مینادـن ، ادـخ  هوق 

.میراذگن یتوافت  هریغ 

معا ناهج  رد  يدوجوم  چیه  دومن ، یسررب  دیجنس و  یبوبر  ماقم  هب  تبـسن  ار  ناهج  تادوجوم  مامت  تیعقوم  فقوم و  دیاب  ًالوصا 
زا يرثؤم _  ره  ریثأت  یلعاف و  ره  ندوب  لـعافو  ددرگ ، يرثاو  راـک  أدـبم  یهلا ، تردـق  نذا و  نودـب  دـناوت  یمن  يداـم  درجم و  زا 
 _ ...و حیسم  ترضح  ندرک  هدنز  نداد و  افش  ات  ناسنا  نتفگ  نخس  نتفر و  هار  زا  هام ، یناشفا  رون  ات  هتفرگ  دیشروخ  یگدنشخرد 

تمـسق نیا  رد  و  دسر ، یم  وا  هب  یبوبر  ماقم  زا  ینآ  ره  هک  تسا  ییورین  هیاس  رد  و  هدرک ، ذخا  ادـخ  زا  هک  تسا  یتردـق  وترپ  رد 
ناسنا دوخ  لولعم  ینعم  کی  هب  ناسنا  ياهراک  همه  تسین و  یتوافت  يداع ، ریغ  يداع و  ياهراک  نایم  اناد ، ریغ  اناد و  لعاف  ناـیم 

.تسا ادخ  لولعم  رظن  کی  هب  و 

« ِنیرمألا َْنَیب  ٌرمأ  َْلب   » تروص هب  زین  تلاسر  نادناخ  رتاوتم  ثیداحا  رد  هکلب  دنک ، یم  تابثا  یفـسلف  نیهارب  اهنت  هن  ار  تقیقح  نیا 
اهیربج نامه  نانآ  دنناد و  یمن  شیب  یتلآ  ار  دوخ  هتـسناد و  ادخ  لعف  ًامیقتـسم  ار  ادخ  ناگدنب  ِراک  یهورگ  اریز  تسا ، هدش  دراو 

رد ار  رشب  هک  تسا  هضِّوَفُم »  » تیعمج هورگ  نیا  ربارب  رد  دنیوگ ، یم  هرِّبَُجم »  » اهنآ هب  نادنمشناد  حالطصا  رد  هک  دنتسه 
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میراد زاین  ادخ  هب  شیوخ  دوجو  لصا  رد  ام  : » دیوگ یم  طقف  دیامن و  یم  روصت  یهلا  تردق  زا  زاین  یب  لقتسم و  شیوخ  ياهراک 
«. داجیا لعف و  رد  هن 

َْلب َضیوفَت  الَو  َْربَج  ال  : » دـنا هدومرف  هتخادرپ و  بتکم  ود  ره  در  هب  يوبن  مولع  یهلا و  باتک  زا  ماـهلا  اـب  هعیـش ، موصعم  ناـیاوشیپ 
(1) «. ِْنیََتلِْزنَملا َْنَیب  ٌَهلِْزنَم 

(«. ود نیا  نایم  تسا  یهار  ) لزنم ود  نیا  نایم  تسا  یلزنم  هکلب  ضیوفت  هنو  تسا  حیحص  ربج  هن 

وا هب  گرزب  دنوادخ  رگاو  تسوا ، تردق ، همشچرس  اریز  درک ، هدنز  ادخ  : » تفگو دیمان  ادخ  لعف  ناوت  یم  ار  یسیع  یشخب  ناوت 
دناوخ و حیـسم  لعف  ار  نآ  ناوت  یم  هک  نانچمه  دش ،» یمن  هدـنز  يا  هدرم  درک و  یمن  ادـیپ  افـش  يرامیب  زگره  داد ، یمن  تردـق 

«. درب راک  هب  دروم  نیا  رد  يدازآ  ّتیرح و  لامک  اب  دوب  هداد  وا  هب  ادخ  هک  ار  یتردق  اریز  درک ؛ هدنز  ار  هدرم  حیسم  : » تفگ

: دیامرف یم  هکنانچ  دریگ ، یم  ار  امش  ياهناج  هک  تسا  وا  دیامرف  یم  دناد و  یم  ادخ  لعف  ار  حور  ضبق  اجکی  دیجم  نآرق 

(2) ( . ...اِهتْوَم َنیح  َسُْفنَألا  یَّفوَتَی  ُهّللا  )

«. دریگ یم  گرم  عقوم  ار  دارفا  ناج  دنوادخ  »

: دیامرف یم  دناد و  یم  گرم  هتشرف  لعف  ار  نآ  رگید  ياج  رد  و 

(3) (. ...ْمُِکب َلِّکُو  يذَّلا  ِتْوَملا  ُکَلَم  ْمُکیِّفَوَتَی  ُْلق  )

«. دریگ یم  ار  امش  ناج  تسا  هدش  هدرامگ  امش  رب  هک  توملا ) کلم   ) يا هتشرف  وگب  »
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هک یتردق  ییاناوت و  اب  وا  و  تسا ، ناهج  راگدرورپ  یبیغ  زابرـس  یهلا و  رومأم  گرم » هتـشرف   » هک تسا  نیا  تبـسن  ود  نیا  هتکن  و 
.دریگ یم  ار  دارفا  ناج  وا  نذا  نامرف و  هب  تسا ، هتفرگ  ادخ  زا 

هیاس رد  هدوب و  یهلا  رومأم  ود  ره  تساراد و  توملا » کلم   » هک تسا  یتیعقوم  نامه  ياراد  زیگنا  تفگش  لامعا  ماجنا  رد  حیـسم 
هدوب و ساسا  یب  ًالماک  ینیوکت  تیالو  هرابرد  كرـش  هشیدنا  عون  ره  نیاربانب ، دنهد ، یم  ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  دـنوادخ  تردـق 

.تسا گرزب  دنوادخ  هب  ناهج  للع  تبسن  رد  تقد  مدع  زا  یکاح 

تیرشب عوضومو  ینیوکت  تیالو  . 2

تیرـشب همزال  تسین و  راگزاس  تیرـشب  ماقم  اب  شنیرفآ  رد  فرـصت  هداعلا و  قراخ  راک  عون  ره  ماجنا  هک  دوش  یم  روصت  یهاـگ 
.دهنن رتارف  نآ  زا  ماگ  هتشاد و  يداع  روما  ماجنا  رب  تردق  اهنت  هک  تسا  نیا 

: دومرف نانآ  خساپ  رد  ترضح  دنتساوخ ، یتازجعم  هتشر  کی  ربمایپ  زا  شیرق  ناکرشم  هک  یماگنه  تهج  نیا  زا 

(1) ( . ًالوُسَر ًارََشب  ّالِإ  ُْتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناْحبُس  )...

«. متسه يرگید  زیچ  ناسر  مایپ  يرشب  زج  نم  ایآ  مراگدرورپ ، تسا  هزنم  »

هتفرگ جوا  رتشیب  مالسا  ییاسانش  يارب  ناسانشرواخ  هجوت  هک  ریخا  نرق  ود  نیا  رد  مییوگ : یم  لامجا  روط  هب  بلطم  نیا  خساپ  رد 
تابثا يارب  و  دوب ، تمارک  زاجعا و  عون  ره  دقاف  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نانآ  نانخس  زا  یکی  تسا 
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(1) .دنا هدرک  لالدتسا  يرگید  تایآ  هدش و  دای  هیآ  هب  شیوخ  ياعدم 

زا عالطا  مدـع  زا  یکاح  دوخ  تسا ، « ییارگ ّتیحیـسم   » عون کی  هک  نیا  رب  هوالع  ینیوکت ، تیالو  یفن  رب  تاـیآ  نیا  هب  لالدتـسا 
.تسا هدومن  لوحم  یبوبر  تساوخ  هدارا و  هب  ار  زاجعا  هدرک و  یفرعم  ار  دوخ  اهنآ  رد  ربمایپ  هک  تسا  تایآ  نیا  حیحص  دافم 

هتفگ هک  دـناد  یمن  مزال  هدرک و  وگتفگ  ثحب و  ناربمایپ » یناهج  تلاسر   » باتک رد  تایآ  نیا  دافم  رد  هدرتسگ  روط  هب  هدـنراگن 
.دوش یم  روآدای  لامجا  روط  هب  یلو  دنک ، رارکت  ار  دوخ  ياه 

یم هکنانچ  دنوادخ ، نداد  ناشن  دـننام   (2) دوب عنتمم  لاحم و  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنتـساوخ  يا  هناگتفه  تازجعم  ناربماـیپ ، زا  ناـنآ 
ادخ ( :» ِهّللِاب َِیتَْأت  ْوَأ  : ) دنتفگ

233 ص : 

نیا يروآدرگ و  دوخ  باتک  رد  ار  تایآ  نیا  رثکا  تسا  سدقملا  تیب  یحیـسم  ياملع  زا  یکی  هک  قدـص  هوکـشم  فلؤم  [ 1 - ] 1
هس تسیب و  تلاسر   » نوماریپ یباتک  رامعتسا  نارازگتمدخ  زا  یکی  ًاریخا  .تسا  هدش  پاچ  روهال  رد  همجرت و  زین  یسراف  هب  باتک 
زار  » ناونع تحت  باتک  نیا  رب  هک  يدقنرد  هدنراگن  تسا ، هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  تایآ  نیا  مظعا  تمسق  هتـشون و  ربمایپ  هلاس »

.تسا هدرک  نشور  ار  اهنآ  فادها  هدروآ و  درگ  ار  تایآ  عومجم  هدرک ، رشتنم  هتشون و  تلاسر » گرزب 
َنِم اَنل  َرُْجفَت  یّتَح  َکـَل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاـقَو  :) تسا هدـمآ  نینچ  ات 94  هیآ 90  ءارـسا  هکرابم  هروس  رد  ربمایپ  زا  ناـنآ  ياـضاقت  [ 2 - ] 2

ْوَأ ًافَـسِک  اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْـست  ْوَأ  ًاریْجفَت * اهلالِخ  َراـْهنَألا  َرِّجَُفتَف  بَنِعَو  لـیَخن  ْنِم  ٌهَّنَج  َکـَل  َنوُکَتْوَأ  ًاـعُوْبنَی * ِضْرَـألا 
ُْلق ُهُؤَْرقَن  ًاباتِک  اْنیَلَع  َلِّزَُنت  یّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنلَو  ِءامَّسلا  ِیف  یقَرت  ْوَأ  فُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  ََکل  َنوُکَی  ْوَأ  ًالیبَق * ِهَِکئـالَْملاَو  ِهّللاـِب  َِیتْأـَت 

ییاه همـشچ  نامیارب  نیمز  زا  هکنیا  ات  دروآ ، میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  اـم  دـنتفگ : و  ( : » ًـالوُسَر ًارـَشبّالِإ  ُْتنُک  ْلَـه  یِّبَر  َناـْحبُس 
ام رـس  رب  نامـسآ  هکنآ  ای  .ددرگ  يراج  بآ  ياهرهن  غاب  نآ  نایم  رد  هک  دشاب  روگنا  امرخ و  زا  یغاب  اروت  هکنآ  ای  يروآ .  نوریب 

يور و الاب  نامسآ  هب  هکنآ  ای  یشاب ، اراد  راگنرز »  » يا هناخ  هکنآ  ای  .ینک  رضاح  نامربارب  رد  ار  ناگتشرف  ادخ و  هکنآ  ای  دتفا  ورف 
تـسا هزنم  وگب : مینک ، تئارق  ار  نآ  هک  ینک  لزان  یباتک  ام  رب  هکنآ  رگم  دوش  یمن  ام  نامیا  لیلد  وت  نتفر  نامـسآ  زگره  مه  زاـب 

.»؟ مناسر مایپ  رشب  کی  زا  رتشیب  يزیچ  نم  ایآ  نم ، راگدرورپ 
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«. یهدب ام  ناشن  ار 

نیا رد  و  هدوب ،  اهنآ  گرم  هیام  هک  نانآ  رـس  رب  اهنامـسآ  ندـیبوک  دـننام  دوب ، یفانم  ریاغم و  ًالماک  تلاسر  فدـه  اب  رگید  یخرب 
: دنتفگ یم  هکنانچ  تفر ،  یم  نایم  زا  دوب  يربهر  تیاده و  هک  تلاسر  فده  تروص 

( . ...ًافَسِک اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْست  ْوَأ  )

«. يزیرب ام  رس  رب  ار  اهنامسآ  »

اب يو  طابتراو  ییوگتـسار  رب  هاوگ  لیلد و  زگره  یلو  تشادن  تریاغم  مه  تلاسر  فده  اب  دوب و  نکمم  دـنچ  ره  رگید  یـضعب  و 
: دنتفگ یم  هک  اجنآ  یشاب » للجم  سب  يا  هناخ  غاب و  ياراد  دیاب  وت  :» دنتفگ یم  ًالثم  .دوبن  یحو  ناهج 

( . ...بَنِعَو لیَخن  ْنِم  ٌهَّنَج  ََکل  َنوُکَت  ْوَأ  )

«. یشاب هتشاد  روگنا  لخن و  زا  ولمم  یغاب  دیاب  وت  »

ینامسآ ناربمایپ  یگمه  ناهج ،  ياه (1)  « سیسانوا  » دیاب هنرگ  تسین و  ناسنا  تّوبن  هاوگ  لیلد و  تنکم  تورث و  هک  یتروص  رد 
.دنشاب

: دومرف ار  ریز  هلمج  ود  نانآ ، تساوخرد  زا  داقتنا  روظنم  هب  دیجم  نآرق 

، دوب نانآ  تساوخرد  دروم  هک  هدهاشمو ، تیؤر  زا  ار  ادـخ  تساوخ  هلمج  نیا  اب  و  نم » راگدرورپ  تسا  هزنم  ( : » یِّبَر َناْحبُـس  . ) 1
رد رثؤم  ریغ  وغل و  ياهراک  ماجنا  ای  و  اهنآ ، رـس  رب  اهنامـسآ  ندـیبوک  دـننام  تلاـسر  فدـه  یفاـنم  ياـهراک  ماـجنا  زا  نینچمه  و 

.دهد ماجنا  تلاسر  فده  یفانم  راک  ایو  دوش  هدید  هک  تسا  نآ  زا  هتساریپ  نم  يادخ  دیوگب  و  دنک ، هیزنت  تیاده ،

234 ص : 

.نانوی فورعم  ردرایلیم  [ 1 - ] 1
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اب وا  هکلب  هدومنن ، یفرعم  ناوتان  زجاع و  ار  دوخ  ربمایپ  زگره  هدـننک ، لالدتـسا  رادـنپ  فالخ  رب  ًالوُسَر ) ًارََـشب  ّالِإ  ُْتنُک  ْلَـه  . )... 2
دنوادـخ نامرف  عیطم  تسین و  شیب  يرومأم  وا  هک  دـناسر  یم  متـسین » شیب  روآ  مایپ  رـشب  نم  (: » ًالوُسَر ًارََـشب  ّالِإ  ُْتنُک  ْلَـه   ) هلمج

ربارب رد  دوخ  رایتخا  هب  دناوتب  ربمایپ  هک  تسین  نانچ  تسا و  ادخ  تسد  رد  راک  و  دهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  دهاوخب  وا  هچ  ره  تسا و 
.ددرگ میلست  یتساوخرد  ره 

هک تسا  نیا  فده  تسا و  هدرک  هیکت  « لوسر  » و رـشب »  » هملک ود  يور  ادـخ ، هیزنت  زا  سپ  خـساپ  ماقم  رد  هیآ  رگید : ترابع  هب  و 
يروما نینچ  اریز  تسین ، یحیحص  تساوخرد  تساوخرد ، نیا  مرشب  نم  هک  دیبلط  یم  نم  زا  ار  اهراک  نیا  رظن  نآ  زا  اهامـش  رگا 

نم هک  تسا  رظن  نیا  زا  امـش  تساوـخرد  رگا  و  دـشاب ، یم  نوریب  يداـع  رـشب  تردـق  دودـح  زا  تسا و  دـنمزاین  یهلا  تردـق  هـب 
.درادن يرایتخا  يدازآ و  نینچ  دوخ  زا  دهد و  یم  ماجنا  ار  نآ  دیامرف  روتسد  دنوادخ  هچنآ  تسین ، شیب  يرومأم  ربمایپ  مربمایپ ،

، دـنزب زاجعا  هب  تسد  ًاروف  دـننک ، داهنـشیپ  يو  هب  مدرم  ای  دـهاوخب و  عقوم  ره  هک  تسین  ربمایپ  رایتخا  رد  هزجعم  ندروآ  هصـالخ :
اب وا  دنک ، یمن  داجیا  یفیلکت  وا  يارب  مدرم  تساوخرد  زگره  و  دنک ، یم  يوریپ  ادخ  هداراو  تساوخ  زا  هک  تسا  يربمایپ  وا  هکلب 
ریز رد  هدـش  دای  هیآ  ود  زا  بلطم  نیا  تسا و  ناسکی  تسا ، ادـخ  تسد  رد  هزجعم  رایتخا  هک  بلاـطم  نیا  رد  رگید  ناربماـیپ  همه 

.دوش یم  هدافتسا  یبوخب 

(1) (. ...ِهّللا ِنْذِِإب  ّالِإ  هَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  لوُسَِرل  َناکامَو  )...

«. دروایب يا  هزجعم  ادخ  هزاجا  اب  زج  درادن  قح  يربمایپ  چیه  «و 

235 ص : 

.38/ دعر [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 255 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_235_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) (. َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخَو  ِّقَحلِاب  َیُِضق  ِهّللا  ُْرمَأَءاج  اذِإَف  ِهّللا  ِنْذِِإب  ّالا  هَیآ  َیتْأَی ِب  ْنَأ  لوُسَِرل  َناک  امَو  )

قح هب  شکرـس  دارفا  هرابرد  دسر  یم  ادـخ  نامرف  هک  یماگنه  دروایب ، يا  هزجعم  ادـخ  هزاجا  اب  زج  هک  درادـن  قح  يربمایپ  چـیه  »
«. دننیب یم  نایز  لطاب  لها  دوش و  یم  يرواد 

خـساپ هک  تایآ  نیا  دراد و  یطیارـش  هکلب  تسین ، دوجوم  یطیارـش  دروم و  ره  رد  زاجعا ، يارب  يو  نذا  دنوادخ و  هنامیکح  هدارا 
نیا تسا و  هدوبن  ققحم  طیارـش _  ندوبن  رثا  رب  ادخ _  نذا  هک  تسا  يدراوم  هب  رظان  دـهد ، یم  نابلط  هزجعم  تساوخرد  هب  یفنم 
یفن رب  هاوگ  صخا ، یفن  حالطصا  هب  تسا  هدرواین  نآرق  زج  يا  هزجعم  مالـسا  ربمایپ  هاگ  چیه  هک  مییوگب  هک  تسا  نآ  ریغ  بلطم 

.دوش یمن  معا 

ولغ هلأسم  ینیوکت و  تیالو  . 3

نایاوشیپ ّقح  رد  ولغ »  » هیام يداقتعا  نینچ  دوش  یم  روصت  هک  تسا  نیا  فرـصت  رب  تیالو  هلأسم  نوماریپ  لـطاب ، ياـه  هشیدـنا  زا 
.درادن ولغ  هب  یطابترا  يداقتعا  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ،

: دیوگب ًالثم  دنک ، تباث  نانآ  يارب  ار  وا  لاعفا  ادخ و  تافـص  هدرب و  الاب  تیدوبع  ماقم  زا  ار  ادخ  ناگدـنب  هک  تسا  یـسک  یلاغ » »
«. دنشاب یم  قالطالا  یلع  تیمم »  » و ییحم » « ، » قزار  » و قلاخ »  » نانآ تسا ، موصعم  نایاوشیپ  نآ  زا  شنیرفآ  ماظن  ریبدت  »

236 ص : 

.78/ رفاغ [ 1 - ] 1
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رد كالم ، ود  نیا  زا  مادک  چیه  میـسانشب و   (1) .ییادخ لاعفا  أدـبم  ار  اهنآ  ای  مینادـب و  ادـخ  ار  اهنآ  ای  هک  تسا  نیا  ولغ  تقیقح 
هکلب دنک ، یم  تابثا  اهنآ  يارب  ار  یهلا  ياهراک  لاعفا و  هن  دـناد و  یم  ادـخ  ار  اهنآ  یـسک  هن  اریز  تسین ، دوجوم  ینیوکت  تیالو 
دنناوت یم  یهلا  نذا  هب  هک  دنوش  یم  یتردق  ياراد  دیدرگ ، نایب  تمـصع  شخب  رد  هک  یللع  هتـشر  کی  وترپ  رد  نانآ  مییوگ  یم 

هک دنراد  هلـصاف  مه  اب  نانچنآ  رکفت  عون  ود  نیا  دنیامن ، فرـصت  شنیرفآ  ناهج  رد  دشاب ، حالـصاو  داشرا  هزیگنا  هک  يدراوم  رد 
رداق مدرم  داشرا  روظنم  هب  يراک  ماجنا  هب  ار  دوخ  هدـنب  دـنوادخ  هاگره  اریز  دومن ؛ روصت  ود  نآ  نیب  یتهابـش  ناوت  یم  تمحز  هب 

.دراذگ یمن  رتارف  تیدوبع  ماقم  زا  ماگ  تیالو ، بحاص  هدنبو  دوش  یمن  مک  وا  تردق  زا  يزیچ  تخاس ،

ددرگ یم  یناگرزاب  لوغـشموا  هناختراجت  رد  ردپ  هیامرـس  اب  هک  تسا  يدنزرف  تیعقوم  ادخ ، هب  تبـسن  لماک  ناسنا  کی  تیعقوم 
.دنک یم  راک  بسک و  شیوخ  لکوم  هیامرس  اب  هک  تسا  یلیکو  ناسب  ایو 

هیام زگره  طلـست  تردق و  عون  نیا  تهج  نیا  زا  تسا ، لکوم  ردپ و  تساوخ  هدارا و  زا  يا  هخاش  لیکوو ، دنزرف  تردق  طلـست و 
.تشاد دهاوخن  مه  ار  كرش  يوب  هکلب  هدوبن ، كرش 

داقتعا زگره  دننک ، ور  ریز و  ار  همه  هدرک  نارابمب  ار  طول  موق  نیمزرس  هک  دهدب  تردق  یناگتـشرف  ای  هتـشرف و  هب  دنوادخ  هاگره 
.ددرگ یمن  ادخ ، اب  ناگتشرف  ییاتمه  كرش و  مزلتسم  اهنآ  رد  یتردق  نینچ  دوجو  هب 

237 ص : 

نآ هاوخ  دـشابن ، یکتم  یماقم  هب  نآ  ماجنا  رد  هدوب و  لقتـسم  دوخ  لعف  رد  لعاف  هک  تسا  نیا  ییادـخ » لاعفا   » زا دوصقم  [ 1 - ] 1
.تسا هدمآ  هعومجم  نیا  مود  دلج  رد  تمسق  نیا  لیصفت  تداع ؛ قراخ  هویش  هب  ای  دریگ ، ماجنا  یعیبط  لعف  تروص  هب  لعف 
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وا ییایربک  نماد  رب  يدرگ  هک  دوش  یمن  ببـس  زین  نیا  دـنک ، تیانع  یناگدـنب  اـی  يا و  هدـنب  هب  ار  یتردـق  نینچ  دـنوادخ  هاـگره 
.دنیشنب

( مالسلا هیلع   ) متشه ماما  زا  ییاعد 

نیا رد  ماما  مینک ، تقد  دیوج ، یم  يرود  يربت و  دوخ  نامز  نایلاغ  زا  هک  مالـسلا ، ) هیلع   ) متـشه ماما  ياعد  دافم  رد  تسا  بوخ 
هک تسا  یکاح  اعد  نیا  دـیوج ، یم  يربت  دنتـسناد ، یم  ناماما  نآ  زا  ار  ناگدـنب  يزور  ناهج و  تقلخ  هک  نایلاغ  هدـیقع  زا  اـعد 
_ اذل دنداد _ ، یم  هار  دوخ  هب  ار  یحیحـص  ریغ  اوران و  ياه  هشیدـنا  نانآ ، زا  هداعلا  قراخ  روما  هدـهاشم  اب  نارظن  هاتوک  زا  یخرب 

: دراد ریز  حرش  هب  ییاعد  لطاب  ياه  هشیدنا  زا  يربت  يارب  ماما 

ناهج و تقلخ  اراگدرورپ  میوج ، یم  يربت  میا  هتفگن  ام  هک  دنیوگ  یم  ار  یبلاطم  ام  قح  رد  هک  یناسک  راتفگزا  نم  اراگدرورپ ! »
«. میبلط یم  کمک  وت  زا  میتسرپ و  یم  ار  وت  تسا ، وت  نآ  زا  ناگدنب  يزور 

هک یناسک  زا  تسا ، وت  هتـسیاش  تیهولا  تیبوبر و  اراگدرورپ  یتسه ، ام  نادنزرف  ناردـپ و  راگدـیرفآ  ام و  راگدـیرفآ  وت  اهلاراب ! »
ام اهلاراب  مییوج  یم  يرود  تئارب و  میتسه  اهنآ  قزار  قلاخ و  هک  دنـشیدنا  یم  ای  میتسه و  اهنآ  راگدرورپ  ام  هک  دـننک  یم  روصت 

(1) !«. امرفن هذخاؤم  نانآ  راتفگ  هب  ار  ام  میا  هتفگن  نانآ  هب  ار  نانخس  نیا 

هب یتسه  ناهج  تمومیق  یتسرپرـس و  هک  تسا  هدـش  روصت  هک  هتـساخرب  لطاب  ياه  هشیدـنا  نآ  زا  داقتنا  هب  زاین ، زار و  نیا  اب  ماما 
ضیوفت ناماما  ربمایپ و 
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زور ناهج و  رد  نانآ  هدنناریم  هدننک و  هدنز  ناگدـنب و  هدـنهد  يزور  نامـسآ ، نیمز و  هدـننیرفآ  دـنوادخ ، بناج  زا  نانآ  هدـش و 
.دنشاب یم  زیخاتسر 

مییوگب هک  تسا  نآ  ریغ  طلـست  نیا  دراد و  ناهج  رب  ینیوکت  طلـست  یعون  هک  تسا  یلماک  ناسنا  تیـالو ، بحاـص  هک  یلاـح  رد 
دشاب یم  یتیگ  ماظن  هدننادرگ  ربدم و  ای  قیالخ و  تیمم  ییحم و  ناجو ، سنا  هدنروآ  دیدپ  نامسآ ، نیمز و  قلاخ  تیالو  بحاص 

: هکنیا نآو  میریزگان  هتکن  دنچ  رکذت  زا  اج  نیا  رد 

هب یببس  ره  تیببس  یتلع و  ره  تیلع  تسا و  راوتسا  یتالولعم  للع و  هلـسلس  کی  ساسا  رب  شنیرفآ  ماظن  هک  تسین  کش  ياج  . 1
.تسا ادخ  ذفان  تیشم  هدارا و 

ماجنارـس هک  تسا  یبابـسا  للع و  هلـسلس  کی  لوصحم  فرب ، ناراـب و  شزیر  رادـناج ، کـی  يرادراـب  هچنغ ، کـی  ندـش  هتفکش 
اهدراـیلیم هک  هظحل  ره  رد  هدـش و  هدـیرفآ  نآ  ساـسا  رب  ناـهج  هک  تسا  یماـظن  وـترپ  رد  ددرگ و  یم  یهتنم  دـنوادخ  هب  یگمه 

دنوادخ نامرف  هب  هک  تسا  یئرمان  للع  هتشر  کی  یعیبط و  يدام و  للع  هتشر  کی  لولعم  دنیآ ، یم  دیدپ  دوجو  هحفص  رد  هدیدپ 
.دنزادرپ یم  ناهج  ریبدت  هب  تعیبط ، هدرپ  تشپ  رد 

ماظن رما  ریبدت  هب  هک ) یناگتـشرف  هب  مسق  : ) (1) ًاْرمَأ ) ِتارِّبَدُملاَو  :) تسا هدروآ  ریبعت  نیدـب  ار  یئرمانو  یئرم  للع  نیا  دـیجم  نآرق 
«. دنلوغشم تقلخ 

تلع و ماظن  شنیرفآ  ماظن  هک  دناسر  یم  ًاحیرص  هیآ  نیا  .دنراد  لاغتـشا  ناهج  ندینادرگ  ریبدت و  هب  دنوادخ  نذا  هب  اهربدم  نیا  و 
.تسا لولعم 

هدنز هدنهد و  يزور  ناهج و  ّربدم  ار  ماما  ربمایپ و  هک  یلاغ  هورگ  نیاربانب 
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رظن نیا  زا  هن  اهنآ  ياطخ  دـنا ، هداد  هار  دوخ  رکف  هب  ار  یلطاب  سب  هشیدـنا  هتفر و  اطخ  هب  تخـس  دـنناد  یم  ناـهج  قیـالخ  هدـننک 
بابـسا و ساـسا  رب  شنیرفآ  ناـهج  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه  اریز  تسا _  یگناـگود  كرـش و  هیاـم  يا  هشیدـنا  نینچ  هک  تسا 

يا هدیدپ  ره  هک  مییوگب  مینادب و  لطاب  ار  لولعم  تلع و  ماظن  هک  تسین  نیا  لعف  تاذ و  رظن  زا  ادخ  دیحوت  تسا ، راوتسا  تاببسم 
ببـس یهلا ) ياـیلوا   ) تسین ببـس  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  هشیدـنا  نـیا  یگیاـپ  یب  تـلع  هـکلب  تـسا _  یهلا  تاذ  میقتـسم  رثا 
هوالع تروص  نیا  رد  دنشیدنیب ، لقتسم  ریثأت  رد  ار  نانآ  نیا ، رب  هوالع  رگا  دنا و  هدراذگ  تلع  ياج  هب  ار  تلع  ریغ  دنا و  هتشادنپ 

.دنا هدومیپ  ار  كرش  هار  ولغ ، رب 

یم طیاسو  نامه  زا  ار  ضیف  وا  دوخ  هکلب  ددرگ ، یمن  ضیف  طـیاسو  زا  کـی  چـیه  نیـشناج  دوخ  یلماـکت  ریـس  رثا  رد  رـشب  زگره 
موصعم نایاوشیپ  ناربمایپ و  یگدـنز  هدـننک  نیمأت  یگمه  اه ، هچنغ  ندـش  هتفکـش  ناراب و  فرب و  شزیر  دیـشروخ ، هعـشا  دریگ ،
ناظفاح تسخن  زور  زا  (1) و  دریگ یم  توملا  کلم  ار  وا  ناج  و  دناسر ، یم  وا  هب  هتـشرف  ار  یحو  هکنانچمه  تسا ، یهلا  يایلواو 

(2) .دنوش یم  هدرامگ  وا  یقالخا  لیاضف  تاکلم و  لیمکت  وا و  ناج  تظافح  يارب  نانابهگن  و 
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ُْهتَّفََوت ُتوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یّتَح  ًهَظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْریَو  :) دیوگ یم  نینچ  هیآ 61  ماعنا  هروس  رد  میرک  نآرق  دروم  نیا  رد  [ 1 - ] 1
«. دنریگ یم  ار  امش  ناج  ام  نارومأم  دیسر  ارف  امش  لجا  هک  یماگنه  میرامگ  یم  امش  رب  ینانابهگن  ( : » اُنلُسُر

َمَظْعَأ ًامیطَف  َناک  ْنَأ  ْنَُدل  ْنِم  ِِهب  ُهّللا  َنَرَق  ْدََقلَو  » دـیامرف یم  هعـصاق ) هبطخ 234( هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما [ 2 - ] 2
بناج زا  يا  هتـشرف  دـش ، هتفرگ  ریـش  زا  ربمایپ  هک  يزور  زا  َِملاعلا :» ِقالخَأ  َنِساحَمَو  ِمِراکَْملا  َقیرَط    ِ هب ُُکلْـسَی  هَِکئالَم  ْنِم  کَـلَم 

«. دنک يربهر  وکین  قالخا  يراوگرزب و  ياههار  هب  ار  وا  هک  دیدرگ  رومأم  ادخ 
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ماظن زا  دنراد ، ناسنا  ناهج و  رب  طلـست  تیالو و  بحاص  عون  کی  هک  لماک  ياهرـشب  زا  هتـسد  نآ  یتح  رـشب  دارفا  مامت  نیاربانب ،
تسین نآ  زا  عنام  راک ، نیا  یلو  دندرگ ، یمن  يونعم  يدام و  ضیف  طیاسو  زا  کی  چیه  نیشناج  زگره  هدوب و  دنم  هرهب  یتیگ  لک 
هراشا هب  دندرگ و  ناهج  رد  یتافرـصت  تامارک و  أدبم  سوه ، يوه و  زا  رود  ِیّلک  حلاصم  هلـسلس  کی  يور  یهاگ  هورگ  نیا  هک 

.دنهد ماجنا  یتافرصت  تقلخ ، ناهج  رد  یبیغ 

هچ ات  هک  میناد  یمن  زگرهو  تسین  نشور  ًالماک  ام  يارب  ناـهجو ، ناـسنا  رب  حاورا ، بولق و  رب  لـماک  ناـسنا  طلـست  زرم  دـح و  . 2
هزادنا قیقد  روط  هب  ار  اهنآ  طلـست  تردق و  میناوت  یمن  زگره  میتسه  رود  لحارم  نیا  زا  نوچ  امو  دنراد  تموکح  ناهج  رب  هزادـنا 

اهنآ يارب  عضو  نیا  دنـشاب و  یم  یهلا  ضیف  يراجم  باـتکلا و  ملع  ياراد  اـهنآ  هک  هداد  ربخ  یحو  یلک  روط  هب  اـّما  مینک ، يریگ 
.تسا یهلا  تنس  وزج 

هدیـسر ماقم  نیا  هب  تسا ، ضحم  میلـست  یگدنب و  اهنآ  زا  یکی  هک  یللع  رثا  رب  یطلـست ، تردق و  نینچ  ناگدنراد  هک  اجنآ  زا  . 3
روما هّدـع  کی  یتافرـصت  نینچ  يارب  نانآ  هزیگنا  دوب ، دـنهاوخ  رودـب  سوه  يوه و  عون  ره  زا  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  ًاـعبط  دـنا 

هب نانآ  تامارک  .دـنهد  ماجنا  نانآ  میهاوخب  اـهنآ  زا  اـم  هچ  ره  هک  تسین  ناـنچنآ  تهج  نیا  زا  دـشاب ، یم  یلک  حـلاصم  يونعم و 
ناگدنرآ دیدپ  هتـسویپ  یهلا  يایلوا  هک  تسین  نانچنآ  زگره  دریگ و  یم  ماجنا  حالـصاو ) داشرا  رتشیب   ) حـلاصم هتـشر  کی  رطاخ 

نآرق تایآو  دـننز  یم  تمارک  زاجعا و  هب  تسد  یـصاخ  ياه  هنیمز  رد  یهلا ، نذا  هب  نانآ  هکلب  دنـشاب ، تمارک  نابحاص  زاجعا و 
.دهد یم  یهاوگ  يرامش  یب  دراوم  رد  بلطم  نیا  رب 
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موس شخب 

هراشا

.نآرق رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها   . 1

.نآرق رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگژیو  . 2

.نآرق رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قوقح  . 3
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تسخن لصف 

؟ تسیچ تیب  لها  زا  دوصقم 

هراشا

: تسا هدش  دراو  هروس  ود  رد  بکرم  تروص  هب  نآرق  رد  تیب » لها   » ظفل

(: 73/ دوـه () ...ِتْیَبـْلا َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاـکَربَو   ِ هّللا ُهمْحَر  :)... دـنیوگ یم  میهاربا  رـسمه  هب  ناگتـشرف  هک  اـجنآ  دوـه ، هروـس  رد  یکی 
«. تسا نادناخ  امش  هجوتم  یهلا  تاکرب  تمحر و  »

(. 33/ بازحا () ًاریهطَت ْمُکرِّهُطیَو  ْتیَبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِإ   )... هیآ ینعی  بازحا  هروس  رد  يرگید : و 

«. دنادرگ هزیکاپ  اه  يدیلپ  زا  ار  تیب  لها  امش  دهاوخ  یم  ادخ  هک  تسا  نیا  »

؟ تسیچ ثحب  دروم  هیآ  رد  لها  زا  دوصقم  دید  دیاب  یلو  دریگ  یمربرد  ار  لیلخ  میهاربا  رسمه  تیبلا » لها   » ظفل تسخن  هیآ  رد 

: دنراد رظن  هس  نارسفم  اجنیا  رد 

.تسادخ لوسر  نارسمه  دوصقم  . 1

باحصا  » هب اهنآ  زا  ثیداحا  رد  هک  وا  رـسمهو  شنادنزرف  وا و  یمارگ  تخد  ربمایپ و  نامه  هک  یحوو  تلاسر  نادناخ  دوصقم  . 2
هدش ریبعت  اسک »
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.تسا

.تسا ربمایپ  نادنزرف  نارسمه و  ینعی  هورگ  ود  ره  دوصقم  . 3

دییأت ار  مود  رظن  هک  میوش  یم  روآدای  ار  يدهاوش  اجنیا  رد  ام  دنک ، یم  دییأت  ار  رظن  هس  نیا  زا  کی  مادک  نئارق ، دید  دیاب  نونکا 
.تسین اریذپ  ار  نآ  ریغو  دزاس ، یم  نّیعتم  هکلب 

« تیب  » ظفل ندروآ  درفم  فلا :

هک اجنآ  نوچ  دنـشاب  یم  نوریب  هیآ  دافم  زا  ربمایپ  نانز  تفگ  ناوت  یم  هدـش ، دراو  درفم  ثحب ، دروم  هیآ  رد  تیب »  » ظفل هکنیا  زا 
: دیامرف یم  دروآ و  یم  عمج  هغیص  هب  ار  تیب »  » ظفل دیوگ  یم  نخس  نانآ  هرابرد  نآرق 

(. 33/ بازحا ( ) ...یلوُألا ِهّیلِهاجلا  َجُُّّرَبَت  َنْجُُّّرَبَت  الَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنرَقَو  )

«. دییاین نوریب  تسخن ، تیلهاج  نارود  دننام  دیریگ و  رارق  دوخ  ياه  هناخ  رد  »

: دیامرف یم  زین  و 

(. 34/ بازحا ( ) ...ِهَمْکِحلاو ِهّللا  ِتایآ  ْنِم  َنُّکتویب  ِیف  یلُتی  ام  َنرُکْذاو  )

«. دوش یم  توالت  تمکح ، یهلا و  تایآ  زا  امش  ياه  هناخ  رد  هک  ار  هچنآ  دیرآ  دای  هب  »

یم تسا  هدش  دراو  درفم  تروص  هب  اجنیا  رد  یلو  عمج ، هغیص  هب  ربمایپ  نارسمه  دروم  رد  تیب »  » ظفل هک  نیا  ریبعت و  فالتخا  نیا 
نیا تویب و  هب  هن  دـنراد  یگتـسب  يدـحاو  تیب  هب  هک  تسا  یتیعمج  هکلب  تسین  ربمایپ  نارـسمه  تیب » لها   » زا دوصقم  تفگ  ناوت 

.تسین يرگید  تیب  همطاف  تیب  زج  نارسمه » تویب   » انثتسا زا  سپ  دحاو ، تیب 
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رئامض ندروآ  رکذم  ب :

، ّنیلاعتف ّنتنک ، دـیامرف : یمو  دروآ  یم  ثنؤم  عمج  تروص  هب  ار  ریامـض  همه  دـیوگ  یم  نخـس  ربمایپ  نانز  هرابرد  هک  اجنآ  نآرق 
.ََنْرُکُْذا نْعِطا ، َنیتآ ، نجّربت ، ، ّنکتویب نْرَق ، ْنُلق ، نْعضخت ، الف  ُّنتیقتا ، ّنتَسل ، نْدُِرت ، ّنکحرسا ، ّنُکعتُما ،

ثحب دروم  هیآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  ربمایپ  نارسمه  هب  باطخ  یگمه  هدمآ و  ثنؤم  عمج  تروص  هب  ریامـض  همه  دراوم  نیا  رد 
ربمایپ نارـسمه  دوصقم  ًاعقاو  رگا  مکرّهطیو ) سجرلا  مکنع  : ) دیامرف یم  هک  نانچ  تسا  هدش  دراو  رکذـم  عمج  تروص  هب  ریامض 

.تفرگن هرهب  ثنؤم  عمج  زا  درک و  ضوع  ار  نخس  نحل  ارچ  دوب 

تسا ینیوکت  هیآ  رد  هدارا  ج :

لها تراـهط  رب  یعطق  روـط  هب  هک  تسا  ینیوـکت  هدارا  ثحب  دروـم  هیآ  رد  هدارا  هک  تفگ  میهاوـخ  تیب ، لـها  یگژیو  شخب  رد 
هب تیب » لـها   » تروص نیا  رد  دروآ ، یم  لاـبند  هب  یعطق  روط  هب  ار  سجر ) زا  تراـهط  ) دارم هدارا  نینچ  کـی  هتفرگ و  قـلعت  تیب 

مکح هب  مود  هورگ  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، یمن  موصعم  تما  قافتاو  نآرق  مکح  هب  ربمایپ  نارـسمه  و  دوب ، دـنهاوخ  رتخفم  تمـصع 
.دنتسه هانگ  زا  موصعم  نیلقث  ثیدح 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ناسل  رد  تیب  لها  د :

ًارارک هتشادرب و  تیب  لها  ماهبا  زا  هدرپ  یفلتخم  عقاوم  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ 
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میهاوخ روآدای  تیب  لها  ياه  یگژیو  ثحب  رد  ام  .تسا و  هدرک  نیعم  ار  تیب  لها  قادصم  رفن  جنپ  رـس  رب  ابع  اسک و  نتخادـنا  اب 
یم نم  تیب  لها  نانآ  ایادخ ! تفگ : نینچ  دنکفا و  شنادنزرف  رـسمه و  همطاف و  رـس  رب  ییاسک  هلهابم  نیمزرـس  رد  ربمایپ  هک  دـش 

(1) .امرفب رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  اراگدرورپ !  دنشاب ،

هدنـسب رادقم  نیمه  هب  اجنیا  رد  میتفگ ، نخـس  هدرتسگ  روط  هب   (2) مراهچ دـلج  رد  تیب  لها  موهفم  نییبت  هرابرد  ام  هک  اـجنآ  زا  و 
.مینک یم 
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مود لصف 

نآرق رد  مالسلا ) مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  ياه  یگژیو 

هراشا

فیلاـکت هجیتـن  رد  و  دزاـس ، یم  زیاـمتم  یمالـسا ، تما  رگید  زا  ار  ناـنآ  هک  تـسا  یتایـصوصخ  تلاـسر ، نادـناخ  ياـه  یگژیو 
.دروآ یم  مهارف  نانآ  رب  ار  یفیاظوو 

هک تسا  نآ  زا  شیب  تسا ، اهنآ  بقانم  لیاضف و  رگنایب  هک  تایاور  رظن  زا  یلو  دودـحم ، نآرق ، تایآ  رظن  زا  اـه ، یگژیو  هراـمش 
ریسفت هب  ًاعبط  دشاب ، یم  عوضوم  نیا  هب  رظان  هک  تسا  یتایآ  یسررب  نخـس ،  عوضوم  هک  اجنآ  زا.مینک  یم  سکعنم  اج  نیا  رد  ام 

ملع  » هب هدـش ، دراو  تاـیاور  رد  هک  يرگید  تایـصوصخو  تسا  هدـش  دراو  نآرق  رد  هـک  مـیزادرپ  یم  اـه  یگژیو  زا  تمـسق  نآ 
.مینک یم  لوکوم  ثیدح »

: زا دنترابع  نانآ  یگژیو 

.هانگ زا  یگتساریپ  تمصع و  . 1

.نانمؤم لد  رد  تدومو  رهم  . 2
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.اعد تباجتسا  . 3

.قح ياضر  هب  میلست  . 4

.یگتشذگدوخ زا  راثیا و  . 5

.اهناسنا نیرترب  . 6

.باتک ملع  ناثراو  . 7

.اهنآ رب  هقدص  میرحت  . 8
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگژیو 

هانگ زا  یگتساریپو  تمصع  - 1

هراشا

 . دراد یم  زاب  دوخ  يالوم  اب  تفلاخم  عون  ره  زا  ار  یقتم  درف  هک  تسا  یسرت  ادخ  اوقت و  زا  ییالاو  هجرد  تمصع » »

عون ره  زا  و  هتـشاد ، زاب  قلطم  لامج  اـب  ییورردور  عون  ره  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا ، ادـخ  لاـمجو  لاـمک  هب  هقـالع  قشع و  تمـصع 
.دنک یم  يریگولج  تفلاخم 

.دراد یم  زاب  یشکرس  نایصع و  زا  ار  ناسنا  هجیتن  رد  هک  تسا  اهنآ  ياهدمایپ  ناهانگ و  بقاوع  هب  ریذپان  فلخت  ملع  تمصع 

نیا همه  موصعم  درف  رد  ینعی  دشاب ، راوتساو  حیحص  یگمه  دناوت  یم  هک  تسا  تمـصع  زا  یلامجا  ياه  فیرعت  هتـشر  کی  اهنیا 
.دشاب یم  رهطم  كاپ و  تالامک  نیا  رطاخ  هب  ماجنارس  دراد و  دوجو  تمصع  ياه  كالم 

رارکت هب  يزاین  ًالعف  میتفگ و  نخـس  هدرتسگ  تروص  هب  موصعم  نایاوشیپ  ربمایپ و  تمـصع  نوماریپ  باتک  نیا  مراهچ  دـلج  رد  ام 
هدرشف هنوگ  هب  اه ، یگژیو  رگید  اب  یگژیو  نیا  نتخاس  گنهامه  يارب  یلو  میرادن  میا  هتفگ  اجنآ  رد  هک  هچنآ 
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لها وزج  دوـخ  هک  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  تمـصع  اریز  مییوـگ ، یم  نخـس  ناـیاوشیپ  تمـصع  لـیلد  هراـبرد 
.تسین فالتخا  دروم  تسا  مالسلا ) مهیلع  ) تیب

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، ریهطت  هیآ  ینآرق ، نشور  لیلد  نایاوشیپ  تمصع  هرابرد 

(33/ بازحا () ًاریهْطَت ْمُکَرِّهُطیَو  ِْتیَبلا  َلْهَأ  َسجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِإ  )...

«. دنادرگ كاپ  ار  امش  و  دنک ، رود  تیب  لها  امش  صوصخ  زا  ار  يدیلپ  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  »

: دراد هیاپ  هس  ناماما  تمصع  دروم  رد  هیآ  زا  يریگ  هرهب 

؟ تسیچ سجر  زا  دوصقم  تسخن : هیاپ 

؟ یعیرشت ای  تسا  ینیوکت  تسا ؟ هدارا  عون  هچ  هیآ  رد  دراو  هدارا  : مود هیاپ 

؟ تسیک هیآ  نیا  رد  تیب  لها  زا  دوصقم  موس : هیاپ 

ندـنکفا اب  ربمایپ  هک  تسا  يدارفا  نامه  دوصقم  هک  دـیدرگ  تباث  نشور  لیالد  اب  میتفگ و  نخـس  شیپ  ثحب  رد  موس  هیاپ  هرابرد 
.تسین هراب  نیا  رد  وگتفگ  هب  يزاین  رگید  درک  نییعت  ار  نآ  قادصم  نانآ ، يور  رب  ییابع 

.تسا تسخن  هیاپود  حیرشت  تسا  مزال  هک  هچنآ 

؟ تسیچ سجر  زا  دوصقم  . 1

یگدوـلآ يدـیلپ ، نیا  زا  دوـصقم  یلو  مینک  یم  ریبـعت  یگدوـلآ  هب  یهاـگ  نآ  زا  اـم  هک  يدـیلپ  ینعم  هب  برع  تـغل  رد  سجر » » 
نیا هیآ  فده  دشاب و  یم  مکاح  قسافو  رفاک  هورگ  رب  هک  تسا  يونعم  یحور و  ياه  يدیلپ  هکلب  تسین ، يرهاظ 
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رب هک  ناـنچ  دـنادرگ  كاـپ  يرادرک  يا و  هشیدـنا  ياهیدـیلپ  زا  ار  تلاـسر  نادـناخ  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  ّتیـشم  هک  تسا 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هتفرگ  قلعت  يدیلپ  زا  میرم  تراهط 

( َنیَملاْعلاِءاِسن یلَع  ِكافَطصاَو  ِكَرَّهَطَو  ِكافَطْصا  َهّللا  ّنا  )...

(42/ نارمع لآ  )

«. دیشخب يرترب  رگید  نانز  هب  تبسن  و  دینادرگ ، هزیکاپ  و  دیزگرب ، میرم ) يا   ) ار وت  ادخ  »

.تسا يونعم  تراذق  زا  وا  ریهطت  وا و  هب  ندیشخب  يرترب  میرم ، ندینادرگ  هزیکاپ  شنیزگ و  زا  دوصقم 

یعیرشت هن  تسا  ینیوکت  هدارا  . 2

رادروخرب یعطق  ذوفن  زا  یعیرـشت  هدارا  ًاملـسم ، دـشاب  یم  وا  یهن  رما و  تنـس و  باتک و  رد  ادـخ  ياهنامرف  ناـمه  یعیرـشت  هدارا 
، ادخ یعیرشت  هدارا  رگا  و  دریگ ، رارق  یگدنب  تیدوبع و  ریسم  رد  لماک  رایتخاو  يدازآ  اب  هک  تسا  نیا  رد  رشب  لامک  اریز  تسین ،

اجنآ زا  .تفریذـپ و  یمن  ققحت  تلاسر  فادـها  و  دوبن ، یلامک  عیطم ، ناگدـنب  لاثتما  تروص  نیا  رد  دوب  تیعطاق  ذوفن و  اـب  مأوت 
.دنوش یم  میسقت  خاتسگ ، ربنامرف و  یصاع ، عیطم و  هورگ : ود  هب  ناگدنب  دنک  یمن  رایتخا  بلس  ناسنا  زا  یعیرشت ، هدارا  هک 

یم قلعت  ادخ  دوخ  لعف  رب  ینیوکت  هدارا  هک  یلاح  رد  دریگ  یم  قلعت  ناگدنب  لاعفا  رب  يا  هنوگ  هب  یعیرشت  هدارا  نخس : رگید  هب  و 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دریگ ،
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(82/ سی () ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنإ  )

«. دریذپ یم  ققحت  ءیش  نآ  دهد ، یم  شاب »  » نامرف نآ  هب  دهاوخب ، ار  يزیچ  یتسه  هاگره  هک  تسین  نیا  زج  وا  نامرف  »

رد دـنادرگ و  كاـپ  یگدولآ  زا  ار  ربماـیپ  تیب  لـها  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادـخ ، یعطق  تیـشم  هدارا و  ثحب ، دروـم  هیآ  رد 
.تسین ریذپ  کیکفت  هدارا  زا  دارم ، ینیوکت ، هدارا 

ینیعم هورگ  هب  تسا و  هدرتـسگ  عیـسو و  ادـخ  یعیرـشت  هدارا  هکنیا  تـسا  ینیوـکت  هدارا  ناـمه  هدارا ، زا  دوـصقم  هـکنیا  رب  هاوـگ 
: دیامرف یم  هکنانچ  دنزاس  كاپ  هانگ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هتساوخ  فیلکت  تروص  هب  ناگدنب  همه  زا  وا  درادن ، صاصتخا 

(6/ هدئام () ...ْمُْکیَلَع ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  ْمُکَرِّهَُطیل َو  ُدیُِری  ْنِکلَو  )...

«. دناسر یم  مامتا  هب  امش  قح  رد  ار  دوخ  تمعنو  دنادرگ  كاپ  ار  امش  دهاوخ  یم  وا  »

ره زا  نانآ  سپ  هتفرگ ، قلعت  تلاسر  نادناخ  تمـصع  رب  ادخ  یعطق  تیـشم  نوچ  هک  ددرگ  یم  نشور  همدـقم ، ود  نیا  هب  هجوت  اب 
.دنشاب یم  نوصم  يدیلپ  عون 

زور رد  ربمایپ  دـیوگ  یم  وا  .میوش  یم  روآدای  دـنک ، یم  لقن  صاقو  دعـس  زا  دوخ  عماـج  رد  يذـمرت »  » هک ار  یثیدـح  ناـیاپ ،  رد 
: دومرف دیناشوپ و  يا  هچراپ  اب  ار  مالسلا ) مهیلع  ) همطاف یلع و  نیسح ، نسح ، هلهابم 

تنأو کناکم  یلع  تنأ  لاق : هّللا ؟ یبن  ای  مهعم  انأو  هملس : ّمُأ  تلاق  ًاریهطت ، مهرّهطو  سجرلا  مهنع  بهذاف  یتیب  لهأ  ءالؤه  مهّللا  »
(1) «. ریخ یلع 

یگدولآ زا  ار  نانآ  و  زاس ، رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  ایادخ ! دنتسه ، نم  تیب  لها  نانآ  ایادخ ! »

254 ص : 

.102 _ 10/101 لوصُألا : عماج  [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 274 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_254_1
http://www.ghaemiyeh.com


یبوخ نز  وت  شاب  دوخ  ياج  رب  وت  دومرف : متـسه ؟ ناـنآ  زا  مه  نم  ادـخ ! ربماـیپ  يا  متفگ : دـیوگ : یم  هملـس  ّما  و  نادرگ ! هزیکاـپ 
«. یتسه

دراو نآ  رد  ار  وا  دش ، دراو  نسح  دوب ، هدنکفا  شود  هب  يراد  هشقن  یکـشم  ياسک  ربمایپ ،  دـنک : یم  لقن  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم 
: دومرف دیشک و  ناگمه  رس  رب  ار  اسک  ربمایپ  دندش ، دراو  یلع  همطافو و  نیسح  بیترت  هب  سپس  تخاس ،

(1) ( . ًاریهطَت ْمُکرِّهُطیَو  ِتیبلا  َلهَأ  َسجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنإ  )
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياهیگژیو 

نانمؤم لد  رد  تدوم  رهم و  - 2

تسود ار  نانآ  لد  میمص  زا  ناگمه  و  دنزرویم ، رهم  هتسویپ  نانآ  هب  تبسن  یمالسا  هعماج  هک  تسا  نیا  تیب  لها  ياه  یگژیو  زا 
درف اریز  دراذگ ، یم  هّحـص  نآ  رب  زین  یعامتجا  تابـساحم  دـنک ، یم  دـییأت  ار  یگژیو  نیا  یتایاور  هک  نیا  رب  هتـشذگ  دـنراد ، یم 
اذلو دراد ، لابند  هب  ار  مدرم  رهم  حلاص ، لمع  اب  هارمه  قوقح  يادا  هب  مازتلاو  .دشاب  یم  دنبیاپ  مدرم  قوقح  یهلا و  قوقح  هب  نمؤم 
دنک یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  نآرق  و  دـنزرویم ، رهم  نانآ  هب  تبـسن  هعماج  و  هدوب ، مدرم  هقالع  دروم  ناـمز  ره  رد  راـکوکین  دارفا 

: دیامرف یم  هک  اجنآ 

(96/ میرم ( ) ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  )

«. دهد یم  رارق  اهلد  رب  ار  نانآ  رهم  نامحر  يادخ  دنا ، هداد  ماجنا  کین  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  »

اریز دنتـشاد ، یگرزب  هاگیاج  مدرم ، بولق  رد  ًاعبط  دـنراد ، رارق  هجرد  نیرتالاب  رد  حـلاص  لمعو  نامیا  رظن  زا  ناربمایپ  هک  اجنآ  زا 
ار دوخ  یناگدنز  نانآ 
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.دننک ییامنهار  حالص  ریخ و  هب  ار  نانآ  ات  هدومن  هعماج  حالصا  فقو 

.تسا لاونم  نیمه  رب  زین  ناحلصم  مومع  ایلوا و  ایصوا و  لاح  تسایبنا ، لاح  نیا 

كَدـْنِع یل  لَـعْجا  ّمُهّللا  : » وـگب تـفگ : مالـسلا ) هـیلع   ) یلع هـب  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـیوگ : یم  بزاـع  نـب  ءارب 
(1) «. ًهّدوم َنینمؤملا  ِرودص  یف  یل  ْلعجاوًادْهَع 

نیا زا  سپ  دـیوگ : یم  يوار  .هدـب  رارق  تدوم  رهم و  نانمؤم  لد  رد  نم  ارب ي  و  هدـب ، رارق  يدـهع  دوخ  دزن  نم  يارب  اراگدرورپ !
.دمآ دورف  هتشذگ  هیآ  اعد 

نامیا هک  سک  ره  تسا و  هدروخ  یتخس  دنویپ  دارفا  حلاص  لمع  نامیا و  اب  اهلد ، رد  تدوم  رهم و  ششوج  هک  دناسر  یم  هیآ  نیا 
.دوب دهاوخ  رادروخرب  نایناهج  رهم  زا  دشاب ، رتنوزف  وا  کین  لمع  شیب و  وا 

و هدرک ، بذـج  دوخ  هب  ار  مدرم  تدوم  رهم و  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  هب  یگتـسباو  رطاخ  هب  ربمایپ  تیب  لـها 
.تسا هدش  هراشا  زین  رهم  زا  عون  نیا  هب  موصعم  نایاوشیپ  تاملک  رد  دنراد و  یم  تسود  ار  نانآ  دوجو ، مامت  اب  ناناملسم 

: دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  رامع  نب  هیواعم 

(2) «. قفانم ّالإ  هضغبی  الو  نمؤمّالإ  هّبُحی  الف  نینمؤملا ،  بولق  یف  فذق  مالسلا ) هیلع   ) ّیلع ّبح  ّنا  »

«. دراد یمن  نمشد  قساف  زج  تسود و  نمؤم  زج  ار  وا  هدینادرگ  نیجع  نانمؤم  ناج  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع رهم  ادخ  »
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یلع اب  نانآ  ینمـشد  زا  ار  ناقفانم  راصنا  هقبط  ًاصوصخ  ربمایپ  هباحـص  هک  تسا  يّدح  هب  تلاسر  نادـناخ  هب  نامیا  اب  هعماج  هقالع 
(1) .دنتخانش یم  زاب 

، دیرفآ ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  ًارارک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا 
، دراد یمن  تسود  نمؤم  زج  ارم  « ؛ » قفانمّالإ ینـضغُبی  الو  نمؤم  ّالإ  ینّبُحی  ّهنا ال   » :ه کنیا نآو  نم ، هب  ربماـیپ  زا  تسا  يدـهع  نیا 

«. درامش یمن  نمشد  قفانم  زجو 

: دومرف نینچ  درک ، داریا  قشمد  دجسم  رد  هک  دوخ  یخیرات  هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترضح  مراهچ  ياوشیپ 

(2) «. نینمؤملا بولق  یف  َهبحملاو  َهعاجّشلاو  َهَحاصفلاو  َهحامَّسلاو  َْملِحلاو  َْملِعلا  انیطعُأ  عبسب ، اْنلُِّضفو  ًاّتِس  انیطعُأ  ساّنلا  اهّیأ  »

، یگدنـشخب يرابدرب ، شناد ، اـم  هب  ادـخ  میا ، هتفاـی  يرترب  نارگید  رب  تلـصخ  تفه  اـب  هدـش و  اـطع  اـم  هب  زیچ  شـش  مدرم ! يا  »
«. تسا هداد  نانمؤم  بولق  رد  تبحم  و  يریلد ، تحاصف ،

دوخ هب  ار  مدرم  رهم  دنـشاب ، ریثک » ریخ   » رهظم هک  ییاـهناسنا  اـی  ناـسنا و  هدـیمان ، ریثک  ریخ  ینعی  رثوک »  » ار تلاـسر  نادـناخ  ادـخ 
.دننک یم  بلج 

(. 1/ رثوک () َرثوَکلا َكاْنیَطْعَأ  ّانِإ  :) دیامرف یم  هکنانچ 

ات ار  وا  لسن  ادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  دافمو  دندیمان ، یم  رتبا »  » ار وا  هک  هدـمآ  دورف  ربمایپ  نانمـشد  در  رد  هیآ  نیا  دـیوگ : یم  يزار 
ناهج اّما  دنا ، هدیناسر  لتق  هب  ار  ربمایپ  تیب  لها  زا  يدایز  دارفا  نانمشد ، هکنیا  اب  دیازفا : یم  سپس  .درک  دهاوخ  ظفح  تمایق  زور 

ناهج رد  هیما  ینب  زا  دنز و  یم  جوم  همطاف  لسن  زا 
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اـضر مظاک و  قداص و  رقاب و  ترـضح  دننام  یناگرزب  هچ  نادناخ  نیا  نماد  رد  رگنب  دـیوگ : یم  هاگنآ  تسا ، هدـنامن  یقاب  یـسک 
.تسا هتفای  شرورپ  ( مالسلا هیلع  )

زین رظن  نیا  زا  يزرو  رهم  دنچ  ره  هتشادن  یفطاع  یساسحا و  هبنج  دوخ  نادنزرف  هب  تبسن  ربمایپ  تبحم  میوش  یم  روآدای  نایاپ  رد 
.تسا کین  راک  دوخ 

هار رد  وا  يراکادف  رطاخ  هب  یلع  نب  نیـسح  هب  شرهم  ًاصوصخ  دندوب  نآ  زئاح  هک  تسا  یلامک  باتزاب  دوخ ، نادـنزرف  هب  وا  رهم 
.تفریذپ یم  تروص  مالسا ، تاجن 

: میوش یم  روآدای  دراد ، ینخس  دروم  نیا  رد  یسلجم  همّالع 

هزیگنا عون  نیا  زا  نانآ  هکلب  دریگ  یمن  همشچرس  یناسفن  ياه  هزیگنا  زا  دوخ ، نادنواشیوخ  نادنزرف و  هب  الاو  ياهناسنا  يزرورهم 
، تسا هدوب  یتسودادـخ  نآ  همـشچرس  دنتـشاد ، تسود  ار  ادـخ  ریغ  رگاو  هدوب  ادـخ  رطاخ  هب  نانآ  تدوم  رهم و  هدوب ، هتـساریپ  اه 

ماـقم زا  فسوی  ناردارب  یلو  .تشاد  یم  تسود  شناردارب  زا  رتـنوزف  ار  فسوی  دوخ  نادـنزرف  ناـیم  زا  بوـقعی  ترـضح  دـیرگنب 
یگدنز روما  میرتدنمورین و  ام  هک  دنتفگ  یم  هتسویپ  و  دنداد ، یم  تبسن  یهارمگ  تلالض و  هب  ار  ردپ  اذلو  دندوبن  هاگآ  وا  خماش 

(1) .میناخرچ یم  ام  ار 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياهیگژیو 

اعد تباجتسا  - 3

دسرب و یهلا  سدق  ماقم  هب  ناسنا  يادن  ات  دردب ، ار  اهباجح  هک  تسا  يروما  هتـشر  کی  نتـشگ  مهارف  ورگ  رد  اعد  ندش  هتفریذـپ 
.دنک یمن  ادیپ  هار  سدق  تحاس  هبو  دوش  یمن  باجتسم  ییاعد  ره  اریز  دریذپ ، ققحت  مکل ) بجتسَأ  ینوعدا   ) هکرابم هیآ  تیعقاو 

زا دنک ، یم  ادیپ  هار  یهلا  سدق  ماقم  هب  تساوخرد  اعد و  دزاس ، یم  فرطرب  ار  عناوم  عون  ره  هتسراو  ياهناسنا  ياعد  نایم  نیا  رد 
نانآ قح  رد  يو  هک  دـننک  تساوخرد  وا  زا  دنـسرب و  یمارگ  لوسر  رـضحم  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  ناناملـسم  هب  ادـخ  تهج  نیا 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دنک  شزرمآ  بلط 

(95/ ءاسن () ًامیحَر ًاباَّوت  َهّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلاُمَُهل  َرَفْغَتساو  َهّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوؤاج  ْمُهَسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  )...

زین ربمایپ  دننک و  شزرمآ  بلط  دوخ  دنـسرب و  ادخ  لوسر  يا  وت  روضح  دـنا _ هدرک  متـس  شیوخ  رب  هک  یتروص  رد  نانآ _  رگا  »
«. تفای دنهاوخ  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  دیامن  شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد 
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اعد تساوخرد  وا  زاودیـسرب  ادخ  لوسر  روضح  هب  هک  دوش  هتفگ  نانآ  هب  عقوم  ره  هک  دـنک  یم  شهوکن  ار  ناقفانم  رگید  هیآ  رد 
: دیامرف یم  هک  نانچ  دننک  یم  يراددوخ  دنناچیپ و  یم  رس  دینک 

(5/ نوقفانم ( ) َنوُِربْکَتْسُم ْمُهَو  َنوُّدصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَسؤُر  اوَّول  ِهّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلیق  اذِإَو  )

هک دینیب  یم  ار  نانآو  دننادرگ  یمرب  ار  دوخ  ياهرـس  دـهاوخب  شزرمآ  امـش  يارب  ادـخ  ربمایپ  ات  دـییایب  دوش  هتفگ  نانآ  هب  هاگره  »
«. دنبات یمرب  ور  نانک  ربکت 

 _ تشگ نشور  نانآ  يرگمتـس  فسوی و  تیمولظم  داتفا و  رب  نانآ  زار  هدرپ  هک  هاگنآ  بوقعی _  نادـنزرف  مینیب  یم  تهج  نیا  زا 
: دنتفگ نینچو  دندومن  اعد  تساوخرد  وا  زا  دندرک و  ردپ  هب  ور 

(97/ فسوی () َنیئِطاخ اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  )...

«. میدوب راکاطخ  ام  دشخبب  ار  ام  ناهانگ  ادخ  ات  هاوخب  ادخ  زا  ناجردپ  »

هنومن یسدق و  ناسنا  هک  يدرف  صخألاب  تسا  نارگید  هلیسو  هب  ادخ  زا  تجاح  تساوخرد  اعد  تباجتـسا  لیاسو  زا  یکی  نیاربانب 
.دشاب تیونعم  زا  يا 

نایحیـسم اب  یـصاخ  نیمزرـس  رد  تفرگ  میمـصت  ربمایپ  دیوگ : یم  خیرات  .مینک  یم  هدهاشم  هلهابم  نیمزرـس  رد  ار  تقیقح  نیا  ام 
همطاف و شیمارگ  تخد  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤمریما  زا  بکرم  هک  ار  دوخ  تیب  لـها  تهج  نیا  زا  دزادرپب ، هلهاـبم  هب  نارجن 
« نیمآ  » امـش مدرک  اعد  نم  عقوم  ره  تفگ : نانآ  هبو  دروآ ، هلهابم  نیمزرـس  هب  دوخ  هارمه  دوب  نیـسح  نسح و  شزیزع  دـنزرف  ود 

.دییوگب

: دیامرف یم  دیامن و  یم  هراشا  ریز  رد  هدش  دای  هیآ  رد  هعقاو  نیا  هب  دیجم  نآرق 

ُعْدَن اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاح  ْنَمَف  )
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(61/ نارمع لآ  ( ) َنیبِذاکلا َیلَع  ِهّللا  هََنَْعل  ْلَعْجَنَف  لِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُفنَأَو  انَسُْفنَأَو  ْمُکَءاِسنَو  انَءاِسنَو  ْمُکَءاْنبَأَو  انَءاْنبَأ 

ناـشیوخ ناـتنانز ، ناـمنانز و  ناتنارـسپ ، نامنارـسپ و  دـییایب  وگب  دـننک  هجاـحم  وـت ، یعطق  یهاـگآ  زا  سپ  توـبن  رما  رد  هاـگره  »
«. میهد رارق  نایوگ  غرود  هب  ار  ادخ  تنعلو  مینک  هلهابم  سپس  میناوخ ، ارف  ار  ناتکیدزن  ناشیوخ  نامکیدزن و 

هلهابم نادـیم  رد  ربمایپ  هک  یماگنه  یلو  تسا  هدـش  دراو  عمج  تروص  هب  انـسفنأ )  ) و انءاسن )  ) و انءانبَأ )  ) ظافلا هدـش  داـی  هیآ  رد 
نیا رب  هاوگ  نیا  .درواین و  دوخ  هارمه  ار  یسک  یلع »  » زج انسفنا )  ) زا و  همطاف »  » زج نانز  زا  و  نینسح »  » زج نادنزرف  زا  دش  رـضاح 

.دنک هقردب  ار  ربمایپ  ياعد  هک  دوبن  يرتربو  الاو  ناسنا  رگید  رفن ، راهچ  نیا  زج  زور  نآ  رد  هک  تسا 

نیرتکیدزن و هک  تشاد  نامیا  دوخ  راـتفگ  قدـص  هب  ناـنچنآ  توبن  یعدـم  هکنیا  نآو  تشاد  رگید  ینعم  اـه  هشوگ  رگج  ندروآ 
فقسا دنوش و  فرصنم  هلهابم  ماجنا  زا  نایحیسم  هک  دش  ببس  نیمه  .داد و  رارق  الب  ضرعم  رد  ار ، شیوخ  دزن  دارفا  نیرت  یمارگ 

دینکن هلهابم  دوش ، یم  تباجا  دـنکب ، دوخ  ياج  زا  ار  هوک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  منیب  یم  ییاه  هرهچ  نم  تفگ : نینچ  نارجن 
وت میفرصنم  هلهابم  زا  ام  دنتفگ  ربمایپ  هب  تهج  نی  ازا  دنام ، یمن  یقاب  ینارصن  درف  کی  زین  نیمز  يور  رب  هکلب  دیوش  یم  دوبان  هک 

، دیـشاب کیرـش  نایز  دوس و  رد  ناناملـسم  رگید  ابو  دیروایب  مالـسا  سپ  تفگ : خـساپ  ربمایپ  دوخ ، نید  هب  ام  شاب و  دوخ  نید  رب 
ناوت ار  ام  دـنتفگ  خـساپ  رد  .موش  یم  دراو  گنج  رد  زا  تروص  نیا  رد  دومرف : ربماـیپ  دـنتفاترب ، رـس  زین  مالـسا  نتفریذـپ  زا  ناـنآ 

.تسین گنج 

هب رخاف  سابل  تسد  رازه  ود  لاس  ره  رد  هک  دیدرگ  ررقم  دوب و  زیچان  رایـسب  نآ  هزادنا  و  دـنزادرپب ، هیزج »  » هک دـنتفریذپ  ماجنارس 
رد مه  نآ  هرز  یس  همیمض 
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.دنزادرپب تبون  ود 

هناتـسآ رد  نارجن  لـها  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوـسر  هاـگنآ 
ار ناگمه  تفرگ و  یم  ارف  شتآ  ار  نابایب  دندش و  یم  خسم  نومیم  تروص  هب  دندرک  یم  هلهابم  رگا  دـندوب و  هتفرگ  رارق  يدوبان 

.دندش یم  دوبان  نایحیسم  همه  هک  دیسر  یمن  نایاپ  هب  لاس  دیدرگ ، یم  عطق  ناینارجن  هشیر  و  دنازوس ، یم 

هار دوخ  هناخ  زا  ربمایپ  دنیوگ : یم  دیا ، هدرک  لقن  ییابیز  تروص  هب  هلهابم  نیمزرـس  هب  ار  ربمایپ  ندـمآ  تیفیک  نارـسفم  اجنیا  رد 
هب زین  یلعو  تفر  یم  هاروا  رـس  تشپ  شرتـخد  و  تشاد ،  تسد  رد  زین  ار  نسح  تـسد  و  لـغب ، رد  ار  نیـسح  هـک  یلاـح  رد  داـتفا 

.دندش هلهابم  نیمزرس  دراو  تیفیک  نیمه  هب  نانآ و  لابند 

وا دوب ، یکشم  ییاسک  وا  شود  رب  هک  یلاح  رد  دش  رضاح  هلهابم  نیمزرس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دیوگ : یم  هشیاع 
لهَأ سجِّرلا  ُمُْکنَع  َبهذیل  هّللا  دـیُری  امَّنإ  :) دـناوخ ار  هیآ  نیا  داد و  رارق  ءاسک  نآ  ریز  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) یلعو همطاف  نینـسح و 
نانآ ياعد  تباجتسا  هب  رظن ، ود  زا  تشذگرس  نیا  (1) و  «. دزاس رود  ار  يدیلپ  عون  ره  تیب  لها  امش  زا  دهاوخ  یم  ادخ  ( : » تیبلا

.دهد یم  یهاوگ 

هلیـسو هب  ربمایپ  ياعد  هکنیا  زا  رترب  رتالاب و  یماقم  هچ  دـییوگب ، نیمآ »  » امـش مدرک  اـعد  نم  عقوم  ره  تفگ  ناـنآ  هب  ربماـیپ  فلا :
.دسرب سدق  تحاس  هب  نانآ  نتفگ  نیمآ » »

.دننک یم  رب  ياج  زا  ار  هوک  دنروایب  ادخ  هاگرد  هب  ور  رگا  هک  منیب  یم  ییاه  هرهچ  تفگ : نارجن  فقسا  ب :
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يارب یمیظع  راختفا  مه  تفر و  الاب  نایناهج  راظنا  رد  ربمایپ  ماقم  مه  داهن ، ناناملـسم  نایم  رد  یبیجع  رثا  زور  نآ  رد  ربمایپ  هلهابم 
.تفای راشتنا  ناناملسم  نایم  رد  راختفا  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دیرفآ ، تیب  لها 

.یهد یمن  مانشد  یلع  هب  ارچ  تفگ  صاقو  دعس  هب  نایفس  یبأ  نب  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم 

.دوب نم  نآ  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  مدنموزرآ  هک  تسا  گرزب  هرخفم  هس  ياراد  یلع  تفگ : خساپ  رد  وا 

: تفگ وا  هب  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  اروا  ربمایپ  اهدربن  زا  یکی  رد  . 1

«. يدعب ّیبن  ّهنأّالإ ال  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  »

«. تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  دیشاب  یسوم  هب  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  »

وا لوسر  ادخ و  هک  مهد  یم  یسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ  دومرف : نینچ  ربیخ »  » دربن رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  . 2
هک تشاد  راظتنا  سک  ره  و  دـش ، هدیـشک  اـهندرگ  عقوم  نیا  رد  دراد ، یم  تسود  زین  ار  وا  شلوسر  ادـخو و  دراد ، یم  تسود  ار 

یلع دینک ، ادص  ار  یلع  دومرف : تسکش و  ار  یشوماخ  رهم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناهگان  دهدب  وا  تسد  هب  ار  مچرپ 
مچرپ دیدرگ ،  فرطرب  مشچ  يرامیب  ربمایپ  تاهجوت  وترپ  رد  دیسر و  ربمایپ  روضح  دوب  راتفرگ  یتخس  مشچ  درد  هب  هک  یلاح  رد 

.دش حتف  وا  تسد  هب  اه  هعلق  ماجنارس  داد و  وا  تسد  هب  ار 

درگ ار  مالسلا ) مهیلع  ) نینسح همطاف و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش  لزان  هلهابم  هیآ  هک  يزور  . 3
(1) «. دنتسه نم  تیب  لها  نانآ  اراگدرورپ  « ؛» یتیب لهأ  ءالؤه  ّمهّللا  : » تفگ دروآ و 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياهیگژیو 

ریدقت ربارب  رد  میلست  - 4

هراشا

هزیگنا وا  نورد  رد  و  دبلط ، یمن  ار  ادـخ  ياضر  زج  يزیچ  دوخ  راک  رد  هک  دـسر  یم  يا  هیاپ  هب  لامک  رظن  زا  تقیقح  هار  کلاس 
فرطرب هن  و  دنک ، یم  انمت  ار  يزیچ  ققحت  هن  هدیـسر  لامک  هلق  هب  درف  نینچ  کی  دـیآ ، یمن  دـیدپ  ادـخ  ياضر  هب  میلـست  زج  يا 

 . ار یهورکم  ندیدرگ 

هب تفالخ  مامز  هک  یلاح  رد  هچ  یگدنز  رد  وا  دوب ، لامک  نیا  زا  لماک  هنومن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هتسراو  ياهناسنا  نایم  رد 
.دوب ادخ  ياضر  ناهاوخ  لاوحا  همه  رد  دیدرگ  نیشن  هناخ  خیرات ، مولظم  ناونع  هب  هک  ینارود  رد  هچ  تفرگ و  تسد 

تفریذپ زین  وا  دریذپب و  ار  تفالخ  هک  دنتساوخ  وا  زا  هناّرـصمو  دنتخیر  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هناخ  هب  مدرم  نامثع  لتق  زا  سپ 
: درک نایب  نینچ  ار  شریذپ  نیا  تلع  وا  اهدعبو 

هَّظک یلع  اوُّراقی  الأ  ءامَلعلا  یلع  ُهّللا  ذخأ  امو  رـصانلا  دوجوب  هّجحلا  ُمایقو  رـضاحلا  ُروضح  الول  َهمـسّنلا  أربو  َهبحلا ، َقَلَف  يّذلاو  اما  »
بَغَس الو  ملاظ 
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(1) «. زنع هطفع  نم  يدنع  دهزأ  هذه  مکایند  متیفلألو  ، اهلّوأ سأکب  اهرخآ  تیقسلو  اهبراغ  یلع  اهَلبح  تیقلال  مولظم ،

دوجو اب  ادخ ، تجح  و  دوبن ، تعیب  يارب  نانآ  روضح  رگا  دیرفآ ، ار  ناسنا  و  تفاکش ، ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیـشاب  هاگآ  »
ندنام هنـسرگ  ملاظ و  يریـس  رب  دـنوشن  یـضار  ات  هتفرگ  نایانادو  املع  زا  یلاعت  يادـخ  هک  يدـهع  دوبن  دـیدرگ و  یمن  مامت  نانآ 

رد مدرک  باریـس  اهزور  تسخن  رد  هک  يا  هساک  اب  ار  نآ  .متخادنا و  یم  نآ  ناهوک  رب  ار  تفالخ  رتش  راهمو  نامـسیر  مولظم ... ،
«. تسا هدام  ُزب  هسطع  زا  رتراوخ  نم  دزن  امش  يایند  نیا  هک  ددرگ  نشور  امش  يارب  ات  مدرک  یم  باریس  زین  نآ  نایاپ 

یبوخ هب  دیباوخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هاگیاج  رد  هک  یبش  رد  ادـخ ، ریدـقت  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما میلـست  هیاپ 
هیلع  ) یلع تفرگ  ترجاهم  هب  میمـصت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  هک  یماگنه  دـنیوگ : یم  ناثدـحم  درک ، یّلجت 

رد بش  ماگنه  هب  داد  روتـسد  وا  هب  دنک و  در  ار  مدرم  ياه  تناما  دـنک ، تخادرپ  ار  وا  نوید  ات  داد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  مالـسلا )
.دیوگب كرت  ار  هکم  راتتسا ، نیا  اب  دناوتب  وا  ات  دباوخب  وا  هاگیاج 

و هداد ، رارق  رگیدکی  ردارب  ار  رفن  ود  امش  نم  درک ، باطخ  لیئاکیم  لیئربج و  دوخ  هتـشرف  ود  هب  ادخ  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  زین  وا 
یگدـنز نانآ ، يود  ره  دـنک  يرگید  يادـف  ار  دوخ  ناج  تسا  هدامآ  امـش  زا  کـی  مادـک  متخاـس  رتنوزف  يرگید  رب  ار  یکی  رمع 

ناج هدـیباوخ و  ربمایپ  شارف  رد  یلع  دیـشابن ، بلاط  یبا  نب  یلع  دـننام  ارچ  داتـسرف  یحو  ود  ره  هب  ادـخ  .يراکادـف  هن  دنتـساوخ ،
.دینک ظفح  نمشد  زا  ار  ود  ره  دییآ  دورف  .تسا  هتشاد  مّدقم  دوخ  یگدنز  رب  ار  وا  یگدنز  هدرک و  وا  يادف  ار  دوخ 
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: دمآ دورف  هیآ  نیا  دش  هنیدم  هجوتم  ربمایپ  هک  یماگنه 

(207/ هرقب () ِدابِعلِاب ٌفوُؤَر  ُهّللاَو  ِهّللا  ِتاضرَمَءاِغْتبا  ُهسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  (َو 

(1) «. دنشورف یم  ادخ  ياضر  بسک  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یخرب  »

رد تلاسر ، رصع  رعاش  تباث  نب  ناّسحو  هدوب ، رادروخرب  یصاخ  ّتیفورعم  زا  ربمایپ  هباحـص  نایم  رد  زیمآ  راختفا  تشذگرـس  نیا 
: دنک یم  هراشا  نینچ  تلیضف  نیا  هب  دوخ  راعشا 

ارا __ غلا مؤ  __ ير ي ___ _د س َّمحم و  دّمحم ***  ِشارف  یلع  َتاب  ناک  نم 

درک راغ  گنهآ  هاگنابش  دمحم  و  دیباوخ ***  ربمایپ  رتسب  رد  هک  تسیک 

تقیقح رب  یشوپ  هدرپ 

هدرپ نآ  رب  دنتساوخ  یم  هتسویپ  و  دوب ، نانمـشد  مشچ  رب  يراخ  دیدرگ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما بیـصن  هک  گرزب  تلیـضف  نیا 
هک درذـگ  یمن  يزیچ  یلو  دزاس ، یم  ناهنپ  یتدـم  هب  ار  باتفآ  هرهچ  يراهب ، میخـض  ياهربا  هک  نیا  زا  لفاغ  یلو  دـننک ، یـشوپ 

.دزاس یم  نایامن  ار  دوخ  هرهچ  هدز و  رانک  ار  هایس  ياهربا  دیشروخ  هدنزوس  هدنزورف و  هعشا 

اب هیواعم  یتح  دزاس ، موتکم  ار  نآ  هتسناوتن  نانمشد  ياه  یشوپ  هدرپ  و  هدیشخرد ،  مالـسا  خیرات  رد  دیـشروخ  دننام  تلیـضف  نیا 
وا زا  درک  یم  تراجت  ربمایپ  ثیدح  اب  هک  بدنج  نب  هرمس  هب  مهرد  رازه  دص  راهچ  تخادرپ 
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لزان مجلم  نب  نامحرلادبع  ّقح  رد  هیآ  نیا  هک  دنک  لقن  یثیدح  ربمایپ  زا  دزاس و  نوگرگد  ار  هیآ  لوزن  نأش  هک  درک  تساوخرد 
.تسا هدش 

ناوت یمن  و  تسا ، یشورف  نید  عوضوم ، تفگو  دشن  یضار  وا  یلو  درک ، داهنـشیپ  مهرد  رازه  دص  تسخن  هلحرم  رد  هیواعم  هتبلا 
زا تفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  رد  دش و  یـضار  مهرد  رازه  دصراهچ  هب  ندز  هناچ  زا  سپ  ماجنارـس  .تخورف  ینازرا  ياهب  هب  ار  نید 

.تسا هدش  لزان  یلع  لتاق  مجلم  دنزرف  نامحرلادبع  ّقح  رد  هیآ  نیا  تفگ  درک و  لعج  یغورد  ربمایپ  نابز 

َنِمَو  ) هکنیا نآو  تسا ، هدـمآ  دورف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قح  رد  تسا ) ناقفانم  هب  طوبرم  عقاو  رد  هک   ) يرگید هیآ  دوزفا : سپـس  و 
(. 204/ هرقب ( ) ماصِخلا َُّدلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  یف  ام  یلَع  هّللا  دهُشیَو  اینُّدلا  ِهایَحلا  ِیف  ُُهلوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساّنلا 

دنریگ یم  هاوگ  دراد  لد  رد  هک  هچنآ  رب  ار  ادخو  دراد ، یم  او  بجعت  هب  تخـس  ایند  نیا  یگدـنز  رد  ار  وت  مدرم  زا  یخرب  راتفگ  »
«. دنتسه نانمشد  نیرت  تخس  وا  هک  یلاح  رد 

ار یهاگآ  درخ و  لقع و  نانچنآ  يوما  هاگتـسد  نیگآرهز  تاغیلبت  تخاس و  نوگرگد  ار  هیآ  ود  ره  لوزن  نأش  ثیدح ، ناگرزاب 
لوزن ماگنه  هب  نامحرلادبع  هک  یلاح  رد  درکن ، ضارتعا  مه  رفن  کی  یتح  دنتفریذپ  ار  وا  نخـس  هکدوب  هدرک  بلـس  ماش  مدرم  زا 
هدمآ دورف  وا  ّقح  رد  هدشدای  هیآ  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دنراذگ  یمار  یگراوخریش  نارود  ای  دوب و  هدشن  دلوتم  ردام  زا  ای  نآرق 
تیب زا  دیـشخرد و  تیب  لها  راثآ  دـندرک  یم  تموکح  اه  يوما  هک  يا  هطقن  رد  دـیرد و  ار  تلاـهج  هدرپ  ناـمز  رورم  یلو  .تسا 

.دنک یمن  وا  ترایز  هب  تبغر  يدحا  هک  هدش  هدرپس  كاخ  هب  يا  هبورخم  هناخ  کی  رد  هیواعمو  دنامن  یقاب  يرثا  يوما 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياهیگژیو  زا 

شیوخ رب  نارگید  میدقت  راثیا و  - 5

نیا هب  ار  راـصنا  هعماـج  نآرق  دـنراد و  یم  مدـقم  نتـشیوخ  رب  ار  نارگید  ـالاب  تمه  رثا  رب  هک  تـسا  نادرمناوـج  تافـص  زا  راـثیا 
: دیامرف یمو  دنک  یم  یفرعم  یگژیو 

ْمِهِِـسُْفنَأ یلَع  َنوُِرثُْؤیَو  اُوتوُأ  اّمِم  ًهَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  الَو  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنامیِإلاَو  َراّدلا  اُوءَّوَبَت  َنیِذـّلاَو  )
(9/ رشحلا ( ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَمَو  ٌهَصاصَخ  ْمِهِِِب  َناک  َْولَو 

رد و  دنراد ، تسود  هدرک  چوک  نانآ  يوس  هب  هک  ار  یناسک  دنا ، هدروآ  نامیاو  هتفرگ  ياج  هنیدـم  رد  نارجاهم  زا  شیپ  هک  نانآ  »
دنمزاین رایـسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنراد  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  دننک و  یمن  زاین  ساسحا  هدش  هداد  نارجاهم  هب  هچنآ  هب  دوخ  لد 

«. دنناراگتسر دنا  هدش  هتشاد  زاب  شیوخ  صرحو  لخب  زا  هک  یناسک  دنشاب 

.دور یم  رامش  هب  راصنا  هتسجرب  تافص  زا  هک  تسا  ( مِهِسُفنأ یلع  َنوُرثُؤیو   ) هلمج رد  نخس  دهاش 

نینچ تافص  زا  زین  رذن  هب  لمع  تسا  نامیا  اب  دارفا  تافص  زا  راثیا  رگا 
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: دهد یم  روتسد  دروم  نیا  رد  ینشور  هب  نآرق  دشاب ، یم  اهناسنا 

(29/ جح ( ) ...ْمُهَروُُذن اُوفُوْیلو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمث  )

«. دننک افو  دوخ  ياهرذن  هب  دنزاس و  فرطرب  ار  اه  یگدولآ  » 

: دنک یم  هراشا  یگژیو  ود  نیا  هب  یتأ » له   » هروس رد  نآرق  هک  تسا  تلاسر  نادناخ  زراب  تافص  زا  رذن  هب  افو  راثیا و 

ِهّللا ال ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِـسَأو * ًامِیتَیَو  ًانیِکْـسِم  هِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطیَو  ًاریطَتْـسُم *  ُهُّرَـش  َناک  ًاموَی  َنُوفاـخَیَو  ِرْذَّنلاـِب  َنُوفُوی  )
(10 _ 7/ ناسنا ( ) ًاریرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  ّانِإ  ًاروُکُش * الَو  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُرن 

هقالع و نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ  ياذغ  و  دنـسرت ، یم  تسا  هدرتسگ  شباذع  رـش و  هک  يزور  زا  و  دننک ، یم  افو  دوخ  رذـن  هب  اهنآ  »
زا یساپس  شاداپ و  چیه  مینک و  یم  ماعطا  ادخ  رطاخ  هب  ار  امش  ام  دنیوگ  یم  دنهد و  یم  ریسا »  » و میتی » « ، » نیکـسم  » هب دنراد  زاین 

«. تسا تخس  سوبع و  هک  يزور  نآ  رد  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام.میهاوخ  یمن  امش 

رامیب نینـسح » : » دیوگ یم  سابع  نبا  تسا .  هدمآ  دورف  تلاسر  نادـناخ  ّقح  رد  تایآ  نیا  هک  دـننک  یم  لقن  نارّـسفمو  ناثّدـحم 
، ینک رذن  تنادنزرف ، يدوبهب  هرابرد  رتهب  هچ  دـنتفگ : دـندرک و  یلع  هب  ور  ناگمه  درک و  تدایع  اهنآ  زا  یعمج  اب  ربمایپ  دـندش ،

تیفاع سابل  زین  ادخ  دنریگب .  هزور  زور  هس  دناشوپب  ود  نیا  رب  تیفاع  سابل  ادخ  هاگره  هک  دندرک  رذن  نانآ  زینک  همطاف و  یلع و 
.دنتشادن تسد  رد  يزیچ  هک  یلاح  رد  دیناشوپ ، نانآ  رب 

ار نآ  نم  کی  مالسلا ) هیلع   ) یلع رسمه  تفرگ ، ضرق  ناونع  هب  وج  نم  هس  يدوهی ، نوعمش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع 
هب تخپ ، نان  ددع  جنپ  درک و  بایسآ 
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تفگ داتسیا و  هناخ  رد  هنیدم  نیکاسم  زا  ینیکـسم  ناهگان  دننک ، راطفا  نآ  اب  هک  دنداهن  هرفـس  رب  ار  نان  ددع  ره 5  برغم  ماگنه 
نیکسم هب  ار  اهنان  دنتشاد و  مدقم  شیوخ  رب  ار  وا  ناگمه  دیامن ، ماعطا  یتشهب  ياه  هدئام  زا  ار  امش  ادخ  دینک  ماعطا  ارم  منیکـسم 

.دنتفرگ هزور  زین  ادرف  دندرک و  راطفا  بآ  اب  دوخ  هداد و 

یگمه زین  نانآ  دومن و  رارکت  ار  نیکـسم  زورید  نخـس  و  داتـسیا ، هناخ  رد  میتی  راب  نیا  دـش ، رارکت  ناـیرج  نیا  بورغ  ماـگنه  هب 
.دنتفرگ هزور  زین  زور  نآ  يادرف  دندرک و  راطفا  بآ  اب  هداهن و  وا  رایتخا  رد  ار  هرفس  رد  دوجوم  ياهنان 

.دنداهن وا  رایتخا  رد  ار  اهنان  هدرک و  راثیا  شیپ  بش  ود  دننام  ناگمه  .دیدرگ  رارکت  يریسا  هلیسوب  نایرج  نیا  موس  زور 

دـندیزرل و یم  یگنـسرگ  زا  نانآ  هک  داتفا  مالـسلا ) امهیلع  ) نینـسح رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهمـشچ  مراـهچ  زور 
نیا رد  تسا  هتفر  ورف  يدوگ  رد  وا  ياهمشچ  هدیبسچ و  شتشپ  هب  یگنسرگ  زا  شمکش  هک  دید  یلاح  رد  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف
دروم نیا  رد  .دندش و  معنتم  نآ  زا  زور  تفه  ناگمه  دـیدرگ و  لزان  يوامـس  هدـئام  اب  هارمه  هدـش  دای  ياه  هیآ  اب  لیئربج  ماگنه 

.دنا هدورس  ینعم  رپ  دنلب و  سب  ياهرعشو  هتخیر  يرعش  ياه  بلاق  رد  ار  تلیضف  نیا  مالسا  يارعش 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگژیو 

اه ناسنا  نیرترب  - 6

رد دنشاب ، اراد  تسا ، هدش  دراو  هیآ 177  نمض  هرقب  هروس  رد  هک  ار  يزراب  تافص  هک  تسا  یناسک  نآرق ، قطنم  رد  مدرم  نیرتهب 
: دنا هدش  یفرعم  نینچ  مدرم  نیرتهب  هیآ  نیا 

یَتآَو َنیِِّیبَّنلاَو  ِباـتِکلاَو  ِهَِکئـالَملاَو  ِرخـآلا  ِموَیلاَو  ِهّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  َِّربلا  َّنِکلَو  ِبِْرغَملاَو  ِقِرْـشَملا  َلَِـبق  ْمُکهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّربـلا  َْسَیل  )
ْمِهِدْهَِعب َنُوفوُملاَو  َهاکَّزلا  َیتآَو  َهالَّصلا  َماقَا  ِباقِّرلا َو  ِیفَو  َنیِلئاّسلاَو  ِلیبَّسلا  َنباَو  نیِکاسَْملاَو  یماتَْیلاَو  یبرُقلا  يوَذ  ِهِّبُح  یلَع  َلاْملا 

(177/ هرقب () َنوُقَّتُملا ُمُه  َِکئلوُأَو  اُوقَدَص  َنیّذلا  َِکئلوُأ  سْأَْبلا  َنیِحَو  ِءاّرِّضلاَو  ِءاسْأَبلا  ِیِف  َنیِرباّصلاَو  اوُدَهاع  اذِإ 

هب هک  تسا  یـسک  راکوکین  یکین و  هکلب  دینک ، برغم  ای  قرـشم و  يوس  هب  ار  دوخ  يور  زامن  ماگنه  هب  هک  تسین  نیا  اهنت  یکین  »
هب دراد ، نآ  هب  هک  يا  هقالع  همه  اب  ار  دوخ  لام  هدروآ و  نامیا  ناربمایپ  ینامسآ و  ياه  باتکو  ناگتـشرف  زیخاتـسر و  زور  ادخ و 

ناگدرب نالئاس و  هار و  رد  ناگدناماو  نانیکسمو و  نامیتی  نادنواشیوخ و 
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اهتیمورحم ربارب  رد  و  دـنک ، یم  افو  نتـسب  زا  سپ  دوخ  دـهع  هب  دزادرپ و  یم  ار  تاکز  دراد و  یم  اـپ  هب  ار  زاـمن  دـنک ، یم  قاـفنا 
«. ناراگزیهرپ دنتسه  اهنیاو  دنیوگ  یم  تسار  هک  تسه  یناسک  اهنیا  دهد  یم  جرخ  هب  تماقتسا  گنج  نادیم  رد  اهیرامیبو و 

: زا تسا  ترابع  اهناسنا  نیرتهب  ياه  هناشن  هیآ  نیا  رد 

.ناربمایپ ینامسآ و  ياهباتک  ناگتشرف و  رگید و  زور  ادخ و  هب  نامیا  . 1

.ناگدنب نالئاسو و  ناگدنامرد  نانیکسمو و  نامیتیو  ناکیدزن  هب  زاین  نیع  رد  لام  ندیشخب  . 2

.تاکز تخادرپ  زامن و  نتشاد  اپ  هب  . 3

.دننک دهعت  هک  هاگنآ  دهع  هب  افو  . 4

.دربن نادیمو  اهیرامیب  دیادش و  رد  يرابدرب  . 5

.تسا نایقّتم  وزج  وگتسار و  نامیا  ياعدا  رد  قح  هب  هورگ  نیا 

.تشذگ نیشیپ  ياه  ثحب  رد  نآ  لیالد  زا  یخرب  ،و  مینک یم  هدهاشم  تلاسر  نادناخ  رد  ام  ار  تافص  نیا  همه 

 : هیآ هک  یماگنه  دیوگ : یم  يربط 

نانآ دـنا  هداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  (. » 7/ هنّیب ( ) ِهَّیرَبلا ُریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنِإ  )
نیرتهب تنایعیـش  وت و  یلع ! دومرف : ودرک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دمآ ، دورف  دنمدرم » نیرتهب 

.دیمدرم

تفگ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـش ، دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو میدوب  ربمایپ  دزن  ام  هک  دـنک  یم  لقن  رباج  زا  یمزراوخ 
اذـه ّنا   » تسوا تسد  رد  مناج  هک  ییادـخ  هب  تفگ : نینچ  دز و  نآ  رب  دوخ  تسد  اـب  درک و  هبعک  هب  ور  هاـگنآ  دـمآ ، امـش  ردارب 

هب هک  تسا  يدرف  نیتسخن  وا  دومرف : سپس  دنناراگتـسر » زا  زیخاتـسر  زور  رد  يو  نایعیـشو  وا  « ؛» همایقلا موی  نوزئافلا  ُمُه  هَتعیـشو 
يدنب ياپو  ادخ ، دهع  هب  افو  رظن  زا  هدروآ و  نامیا  نم 
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درف نیرتالاب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  تلزنم  تمظعو  میانغ  میـسقت  رد  تاواسم  تیاـعر  و  تیعر ، ناـیم  زا  تلادـعو  يو ، ياهروتـسد  هب 
.تسا

.تسا هدش  لزان  وا  ّقح  رد  ِیِرَبلا ) هَّ ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونمآ  َنیذَّلا  َّنِإ   ) هیآ هک  دوزفا  سپس 

(1) .دش دراو  اهناسنا  نیرتهب  دنتفگ : یم  داهن  یم  مدق  هباحص  سلاجم  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع عقوم  ره  تهج  نیا  زا 

هب ربمایپ  دومرف : هک  مدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  هک  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ریبد  يراصنا  لیحارـش  نب  دیزی  زا  یمزراوخ  زاب 
تاِحلاّصلا اُولِمَعَو  اُونمآ  َنیذـّلا  َّنِإ   ) ار ادـخ  لوق  اـیآ  یلع ! يا  تفگ : دوب ، هدرک  هیکت  نم  هنیـس  هب  هک  یلاـح  رد  يراـمیب ، ماـگنه 

اه تما  هک  هاـگنآ  تسا  رثوک  ضوح  امـش  نم و  داـعیم  تسا ، وت  نایعیـش  وت و  نآ ، زا  دوصقم  ، يا هدینـشن  ( هَّیِرَبلا ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ 
(2) .دیوش یم  توعد  نم  يوس  هب  دیفس  يور  اب  اهامش  یلو  دننز ، یم  وناز  باسح  يارب 

، دـیدرگ لزان  هدـش  داـی  هیآ  هک  یتقو  تفگ : يو  هک  دـنک  یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  همهملا » لوصفلا   » باـتک رد  یکلاـم  غابـص  نبا 
: تفگ مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

«. نیحمقم ًاضاضغ  كؤادعأ  یتأیو  نّویضرم  نوضار  مه  تنأ و  همایقلا  موی  یتأت  کتعیش ، تنأ و  »

تسد هدنکفارس و  تلاح  هب  وت  نانمشد  دیوش و  یم  روشحم  یتسه  ادخ  یـضرم  یـضار و  هک  یلاح  رد  تنایعیـشو  وت  تمایق  زور  »
(3) «. دندرگ یم  روشحم  هتسب 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگژیو 

باتک ملع  ناثراو  - 7

نیا هتسیاش  دنچ  ره  دندش ، میسقت  هورگ  ود  هب  تفالخ  رما  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  یمالـسا  تما 
رد ام  و  دوب ، هدرک  نییعت  ار  شیوخ  زا  سپ  نیـشناج  ینوگانوگ ، دراوم  رد  ادخ  ربمایپ  اریز  دنزرون ، فالتخا  هلأسم  نآ  رد  هک  دوب 

.میتفگ نخس  يا  هنوگ  هب  تماما  ثحب  رد  دروم  نیا 

یلع دـننام  صوصنم  ماما  نآزا  تفالخ  هاوخ  .تسوا  تشذـگرد  زا  سپ  یملع  عجرم  نییعت  تسا  هجوت  دروم  نـآلا  هک  هچنآ  یلو 
.هدعاس ینب  هفیقس  رد  بختنم  هفیلخ  نآ  زا  ای  دشاب ، مالسلا ) هیلع  )

ربماـیپ تشذـگرد  زا  سپ  یملع  عجرم  دـید  دـیاب  يرادـمامز ، تفـالخ و  تماـما و  عوضوم  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  نخـس : رگید  هب  و 
دنزرو تیاـنع  نآرق  ریـسفت  هب  دـنزادرپب و  عورف  لوـصا و  ناـیب  هب  هک  تسا  یناـسک  اـی  سک و  یملع ، عـجرم  زا  دوـصقم  تسیک ؟

.دنزاس فرطرب  ار  نانمشد  تاهبش  دنیوگب و  خساپ  ار  روهظون  ثداوحو 

هدش دای  روما  نیا  ماجنا  هب  يرادمامز  رب  هوالع  دوخ  تایح  لاح  رد  ربمایپ 

275 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسیک یمالسا  تما  یملع  تالکشم  يوگخساپ  باتک ، ملع  ثراو  يو  زا  سپ  دید  دیاب  نونکا  .تخادرپ  یم 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  نآرق 

ْنِم اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِکلا  اَْنثَروَأ  َُّمث  ٌریـَصب * ٌریبََخل  ِهِدابِِعب  َهّللا  َّنِإ  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَحلا  َوُه  ِباتِکلا  َنِم  َْکَیلِإ  اْنیَحوَأ  يذـّلاَو  )
(32 _ 31/ رطاف () ُریبَکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهّللا  ِنْذِِإب  ِتاْریَخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِمَو  ٌدِصَتْقُم  ْمُْهنِمَو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  انِدابِع 

هاگآ شناگدنب  هب  تبـسن  ادخ    ً تسا نآ  زا  شیپ  ياهباتک  هدننک  قیدصت  قح و  دوخ  میا ، هدرک  یحو  وت  يوس  هب  باتک  زا  هچنآ  »
.تسانیب و 

زا یخرب  دنهورگ  هس  ( ام هدیزگرب  ناگدنب  ای  و  ناگدنب ، اریز  ) میداد ثاریم  ناونع  هب  دوخ  هدیزگرب  ناگدـنب  هب  ار  باتک  نیا  سپس 
تمارک نیا  دنماگـشیپ و  ادـخ  نامرف  هب  کین  ياـهراک  رد  ناـنآ  زا  یخرب  ور و  هناـیم  ناـشیا  زا  یخرب  دنراکمتـس و  دوخ  رب  ناـنآ 

«. تسا گرزب 

: میوش یم  روآدای  نونکا  هک  دراد  دوجو  لامتحا  ود  هیآ  نیا  رد 

همه ثاریم  رگا  هک  نیا  هاوگ  هب  هدیزگرب ، ناگدنب  زا  یهورگ  ثاریم  هکلب  هدادـن  رارق  ناگدـنب  همه  ثاریم  ار   (1) نآرق ادخ  فلا :
( . اندابِع َباتِکلا  اَْنثَرْوَأَو  :) دومرف یم  تشادن و  موزل  ( اْنیَفَطْصا َنیذَّلا   ) هلمج ندروآ  دوب ، ناگدنب 

هب هن  ددرگ  یمرب  اندابع »  » هب ملاظ ) مهنمف   ) هلمج رد  مهنم » » ریمـض و  هدوب ، ضیعبت  يارب  اندابع ) نم   ) رد نم »  » ظفل ریـسفت ، نیاربانب 
ملاظ و ياهمانب  هورگ  هس  هب  ناگدنب  میسقت  اریز  انیفطصا ) نیّذلا   ) هلمج ینعی  هدیزگرب  هورگ 
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.هدیزگرب ناگدنب  اب  هن  تسا  راگزاس  ناگدنب  قلطم  اب  تاریخ  هب  قباس  دصتقم و 

نوچ ناگدنب ، همه  هن  داد  رارق  باتک  ثراو  ار  هدـیزگرب  ناگدـنب  ارچ  هکنیا  و  تسا ، لیلعت  هلزنم  هب  مهنمف »  » هلمج تروص  نیا  رد 
.ناگدنب همه  هن  دش  ناگدیزگرب  نآ  زا  ثاریم  تهج  نیا  زا  دنهورگ  هس  رب  ناگدنب  همه 

.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تاریخلاب ) ٌقباس   ) هلمج اب  هک  تسا  موس  هورگ  نامه  هدیزگرب  هورگ  ًاعبطو 

رطاخ هب  هکلب  تسین  ناگمه  تمارک  یکاپ و  هناشن  نانآ  ندیزگرب  یلو  تسا  یمالـسا  تما  همه  هدـیزگرب  ناگدـنب  زا  دوصقم  ب :
.تسین بایان  نآرق  رد  لامعتسا  عون  نیا  و  تسا ، نانآ  نایم  رد  هتسراو  ياهناسنا 

دنا هدوبن  کلم  نانآ  همه  هک  یلاح  رد  (: 20/ هدئام ( ) ًاکُوُلم ْمُکَلعَجَو  :) دیامرف یم  دنک و  یم  باطخ  لیئارسا  ینب  همه  هب  نآرق  ًالثم 
هیآ تسا  نینچمه  .دـنک و  یم  فیـصوت  ندوب » کلم   » اب ار  همه  لاح  نیع  رد  یلو  دـندمآ  لـئان  ماـقم  نیا  هب  ناـنآ  زا  یخرب  هکلب 

تاروت ثراو  ار  لیئارسا  ینب  هداد و  تیاده  تایآ  یـسوم  هب  « ؛) 53/ رفاغ ( ) َباتِْکلا َلِیئارِْسِا  ِیَنب  اْنثَرْوَأَو  يدُْهلا  َیـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقلَو  )
«. میدرک

رد هکنانچ  .دشاب  یم  هیـضیعبت  تسخن  لامتحا  ربانب  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخ  هینایب  اندابع ) نم   ) رد نم »  » ظفل مود  لامتحا  ربانب 
(. 59/ لمن ( ) ...یفَطْصا َنیِذَّلا  ِهدابِع  یلَع  ٌمالَسَو  : )... دیامرف یم  رگید  هیآ 

.تفرگ میرکت  فیرشت و  زا  یلاخ  اندابع )  ) ادخ هب  ار  دابع » هفاضا « دیاب  مود  لامتحا  ربانب 

هدیزگرب ناگدـنب  زا  دارم  لوا  ریـسفت  ربانب  تسه  هک  یقرف  دـنتاریخ ، هب  ناقباس  نامه  نآرق  نالماح  ریـسفت  ود  ره  ربانب  لاح  ره  رد 
هب ناورشیپ   » نامه
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.تسین تمارک  هناشن  شنیزگ  نیا  یلو  دنتسه  ادخ  ناگدیزگرب  ناگدنب  همه  مود  ریسفت  ربانبو  دنتاریخ ،»

؟ تسیک باتک  ملع  ناثراو  دید  دیاب  نونکا 

ملاظلاو مامإلاب ، فراعلا  دصتقملاو  مامإلا ، تاریخلاب  قباسلا  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  ینیلک 
«: مامإلا فرعی  يذلا ال  هسفنل 

.دسانشن ار  ماما  هک  تسا  یسک  شیوخ  رب  رگمتس  و  ناسانش ،  ماما  ور  هنایم  و  ماما ، نامه  تاریخ  هب  ورشیپ 

(1) .دنک یم  دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  يرگید  تایاور  هدش و  لقن  زین  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  زا  ثیدح  نیا  نیع 

یم ثیدـح  نیا  رد  اریز  دنتـسه ، يوـبن  ملعو  باـتک  ملع  ناـثراو  ربماـیپ  نادـناخ  هک  تسا  نیا  رب  هاوـگ  نیرتنـشور  نیلقث  ثیدـح 
يرگید ادخ و  باتک  یکی  مراذگ  یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم   » (2)« یترتعو هّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ  دیوگ «:

ياه غارچ  نآرق  دننام  تیب  لها  نیاربانب  .دـش  دـیهاوخن  هارمگ  دـینزب  گنچ  ود  نیا  هب  هک  یمادام  دـیازفا  یم  عقوم  نآ  نم » ترتع 
راگزومآ مّلعم و  ًاعبط  تسین و  نانآ  ینآرق  مولع  زا  زاین  یب  يرگتیاده  چیه  دنتـسه و  یگدنبو  تیدوبع  هار  نارگنـشور  تیادـه و 

.دوب دنهاوخ  ینآرق  قیاقح 

يدرجورب هّللا  هیآ  موحرم  ام  گرزب  داتـسا  و  تسین ، اهنآ  ییوگزاب  ياـج  ًـالعف  هک  دراد  یناوارف  لـیالد  تیب  لـها  یملع  تیعجرم 
همدقم رد  ( 1380 _ 1292)
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.تسا هدروآ  درگ  دنهد ، یم  یهاوگ  تیب  لها  تیعجرم  هب  هک  ار  یتایاور  ثیداحألا » عماج   » باتک

رد یلو  دنروآ ، تسدب  ار  یتقیقح  دیاش  دنشک  یم  رس  هنزور  ره  هب  دنبوک و  یم  ار  يرد  ره  ناناملسم  هک  تسا  فسأت  ياج  رایسب 
یم يوریپ  ارچو  نوچ  نودب  دنبتکم  نیا  نادرگاش  یملع ، هبتر  رظن  زا  هک  یناسک  زا.دنور  یم  رتمک  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هناخ 

يوبن مولع  نآرق و  زا  و  هتسج ، کسمت  نیلقث  رب  هک  تسا  هیماما  هعیش  راختفا  اهنت  دنریگ ، یمن  ارف  نخس  نانآ  ناداتسا  زا  یلو  دننک 
.دنریگ یم  هرهب  تیب  لها  قیرط  زا 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  ياهیگژیو 

تسا مارح  اهنآ  رب  هقدص  - 8

هدش دراو  هیآ 60  هبوت  هروس  رد  نآ  دراوم  لیـصفت  هک  هدومن  نییعت  تاکز  مان  هب  يا  هضیرف  ناریقف  ياهیدـنمزاین  نیمأت  يارب  ادـخ 
.تسین وا  ییوگزاب  يارب  یموزل  ًالعف  هک  تسا 

هک اجنآ  تسا ، هدش  یفرعم  دارفا  تورث  ندینادرگ  كاپ  لاوما و  ریهطت  یعون  نآرق  رد  تاکز  ذـخا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ 
: دیامرف یم 

(103/ هبوت () ...ْمَُهل ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  )

«. تسا شمارآ  نانآ  يارب  وت  ياعد  اریز  نک ، اعد  نانآ  يارب  يزاس و  ناشکاپ  نآ ، هلیسو  هب  ات  ریگب  هقدص  نانآ  لاوما  زا  »

و دوش ، یم  كاپ  یگدولآ  زا  تاکز  تخادرپ  اب  نانآ ، لام  ییوگ  وت  هک  تسا  اهنآ  یکاپان  لاوما و  یگدولآ  هناـشن  ریهطت ، ًاملـسم 
.ددرگ یم  هدودز  لاوما  زا  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  ییاه  یگدولآ  یعون  دنزادرپ  یم  تاکز  ناونع  هب  هک  هچنآ 

دنراد ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یماقم  نأش و  رطاخ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها 
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.دنوش دنم  هرهب  اه  یگدولآ  نیا  زا  هک  دننآ  زا  رتالاب 

(1) «. سانلا خاسوأ  یه  اّمنإدّمحم  لآل  یغبنی  هقدصلا ال  ّنا  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  هعیبر  نب  بلطملا  دبع 

دمحم لآو  دـمحم  رب  تاکز  مدرم ! دومرف : یتیاور  رد  تسا و  مدرم  لاوما  ياهکرچ  نآ  اریز  تسین ، هتـسیاش  دّـمحم  لآ  رب  هقدـص 
(2) .تسا مارح 

، داهن دوخ  ناهد  رد  ار  نآ  تشادرب و  ییامرخ  دندوب ، هدروآ  تاکز  ناونع  هب  هک  ییاهامرخ  زا  یلع  نب  نسح  دیوگ : یم  هریرهوبا 
هب ور  هاگنآ  دروآ ، نوریب  ار  نآ  ات  تسا  هدولآ  تسا  هتـشادرب  هک  يزیچ  هک  درک  میهفت  وا  هب  خک ، خـک ، ياه  هملک  نتفگ  اب  ربمایپ 

.میروخ یمن  هقدص  ام  هک  یناد  یمن  ایآ  : (3) .َهقدصلا ُلکأن  ّانا ال  َتْرَعَش  امأ  تفگ : درک و  نسح 

.دنراد رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رب  مالسا  ياهقف  و  تسا ، دح  زا  نوزف  تلاسر  نادناخ  رب  هقدص  تمرح  هراب  رد  تایاور 

، مینارذگب ناگدنناوخ  فیرش  رظن  زا  يا  هنوگ  هب  دنراد  ینآرق  هشیر  هک  ار  ربمایپ  نادناخ  هناگتـشه  ياه  یگژیو  میتسناوت  اجنیا  ات 
.دجنگب اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا  هدش  دراو  يوبن  ثیداحا  رد  هک  نانآ  رگید  ياه  یگژیو  اّما 

.مینک هراشا  تسا  هدش  دراو  هغالبلا  جهن  رد  نانمؤمریما  نانخس  رد  هک  ار  تیب  لها  ياه  یگژیو  زا  یخرب  اجنیا  رد  دراد  اج 
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هغالبلا جهن  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگژیو 

( مالسلا هیلع   ) یلع نانخس  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگژیو 

رد نانآ  تایـصوصخ  اب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  .میدـش  انـشآ  دـیجم  نآرق  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  یگژیو  اب 
همه لقن  هک  هتفگ ، نخس  تلاسر  نادناخ  ياه  یگژیو  هرابرد  يددعتم  دراوم  رد  ماما  میوش ، انشآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نانخس 
یم یفرعم  نینچ  ار  نانآ  دوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  وا  میزرویم .  افتکا  شخب  دـنچ  لقن  هب  تهج  نیا  زا  دـجنگ ، یمن  اج  نیا  رد 

: دنک

ال مِهنطاـب ، نع  مهُرهاـظو  مهقِطنم ، نع  مُهتمَـصو  مهِْملع ، نع  ْمُهُمْکُح  مکربـُخی  نیذـلا  مه  لـهجلا ، ُتومو  ْملِعلا ، ُشیع  مّهنا  .» 1
(1) «. قطان تماصو  قداص ، دهاش  مهنیب  وهف  هیف ، نوفلتخی  الو  نیدلا ، نوفلاُخی 

ربخ نانآ  شناد  زا  ار  امـش  ناشمکح  هک  نانآ  تسا ، هدرم  نانآ  شناد  هب  ینادان  و  هدـنز ، نانآ  هب  شناد  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  »
نید دنراد  فالخ  نآ  رد  هن  و  تفلاخم ، نید  اب  هن  رادیدپ ، ناشرهاظ  زا  نانآ  ناهن  و  ناشراتفگ ، ییوکین  زا  اهنآ  یشوماخ  و  دهد ،

 «. ایوگ تسا  یشوماخ  و  تسار ، تسا  یهاوگ  نانآ  نایم 

282 ص : 

هبطخ 147. هغالبلا : جهن  [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 302 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_282_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  رگید  هبطخ  رد 

ُساسأ مه  ًادبأ ، هیلع  مهتمعن  ترج  نَم  مهب  يَّوُسی  الو  دـحأ ، هّمُألا  هذـه  ْنِم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم لآب  ُساُقی  ال  . » 2
ّقحلا عجر  ذإ  نآلا  هثارولاو ، ُهّیصولا  مهیفو  هیالولا ، ّقح  صئاصخ  مهلو  ، یلاتلا قحلَی  مهبو  یلاغلا ، ءیفی  مهیلإ  نیقیلاُدامعو ، نیدلا ،

(1) «. هلقتنم یلإ  لُقنو  هلهأ ، یلإ 

ناـنآ تبتر  رد  ار  ناـشیا  تـمعن  هدرورپ  ناوـت  یمن  زگره  و  تشادـنپ ، ناوـتن  هیاـپمه  تلاـسر  نادـناخ  اـب  ار  یـسک  تـما  نـیا  زا  »
نآ و  ددرگ ، یم  زاب  نانآ  هب  درذگرد ، دح  زا  هکره  دننیقی  نوتـس  نید و  هیاپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم لآ  اریز  ، تسناد

و هدیـسر ، نآ  بحاص  هب  قح  نونکا  نانآ ، صوصخم  ربمایپ  ثاریم  تسا و  ناشیا  صاخ  تیالو  قح  ددنویپ ، ناشیدـب  هدـناماو  هک 
 «. تشگزاب دوخ  هاگیاج  هب 

: دیامرف یم  موس  هبطخ  رد 

مئارک مهیف  ًاقراس ، یّمُس  اهباوبأ  ریغ  نم  اهاتأ  نمف  اهباوبأ ، نمّالإ  ُتویبلا  یتُؤت  الو  باوبألاو ، هنزخلاو  باحصألاو ، راعـشلا  ُنحن  .» 3
(2) «. اوقَبُسی مل  اوتمص  نإو  اوقدص ، اوقطن  نإ  نمحرلا ، زونک  مهو  نآرقلا ،

هناخ هب  میتسه  وا  تلاسر  ياهرد  توبن و  ناروجنگ  ام  میتسه ، وا  ناگـصاخ  نهاریپ و  نوچ  یکیدزن  تهج  زا  ربمایپ  تیب  لـها  اـم  »
.دوب دهاوخ  دزد  دوش  دراو  اهرد  ریغ  زا  سک  ره  دش ، دراو  ناوتن  نآ  ياهرد  زا  زج  اه 

رگا و  دـنیوگ ، یمن  تسار  زج  دـنیوگب ، نخـس  رگا  دـننامحر ، يادـخ  ياه  هنیجنگ  و  دـننآرق ، ینعم  دـنلب  ياـهتیآ  قادـصم  ناـنآ 
«. دنیوجن یشیپ  نانآ  رب  يرگید  دنشاب  شوماخ 

: دیامرف یم  یمراهچ  هبطخ  رد 

َعَلَط مجن ، يوخ  اذإ  ءامَّسلا ، موجن  لَثَمَک  ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دمحم لآ  َلثم  ّنإ  الأ  .» 4
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(1) «. نولمأت متنک  ام  مکارأو  عئانصلا ، مکیف  هّللا  نم  تلماکت  دق  مّکنأکف  مَجن ،

قح رد  ار  دوخ  ییوکین  ادخ  ییوگ  ددرگ  رهاظ  رگید  هراتس  دنک ، بورغ  يا  هراتس  رگا  دننامسآ  ناگراتس  ناسب  دمحم  لآ  انامه  »
«. تسا هداد  امش  هب  دیدرک ، یم  وزرآ  ار  هچنآ  و  هدناسر ، لامک  هب  امش 

: دیامرف یم  یمجنپ  هبطخ  رد 

ُُهتوُفی الو  بلط ، نم  ُهُزجُعی  يذـلا ال  هّللا  وهو  هسفن ، ّقح  یف  مکاحلاک  انئامد  یف  رئاّثلا  ّنإو  ًابلاط  ّقح  ّلکلو  ًارئاث  مد  ّلکل  ّنِإ  الأ  .» 5
(2) «. بره نم 

هاوخنوخ دـنک و  مکح  شدوخ  هرابرد  هک  تسا  یمکاح  هاوخنوخ ، یناهاوخ ، ار  یقح  رهو  تسا ، یهاوخنوخ  ار  ینوخ  ره  اـنامه  »
«. دهرن وا  تسد  زا  دزیرگب  سک  نآو  دزاسن ، ناوتان  ار  وا  دبلطب  ار  سکره  هک  تسا  يدنوادخ 

: دیامرف یم  یمشش  هبطخ  رد 

سیلو اّنم  یلب  نم  یلبیو  ّتیمب ، سیلو  اّنم  تام  نم  تومی  ّهنإ  (» ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) نییّیبنلا متاخ  نع  اهوذخ  سانلا ، اهّیأ  .» 6
لقثلاب مکیف  لمعأ  ملأ  انأ _  وه  و  هیلع _  مکل  هّجُح  نم ال  اورِذـعاو  نورکُنت ، امیف  ّقحلا  رثکأ  ّنإف  نوفرعت ، امب ال  اولوقت  الف  لاـبب »

نم هیفاعلا  مکتـسبلأو  مارحلاو ، لالحلا  دودـح  یلع  مکتفقوو  نامیإلا ، هیار  مکیف  تزکر  دـق  رغـصألا ، لقثلا  مکیف  كرتأو  ربکـألا ،
، رصبلا هرعق  كرُدی  امیف ال  يأرلا  اولمعتست  الف  یسفن ، نم  قالخألا  مئارک  مکتیرأو  یلعف ، یلوق و  نم  فورعملا  مکتـشرفو  یلدع ،

(3) «. رکفلا هیلإ  لغلغتت  الو 

نآ دسوپ  یم  تسین و  هدرمو  دریم ، یم  هک  نآ  ام  زا  دریم  یم  دیریگ  ارف  ناربمایپ  متاخ  زا  مدرم  »
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وا رب  هک  ار  نآ  و  دـینآ ، رکنم  هک  تسا  يزیچ  رد  قح  رتسب  هک  دـیناد ، یمن  ار  هچنآ  دـییوگم  سپ  تسین  هدیـسوپ  دـسوپ و  یم  هک 
نم زا  سپ  هک  ار _  مدنزرف  ود  و  متخاسن ، يراج  امـش  هرابرد  ار  نآرق  مکح  ایآ  دیرامـش ، روذـعم  منم _  نآ  و  دـیرادن _  یتجح 

زا و  مدرک ، اجرباپ  امـش  نایم  ار  نامیا  تیار  متـشاذگن ، امـش  يارب  دنا  هدـیزگ  نارهوگ  هک  ار  ربمایپ  نادـناخ  و  دـننید _  هار  غارچ 
رگداد دینادب  ات  مدرتسگ  امش  نایم  رد  ار  فورعمو  مدرک ، ناتنت  رب  تیفاع  سابل  دوخ  لْدِع  زا  متخاس ، هاگآ  مارح  لالح و  ياهزرم 

هچنآ رد  دیدنب  راک  هب  ار  نآ  سپ  تسیچ ، هدیزگ  قالخا  هک  مداد  ناشن  ار  امش  دوخ  یبوخ  اب  تسا و  یسک  هچ  راکوکینو  تسیک 
«. دینکن رظن  راهظا  دیسر  دناوتن  هنک  هب  هشیدنا  دید و  دناوتن  ار  نآ  يافرژ  هدید  هک 
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موس لصف 

نآرق رد  ربمایپ  تیب  لها  قوقح 

هراشا

، مود شخب  رد  زین  و  تشذگ ، یمارگ  هدنناوخ  رظن  زا  دوب ، هیآ  رـسفم  هک  یتایاور  میدش و  انـشآ  نآرق ، رظن  زا  ربمایپ » تیب  لها   » اب
، تخانش هک  اجنآ  زا  دیدرگ ، نایب  دشاب  تیب » لها   » فرعم يا  هنوگ  هب  دناوت  یم  هک  یتایصوصخ  میدش و  انـشآ  اهنآ  ياهیگژیو  اب 

مزال قوقحو  مینک  هجوت  نانآ  ربارب  رد  دوخ  فیلاکت  هب  دـیاب  الا  ياه و  ناـسنا  نیا  ییاسانـش  زا  سپ  تسا  هارمه  فیلکت  اـب  ًاـبلاغ 
اّما تسا ، ام  رظن  دروم  تسا ، هدـش  دراو  دـیجم  نآرق  رد  هک  یقوقح  لصف  نیا  رد  مینک  ادا  فیلاکت  هتـشر  کی  نمـض  رد  ار  نانآ 

.تسین حرطم  ام  يارب  ًالعف  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  هک  یقوقح  زا  هتسد  نآ 
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نآرق رد  ربمایپ  تیب  لها  قوقح 

تیالو قح  - 1

یم مان  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  نآ ، زا  دـیجم  نآرق  هک  یتیولوا  .تسا  لاوما  سوفن و  رد  فرـصت  رب  اهنآ  تیولوا  تیـالو ، زا  دوصقم 
تسا هدشن  عیرشت  یصخش ، دوس  هب  تیولوا  عون  نیا  (، 6/ بازحا ( ) ...ْمِهِـسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُملِاب  یلوَأ  ُّیبَّنلا  :) دیامرف یم  هک  اجنآ  درب ،

، دـش ههبج  هب  ورین  مازعا  ورگ  رد  مالـسا  نایک  ياقب  يزور  رگا  ًالثم  تسا  یمالـسا  هعماج  تیوه  ظفح  نآ  عیرـشت  زا  فدـه  هکلب 
نایک ظفح  يارب  ناـنآ  لاوما  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  قح  نیا  يو ، زا  سپ  ناـیاوشیپ  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر 

.دنهد رارق  مالسا  هب  هجوتم  يالب  رپس  ار  نانآ  ناجو  دنریگب ، هرهب  اه  یتسرپ  تبو  اهتب  نتسکش  یمالسا و 

هدـش دراو  يرگید  هیآ  رد  نانمؤمریما  هراـبرد  هدـش و  داـی  هیآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  هراـبرد  تیولوا  نیا 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ،

(55/ هدئام () َنوُعِکار ْمُهَو  َهاکَّزلاَنُوتُْؤیَو  َهالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  ُمُکُّیلَو  امَّنِإ  )

رد دنرازگ و  یم  زامن  دنراد و  نامیا  هک  تسا  یناسک  وا و  ربمایپ  ادخ و  امش  یلو  »
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«. دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  ...هالَّصلا ) َنوُمیُقی  َنیِّذلا  اُونَمآ  َنیِّذلاَو   ) ياه هلمج  زا  دوصقم  دنیوگ  یم  نارسفم  زا  يرایـسب 
.دشاب یم  ریز  رارق  هب  هیآ  لوزن  نأش  تسا و  مالسلا )

کچوک تشگنا  اب  دوب ، عوکر  رد  هک  یلاح  رد  ماما  دادـن ، يزیچ  وا  هب  یـسک  درک  کمک  تساوخرد  دـش و  دجـسم  دراو  یلئاس 
لابند هب  درک و  ار  راک  نیا  زین  وا  دـنک ، زاین  عفر  دروآرد و  وا  تسد  زا  ار  نآ  اـت  درک  هراـشا  ریقف  هب  دوب  نآ  رد  يرتشگنا  هک  دوخ 

زا یـسوم  يارب  هک  روط  ناـمه  اراـگدرورپ ! : » دومن تساوخرد  نینچ  ادـخ  زا  دیـسر  ربماـیپ  هب  ربخ  عقوم  نیا  رد  تفر  دوخ  دـصقم 
دای هیآ  یحو  هتـشرف  هظحل  نیا  رد  امرفب » نیعم  يریزو  متیب  لها  زا  زین  نم  يارب  اراگدرورپ ! يدومن ، نیعم  يریزو  شیوخ  نادناخ 

.تخاس هاگآ  نآ  زا  ار  ربمایپ  دروآ و  ار  هدش 

کلام و نب  سنا  عفار و  وبا  رباج و  رذوبا و  رامع و  سابع و  نبا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دننام  ییاه  تیـصخش  ار  لوزن  نأش  نیا 
مان ام  دنا و  هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  ملکتم  رـسفمو و  ثدـحم  داتفه  زا  نوزف  .دـنا و  هدرک  لقن  مالـس  نب  هّللا  دـبع 

(1) .میروآ یم  یقرواپ  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب 

تسا یسک  تسرپرـس و  ینعم  هب  هیآ  رد  ّیلو »  » اریز دوش ، یم  نشور  یلو »  » ظفل يانعم  رد  تقد  اب  تیب  لها  تیالو  رب  هیآ  تلالد 
: میوش یم  روآدای  ار  بلطم  نیا  لیالد  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  هعماج  روما  مامز  هک 

«: رصاقلا ّیلو  مکاحلا  لفطلا ؛ ّیلو  بألا  : » دنیوگ یم  مالسا  ياهقف  . 1

290 ص : 

، لوزنلا بابـسا  :102 ؛ يروباـسین مکاـح  ثیدـح ، لوـصُأ  هفرعم  :2/542 ؛ صاـصج نآرق ، ماــکحا  :6/186 ؛ يربـط ریـسفت  [ 1 - ] 1
.148: يدحاو
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یلو ناوت  یمن  زگره  و  تسا ، یتسرپرس  ینعم  هب  دروم  ود  نیا  رد  تیالو  تسا » ناوتان  تسرپرس  مکاحو  كدوک  تسرپرـس  ردپ  »
بحم و نانمؤم  همهو  درادـن ، هورگ  هس  نیا  هب  صاـصتخا  مود  ینعم  هب  تیـالو  اریز  تفرگ ، رـصان  اـیو  تسود  ینعم  هب  ار  هیآ  رد 

(. 71/ هبوت ( ) ضحَعب ُءایلوَأ  ْمُهُضَْعب  ُتانِمْؤُملا  َنُونِمْؤُملاَو َو  : ) دیامرف یم  هک  نانچ  دنرگیدکی  رصان 

دیقم دزادرپ ، یم  تاـکز  عوکر  لاـح  رد  هک  تسا  یـسک  یلو  : هکنیا نآ  هدـش و  یفرعم  یـصاخ  تمـالع  اـب  موس  یلو  هیآ ، رد  . 2
.تسا هتخادرپ  تاکز  تلاح  نیا  رد  هک  تسا  ینّیعم  صخش  دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  عوکر ، لاح  تاکز  تخادرپ  ندرک 

تـسین رـصحنم  رفن  کی  هب  ینعم ، نیا  هب  تیالو  اریز  دـشاب ، ندومن  يرای  یتسود و  ینعم  هب  دـناوت ، یمن  تیالو »  » تروص نیا  رد 
.تسا ناهج  ناناملسم  مامت  تافص  هکلب 

زا دوصقم  هاگره  .دنـشاب  یم  ادـج  رگیدـمه  زا  ود  نیا  و  هیلع ) ّیلوم   ) میراد و ّیلو  یمالـسا  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ  . 3
، يراـی یتسود و  ینعم  هب  ریـسفت  ینعی  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دوب ، دـنهاوخ  زیاـمتم  مه  زا  ود ، نیا  دـشاب  یتسرپرـس  تماـعز و  نآ 

.دوب دنهاوخ  هیلع  ّیلوم  ّیلو و  مه  دارفا ، همه  تسا و  هتفر  نیب  زا  ود  نیا  زیامت 

رـصانو تسود  ینعم  هب  رگاو  دوـب  دـنهاوخ  زیاـمتم  مه  زا  هورگ  ود  نیا  میریگب  مـیعز  ینعم  هـب  ار  یلو  هاـگره  نخـس : رگید  هـب  و 
.دوب دنهاوخ  یکی  تیالو  دروم  یلو و  هدمآرد و  يدحاو  هورگ  تروص  هب  هورگ  ود  نیا  میریگب 

ماـگنه هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  راـتفگ  رد  هک  تسا  ناـمه  هکراـبم  هیآ  داـفم  تفگ : ناوت  یم  تقیقح  رد  و 
: هدومرف هک  اجنآ  تسا ، هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  باطخ 
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(1) «. يدعب نم  نمؤم  ّلک  ّیلو  تنأ  یلع  ای  »

َّنِإَف اُونَمآ  َنیِذـّلاَو  ُهلوُسَرَو  هّللا  ّیلوَتَی  ْنَمَو  :) دـیامرف یم  هک  تسا  يدـعب  هیآ  دزاس ، یم  نشور  هیآ  رد  ار  یلو  موهفم  هک  يزیچ  . 4
، تسا رظن  دروم  هیآ  رد  اونمآ ) نیذـلاو   ) نامه مود ، هیآ  رد  اونمآ ) َنیذـّلاو   ) هلمج زا  دوصقم  (. 56/ هدئام ( ) نُوِبلاْغلا ُمُه  هّللا  َبْزِح 
زج بزح ، یتسرپرس  و  تسا ، هدیدرگ  راذگاو  نانآ  هب  ادخ  بزح  یتسرپرس  و  هدش ، رارکت  هیآ  نیا  رد  هورگ  هس  ره  تقیقح  رد  و 

.تسین يزیچ  تیالو  ماقم 

اّمنإ  » ياج هب  و  هتفر ، راک  هب  درفم  تروص  هب  یلو »  » ظـفل هیآ ، رد  اـیلوا ، ددـعت  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  هیآ  رد  رکذـت  هب  مزـال  هتکن 
هورگ ود  تیالوو  تسادخ ، ِنآ  زا  تلاصا  رظن  زا  تیالو  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  .تسا  هدش  دراو  هّللا ) مکیلو  اّمنِإ  «، ) مکؤایلوأ

.تسوا تیالو  رب  عرفتم  یگدنیامن و  ناونع  هب  رگید 

تیالو نیا  ًاعبط  و  تساهنآ ، تماعز  تیالو و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قوقح  زا  یکی  دش  هتفگ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  لاح  ره  رد 
.تسا هدش  حیرصت  راثآ  نیا  هب  هدش  دای  هیآ  رد  تساهنآ و  تعاطا  نآ  مهم  هک  دبلط  یم  ار  يراثآ  دوخ  يارب 

(59/ ءاسن ( ) ...ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهّللا  اوُعیِطَأ  . )... 1

«. دینک تعاطا  شیوخ  زا  نامرف  نابحاص  وا و  هداتسرف  ادخ و  زا  »

(36/ بازحا () ...ْمِهِْرمَأ ْنِم  هُرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  یَضَق  اذِإ  هَنِمُْؤم  الَو  نِمْؤُِمل  َناک  امَو  .) 2

ینامیا اب  درف  چیه  دندرک  يرواد  یعوضوم  نوماریپ  وا  لوسر  ادخ و  هک  یماگنه  »

292 ص : 

.3/111: مکاح كردتسم  :4/437 ؛ دمحا دنسم  [ 1 - ] 1
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«. دنک لمع  وا ، نامرف  فالخ  رب  دشاب و  هتشاد  رایتخا  نآ  رد  دناوت  یمن 

(105/ ءاسن ( ) ...ُهّللا َكارَأ  اِمب  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ّانِإ  . ) 3

«. دینک يرواد  میدرک  هئارا  وت  هب  هک  هچنآ  اب  مدرم  نایم  رد  ات  میدرک  لزان  وت  هب  ار  باتک  ام  »

(63/ رون () ٌمیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُصی  ْوَأ  ٌهَْنِتف  ْمُهبیُصت  ْنَا  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  . )... 4

«. دندرگ یم  كاندرد  یباذع  ای  الب و  راچد  دنزرویم  تفلاخم  ادخ  نامرف  اب  هک  یناسک  »

هیلع هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  تیالو  راثآ  زا  همه  همه و  نامرف ، زا  یچیپرس  تمرح  يرواد ، ذوفن  تعاطا ، بوجو  لیبق  زا  راثآ  نیا 
.دوب دنهاوخ  ییاه  یگژیو  نینچ  ياراد  زین  ایلوا  رگید  تسا  يراثآ  نینچ  أدبموا  رگا  و  تسا ، ( ملسو هلآو 

شیپ زج  هک  هدرک  حرطم  ار  یتاهبـش  يزار  رخف  دـننام  نارواد ، شیپ  زا  یخرب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما تیالو  رب  هیآ  تلـالد  رد 
، تسین يزیچ  تقو  تیوفت  زج  اهنآ  لقن  هک  تسا  هیاپ  یب  تسـس و  يردـق  هب  یخرب  ،و  دیـشیدنا یلیلد  نآ  يارب  ناوت  یمن  يرواد 

.میا هتفگ  خساپ  « تیالو نوماریپ  ییاهشواک   » مان هب  یباتک  رد  وا  ياهشسرپ  هیلک  هب  هفیظو  يادا  ناونع  هب  ام  یلو 

تیالو ناتـسود  زا  هیآ  نیا  لوزن  زور  رد  هک  ار  تباث  نب  ناّسح  راعـشا  زا  تیب  دنچ  دـشخب  یم  تیدـبا  هثداح ، هب  رعـش  هک  اجنآ  زا 
: دیوگ یم  نینچ  وا  مینک : یم  لقن  دوب 

_ع كار َریخ  ای  موقلا  ُسوفن  ْکتدف  ٌعکار ***  َتنأ  ذإ  َتیطعأ  يذلا  َتنأف 

يادف هب  تما  ناج  يدرک ، اطع  عوکر  لاح  رد  هک  یتسه  یسک  نآ  وت  یلع !
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 . نارازگزامن نیرتهب  يا  وت 

عکار َریخ  ای  ّمث  راش  َریخ  ایو  دّیس ***  َریخ  ای  نومیملا  کمتاخب 

.هدننک عوکر  نیرتوکینو  رادیرخ ، نیرتوکین  دارفا و  نیرتوکین  يا  يداد ، ار  دوخ  كرابم  يرتشگنا 

(1) عئارشلا تامکحم  یف  اهنیبو  ه ***  __ يالو ر  __ یخ هّللا  _ك  یف لز  _ نأ ف_

.دومن عیرشت  دوخ  مکحم  تایآ  رد  ار  نآ  درک و  لزان  وت  ّقح  رد  ار  تیالو  ماقم  نیرتیلاع  دنوادخ 

هک اجنآ  زا  یلو  تسا  هدش  دراو  ریدـغ ) ثیدـح  دـننام   ) زین یمالـسا  ثیداحا  رد  هدـمآ  ینـشور  هب  هیآ  نیا  رد  تیالو  مان  هب  یقح 
یم يراددوخ  تلزنم » ثیدـح   » ای ریدـغ  فیرـش  ثیدـح  لقن  زا  و  هدرک ، هدنـسب  هیآ  ریـسفت  هب  تسا  ینآرق  ثحب  کـی  اـم  ثحب 

.میناسر یم  نایاپ  هب  يا  هیآ  ریسفت  اب  ار  شخب  نیاو  ، مینک

هک اجنآ  تساهنآ ، تیالو  هب  رظان  ریز  رد  هدـش  دای  هیآ  و  دوش ، یم  لاؤس  تمایق  زور  رد  تیب  لها  تیالو  زا  دـیوگ : یم  رجح  نبا 
: دیامرف یم 

(. 24/ تافاص ( ) نُولوُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفقَو  )

«. دنلوئسم نانآ  هک  دییامن  تشادزاب  ار  نانآ  »

زا لاؤس  تشادزاـب ، هزیگنا  هک  تسا  هدرک  لـقن  ربماـیپ  زا  وا  يردـخ و  دیعـس  وـبا  زا  سودرفلا »  » باـتک رد  یملید  دـیوگ : یم  يو 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  هک  ناـنچنآ  ار  تیـالو  قح  اـیآ  هک  دوش  یم  لاؤس  ناـنآ  زا  .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو 

(2) .هن ای  دنا  هدومن  ادا  تسا  هداد  روتسد  ملسو )

نآرق رد  مالسلا ) مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  قوقح 

اه نامرف  نتفریذپ  موزل  - 2

: دیامرف یم  دنک و  یم  توعد  رمألا » اولوا   » مان هب  نامرف  نابحاص  دوخ و  لوسر  شیوخ و  تعاط  هب  نآرق  رد  ادخ 

َنُونِمُْؤت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلاَو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ءیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
(59/ ءاسن ( ) ًالیِوَْأت ُنسْحَأَو  ٌریَخ  َِکلذ  ِرِخْالا  ِموَْیلاَو  ِهّللِاب 

دیدرک ادیپ  رظن  فالتخا  نید  هب  طوبرم  يرما  رد  هاگره  ار ، شیوخ  زا  رما  يایلوا  ربمایپو و  دینک  تعاطا  ار  ادخ  نامیا  اب  دارفا  يا  »
«. تسا ماجرفوکین  رتهب و  نیا  دیرادب  هضرع  ربمایپ  ادخ و  باتک  هب  ار  نآ  دیراد ، نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  رگا  _ 
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یم امش  رظن  زا  هک  تسا  هدش  ریسفت  فلتخم  ياه  تروص  هب  ریسفت ، ياهباتک  رد  تسا و  رمألا » اولوأ   » ریـسفت هیآ  رد  مهم  عوضوم 
: مینارذگ

.رکشل هاپس و  ناهدنامرف  ناریما و  . 1

294 ص : 

.10: يزوج نبا  هرکذت  :107 ؛ یجنگ هیافک  :178 ؛ یمزراوخ بقانم  [ 1 - ] 1
.149: هقرحملا قعاوصلا  [ 2 - ] 2
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.نادنمشناد املع و  . 2

.موصعم نایاوشیپ  مان  هب  یمالسا  تما  زا  یصاخ  هورگ  . 3

295 ص : 
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.تّما قافتا  . 4

هب رمألا  یلوا  تعاـطا  هب  هیآ  نیا  رد  ادـخ  هک : نیا  نآ  و  دروآ ، تسدـب  ار  نآ  زا  دوصقم  ناوت  یم  يرـصتخم ، هبـساحم  کـی  اـب  و 
امـش هب  هچ  ره  هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  داـفم  و  تسا ، هداد  ناـمرف  طرـش  دـیق و  عوـن  ره  زا  رود  قـلطموحن ، هب  یلک و  تروـص 
نیا رب  هاوگ  دیق ، عون  ره  زا  درجم  یلک ، نامرف  نینچ  کی  دیریذپب ، طرـش  دیق و  نودـب  ارچو و  نوچ  نودـب  ار  نآ  دـنداد ، روتـسد 
دیق عون  ره  زا  رود  نانآ ، زا  قلطم  يوریپ  هب  ادخ  دوبن  نینچ  رگا  دنفالخ و  زا  هتساریپ  هانگ و  زا  موصعم  ناگدنهد ، روتسد  هک  تسا 

نایصع هیام  هدوبن و  تنس  باتک و  فلاخم  هک  دراد  تعاطا  بوجو  یتروص  رد  موصعم  ریغ  نامرف  اریز  داد ، یمن  نامرف  طرـش ، و 
ًاوهـس ای  ًادـمع و  هدوبن  موصعم  نادنمـشناد ، املع و  اـی  هاپـس و  ناهدـنامرف  رگـشل و  ناریما  میناد  یم  یگمه  دـشابن و  يراـک  هزب  و 

.دنهد یم  زین  فالخ  ياهنامرف 

روتـسد عرـش  فالخ  رب  هک  یتروص  رد  دـیوگب : و  دزاس ، دـیقم  ار  نانآ  تعاطا  موزل  هک  دوب  مزال  دوب  هورگ  ود  نیا  دوصقم  رگا  و 
.دنهدن

رب هک  هدرک  نیا  رب  طورـشم  ار  نانآ  تعاطا  تسا و  نیدـلاو  زا  تعاطا  نآو  هتفرگن  هدـیدان  ار  دـیق  نیا  یئزج  دروم  کی  رد  نآرق 
: دیامرف یم  هک  نانچ  دنهدن ، روتسد  یهلا  ياهنامرف  فالخ 

(8/ توبکنع () ...امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْشِتل  َكادَهاج  ْنِإَو  ًانْسُح  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِإلا  اَْنیَّصَوَو  )

کیرـش يرادن  ملع  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  وت ، هک  دننک  شـشوک  نانآ  رگاو  میدرک  شرافـس  شردام  ردپ و  هب  یکین  هب  ار  ناسنا  ام  »
«. نکم تعاطا  نانآ  زا  یهد ، رارق  ادخ 
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ار يدـیق  نینچ  رمألا » اولوا   » هرابرد یلو  دزاـس  یم  دودـحم  دراد ، یکدـنا  رایـسب  ورملق  هک  ار  نیدـلاو  رما  تعاـطا  ادـخ  هک  نیا  زا 
رانک رد  هک  لوسر  دننام  هیآ  نیا  رد  رمألا  یلوا  هک  تسا  نیا  هناشن  نیا  دهد ، یم  يوریپ  روتـسد  قلطم  روط  هب  دوش و  یمن  رکذـتم 

.دنشاب یم  هانگ  زا  هتساریپو  هدوب  موصعم  تسا  هتفرگ  رارق  نآ 

ًاوهس ًادمع و  هدوب و  تمصع  دقاف  یگمه  هداوناخ  نیا  زج  اریز  تسین ، یسک  تلاسر  نادناخ  زج  تما ، قافتا  هب  موصعم  هورگ  نیا 
.دنشاب یم  اهفالخ  همشچرس 

.دنک یم  تلالد  زین  نانآ  ياهنامرف  زا  يوریپ  موزل  رب  دراد ، تلالد  رمألا  یلوا  تمصع  رب  هک  نیا  رب  هوالع  هیآ  هک  نیا  هجیتن 

اب ربمایپ  هک  هاگنآ  هدیدرگ  لزان  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هرابرد  هدش  دای  هیآ  هک  دنک  یم  لقن  دهاجم  ریـسفت  زا  بوشا  رهـش  نبا 
يا درک  ضرع  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع .داد  رارق  هنیدمرد  دوخ  نیشناج  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دیدرگ  كوبت  مزاع  میظع  یهاپس 

تبسن هک  يوش  یمن  یضار  ایآ  دومرف : ربمایپ  دیور ؟ یم  داهج  هب  دوخ  دینک و  یم  اهر  ناکدوک  نانز و  نایم  رد  ارم  یمارگ  لوسر 
.تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یشاب  یسوم  هب  نوراه  دننام  نم  هب 

یلوأو :) دومرف زین  ادـخ  نک .» حالـصاو  شاب  نم  موق  نایم  رد  نم  نیـشناج  «؛) حلـصأو یموق  یف  ینفلخا  تفگ ( : نوراه  هب  یـسوم 
(1) ( . مکنم رمَألا 

ربمایپ زا  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  هک  یکی  همجرت  هب  ام  هک  هدش  دراو  رمألا » یلوا   » ریسفت رد  يددعتم  تایاور  موصعم  نایاوشیپ  زا 
: مینک یم  هدنسب  تسا  هدرک  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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: متفگ ادخ  لوسر  هب  دمآ  دورف  مکنم ) رمألا  یلوُأو  لوسَّرلا  اوعیطأو  هّللا  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهّیأ  ای   ) هیآ یتقو  : دیوگ یم  رباج 

یناسک هچ  هدومرف ، رکذ  وت  تعاطا  رانک  رد  ار  اهنآ  تعاطا  ادخ  هک  رمألا  اولوا  دییامرفب  میتخانـش  ار  وا  لوسر  ادخ و  ام  ربمایپ ! يا 
؟ دنتسه

بلاط یبا  نب  یلع  اهنآ  نیتسخن  دنناناملـسم ،  نایاوشیپ  نانیـشناج و  نم  زا  دـعب  ناـنآ  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
ار وا  رباـج  يا  وـت  هدوـب و  رقاـب  هب  فورعم  تاروـت  رد  هک  یلع _  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسحو و  نسح  بیترت  هب  سپس 

نب دمحم  یسوم ، نب  یلع  رفعج ، نب  یـسوم  دمحم ، نب  رفعجو  ناسرب _  وا  هب  ارم  مالـس  يدرک  تاقالم  عقوم  ره  ینک ، یم  كرد 
تسا ناگدنب  نایم  رد  اه  تجح  هدنامیقاب  نیمز و  رب  ادخ  تجح  نم  هینک  مه  مانمه و  سپس  یلع ، نب  نسح  دمحم ، نب  یلع  یلع ،

اهنتو ددرگ  یم  ناـهنپ  دوـخ  ياـیلوا  نایعیـش و  زا  و.دـنک  یم  حـتف  ار  نیمز  برغ  قرـش و  وا  تسد  هب  ادـخ  هک  تسا  یـسک  نآ  وا 
(1) .دننام یم  رادیاپ  تباث و  وا  تماما  رب  تسا  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  نانآ  بلق  ادخ  هک  یناسک 
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نآرقرد ( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  قوقح 

ناگتسب تدوم  - 3

هراشا

ار شیوخ  تلاسر  نسحا  وحن  هب  ناگمه  هدـیرخ و  ناج  هب  ار  ییاسرف  ناوت  ياهجنر  دوخ  ياه  تلاسر  ماـجنا  يارب  ادـخ  ناربماـیپ 
: دوب نیا  راصعا  مامت  رد  ناربمایپ  راعشو  دنبلطب ، يدزم  رجا و  مدرم  زا  هک  نیا  نودب  دنا  هداد  ماجنا 

( . َنیَِملاعلا ِّبَر  یلَعّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  رْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأسَأ  امَو  )

«. تسا ادخ  هدهع  رب  ام  شاداپ  میهاوخ  یمن  یشاداپ  امش  زا  شیوخ  تلاسر  غیلبت  يارب  ام  »

(1) .تسا هدرک  لقن  بیعشو  طول  حلاص ، دوه ، حون ، دننام  یناربمایپ  ناسل  زا  ار  هیآ  نیا  ادخ 

.دنا و هدرک  باطخ  هنوگ  نیدـب  ار  دوخ  ياه  تما  زین  رگید  ناربمایپ  هکلب  هدوبن  هناگ  جـنپ  ناربمایپ  نیا  ياه  یگژیو  زا  راعـش  نیا 
: دومرف یم  تلاسر  زاغآ  رد  ار  نخس  نیمه  زین  یمارگ  لوسر 

( َنیَِملاْعِلل يرْکِذّالِإ  َوُه  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأسَأ  ُْلق ال  )...
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(90/ ماعنا )

«. تسا نایناهج  يروآدای  هیام  نآرق  نیا  مهاوخ  یمن  امش  زا  شاداپ  دوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  نم  وگب  »

دهاوخ هکنانچ  يا  هیآ  رد  ربمایپ  فصولا  عم  تسا ، هدوب  ناربمایپ  مامت  راعـش  مدرم ، زا  تشاد  مشچ  نودـب  تلاسر  غالبا  نیارباـنب ،
.دنک یم  بلط  مدرم  زا  شاداپ  ناونع  هب  ار  نادنواشیوخ  تدوم  دمآ 

يارب راک   :» نآ هصالخ  هک  ناربماـیپ  همه  راعـش  اـب  ار  تساوخرد  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  تروص  نیا  رد 
.داد قفو  تسادخ »

.ددرگ یم  نشور  تسا  هدش  دراو  یمارگ  لوسر  رجا  هرابرد  هک  یتایآ  عومجم  يروآدرگ  اب  لاکشا  نیا  خساپ 

: دوش یم  میسقت  هورگ  راهچ  هب  دیوگ  یم  نخس  مالسا  ربمایپ  شاداپ  رجا و  نوماریپ  هک  یتایآ 

ُْلق ال  ) مهاوخ یمن  شاداپ  رجا و  امـش  زا  نم  مدرم ! يا  ناه  دـیوگب ، مدرم  هب  هک  دزاس  یم  رومأم  ار  ربماـیپ  هک  یتاـیآ  اـی  هیآ و  . 1
(. 90/ ماعنا ( ) َنیَِملاْعِلل يرکِذّالِإ  َوُه  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأسَأ 

یم مامت  اهنآ  دوس  هب  هتـشگ و  زاب  مدرم  دوخ  هب  نآ  هجیتن  یلو  هدرک  شاداپ  تساوخرد  ربمایپ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  هک  يا  هیآ  . 2
: دیامرف یم  هک  نانچ  دوش ،

(47/ أبس () ٌدیهَش ءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَوِهّللا  َیلَعّالِإ  َيرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  رْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  )

زیچ همه  زا  وا  و  تسین ، ادـخ  زج  یـسک  رب  نم  یعقاو  رجا  تسامـش .  عفن  هب  نآ  ما  هدـیبلط  امـش  زا  نم  رجا ، ماـن  هب  هک  هچنآ  وگب  »
«. تسا هاگآ 
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ادـخ هار  وریپ  هک  یناـسنا  ره  تسین و  يزیچ  ادـخ  هار  زا  يوریپ  زج  نم  رجا  دـیوگ  یم  هتـشادرب و  رجا  يور  زا  هدرپ  هک  يا  هیآ  . 3
: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا  نم  شاداپ  رجا و  نآ  دشاب ،

(57/ ناقرف ( ) ًالیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  ّالِإ  رْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأسَأ  ام  ُْلق  )

«. دنک ذاختا  یهار  دوخ  راگدرورپ  يارب  دهاوخب  هک  ار  یسک  زج  مهاوخ  یمن  امش  زا  شاداپ  مان  هب  يزیچ  نم  وگب  »

: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ،» نم  شاداپ  نم  ناگتسب  تدوم  :» دیوگ یم  هدرک  میسرت  رتهب  ار  رجا  هرهچ  هک  يا  هیآ  . 4

(23/ يروش () ...یبرُقلا ِیف  َهَّدوَمْلا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأسَأ  ُْلق ال  )...

«. مناگتسب تدوم  زج  مهاوخ  یمن  امش  زا  یشاداب  نم  وگب  »

: درک هصالخ  ناونع  راهچ  رد  ار  تایآ  دافم  ناوت  یم  هدش  دای  تایآ  هب  هجوت  اب 

.مدرم زا  شاداپ  تساوخرد  یفن  . 1

.ربمایپ هب  هن  ددرگ  یم  زاب  مدرم  دوخ  هب  نآ  دوس  هک  یشاداپ  تساوخرد  . 2

.تسا ادخ  هار  زا  يوریپ  تلاسر  غالبا  شاداپ  . 3

.تسا وا  ناگتسب  هب  ندیزرو  رهم  وا ، شاداپ  . 4

عون ره  هک  تسخن  هیآ  داـفم  اـب  هجیتـن  رد  و  دـینادرگ ، زاـب  ناونع  کـی  هب  ار  ناونع  راـهچ  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـید  دـیاب  نوـنکا 
.داد قفو  دنک ، یم  یفن  مدرم  زا  ار  شاداپ  تساوخرد 

، نآ یفن  زا  دوصقم  تسا و  رجا »  » موهفم هب  هجوت  قیبطت  نیا  رد  مهم  هتکن 
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.دنراد زاب  دیحوت  هب  توعد  زا  ار  ادخ  لوسر  ات  دندرک  یم  هضرع  ربمایپ  هب  ار  نآ  شیرق  هک  یشاداپ  تسا  يویند  شاداپ  یفن 

نیا زا  فدـه  مردارب ! دـنزرف  تفگ : تخادرپ و  وگتفگ  هب  ربماـیپ  اـب  دوب ، شیرق  نارـس  زا  هک  دـیلولا  وبا  دـنک : یم  لـقن  ماـشه  نبا 
شیرق نیرتدـنمتورث  میروآدرگ و  وت  يارب  ار  یناوارف  لاوـما  اـت  ، تسا لاـم  يروآدرگ  فدـه  هاـگره  تسیچ ؟ دـیحوت  هب  توـعد 

.یشاب

.میزاس مزال  دوخ  رب  ار  وت  تعاطا  و  میهد ، رارق  دوخ  سیئر  ار  وت  میا  هدامآ  ام  تسا  یعامتجا  يرترب  فده  رگا 

.مینیزگرب اورنامرف  کلم و  ناونع  هب  ار  وت  ام  تسا  تسایرو  تنطلس  فده  رگاو 

يارب ار  ناهج  ناکـشزپ  نیرتهب  ینک  درط  دوخ  زا  ار  وا  یناوت  یمن  تساوت و  محازم  دـهد  یم  وت  هب  ار  راـبخا  نیا  هک  یـسک  رگا  و 
.مینک رضاح  وت  هجلاعم 

نینچ وا  هب  ربمایپ  درک ، داهنـشیپ  ربماـیپ  هب  دوش ) یم  هصـالخ  يویند  رجا  رد  یگمه  هک   ) ار عوضوم  راـهچ  نیا  هک  هبتع ) ) دـیلولاوبا
: تفگ

؟ دیسر نایاپ  هب  وت  نانخس  ایآ  دیلولا ! وبا 

.يرآ دیلولا : وبا 

.مناوخب وت  يارب  ار  یتایآ  نم  ات  نک  شوگ  سپ  ربمایپ :

.دوش یم  تعاطا  دیلولا : وبا 

.درک توالت  وا  يارب  تلصف  هروس  زاغآ  زا  یتایآ  ربمایپ 

َضَرعَأَف ًاریذـَنَو  ًاریَِـشب  َنوُمَْلعَی * موَِقل  ًاّیبَرَع  ًانآُرق  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  ٌباتِک  ِمیِحََّّرلا * ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت  مح * میحَّرلا * نمحَّرلا  ِهّللا  مِسب  )
ْمُهَف ال ْمُهُرثْکأ 
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(. 5_1/ تلصف () ِْهَیلإ انوُعْدَت  اّمِم  هَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاقَو  َنوُعَمْسَی *

« . میم ءاح ، . » 1

.تسا میحر  نامحر و  يادخ  بناج  زا  هدش  هداتسرف  ورف  نآرق  . 2

.دنناد یم  هک  یمدرم  يارب  یبرع  نابز  هب  تسا  ینآرق  هدش ، نایب  ینشور  هب  نآ  تایآ  هک  تسا  یباتک  . 3

.دنونش یمن  يزیچ  هجیتن  رد  دنا و  هدش  نادرگور  نانآ  رتشیب  یلو  تسا  هدنهد  رادشه  تراشب و  . 4

.تسا روتسم  بوجحم و  تخس  یناوخ  یم  وا  يوس  هب  ار  ام  هچنآ  زا  ام  ياهلد  دنا  هتفگ  . 5

نامه ناربمایپ ، راعـش  رد  رجا  زا  دوصقم  هک  دـناسر  یم  تسین  اهنآ  لقن  لاجم  هک  رگید  ياهـشخب  نینچمه  خـیرات و  زا  شخب  نیا 
.تساهنآ عاونا  و  تنطلس ، تورث ، لیبق  زا  يویند  رما 

رجا و مدرم  زا  ربمایپ  هکنآ  دـننک و  یم  تیاکح  تقیقح  کـی  زا  هناـگراهچ  تاـیآ  عومجم  تفگ :  ناوت  یم  ناـیب  نیا  هب  هجوت  اـب 
زا ناناملسم  دوخ  هک  تسا  يزیچ  هکلب  دوش ، دنم  هرهب  نآزا  ربمایپ  هک  تسین  يرجا  ناگتسب ، تدومو  تسا ، هدیبلطن  يویند  شاداپ 

مزلم نآ  زا  يوریپ  هب  ار  ناسنا  هاوخان  هاوخ  اهنآ ، هب  ندیزرورهم  لماک و  ياه  ناسنا  نتـشاد  تسود  اریز  دندرگ ، یم  دنم  هرهب  نآ 
 . دوش یم  بکترم  ار  یمارح  هنو  دنک  یم  كرت  ار  يا  هضیرف  هن  ًاعبط  دهد و  یم  رارق  دوخ  ياوشیپ  هوسا و  ار  اهنآ  و  دزاس ، یم 

تسود ار  ادخ  هک  یسک  نآ  هاصع ؛» ْنَم  ّلجوّزع  َهّللا  َّبحأ  ام  : » دیامرف یم  هک  دراد  ینایب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دروم  نیا  رد 
«. دنک یمن  تفلاخم  ار  وا  زگره  درادب 
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: دوش یم  رکذتم  ار  تیب  ود  نیا  سپس 

عیدب لاعفلا  یف  ُلاحم  اذه  هَّبح ***  رهظت  تنأو  َهلإلا  یصعت 

(1) عیطم بحی  نمل  ّبحملا  ّنا  هتعطأل ***  ًاقداص  کُّبح  ناک  ول 

.تسا يروآ  تفگش  راک  یگدنز  رد  یتسارب  نیا  ینک ، یم  تفلاخم  وا  اب  هک  یلاح  رد  يزرویم  رهاظت  ادخ  نتشاد  تسود  هب  ایآ 

.دنک یم  تعاطا  دوخ  بوبحم  زا  هدادلد ، ناسنا  اریز  يدرک ، یم  تعاطا  وا  زا  یتشاد  یم  تسود  اروا  یتسار  هب  رگا 

نیا يارب  هکلب  ددرگ  دـنم  هرهب  نآ  زا  وا  دوخ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هن  هدرک  تساوخرد  ار  تیب  لـها  تدوم  ربماـیپ  رگا  نیارباـنب 
هب ندـیزرو  رهم  هجیتن  رد  و  هدوارم ، لامک و  أدـبم  اب  طابترا  اریز  دـسرب ، بولطم  لاـمک  هب  قیرط  نیا  زا  یمالـسا  هعماـج  هک  تسا 

( . مکل وهف  رجأ  نم  مکتلأس  ام  لق  : ) دومرف مود  هیآ  رد  اذل  تسا و  ناهجود  رد  يراگتسر  هدنرآ  دیدپ  همه ، همه و  اهنآ 

اهنامرف و زا  يوریپ  اب  مزالم  هک  نانآ  هب  يزرورهم  تسادخ ، يوس  هب  لیبس  ذاختا  عون  کی  تیب  لها  نتشاد  تسود  ینعم  کی  هبو 
یم لیبس  نیا  ًالیبس ) ّهبر  یلإ  ذـّختی  نأ  ءاش  نم  ّـالإ  : ) دومرف رگید  هیآ  رد  رگاو  ادـخ ، يوس  هب  تسا  یهار  تساـهنآ ، ياهروتـسد 

.دوش قبطنم  يزرورهم  هب  دناوت 

: تیب لها  رعاش  دیوگ  یم  وکین  هچ 

يو _ قت _م  هّدُوو ّدُو ، _م  ُهتعا _ طو يدُه ***  مهُّبحو  ضرف ، مهتالاوم 

، نانآ تعاطا  تیاده ، هیام  ندیزرو  رهم  هضیرف ، نانآ  نتشاد  تسود 

304 ص : 
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.تساوقت هیام  یتسود  و  یتسود ، هیام 

: میوش یم  روآدای  ار  یتاکن  اجنیا  رد 

مسا اب  تسا  هدمآ  ظفل  نیا  يدروم  ره  رد  نآرق  رد  ،و  تسا يدنواشیوخ  ینعم  هب  افلز ،»  » و يرـُشب »  » نزو رب  یبرق » » ظفل هیآ  رد  . 1
.تسا هدوب  هارمه   (3)« اولوا  » ای »(2) و  يوذ  » ای »(1) و  يذ  » دننام يا  هراشا 

« لها  » هملک دـیوگ : یم  يرـشخمز  میریگب ، ریدـقت  رد  يا  هملک  دـیاب  ًاعبط  هدـش ، دراو  هراـشا  مسا  نودـب  ثحب ، دروم  هیآ  رد  یلو 
.یبرقلا لهأ  یف  يأ  تسا  ردقم 

.میریگب ریدقت  رد  ار  هتشذگ  ياه  هراشا  مسا  زا  یکی  رگید  تایآ  هنیرق  هب  تسا  نکمم 

تمـصع و هب  هک  تسا  یهورگ  نآ  اـجنیا  رد  دوـصقم  یلو  دوـش ، یم  هتفگ  زین  نارـسمه  هب  برع  تـغل  رد  دـنچ  ره  تـیب  لـها  . 2
نارسمه اّما  و  تسین ، یسک  مالـسلا ) مهیلع   ) نینـسحو همطاف  یلع و  ینعی  تلاسر  نادناخ  زج  نانآ  و  دنـشاب ، یم  فورعم  تراهط 

.دنشاب یمن  موصعم  میرحت (5)  بازحا (4) و  هروس  تایآ  تداهش  هب  ربمایپ 

لاوس

نسحو دوب  هدشن  هتسب  مالسلا ) امهیلع   ) همطاف یلع و  نایم  جاودزا  دنویپ  نامز  نآ  رد  تسا و  یّکم  يروش  هروس  دوش  یم  هتفگ  . 3
هدوشگن ناهج  هب  هدید  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحو

305 ص : 

.83/ هرقب [ 1 - ] 1
.177/ هرقب [ 2 - ] 2
.113/ هبوت [ 3 - ] 3

.4_1/ میرحت 33 و  _ 28/ بازحا [ 4 - ] 4
عمجم رد  یمثیه  : ناثدــــــحم زا  :6/312 و  يروباـشین ریـسفت  :7/516 ؛ ناــیح یبا  ریــسفت  :7/655 ؛ يزار :3/81 ؛ فاـشک [ 5 - ] 5

...نینچمه :ص101 و  هقرحملا قعاوصلا  ردو   9/168: دئاوزلا
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.دشاب یم  رفن  راهچ  هب  رظان  هیآ  نیا  هنوگچ  سپ  دندوب 

: خساپ

هراشا

: دهد یم  یهاوگ  تایآ  نیا  ندوب  یندم  رب  ود  ره  و  داد ، زیمت  ناوت  یم  هار  ود  زا  یکم  زا  ار  یندم  تایآ 

هیآ نومضم  فلا :

هن دراد  تبـسانم  هنیدـم  طیحم  اب  شاداـپ  تساوخرد  اریز  هکم ، هن  هدوب  هنیدـم  هیآ  لوزن  لـحم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  هیآ  نومـضم 
هنیدم رد  هک  یتروص  رد  دبلطب ، ار  یبرق  تدوم  نانآ  زا  ات  دوب  هدرواین  نامیا  ربمایپ  هب  یـسک  دودعم ، يدارفا  زج  هکم  رد  اریز  ، هکم

.دشاب یم  بسانتم  ًالماک  طیحم  نآ  اب  شاداپ  نینچ  تساوخرد  هدوب و  نمؤم  تلاسر  هب  برعلا  هریزج  مظعا  شخب 

تایآ لوزن  نأش  ب :

لوزن نأش  تایاور  دروم  نیا  رد  ًاقافتا  ، دـنک یم  نیعم  ار  تایآ  لوزن  نأش  هک  یتایاور  تایآ و  عون  ود  نیا  ییاسانـش  يارب  مود  هار 
(1) .دینک هعجارم  هدش  دای  ریسافت  هب  دروم  نیا  رد  دیناوت  یم  امش  دنزاس ، یم  صخشم  ار  نآ  قیداصم  هیآ و 

یم تسود  ار  وا  هاوخان  هاوخ  ناـسنا  دـشاب  تبحم  كـالم  فرط  رد  رگا  اریز  تسا ، حیحـص  ریغ  تساوخرد  تبحم  تساوخرد  . 4
.دشخب یمن  يدوس  یتسود ، شرافس  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دراد ،

يدارفا اسب  هچ  تسا ، یبرقلا  يذ  رد  تبحم  ياهکالم  هب  ندیشخب  یهاگآ  عون  کی  يزرورهم ، هب  شرافـس  تسا  نشور  نآ  خساپ 
هدوب تبحم  كالم  دجاو 

306 ص : 
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.دروآ یم  لابند  هب  ار  تبحم  ًارهق  هک  تسا  یتاکالم  هب  هراشا  دارفا  نیا  یتسود  شرافس  .دنشابن  هاگآ  نآ  زا  مدرم  یلو 

درک توعد  نآ  هب  زین  ار  مدرم  درک و  هقالع  راهظا  یهورگ  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  یتقو  رگید  تراـبع  هب  و 
: دومرف ربمایپ  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد  تهج  نیا  زا  تسا  هورگ  نیا  رد  تبحم  كالم  دوجو  رگنایب  راک  ننیچ  کی 

(1) «. ًاّیلع بحیلف  ینبحأ  نم  »

«. درادب تسود  زین  ار  یلع  دراد ، یم  تسود  ارم  سک  ره  »

: دنک یم  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دوخ  دنسم  رد  دمحا  زاب 

(2) «. همایقلا موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهّمُأو  امهابأو  نیذه  بحأ  ینبحأ و  نم  »

دهاوخ هجرد  کی  رد  تمایق  زور  رد  نم  اب  درادـب  تسود  ار  ود  نآ  ناـکاینو  ناردـپ  نیـسحو و  نسحو  درادـب  تسود  ارم  هکره  »
«. دوب

نتم نوچ  میروآ  یم  اجنیا  رد  دنک  یم  لقن  تلاسر  نادناخ  هب  ندیزرو  رهم  هرابرد  فاشک  رد  يرـشخمز  هک  ار  یثیدـح  نایاپ  رد 
: مینک یم  هدنسب  نآ  همجرت  هب  تسا  ینالوط  نآ 

: دومرف ادخ  لوسر  دیوگ : یم  وا 

هدوشخب وا  ناهانگ  دریمب  دمحم  لآ  رهم  اب  سک  ره  تسا ، هدرم  دیهش  دشاب  هتشاد  بلق  رد  ار  دمحم  لآ  رهم  دریمب و  هک  یسک  ره 
.دوش یم 

.تسا هدرم  لماک  نامیا  اب  نمؤم و  دریمب  دمحم  لآ  رهم  اب  سک  ره 

307 ص : 
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رکنم دننام  یناگتـشرف  نآ  زا  سپ  دـهد ، یم  تراشب  تشهب  هب  وا ، هب  گرم  هتـشرف  دریمب ، دـمحم  لآ  رهم  اب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ 
.ریکنو

.دوش یم  هناور  تشهب  يوس  هب  دور  یم  تخب  هناخ  هب  هک  سورع  دننام  دریمب  دمحم  لآ  رهم  اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

.دیاشگ یم  ار  تشهب  ياهرد  زا  رد  ود  وا  يارب  ربق  رد  ادخ  دریمب  دمحم  لآ  رهم  اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

.دهد یم  رارق  تمحر  ناگتشرف  رازم  ار  وا  نفدم  ادخ  دریمب ، دمحم  لآ  رهم  اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

.تسا هدرم  ربمایپ  تنس  رب  دریمب ، دمحم  لآ  رهم  اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

«. تسادخ تمحر  زا  دیمون  » دوش یم  هتشون  وا  یناشیپ  رب  تمایق  زور  دشاب  هتشاد  لد  هب  دمحم  لآ  ضغب  دریمب و  سک  ره 

.دونش یمن  ار  تشهب  يوب  دشاب  هتشاد  دمحم  لآ  ضغب  لد  رد  دریمب و  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

بجاو ام  يارب  نانآ  تدوم  هک  تسیک  امش  ناگتـسب  دنتفگ  ادخ  لوسر  هب  دش  لزان  تدوم  هیآ  هک  یماگنه  دیازفا : یم  يرـشخمز 
؟ تسا هدش 

(1) .تسا نیسحو  نسح  همطاف و  یلع و  دومرف :

308 ص : 

.ءاسنلا نوفزی  باب  نمض  ، 4/146 يراخب : حیحص  [ 1 - ] 1
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  قوقح  زا 

ربمایپ رب  تاولص  ماگنه  هب  نانآ  رب  تاولص  - 4

ّمهّللا : » دـنیوگب دنتـسرفب و  دورد  زین  وا  لآ  رب  ربمایپ ، رب  تاولـص  ماگنه  هب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تما  رب  تیب  لها  قوقح  زا  یکی 
«. دّمحم لآو  دّمحم  یلع  ّلص 

دنتسرف یم  دورد  وا  رب  زین  ناگتشرف  ادخ و  هک  نانچمه  دنتسرفب  تاولـص  ربمایپ  رب  هک  دهد  یم  نامرف  نامیا  اب  دارفا  هب  دیجم  نآرق 
: دیامرف یم  هک  اجنآ 

(56/ بازحا () ًامیلْسَت اوُمِّلَس   َ ِْهیَلَع َو اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّّیَأ  ای  ِّیبَّنلا  َیلَع  َنّوُّلَُصی  ُهَتَِکئَالمَو  َهّللا  َّنِإ  )

«. دیتسرفب مالسو  تاولص  وا  رب  مه  امش  نامیا  اب  دارفا  يا  دنتسرف  یم  تاولص  یبن  رب  ناگتشرف  دنوادخ و  »

، یحو سلجم  رد  نارـضاح  هک  تسا  نآزا  یکاح  يوبن  ثیداحا  یلو  تسا  هدـمآ  نایم  هب  یمان  ربمایپ  زا  اهنت  هیآ  رد  تسا  تسرد 
ار يرتعیسو  ینعم  هیآ ، زا 

309 ص : 
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زا نانآ  نهذ  رد  هک  دناسر  یم  نیاو  دندومن ، لاؤس  تیب  لها  رب  تاولـص  تیفیک  زا  هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  نیا  هاوگ  هب  دنا ، هدـیمهف 
.دوب هتسب  شقن  يرت  هدرتسگ  ینعم  هیآ ،

ادـخ لوسر  زا  هک  ار  يا  هیدـه  نم  یهاوخ  یم  تفگ : نم  هب  هرجع  نب  بعک  دـنک :  یم  لقن  یلیل  یبأ  نب  نمحرلادـبع  زا  يراـخب 
؟ مراد میدقت  وت  هب  ما  هدینش 

.ارچ متفگ :

مالـس هویـش  ادخ  اریز  تسا ؟ هنوگچ  تیب  لها  امـش  رب  تاولـص  تیفیک  میدیـسرپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  ام  تفگ :
.میریگ ارف  امش  زا  زین  ار  تاولص  تیفیک  میلیام  و  تسا ، هتخومآ  ام  هب  ار  ندرک 

ّکنإ میهاربإ  لآ  یلع  تیّلـص  امک  دّمحم ، لآ  یلعو  دّمحم ، یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دـییوگب دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
(1) «. دیجم دیمح  ّکنإ  میهاربإ  لآ  یلع  تکراب  امک  دّمحم ، لآ  یلعو  دّمحم  یلع  كراب  ّمهّللا  دیجَم ، ٌدیمح 

باب رد  دوخ  حیحص  زا  هالص  باتک  رد  زین  ملـسم  هک  نانچمه  هدرک  لقن   (2) بازحا هروس  ریسفت  شخب  رد  ار  ثیدح  نیا  يراخب 
.تسا هدروآ  ربمایپ  رب  تاولص 

، تسا نشور  امـش  رب  مالـس  تیفیک  میتفگ  ادـخ  لوسر  هب  ام  هک  دـنک  یم  لقن  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  زاـب 
؟ میتسرفب تاولص  امش  رب  هنوگچ 

امک دّمحم  لآ  یلعو  دّمحم  یلع  كرابو  میهاربإ  لآ  یلع  تیلـص  امک  کلوسرو  كدبع  دّمحم  یلع  ّلص  مهّللا  دییوگب «: دومرف :
(3) «. میهاربإ یلع  تکراب 

310 ص : 

.بازحا هروس  ریسفت  ، 121_6/120: يراخب حیحص  [ 1 - ] 1
.بازحا هروس  ریسفت  ، 121_6/120: يراخب حیحص  [ 2 - ] 2

.2/16: ملسم حیحص  [ 3 - ] 3
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یلع تیلـص  امک  دیتسرفب ، تاولـص  نم  يارب  هنوگ  نیا  هب  دومرف  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  دیزی  زا  زین  وا  مزاح  یبأ  نبا  زا  يراخب  زین 
.میهاربإ لآو  میهاربإ  یلع  تکراب  امک  دمحم ، لآو  دمحم  یلع  كرابو  میهاربإ 

ریشب میدوب ، هدابع  نب  دعس  سلجم  رد  ام  و  دش ، دراو  ام  رب  ادخ  لوسر   : دنک یم  لقن  يراصنا  دوعسم  وبا  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم 
.دییامرفب ار  تاولص  تیفیک  میتسرفب ، تاولص  وت  رب  هک  هدرک  رما  ام  رب  ادخ  ادخ ،  لوسر  يا  : تفگ دعس  نب 

ًادعب یلو  میدیسرپ ، یمن  يزیچ  وا  زا  شاک  يا  میدرک  وزرآ  ام  تفگن و  يزیچ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دیوگ  یم 
كرابو میهاربإ  لآ  یلع  تیلـص  امک  دّمحم ، لآ  یلعو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دییوگب دومرف : ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

(1) «. متملع دق  امک  مالسلاو  دیجم ، دیمح  ّکنا  نیملاعلا  یفو  میهاربإ ، لآ  یلع  تکراب  امک  دمحم ، لآ  یلعو  دّمحم  یلع 

هک تسا  نیا  رب  هاوگ  نیاو  .تسا  هدـش  دراو  وا  لآ  رب  تاولـص  هارمه  ربمایپ ، رب  تاولـص  يدایز  تاـیاور  رد  دـیوگ : یم  رجح  نبا 
لها رب  تاولـص  تیفیک  زا  وا  نارای  هنرگ  .تسا و  ربماـیپ  دوخ  رب  تاولـص  زا  رت  هدرتسگ  ( هیلع اّولـص  ) دـیوگ یم  هک  هیآ  زا  دوصقم 

زین وا  دنا و  هدومن  لاؤس  تیب  لها  رب  تاولص  تیفیک  زا  وا ، نارای  هک  نیا  زا  .تفگ  یمن  خساپ  زین  ربمایپ  و  دندرک ، یمن  لاؤس  تیب 
.تسا رت  عیسو  نآ  رهاظ  زا  هیآ  تلالد  هک  دوش  یم  مولعم  هتفگ  تبثم  خساپ 

یتقو تمظع  نیمه  رطاخ  هبو  تسوا ، تیب  لها  تمظع  هناشن  ربمایپ  رب  تاولـص  رانک  رد  لآ  رب  تاولـص  نینچ  کی  لاـح  ره  رد  و 
اسک ریز  رد  ار  نانآ 

311 ص : 

.هالص باتک  زا  دهشتلا » دعب  یبنلا  یلع  هالصلا   » باب ، 2/46: ملسم حیحص  [ 1 - ] 1
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: دومن اعد  نینچ  داد  رارق 

«. مهیلعو ّیلع  کناوضرو  کَترفغمو  کَتمحرو  کتاولص  لعجاف  مهنم ، انأو  یّنم ،  مّهنا  ّمهّللا  »

زا دوصقم  دندرک ، ضرع  شترـضح  هب  دیتسرفن ، هاتوک  هدیرب و  تاولـص  نم  رب  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دـیازفا  یم  رجح  نبا  هاگنآ 
؟ تسیچ تاولص  نینچ 

«. دّمحم لآ  یلعو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دییوگب هکلب  دینک ، توکسو  دّمحم » یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دییوگب دومرف :

: دنک یم  لقن  ار  تیب  ود  نیا  یعفاش  ماما  زا  هاگنآ 

مکبح هّللا  لوسر  تیب  لهأ  ای 

مّکنا ردقلا  میظع  نم  مکافک 

هلزنأ نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف 

هل هالص  مکیلع ال  ِّلصی  مل  نم 

.تسا هدش  لزان  نآرق  رد  هک  ادخزا  تسا  هضیرف  امش  تدوم  ادخ  لوسر  هداوناخ  يا 

.تسین زامن  وا ، زامن  دتسرفن ، تاولص  امش  رب  رازگ  زامن  رگا  هک  تسا  یفاک  امش  تمظع  رد 

دراد لامتحا  هکنانچمه  تسین ، حیحـص  تیب  لها  رب  دورد  نودب  زامن  هک  دشاب  نیا  تسا  نکمم  یعفاش  دوصقم  دـیوگ : یم  هاگنآ 
.تسین لم  اک  وا  زامن  هک  دشاب  نیا  دوصقم 

: دنیوگ یم  یعفاش  نادرگاش  زا  يرایـسب  دنراد ، رظن  فالتخا  زامن  رد  دهـشت  ماگنه  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  رب  دورد  رد  اهقف 
.تسا بحتسم 

.تسا نآ  موزل  رب  هاوگ  دش  لقن  یعفاش  زا  هک  يرعش  یلو 

312 ص : 
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اهیف لصی  ملف  هالص  یّلص  نم  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  دوعسم  وبا  زا  وا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یفعج  رباج 
(1) .هنم لبقت  مل  یتیب  لهأ  الو  َّیلع 

.دریذپ یمن  ادخ  دتسرفن  تاولص  متیب  لها  نم و  رب  نآ  رد  و  دراذگب ، زامن  سک  ره 

هدرک لقن  ار  هنم » لبقت  مل  یتیب  لهأ  یلعو  َّیلع  اهیف  ّلصی  ملو  هالص  یّلـص  نم   » ثیدح یقهیبو   (2) ینطقراد دیوگ : یم  رجح  نبا 
نیا یلو  .تسا  هتسناد  زامن  تابجاو  زا  ربمایپ  رب  تاولص  دننام  ار  نآ  رب  تاولص  هک  تسا  یعفاش  لوق  دنـس  ثیدح  نیا  ایوگو  دنا ،

ربمایپ هک  نیا  نآ  و  دـنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  ًاقفتم  ناثدـحم  همه  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  یعفاش  لیلد  ًاـعبط  تسا  فیعـض  ثیدـح 
یم دهد و  یم  روتسد  ادخ  لوسر  هک  نیا  زا  دّمحم .» لآ  یلعو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دییوگب دومرف : ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

.تسا لآ  رب  تاولص  نینچ  بوجو  هناشن  نیا  ّلص » » دیوگ

هک نیا  تسا و  هدش  دراو  دهشت  نایاپ  رد  نانآ  رب  دورد  اذل  دنراد و  یمیظع  بصنم  ربمایپ  لآ  دنک :  یم  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  يزار 
دراو یـسک  ّقح  رد  ربمایپ  لآ  رد  زج  میظعت  نینچ  کی  .دّمحم و  لآو  ًادّـمحم  محراو  دّـمحم ،  یلع  ّلص  ّمهّللا  دـیوگب : رازگزامن 

(3) .تسا هدشن 

 ( یبرُقلا ِیف  َهَّدَوَملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلع  ْمُُکلَأسَأ  ُْلق ال   ) هیآ ریسفت  رد  يروباشین 

313 ص : 

ماع 1385. ط  ، 146: هقرحم قعاوص  [ 1 - ] 1
.1/355 ینطق : راد  ننس  [ 2 - ] 2

.يروش هروس  ریسفت  ، 27/166: يزار ریسفت  [ 3 - ] 3
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(1) .دریذپ یم  نایاپ  نانآ  رب  دورد  نداتسرف  اب  دهشت  هک  سب  نیمه  تیب  لها  تمارک  فرش و  رد  دیوگ : یم 

رب زامن  نآ  رد  مناوخب و  زامن  رگا  تفگ : یم  وا  هک  دـنک  یم  لقن  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  یبقع » رئاخذ  » باتک رد  يربط  نیدـلا  بحم 
(2) .دشاب هدش  هتفریذپ  زامن  نیا  هک  منک  یمن  روصت  متسرفن ، دورد  دمحم  لآو  دّمحم 

 ، هدش دراو  ربمایپ  زا  هک  يدهشت  نیرتهاتوک  اریز  تسا ، بجاو  ریخا  دهشت  رد  تیب  لها  رب  تاولص  دیوگ : یم  فاقـس  نسح  خیش 
دشاب تیب  لها  رب  دورد  زا  یلاخ  هدش و  دراو  دهشت  تیفیک  نآ  رد  هک  یتیاور  زگره  و  تسا ، هدش  دراو  لآ  رب  تاولـص  زین  نآ  رد 

: اولوقو ءاعدلا ، یف  اودهتجاو  ّیلع  اّولـص  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ادخ  لوسر  زا  هجراخ  نب  دـیز  یتح  درادـن ، دوجو 
(3) .دّمحم لآو  دّمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا 

: دومرف ربمایپ  هک  دنیوگ  یم  دنشاب ، یم  ثیداحا  نیا  نایوار  نانآ  هک  نیا  اب  درک ، هلگ  تنس  لها  ناگدنسیون  هیلک  زا  دیاب  نایاپ  رد 
.دنریگ یم  هرهب  هدیرب  تاولـص  زا  دیآ  یم  نایم  هب  ربمایپ  مان  هک  هاگنآ  نانآ  ياهباتک  مامت  رد  یلو  دـیتسرفن  هدـیرب  تاولـص  نمرب 

لامتحا تسا ، ارتب »  » تاولـص زا  رپ  وا  باتک  یلو  دنک  یم  لقن  ار  ءارتب »  » تاولـص ثیدـح  هک  ( 974 _ 899) یمثیه رجح  نبا  یتح 
فرصت ، تسا هداتسرف  ربمایپ  رب  هک  ییاهدورد  رد  و  هدرک ، يزاب  وا  باتک  اب  ناخسان  یلو  هتفرگ  هرهب  لماک  تاولـص  زا  وا  هک  دراد 

.دنا هدرک 

314 ص : 

.يربط ریسفت  هیشاح  رد  يروش  هروس  ریسفت  يروباشین : ریسفت  [ 1 - ] 1
:ص19. یبقع رئاخذ  [ 2 - ] 2

:ص214. یبنلا هالص  هغیص  حیحص  [ 3 - ] 3
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: دنناسمه زیچ  جنپ  رد  وا  اب  ربمایپ  تیب  لها  دیوگ : یم  يزار 

.دهشت رد  نانآ  رب  تاولص  . 1

.ربمایپ رب  دورد  ماگنه  هب  نانآ  رب  دورد  . 2

.اه يدیلپ  سجر و  زا  تراهط  . 3

.هقدص تمرح  . 4

(1) .نانآ رب  تبحم  . 5

315 ص : 

.7/391: يزار ریسفت  زا  لقن  نارهت ، پاچ  ، 2/303: ریدغلا [ 1 - ] 1
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  قوقح  زا 

سمخ تخادرپ  - 5

یم نینچ  هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  تسا ، تلاسر  نادناخ  ِنآ  زا  یگدـنز  ياه  هنیزه  رـسک  زا  سپ  یناملـسم  ره  دـمآرد  مجنپ  کی 
ِهّللِاب ُْمْتنَمآ  ُمْتنُک  ْنِإ  ِلیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاسَملاَو  یماتَیلاَو  یبْرُْقلا  يِِذلَو  ِلوُسَّرللَو  ُهَسُمُخ  ِهّلل  َّنَأَف  ءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَو  :) دـیامرف

(. 41/ لافنا () ٌریدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللاََو  ِناعْمَجلا  یَقَتلا  َموَی  ِناقْرُفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  امَو 

هار رد  نایاونیب و  نامیتیو و  وا  نادـنواشیوخ  ربمایپ و  ادـخ و  نآ  زا  نآ  مجنپ  کـی  تشگ  امـش  بیـصن  هک  يدـمآ  رد  ره  دـینادب  »
هبور مه  اب  هورگ  ود  نآ  هک  يزور  لطاب _) زا  قح   ) ییادج زور  رد  ادخ  هدـنب  رب  هچنآو  ادـخ  هب  رگا  تسا ، وا ) هّیرذ  زا  ) ناگدـنام

«. تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخو  دیا  هدروآ  نامیا  میدرک ، لزان  دنا _  هدش  ور 

.دنتشگ ادج  مه  زا  لطابو  قح  زور ، نآ  رد  هک  تسا  ناقرفلا » موی   » نآ یماسا  زا  یکی  هدمآ و  دورف  ردب  هوزغ  رد  هکرابم  هیآ 

نآ صاـصتخا  رب  لـیلد  یـصاخ ، دروـم  رد  هطباـض  کـی  دورو  یلو  تسا ، یگنج  میاـنغ  ناـمه  هیآ ، لوزن  نأـش  هک  تسا  تسرد 
زا تسین ، دروم  نآ  رب  هطباض 

316 ص : 
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ناسنا بیـصن  هک  تسا  ییاهدوسو  اهدـمآرد  قلطم  متمنَغ ) اّمنِإ   ) هلمجزا دوصقم  دـنیوگ : یم  نیقیرف  زا  يدایز  تایاور  تهج  نیا 
رد سمخ ، عوضوم  یگدرتسگ  هراب  رد  امو  .يزرواشک  تراـجت و  قیرط  زا  هاوخ  دـیآ و  تسد  هب  گـنج  قیرط  زا  هاوخ  ددرگ  یم 

(1) .میا هتفگ  نخس  هّنسلاو »  باتکلاب  ماصتعالا   » باتک

ِنآ زا  یمهـسو  ادـخ  ِنآ  زا  یمهـس  دوش ، یم  میـسقت  مهـس  شـش  هب  دـمآرد  مجنپ  کـی  هک  نیا  نآو  تسه  رگید  دروم  رد  نخس 
.تسا هار  رد  ناگدنامرد  نیکاسم و  نامیتی و  یبرق و  يوذ  هب  طوبرم  رگید  مهس  راهچ  لوسر و 

نآ هب  طوبرم  رگید  فنص  هس  زا  دوصقم  هک  نانچمه  تسا  ربمایپ  دوخ  ناگتسب  نامه  لوسر  ظفل  هاوگ  هب  یبرقلا » يذ   » زا دوصقم 
.تسا یبرقلا  يوذ  زا  هورگ  هس 

.تسا ربمایپ  ناگتسب  هب  طوبرم  رگید  مهس  راهچ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  تسا ، هدش  لقن  دروم  نیا  رد  تنس  لها  زا  هک  یتایاور 

یمهـس شلوسر و  يارب  یمهـس  ادخ و  يارب  یمهـس  درک  یم  میـسقت  مهـس  شـش  رب  ار  میانغ  سمخ  ربمایپ  دـیوگ : یم  سابع  نبا 
(2) .تسویپ هّللا  ءاقل  هب  ات  دوب  ترضح  نآ  هریس  نیا  ناکیدزن و  يارب 

مهریغو نامیتی  زا  نانآ  ناگتـسباوو  یبرقلا  يوذ  رایتخا  رد  هک  تسا  سمخ  زا  مهـس  راهچ  نامه  ساـبع ، نبا  نخـس  رد  موس  مهس 
.تفرگ یم  رارق 

رارق نانآ  رب  ار  سمخلا   (3) سمخ ادخ  تهج  نیا  زا  تسا ، مارح  دّمحم  لآ  رب  هقدص  تفگ : وا  هک  دنک  یم  لقن  دـهاجم  زا  يربط 
.تسا هداد 
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داد رارق  نانآ  رب  ار  سمخ  تهج  نیا  زا  دوب  دنهاوخ  یناریقف  مشاه  ینب  رد  تسناد  یم  ادخ  هک  دـنک  یم  لقن  دـهاجم  زا  يربط  زاب 
(1) .دنریگب هرهب  نآ  زا  هقدص  ياج  هب  ات 

نآ زا  وا  لوسر  ادخ و  مهس  زا  سپ  سمخ  مهس  راهچ  هک  دنا  هدرک  نایب  ینـشور  هب  تسا  هدیـسر  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک  یتایاور 
(2) .تسا تلاسر  نادناخ 

هب و  هتـشگ ، مورحم  نآرق  رد  تباث  قح  نیا  زا  تلاسر  نادناخ  ربمایپ ، تشذگرد  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسا  فسأت  هیام  هک  يزیچ 
سمخ میـسقت  تیفیک  رد  یـصخش  ینظ و  ياهـسایقم  اب  کی  ره  تنـس  لها  ياهقف  دـشن و  هتخادرپ  یبرق  يوذ  قوقح  یهاو ، للع 
میسقت تیفیک  رد  تنس  لها  ياهقف  يارآ  لقن  و  دنا ، هتـشگ  مورحم  تباث  قح  نیا  زا  تلاسر  نادناخ  ماجنارـس  هدومن و  رظن  راهظا 

.میزرویم افتکا  رادقم  نیمه  هب  تسا  نخس  رد  یگدرتسگ  بجوم  سمخ 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  قوقح  زا 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نآ  زا  ءیف  - 6

: تسا هنوگ  ود  رب  دروآ  یم  تسد  هب  مالسا ، هب  نارفاک  توعد  ریسم  رد  یمالسا  تموکح  هک  یلاوما 

« میاـنغ  » نآ هب  حالطـصا  رد  دـبای  یم  تسد  لوقنم  ریغ  لوقنم و  زا  معا  یلاوما  رب  نمـشد  رب  هلمحو  دربن ، قیرط  زا  داـهج ، رد  : فلا
.دنیوگ یم 

حتف ياه  نیمزرـس  دـننام  نآ  زا  لوقنم  ریغو  دوش ، یم  میـسقت  نادـهاجم  نایم  سمخ  رـسک  زا  سپ  نآ  لوقنم  میانغ ، زا  شخب  نیا 
.صاخ طیارش  رد  رگم  دریذپ  یمن  ینوگرگد  و  زیخاتسر ، زور  ات  تسا  ناناملسم  مامت  کلم  لوقنم  ریغ  لاوما  تروص  هب  هدش 

یم ناـیب  نینچ  هیآ  ود  رد  ار  ءیف  ماـکحا  نآرق  تسا و  ءیف »  » نآ هب  حالطـصا  رد  دـبای و  یم  تسد  یلاوما  رب  حلـص  قـیرط  زا  ب :
: دنک

ءیَـش ِّلُک  یلَع  ُهّللاَو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُُر  ُّطلَُـسی  َهّللا  َّنِکلَو  باکِر  الَو  ْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  اـمَف  ْمُْهنِم  ِِهلُوُسََر  یلَع  ُهّللا  َءاـفَأ  اـمَو  )
(6/ رشح () ٌریدَق
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ادخ یلو  دیتفرگن ، راک  هب  يرتش  بسا و  نآ  لیـصحت  رد  امـش  هک  تسا  نامه  دینادرگ  دوخ  ربمایپ  دیاع  نانآ  زا  هک  ار  هچنآ  ادخ  »
«. تساناوت يراکره  رب  ادخ  دنادرگ ، یم  هریچ  دهاوخب  هک  ره  رب  ار  شناگداتسرف 

ناناملسم ینعی  دنادرگ ، یم  زاب  ءیف »  » ناونع هب  ربمایپ  هب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یلاوما  ءیف  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هیآ  نیا  رد  تقد 
.تسا ربمایپ  ییاوشیپ  تلاسر و  ماقم  کلم  نیاو  دنرادن  یقح  نآ  رد 

هدشن تمحز  جنر و  راچد  نآ  لیـصحت  يارب  مالـسا  شترا  هک  تسا  ءیف  يزیچ  : دیوگ یمدـنک  یم  یفرعم  ار  ءیف  هیآ  نیا  هاگره 
مکاـح ناونع  هب  لوسر  نآ  زا  هکلب  دـشاب  نادـهاجم  نآ  زا  يزیچ  نینچ  دـیابن  نیارباـنب  دـنا ، هدـش  میلـست  دربن  نودـب  اـجنآ  مدرمو 

.تسا یمالسا 

یبرُْقلا يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِهِّللف  يرُقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءافَأ  ام  : ) دـیامرف یم  دـنک و  یم  نایب  ار  ءیف  فرـصم  لحم  يدـعب  هیآ 
َهّللا اوُقَّتاَو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  امَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  امَو  ْمُْکنِم  ِءاِینْغَألا  َْنَیب  ًهلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلیبَّسلا  ِنباَو  ِنیِکاسَملاَو  یماتَیلاَو 

(. 7/ رشح () ِباقِعلا ُدیدَش  َهّللا  َّنِإ 

کیدزن نادنواشیوخ  هب  قلعتم  وا و  ربمایپ  نآ  زا  ادخ و  نآ  زا  دینادرگ ، شربمایپ  دـیاع  اه ، هیرق  نآ  نانکاس  ییاراد  زا  ادـخ  هچنآ  »
امش هب  وا  هداتسرف  ار  هچنآ  و  ددرگن ، تسد  هب  تسد  امش  نارگناوت  نایم  تورث  ات  تسا ، ناگدنام  هار  رد  نایاونیب و  نامیتی و  يو و 

«. تسا رفیک  تخس  ادخ  هک  دیرادب  اورپ  ادخ  زا  دیتسیا و  زاب  تشاد ، زاب  ار  امش  هچنآ  زا  دیریگب و  ار  نآ  داد ،

« لوسر  » ظفل هنیرق  هب  يدـعب  فانـصاو  یبرقلا » يذ   » زا دوصقم  و  تسا ، یکی  میانغ  سمخ  فرـصم  اب  ءیف »  » فرـصم هیآ  نیا  رد 
هب تسد  یـصاخ  هورگ  تسد  رد  هتـسویپ  تورث  هک  تسا  نیا  میـسقت  نیا  هفـسلف  تسوا و  هیرذ  زا  هثالث  فانـصا  ربمایپ و  ناگتـسب 

هوذخف و لوسّرلا  مکاتآ  امو   ) هلمج اب  هاگنآ  ددرگن ، تسد 
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حلاـصم رد  ار  لاوما  نیا  زگره  ادـخ  لوـسر  اریز  دـنک ، یم  هراـشا  لوـسر  میـسقت  ربارب  رد  میلـست  موزل  هب  اوهتناـف ) هنع  مکاـهن  اـم 
.تسوا هیرذ  ناگتسب و  هلمج  نآ  زا  مالسا و  حلاصم  رد  هکلب  درب  یمن  راکب  دوخ  یصخش 

هنیدم رد  ار  دوخ  ياه  نیمزرس  دندش و  میلـست  دربن  نودب  عاقنیق  ینب  هلیبق  نانآ  زا  شیپ  ریـضن و  ینب  هلیبق  : دیوگ یم  مالـسا  خیرات 
رد زا  ربیخ  حتف  زا  سپ  هک  كدف  هدکهد  یلاها  نینچمه  و  درک ، میسقت  ریقف  نارجاهم  نایم  رد  ار  اه  نیمز  نیا  ربمایپ  دنتفگ ، كرت 
زا سپ  دنچ  ره  دیـشخب  هلحن  تروص  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز شیوخ  رتخد  هب  ار  نآ  هک  دوب  ءیف »  » قیداصم زا  دـندش ، دراو  حـلص 

.دش بلس  وا  زا  قح  نیا  وا  تشذگرد 

، لوسر ادـخ و  نآ  زا  نآ ،  دـننک  كرت  ار  اجنآ  يا  هقطنم  نانکاس  ایو  دـنروآ  تسد  هب  دربن  نودـب  مالـسا  شترا  ار  هچنآ  هصـالخ 
.دوش یم  تیاعر  نیملسم  یمومع  حلاصم  حیحص و  ياه  تسایس  لاوما  نیا  فرصم  رد  ًاملسمو  هدوب ، رگید  هورگ  راهچو 

.دوش یم  وا  نیشناج  هک  تسا  یماما  نآ  زا  يو  تشذگرد  زا  سپ  تسا و  وا  نآ  زا  ادخ  لوسر  نامز  رد  مکح  نیا 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  قوقح  زا 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ادخ و  نآ  زا  لافنا  - 7

: زا دنترابع  یمالسا  تلود  یمومع  ياهدمآرد 

.ددرگ یم  میسقت  تسا ، هدش  دراو  هیآ 60  نمض  هبوت  هروس  رد  اهنآ  نیوانع  هک  هناگتشه  فیاوط  نایم  رد  هک  تاکز  . 1

.دوش یم  میسقت  مهس  شش  هب  هک  اهدمآرد  قلطم  ای  میانغ  سمخ  . 2

فرـصم .دننامب و  اجنآ  رد  ای  دننک و  كرت  ار  اجنآ  يا  هقطنم  نانکاس  هاوخ  دـیایب  تسد  هب  گنج  نودـب  هک  تسا  يزیچ  ءیف : . 3
.تسا یکی  سمخ  فرصم  اب  نآ 

اوُِحلْـصَأَو َهّللا  اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلاَو  ِهّلل  ُلاْفنَألا  ُِلق  ِلاْفنَألا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی  : ) دـیامرف یم  هک  ناـنچ  تسا  وا  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  لاـفنا  . 4
(. 1/ لافنا ( ) َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَرَو  َهّللا  اوُعیطَأَو  ْمُِکْنَیب  َتاذ 

اب دینک و  زیهرپ  ادخ  اب  تفلاخم  زا  سپ  دراد ، صاصتخا  وا  هداتـسرف  ادخ و  هب  لافنا  وگب  دننک ، یم  لاؤس  لافنا  زا  وت  زا  ربمایپ ! يا  »
«. دینک تعاطا  شربمایپو  ادخ  زا  دیراد  نامیا  رگا  و  دییامن ، شزاس  رگیدکی 
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.دنراد رظن  فالتخا  نآ  ریسفت  رد  نارسفم  یلو  تسا ، يدایز  لام  يانعم  هب  نآو  لفن » » عمج لافنا » »

حیحـص هروس  نیمه  کی  لهچ و  هیآ  هب  هجوت  اب  ریـسفت  نیا  یلو  دـنریگ  یم  یگنج  میاـنغ  ینعم  هب  ار  نآ  تنـس  لـها  زا  نارـسفم 
و دـنک ، نایب  مکی  لهچ و  هیآ  رد  رگید  راب  ار  یگنج  میانغ  مکحدوبن  مزال  رگید  دوب  یگنج  میاـنغ  نآ  زا  دوصقم  رگا  اریز  ، تسین

: دیوگب

 ...(. ِلیبَّسلا ِنباَو  ِنیِکاسَملاَو  یماتَیلاَو  یبرُْقلا  يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهّلل  َّنَأَف  ءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَو  )

نآ زا  ار  یگنج  میانغ  زا  مجنپ  راهچ  هدـش  داـی  هیآ  یلو  هتـسناد  لوسر  ادـخ و  نآ  زا  ار  نآ  لاـفنا  هب  طوبرم  هیآ  رد  نیا  رب  هوـالع 
.تسا هتسناد  هناگ  شش  هورگ  نآ  زا  ار  نآ  زا  مجنپ  کی  ناناملسم و 

هدش ریسفت  رگید  هنوگ  هب  لافنا  مالسا  نایاوشیپ  تایاور  رد  اذلو  تسا  یگنج  میانغ  ریغ  هب  رظان  لافنا  هیآ  تفگ  دیاب  تهج  نیا  زا 
: مینک یم  هدنسب  تیاور  کی  لقن  هب  اج  نیا  رد  ام  تسا 

: زا تسا  ترابع  لافنا  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  زا  یسیع  نب  دامح 

.دنشاب هدرک  كرت  ار  اجنآ  شنابحاص  هک  ینیمزرس  . 1

.تسا هدمآ  تسد  هب  رتش  بسا و  نتخات  نودب  هک  ینیمزرس  . 2

.اههوک ياه  هلق  . 3

.اههوک هنماد  . 4

.اهلگنج . 5
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.تاوم ياهنیمز  . 6

.درادن ثراو  هک  یسک  هکرت  . 7

.دنشاب هدروآ  تسد  هب  هبلغ  قیرط  ریغ  زا  هک  كولم  هدیزگرب  لاوما  . 8

رایتخا رد  دهد و  یم  ماجنا  ار  تلاسر  فیاظو  هک  یسک  نآ  زا  وا  تشذگرد  زا  سپ  تسا و  یمارگ  لوسر  رایتخا  رد  لافنا  ًاملـسم 
.دوب دهاوخ  وا 
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( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  قوقح  زا 

تویب عیفرت  - 8

نیا تویب  هراـبرد  هک  تسا  يا  هیآ  هلأـسم  نیا  هاوگ  .تسرادروـخرب  يا  هژیو  تلزنم  ردـق و  زا  تلاـسر  نادـناخ  هب  ِطوـبرم  توـیب 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دیوگ  یم  نخس  نادناخ 

(. 36/ رون ( ) ِلاصآلاَو ِّوُدُغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیفَرَکُْذیَو  َعَفُرت  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  تُوُیب  ِیف  )

دادـماب و ره  اهنآ  رد  دوش و  یم  دای  اهنآ  رد  ادـخ  مان  و  دـبای ، تعفر  اهنآ  تلزنم  ردـق و  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاه  هناخرد  »
«. دننک یم  شیاین  ار  وا  هاگماش ،

؟ تسیچ تویب  زا  دوصقم  . 1

؟ تسیچ تویب  عیفرت  زا  دوصقم  . 2

ظفل هب  قلعتم  تویب » یف   » هلمجو تسا  دجاسم  نآ ، زا  دوصقم  دنیوگ : یم  نارسفم  زا  یخرب  تسه ، رظن  ود  تسخن  عوضوم  هرابرد 
.تسا هتفرگ  رارق  یتویب  نینچ  رد  هاکشم  نیا  ینعی  .تسا  نیشیپ  هیآ  رد  هاکشمک » »

، تسا مالسا  ربمایپ  ناربمایپ و  تویب  دوصقم ، هک  تسا  نیا  رگید  رظن 
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يراوید راهچ  هب  دشاب و  فقـس  ياراد  هک  دنیوگ  یم  يراوید  راهچ  نآ  هب  تیب »  » اریز دنک ، یم  دـییأت  تایاور  تغل و  ار  رظن  نیاو 
.دوش یمن  هتفگ  تیب  فقس  نودب 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  درب ، یم  راکب  دروم  نیمه  رد  ار  تیب  زین  نآرق  و 

(. 33/ فرخز () َنوُرَهْظَی اْهیَلَع  َجِراعَمَو  هَِّضف  ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتویُبُِل  ِنمحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل  ًهدِحاو  ًهّمُأ  ُساّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  الَولَو  )

فقـس و دـنزرو  یم  رفک  نامحر  يادـخ  هب  هک  نانآ  ياه  هناخ  يارب  ًاـعطق  دـندرگ ،  يدـحاو  تما  مدرم  همه  هک  دوب  نآ  هن  رگا  »
«. میداد یم  رارق  دنور ، الاب  اهن  ازا  هک  هرقن  زا  ییاه  نابدرن 

رارق هرقن  زا  ار  ناکرشم  هناخ  فقس  دوبن  تدحو  ظفح  رگا  تسه  هک  يزیچ  تسا ، تیب  تاموقم  زا  فقس  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ 
.میداد یم 

دوش هتخاس  دـبعم  ناونع  هب  هک  يراوید  راهچ  عون  ره  تسین  مزـال  فقـس  دوجو  دجـسم  رد  هک  نیا  رگید  بلطم  بلطم ، کـی  نیا 
یم دجـسم  ار  نآ  ناگمه  هدوب و  فقـس  دقاف  تمظع  نآ  اب  مارحلا  دجـسم  نآلا  نیمه  دنـشاب و  فقـس  دقاف  دنچ  ره  تسا  دجـسم 

دشاب یم  فقس  ياراد  ادخ ، تیب  هک  یلاح  رد  دنناوخ ،

َِیْتَیب ارِّهَط  : )... دـیامرف یم  هک  نانچ  تسا  هتفر  راـکب  دجـسم  ریغ  رد  اـج  همه  رد  هدـش و  دراو  راـب  نآرق 36  رد  تویب  ظفل  ًـالوصا 
(. 125/ هرقب () ِدوُجُّسلا ِعَکُّرلاَوَنیِفِکاْعلاَو  َنیِِفئاّطِلل 

«. نادرگ هزیکاپ  نادجاس  ناعکار و  نارگتدابع و  ناگدننک  فاوط  يارب  ارم  هناخ  »

ِهّللا ِتاـیآ  ْنـِم  َّنُِکتوـُُیب  ِیف  یلُتی  اـم  َنرُکذاو  : ) دـیامرف یم  درب و  یم  راـکب  توـیب  ظـفل  ربماـیپ  ناـنز  هـب  باـطخ  رد  رگید  هـیآ  رد 
(. 34/ بازحا () ...ِهَمْکِحلاَو
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«. دوش یم  توالت  تمکح  ادخ و  تایآ  زا  امش  ياه  هناخ  رد  هک  هچنآ  دیرآ  دایب  »

.درک فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تمدخ  هک  هاگنآ  هرصب  هیقف  هداتق  هک  اجنآ  تفگش 

اّما ما  هدشن  نانآ  تمظع  بوعرمو  ما  هدوب  سابع  نبا  دننام  ییاه  تیـصخش  رـضحم  رد  نم  تفگ :  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هب  هداتق 
.تسا مکاح  نم  رب  یبارطضا  امش  رضحم  رد 

ِیف : ) دیوگ یم  نینچ  وا  هرابرد  ادخ  هک  یتسه  یتویب  ربارب  رد  وت  یتسه ؟ اجک  یناد  یم  تفگ : وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
( . ...ُهُمسا اَهِیف  َرَکُذیَو  َعَفُرت  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  تُوُیب 

.میتسه تویب  نیمه  وزج  امو 

.تسین لگ  گنس و  زا  ییاه  هناخ   ، اوقت ياه  هناخ  نیا  یتفگ ، تسار  قح  هب  مدرگ  تیادف  تفگ : هداتق 

هاگنابـش دادـماب و  ره  دنتـسه  قلعتم  تیب  نیا  هب  هک  یناسک  تسا و  توبن  تیب  یحو و  تیب  هیآ  رد  تویب  زا  دارم  وگتفگ  نیا  رباـنب 
.دراد یمن  زاب  تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  دتسو  داد  دنیوگ و  یم  حیبست  ار  ادخ 

رد زین  ار  نانآ  يدام  تویب  دـناوت  یم  یلو  تسین ، لگ  تشخ و  زا  هک  دـشاب ، یحو  تیب  تویب  زا  دوصقم  دـناوت  یم  هک  یلاـح  رد 
.دوب دهاوخ  رادروخرب  دیآ ، یم  ًادعب  هک  عیفرت »  » مکح زا  ًاعبط  تسا و  یحو  تیب  ینامسج  رهظم  هک  یتویب  دریگرب 

: تفگو تساـخرب  يدرم  درک ، توـالت  ار  نآ  ربماـیپ  دـمآ و  دورف  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  دـنک : یم  لـقن  روـثنملا  ّردـلا  رد  یطوـیس 
؟ تسیچ تویب  نیا  زا  دوصقم 
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.ناربمایپ ایبنا و  تویب  دومرف : ربمایپ 

هناـخ نآ  زا  هناـخ ، نآ  تفگ : نینچ  درک ) یم  هراـشا  مالـسلا ) اـمهیلع   ) همطاـف یلع و  هناـخ  هب  هـک  یلاـحرد  و   ) تساـخرب رکبوـبا 
!؟ تساه

(1) .تسا اه  هناخ  نآ  نیرتهب  زا  دومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

؟ تسیچ اهنآ  عیفرت  زا  دوصقم  دید  دیاب  نونکا  دش ، نشور  تویب  زا  دوصقم  اجنیا  ات 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  اجنیا  رد 

رد هک  تسا  مزـال  ناناملـسم  رب  دـندییارگ  یگناریو  هب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، یناریو  زا  اـه  هناـخ  تنایـص  ریمعت و  دوـصقم  . 1
.تسا هتفر  راکب  ندرک  دابآ  ریمعت و  نامه  رد  نآرق  رد  عفر »  » ظفل هک  تسا  نیا  ریسفت ، نیا  هاوگ  دنشوکب ، اهنآ  ریمعت 

: دیامرف یم  و  دریگ ، یم  هرهب  عفر »  » هملک زا  هناخ  نتخاس  رد  میهاربا  لمع  زا  نآرق 

(. 127/ هرقب () ...ُلیعامسِإَو ِْتیَبلا  َنِمَدِعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَیْذِإَو  )

«. دندرب یم  الاب  ار  تیب  ياهراوید  لیعامساو  میهاربا  هک  هاگنآ  »

.دننک ظفح  يدوبانو  یناریو  زا  ار  اهنآ  دنشوکب و  تویب  نیا  ریمعت  رد  دننوذأم  ادخ  بناج  زا  ناناملسم  ینعم ، نیاربانب 

عون ره  و  دنـشوکب ، اـهنآ  مارتـحا  تویب و  نیا  میرکت  رد  دـیاب  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  نآو  تسا ،  يونعم  عفر  ، عـفر زا  دوـصقم  . 2
.دنزاس رود  زکارم  نیا  زا  ار  یگدولآ 
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مراهچ شخب 

هراشا

یهلا يایلوا  هب  لسوت 

: تسا هتفرط  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  نآرق  هاگدید  زا  هدش  ریز  رد  دای  تاعوضوم  شخب  نیا  رد 

ادخ يایلوا  زا  دادمتسا  . 1

یهلا يایلوا  زا  یهاوخ  تعافش  . 2

ناحلاص ناربمایپ و  هب  لسوت  . 3

ایلوا قح  هب  ادخ  نداد  دنگوس  . 4

ادخ ریغ  هب  دنگوس  . 5
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راتفگشیپ

وگتفگو ثحب  اهنآ  هرابرد  مالک » ملع   » نادنمـشناد هک  تسا  یتاجرد  بتارم و  ياراد  لمعو  هدـیقع  رظن  زا  ییارگاـتکی  دـیحوت و 
، نآرق دنا و  هدش  هتخیگناربو  ثوعبم  نآ ، میکحت  يارب  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  تدابع » رد  دیحوت   » هلئـسم اهنآ  زا  یکی  .دـنا  هدرک 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دناد  یم  ینامسآ  ناگدش  هتخیگنارب  مامت  دحتم  فده  كرتشم و  طخ  ار ، تدابع  رد  دیحوت 

(1) (. ...َتوُغاّطلا اُوِبنَتْجاَوَهّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  هّمُأ  ِّلُک  یف  اْنثََعبْدََقلَو  )

«. دیزیهرپب یتوغاط  ره  زا  دیتسرپب و  ار  ادخ  هک  میتخیگنارب  يربمایپ  یتما  ره  نایم  رد  »

اب باتک  لها  هب  نآرق  هک  اجنآ  ات  دـنک ، یم  یفرعم  عیارـش  مامت  يانبریز  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یکرتشم  لصا  یتسرپاتکی  نیارباـنب 
: دیامرف یم  دنک و  یم  باطخ  ریز ، رد  هدش  دای  هیآ 

(2) ( . ...ًاْئیَش ِِهب  َكِرُْشن  الَو  َهّللاّالِإ  َُدبْعَن  ّالَأ  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ءاوَس  هَِملَک  یلِإ  اَولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  )

دیریذپب و تسا ، ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ار  يا  هملک  دییایب  باتک  لها  يا  وگب  »
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«. میوشن لئاق  کیرش  وا  يارب  و  میتسرپن ، ار  يادخ  زج  هک  نیا  نآ 

نیا رد  يدحا  دنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  یمالـسا  ياه  هقرف  مامت  هک  تسا  یبلطم  ادـخ  زج  يدوجوم  ره  شتـسرپ  میرحت  و  یتسرپاتکی ،
هدرمـش ناناملـسم  وزج  هتفر و  نوریب  مالـسا  هگرج  زا  دریذپن ، ار  لصا  نیا  يدرف  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  درادـن  یفلاخم  نخـس  دروم 

.دوش یمن 

هدولآ ار  ناهذا  دـنهاوخ  یم  هدـش و  ناونع  یهورگ  فرط  زا  زورما  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  خـساپ  درذـگ  یم  هلاسر  نیا  رد  هچنآ 
: زا دنترابع  شسرپ  جنپ  نیا  دنزاس 

؟ تسا هنوگچ  ادخ  ریغ  زا  یهاوخ  تجاحو  دادمتساو  هثاغتسا  . 1

؟ هن ای  تسا  زیاج  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  زا  تعافش  تساوخرد  . 2

و َْکَیلِإ » َکِِّیبَِنب  ُلَّسََوتَأ  ّینإ  َّمهّللَا  :» مییوگب ًالثم  تسا  هنوگچ  یهلا  يایلوا  نداد  رارق  هلیـسو  ادخ ، زا  يزیچ  تساوخرد  ماقم  رد  . 3
؟ دراد یمکح  هچ  اه ، نیا  دننام 

؟ تسا هنوگچ  ایلوا  ّقح  هب  ادخ  نداد  دنگوس  ادخ ، زا  تجاح  تساوخرد  ماقم  رد  . 4

؟ تسا هنوگچ  عرش  رظن  زا  ماما  ربمایپ و  نآرق ، هب  دنگوس  دننام  ادخ  ریغ  هب  ندروخ  دنگوس  ایآ  . 5

: درک یسررب  هعلاطم و  ناوت  یم  رظن  ود  زا  ار  هناگجنپ  لئاسم  نیا 

شتـسرپ تدابع و  اهنآ ، ماقم  هب  ادخ  نداد  دنگوس  و  یهلا ، يایلوا  هب  لسوت  و  اه ، تعافـش  تساوخرد  و  اهدادمتـسا ، نینچ  ایآ  . 1
رگید هب  و  هن ؟ ای  دراد ؟ تافانم  یتسرپن » وا  زج   » و یتسرپاتکی »  » لصا اب  حالطصا  هب  تسا و  ادخ  ریغ 
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نیا اب  وا  ...و ، » نک ، تعافـش  نم  ّقح  رد  هدـب ، افـش  ار  مرامیب  روآرب ، ار  ام  تجاـح  یمارگ  ربماـیپ  يا  : » دـیوگب یـسک  رگا  نخس :
یمن هدرمش  ادخ  ریغ  شتسرپ  هیام  اه  تساوخرد  نینچ  ای  تسا ؟ هدرک  شتسرپ  تدابع و  ار  یمارگ  یبن  دوخ ، تساوخرد  راتفگ و 

.تسا يا  هناگادج  هلأسم  تسین ، زیاج  ای  تسا  زیاج  هن ، ای  دراد  يدوس  نامیارب  الاح  دوش 

هب تغلو  ثیدحو  نآرق  زا  ار  تدابع »  » ینعم هک  دراد  یگتسب  دروم  نیا  رد  روغ  اریز  تسین ، حرطم  هلاسر  نیا  رد  رظن  نیا  زا  ثحب 
عوـن نیا  اـیآ  هک  دوـش  نشور  اـت  میجنـسب ، تسا  هدـمآ  تسد  هب  كرادـم  نیا  زا  هک  ینازیم  اـب  ار  لاـمعا  نیا  هاـگنآ  ، میروآ تسد 

.هن ای  دوش  یم  هدرمش  ادخ  ریغ  تدابع  ماسقا  زا  هن و  ای  تسا  شتسرپ  تدابع و  اه ، تساوخرد  اه و  هثاغتسا 

زا زاین  یب  ار  دوخ  رگید  میا  هتفگ  نخس  هدرتسگ  روط  هب  نآرق » رظن  زا  دیحوت  ینابم   » باتک رد  عوضوم  نیا  نوماریپ  ام  هک  اجنآ  زا 
لامجا دننک  هعجارم   490 تاحفص 380 _ باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  میزادرپب  نآ  حیـضوت  هب  رگید ، راب  هک  میناد  یم  نآ 
عوضخ عون  نآ  تدابع ، اریز  تسین ، شتـسرپ  تدابع و  قیداصم  زا  اهراک  عون  نیا  هک  تسا  هدـش  تباـث  ینـشور  هب  هک  نیا  نخس 

یعقاو زا  معا  ادخ  ار  لاؤس  فرط  حالطصا  هب  (1) و  .میدرگ دقتعم  وا  تیبوبر  تیهولا و  هب  هک  تسا  یسک  ربارب  رد  یلمع  ینابز و 
، راک لمع و  رد  ار  وا  مینادب و  ادخ  دـنمزاین  جاتحم و  هدـنب  ار  وا  هاگره  یلو  مینک  عوضخ  وا  ربارب  رد  هاگنآ ، مینادـب  يرادـنپ ، ای  و 
، دشن هدرمش  تدابع  رگا  الاح  دوش  یمن  هدرمش  تدابع  یلمع ، یظفل و  زا  معا  عوضخ  عون  چیه  تروص  نیا  رد  میشیدنین  لقتـسم 

میهاوخ نآ  حیضوت  هب  هلاسر  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  ثحب  نآ  مارح ، ای  تسا  زیاج  هن ، ای  دراد  يدوس 
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.تخادرپ

ایآ هک  دوش  ثحب  دـیاب  دـنام و  یم  یقاب  ثحب  ياج  زاب  تسین  ادـخ  ریغ  تداـبع  ماـسقا  زا  لاـمعا ، عون  نیا  هک  دوش  تباـث  رگا  . 2
هدرمـش ادخ  ریغ  تدابع  یلمع  تسا  نکمم  اریز  هن ، ای  تسا  زیاج  تسین ) ادخ  ریغ  تدابع  دـنچ  ره  عرـش (، رظن  زا  ییاهراک  نینچ 

.دوش میرحت  یصوصخ  یهن  ای  تعدب و  ناونع  هب  ًالثم  ددرگ  مارح  یللع  هب  اّما  دوشن ،

عورشم يروما  نینچ  ماجنا  ایآ  هک  نیاو  مود  رظن  زا  مه  نآ  تسا  هناگجنپ  لئاسم  لیلحت  هب  طوبرم  درذگ ، یم  شخب  نیا  رد  هچنآ 
؟ هن ای  تسا  دنمدوسو  دیفم  عورشم  ضرف  رب  و  !؟ هن ای  تسا  زیاجو 

باتک صوصن  درک و  دیهاوخ  سمل  ار  نآ  زا  رتالاب  هکلب  روما ، نیا  ندوب  یعرـش  كالم  هناگجنپ  لوصف  تحت  شخب  نیا  رد  امش 
.دناد یم  دنمدوسو  دیفم  رما  کی  ار  نآ  مالسا  هک  تخاس  دهاوخ  نشور  تنسو ،
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ادخ يایلوا  زا  دادمتسا  تسخن :  لصف 

عوضوم تایآ 

(154/ هرقب () نوُرُعْشَت ْنِکلَو ال  ٌءایحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  الَو  . ) 1

( ...ْرمَألا ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  . )... 2

(159/ نارمع لآ  )

(64/ ءاسن ( ) ًامیِحَر ًاباَّوت  َهّللا  اوُدَجََول  لوُسَّرلا  ُمَُهلَرَفْغَتْساَو  َهّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  . )... 3

(98_97/ فسوی () ُمیِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  نِیئِطاخ * اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  رِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  . )... 4

(5/ نوقفانم () َنوُِربْکَتْسُم ْمُهَو  َنوُّدصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَسوؤُر  اوََّول  ِهّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  رِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإَو  . ) 5
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تایآ همجرت 

«. دینک یمن  ساسحا  امش  یلو  دنناگدنز  نانآ  هکلب  دنا ، هدرم  دییوگم  دنوش  یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  هب  . » 1

«. نک تروشم  روما  رد  اهنآ  اب  امنب و  شزرمآ  بلط  نانآ  ّقح  رد  رذگرد و  نانآ  زا  . » 2

نانآ يارب  زین  ربمایپ  و  دندومن ، یم  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  و  دندمآ ، وت  شیپ  دندرک ، متس  نتـشیوخ  رب  هک  یعقوم  نانآ  رگا  . » 3
«. دنتفای یم  میحرو  ریذپ  هبوت  ار  دنوادخ  درک ، یم  شزرمآ  بلط 

ردپ .میدوب  راکاطخ  ام  امنب ، ترفغم  بلط  ادخ ) زا   ) میراد هک  یناهانگ  رطاخ  هب  ام  يارب  ام ، ردپ  يا  دـنتفگ : بوقعی  نادـنزرف  . » 4
«. تسا میحر  رگشیاشخب و  وا  منک ، یم  شزرمآ  بلط  امش  يارب  میادخ  زا  يدوز  نیمه  هب  تفگ :

یم هرخـسم  ناونع  هب  ار  دوخ  ياهرـس  دـنک ، شزرمآ  بلط  اهامـش  هرابرد  ادـخ  ربماـیپ  اـت  دـییایب  دوش  یم  هتفگ  ناـنآ  هب  یتقو  . » 5
«. دنوش یم  قح  عنام  ربکت  اب  هک  ینیب  یم  ار  نانآ  دننادرگ ،

***

تایآ ریسفت 

هراشا

: دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  ریز  رد  هک  دریگ  یم  ماجنا  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  ادخ » يایلوا   » زا يزیچ  تساوخرد 

ار ام  ، دراد رارق  وا  تسد  رانک  رد  هک  یبآ  فرظ  زا  ایو  دنک  کمک  يا  هناخ  نتخاس  رد  ار  ام  هک  مینک  تساوخرد  هدنز » درف   » زا . 1
.دیامن باریس 

تهج نیا  رد  تروص  ود  ره  دـیامن ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  اـم  يارب  دـنک و  اـعد  اـم  ّقح  رد  هک  مینک  تساوـخرد  یح » درف   » زا . 2
لاؤس صخش  زا  هک  دنکرتشم 
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لاؤس تسه  هک  يزیچ  دـشاب ، یم  وا  رایتخا  رد  یعیبط  رما  کـی  تروص  هب  دـصرد  دـص  هک  مینک  یم  تساوخرد  ار  يراـک  هدـش ،
.تسا يورخا  ینید و  روما  هب  طوبرم  یمود  تسا و  يویند  روما  هب  طوبرم  تسخن 

افـش ار  يراـمیب  اوادـم ، نودـب  ًـالثم  دـهد ، تروص  ار  يراـک  یعیبطو ، يداـع  بابـسا  نودـب  هک  مینک  تساوخرد  یح » درف   » زا . 3
نودب تمارک  ای  زاجعا و  قیرط  زا  هک  مینک  تساوخرد  رگید  ترابع  هب  دیامن  ادا  ار  ام  ضرق  و  دنادرگ ، زاب  ار  يا  هدشمگ  دـشخب ،

.دهد ماجنا  ار  ام  تساوخرد  يداع ، یعیبط و  بابسا  هب  ثبشت 

زا دروـخ ، یم  يزور  قزر و  تسا و  هدـنز  یح و  رگید  يارـس  رد  هک  میراد  داـقتعا  نوـچ  یلو  تسین ، هدـنز  یح و  لوئـسم ،» . » 4
.دنک اعد  ام  ّقح  رد  هک  مینک  یم  تساوخرد  يدرف  نینچ 

، دـهدب افـش  ار  اـم  راـمیب  تسا ، هداد  وا  هب  دـنوادخ  هک  يوـنعم  تردـق  زا  هدافتـسا  اـب  هک  مینک  یم  تساوـخرد  يدرف  نـینچ  زا  . 5
....و دنادرگ  زاب  ار  ام  هدشمگ 

رد هدـنز  یح و  لوئـسم  تروص ، ود  نآ  رد  تسه  هک  يزیچ  تسا ، یح  زا  لاؤس  موس  مود و  ياـه  تروص  ناـسب  تروص  ود  نیا 
.دشاب یم  هدنز  عقاو  رد  یلو  تسا  هدرم  رهاظ  هب  لوئسم  دروم ، ود  نیا  رد  و  تسا ، تعیبط  هدام و  ناهج 

تسا نیا  ضرف  اریز  دیامن ، يرای  ار  ام  يداع  بابـسا  قیرط  زا  يدام  روما  رد  هک  درک  تساوخرد  ناوت ، یمن  يدرف  نینچ  زا  زگره 
هـس هک  تسا ، ات  جنپ  ماسقا  عومجم  بیترت  نیدب  تسا  هدش  هاتوک  يداع  بابـسا  زا  وا  تسد  هتـسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  يو  هک 

.دشاب یم  ناهج  نیا  رد  هدنز  ریغ  هب  طوبرم  تروص  ود  رد  هدام و  ناهج  رد  هدنز  زا  لاؤس  هب  طوبرم  تروص 
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تسخن تروص 

یگدنز دهد ، یم  لیکـشت  ار  رـشب  ندمت  ساسا  دراد ، يداع  یعیبط و  بابـسا  هک  يداع  روما  رد  ایحا  زا  کمک  راک و  تساوخرد 
مکحو دنبلط  یم  کمک  رگیدکی  زا  یگدنز  روما  رد  ناهج  يالقع  همهو  تسا ، راوتسا  نواعت  ساسا  رب  یکاخ  ناهج  نیا  رد  رـشب 

هیآ لقن  هب  تسا ، ینآرق  ام  ثحب  هک  نیا  يارب  و  تسا ، هدرکن  یلاکـشا  نآ  رد  يدحا  زگره  هک  تسا  حـضاو  نانچنآ  تروص  نیا 
.مینک یم  افتکا  يا 

: تفگ درک و  ور  هقطنم  نانکاس  هب  جوجأم »  » و جوجأی »  » زواجت ربارب  رد  دس  نتخاس  رد  نینرقلا » وذ  »

(1) ( . ًامْدَر ْمُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ْلَعْجَأ  هَّوُِقب  ینُونیِعَأَف  )...

«. مهد رارق  يدس  نانآو  امش  نایم  ات  دینک  کمک  ارم  دیراد  رایتخا  رد  هک  ییورین  اب  »

مود تروص 

هدام ناهج  رد  ناگدنز  زا  شزرمآ  بلط  ای  ریخ و  ياعد  تساوخرد 

، دشاب هتشاد  نآرق  اب  ییانشآ  رصتخم  سکره  تسا و  دیجم  نآرق  تایرورض  زا  ایحا ، زا  تساوخرد  نینچ  کی  يراوتـسا  تحص و 
یتساوخرد نینچ  ناربمایپ ، زا  تما  دوخ  ای  دندرک و  یم  ترفغم  بلط  دوخ ، تما  ّقح  رد  هک  هدوب  نیا  ناربمایپ  هویـش  هک  دـناد  یم 

نیا هب  رظان  تاـیآ  هتبلا  مینک ، یم  سکعنم  اـج  نیا  رد  تسا  هدـش  دراو  تمـسق  نیا  رد  هک  ار  یتاـیآ  عومجم  کـنیا  .دـندومن  یم 
رارق ثحب  دروم  ار  اهنآ  بلطم ، لیهست  رطاخ  هب  هک  تسا  هورگ  دنچ  تمسق 

338 ص : 

.95/ فهک [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 359 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_338_1
http://www.ghaemiyeh.com


: میهد یم 

: دننام دنک ، شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  يو  هک  دهد  یم  روتسد  دوخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  یهاگ  . 1

(1) ( . ...ِْرمَألا ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  )...

«. نک تروشم  روما  رد  اهنآ  اب  امنب و  شزرمآ  بلط  نانآ  ّقح  رد  رذگرد و  نانآ  زا  »

(2) (. ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْْساو  َّنُهِْعیابَف  )...

«. تسا میحر  هدنشخب و  دنوادخ  اقح  نک ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  اهنآ  يارب  امنب و  تعیب  نانز  اب  »

(3) ( . ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهّللاَو  ْمَُهل  ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو  اِهب  ْمِهیِّکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًهقَدَص  ْمِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  )

شمارآ هیام  نانآ ، ّقح  رد  وت  ياعد  اریز  نک ، اعد  نانآ  ّقح  رد  نادرگ ، كاـپ  لـمع  نیا  اـب  ار  ناـنآ  ریگب ، هقدـص  ناـنآ  لاوما  زا  »
«. تسا اونش  اناد و  دنوادخ  تسا  اهنآ 

، دارفا هک  تسا  عیرـس  نانچ  نآ  وا  ياعد  ریثأت  دنک و  اعد  نانآ  ّقح  رد  هک  دهد  یم  روتـسد  ربمایپ  هب  ًامیقتـسم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.دننک یم  شمارآ  ساسحا  نطاب  رد  ربمایپ ، ياعد  زا  سپ 

: دننام درک  دنهاوخ  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  یصاخ  طیارش  رد  هک  دنداد  یم  هدعو  ناراکهنگ  هب  ناربمایپ  دوخ  یهاگ  . 2

(4) ( . ...ََکل َّنَرِفْغَتْسَأل  ِهیبَأل  َمیهاْربِإ  َلوَقّالِإ  )...
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.12/ هنحتمم [ 2 - ] 2

.103/ هبوت [ 3 - ] 3
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«. درک مهاوخ  شزرمآ  بلط  وت  يارب  هک  دوخ  يومع  هب  میهاربا  هدعو  رگم  »

(1) ( . ًاّیِفَح ِیب  َناک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفْغَتْسَأَس  )...

«. تسا نابرهم  میادخ  اریز  منک ، یم  شزرمآ  بلط  وت  يارب  يدوز  هب  تفگ : میهاربا  »

(2) ( . ...ُهاّیِإ اهَدَعَو  هَدِعوَم  ْنَع  ّالِإ  ِهیبَأل  َمیهاْربِإ  ُرافِْغتْسا  َناک  امَو  )

«. دوب یلبق  هدعو  رطاخ  هب  دوخ  يومع  يارب  میهاربا  شزرمآ  بلط  »

نینچ نیا  رزآ »  » هب زین  میهاربا »  » هک اجنآ  ات  دـنداد  یم  رافغتـسا  دـیون  هدـعو و  ناراکهنگ  هب  ناربماـیپ  هک  تسا  یکاـح  تاـیآ  نیا 
اعد تباجتـسا  طیارـش  زا  یکی  اریز  درک ؛ يراددوخ  شزرمآ  بلط  زا  دید ، رادیاپ  یتسرپ  تب  رد  ار  وا  یتقو  یلو  دوب ؛ هداد  يدیون 

.كرشم هن  دشاب  دحوم  فرط ، هک  تسا  نیا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ   » روضح هب  ادخ  ترفغم  بلج  يارب  راکهنگ ، یلو  نامیا  اب  هورگ  هک  دهد  یم  روتسد  دنوادخ  . 3
ناهانگ دنوادخ  دنک ، شزرمآ  بلط  اهنآ  هرابرد  ربمایپ  رگا  و  دنک ، شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  هک  دنهاوخب  وا  زا  دـنورب و  ملـسو »)

.دشخب یم  ار  نانآ 

(3) ( . ًامیِحَر ًاباَّوت  َهّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُءاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  )...

نانآ يارب  زین  ربمایپ  و  دندومن ، یم  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  و  دندمآ ، یم  وت  شیپ  دندرک ، متس  نتشیوخ  رب  هک  یعقوم  نانآ  رگا  »
«. دنتفای یم  میحر  ریذپ و  هبوت  ار  دنوادخ  درک ، یم  شزرمآ  بلط 
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وا زا  دنسرب و  ربمایپ  روضح  ادخ ، ترفغم  بلج  يارب  هک  دهد  یم  روتسد  راکهنگ  تما  هب  دنوادخ  هک  نیا  زا  رت  نشور  يا  هیآ  هچ 
هدیاف ود  وا ، زا  رافغتسا  تساوخرد  ندیسر و  ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر   » روضح دنک ؟ اعد  نانآ  ّقح  رد  هک  دنهاوخب 

: دراد نشور 

رطاخ هب  نانآ  هکدوش  یم  ببـس  هدرک و  هدنز  ار  ربمایپ  زا  يوریپ  تعاطا و  حور  ناراکهنگ  رد  ربمایپ  زا  رافغتـسا  تساوخرد  فلا :
یـصاخ تلاح  ناسنا ، رد  دمآو  تفر  نینچ  کی  ًالوصا  .دنیامن  يوریپ  یبوخ  هب  وا  زا  دراد ، ربمایپ  هک  دننک  یم  ساسحا  هک  یماقم 

میمص زا  ار   (1)( ...َلوُسَّرلا اوُعیطَأَو  َهّللا  اوُعیِطَأ   )... هیآ هک  دزاس  یم  هدامآ  ار  ناسنا  و  دروآ ، یم  دـیدپ  ربماـیپ  هب  تبـسن  عوضخ  زا 
.دیامن لمع  لد 

زا يدام  ياه  ضیف  هک  روط  نامه  هک  دناسر  یم  دنک و  یم  میسرت  یبوخ  هب  تما  ناهذا  رد  ار  ربمایپ  تیعقوم  ماقم و  لمع  نیا  ب :
دننام ینیعم  بابـسا  قیرط  زا  تسا ، ادخ  ترفغم  نامه  هک  يونعم  ضیف  نینچمه  دسر ، یم  یهلا  ناگدنب  هب  یـصاخ  بابـسا  قیرط 

.دیآ یم  دورف  ادخ ، هاگرد  نازیزع  ربمایپ و  ياعد 

، دـسر یم  ناگدـنب  هب  باـتفآ  قـیرط  زا  ضیف  نیاو  تـسا ، يژرنا  ورین و  ترارحو و  يرلاـک  شزیر  ببـس  نامـسآ ، دیـشروخ  رگا 
، هلحرم ود  ره  رد  یتسه » ناهج   » دسر و یم  یهلا  ناگدنب  هب  تلاسر  نامسآ  دیشروخ  هلیـسو  یهلا ، فطل  يونعم و  ضیف  نینچمه 

.تسا ببس  اب  هارمه  ناهج  ود  ره  رد  يونعمو  يدام  فاطلا  تسا و  تاببسم » بابسا و   » ناهج

روضح هب  هتسویپ  ناناملسم  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  زا  یخرب  زا  . 4
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یم داهنـشیپ  نینچ  ناقفانم  هب  ناناملـسم  یتقو  اذلو  دندرک ، یم  ادخ  زا  شزرمآ  بلط  اعد و  تساوخرد  دندیـسر و  یم  ادخ  لوسر 
: دیامرف یم  هک  نانچ  دندیدرگ ، یم  هجاوم  اهنآ  ینادرگ  يور  ابا و  اب  دندرک ،

(1) ( . نوُِربْکَتْسُم ْمُهَو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَسؤُر  اْوََّول  ِهّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَولاعَت  ْمَُهل  َلیق  اذِإَو  )

یم هرخـسم ) ناونع  هب   ) ار دوخ  ياهرـس  دـنک ، شزرمآ  بلط  اهامـش  هراـبرد  ادـخ  ربماـیپ  اـت  دـییایب  دوش  یم  هتفگ  ناـنآ  هب  یتقو  »
«. دنوش یم  قح )  ) عنام ربکت  اب  هک  ینیب  یم  ار  نانآ  دننادرگ ،

هرابرد ادـخ  هاگرد  رد  ربمایپ ، ياعد  هک  دنتـسناد  یم  كاپ  ترطف  زا  ماهلا  اـب  مدرم  دوخ  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  تاـیآ  زا  یخرب  . 5
.تسا رثؤم  دص  رد  دص  و  دراد ، یصاخ  رثا  نانآ 

دنوادخ تیادـه  هک  نانچمه  دـسر ، یم  مدرم  هب  ناربمایپ  قیرط  زا  یهلا  ضیف  هک  دوب  شخب  ماهلا  نانآ  يارب  یناسنا  كاپ  تشرس 
ّقح رد  هک  دـندرک  یم  اعد  تساوخرد  ناـنآ  زا  و  دندیـسر ، یم  ناربماـیپ  روضح  رظن  نیا  زا  دـسر ، یم  مدرم  هب  ناربماـیپ  قیرط  زا 

: شخب نیا  تایآ  کنیا  دنک ، ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  نانآ 

(2) ( . ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  َنیئِطاخ * اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  )

( ردـپ ) .میدوب راکاطخ  ام  امنب ، ترفغم  بلط  ادـخ ) زا   ) میراد هک  یناهانگ  رطاخ  هب  ام  يارب  ام ، ردـپ  يا  دـنتفگ : بوقعی  نادـنزرف  »
«. تسا میحر  رگشیاشخب و  وا  منک ، یم  شزرمآ  بلط  امش  يارب  میادخ  زا  يدوز  نیمه  هب  تفگ :
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تحت ًانایحا  دـنرادن و  يراوتـساو  خـسار  ماگ  ناماما  ناربمایپ و  تیالو  هب  طوبرم  ياه  ثحب  رد  هک  یخرب  دوش ، یم  هدـید  یهاـگ 
: دنیوگ یم  دنوش ، یم  عقاو  اهیباهو »  » ياه هتشون  ریثأت 

یم کنیا  .دـندوب  هدرزآ  ار  شرطاخ  نیماینب ، شردارب  فسوی و  هرابرد  هتخادرپ  وا  تیذاو  رازآ  هب  بوقعی  نادـنزرف  کـش  نودـب  »
«. ...دیامن ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  زین  دنوادخ  زا  نآ  زا  دعب  دنک و  وفع  ار  نانآ  ناشردپ  دنهاوخ 

: دریگ یم  هجیتن  نینچ  دوش و  یم  روآدای  ار  نوقفانم » هروس   » و 5 ءاسن » هروس   » ياه 64 هیآ  سپس  هدش  دای  هدنسیون 

هب دـنک و  رارقا  دوخ  هانگ  هب  دورب و  ربمایپ  دزن  دـیاب  دـش ، یهاـنگ  بکترم  سکره  هک  دوش  یمن  هدافتـسا  نآ  ریاـظن  هیآ و  نیا  زا  »
دندوب و هدومن  ملظ  ربمایپ  صخـش  هب  ناراکهانگ  دوخ  هک  تسا  يدروم  رد  تایآ  نیا  هکلب  دهاوخب ، شزرمآ  ادخ  زا  ربمایپ  هلیـسو 

(1) «. دروم ره  رد  هن  دیامن  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  دنوادخ  زا  سپس  درذگرد  نانآ  هانگ  زا  هک  دنتساوخ  یم  ربمایپ  زا 

: اریز درادن ، یحیحص  ساسا  نخس  نیا 

هک تسا  تسرد  ساـنلا ،» ّقح   » هن تسا  حرطم  هّللا » ّقح   » حالطـصا هب  ربماـیپ و  ّقح  هن  تسا  ادـخ  قح  هیآ  رد  ثحب  عوـضوم  ًـالّوا :
رب ناقفانم  ای  بوقعی و  رب  نادـنزرف  متـس  هیآ ، نیا  رد  زگره  یلو  دـندوب ، هدرک  متـس  ربمایپ  هب  ناـقفانم  و  ردـپ ، هب  بوقعی  نادـنزرف 
ره هیآ  ریـسفت  رد  تسین و  تیعقاو  نینچ  هب  رظان  هیآ  یلو  دراد ، تیعقاو  دنچ  ره  ربمایپ  بوقعی و  رب  نانآ  متـس  .تسین  حرطم  ربمایپ 

.دومن هیآ  همیمض  دیابن  دشاب ) هتشادن  هیآ  هب  طابترا  دنچ  ره   ) ار یتیعقاو 
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بلج رد  ریثأت  ربمایپ  « رافغتسا : » دیوگ یم  هک  دید  دیهاوخ  دیهدب ، نآرق  هب  انشآ  ناد  یبرع  کی  تسد  هب  ار  ثحب  دروم  تایآ  امش 
بلطو تساوخرد  وا  زا  دنورب و  ربمایپ  يوس  هب  ادخ ، شزرمآ  بلج  يارب  دـهد  یم  روتـسد  نآرق  تهج  نیا  زا  دراد ، ادـخ  ترفغم 

: دیوگ یم  هدنسیون  نامه  هک  تسا  نیا  بجعت  .دنیامن  ترفغم 

«. تسا سانلا  ّقح  هب  عجار  ًارصحنم  رافغتسا  نوقفانم ) ءاسن و  هروس  تایآ  نیمه  و   ) فسوی هروس  هیآ 97  رد  »

نیا دوصقم  رگا  ینعی : تسا ؟ هدرب  راک  هب  « رافغتسا  » ظفل ارچ  تسا ، « سانلا قح   » هب طوبرم  هیآ  نیا  رگا  دیسرپ ، هدنسیون  نیا  زا  دیاب 
« اَنل رِفِْغا   » دـیوگب دـیاب  هک  یلاح  رد  اَنل ؟ ) ْرِفْغَتِْـسا   ) دـنیوگ یم  ارچ  سپ  دـشخبب ، ار  نانآ  درذـگرد و  دوخ  ّقحزا  ربماـیپ  هک  تسا 

هروس  » رد تسا  نینچمه  و  ْمَُکل » ْرِفْغَی  :» دـیوگب دـیاب  هّللا ) ُلوُسَر  ْمَُکل  رِفْغَتْـسَی  هلمج (  ياـج  هب  نوقفاـنم » هروس   » رد اـّنَع » ُفْْعاَو  و«
هک دنا  هتفگ  مایألا  میدق  زا  نیا  رب  هتـشذگ  ُلوُسَّرلا .» ُمَُهل  َرَفَغَو  : » دیوگب دـیاب  ُلوُسَّرلا ) ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو   ) هلمج ياج  هب  دـیاب  هک  « ءاسن

هدوب مه  ساـنلا » ّقح  « ، » هّللا ّقح   » راـنک هک  تسا  هدـش  دراو  يدروـم  رد  هدـش  داـی  تاـیآ  هک  مینک  ضرف  .تسین  صِّصخم  دروـم 
راک رد  ادـخ  قح  اهنت  هک  مینک  ضرف  ار  يدروم  رگا  الاح  .دـشاب  یم  قح  ود  ره  زا  نانآ  ندـش  هدوشخب  هیام  ربمایپ  ياعد  و  تسا ،

رد دیابن  ناناملسم  رگید ، دشابن ، رثؤم  ربمایپ  ياعد  دروم  نیا  رد  هک  دهد  یم  لامتحا  یسک  ایآ  دشابن ، « سانلا قح   » اب هارمه  هدوب و 
هب هانگ  راب  ندوب  کبس  رطاخ  هب  دیاب  هکلب  دوش ، یمن  هدیمهف  یصاصتخا  نینچ  زگره  هن ، دنیامن ؟ رافغتسا  بلط  ربمایپ  زا  دروم  نیا 

.دشاب رثؤم  وا  ياعد  یلوا  قیرط 

شیپ  » هک نیا  نآ  هدوزفا و  ار  يا  هلمج  روهشم  ینعم  فیعضت  يارب  هدنسیون 
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هانگ ناسب  ار  هیآ  فورعم  داـفم  دـهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  ندوزفا  زا  فدـه  دـنیامن » رارقا  دوخ  هاـنگ  هب  دـنورب و  ربماـیپ 
، دنک رارقا  ربمایپ  شیپ  نآ  تایـصوصخ  هانگ و  هب  دیاب  ناملـسم  هک  تسا  هتفگن  يدحا  هک  یتروص  رد  دنک ، دادـملق  اهپاپ  یـشخب 
« اه کیلوتاک   » هاگتسد یشخب  هانگ  هب  یطابترا  یتساوخرد  نینچ  امنب و  شزرمآ  بلط  نم  يارب  ربمایپ  يا  دیوگب : تسا  یفاک  هکلب 

(1) .میا هتفگ  نخس  نآرق » هلکشم  تایآ  حیحص  ریسفت   » باتک رد  هدنسیون  هیرظن  زا  داقتنا  رد  امو  درادن ،

هک دندرک  یم  رافغتسا  تساوخرد  وا  زا  دندیسر و  یم  ربمایپ  روضح  كاپ  ترطف  هقئاس  هب  مدرم  هک  دهد  یم  یهاوگ  هک  یتایآ  زا 
: تسا ریز  هیآ  دنک ، ترفغم  بلط  نانآ  هرابرد 

(2) ( . ...اَنل ْرِفْغَتْساَف  انُولْهَأَو  اُنلاْومَأ  اْنتَلَغَش  ِبارْعَألا  َنِم  َنوُفَّلَخُْملا  ََکل  ُلوُقَیَس  )

شزرمآ بلط  ام  هرابرد  سپ  تشادزاب ، داهج  رد  تکرـش  زا  ار  ام  هداوناخ ، لاوما و  هک  دنیوگ  یم  وت  هب  داهج  زا  هدنامزاب  بارعا  »
«. امنب

، دندوب هدرک  متـس  ربمایپ  رب  داهج  زا  فلختم  هورگ  هک  میرادـن  لیلد  یتح  تسین و  حرطم  يرگید  قح  یهلا ،» قح   » زج هیآ  نیا  رد 
.درذگرد نانآ  هانگ  زا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوش  هتفگ  ات 

یقاب دوخ  ییارگ  تب  رد  زونه  هک  یناقفانم  صاخـشا و  ّقح  رد  وا  شزرمآ  بلط  هک  دـنک  یم  راطخا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  یتاـیآ  . 6
ياعد دروم  نیا  ریغ  رد  هک  تسا  یکاح  تسا و  شیپ  تایآ  زا  انثتـسا  عون  کی  تاـیآ  نیا  دـسر و  یمن  تباـجا  فدـه  هب  دنتـسه 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دراد ، یصاخ  ریثأت  ربمایپ 

345 ص : 

.60 ص50 _  نآرق ، هلکشم  تایآ  حیحص  ریسفت  [ 1 - ] 1
.11/ حتف [ 2 - ] 2
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(1) ( . ...ْمَُهل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًهَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْنِإ  )...

«. دیشخب دهاوخن  ار  نانآ  دنوادخ  ییامن  شزرمآ  بلط  راب  داتفه  نانآ  هرابرد  رگا  »

(2) (. ...ْمَُهل ُهّللا  َرِفْغَی  َْنل  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  َْمل  ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  )

«. دیشخب دهاوخن  ار  نانآ  دنوادخ  ییامنن ، ای  ییامنب  شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد  تسا  ربارب  يواسم و  »

یَنب َکَعَم  َّنَلِـسُرَنلَو  ََکل  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا  اَّنَع  َْتفَـشَک  ِْنَئل  َكَدـْنِع  َدِـهَع  اـِمب  َکَّبَر  اـَنل  ُعْدا  یَـسُوم  اـی  اُولاـق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اَّـملَو  )
(3) (. َلیئارْسِإ

باجتسم ار  وت  ياعد  هک  تسا  هداد  هدعو   ) يراد ادخ  اب  هک  يدهع  يور  دنتفگ  یسوم  هب  تفرگ ، ارف  ار  نوعرف  لآ  باذع ، یتقو  »
یم هناور  تهارمه  ار  لیئارـسا  ینب  میروآ و  یم  نامیا  وت  هب  يدرک  فرطرب  ار  باذع  دوخ  ياعد ) اب   ) رگا نک ، اعد  ام  يارب  دنک )

«. مینک

نانآ ( َكَْدنِع َدِهَع  اِمب   ) هلمج یهاوگ  هب  دـننک و  یم  اعد  تساوخرد  مالـسلا » ) هیلع   ) نارمع نب  یـسوم   » زا یناراکهنگ  اج  نیا  رد 
.دراد يدهع  نینچ  یسوم  اب  دنوادخ  هک  دنتسناد  یم 

زا ناـنآ  هـک  نـیا  نآو  دوـب ، یقاـب  يرگید  لاـمتحا  ياـج  دوـبن ، تـسا  هدــش  دراو  هـیآ  زاـغآ  رد  هـک  کَّبَر ) اـَنل  ُعْدُأ   ) هـلمج رگا 
نیا تروص  نیا  رد  هک  دنتشاد  غارس  ار  یتردق  نینچ  وا  رد  دنتـساوخ و  یم  ار  باذع  دوخ  ندرک  فرطرب  مالـسلا » ) هیلع  ) یـسوم »
یهلا تردـق  هب  هک  دوش  هتـساوخ  يا  هداعلا  قراخ  روما  ناربمایپ  زا  تسا  حیحـص  هک  نیا  و  ایحا ، زا  لاؤس   ) موس مسق  لیالد  زا  هیآ 

تفر یم  رامش  هب  دنهد ،) ماجنا 

346 ص : 

.80/ هبوت [ 1 - ] 1
.6/ نوقفانم [ 2 - ] 2

.134/ فارعا [ 3 - ] 3
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هیلع  ) هّللا میلک  ترـضح   » ياعد هک ، نیا  رب  حیرـصت  هیآ  نیا  رد  هتبلا  .دزاس  یم  فیعـض  ار  لامتحا  نیا  ّکبر ) اـنل  عدا   ) هلمج یلو 
.تسا هدشن  دوش ، یمن  باجتسم  ناکرشم  ّقح  رد  مالسلا » )

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دندرک ، یم  اعد  رگید  هورگ  يارب  هتسویپ  نامیا  اب  يا  هتسد  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  . 7

(1) ( . ...ِنامیِإلِاب انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِإلَو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب  ْنِم  اُوُؤاج  َنیِذَّلاَو  )

«. زرمایب دنتسج ، یشیپ  تقبس و  نامیا  رد  ام ، رب  هک  ار  ام  ناردارب  ام و  اراگدرورپ  دنیوگ  یم  دندمآ ، نانآ  زا  سپ  هک  یهورگ  «و 

اب دارفا  يارب  زین  دنا ، هتفرگ  رارق  نآ  فارطا  رد  هک  یهورگ  شرع و  نالماح  هکلب  دننک ، یم  اعد  ار  نامیا  اب  دارفا  هورگ  نیا  اهنت  هن 
: دیامرف یم  هک  نانچ  دنیامن ، یم  شزرمآ  بلط  نامیا 

ًاْملِعَو ًهَمْحَر  ءْیَش  َّلُک  َْتعِـسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَیَو  ِِهب  َنُونِمُْؤیَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلوَح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  )
(2) ( . ِمیحَْجلا َباذَع  ْمِِهقَو  َکَلیبَس  اوُعَبَّتاَو  اُوبات  َنیِذَِّللْرِفْغاَف 

یم هیزنت  صقن ، بیع و  زا  ار  وا  ادـخ ، شیاتـس  اـب  دـنراد ، رارق  نآ  فارطا  رد  هک  يدارفاو  دـننک  یم  لـمح  ار  شرع  هک  یهورگ  »
سپ تسا ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  وت  ملع  تمحر و  اراگدرورپ  دـنیوگ ) یمو  ) دـنیامن یم  شزرمآ  بلط  نامیا  اـب  دارفا  يارب  دـننک و 

«. راد زاب  خزود  باذع  زا  ار  ناشیا  شخبب و  دننک ، یم  يوریپ  وت  هار  زا  دنا و  هدرک  هبوت  هک  ار  يدارفا 

347 ص : 

.10/ رشح [ 1 - ] 1
.7/ نمؤم [ 2 - ] 2

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 368 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_347_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_347_2
http://www.ghaemiyeh.com


.مییامن شزرمآ  بلط  هتسویپ  نامیا  اب  دارفا  يارب  مینک و  يوریپ  هورگ  نیا  هنادنسپادخ  هویش  زا  زین  ام  رتهب  هچ  نیاربانب 

هـس زاو  دـیدرگ  نشور  ینآرق  كرادـم  زا  ادـخ  ریغ  زا  تجاـح  تساوـخرد  هناـگجنپ  ياـهتروص  زا  تروـص  ود  مکح  اـج  نیا  اـت 
.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  نونکا  هک  دنام  یقاب  تروص  کی  ایحا ، زا  لاؤس  هب  طوبرم  تروص 

موس تروص 

، یعیبط يارجم  ریغ  زا  ار  يراک  هک  مییامن  یم  دادمتـسا  دراد ، تداع » قراخ   » روما رب  تردـق  هک  نآ  هشیدـنا  هب  هدـنز  درف  کی  زا 
....و دزاس  يراج  ار  يراس  همشچ  دشخب ، افش  ار  يرامیب  زاجعا ، قیرط  زا  ًالثم  دهد ؛ ماجنا 

ادخ زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ  یم  دـننادرگ و  یم  زاب  مود ، تروص  هب  ار  تساوخرد  عون  نیا  یمالـسا  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
نآ هلیـسو  نوچ  تسا و  ادـخ  راک  اـهراک ، عون  نیا  اریز  ...و ؛ دـیامن  ادا  ار  وا  ضرق  دـهد ، افـش  ار  وا  ضیرم  دـنوادخ  هک  دـهاوخب 

(1) .دوش یم  هداد  دانتسا  هدننک  اعد  هب  ادخ  راک  ًازاجم  تهج  نیا  زا  تسا ، ماما  ربمایپ و  ياعد 

ینعی تسین ، ییوگزاجم  و  تسا ، حیحـص  ناربمایپ  زا  یتجاح  نینچ  تساوخرد  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  نآرق  تایآ  یلو 
.دشخب افش  ار  ام  جالعلا  بعص  رامیب  ددرگ و  دراو  زاجعا  رد  زا  ای  دنک و  تمارک  موصعم  هک  میهاوخ  یم  ًادج 

: دیوگ یم  دهد و  یم  تبسن  ادخ  هب  ار  افش  نآرق  هک  تسا  تسرد 

348 ص : 

ًاعبط تـسا و  هدرک  حرطم  هسدـقم  حاورا  زا  تجاـح  تساوـخرد  شخب  رد  ار  نخـس  نـیا  يو  ص 274  باـیترالا ، فشک  [ 1 - ] 1
.تشاد دهاوخ  ار  رظن  نیا  زین  ایحا  هرابرد 
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(1) ( . ِنیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإَو  )

«. دهد یم  افش  ارم  وا  مدش  رامیب  یتقو  »

: دیامرف یم  دهد و  یم  تبسن  زین  نآرق  لسع و  هب  ار  افش  رگید  تایآ  رد  یلو 

(2) (. ...ِساّنِلل ٌءافِش  ِهِیف  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبارَش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  )...

«. مدرم يارب  تسا  ینامرد  نآ  رد  هک  دیآ ، یم  نوریب  نوگانوگ  ياه  گنر  اب  یعیام  لسع ، ناروبنز  ياه  مکش  زا  »

(3) ( . ...َنینِمْؤُْمِلل ٌهَمْحَرَو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُننَو  )

«. تسا تمحر  افش و  نامیا  اب  هورگ  يارب  هک  میتسرف  یم  ورف  ار  يزیچ  نآرق  زا  »

(4) ( . ...ِروُدُّصلا ِیف  اِمل  ٌءافِشَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌهَظِعْوَم  ْمُْکتَئاج  ْدَق  )...

«. تسا امش  ياه  هنیس  رد  هچنآ  يافش  دمآ و  يا  هظعوم  امش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  »

تـسا نیا  یهلا ) حـیاصنو  نآرق  لسع و  يارب  نآ  تابثا  ادـخ و  هب  افـش  صاصتخاو  راصحنا   ) تایآ زا  هورگ  ود  نیا  نایم  عمج  هار 
.تسا وا  بیبست  ادخ و  نذا  هب  رگید  لماوع  ریثأت  تسا و  یکتم  دوخ  هب  ریثأت  رد  تسا و  لالقتسالاب » رثؤم  » دنوادخ هک 

، دـنرادن یلالقتـسا  نیرتکچوک  دوخ  زا  للع ، تسادـخ و  یبیبست  لعف  لـعاوف ، لـماوع و  ماـمت  یفـسلف ، یمالـسا و  ینیب  ناـهج  رد 
لقع و رظن  زا  نیاربانب 

349 ص : 

.80/ ءارعش [ 1 - ] 1
.69/ لحن [ 2 - ] 2

.82/ ءارسا [ 3 - ] 3
.57/ سنوی [ 4 - ] 4
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ییایمیـش ای  یهایگ و  ياهوراد  هب  هداد و  افـش  تردـق  لسع  هب  هک  ییادـخ  نامه  هک  تشاد  دـهاوخن  یعناـم  نآرق ، تاـیآ  درخ و 
هار زا  ناضاترم  هک  نانچمه  دهدب ، ناماما  ناربمایپ و  هب  ار  ورین  تردق و  نامه  تسا ، هدومرف  فطل  یشخب  تمالس  دوبهب و  يورین 

ای لضفت و  قیرط  زا  ادـخ  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  تروص  نیا  رد  دـنروآ ، تسد  هب  یگرزب  یحور  ياه  تردـق  دـنناوت  یم  تضایر 
ماجنا ار  لوقعلاریحم »  » ياهراک یـصاخ  طیارـش  رد  اـهنآ  اـت  دـشخب  ییورین  تردـق و  ناـنآ  هب  یگدـنب  تیدوبع و  قیرط  یط  رثارب 

[1] .دنیآرب ییاهراک  نینچ  هدهعزا  یعیبط  بابسا  نودب  .دنهد و 

هدـننادرگرب یعقاو و  یفاش  هک  درادـن  تافانم  هداعلا ، قراـخ  ياـهراک  ماـجنا  یهلا و  ياـیلوا  ییاراـک  و  ماـما ، ربماـیپ و  یـشخبافش 
نوک رد  وا  نذا  هب  یحلاصم و  يور  هک  هداد  ورین  تردـق و  هدارا ، یب  هاگآان و  لماوع  نیا  هب  هک  دـشاب  ادـخ  ...و  هدـشمگ  یقیقح 

.دننک فرصت 

کنیا .دنتـساوخ  یم  نانآ  ریغ  زا  ًانایحا  ناربمایپ و  زا  ار  اهراک  نینچ  نیا  مدرم ، هک  دـهد  یم  یهاوگ  ینـشور  هب  نآرق  تایآ  ًاقافتا 
: میوش یم  روآدای  ار  ییاه  هنومن 

یعیبط يارجم  زا  هن  مه  نآ  دندومن ، بآ  بلط  دوخ  ربمایپ  زا  یلاسکشخ  رد  لیئارـسا  ینب  هک  دناسر  یم  ریز  رد  هدش  دای  هیآ  رهاظ 
رد بآ  نک و  باریـس  ار  ام  دـنتفگ  هکلب  دـناسرب  ام  يارب  بآ  ادـخ  ات  نک  اـعد  دـنتفگ  هک  نیا  هن  تداـع ،» قرخ  يارجم   » زا هکلب 

: دیامرف یم  هچنانچ  .راذگب  ام  رایتخا 

َكاصَِعب ْبِرْضا  ِنَأ  ُهُموَق  ُهاقْسَتْسا  ِذِإ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأَو  )...

، باتک نیا  رد  .دییامرف  هعجارم  هدنراگن  رثا  ناربمایپ » يونعم  يورین   » باتک هب  ینآرق  تایآ  زا  هدافتسا  تمسق و  نیا  حیرشت  رد  [ 1]
.تسا هدش  هئارا  نآرق  زا  نانآ  یحور  تردق  كرادم 
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(1) ( . ...َرَجَْحلا

«. نزب اه  هرخص  هب  دوخ  ياصع  اب  هک  میدرک  یحو  دیبلط ، بآ  يو  زا  وا  موق  هک  یعقوم  یسوم ، هب  »

اب خسرف  اهدص  زا  ار  سیقلب  تخت  هک  درک  تساوخرد  سلجم  رد  نارضاح  زا  نامیلـس  ترـضح  هک  تسا  يا  هیآ  نیازا ، رت  نشور 
: تفگ هک  اجنآ  دننک ، رضاح  قیاوع  عناوم و  ندوب 

(2) (. َنیِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  )...

.»؟ دنک یم  رضاح  دنوش  دراو  میلست  تلاح  اب  نم  روضح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  اهامش  زا  کیمادک  »

ياـه 39 هیآ  رد  هک  اـیخرب » فصآ   » و تیرفع »  » خـساپ زا  هک  ناـنچمه  دوـب ، يداـع  ریغ  قـیرط  زا  سیقلب »  » تخت راـضحا  فدـه ،
.دوش یم  هدافتسا  ینشور  هب  تسا  هدش  دراو  لمن » هروس  و40«

ياهراک و  تسا ، یهلا  ریغ  راک  يداع  ناسآ و  ياهراک  هک  دـننک  یم  روصت  یخرب  هک  نیا  نآ ، تسا و  هملک  کی  رد  نخـس  ناج 
.تسا ادخ  راک  تسا ، جراخ  یلومعم  رشب  تردق  زا  هک  يداع  ریغ 

یب لعاف  هک  تسا  نیا  ییادخ  ياهراک  .تسا  لالقتـسا  مدـعو  لالقتـسا  ییادـخ  ریغ  ییادـخ و  ياهراک  رد  نازیم  هک  یتروص  رد 
رد لعاف  هک  تسا  نآ  ییادـخ  ياهراک  : » رگید ترابع  هب  .دـهد  ماجنا  ار  يراـک  رگید  هوق  زا  دادمتـسا  نودـب  دوخ و  ریغ  تلاـخد 
ریغ لکـشم و  ای  يداع ، ناسآ و  زا  معا  ییادـخ  ریغ  ياـهراک  یلو  دـشابن ،» دـنمزاین  ًالـصا  دوخ ، ریغ  هب  و  ماـت ، لقتـسم  نآ  ماـجنا 

نیا يداع ،
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.دریگ یم  ماجنا  یلقتسم  يورین  لعاف و  وترپ  رد  هکلب  دشابن  لقتسم  اهنآ  ماجنا  رد  لعاف  هک  تسا 

تـسا نوریب  يداع  رـشب  تردق  زا  هک  هداعلا  قراخ  ياهراک  ماجنا  رب  تردق  دوخ  يایلوا  هب  دنوادخ  هک  درادن  یعنام  چـیه  نیاربانب 
حیسم ترضح   » هب رتلماک  هچ  ره  تحارـص  اب  نآرق  .دنهدب  ماجنا  ار  اهراک  هنوگ  نیا  هک  میهاوخب  نانآ  زا  زین  امو  دیامرفب  تمحرم 

: دیوگ یم  مالسلا » ) هیلع  )

(1) (. ...ِینْذِِإب یتوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإَو  ِینْذِِإب  َصَْربَألاَو  َهَمْکَألا  ُئِْرُبتَو  )...

«. ینک یم  هدنز  نم  هزاجا  هب  ار  ناگدرم  یهد و  یم  افش  ار  صرب  يرامیب  هب  التبم  انیبان و  نم  نذا  هب  وت  »

اهنآ زا  هداعلا  قراخ  ياهراک  تساوخرد  دـنا و  هدوب  اه  تردـق  نینچ  ياراد  یهلا  يایلوا  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  تاـیآ  نیا  عومجم 
.دهد یم  یهاوگ  ییاه  تساوخرد  نینچ  تحص  هب  زین  نآرق  تسا و  هدوب  یجیار  رما  کی 

مجنپ مراهچ و  تروص 

هراشا

هچ ره  تحارـص  اب  ینآرق  تایآ  هک  میدـید  دـیدرگ و  نشور  نآرق  رظن  زا  ایحا » زا  لاؤس   » مسق زا  تروص  هس  ره  مکح  اج  نیا  اـت 
.دنراد رظن  نآ ، تحص  رب  رتلماک 

هلدا رظن  زا  تسا ، هسدـقم  حاورا  زا  لاؤـس  هب  طوـبرم  ود  ره  هک  ار  هدـنامیقاب  تروـص  ود  مکح  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نوـنکا 
ناناملسم اریز  تسا ، لاؤس  ود  نیا  تسا ، حرطم  زورما  هک  يا  هلئسم  میزاس ؛ نشور  یثیدحو  نآرق 
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زا دنـسرب و  وا  روضح  هب  هک  دنرادن  ار  یماما  روضح  هب  فرـشت  قیفوت  دننک و  لاؤس  وا  زا  هک  دنتـسین  هجاوم  يا  هدنز  ربمایپ  اب  ًالعف 
تهج نیا  زا  تسا  اـیلوا  اـیبنا و  هسدـقم  حاورا  زا  ناـنآ  ياـه  تساوخرد  اـه و  لاؤس  ًاـبلاغ  هکلب  .دـنیامنب  يروضح  تساوـخرد  وا 

.تسا رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  تروص  ود  نیا  مکح  حیرشت 

نینچ تحـص  هب  ناوـت  یم  بلطم  راـهچ  نآزا  حیحـص  یهاـگآ  اـب  هک  تسا  بـلطم  راـهچ  حیرـشت  ورگ  رد  عوـضوم  نـیا  قـیقحت 
.درک ادیپ  ناعذا  اه  هثاغتسا  اهدادمتسا و 

: زا دنترابع  بلطم  راهچ  نیا 

.تسا یقاب  وا  ناور  حور و  هکلب  تسین ، ناسنا  يدوبان  انف و  ینعم  هب  ناسنا ، گرم  زگره  . 1

.دنونش یم  ار  ام  ياه  هثاغتسا  نانخس و  اهنآ  دوش و  یمن  عطق  نانآ  اب  ام  طابترا  هکلب  تسا ، یقاب  وا  ناور  حور و  اهنت  هن  . 2

نیا هکلب  تسین ، اهنآ  ماسجا  هب  طوبرم  تسا  هدرک  نایب  نآرق  رد  ایلوا  ناربمایپ و  يارب  ادـخ  هک  ییاه  تردـق  يونعم و  تالامک  . 3
.دوش یمن  لطاب  ندب  زا  تقرافم  اب  هک  تساهنآ ، نادیواجو  هدنز  ياهناورو  حاورا  هب  مئاق  اهورین 

و تساه ، هثاغتساو  اهدادمتسا  نینچ  يراوتسا  تحـص و  رب  ایوگ  يدهاش  دنا ، هدرک  لقن  یمالـسا  ناثدحم  هک  حیحـص  ثیداحا  . 4
.طاقن نیا  حیرشت  کنیا  .تسا  هدوب  نینچ  نیا  راصعا ، مامت  رد  ناناملسم  شور  هتسویپ 

گرم زا  سپ  حور  ياقب  دّرجت و  . 1

نایاپ گرم  هک  دنهد  یم  یهاوگ  ینشور  هب  نآرق  تایآ  اب  هارمه  یلقع  لیالد 
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، ون ًالماک  یملاع  دیدج و  تایح  هب  رذگهر  نیا  زا  روبع  اب  ناسنا  و  نیون ، یگدنز  کی  يارب  تسا  يا  هچیرد  هکلب  تسین ، یگدنز 
.دشاب یم  تعیبط  هدام و  ناهج  زا  رترب  هک  یملاع  دهن ، یم  ماگ 

دـسج کی  زج  وا  زا  يا  هناشن  دور و  یم  نیب  زا  يو  زیچ  همه  گرم ، اب  هک  دندقتعم  دـنناد و  یم  ناسنا  يانف  ار  گرم  هک  یهورگ 
يوریپ يرگیدام  هفسلف  زا  هاگآ  دوخان  دنام ، یمن  یقاب  دوش ، یم  لیدبت  رصانع  رگید  كاخ و  هب  یحابص  دنچ  زا  سپ  هک  حور  یب 

.دنا هتفرگ  ماهلا  بتکم  نآ  زا  هدومن و 

یکیزیف و ياهـشنکاوو  ندـب  يازجا  يداـم  راـثآ  زج  ار  یگدـنز  تاـیح و  رظن ، نـیا  ناگدـنراد  هـک  تـسا  یکاـح  رکفت  زرط  نـیا 
تایح دـیلوت ، تکرح و  زا  اهلولـس  فقوت  ندـب و  یمرگ  نتـسشن  ورف  اب  دـنناد و  یمن  رگید  يزیچ  باصعا  هلـسلس  زغم و  ییایمیش 

زیچ نآ  صاوـخو  هداـم  ساـکعنا  زج  بتکم ، نیا  رد  ناورو  حور  .دـیآ  یمرد  داـمج  تروـص  هب  صخـش  هدرک و  شکورف  ناـسنا 
هدش و لطاب  یلک  هب  ناورو  حور  رگیدـکی ، رد  ندـب  يازجا  لباقتم  تاریثأت  نتفر  نایم  زا  صاوخ و  نیا  نالطب  اب  تسین و  يرگید 

.تسین يربخ  حاورا  مان  هب  یناهج  نآ و  ياقب  حور و  دوجو  زا  رگید ،

يزیچ نیـشام ، کی  زج  ناسنا  بتکم ، نیا  رد  دریگ و  یم  ماهلا  مسیلایرتام  لوصا  زا  ناـسنا ، ناورو  حور  هراـبرد  رظن ، نینچ  کـی 
هدیدرگ زغم  رد  كرد ، رکفت و  يورین  هدنروآ  دیدپ  نآ ، يازجا  لباقتم  تاریثأت  هتفای و  بیکرت  فلتخم  تالآو  رازبا  زا  هک  تسین 

.دوش یم  دوبان  یلک  هب  تایحو  رکفت  راثآ  نآ ، يازجا  یگدنکارپ  ابو  تسا 

، ناسنا يارب  نویهلا  هدوب و  دودرم  یلک  هب  یهلا  نادنمشناد  ناهج و  گرزب  هفسالف  رظن  رد  ناورو ، حور  هرابرد  اهتسیلایرتام  هیرظن 
يدام ماظن  رب  هوالع 
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دنویپ ًادعب  دشاب و  یم  هارمه  ندب  نیا  اب  یتدم  هک  دنلئاق  ناور ، حور و  مان  هب  لیـصا  يرهوج  نآ ، يدام  لباقتم  ياهـشنکاو  ندب و 
هک تسین  يا  هلأسم  ناسنا  گرم  زا  سپ  حاورا  ياقب  .درب  یم  رـس  هب  رتفیطل  ندـب  اب  دوخ  هژیو  طـیحم  رد  هدـیرب و  ندـب  زا  ار  دوخ 

نیرفآ نیقی  براـجتو  یفـسلف  قیقد  لـیالد  اـب  ناـسنا ، حورو  سفن  ياـقب  اریز  دومن ، نهربمو  تباـث  تاحفـص  نیا  رد  ار  نآ  ناوتب 
.تسا هدیدرگ  تباث  زورما  نویحور ،

سیئرلا و خیـش  دننام  گرزب  هفـسالف  هدمآرد و  یعطق  هلأسم  کی  تروص  هب  یمالـسا  هفـسلف  رد  گرمزا ، سپ  حاورا  ياقب  هلأسم 
، گرمزا سپ  ناسنا  حور  ياقب  ساـسا  ربو  دـنراد  قیمع  ياـهثحب  عوضوم  نیا  نوماریپ  مادـکره  نیهلأتملاردـص ، قارـشالا و  خـیش 

(1) .دنا هدرک  يراذگ  هیاپ  ار  یلیاسم 

یبیغ ملاوع  رگیدو  درجم  حور  هتـشرف ، ادـخ ، دـننام  تعیبط  ياروام  لئاسمو  تفرگ  ـالاب  يرگیداـم  بت  برغ ، ریخا  ياهتـضهن  رد 
اب طاـبترا  و  مسیتـیرپسا »  » ملع شیادـیپ  اـبو  تشگرب ، ًـالماک  قرو  مهدزون  نرق  مود  همین  زا  اـما  تفرگ ، رارق  دـیدرتو  کـش  دروم 
هب نآ  اب  طاـبتراو  حاورا  ياـقب  هلأـسم  متـسیب  نرق  زاـغآ  رد  تفاـی و  شهاـک  ًـالماک  يرگیداـم  رورغ  فلتخم ، ياهلکـش  هب  حاورا 

تلاصا هلأسم  نامز  نآ  یملع  گرزب  ياهتیصخش  زا  یعمج  روضح  رد  ناوارف ، براجت  اب  نویحورو  ، دمآرد یـسح  هلأسم  تروص 
هناتخبشوخ .دنتسویپ  نویحور  فوفص  هبو  دنتشگرب  دوخ  هنیرید  يارآ  زا  يرامشیب ، ياههورگ  دندرمش و  قیاقح  دادع  رد  ار  حور 

هب اـی   ) راـضحاو مسیتـیرپسا »  » هب طوبرم  ياـهباتک  هب  دـنناوت  یم  نادـنمقالعو  تسا  هدـش  هتـشون  یناوارف  ياـهباتک  عوضوم  نیا  رد 
ترابع
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لیـالد رکذ  هب  طـقف  هدرک و  يراددوخ  یفـسلف  لـیالد  حرط  زا  شخب  نیا  رد  اـم  .دـنیامن و  هعجارم  حاورا ) اـب  طاـبترا  رت ، حـیحص 
.میزرویم افتکا  ینآرق 

یم روآدای  ار  اه  هیآ  نتم  يروآدای ، يارب  اـم  دـنهد و  یم  یهاوگ  ندـب  زا  ییادـجزا  سپ  حاورا  ياـقب  رب  ینـشور  هب  نآرق  تاـیآ 
: میوش

(1) ( . َنوُرُعْشَت ْنِکلَو ال  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  الَو  : ) فلا

«. دینک یمن  ساسحا  امش  یلو  دنناگدنز ، نانآ  هکلب  دنا ، هدرم  دییوگن  دنوش ، یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  هب  »

(2) ( . َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو  : ) ب

«. دنروخ یم  يزور  ناشیادخ  دزن  هک  دنناگدنز  نانآ  هکلب  دیرادنپم ، هدرم  دنوش ، یم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یهورگ  »

(3) ( . ...ْمِِهب اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَیَو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیحِرَف  )

یم تراشب  دـنا ، هتـسویپن  اهنآ  هب  هک  یناسک  هب  دـننامداش و  دنـسرخ و  تسا ، هداد  ناـشیا  هب  دوخ  مرک  زا  دـنوادخ  هچنآ  هب  ناـنآ  »
«. دنهد

(4) ( . ...لْضَفَو ِهّللا  َنِم  هَمِْعِنب  َنوُرِْشبَتْسَی  )

«. ...دننک یم  یلاحشوخ  زاربا  وا  لضف  یهلا و  ياهتمعن  هب  »

َْتَیل ای  َلاق  َهَّنَجلا  ِلُخْدا  َلیق  نوُعَمْساَف * ْمُکِّبَِرب  ُْتنَمآ  یَّنِإ  : ) ج
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(1) ( . َنیمَرَکُْملا َنِم  ینَلَعَجَو  یِّبَر  یل  َرَفَغ  اِمب  َنوُمَْلعَی * یِمْوَق 

شاک يا  تفگ  وش ، تشهب  دراو  دـش  هتفگ  وا  هب  نامیا ) نیمه  رطاخ  هب  ،) مراد نامیا  اه ) هداتـسرف  ) امـش يادـخ  هب  نم  تفگ : يو  »
«. تشاد یمارگ  دیشخب و  ارم  نم  يادخ  هک  دنتسناد ؛ یم  نم  موق 

يا هک  دـنک  یم  وزرآ  يو  هک  نیا  هاوگ  هب  يورخا ، هن  تسا  یخزرب  تشهب  دوش ، نآ  دراو  دـش ، هتفگ  وا  هب  هک  تشهب  زا  دوـصقم 
هدرپ اهباجح و  هک  ترخآ  ناهج  اب  یهاگآ  نینچ  يوزرآ  .تسا  هتشاد  یمارگ  هدیشخب و  ارم  میادخ  هک  دنتسناد  یم  نم  موق  شاک 
نینچ هکلب  تسین ، راـگزاس  دـنام ، یمن  هدیـشوپ  یـسک  رب  رگید  ياـهناسنا  عضو  دوـش و  یم  هتـشادرب  ناـسنا  ناگدـید  ربارب  زا  اـه 

رب نآرق  تایآ  و  دـنرادن ، یهاگآ  رگید  هأشن »  » ياهناسنا عضو  زا  هأشن »  » نیا ياهناسنا  هک  تسا  بسانم  يویند  ناهج  اـب  یهاـگآان 
.دنهد یم  یهاوگ  بلطم  نیا 

وا موق  یگدنز  غارچ  تشهب ، هب  لوخد  ندش و  هدیشخب  تشذگرد و  زا  سپ  هک  دزاس  یم  نشور  يدعب  تایآ  رد  نیا ، رب  هتـشذگ 
: دیامرف یم  هک  نانچ  تشگ ، شوماخ  ینامسآ » هحیص   » کی اب 

(2) ( . َنوُدِماخ ْمُه  اذِإَف  ًهَدِحاو  ًهَْحیَصّالِإ  َْتناک  ْنِإ  َنیلِْزنُم * اّنُک  امَو  ِءامَّسلا  َنِم  ْدنُج  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  امَو  )

یشوماخ هب  یگمه  هک  یناهگان  هحیـص  کی  زج  دوبن  يزیچ  میدرک ، یمن  نینچ  زگرهو  میداتـسرفن  نامـسآ  زا  یهاپـس  وا  موق  رب  »
«. دندیئارگ

ارف ار  ناـنآ  گرم ، ناـهگان  هک  دنتـسیز  یم  ناـهج  نیا  رد  يو  موـق  تشهب ، هب  دورو  زا  سپ  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هیآ  ود  نـیا  زا 
تشهب زج  یتشهب  نینچ  تفرگ و 

357 ص : 

.27  _ 25  / سی [ 1 - ] 1
.29  _ 28/ سی [ 2 - ] 2
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.دشاب دناوت  یمن  يزیچ  یخزرب 

: دریگ یم  ارف  شتآ  ار  ناینوعرف 

(1) ( . ِباذَعلا َّدَشَأ  َنوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُهَعاّسلا  ُموُقَت  َموَیَو  ًاّیِشَعَو  ًاّوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراّنلَا  : ) د

ار نوـعرف  لآ  هک  دوـش  یم  مکح  ددرگ ، یم  اـپرب  ترخآ  هک  يزور  دـنوش ، یم  هداد  ناـشن  شتآ ، رب  رـصع  حبـص و  نوـعرف  لآ  »
«. دیزاس دراو  باذع  نیرت  تخسرب 

شتآ رب  رـصع  حبـص و  تمایق ، ندیـسر  زا  شیپ  اریز  ددرگ ، یم  نشور  خزرب  ناهج  رد  نانآ  تایحو  اقب  هیآ ، ود  دافم  هب  هجوت  اـب 
.دندرگ یم  دراو  باذع  نیرت  تخس  هب  نآ  ندیسر  زا  سپ  یلو  دنوش  یم  هداد  ناشن  هضرع و 

هک ددرگ  یم  نشور  هیآ  لیذ  هب  هجوت  اب  یلو  دوبن ، نشور  نادـنچ  تسخن  زارف  دافم  ُهَعاّـسلا _ ) ُموُقَت  َموَیَو   _ ) دوبن هیآ  لـیذ  رگا 
 . دوب دهاوخن  حیحص  هلمجود  لباقت  هنرگو  تسا  خزرب  نارود  نامه  دوصقم ،

يرصع حبص و  ارـس  نآ  رد  اریز  تسین ، زیخاتـسر  يارـس  دوصقم  هک  دهد  یم  یهاوگ  زین  رـصع  حبـص و  عوضوم  نیا ، رب  هتـشذگ 
.درادن دوجو 

.دندش شتآ  دراو  قرغ ، زا  سپ  حون ،» تما  »

(2) ( . ًاراْصنَأ ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  ْمَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًاران  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  ْمِِهتائیطَخ  اّمِم  _: ) ه

يروایو کمک  دوخ  يارب  ادـخ  زج  دنتـشگ و  شتآ  دراو  هجیتن  رد  دـندش و  قرغ  دـندوب ، هدـش  بکترم  هک  ییاـهاطخ  رطاـخ  هب  »
«. دندیدن

نیا زا  دوب ، یعطق  نوچ  شتآ  هب  نانآ  دورو  هک ، دوش  روصت  تسا  نکمم 

358 ص : 

.46/ نمؤم [ 1 - ] 1
.25/ حون [ 2 - ] 2
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رهاظ فالخ  رب  تسین و  حیحـص  دهاش ، نودـب  لیوأت  نینچ  کی  یلو  ًاران _ ) اُولِخْدُأَف   _ ) تسا هدـش  هدروآ  یـضام  ظفل  هب  تهج 
.دشاب یم  هیآ 

شتآ دوروو  قرغ  نایم  لامتحا  نیاربانب  اریز  دـیوگب ، اولِخْدُأ » َُّمث   » هلمج اُولِخْدُأَف )  ) ياج هب  هک  دوب  مزال  دوب ، نیا  هیآ  دوصقم  رگا 
.دراد دوجو  هلصاف  يزارد  نایلاس 

، ندوب عوقولا » ققحم   » قیرط زا  هدرک و  لیوأت  تسا  هتـشذگ  زا  یکاح  هک  زین  ار  ( اوُدِـجَی ْمَلَف   ) هلمج میراچان ، زاـب  لـیوأت ، نیارباـنب 
.تسین حیحص  دهاش  نودب  لیوأت  همه  نیا  و  مینک ، ریسفت 

ثحب دروم  تایآ  زا  رگید  شخب 

، دنسر یمن  شیپ  تایآ  هیاپ  هب  تیعطاق  تلالد و  رظن  زا  هک  دنراد  تلالد  يرگید  تایآ  هتـشر  کی  یناسنا  حور  تایح  ياقب  يارب 
(1) .دومن هدافتسا  اهنآ  زا  ار  تایح  ياقب  ناوت  یم  یصاخ  هنوگ  هب  و 

حاورا اب  طابترا  ناکما  نآرق و  . 2

هراشا

زا طابترا  دوجو  ناکما  نآ ، ياقب  رب  هوالع  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  هثاغتسا  ندوب  دیفمو  زیوجت  يارب  هدام  زا  درجم  حور  ياقب  تابثا 
.میا هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  هدرتسگ  روط  هب  حور » تلاصا   » باتک رد  ام  هک  ددرگ  تباث  ینآرقو  یملع  رظن 

دنهد یم  یهاوگ  دنچ ، یتایآ  هک  میوش ،  یم  رکذتم  ًالامجا  اجنیا  رد  کنیا 

359 ص : 

.دییامرفب هعجارم  لافنا  /52  _ 50 ماعنا ؛ /93 نونمؤم ؛ /100 ياه : هیآ  هب  [ 1 - ] 1
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.تسا هدشن  عطق  دنویپ  نیا  زونه  تسا و  یقاب  ناگتشذگ  اب  رشب  طابترا  هک 

: دیوگ یم  نخس  شیوخ  موق  حاورا  اب  حلاص  فلا :

(1) ( . َنِیلَسْرُْملا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنْتئا  ُِحلاص  ای  اُولاقَو  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اوَتَعَو  َهَقاّنلا  اوُرَقَعَف  )

هدعو ام  هب  هک  یباذع  يربمایپ ، رگا  دنتفگ ، دندیچیپرـس و  دوخ  راگدرورپ  روتـسد  زا  دـندرک و  یپ  ( دوب حـلاص  هزجعم  هک  ) ار رتش  »
«. رایب یهد  یم 

(2) (. َنیِمثاج ْمِهِراد  یف  اوُحَبْصَأَف  ُهَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  )

(«. دنداتفا ناج  یب  شیوخ  ياه  هناخ  رد  و   _ (3) تفرگ ارف  ار  نانآ  ینامسآ ) هحیص  رثا  رب   ) يا هلزلز  »

(4) ( . َنیحِصاّنلا َنوُّبُِحت  ْنِکلَو ال  ْمَُکل  ُتْحَصَنَو  یِّبَر  ََهلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِموَق  ای  َلاقَو  ْمُْهنَع  ّیلَوَتَف  )

یمن تسود  ار  ناحـصان  امـش  یلو  مدیناسر  ار  دنوادخ  ياهمایپ  نم  موق  يا  تفگ  تفاتربرـس و  دـینادرگرب و  يور  نانآ  زا  هاگنآ  »
«. دیراد

: دینک تقد  هناگ  هس  تایآ  دافم  رد 

.دندرک تساوخرد  ار  یهلا  باذع  وا  زا  دندوب  هدنز  هک  یماگنه  نانآ  هک  تسا  یکاح  تسخن ، هیآ 

.درک دوبان  ار  نانآ  همه  دیسر و  ارف  یهلا  باذع  هک  تسا  یکاح  مود ، هیآ 

360 ص : 

.77/ فارعا [ 1 - ] 1

.78/ فارعا [ 2 - ] 2
هیآ ود  نـیا  رد  و  ( 17/ تلـصف  ) هقعاص رگید  یخرب  رد  و  ( 6/ دوه  ) ینامـسآ هحیـص  نانآ  يدوبان  تلع  تایآ  زا  یخرب  رد  [ 3 - ] 3

.تسا هدوب  هلزلز  نیمز  هقعاص و  اب  هارمه  ینامسآ  دیدش  هحیص  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  تایآ  عمج  .تسا و  هدش  یفرعم  هلزلز 
.79/ فارعا [ 4 - ] 4
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: دیامرف یمو  دیوگ  یم  نخس  اهنآ  اب  نانآ ، يدوبان  گرم و  زا  سپ  حلاص  ترضح  هک  تسا  یکاح   ، موس هیآ 

.دیراد یمن  تسود  ار  نایوگ  تحیصن  اهامش  یلو  مدیناسر  ار  یهلا  ياهمایپ  نم 

: تسا زیچ  ود  دیوگ ، یم  نخس  نینچ  نانآ  اب  يدوبان  زا  سپ  وا  هک  نیا  رب  نشور  هاوگ 

.دش هتفگ  هک  یلکش  هب  تایآ  مظن  . 1

: تفگ نینچ  نانآ  هب  تفاترب و  يور  اهنآ  زا  نانآ ، يدوبان  زا  سپ  ینعی  تسا  بیترت  رب  لاد  هک  ّیلَوَتَف )  ) ظفل رد  اف )  ) فرح . 2

ياراد زین  گرم  زا  سپ  یتح  دـندوب  هتفر  ورف  تواقـش  دانع و  رد  نانچنآ  نانآ  هک  دـناسر  یم  َنیحِـصاّنلا ) َنوُّبُِحت  ْنِکلَو ال   ) هلمج
.دنتشاد یمن  تسود  ار  وگزردنا  هد و  دنپ  دارفا  هک  دندوب  ثیبخ  هیحور  نینچ 

دانع زا  دـهد و  یم  رارق  باطخ  فرط  ار  نانآو  دـیوگ  یم  نخـس  يدـج  روط  هب  دوخ  تما  حاورا  اب  وا  هک  تسا  نیا  نآرق  حـیرص 
.دیراد یمن  تسود  ار  ناحصان  زین  نونکا  مه  دیوگ : یم  دهد ، یم  ربخ  دوب  هارمه  نانآ  اب  زین  گرم  زا  سپ  هک  نانآ  رمتسم 

: دیوگ یم  نخس  ناگتشذگ  حاورا  اب  بیعش  ب :

(1) (. َنیِمثاج ْمِهِراد  یف  اوُحَبْصَأَف  ُهَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  )

«. دندش كاله  دوخ  ياه  هناخ  رد  و  تفرگ ، ارف  ار  نانآ  هزرل  نیمز  »

361 ص : 

.91/ فارعا [ 1 - ] 1
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(1) ( . َنیِرِساْخلا ُمُه  اُوناک  ًاْبیَعُش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اهِیف  اوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ًاْبیَعُش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  )

«. دندوب ناراکنایز  دنا ، هدرک  بیذکت  اروا  یهورگ  دندوبن  راید  نآ  رد  ییوگ  وت  دندرک ، بیذکت  ار  بیعش  هک  یهورگ  »

(2) ( . نیِرفاک موَق  یلَع  یسآ  َْفیَکَف  ْمَُکل  ُتْحَصَنَو  یِّبَر  ِتالاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِموَق  ای  َلاقَو  ْمُْهنَع  ّیلَوَتَف  )

هک یهورگ  رب  هنوـگچ  مدرک  تحیـصن  ار  امـش  مدـیناسر و  ار  میادـخ  ياـهمایپ  نم  نم ، موـق  يا  تـفگو : تفاـترب  يور  ناـنآ  زا  »
.»؟ مروخب هودنا  دنرفاک ،

.تسا یکی  حلاص  هطوبرم  ياه  هیآ  اب  هیآ  نیا  رد  لالدتسا  هویش 

: دیوگ یم  نخس  ایبنا  حاورا  اب  مالسا  ربمایپ  ج :

(3) ( . َنوُدَبُْعی ًهَِهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنوُد  ْنِم  اْنلَعَجَأ  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْساَو  )

.»؟ دنریگ رارق  شتسرپ  دروم  هک  میداد  رارق  ینایادخ  نامحر  يادخ  زا  ریغ  ایآ  سرپب  نیشیپ  ناربمایپ  زا  »

ات دریگب  سامت  دـنرب  یم  رـسب  رگید  تأـشن  رد  هک  یناربماـیپ  اـب  یعیبط ، تأـشن  نیمه  زا  دـناوت  یم  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ 
.دیتسرپن ار  هناگی  يادخ  زج  هک  دوب  نیا  ناربمایپ  مامت  هب  راصعا  اهنرق و  مامت  رد  دنوادخ  روتسد  هک  دوش  نشور 

دتسرف یم  دورد  ناربمایپ  رب  نآرق  د :

زگرهو .تسا  هداتسرف  دورد  مالس و  ناربمایپ  رب  يدراوم ، رد  دیجم  نآرق 

362 ص : 

.92/ فارعا [ 1 - ] 1

.93/ فارعا [ 2 - ] 2
.45/ فرخز [ 3 - ] 3
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.تسا هدوبن  یتافیرشت  ینعم و  یب  ياه  فراعت  کشخ و  تایحت  اهدورد ، اه و  مالس  نیا 

تـسرد .دریگب  دوخ  هب  لاذتبا  گنر  هک  مینک  هدایپ  یحطـس  رد  ار  زیزع  نآرق  یلاع  یناعم  میهاوخب  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  یهز 
هیاپ ناربهر و  میظعت  يارب  دوخ  ياه  قطن  رد  دنتـسین ، لئاق  یتلاصا  ناور  حور و  يارب  هک  ناهج  ياـه  تسیلاـیرتام  زورما  هک  تسا 
کی زا  یکاح  هک  ار  نآرق  یلاع  میهافم  هک  تسا  حیحـص  ایآ  یلو  دنیوگ  یم  مالـس  هداتـسرف و  دورد  يرگیدام ، بتکم  ناراذـگ 

ار اهنآ  زین  ناناملسمامو  هداتسرف  ناربمایپ  رب  نآرق  هک  اهدورد  نیا  مامت  مییوگبو  مینک  هدایپ  حطس  نیا  رد  تسا ، تیعقاو  تقیقح و 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  .تسا  ینعم  یب  کشخ و  تافراعت  تشم  کی  میناوخ ، یم  زور  بش و 

( . نیَملاعلا ِیف  حون  یلَع  ٌمالَس  . ) 1

( . َمیهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  . ) 2

( . َنوراهو یسُوم  یلَع  ٌمالَس  . ) 3

( . نیسایلِإ یلَع  ٌمالَس  . ) 4

(1) ( . نیلَسرُملا یلَع  ٌمالَس  . ) 5

دهشت لاح  رد  ربمایپ  رب  دورد  ه : _

دروم ار  ادـخ  نأشلا  میظع  ربمایپ  زامن ، دهـشت  رد  ماش  حبـص و  ره  دـنراد ، یهقف  عورف  رد  هک  ییاهفالتخا  اب  ناهج ، ناناملـسم  مامت 
هداد رارق  باطخ 

363 ص : 

130 و181. ، 120 ، 109 ، 79/ تافاص [ 1 - ] 1
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: دنیوگ یم 

«. هتاکرب هّللا  همحرَو  ّیبَّنلا  اهّیأ  کیلع  مالَّسلا  »

یم بحتـسم  ار  نآ  رگید  بهاذـم  ناوریپ  دـنناد و  یم  بجاو  مزال و  دهـشت  رد  ار  نآ  رگید  یخرب  یعفاش و  تسه ، هک  يزیچ  اـّما 
وا تامم  تایح و  لاح  رد  ربمایپ  تنـس  .تسا و  هداد  میلعت  نینچ  ناناملـسم  هب  ربماـیپ  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  یگمه  نکل  .دـنرامش 

.تسا یقاب 

؟ دراد ینعم  هچ  باطخ ، تروص  هب  مه  نآ  مالس ، نینچ  کی  سپ  تسا ، هدیربو  عوطقم  ربمایپ ، اب  ام  دنویپ  طابترا و  یتسار  هب  رگا 

(1) .تفرگ رارق  ثحب  دروم  تایآ ، نمض  رد  نآ  ندوب  یعطق  رطاخ  هب  دهشت  رد  مالس  هب  لالدتسا  هک  میوش  یم  روآدای  نایاپ  رد 

تسوا حور  نامه  ناسنا ، تیعقاو  . 3

هراشا

.تسا هارمه  ندب  اب  هک  دشاب  یم  حور  نامه  ناسنا  تیعقاو  یلو  تسا ، حور  مسج و  زا  یبیکرت  رظن  ودب  رد  ناسنا 

هاگدـید زا  اهنت  هکلب  میرادـن ، يراک  مالـسا  نانوی و  هفـسالف  تارظن  اب  ًالعفو  مینک  یمن  ثحب  یفـسلف  رظن  هطقن  زا  ار  هلأسم  نیا  ام 
.مییامن یم  حرطم  ار  عوضوم  نیا  نآرق 

364 ص : 

زا تروص  دنچ  هب  ار  دهـشت  فالخ  باتک  رد  .دـییامرف  هعجارم   1/47: فالخ باتک  و  ج3/237 . ءاهقفلا ، هرکذـت  باتک  هب  [ 1 - ] 1
نیا زا  کی  ره  هناگراهچ ، بهاذم  .دنرادربرد  ار  یمالـس  نینچ  یگمه  هک  تسا  هدرک  لقن  دوعـسم  نب  هّللادـبع  باطخ و  نب  رمع 

.دنا هداد  اوتف  نآ  يور  هدیزگرب و  ار  اهدهشت  تروص 
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نامه ناسنا ، تیعقاو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تقیقح  نیا  تسا ، هدـش  دراو  نآرق  رد  ناـسنا  نوماریپ  هک  یتاـیآ  یـسررب  زا 
: دینک تقد  هیآ  نیا  دافم  رد  کنیا  .تسوا  سفنو  حور 

(1) (. َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاّفَوَتَی  ُْلق  )

«. دیدرگ یم  زاب  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  هاگنآ  دریگ  یم  ار  امش  تسا ، هدش  هدرامگ  امش  يارب  هک  گرم  هتشرف  وگب  »

هلمج دافم  نیاربانب   (2) .تسا نتفرگ  ذخا و  ینعم  هب  هکلب  تسین ، ندـناریم  ینعم  هب  تسا  فورعم  هک  هچنآ  فالخ  رب  یفوت »  » ظفل
یلو دوب ، دهاوخ  حیحص  هیآ  ریبعت  دشاب ، وا  ناور  حور و  نامه  ناسنا  تیعقاو  هاگره  دریگ .» یم  ار  امش  : » هک تسا  نیا  ْمُکاّفَوَتَی ) )

يریبعت نینچ  تروص  نیا  رد  دشاب ، وا  یجراخ  ندب  وا  رگید  مین  و  دهد ، لیکـشت  ار  ناسنا  تیـصخش  زا  یتمـسق  ناورو ، حور  رگا 
اهنت تسا و  یقاب  دوخ  عضو  نامه  هب  دسج  هکلب  دریگ ، یمن  ار  ام  یجراخ  هدام  ندب و  گرم ، هتشرف  زگره  اریز  دوب ، دهاوخ  زاجم 

.دناتس یم  ار  ام  حور 

هیآ کی  هب  هنومن ، ناونع  هب  ام  تسین و  هیآ  نیا  هب  رـصحنم  دـنزاس ، یم  نشور  ناسنا  هب  تبـسن  ار  ناور  حور و  تیعقوم  هک  یتایآ 
.میزرویم افتکا 

« دنا هدیناشوپ  نآ  رب  هک  تسا  یسابل  ندب  و  تسا ، حور  نامه  وا  يونعم  یحور و  تالامک  زکرم  ناسنا و  تیعقاو   » هک تقیقح  نیا 
سپ حور  ياقب  هب  هجوت  اب 

365 ص : 

.11/ هدجس [ 1 - ] 1
.دنراد يا  هدنزرا  قیقحت  یفوت »  » ظفل نوماریپ  ص 34 ، نامحرلا ،» ءالآ  ریسفت   » همدقم رد  یغالب  همالع  موحرم  [ 2 - ] 2
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، دـناد یمن  رـشب  یگدـنز  نایاپ  تیناسنا و  يانف  ار  گرم  نآرق  .ددرگ  یم  حـضاو  ًالماک  تسا ، نآرق  فراـعمزا  یکی  هک  گرم  زا 
حرف  » اب هارمه  یتایح » « ؛ تسا دـقتعم  زیخاتـسر  زور  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  یتایح  ناراـکتیانج ،»  » و ناـحلاص » نادیهـش و   » يارب هکلب 

....و كاندرد » باذع   » اب هارمه  دیون ،» ریشبت و   » اب هارمه  يداشو »

نوگانوگ رصانع  هب  هدش و  یشالتم  یحابص  دنچ  زا  سپ  ندب  هک  تسین  یکش  دشاب ، وا  يرـصنع  ندب  نامه  ناسنا  تیعقاو  هاگره 
.دوب دهاوخ  موهفمان  یخزرب  تایح  ای  ناسنا ، ياقب  تروص  نیا  رد  ددرگ ، یم  لیدبت 

قزر نآرق  قیدـصت  هب  تساراد و  ار  دوخ  تاـیحور  تـالامک و  ماـمت  حور ، ياـقب  وترپ  رد  گرم  زا  سپ  ناـسنا  هک  نیا  هیآ  هجیتن 
ار درد  جنر و  دشاب ، یم  دوخ  ناتـسود  ماوقا و  دای  هب  دـهد ، یم  دـیون  تراشب و  دـشاب ، یم  دنـسرخ  نامداش و  دروخ ، یم  يزورو 

(1) ....و دنک  یم  ساسحا 

نخس نانآ  اب  ناوت  یم  هدام  ناهج  ناسب  تسا و  هدیدرگن  هتسسگ  اهنآ  زا  ام  دنویپ  طابترا و  هتـشذگ  تایآ  مکح  هب  رگید  فرط  زا 
( مجنپ تروص   ) تجاـح بلط  اـیو  مراـهچ ) تروـص   ) اـعد تساوـخرد  ناگتـشذگرد »  » زا ناوـت  یمن  ارچ  تروـص  نیا  رد  .تفگ 

؟ دومن

یکتم ریز  للع  زا  یکی  هب  دـیاب  تسین ، حیحـص  هسدـقم ؛ حاورا  زا  هریغ  اعد و  زا  معا  تساوخرد  عون  ره  دـنیوگ ، یم  هک  یهورگ 
: دنشاب

هک تسا ، كرش  هتشذگرد  درف  زا  اعد  ریغ  اعد و  تساوخرد  فلا :

366 ص : 

هعجارم هدنراگن  فیلأت  حور » تلاصا   » باتک هب  تسا ، هدش  لقن  حاورا ،» اب  طابترا   » شخب رد  نومضم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  [ 1 - ] 1
.دییامرفب
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كرش زا  ریغ  رگید  تهج  هلاسر ، نیا  رد  ثحب  روحم  تسا و  هدیدرگ  نشور  نآ  یگیاپ  یب  كرش ، تقیقح  دیدحت  اب  هناتخبشوخ 
.تسا

.تسا هدش  عطق  نانآ  اب  ام  طابترا  اهنآ  ندوب  هدنز  ضرف  رب  و  درادن ، دوجو  یتایح  گرم  زا  سپ  ب :

.تسا ساسا  یب  لطاب و  هتشذگ  تایآ  مکح  هب  زین  ضرف  ود  نیا 

نیا ریغ  رد  و  تسا ، دودـحم  اهنآ  یمـسجو  يدام  یگدـنز  هب  ناربماـیپ ، مارتحاو  میرکت  یحور و  تـالامکو  يونعم  ياهتردـق  ج :
.دنشاب یم  یهلا  برق  يونعم و  لامک  عون  ره  دقاف  تروص 

مامت همـشچرسو  تردـق  زکرم  یفـسلف ، نیهارب  نآرق و  ینیب  ناهج  مکح  هب  اریز  تسا ، هیاپ  یب  ساسا و  یب  رایـسب  زین  هشیدـنا  نیا 
دشر يارب  ترورض و  مکح  هب  هک  تسا  یـسابل  ناسب  ندب  و  تسوا ، ناورو  حور  نامه  ناسنا  تیعقاوو  هدوب  ناسنا  حور  تالامک ،

یب حور و  لماکت  رب  هاوگ  یهلا ، يایلوا  حور  ًاصوصخ  ندب ، زا  حور  ییادـج  و  تسا ، هدـش  هدـیناشوپ  نآ  مادـنا  رب  حور  لماکت  و 
نانآ يونعم  ياهورین  یحور و  تالامک  يدوبانو  وحم  هیام  ندـب ، زا  حور  ییادـج  هک  نیا  هن  تسا ، يرـصنع  دـسج  زا  حور  يزاین 

.دشاب

رد هدام و  ناهج  رد  هک  یلکـش  ناـمه  هب  هسدـقم  حاورا  زا  اـعد  ریغ  اـعد و  بلط  تجاـح و  تساوخرد  تامدـقم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
.دوب دهاوخ  حیحص  تفرگ ، یم  تروص  يرصنع  تایح 

رمث یب  ییوگرپ 

: هکنیا نآ  میریزگان و  يا  هتکن  رکذت  زا  اج  نیا  رد 

367 ص : 
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رشتنم هتشون و  هحفص  رد 350  ِلُّسَوَّتلا » هقیقح  یلإ  ُلُّصَوَّتلا   » ناونع تحت  یباتک  هّیفَلَّسلا » ُهوْعَّدلا  سـسؤم « یعافر ،» بیـسن  دمحم  »
رد تسا و  يدجن » باهولادبع  نب  دمحم   » و یقـشمد » هیمیت  نبا   » هشتآ شـش  ياه  هدرپسرـس  نادلقم و  زا  یکی  هک  وا  .تسا  هدرک 

لامک اب  یباتک  رهاظ ، هب  لسوت  هلأسم  هرابرد  تسا  هتساوخ  یلو  دنک ، یم  هدافتسا  هیمیت  نبا  ًاصوصخ  نانآ ، نانخـس  زا  یـشخب ، ره 
نبا بتکم  يایحا  زج  یفده  باتک  نیا  رد  هنافـسأتم  اّما  دیامن ، يرواد  هورگ  ود  نایم  تنـس  باتک و  قیرط  زا  دـسیونب و  یفرط  یب 

یخرب رد  یلو  دـنک ، دروخرب  لیاسم  اب  میالم  نحل  اب  دـنک  یم  شـشوک  يو  دـنچ  ره.درادـن  يروادـشیپ  تروص  هب  مه  نآ  هیمیت ،
هتخیر ملق  شین  قیرط  زا  ار  دوخ  رهز  هداد و  ناشن  تسا ، ناناملـسم  هرابرد  ییوگدـب  نامه  هک  ار  دوخ  يرگیباهو  حور  ثحابمزا ،

.تسا

رد عورشم  ياهلـسوت  .تسا  هدروآ  مان  عونمم »  » و عورـشم »  » ناونع هب  اهنآ  زا  هدرک و  میـسقت  عون  ود  رب  ار  لسوت  باتک ، نیا  رد  وا 
: زا دنترابع  وا  رظن 

.وا تافص  امسا و  و  ادخ ، هب  لسوت  . 1

.تسا هداد  ماجنا  یگدنز  لوط  رد  هک  دوخ  حلاص  لامعا  هب  یناسنا  ره  لسوت  . 2

.تایح لاح  رد  نمؤم  ردارب  ياعد  هب  لسوت  . 3

اریز میرادـن ، يراک  وا  عونمم  ياهلـسوت  اب  ًالعف  ام  .تسا  هدرک  لالدتـسا  تنـس  باتک و  زا  دروم  هس  نیا  رد  لسوت  زاوج  يارب  يو 
: میوش یم  روآدای  ار  هتکن  ود  وا  عورشم  تالسوت  نوماریپ  ًالعف  .داد  میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ار  يو  نانخس  لسوت ، شخب  رد 

يو هک  تسا  هدرکن  يدیدرتو  کش  وا  تافـص  امـسا و  ادخ و  هب  لسوت  رد  یبهذم ، نید و  ره  عبات  ناهج ، للم  زا  يدرف  چیه  ًالّوا :
دراوم نیا  زا  کی  ره  يارب 

368 ص : 
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رما کی  تعیبط  ياروام  ناهج  هب  رـشب  هجوت  یبهذم و  سح  .تسا  هدرک  لالدتـسا  تنـس  نآرق و  زا  نآ  زاوج  رب  هدوشگ و  یلـصف 
هب زاین  لیاسم  نینچ  کی  دوش ، یم  هدیـشک  رگید  ناهج  يوس  هب  یتخبدـب  یگراچیب و  دراوم  رد  هاـگآدوخان  ناـسنا  تسا و  يرطف 

دناوت یمن  يدرف  چیه  هدش و  هتخیمآ  رـشب  ترطف  اب  یهاوخادخ  ییوجادخ و  رگید : ترابع  هب  .درادـن  ثیدـحو  نآرق  زا  لالدتـسا 
.دراد لوبق  ار  نآ  لد  رد  دیامن ، راکنا  نابز  رد  مه  رگا  و  دنک ، هیلخت  سح  نیا  زا  ار  دوخ 

نمؤم ردارب  ياعد  هب  ناسنا  لسوت  نامه  دـشاب ، هجوت  دروم  دـناوت  یم  ناـسنا  هدـیقع  هب  عورـشم ، لـسوت  زا  هک  يدروم  اـهنت  ًاـیناث :
، تسا هدرک  لالدتـسا  حتف ) نوقفانم و 11   5 فسوی ، 97و98  ءاسن ، 66  ) هتـشذگ تاـیآ  زا  نآ ، ندوب  عورـشم  يارب  يو  هک  تسا ،

ایحا زا  لاؤس  تساوخرد  هب  طوبرم  تاـیآ ، نیا  دـیوگ  یم  دـنکن ، فلخت  هیمیت » نبا   » بتکم زا  ینزوس  رـس  هک  نیا  يارب  ًاروف  یلو 
[1] .درک اعد  تساوخرد  ناوت ، یم  زین  حاورا  زا  هک  دوش  یمن  نآ  رب  لیلد  زگره  و  تسا ،

: میسرپ یم  ناشیا  زا  ام 

هب دیقمو  دودحم  دح  نیا  ات  دیاب  تایآ  دافم  حیضوت  ریسفت و  رد  ًاعقاو  رگا 

: تسا نینچ  يو  ترابع  نتم  ص 136 ، لُّسوتلا ، هقیقح  یلإ  لّصوتلا  [ 1]

هّللا رفغتسی  نأ  هلأسیو  هربق  یتأی  نأ  هتافو ، دعب  دحأل  زوجی  الو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هتایح یف  ّکش  الو  ناک  اّمنإ  اذه  ّلک  »
هلمع عاطقنال  رافغتسالاو  ءاعُّدلا  عیطتسی  دعی  مل  و  یّمُأ _  وه و  یبأب  یلعألا _  قیفّرلا  یلإ  هلاقتناو  هتافوب  عطقنا  دق  هرافغتسا  ّنأل  هل ،

.هافولاب

، هتایحب هّصاخ  هیآلاف  کلذ : لعف  یلع  هیآلاب  ّجتحی  نأ  دحأل  سیلو  مّرحم  هتافو  دعب  رافغتسالاب  هنم  لاؤس  ّلک  ّنإف  کلذ ، یلع  ءانبو 
.هعاّبتا نعو  ِّقحلا  نع  نوّدصی  نیّذلا  نیقفانملا  نع  یکحی  یلاعت  هّللا  ّنأل 

انل نّیُبیو  ...اهنم  مهفن  امب  لمعنو  اهیف  امب  ظعتنل  انل  اـهیوریو  نآرقلا  یف  هّللا  اهرکذـی  لوسّرلا ، ماـّیأ  لاـح  عقاو  نع  هیاـکح  هذـه  ًاذإ 
«. انل دحأ  ءاعدب  لّسوتن  نأ  اندرأ  اذإ  ام  هّحص 
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ثحب دروم  تایآ  مییوگب  دیاب  سپ  میهد ، شرتسگ  ربمایپ  یخزرب  یگدنز  هب  يدام  یگدنز  زا  ار  هیآ  مکح  میناوتنو ، میشاب  رهاوظ 
هراـبرد ناـشیا  رظن  دروـم  تاـیآ  اریز  نمؤـم ، ردارب  زا  هن  یهلا و  ياـیلوا  زا  هنو  ماـما  زا  هن  تسا  ربماـیپ  زا  اـعدو  لاؤـس  هـب  طوـبرم 

مکح کی  تایآ  نیا  زا  امـش  هنوگچ  سپ  تسا  ملـسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ   » و مالـسلا » ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  »
؟ تسا نمؤم  ردارب  ياعد  هب  لسوت  عورشم  ياه  لسوت  زا  یکی  هک  دییوگ  یم  دینک و  یم  هدافتسا  یلک 

کی تسناد و  نمؤم  ردارب  يـالاو  هنومن  ار  ربماـیپو  دـیمهف  ار  نمؤم  ردارب  زا  اـعد  لاؤس و  قلطم  مکح  هیآ ، زا  ناوت  یم  ًاـعقاو  رگا 
لسوت دوصقم ، هک  نیا  نیشیپ و  تامدقم  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  میشاب و  هتشاد  زین  ناربمایپ  تالاح  رد  ار  یعیسو  شرگن  نینچ 

رد ای  دـشاب ، هدام  ناهج  رد  ناسنا  نیا  هاوخ  تسا ، اه  هرطاخ  تنوکـس  شمارآ و  هیاـم  وا  ياـعد  هک  تسا  لـماک  ناـسنا  ياـعد  هب 
.رگید ناهج 

ياعد ذوفن  و  تسا ، هدرک  نیمضت  ار  نآ  تباجتسا  ًاحیرص  نآرق  هک  تسا  وا  ياعد  ذوفن  نامه  ربمایپ ، ياعد  هب  لسوت  تلع  ًالوصا 
هیلع هللا  یلص  ) مظعا ّیبن   » یتوکلم تافص  یناسفن و  تاکلم  هتشر  کی  رطاخ  هب  يو  هانگ  زا  هتساریپ  ناور  كاپ و  حور  رطاخ  هب  وا 

وا يرـصنع  ندـب  رگا  .دـشاب  یم  اجرباپ  ظوفحم و  تامم ، لاح  رد  هاوخ  تایح و  لاح  رد  هاوخ  تاهج  نیا  و  تسا ، ملـسو ») هلآو 
هراشا وا  لد  هنیـسو و  مشچ  هب  نآرق  رگا  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  مارتحا  زا  نآرق  مکح  هب  ربمایپ  هناشاک  هناخ و  رگا  دراد ، مارتحا 

هلمج اب  نآ  زا  نآرق  تسا و  يونعم  یبیغ و  فاطلا  زکرم  هک  تسا  وا  سدقم  حور  هب  اهنآ  یگتسباو  رطاخ  هب  همه  همه و  دنک ، یم 
.تسا هدروآ  ریبعت  ( ًامیظَع َْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  َناکَو  )

ماما نفد  زا  درک و  ادیب  داد و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ربق  رانک  رد  هشیاع  یتقو  یتح 
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یلع نب  نیسح  ، » تفرگ هدیدان  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ مارتحا  ،و  دومن يریگولج  ربمایپ  رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم
: درک تکاس  ریز  هیآ  تئارق  اب  اروا  مالسلا » ) امهیلع  )

: دوزفا سپس 

(1) ( . ًءایْحَأ ْمُْهنِم  َمَّرَح  ام  ًاتاْومَأ  َنینِمْؤُْملا  َنِم  َمَّرَح  َهّللا  َّنِإ  ِّیبَّنلا  ِتوَص  َقوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  (ال 

هدومن میرحت  زین  يو  گرم  لاح  رد  تسا ، هدرک  میرحت  وا  تایح  لاح  رد  نمؤم  صخـش  هرابرد  هک  ار  یلمع  ره  ماـجنا  دـنوادخ  »
«. تسا

دنلب ياهادص  زا  يریگولج  يارب  هدرک و  ولبات  یبنلا  دجسم  رد  ار  هدش  دای  هیآ  اه ، یباهو  دوخ  هک  تسا  عیـسو  دید  نیمه  رطاخ  هب 
لاح صوصخم  ار  لـئاسم  نیا  دـنهاوخ  یم  هک  یهورگ  دـنا ، هدرک  بصن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  ربق  ربارب  رد 

، دیابن رگیدو  دنیامن  یقلت  هدش  يرپس  ماکحا  هتشر  کی  ار  اهنآ  هدومن و  لیطعت  ار  نآرق  ماکحا  زا  يرایـسب  دیاب  دننادب ، یبن  تایح 
لاس 991 هب  یفوتم  هنیدم  گرزب  دنمشناد  يدوهمس » » دنیوگب نخس  هتسهآ  شترضح  ربق  رانک  رد  دیابنو  دنتسرفب  تاولص  وا  يارب 

: دنک یم  لقن  ار  ریز  بلطم  یفطصملا » راد  رابخأب  ءافولا  ءافو  ، » دوخ دنمشزرا  باتک  رد 

يادص روصنم  یتقو  هتخادرپ  هرظانم  هب  ربمایپ  دجـسم  رد  هنیدـم ، یتفم  کلام ، اب  دوخ ، يرادـمامز  نارود  رد  هک  یـسابع » روصنم  »
: تفگ کلام  درک ، دنلب  ار  دوخ 

( ِّیبَّنلا ِتوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  ال  :) َلاقَف ًامْوَق  َبَّدَأ  یلاعَت  َهّللا  ّنإ  »
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َّنِإو ِتارُجُْحلا ) ِءارَو  ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ) لاـقف ًاـموَق  َّمَذَو  هّللا ) ِلوُسَر  َدـْنِع  ْمُهَتاوْـصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  :) لاـقف ًاـمْوَق  َحَدَـمَو 
(1) «. رَفْعَج ُوبأ  اَهل  َناکَتْساف  ًاّیَح » ِِهتَمرحک   » ًاتِّیَم ُهَتَمرُح 

َنیذَّلا َّنِإ   ) هیآ اب  دنهاک  یم  ادـخ  لوسر  دزندوخ  ياهادـص  زا  هک  ار  یهورگ  هدرک و  بدا  اوُعَفَْرت ) ال   ) هیآ اب  ار  یهورگ  دـنوادخ  »
مارتحا تسا و  هدومن  تمذم  ( َکَنوُداُنی َنیذَّلا  َّنِإ   ) هیآ اب  دننز ، یم  داد  ربمایپ  هرجح  تشپ  هک  ار  يا  هتـسد  تسا و  هدوتـس  ( َنوُّضُغَی

«. تسا مزال  تامم  تایح و  لاح  رد  ربمایپ 

.تفرگ رارق  مارآو و  درک  عوضخ  بلطم  نیا  ندینش  اب  روصنم 

، ناراکهنگ هرابرد  ربمایپ  رافغتسا  هب  طوبرم  هیآ  هک  تسا  یکاح  هک  دراد  ینخـس  ربمایپ  ترایز  بادآ  رد  ءافولا  ءافو  رد  يدوهمس 
: دیوگ یم  و  درادن ، صاصتخا  يو  تایح  نامز  هب 

هیلع  ) َکِِّیبَِـنل َکـِباتِک  یف  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  ِِهئاـعُد  یف  ُلوـُقَیَو  ِهِراـسَی  ْنَع  َرَبـْنِْملاَو  ِهِرْهَظ  َفـْلَخ  هَلبِقلاَو  ِههجَو  ءاـقِلت  َربَْـقلا  ُلَـعْجَیَو  »
ُهاتآ ْنَِمل  اهَتبَجوأ  امَک  هَرِفْغَْملا  َیل  َبِجُوت  نأ  َکلأسأف  ًارِفغتسُم  َکّیبَن  ُتیتا  دق  ّینإَو  َكوُءاج ) ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  () مالسلا

(2) «. ِِهتایَح یف 

دوخ باتک  رد  وت  اراگدرورپ  دیوگب : دهد و  رارق  دوخ  پچ  تمس  ار  ربنم  تشپ و  ار  هلبق  دتسیاب و  ربمایپ  ربق  هب  ور  ترایز ، ماگنه  »
روضح نانکرافغتـسا  نونکا  نم  و  ...دنیایب » وت  شیپ  دـنا ، هدرک  متـس  شیوخ  سفن  هب  هک  یعقوم  نانآ  رگا  » يا هتفگ  دوخ  ربمایپ  هب 

یشخبب ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ما ، هدمآ  وت  ربمایپ 
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«. يدیشخب دندمآ ، ربمایپ  تایح  لاح  رد  هک  ار  یناسک  هک  روطنامه 

تایآ نیا  مییوگبو  مینک  دـیدرت  کش و  ناربمایپ  هب  طوبرم  تایآ  شرتسگ  تیمومع و  رد  ام  هک  دراد  اج  زاب  حیرـصت ، نیا  اـب  اـیآ 
!؟ تسا اهنآ  تایح  تقو  هب  طوبرم  طقف 

هک مراهچ  بلطم  نوماریپ  ثحب  لیمکت  يارب  یلو  دـشاب ، یفاـک  اعدـم  تحـص  تاـبثا  رد  هدرتسگ  ثحب  نیا  هک  مینک  یم  رکف  اـم 
لقن ربمایپ  زا  ار  ناناملـسم  هثاغتـسا  زا  يا  هنومن  شخب  نیا  رد  .مییوگ  یم  نخـس  تسا  هتـشذگ  راصعا  رد  ناناملـسم  لـمع  رگناـیب 
نیاو تسا  حیحـص  هزادنا  هچ  ات  اه  لقن  نیا  تایوتحم  ایآ  هک  میرادـن  راکًالعف  ام  .تسا  نخـس  هلاطا  هیام  همه ، لقنو  درک  میهاوخ 
عون کـی  زا  یکاـح  نوچ  هکلب  هن ، اـی  تساـجرب  اـپو  راوتـسا  تسا  هتفگ  خـساپ  ناـنآ  تساوخرد  هب  ربماـیپ  هک  دـننک  یم  اـعدا  هک 

ربمایپ  » زا تجاح  تساوخرد  رگا  هک  تسا  اج  نیا  نخـس  ناـج  یلو  .تفریذـپ  ار  اـهنآ  يدوز  نیا  هب  ناوت  یمن  تسا ، يرگـشیاتس 
، نخس رگید  هب  دندش و  یمن  ثداوحو  عیاقو  نینچ  کی  یعدم  دارفا  زگره  دوب ، عونمم  روما  زا  ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا

راکفا رد  هک  تسا  یکاح  دشاب ، تقیقح  زا  يراع  رگا  دوش و  یم  تباث  ام  دوصقم  تروص  نیا  رد  دشاب  حیحـص  ربمایپ  تباجا  رگا 
.دندش یم  دراو  هار  نیا  زا  دوخ ، شیاتس  يارب  ولو  يدارفا  هک  تسا  هدوب  یحیحص  لمع  تساوخرد  نینچ  کی  ناناملسم  یمومع 

هسدقم حاورا  زا  تجاح  تساوخرد  ناناملسم و  . 4

یتجاح تساوخرد  ربمایپ  زا  هباحـص  زا  دـعب  ياههورگ  ربمایپ و  هباحـص  هک  دـننآ  رکنم  صاخ  يروادـشیپ  اب  وا  ناوریپ  هیمیت و  نبا 
: دنیوگ یم  هراب  نیا  رد  دنشاب و  هدرک 
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ءایْبنَألا رُوُبق  َدـنع  ءاعُّدـلاو  هالَّصلا  َنورَّیختی  َنیعباّتلا  یِعباـت  ـالو  َنیعباـّتلا  ـالو  هباحّـصلا  ِرْـصَع  یف  هّمُـألا  ِفَلَـس  ْنِم  ٌدَـحَأ  ْنُکَی  َْملَو  »
(1) «. ْمِهِرُوُبق َْدنِع  الو  ْمِِهبیغَم  یف  ْمِِهب ال  َنُوثیغَتْسَی  الو  ْمُهَنُولأسَیَو 

ار ناربمایپ  روبق  رانک  رد  اعد  زاـمن و  نیعباـت ، نیعباـت  اـیو  نیعباـت  رـصع  رد  هن  هباحـص و  رـصع  رد  تما  ناگتـشذگ  زا  سک  چـیه  »
«. ناشروبق رانک  رد  هن  نانآ و  بایغ  رد  هن  دنتسج  یمن  هثاغتسا  نانآ  هب  دندومن و  یمن  لاؤس  نانآ  زا  زگرهو  دندرک  یمن  باختنا 

فالخ تسرد  خیراوت  هب  هعجارم  یلو  دراد  تقیقح  تبسن  نیا  هک  دنک  روصت  نیعبات  هباحـص و  خیرات  زا  علطم  ریغ  درف  کی  دیاش 
: میوش یم  روآدای  ار  يدراوم  هنومن  باب  زا  ام  دنک ، یم  تباث  ار  نآ 

اوُکَلَه دـق  ْمُّهنإف  َِکتَّمُأل  هّللا  ِقْسَتْـسا  هّللا  َلوُسَر  ای  لاقف  ّیبَّنلاِْربَق  یلإ  ٌلجَرَءاجف  باّطَخلا  نب  رَمُع  نامَز  یف  ُطْحَق  َساّنلا  َباـصأ  . » 1
(2) «. َنوَقْسُم مّهنأ  ُهْربخأو  ، َمالَّسلا ُهئرقاف  َرَمُع ، ِتئا  لاقف : ِمانَملا  یف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا ُلوُسَر  ُهاتَأَف 

بلطب بآ  دوخ  تما  يارب  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ  دمآ و  ربمایپ  ربق  يوس  هب  يدرم  دـمآ و  شیپ  یلاسکـشخ  رمع  تفالخ  نارود  رد  »
یگمه هک  نک  شهاگآ  ناـسر و  مالـس  وا  رب  ورب و  رمع  شیپ  دومرف  دـمآ و  وا  دزن  باوخ  رد  ربماـیپ  سپ  .دـندش  دوباـن  ناـنآ  هک 

«. دش دنهاوخ  باریس 

: دیوگ یم  يدوهمس  سپس 

ُهُْملِعَو ِعنَتْمُمُْریَغ  َِهلاحلا  ِهذِـه  یف  ِهِّبَِرل  ُهُؤاعُدَو  ِخَزْرَبلا  ِیف  َوُهَو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ُْهنِم ِءاقـِستْسِالا  ُبَلَط  ِداهـشتْسالا  ُّلَحَمَو  »
«. اینُّدلا یف  َناک  امَک  ُهنم  ِهریغَوِءاقِستْسالا  ِلاؤُس    ْ نم َِعنام  الَف  َدَرَو  دَق  ُُهلَأْسَی  ْنَم  ِلاؤُِسب 
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لاکـشا بلطم  نیا  درک و  اـعد  تساوـخرد  وا  زا  ناوـت  یم  تسا  خزرب  رد  ربماـیپ  هک  یلاـح  رد  هک  تسا  نآ  رب  هاوـگ  ناـیرج  نیا  »
«. دومن اعد  تساوخرد  وا  زا  تایح  لاح  ناسب  هک  درادن  عنام  تهج  نیا  زا  تسا ، هاگآ  دارفا  تساوخرد  زا  وا  اریز  درادن ،

یم لقن  مالسلا » ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع   » هب یهتنم  يدنس  اب  نامعنلا ،» نب  یسوم  نب  دمحم  هّللادبع  وبا  ظفاح   » زا يدوهمـس » . » 2
رب ار  ربمایپ  ربق  كاخ  دمآ ، هنیدم  جراخ  زا  یبرع  هک  دوب  هتشذگ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نفد  زا  زور  هس  هک  دنک 

: تفگو دیشاپ  رس 

ْمُهَـسُْفنَأ اوُمَلَظْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ) َْکیَلَع َلِْزنُأ  امیف  َناکَو  َکـْنَع ، اـْنیَعَو  اـم  ُهَناْحبُـس  ِهّللا  ِنَع  َْتیَعَوَو  َکـَلوَق  انْعِمَـسَف  َتُلق  ِهّللا  َلوُسَر  اـی  »
(1) «. ...یل ْرِفْغَتْسَت  َُکْتئِجَو  ُتْمَلَظْدَقَو  ...َهّللا ) اوُرِفْغَتْساَف  َكُؤاج 

هدش لزان  وت  رب  هک  ییاهزیچ  زا  میدومن ، ذخا  وت  زا  ام  هچنآ  يدرک ، ذخا  ادخ  زا  میدینـش ، ار  وت  راتفگ  ام  یتفگ ، ادخ ، لوسر  يا  »
: تسا هیآ  نیا  تسا ،

شزرمآ بلط  ناـنآ  هراـبرد  زین  وت  دـننک ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  دـنیایبوت و  دزن  هب  دـنا ، هدرک  متـس  شیوخ  سفن  رب  ناـنآ  هاـگره 
.دنبای یم  هدنزرمآ  ار ، ادخ  ییامن ،

«. ...و امنب  شزرمآ  بلط  نم  يارب  ما ، هدمآ  وت  شیپ  هدرک و  متس  شیوخ  سفن  رب  نم 

تجاح تساوخرد  هثاغتسا و  هک  تسا  نآزا  یکاح  یگمه  هک  دنک  یم  لقن  یناوارف  عیاقو  متـشه ، باب  همتاخ  رد  روبزم  هدنـسیون 
تحت یباتک  عوضوم  نیا  نوماریپ  نامعن » نب  یسوم  نب  دمحم  ماما  :» دیوگ یم  یتح  تسا ، هدوب  ناناملسم  هرمتسم » هریـس   » ربمایپ زا 

.تسا هتشون  « مانألا ریخب  نیثیغتسُملا  یف  مالَّظلا  حابصم  ، » ناونع

تسین تباث  اهنآ  تحص  دنچ  ره  تسا  هتشون  باب  نیا  رد  يو  هک  یعیاقو 
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يا هریـس  نینچ  رگاو  تسا  هدوب  ناناملـسم  یناگمه  شور  ربماـیپ  زا  تجاـح  تساوخرد  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  لاـح  ره  رد  یلو 
نایرج ود  يدوهمـس  یتح  دـنداد ، یم  تبـسن  دوخ  يارب  ار  يراک  نینچ  دارفا ، هن  درک و  یم  لقن  ار  اهنآ  يدوهمـس  هن  دوبن ، تباـث 
کنیا تسا ، هدوب  راصعا  نآ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  زا  هثاغتـسا  جاور  زا  یکاح  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  يارب 

: مینک یم  رکذ  ار  رگید  ییاه  هنومن 

: دیوگ یم  ردکنملا » نب  دمحم  . » 3

يدرک ادـیپ  زاین  لوپ  نیا  هب  رگا  تفگ : وا  هب  تفر و  داهج  يارب  دوخ  دراذـگ و  تناـما  ناونع  هب  نم  ردـپ  شیپ  راـنید   80 يدرم ، »
هب مردپ  .دومن  ار  دوخ  لوپ  هبلاطم  دمآ و  لوپ  بحاص  ماجنارـس  درک ، جرخ  ار  اهنآ  نم  ردـپ  دـمآ و  شیپ  ینارگ  ًاقافتا  نک ؛ جرخ 
رد حبـص  کیدزن  ات  درک ، یم  هراشا  ربماـیپ  ربنم  ربق و  هب  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  دجـسم  هب  ار  بش  دـنک و  هعجارم  ادرف  هک  تفگ  وا 
داد مردپ  هب  يا  هسیک  يو  ریگب ؛ دمحم  ابا  يا  تفگ : دش و  رادیدپ  يدرم  دجـسم  یکیرات  رد  هماگنه  نیمه  رد  دوب ؛ هثاغتـسا  لاح 

(1) «. دوب رانید  نآ 80  رد  هک 

: دیوگ یم  يرقملا » نبا  رکب  وبا  . » 4

دیسر ارف  بش  نوچ  سپ  میدوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ربق  رانک  ام  درک و  هبلغ  یگنـسرگ  خیـشلا  وبا  یناربط و  نم و  رب  »
دراو ناوج  ود  اب  يولع  يدرم  دش ، هدیبوک  دجـسم  رد  تشذگن  يزیچ  عوجلا ...» هّللا  لوسر  ای  : » متفگ متفر و  ترـضح  ربق  رانک  هب 

...تفگ يولع  درم  نآ  میدـش  غراف  اذـغ  ندروخ  زا  هک  یعقوم  ...دوب  اذـغ  زا  ولمم  یلیبنز  مادـک  ره  تسد  رد  هک  یلاـح  رد  دـش ،
(2) «. مروایب اذغ  امش  يوس  هب  هک  درک  رما  نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر 
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: دیوگ یم  دالج » نبا  . » 5

باوخ رد  سپ  دوبر ، ارم  باوخ  ناهگان  ماوت ؟ نامهم  ادـخ ، ربمایپ  يا  متفگ : مدـمآ و  ربق  کیدزن  مدـش  هنیدـم  دراو  رقف  لامک  اب  »
(1) «. ...داد نم  تسد  هب  ینان  هک  مدید  ار  ربمایپ 

، غورد هاوخ  دنـشاب  تسار  هاوخ  عیاقو ، نیا  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  .میرادـن  اه  هعقاو  اهنایرج و  نیا  مقـس  تحـص و  اب  راک  ًالعف  ام 
زگره دوب ، رفکو  كرـش  اـی  مارح ، تعدـب و  لاـمعا  نیا  رگا  تسا و  هدوب  یعیاـش  لـمع  راـک ، نینچ  کـی  هک  دـنهد  یم  یهاوـگ 

.دنزادنیب مدرم  راظنا  زا  ار  نانآ  هک  دندرک ، یمن  لقن  ار  یبلاطم  نینچ  يا  هفرح  ناعضاو  نالعاج و 

اعد تساوخرد  تحـص  زا  یکاح  یگمه  هک  میدرک  لقن  یثیداحا  تایاور و  حاورا ،» اب  طابترا   » شخب حور » تلاصا  » باتک رد  اـم 
: دومرف نینچ  ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ   » لیسغت زا  سپ  مالسلا » ) هیلع  ) نانمؤمریما » .تسا هسدقم  حاورا  زا 

(2) (. َکِّبَر َْدنِع  انرُکُْذا  ...یُّماَو  َْتنأ  یبأب  »

«. نک دای  ادخ  دزن  رد  ار  ام  داب ، تیادف  مردام  مردپ و  »

: دیوگ یم  نینچ  تسا  هتسج  لسوت  ناربمایپ  متاخ  ترضح  هب  نآ  رد  هک  يا  هدیصق  یط  ءافولا  ءافو  فلؤم 

هَماقإلا ِمَرَحلا  اذب  یلأنْهَِتل  يرْصَن ***  ِهّللا  َلوُسَر  یل  ْزِْجنأف  »

« هَمایِقلا یف  لوَه  ِّلُِکلَو  اِذل  يذالَم ***  ای  َکَهاج  ُْتلَّمأدَقَف 
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دشاب اراوگ  نم  يارب  مرح  نیا  رد  تماقا  ات  نک ***  يرای  ارم  یمارگ  ربمایپ  يا  »

« ما هتخود  مشچ  تمایق  لاوها  دروم  رد  نم ***  هاگهانپ  يا  وت  ماقم  هب  نم 

ناکشزپ هک  دیدرگ  التبم  یتخـس  يرامیب  هب  هطانرغ  لها  زا  يدرم  :» دسیون یم  جحلا » لضف  یف   » دوخ باتک  رد  یلیبشالا  دمحم  وبا 
تـشون ادخ  لوسر  هب  يا  همان  يو  فرط  زا  لاصخلا  یبا  نب  دـمحم  هّللادـبعوبا  عقوم  نیا  رد  .دـندیدرگ  سویأم  وا  هجلاعم  زا  تقو 

: تسا نینچ  نآ  زا  یتمسق  هک  دورس  دنچ  يراعشا  دروم  نیا  رد  و  دیبلط ، یم  ار  وا  يدوبهب  افش و  نآ  رد  هک 

، ِفطَعلِاب َنَْقیأَو  يوْجَّنلا  َصَلْخأ  ْدَقَو  ًاعِراض *** ، َكادان  ِهّللا  ُْدبَع  َکُقیتَع ، »

، یفشَی ْنَمو  ماظِعلا  ییحی  ْنَم  هَرْدُِقب  هَّیوَس *** ، دوُعَت  نأ  اوجرأل  ّیناو 

« ِفْرَص یلإ  ُمیَرت  ِبوُطُخ ال  ِفرَِصل  ًاتِّیَمَو *** ، ًاّیَح  ُهوُجَرن  يّذلا  َتنأف 

مراودـیما نم  تسا ، نمؤم  وـت  فـطل  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  وـت  زار  نیا  رد  و  دـناوخ ، یم  عرـضت  اـب  ار  وـت  هّللادـبع  وـت  هدـش  دازآ  »
لاح رد  هک  یتسه  یـسک  نآ  وت  دشخب ، یم  افـش  ار  نارامیب  هدنز و  ار  اهناوختـسا  هک  ییادخ  تردـق  هب  ینادرگزاب ، ار  وا  یتمالس 

(1) «. دنراوتسا تباث و  هک  ییاهتبیصم  ندینادرگرب  يارب  میراد ، دیما  وا  هب  تامم  تایح و 
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یم هتکن  نیرخآ  یـسررب  هب  نایاپ  رد  درک ، تباث  ینـشور  هب  ار  حاورا  زا  تجاحو  اـعد  تساوخرد  يراوتـسا  تحـص و  ثحب ، نیا 
: میزادرپ

: دوش هتفگ  تسا  نکمم 

.»؟ تسیچ اهتساوخرد  نینچ  کی  هدیاف  »

روما تساوخرد  ای  اعد و  تساوخ  رد  ًاصوصخ  مینک ، یم  تجاح  تساوخرد  اـیحا  زا  هک  یتهج  ناـمه  هب  .تسا  نشور  نآ  خـساپ 
هدـشن و نوگرگد  نانآ  عضو  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  مییاـمن : یم  دادمتـسا  هسدـقم  حاورا  زا  زین  تهج  ناـمه  هب  تداـع ، قراـخ 

.تسا هدروخن  مه  هب  نانآ  تردق  ای  اعد و  تباجتسا  طیارش 

نآ زا  ثحب  نیمود  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دیـسر ، ناـیاپ  هب  هلاـسر  هناـگ  جـنپ  ياـه  ثحب  زا  تسخن  شخب  اـج ، نیا  رد 
.تسا یهلا  يایلوا  زا  تعافش  تساوخرد  نآ  و  مینک ، زاغآ  ار  ثحابم 
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یهلا يایلوا  زا  یهاوخ  تعافش  مود :  لصف 

عوضوم تایآ 

(18/ سنوی () ...ِهّللا َْدنِع  اُنئاعفُش  ِءالؤه  َنُولوُقَیَو  ْمُهُعَْفنَی  الَو  ْمُهُّرُضَی  ام ال  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَیَو  .) 1

ُنِمُؤی ِب ْنَم  ّالإ  ُعِمُْست  ْنإ  ْمِِهَتلالَـض  ْنَع  ِیْمُعلا  داِهب  َْتنَأ  امَو  َنیِربْدُم * َْولَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  الَو  یتوَْملا  ُعِمُْـست  َکَّنِإ ال  . ) 2
(81_80/ لمن ( ) َنوُِملْسُم ْمُهَف  اِنتایآ 

ُعِمُسی َهّللا  َّنِإ  ُتاْومَألا  َالَو  ُءایْحَألا  يِوَتْسَی  امَو  ُروُرَْحلا *  َالَو  ُّلِّظلا  َالَو  ُروُّنلا *  َالَو  ُتاُملُّظلا  َالَو  ُریِـصَْبلاَو *  یمْعَألا  يوَتْـسَی  امَو  . ) 3
(23_19/ رطاف ( ) ٌریذَن ّالِإ  َْتنَأ  ْنِإ  رُوبُْقلا * ِیف  ْنَم  عِمْسُِمب  ْتنَأ  امَو  ُءاشَی  ْنَم 

(44 _ 43/ رمز () ...ًاعیِمَج ُهَعافَّشلا  ِهّلل  ُْلق  َنُولِقْعَی * الَو  ًاْئیَش  َنوُِکلْمَی  اُوناکَْول ال  َوَأ  ُْلق  َءاعَفُش  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  . ) 4

ِّقَْحلِاب دِهَش  ْنَمّالِإ  َهَعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  ُِکلْمَی  الَو  . ) 5
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(86/ فرخز () نوُمَْلعَی ْمُهَو 

(18/ نج () ًادَحَأ هّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  . )... 6

تایآ همجرت 

«. دنتسه ادخ  دزن  ام  ناعیفش  اهنآ  هک  دنیوگ  یم  دناسر و  یمن  يدوسو  نایز  اهنآ  هب  هک  دنتسرپ  یم  ار  یتادوجوم  . » 1

هاگنآ یناسرب  نارک  شوگ  هب  ار  شیوخ  يادن  یناوت  یمن  و  یهد ) ییاونش  ) یناونشب ناگدرم  هب  ار  ینخس  هک  يرادن  تردق  وت  . » 2
نامیا ام  تایآ  هب  هک  ینک  یم  تیاده  ار  هورگ  نآ  اهنت  ینک  تیاده  تلالض  زا  ار  يروک  یناوت  یمن  وت  دننک ، یم  تشپ  وت  هب  هک 

«. دنا هدش  ّقح  میلست  دنا و  هدروآ 

دنک یم  اونش  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  دنتسین ، ناسکی  ناگدنز  ناگدرم و  باتفآ ، هیاس و  ییانشور ، یکیرات و  انیب ، روک و  . » 3
«. یتسین شیب  یناسر  میب  وت  ینک ) تیاده  ) ینادرگ اونش  ار  روبق  ناگدرم  یناوت  یمن  وت  و 

تعافش دنناوت  یم  هنوگچ   ) دننکن لقعت  دنـشابن و  کلام  ار  يزیچ  نانآ  رگا  وگب  دنا ، هدرک  ذاختا  یناعیفـش  ادخ  زج  نانآ  هکلب  .» 4
«. تسادخ نآزا  یگمه  تعافش  وگب  دننک )

دیحوـت تقیقح  هب  هک  یناـسک  نآ  رگم  دـنرب ، یمن  يا  هرهب  دوـخ  ياـهدوبعم  تعافـش  زا  دنتـسرپیم ، ار  ادـخ  ریغ  هک  یناـسک   . » 5
«. دندرگ هاگآ  نآ  تقیقح  زا  دنهد و  یهاوگ 

«. دیناوخن ار  یسک  ادخ  اب  . » 6

***

تایآ ریسفت 

هراشا

اریز .دشاب  یم  نیشیپ  ثحب  زا  يا  هخاش  هکلب  تسین ، ییادج  لقتسم و  ثحب  نیتسار ، ناعفاش  زا  یهاوخ  تعافش  ینیب ، عقاو  رظن  زا 
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تسا زیخاتسر  زور  رد  ناسنا  ناور  حور و  رد  فرـصت  تساوخرد  ای  و  هسدقم » حاورا   » زا اعد  تساوخرد  نامه  « یهاوخ تعافـش  »
دننام تشونرـس  رد  و  دریگ ، رارق  ناکاپ  هگرج  رد  دـناوتب  ات  دـیآ  دـیدپ  ناسنا  ناورو  حور  رد  یـشیالاپ  فرـصت ، نیا  هیاس  رد  هک 

.ددرگ نانآ 

يارب هناگادـج  شخب  ندوـشگ  رگید  درک ، زیوـجت  یهلا  ياـیلوا  زا  ار  تساوـخرد  عوـن  ود  ره  نیـشیپ  شخب  رد  یعطق  لـیالد  رگا 
زین ام  تسا  هدش  ناونع  هناگادج  روط  هب  ثحب ، نیا  صوصخ  ، اه یباهو  ياهباتک  رد  نوچ  یلو  .درادن  یموزل  تعافـش  تساوخرد 

، خـیراوت نوتم  یهاوـگ  هب  .مینک  یم  بیقعت  ار  ثحب  نیا  هدرـشف  يا  هنوـگ  هبو  هدرک  رظن  فرـص  رگیدـکی  رد  ثحب ، ود  ماـغدا  زا 
ناعفاش زا  تعافـش  تساوخرد  دـعب ، ياه  ناـمز  و  ملـسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ   » ناـمز زا  ناناملـسم  شور  هریس و 

نینچ نیا  یمالـسا  دنمـشناد  چیه  دـندرک و  یم  تعافـش  تساوخرد  تامم  تایح و  لاح  رد  نانآ  زا  هتـسویپ  تسا و  هدوب  نیتسار 
.تسا هتسنادن  مالسا  لوصا  فلاخم  ار  تساوخرد 

مچرپ يدـجن ،» باهولادـبع  نب  دـمحم   » يو زا  سپ  درک و  تفلاخم  هلئـسم  نیا  اـب  یمالـسا ، متـشه  نرق  رد  هیمیت » نبا   » هک نیا  اـت 
.تشارفارب ار  تفلاخم 

هب ار  تعافـش  ناناملـسم  رگید  ناسب  هک  نیا  اب  نانآ  .تساج  نیمه  یمالـسا  ياه  هقرف  رگید  اب  اه  یباـهو  فـالتخا  طاـقن  زا  یکی 
ربمایپو درک  دنهاوخ  تعافـش  تما  ناراکهنگ  هرابرد  ناعفاش  تمایق  زور  هک  دنیوگ  یم  دـنا و  هتفریذـپ  یمالـسا  لصا  کی  ناونع 

: دنیوگ یم  لاح  نیع  رد  دراد ، يرتگرزب  مهس  تمسق  نیا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ

«. مینک تعافش  بلط  نانآ  زا  ناهج  نیا  رد  میرادن  قح  زگره  ام  »
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: هک تسا  نیا  نانآ  راتفگ  هصالخ  تسا ، نانآ  نانخس  لقن  زا  عنام  مالک  تفع  هک  دنا  هتفر  دنت  يا  هزادنا  هب  عوضوم  نیا  رد  و 

تعافش و کلام  زا  ار  تعافش  دیاب  یلو  دنراد  تعافش  قح  زیخاتـسر  زور  رد  يایلوا  ناگتـشرف و  ناربمایپ و  رگید  مالـسا و  ربمایپ 
تمایق زور  رد  ام  ناعیفـش  ار  دوخ  حلاص  ناگدنب  رگید  ربمایپ و  اراگدرورپ ! : » تفگو تساوخ  دـشاب ، دـنوادخ  هک  نآ  هدـنهد  نذا 
تـسا يزیچ  تعافـش  اریز  ییامنب ؛» تعافـش  نم  قح  رد  میهاوخ  یم  وت  زا  ادخ ! ربمایپ  يا  :» مییوگب میرادن  قح  ام  یلو  هدـب ،» رارق 

.تسین رداق  نآ  رب  یسک  ادخ  زج  هک 

ار ناـنآ  لـیالد  هک  نآ  زا  شیپ  اـم  .دـنا  هدرک  مـیرحت  ار  نیتـسار  ناـعفاش  زا  تعافـش  تساوـخرد  يا  هناـگجنپ  لـیالد  اـب  اـهیباهو 
زا ثحب  نیا  رد  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  هداد  رارق  یـسررب  دروم  لقع  تنـس و  باتک و  رظن  زا  ار  هلأسم  دوخ  مینک  یگدیـسر 

.دراد زاب  اوران  ياه  هشیدنا 

ادخ يایلوا  زا  تعافش  تساوخرد  ندوب  زیاج  لیالد 

ناربمایپ و هب  دـسر  هچ  ات  نمؤم ، ردارب  زا  اعد  تساوخرد  مینادـب  ناراکهنگ  قح  رد  عیفـش  ياعد  نامه  ار  تعافـش  تقیقح  هاگره 
.دمآرب راک  نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  هتشذگ  ثحبو  دشاب  یم  نسحتسم  رما  کی  یهلا ، يایلوا 

زیاجو لاکـشا  نودـب  زین  ار  یح  عیفـش  زا  تعافـش  تساوخرد  دـیاب  دـناد ، یم  زیاج  ار  نمؤم  ردارب  زا  اعد  تساوخرد  یباـهو  رگا 
.تسا دقتعم  اعد  زا  ریغ  ییانعم  تعافش  يارب  راچان  دناد  یمن  زیاج  ار  یح  زا  تعافش  تساوخرد  وا  رگا  درامشب و 
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هب ملسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ   » زا ار  تعافش  تساوخرد  هک  تسا  ینشور  دراوم  هباحص  هریس  یمالـسا و  ثیداحا  رد 
: مینک یم  هراشا  یخرب  هب  هک  دنک  یم  تباث  یبوخ 

: دیوگ یم  کلام  نب  سنا  . 1

(1) «. طارِّصلا یلع  ینبلطت  ام  لّوأ  ینبلطا  لاقَف : َُکُبلطأ ؟ َْنیأف  ُْتلُقَف : ٌلعاف  اَنأ  لاقف : ِهمایِقلا  َموَی  یل  َعفْشَی  نأ  ّیبَّنلا  ُْتلأَس  »

 ...«. تفریذپ و ارم  تساوخرد  يو  دنک ، تعافش  نم  ّقح  رد  تمایق  زور  رد  هک  مدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  سنا  »

دـسرپ و یم  زین  ار  نآ  ياج  و  دـنک ، یم  تعافـش  تساوخرد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  زا  عبط  تفارـص  اـب  سنا 
زین ربمایپ  دراد و  تافانم  هریغو  دیحوت  لوصا  اب  راک  نیا  هک  دنک  یمن  روطخ  يو  رطاخ  هب  زگره  و  طارص ، يور  دیامرف : یم  ربمایپ 

.دهد یم  دیون  وا  هب  و  دریذپ ، یم  ار  نآ 

تعافش تساوخرد  ناشیا  زا  يراعشا  نمض  رد  تسا ، ملـسو » ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ   » نارای زا  هک  براق » نب  داوس  . » 2
: دیوگ یمو  دنک  یم 

« بِراق ِنب  ِداوُس  ْنَع  ًالیتَف  نْغُِمب  هَعافَش ***  وُذ  َمْوَی ال  ًاعیفَش  یل  ْنُکَو  »

(2) «. درادن يدوس  براق  نب  داوس  لاح  هب  امرخ  هتسه  خن  هزادنا  هب  ناعفاش ، تعافش  هک  يزور  شاب  نم  عیفش  یمارگربمایپ  يا  »
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رب هاوگ  تساوخرد  نینچ  کی  تحـصو  تسا  عیفـش  تایح  نامز  هب  طوبرم  اه ، تساوخرد  نیا  مامت  دـیوگب : یباـهو  تسا  نکمم 
بلط یباهو  هک  نیا  زا  هتشذگ  اریز  تسا ، نشور  زین  شـسرپ  نیا  خساپ  یلو  .دوش  یمن  تامم  لاح  رد  تعافـش  تساوخرد  زاوج 

.ددرگ یمن  ندوب  وغل  مدع  وغل و  كالم  دوش و  یمن  میرحت  كالم  تایحو  توم  دناد ، یم  مارح  ًاقلطم  ار  تعافش 

دندرک یم  تعافش  تساوخرد  وا  زا  هتسویپ  يو  تشذگرد  زا  سپ  ربمایپ  نارای  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  ثیداحا  زا  و 

زاب ار  ربمایپ  هرهچ  دیدرگ ، غراف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زیهجت  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  . 3
: تفگو درک 

(1) «. کِّبَر َْدنِع  انْرُکْذُأ  ًاتّیَم ...) َْتبِطَو  ًاّیَح  َْتبِط   ) یّمُأَو َْتنَأ  یبأب  »

«. امنب يدای  ام  زا  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  يدوب ...) هزیکاپ  تامم  تایح و  لاح  رد  ) داب وت  يادف  مردام  مردپ و  »

هب ار  نافلاخم  لیالد  تسا  رتهبو  دشاب  نخـس  هلاطا  هیام  شیپ  ثحب  هب  هجوت  اب  شخب  نیا  رد  وگتفگو  ثحب  هک  مینک  یم  روصت  ام 
: میهد رارق  یسررب  دروم  هدرشف  يا  هنوگ 

: مینک یم  هراشا  یگمه  هب  ریز  رد  هک  دننک  یم  لالدتسا  تعافش  تساوخرد  میرحت  رب  نوگانوگ  لیالد  اب  نانآ 

نافلاخم لیلالد 

تسا كرش  تعافش  تساوخرد  فلا :

قح نیا  هکلب  دنرادن ، تعافش  قح  ناهج  نیا  رد  ادخ  يایلوا  ناربمایپ و 
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رد هک  دهاوخب  وا  زا  و  دهد ، رارق  هطـساو  ادـخ  دوخ و  نایم  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  سک  ره  تسا  ترخآ  رد  اهنت  نانآ  يارب 
.تسا هدش  كرش  راچد  دنک  تعافش  يو  ّقح 

: هک مییوگب  دیاب  ام 

«. دَّمَُحم ُهَعافَش  ُُهلانَت  نَّمِم  اْنلَعْجا  َّمُهّللَا  »

«. دندرگ یم  لیان  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم تعافش  هب  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادخ  »

: مییوگب میرادن  قح  زگره  یلو 

«. هّللا َْدنِع  اَنل  ْعَفشا  دّمحم  ای  »

«. امنب تعافش  ام  ّقحرد  دّمحم  يا  »

دیاـب اـم  هکلب  تسا  هتـشادزاب  وا  زا  نآ  هبلاـطم  زا  ار  اـم  یلو  تسا ، هداد  تعافـش  ّقـح  یمارگ  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد 
.تسا هداد  وا  هب  ار  تعافش  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ار  تعافش 

خساپ

ناج یلو  تسا  هدـش  یقلت  تیمها  اب  نآرق  رد  هک  تسا  دـیحوت  ناـکرا  زا  یکی  شتـسرپ ، رد  كرـش  ربارب  رد  تداـبع ، رد  دـیحوت 
شتسرپ هک  نیا  ای  تسا و  شتـسرپ  تدابع و  يو  زا  يزیچ  نتـساوخ  فرط و  ندناوخو  توعد  عون  ره  ایآ  هک  تسا  اج  نیا  نخس 

اـیند و روما  رد  عزاـنم » ـالب  فرـصتم   » ار وا  هک  تسا  یـسک  زا  عوـضخ  تلذ و  راـهظا  و  بلطو ، توـعد  نآ  دراد و  یـصاخ  ینعم 
يدوجوم هب  ادخو  يرادنپ ، يادخ  ای  یقیقح  يادخ  کچوک ، يادخ  ای  گرزب  يادخ  مینادـب  ادـخ  رگید  ریبعت  هبو  مینادـب  ترخآ 

ای تیقزار »  » ماقم کلام  هک  نیا  لثم  ددرگ ، ضیوفت  وا  هب  دشاب و  کلام  ار  وا  نوئش  زا  ینأش  ای  ناهج و  راگدیرفآ  هک  دنیوگ  یم 
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تسا و هدرک  شتـسرپ  اروا  دـنیوگ  یم  دـهاوخب  يزیچ  تروص  نیا  هب  یـسکزا  یـسک  هاگره  یلو  دـشاب  تعافـش »  » اـیو ترفغم » »
یهلا هاگرد  برقم  ناگدنب  نانآ  هک  تسا  رظن  هطقن  نیا  زا  هکلب  تسین ، لکش  نیا  هب  نیتسار  ناعفاش  زا  تعافش  تساوخرد  زگره 

یطیارـش تحت  هک  تسا  هداد  نذا  نانآ  هب  ادـخ  نخـس  رگید  هب  ددرگ و  یم  باجتـسم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نانآ  ياعد  دنتـسه و 
.دننک تعافش 

زیخاتسر زور  دنهد ، یم  یهاوگ  تقیقح  قح و  هب  هک  يدارفا  هک  دهد  یم  یهاوگ  ینشور  هب  نآرق  تایآ  حیرـص  هک  نیا  حیـضوت 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  درک  دنهاوخ  تعافش 

(1) ( . َنوُمَْلعَی ْمُهَو  ِّقَحلِاب  َدِهَش  ْنَمّالِإ  َهَعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی  الَو  )

یهاوگ دیحوت  تقیقح  هب  هک  یناسک  نآ  رگم  دنرب ، یمن  يا  هرهب  دوخ  ياهدوبعم  تعافش  زا  دنتسرپ ، یم  ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک  »
«. دندرگ هاگآ  نآ  تقیقح  زا  دنهد و 

.دنهد یم  یهاوگ  ادخ  تینادحو  هب  هک  تسا  یهورگ  نآ  ندرک  تعافش  رب  ینشور  هاوگ  تسا  انثتسا  فورح  زا  هک  ّالإ »  » ظفل

هک تسا  هداد  هزاـجا  هدومرف و  فطل  ار  یقح  نینچ  دوخ  ياـیلوا  زا  یخرب  هب  دـنوادخ  هک  ـالاح  دـیآ : یم  شیپ  لاؤـس  نیا  نوـنکا 
دجاو هدـننک  تساوخرد  هاـگره  تروص  نیا  رد  دـنک ؟ تعافـش  تساوخرد  يدرف  نینچ  زا  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دـننک ، تعاـفش 

وا تساوخرد  دـننک ، تعافـش  نانآ  هراـبرد  هک  تسا  هداد  نذا  ناـنآ  هب  ادـخ  هک  دـشاب  يدارفا  دادـع  رد  دـشاب و  تعافـش  طـیارش 
.ددرگ یم  دودرم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  یم  هتفریذپ 
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: دیوگ یم  اه  یباهو  هقرف  سیئر  هک  تسا  يا  هلمج  روآ  هدنخ 

(1) «. تسا هتشادزاب  نآ  تساوخرد  زا  ار  ام  اّما  تسا  هداد  تعافش  قح  دوخ  يایلوا  هب  دنوادخ  »

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  يرادزاب  نیا  رگا  تسا ؟ هتشادزاب  نیتسار  ناعفاش  زا  تعافش  تساوخرد  زا  ار  ام  هیآ  مادک  رد  دنوادخ  ًالّوا :
دروم ًادـعب  تسا ، رگید  تاـهج  زا  رگاو  تسین  فرط  شتـسرپ  تداـبع و  یتساوخرد  نینچ  زگره  تسا ، كرـش  یتساوخرد  نینچ 

(2) .دنریگ یم  رارق  یسررب 

نآ زا  نارگید  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هداد  دوخ  يایلوا  هب  ار  یقح  نینچ  ادـخ  رگا  تسا ، ییوگ  ضقانت  عون  کی  راـک  نیا  ًاـیناث :
رد دـییامنب ؟ هدافتـسا  تساوخرد  نانآ  زا  دـیرادن  قح  امـش  هک  دوش  هتفگ  يدارفا  هب  هک  تسا  حیحـص  اـیآ  دـندرگ ، دـنم  هرهب  قح 

.تسا هدش  هداد  ادخ  يایلوا  هب  نانآ  ندش  دنم  هرهب  رطاخ  هب  یقح  نینچ  هک  یلاح 

دوب اه  تب  زا  تعافش  بلط  رطاخ  هب  ناکرشم  كرش  ب :

: دهد یم  یهاوگ  نآ  رب  ریز  هیآ  هک  دندومن  یم  تعافش  بلط  اه  تب  زا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  ناکرشم  كرش 

(3) ( . ...ِهّللا َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالؤه  َنُولوُقَیَو  ْمُهعَْفنَی  الَو  ْمُهُّرُضَی  ام ال  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَیَو  )
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«. دنتسه ادخ  دزن  ام  ناعیفش  اهنآ  هک  دنیوگ  یم  دناسر و  یمن  يدوسو  نایز  اهنآ  هب  هک  دنتسرپ  یم  ار  یتادوجوم  »

.دوب دهاوخ  عیفش  شتسرپ  كرش و  ادخ  ریغ  زا  یهاوخ  تعافش  عون  ره  نیاربانب 

خساپ

تعافـش تساوخرد  رگا  .دوب  ناـنآ  تعافـش  تساوخرد  زا  ریغ  ناـنآ  تداـبع  نوـلوُقَیَو ))  ) هلمج رد  «) فطاـع واو   » مکح هب  ًـالّوا :
.دوب دهاوخ  دیاز  واو »  » ظفل هدوب ، اهنآ  شتسرپ 

تـساوخرد عون  ره  تهج  نی  ازا  دنتـسناد ، یم  ترخآ  ایند و  روما  رد  عزانم  یب  نافرـصتمو  کچوک  نایادـخ  ار  اه  تب  نانآ  ًایناث :
نودب هک  دنناد  یم  ادخ  برقم  ناگدنب  ار  نیتسار  ناعفاش  ناناملسم  هک  یتروص  رد  دوب ، دهاوخ  عیفش  تدابع  هدیقع ، نیا  اب  هارمه 

!؟ دومن هدافتسا  هیآ  زا  ار  ثحب  دروم  مکح  ناوت  یم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دنهد ، یمن  تروص  ار  يراک  وا  نذا 

تسا مارح  ادخ  ریغ  زا  تجاح  تساوخرد  ج :

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  تسا ، مارح  ادخ  ریغ  زا  تجاح  تساوخرد  هک  تسا  نیا  اهنآ  لیلد  نیموس 

(1) ( . ًادَحَأ ِهّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  )...

«. دیناوخن ار  یسک  ادخ  اب  »
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( . ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدُأ  )

«. منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  »

خساپ

، تسین هریغ  اعد و  زا  معا  تجاح  تساوخرد  تایآ  نیا  رد  توعد  زا  دوصقم  دـیدرگ ، نشور  شیپ  ياه  ثحب  زا  تایآ  نیا  داـفم 
، دـشاب یم  مود  هیآ  رد  هیآ  لیذ  تسخن و  هیآ  رد  هّللا ) َعَم   ) ظفل بلطم  نیا  هاوگو  تسا  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  تدابع و  دوصقم  هکلب 

: تسا نینچ  نیا  مود  هیآ  لیذ  اریز 

(1) ( . یتَدابِع ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیّذلا  َّنِإ  )

«. دننک یم  یشکرس  نم  تدابع  اعد و  زا  هک  نانآ  »

لماش زین  ار  اه  تساوخرد  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  هتـشاد  عیـسو  ینعم  رگاو  .دیتسرپم  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسین  نیا  زج  تایآ  فدـه  و 
.دنک تجاح  تساوخرد  وا  زا  هاگنآ  دراگنیب و  ادخ  ار  فرط  ناسنا  هک  تساه  توعد  زا  مسق  نآ  دوصقم  دشاب ،

تسا ادخ  صتخم  قح  تعافش ، د :

: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا  ادخ  صتخم  قح  تعافش  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  یخرب  زا 

(2) ( . ...ًاعیمَج ُهَعافَّشلا  ِهّلل  ُْلق  َنُولِقْعَی * الَو  ًاْئیَش  َنوُِکلْمَی  اُوناک ال  َْول  َوَأ  ُْلق  َءاعَفُش  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  )
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تعافـش دنناوت  یم  هنوگچ  ) دـننکن لقعت  دنـشابن و  کلام  ار  يزیچ  نانآ  رگا  وگب  دـنا ، هدرک  ذاختا  یناعیفـش  ادـخ  زج  نانآ  هکلب  »
«. تسادخ نآ  زا  یگمه  تعافش  وگب  دننک )؟

خساپ

یفن هن  تسا  يزلف  یگنـس و  یبوـچ و  ياـهتب  زا  تعافـش  یفن  هیآ  فدـه  هک  دوـش  یم  نشور  هیآ ، ياـه  هلمج  نـتفرگ  رظن  رد  اـب 
: اریز تسا ، هدرک  حیرصت  اهنآ  ندوب  عیفش  هب  رگید  تایآ  رد  هک  نیتسار  ناعفاش  زا  تعافش 

زا زین  دشاب و  تعافـش  قح  کلام  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  تعافـش  قح  هک  دـناسر  یم  ( نُولِقْعَی ال   ) و َنوُِکلْمَی ) ال   ) ياه هلمج  ًالّوا :
نیا رد  دنکلام ؛ ار  تعافـش  دوخ  هن  دنهاگآ و  دوخ  راک  زا  هن  دنطرـش ؛ ود  ره  دقاف  نانآ  رظن  دروم  ياه  تبو  دشاب  هاگآ  دوخ  راک 
یم ییوگ  وت  يزلف ؛ یبوچ و  ياه  تب  لام  هن  تسادـخ  لام  تعافـش  هک  دوش  یم  نیا  ًاعیمَج ) ُهَعافَّشلا  ِهّلل  ُْلق   ) هلمج دافم  تروص 

: دیامرف

«. مانْصَألاَو ِناثوَألل  ًاعیمَج ال  ُهَعافَّشلا  ِهّلل  »

«. اهتب نآ  زا  هن  تسادخ  نآ  زا  تعافش  »

هکلب دنتـسین  تعافـش  کـلام » «، » یهلا ياـیلوا   » و تسادـخ ، نآ  زا  طـقف  تیکولمم ،» تیکلاـم و  تروـص  هب   » تعافـش قـح  ًاـیناث :
.دنک تعافش  وا » نذا  هب   » يرگیدو دشاب  تعافش » کلام   » دنوادخ هک  درادن  یعنام  چیه  نیاربانب  .دنشاب  یم  نآ  رد  نوذأم » »

ّقح رد  زگره  ادـخ  هک  تسین  کش  ياج  اریز  وا ، ریغ  هن  تسا ، عیفـش  ادـخ  اهنت  هک  تسین  نیا  هدـش  دای  هلمج  زا  دوصقم  هصـالخ 
دنک یمن  تعافش  یسک 
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نیا ادخو  .دشاب  یم  وا  هزاجا  نذا و  هب  دـشاب  زین  يرگید  عیفـش  رگا  تسا و  تعافـش  لصا  کلام  ادـخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب 
.درادن فرط  ياعدم  هب  یطابترا  هیآ  تروص  نیا  رد  .دراد  ًاتباین »  » ادخ ریغ  و  ًاتلاصا »  » ار قح 

تسا وغل  هدرم  زا  تعافش  تساوخرد  ه :_

هلمج اب  ار  وا  ادخ  هک  یهاگآ  درجم و  حور  زا  تعافش  تساوخرد  زگره  دیدرگ و  نشور  نیشیپ  ياه  ثحب  زا  ضارتعا  نیا  خساپ 
ار ...اوُمَلَظ ) ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو   ) هیآ دافم  مالسا  ياملع  هک  میتفگ  هتشذگ  رد  و  تسین ، وغل  دنک ، یم  فیـصوت  ٌمیِحَر ) ٌفوؤَر  َنینِمْؤُْملِاب  )

.دشاب یم  لاحود  ره  لماش  هک  دنا  هتفرگ  ماع 

دنک یم  مالعا  میهفت  لباق  ریغ  ار  ناگدرم  دنوادخ  و :

: دننک یم  لالدتسا  ریز  ياه  هیآ  هب  لالدتسا  نیا  رد  نانآ 

ْنَم ُعِمُْـسی  َهّللا  َّنِإ  ُتاْومَألا  َالَوُءایْحَألا  يوَتْـسَی  امَو  ُروُرَْحلا * َالَو  ُّلِّظلا  َالَو  ُروُّنلا * َالَو  ُتاُملُّظلا  َالَو  ُریِـصَْبلاَو * یمْعَألا  يِوَتْـسَی  اـمَو  )
(1) ( . ٌریِذَن ّالِإ  َْتنَأ  ْنِإ  ِرُوبُْقلا * ِیف  ْنَم  عِمْسُِمب  َْتنَأ  امَو  ُءاشَی 

دنک و یم  اونش  دهاوخب  ار  یسک  ره  دنوادخ  .دنتسین  ناسکی  ناگدنز  ناگدرم و  باتفآ ، هیاس و  ییانـشورو ، یکیرات  انیب ، روک و  »
«. یتسین شیب  یناسر  میب  وت  ینک ،) تیاده  ) ینادرگ اونش  ار  روبق  ناگدرم  یناوت  یمن  وت 

ُنِمُْؤی ْنَم  ّالِإ  ُعِمُْـست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَـض  ْنَع  ِیْمُعلا  يداِهب  َْتنَأ  امَو  َنیِربْدـُم * اوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدـلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  ـالَو  یتوَْملا  ُعِمُْـست  ـال  َکَّنِإ  )
اِنتایِآب
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(1) ( . َنوُِملْسُم ْمُهَف 

هاگنآ یناسرب  نارک  شوگ  هب  ار  شیوخ  يادن  یناوت  یمن  و  یهد ) ییاونـش  ) یناونـشب ناگدرم  هب  ار  ینخـس  هک  يرادن  تردـق  وت  »
نامیا تایآ  هب  هک  ینک  یم  تیاده  ار  هورگ  نآ  اهنت  .ینک  تیاده  تلالـض  زا  ار  يروک  یناوت  یمن  وت  .دـننک  یم  تشپ  وت  هب  هک 

«. دنا هدش  قح  میلست  دنا و  هدروآ 

خساپ

(2) .میا هدرک  نشور  ار  هیآ  دافم  فده و  هسدقم ، حاورا  اب  طابترا  ثحب  رد  حور ،» تلاصا   » باتک رد  ام 

مان هب  دـنوش و  یم  دراو  كرـش  رد  زا  یمالـسا  ياـه  هقرف  رگید  هئطخت  رد  هتـسویپ  هورگ  نیا  میوش : یم  روآداـی  لاـمجا  روط  هب  و 
ندوب وغل  عوضوم  هدرک و  نوگرگد  ار  راتفگ  هرهچ  لالدتسا  نیا  رد  یلو  دنیآ  یمرب  نارگید  ریفکت  ددص  رد  دیحوت ، زا  يرادفرط 

: هک دنلفاغ  یلک  هب  نانآ  اّما  .دنا  هدیشک  شیپ  ار  ایلوا  هب  هجوت 

دنا هدیمرآ  نیمز  رد  هک  يداسجا  تسین ،  نیا  زج  تایآ  نیا  فدهو  .دنا  هدنز  ّویح   (3) یلقن یلقع و  لیالد  تکرب  هب  یهلا  يایلوا 
.دیآ یمرد  يدامج  تروص  هب  و  دور ، یم  نوریب  مهف  كرد و  ورملق  زا  دش  ادج  نآ  زا  حور  هک  يدسج  ره  ،و  دنتسین میهفت  لباق 

رد یخزرب  داسجا  اب  هک  هدنز  كاپ و  حاورا  نآ  اب  ام  هکلب  دنتـسین  روبق  رد  هتفهن  داسجا  ام ، باطخ  فرط  هک  دومن  هجوت  دیاب  یلو 
رس هب  خزرب  ناهج 
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.كاخ رد  هتفهن  ندب  اب  هن  مییامن  یم  تعافش  تساوخرد  مییوگ و  یم  نخس  دنتسه ، هدنز  یح و  نآرق  حیرصت  هب  و  دنرب ، یم 

هزیکاپ بیط و  سوفنو  حاورا  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  دنرانک  رود و  میهفت  ورملق  زا  كاخ  لد  رد  هدـش  ناهنپ  داسجا  ناگدرم و  رگا 
.دنشابن میهفت  لباق  دنروخ ، یم  يزور  دنا و  هدنز  رگید  ناهج  رد  نآرق  صن  هب  هک  نانآ 

اب هن  تسا  هدـنز  كاپ و  حاورا  نآ  اب  ام  راک  رـس و  مییوگ ، یم  نخـس  ایو  مینک ، یم  تعافـش  بلط  اـیو  مییوگ ، یم  مالـس  اـم  رگا 
رد میهاوخ  یم  هار  نیا  زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میور  یم  نانآ  هناشاکو  هناخ  ربق و  ترایز  هب  ام  رگا  .كاـخ  لد  رد  هتفهن  داـسجا 
دنچ ره   ) هدـش كاخ  هب  لدـبم  نانآ  دـسج  هک  مینادـب  رگا  یتح  مینک ، رارقرب  یحور  طابترا  نانآ  اب  ات  مییامن  داجیا  یگدامآ  دوخ 

نآ اب  طابترا ، یگدامآ  هار ، نیا  زا  ات  میروآ ، یم  دیدپ  ار  اه  هنحص  عون  نیا  زاب  دنهد ،) یم  یهاوگ  نآ  فالخ  رب  یمالسا  تایاور 
.دش نایب  دوخ  لحم  رد  هک  دراد  يا  هدنزاس  راثآ  نانآ  نفدم  ترایز  نیا  رب  هتشذگ  .مینک  ادیپ  كاپ ، حاورا 

سپ نارود  اریز  دشاب ، دیفم  نانآ  يارب  هک  یعامس  ینعی  قلطم ، عامس  هن  تسا  دیفم  عامس  یفن  دوصقم  دراد  لامتحا  نیا  رب  هوالع 
.تسین لمع  نارود  گرم ، زا 

ثحب هک  ار  « لسوت  » ثحب هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  مییامن  حیرـشت  ار  هناگجنپ  ثحابم  زا  شخب  ود  هک  میتسناوت  اج  نیا  ات 
.مییامن حیرشت  تسا  موس 
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ناحلاص ناربمایپ و  هب  لّسوت  موس :  لصف 

عوضوم تایآ 

(35/ هدئام () نوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلیبَسیف  اوُدِهاجَو  َهَلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  .) 1

(11/ دعر ( ) ...ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  موَِقب  امُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِإ  . )... 2

(77/ ناقرف () ...ْمُکُؤاعُد الَول  یِّبَر  ْمُِکب  ُأَبْعَی  ام  ُْلق  . ) 3

ْمُهَو اُولِمَع  اِمب  ِفْعِـضلا  ُءازَج  ْمَُهل  ِْکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَعَو  َنَمآ  ْنَمّـالِإ  یْفلُز  انَدـْنِع  ْمُُکبِّرَُقت  یّتلاـِب  ْمُکُدـالوَأ  ـالَو  ْمُُکلاْومَأ  اـمَو  . ) 4
(37/ أبس ( ) َنُونِمآ ِتافُرُغلاِیف 

ِهِیف ْمُه  امِیف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهّللا  َّنِإ  یْفلُز  ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  ْمُهُدـبعَن  ام  ءایلوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذـّلاَو  ُِصلاْخلا  ُنیِّدـلا  ِهّلل  ـالَأ  . ) 5
(3/ رمز ( ) ٌراّفَک ٌبِذاک  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتْخَی 

(39/ مجن () یعَس امّالِإ  ِناْسنِإلل  َْسَیل  ْنَأَو  . ) 6
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تایآ همجرت 

راگتـسر ات  دینک  داهج  ادـخ  هار  رد  و  دـییامن ، لیـصحت  هلیـسو  وا  يوس  هب  و  دـیزیهرپب ، ادـخ ) اب  تفلاخم  زا   ) نامیا اب  دارفا  يا  . » 1
«. دیوش

«. دننک ضوع  ار  دوخ  عضو  نانآ  هک  نآ  ات  دزاس ، یمن  نوگرگد  ار  یهورگ  عضو  دنوادخ  . » 2

«. دنک یمن  هجوت  امش  هب  ادخ  دشابن  امش  شتسرپ  تدابع و  رگا  وگب  . » 3

يارب هک  دهد ، ماجنا  حلاص  لمعو  دروایب  نامیا  هک  سک  نآ  رگم  ددرگ ، امش  برقت  هیام  هک  تسین  يزیچ  امـش  دالوا  لاوما و  . » 4
«. دننمیا تشهب  ياه  هفرغ  رد  تسا و  شاداپ  ربارب  ود  نانآ 

تدابع ار  اهنآ  ام  دـنیوگ  یم  دـنا و  هدومن  ذاختا  ییایلوا  دوخ  يارب  ادـخ  زج  هک  نانآ  تسادـخ و  صوصخم  صلاـخ  تعاـطا  . » 5
ار سک  نآ  ادخ  دنک  یم  يرواد  دنراد  فالتخا  هک  هچنآ  رد  دنوادخ  دـنزاس ، کیدزن  ادـخ  يوس  هب  ار  ام  هک  نآ  رگم  مینک  یمن 

«. دنک یمن  تیاده  تسا ، ساپسان  زادرپ  غورد  هک 

«. تسین يزیچ  تسا ، هدروآ  تسد  هب  هدرک و  ششوک  هک  ار  هچنآ  زج  یناسنا ، ره  يارب  . » 6

***

تایآ ریسفت 

هراشا

زا يزیچ  تساوـخرد  هک  دـش  نشور  تفرگ و  ماـجنا  ثحب  يا  هنوـگ  هب  یهلا  ياـیلوا  زا  تعافـش  تجاـح و  تساوـخرد  نوـماریپ 
نوماریپ هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  نونکا  مارح ، هن  تسا و  كرش  هن  تامم ، لاح  رد  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  ناحلاص ، ناربمایپ و 

.مییامن وگتفگو  ثحب  دنزرو ، یم  تفلاخم  نآ  اب  ًادیدش  یباهو  هورگ  هک  ایلوا  هب  لسوت 
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: دریگ یم  ماجنا  ریز  تروص  ود  هب  یهلا » هاگرد  نازیزع   » هب لسوت » »

: مییوگبو مییوجب  لسوت  نانآ  تاذ  هب  میهد و  رارق  هطساو »  » شیوخ قلاخ  دوخ و  نایم  ار  نانآ  مینک و  هجوت  یهلا » يایلوا   » هب . 1

«. یتَجاح َیِضْقَت  ْنأ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دَّمَُحم َکِِّیبَِنب  َْکَیلإ  ُلَّسََوتأ  ّینإ  ّمهّللا  »

«. ییامرفب ادا  ارم  تجاح  هک  مهد  یم  رارق  هلیسو  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  تربمایپ  نم  اهلاراب !  »

: مییوگ یم  میهد و  یم  رارق  هلیسو  ار  نآ  و  میریگ ، یم  رظن  رد  ناهج  راگدرورپ  دزن  رد  ار  نانآ  مارتحا  تیعقوم و  ماقم و  . 2

«. یتَجاح َیضقَت  ْنأ  َْکیَلَع  ْمِهِّقَحَو  ْمِِهتَمْرُحَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  ِهاِجب  َْکَیلإ  ُلَّسَوتأ  ّینإ  َّمُهّللَا  »

ادا ارم  تجاح  هک  مهد  یم  رارق  دوخ  هلیـسو  دـنراد ، وت  دزن  رد  دـمحم  لآ  دـمحم و  هک  ار  یقح  مارتحاو و  ماقم  نم  اراـگدرورپ ! »
«. ییامرفب

یهلا يایلوا  هب  لسوت  عون  کی  زین  نیا  دـنچ  ره  میهد  مسق  ناحلاص  تیعقومو  ماقم  رب  ار  ادـخ  تجاح ، تساوخرد  ماـقم  رد  رگا  و 
.داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هناگادج  زین  ام  دنا ، هداد  رارق  ثحب  دروم  هناگادج  ار  نآ  اه  یباهو  نوچ  یلو  تسا ،

: ددرگ یم  هصالخ  تروص  ود  رد  ام  ثحب  نونکا 

.یهلا يایلوا  تاذ  هب  لسوت  . 1

.نانآ تمرحو  ماقم  هب  لسوت  . 2

مزال مینک ، حرطم  ثیدـحو  نآرق  زا  ار  لسوت  نینچ  تحـص  لیالد  هک  نآ  زا  شیپ  ام  تسا و  مارح  یباهو  رظن  زا  تروص  ود  ره  و 
لیالد ًالبق  تسا 
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!؟ دنا هدرک  میرحت  ار  نآ  یلیالد !! ای  لیلد و  هچ  يور  نانآ  ددرگ  نشور  ات  مییامن ، نایب  ار  نافلاخم 

نآ میرحت  يارب  یهوجو  عونممو » مارح  لـسوت  » شخب رد  لُّسوـتلا » هقیقح  یلإ  لّـصوتلا   » باـتک هدنـسیون  یعاـفر » بیـسن  دـمحم  »
(1) .میهد یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  یگمه  هک ، تسا  هدش  روآدای 

لّوا لیلد 

الَو ُُهلُسُر  ُهَغِّلَُبی  الَو  یلاعَت  ُهّللا  ُهَلِمُْهی  ْنأ  ًالوُقعم  َْسَیلَو  ِْهیَلَع  َساّنلا  َّضَحَو  ُهَرَکَذ  ام  ِهَرمُز  یف  ُعِراّشلا  ُهَرَکََذل  ًهقیقَح ، ًاعورْـشَم  َناک  َْول  »
«. ِِهتَّیعوُرْشَم ِمَدَع  یلَع  ٌلیلَد  هَّنُس  الَو  باتِک  یف  ِهِدوُجُو ال  ُمَدَعَف  ْنَذإ  َُهباحَّصلا ، ِِهب  َلَمْعَی 

هک تسین  حیحـص  زگره  دومن ، یم  بیغرت  نآ  رب  ار  مدرم  درک و  یم  نایب  ار  نآ  سدـقم  عراـش  دوب ، عورـشم  اـیلوا  هب  لـسوت  رگا  »
رب هاوگ  هدشن ، دراو  يزیچ  نینچ  وا  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  رد  هک  نیا  زا  دـناسرن ، ار  نآ  ربمایپ  ای  و  دـنکن ، نایب  ار  نآ  دـنوادخ 

«. تسا نآ  تیعورشم  مدع 

خساپ

مارح تعدب »  » ناونع تحت  نآ  ماجنا  تسا  هدشن  دراو  يایلوا  هب  لسوت  هسدـقم ، تعیرـش  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  هصالخ 
.دوب دهاوخ 

: دنا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  تعدب  نادنمشناد 

«. ِنیّدلا یف  ِنیِّدلا  َنم  َْسَیل  ام  ُلاخدإ  »

«. مینک دراو  نید  رد  ار  نآ  تسین  نید  وزج  هک  يزیچ  »
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: دنیوگ یم  دنا و  هدش  لئاق  يرت  عیسو  ینعم  نآ  يارب  یخرب 

«. نیِّدلا ِیف  ِنیدلا  َنِم  ْمَْلُعی  َْمل  ام  ُلاخْدإ  »

«. میهد رارق  نید  وزج  ار  نآ  دشاب ، نید  زا  تسین  مولعم  هک  يزیچ  »

دراو ار  نآ  تسین ، ای  تسه  نآ  وزج  هک  نیا  رد  کش  ای  تسین و  نید  وزج  هک  نیا  هب  ملع  اـب  هک  تسا  تعدـب  يزیچ  لاـح  ره  رد 
؟ تسین ای  تسه  لسوت  لاح  لماش  فیرعت  نیا  مینیبب  الاح  .مینک  نید 

و هدش ، لقن  تلاسر  نادناخو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  تایآ و  اب  ایلوا  ایبنا و  هب  لسوتم  هورگ  ًالّوا :
نینچ دوجو  اب  و  دـننک ، یم  لالدتـسا  لمع  نیا  ندوب  عورـشم  رب  تسا ، تعیرـش  رد  نآ  دورو  زا  یکاح  هک  ربمایپ  هباحـص  لمع  اـب 

« لسوت  » زوجم لیالد  ات  و  نیِّدلا » نم  ّهنأ  ملُع   » هک دوب  دـهاوخ  يروما  وزج  هدـش و  جراخ  تعدـب  فیرعت  زا  ثحب  عوضوم  یلیالد 
لیالد هب  هک  نآ  زا  شیپ  باـتک  هدنـسیون  هنافـسأتم  .داد  تعدـب  گـنر  ناـنآ  لـمع  هب  ناوت  یمن  زگره  دریگن ، رارق  یـسررب  دروم 
لیالد زا  داقتنا  زا  سپ  هبرح ، نیا  زا  دـیاب  هک  یتروص  رد  تسا ، هتفر  فرط  گـنج  هب  تعدـب ، قاـمچ  اـب  دـنک ، یگدیـسر  فرط ،

.دومن هدافتسا  فرط 

ات دننک ، حرطم  یلک  روما  تروص  هب  ار  یهلا  ماکحا  هک  تسا  نیا  مالسا  سدقم  تعیرـش  ًاصوصخ  و  ینامـسآ ، عیارـش  شور  ًایناث :
نیناوق عومجم  دیاب  ام  نیاربانب  دنسانشزاب ، عورشمان  زا  ار  عورشم  مالـسا ، یلک  ياهروتـسد  هب  هجوت  اب  تعیرـش  نادنمـشناد  املع و 

زگره .تسا و  یهلا  ياهروتـسد  زا  کی  مادـک  تحت  ایلوا ، هب  لسوت  هک  ددرگ  نشور  ات  میریگب  رظن  رد  تنـس  نآرق و  رد  ار  یهلا 
ناـیب زاوج  مدـعو  زاوج  زا  نآ  مکح  ًاـقلطم  هکلب  تسا  هدـشن  ناـیب  مالـسا  تعیرـش  رد  لـسوت »  » مکح مییوگب : هک  تسین  حـیحص 

.مینک طابنتسا  یلک  نیناوق  زا  ار  نآ  مکح  هک  تسا  ام  هفیظو  تسا و  هدیدرگ 
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هب لـسوت ، رب  یهلا  یلک  نیناوـق  قیبـطت  تنـس و  باـتک و  رد  هعلاـطم  ياـج  هب  هک  تسین  نیا  قـقحم  کـی  هفیظو  رگید ، تراـبع  هب 
، هک نیا  مکح  هب  هکلب  تسا ، مارح  سپ  تسا  هدماین  تنـس  باتک و  رد  لسوت  ندوب  عورـشم  نوچ  دیوگب  ،و  دنک کسمت  طایتحا » »

شالت اب  دـیاب  تسا ، هدـش  دراو  تنـس  باتک و  رد  زیخاتـسر  زور  ات  نانآ  لامعا  ماـکحا و  اـه و  يدـنمزاین  ناگدـنب و  هفیظو  ماـمت 
ار نآ  مکح  تنـس  باتک و  ایآ  هک  ددرگ  نشور  ات  دـشاب ، تنـس  نآرق و  زا  لـسوت  مکح  جارختـسا  هدافتـسا و  ددـص  رد  يریگیپو 

.دنا هدرک  نایب  هنوگچ 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دشاب  مارح  رگا  هکلب  تسین ، مارح  ًاتاذ  تقرس »  » دننام ایلوا » هب  لسوت   » هک دهد  یم  یهاوگ  يدرف  ره  نادجو 
.ددرگ یم  بوسحم  كرش  تایئزجو  قیداصم  زا  یکی 

نیا یپ  رد  یصاخ  يرگوجتسج  اب  تسا  هدشن  دراو  مالـسا ، سدقم  تعیرـش  رد  هک  نیا  طایتحا و  هب  کسمت  ياج  هب  دیاب  نیاربانب 
قیداصم زا  رگید  ترابع  هب  فلاخم ؟ ای  تسا ، قفاوم  یتسرپاتکی  دـیحوت و  نیزاوم  اب  یهلا  ياـیلوا  هب  لـسوت  اـیآ  هک  میـشاب  بلطم 

تب ياه  تب  نداد  رارق  هطـساو  ناسب  اـیلوا  اـیبنا و  طـسوت  اـیآ  و  درادـن ؟ كرـش  هب  یطاـبترا  هک  نیا  اـی  دوش ، یم  بوسحم  كرش 
؟ دراد دوجو  هلصاف  اه  گنسرف  لمع ، ود  نیا  نایم  هک  نیا  ای  تسا ، ناتسرپ 

یم رامـشب  یتسرپ  تب  زا  يا  هخاش  هک  نیا  ای  تسا  راگزاس  دـیحوت  اب  يراـک ، نینچ  کـی  اـیآ  هک  تسا  نیا  ثحب  روحم  هصـالخ 
رد صوصخلاب  يزیچ  نینچ  هک  نیا  هدیـشک و  شیپ  ار  طاـیتحا  عوضوم  تمـسق ، نیا  رد  قیقحت  ياـج  هب  هدنـسیون  هنافـسأتم  دور ؟

.تسا هتفرگ  نآ  میرحت  رب  هاوگ  ار  نآ  هدشن ، دراو  تعیرش 

دناوخ و یمن  ار  یسک  ادخ  زج  دوخ  لسوت  رد  لسوتم  هک  تسین  یکش  ًاثلاث :
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هک يزیچ  دـیامن  یم  توعد  ادـخ  هب  هجوت  هب  ار  اه  ناسنا  هک  تسا  یتایآ  لومـشم  وا  لـمع  دـبلط و  یمن  تجاـح  یـسک  زا  وا  زج 
ادخ فطل  دـهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  هداد و  رارق  هطـساو  ار  وا  هاگرد  نازیزع  زا  یکی  وا ، زا  تجاح  تساوخرد  ماقم  رد  يو  تسه 

.دوش هداد  رکذت  تنس  باتک و  رد  هک  دوب  مزال  دوب ، مارح  يراک  نینچ  رگا  لاح  .دنک  بلج  ار 

شیوخ هطساو  ار  یهورگ  ایو  درف  هتسویپ  رتالاب ، ماقم  فطع  هجوت و  بلج  ماقم  رد  ناهج  نیا  یگدنز  رد  رـشب  رگید : ترابع  هب  و 
هقئاـس  » و ترطف » يادـن   » زا راـک  نیا  رد  دـیامن و  یم  بلج  دوـخ  يارب  ار  رتـالاب  ماـقم  فـطل  فـطع و  قـیرط ، نیا  زا  هداد و  رارق 

دوش یم  دراو  هار  نیا  زا  زین  یهلا  فاـطلا  بلج  رد  ینید و  روما  رد  هاـگآ  دوخاـن  وا  ساـسا  نیا  يور  دـنک ؛ یم  هدافتـسا  تشرس »
هجوت نآ  هب  تنس  باتک و  رد  دیاب  دشاب ، عورشمانو  مارح  یلمع  نینچ  هاگره  دهد ، یم  رارق  شیوخ  هطساو  ار ، وا  هاگرد  نازیزعو 

.تفرگ راک  نیا  ندوب  عورشم  رب  هاوگ  ار  نآ  دیاب  دشابن ، نآ  میرحت  رب  یلیلد  ثیدح  نآرق و  رد  رگا  دوش و  هداد 

ندوب عورشم  زاوج و  رب  لیلد  رگا  تنس  باتک و  رد  لسوت  مکح  ندوبن  اریز  دریگ ، یم  هجیتن  هنوراو  ًالماک  دوخ ، لیلد  زا  هدنسیون 
روما هب  يونعم  روما  هسیاقمو  تشرـس  يربهر  ترطف و  هقئاس  اب  لمع  نیا  هک  صخألاب  دوب ، دهاوخن  نآ  میرحت  رب  هاوگ  دشابن ، نآ 
یهلا فطل  دوب  عورـشمان  راک  کی  لمع  نیا  هاگره  دریگ ، یم  ماجنا  تسا ، هدـش  هتفریذـپ  رما  کی  اه  ناـسنا  عون  يارب  هک  يداـم 

رازگرب توکـس  هب  راک  دهد و  هجوت  نآ  ندوب  عورـشمان  هب  ار  نانآ  مارح ، راک  لاگنچ  زا  ناگدنب  تاجن  يارب  هک  درک  یم  باجیا 
.ددرگن

، ربمایپ تنس  دیجم و  نآرق  يدراوم ، نینچ  رد  تهج  نیمه  رطاخ  هب 
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هک ییاهراک  هب  ار  ناسنا  زیارغ ، اریز  ار ، اه  لالح  هن  دنک ، یم  نایب  ار  اه  مارح  اه .» لالح   » هن دراذـگ ، یم  اه » مارح   » يور تشگنا 
هک هچنآ  هن  ددرگ ، ناـیب  دـیاب  دراد ، زیارغ  لرتنک  هب  زاـین  تسا و  مارح  هچنآ  ناـیم  نیا  رد  دـننک و  یم  توعد  دـنراد  قفو  اـهنآ  اـب 

.تسا یفاک  نآ  يوس  هب  ناسنا  بلج  رد  زیارغ  دوخ  درادن و  نایب  هب  زاین  اه  لالح  هک  ارچ  تسا ، لالح 

اه عونمم  اه و  مارح  نایب  ناربمایپ  غیلبت  روحم  ًابلاغ ) هتبلا   ) ًابلاغ هک  ددرگ  یم  نشور  یمالـسا  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هب  هعجارم  اـب 
عورـشم دراوم  عونمم ، دراوم  زا  یهاگآ  اب  هدوب و  رتمک  عورـشم  هب  تبـسن  عورـشمان  دراوم  اریز  اه ، عورـشم  اهزیاج و  نایب  هن  هدوب 

.ددرگ یم  نشور  دوخ  هب  دوخ 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد 

(1) ( . ...ِهّللاِْریَِغل ِِهب  َّلِهُأ  امَو  ِریِْزنِْخلا  َمَْحلَو  َمَّدلاَو  َهَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ  )

«. تسا هدرک  میرحت  امش  رب  دوش ، هتشک  ادخ  ریغ  يارب  هک  ار  يزیچ  و  كوخ ، تشوگ  نوخ ، هتیم ، ( ادخ )»

(2) ( . ...ْمُْکیَلَع َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَفْدَقَو  ِْهیَلَع  ِهّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اّمم   ِ اُولُکَْأت ّالَأ  ْمَُکل  امَو  )

«. تسا هداد  حرش  امش  يارب  ار  اه  مارح  ادخ  هک  یلاح  رد  دیروخ ، یمن  تسا  هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هک  هچنآ  زا  ارچ  »

(3) ( . ...ًاْئیَش ِِهب  اوُکِرُْشتّالَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَولاعَت  ُْلق  )

«. ...و دیوشن  لیاق  کیرش  ادخ  يارب  منک  نایب  تسا ، هدرک  میرحت  امش  رب  امش  يادخ  هک  ار  هچنآ  امش  يارب  دییایب  وگب  »
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(1) (. ...ِقْزِّرلا َنِم  ِتابِّیَّطلاَو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهّللا  َهَنیز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  )

.»!؟ تسا هدرک  میرحت  یسک  هچ  تسا ، هدیرفآ  دوخ  ناگدنب  يارب  ادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهیزور  اه و  ییابیز  وگب  »

نایب نانآ  فدـه  هک  ددرگ  یم  نشور  ینامـسآ  ناربمایپ  شور  نتفرگ  رظن  رد  اب  یمالـسا و  ثیداحا  ینآرق و  تاـیآ  هب  هعجارم  اـب 
تردابم نآ  نایب  هب  دـشاب ، مارح  دوش ، یم  هدیـشک  نآ  يوس  هب  ترطف  هقئاس  هب  رـشب  هک  ار  هچنآ  رگاو  تسا  اه  عونمم  اـه و  مارح 

.دنیامن نایب  کی  هب  کی  زایپ  ریس و  زا  ار  اه  لالح  هتسویپ  نانآ  هک  نیا  هن  دنزرویم ،

تسا یفیقوت  رما  تادابع 

هراشا

هزاجا هب  زاین  دـشاب ، یتیفیک  ره  هب  ادـخ  شتـسرپ  تدابع و  تسا ، شیپ  راتفگ  فالخ  رب  تدابع » عوضوم  :» دوش هتفگ  تسا  نکمم 
ادـخ هب  نآ  اب  ناوت  یمن  دوشن ، هتخانـش  تیمـسر  هب  دوخ ، یفیک  یمک و  تیـصوصخ  اب  یتدابع  دـنوادخ  بناج  زا  ات  دراد و  عراش 

ادخ نآ  ماجنا  اب  دروآ و  اجب  دورو  دصق  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  دوشن  دراو  یلیلد  ات  بحتـسم  بجاو و  تادابع  رد  اذـلو  تسج  برقت 
.تسج یکیدزن  يو  هب  دومن و  شتسرپ  ار 

لوا لیلد 

یـصاخ مسارم  تادابع و  دوصقم  دراد ، عراش  هزاجا  هب  جایتحا  تسا و  یفیقوت » تادابع  : » دـنیوگ یم  هک  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
، هزور زامن ، دننام  تسا 
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عـضاوت دـننام  یتاذ  ياه  تداـبع  هن  داد ، ماـجنا  ار  نآ  ناوت  یمن  ادـخ ، هزاـجا  نودـب  هک  دوخ  هب  صوصخم  هژیو و  لکـش  هب  جـح 
عورشم دوش ، یم  هدیمان  یتاذ » تادابع   » مان هب  نادنمشناد  حالطصا  رد  هک  يو  هاگرد  هب  هثاغتـسا  للذت و  و  ادخ ، ربارب  رد  دوجـسو 

ای لاـمعا و  نیا  زا  یعون  رگا  تسا و  یفاـک  دراوم  نیا  رد  ترطف  هقئاـس  و  درادـن ، هناگادـج  لـیلد  هب  زاـین  تاداـبع  عون  نیا  ندوب 
.ددرگ نایب  دنوادخ  بناج  زا  دیاب  دشاب ، مارح  يدروم  رد  اهنآ  زا  یتیفیک 

عورشم هک  تسا  یتاذ  تدابع  نامه  نیاو  دهد  یمن  ماجنا  يراک  دنوادخ  هاگرد  هب  للذت  عضاوت و  زج  دوخ ، ياعد  رد  لسوتم  درف 
یم ماجنا  یـصاخ  تیفیک  مک و  اـب  یمـسارم  تروص  هب  هک  تاداـبع  ندوب  یفیقوت  هب  بلطم  نیاو  درادـن  لـیلد  هب  زاـین  اـهنآ  ندوب 

رد جـیار  رما  ترطف و  هقئاس  قباطم  وا ، هاگرد  نایمارگ  نازیزع و  هب  لـسوت  قیرط  زا  ادـخ ، شیاـین  نوچ  .درادـن و  یطاـبترا  دریگ ،
رب هاوگ  ریرقت »  » حالطـصا هب  و  تسا ، اضما  رب  لیلد  توکـس ، يدروم  نینچ  رد  تسا ، مدرم  همه  يالتبا  دروم  و  ناـهج ، لـلم  ناـیم 

.تسا نآ  ندوب  راوتساو  تحص 

مود لیلد 

ِهِیف ْمُه  ام  ِیف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهّللا  َّنِإ  یْفلُز  ِهّللا  َیلإ  اـنُوبِّرَُقِیلّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن  اـم  َءاـیلوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلاَو  ُِصلاـخلا  ُنیِّدـلا  ِهّلل  ـالَأ  )
(1) (. ٌراّفَک ٌبِذاک  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتْخَی 

ییایلوا دوخ  يارب  ادخ  زج  هک  انآ ن  (2) و  تسا ادخ  صوصخم  صلاخ  تعاطا  »

406 ص : 

.3/ رمز [ 1 - ] 1
رگید یخرب  هدـش و  دای  هیآ  رد  یلو  تسا ، تلم »  » نآرق حالطـصا  هب  و  تعیرـش »  » و هقیرط »  » ینعم هب  برع  تغل  رد  نید » [ » 2 - ] 2

(. 146/ ءاسن ( ) هّلل ْمُهَنید  اوُصَلْخَأ  : ) دننام تسا ، نید ؛  زا  يوریپ »  » »و تعاطا  » ینعم هب  یتبسانم ، هب  تایآ  زا 
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هک هچنآ  رد  دنوادخ  دنزاس ، کیدزن  ادـخ  يوس  هب  ار  ام  هک  نآ  رگم  مینک  یمن  تدابع  ار  اهنآ  ام  دـنیوگ ) یمو  ) دـنا هدومن  ذاختا 
«. دنک یمن  تیاده  تسا  ساپسان  زادرپ  غورد  هک  ار  سک  نآ  ادخ  .دنک  یم  يرواد  دنراد ، فالتخا 

: دیوگ یم  نینچ  هیآ  اب  لالدتسا  هوحن  رد  يو 

هدابع مهیلع  باع  نینثا : نیرمأ  هیآلا  هذـه  یف  مهیلع  باـع  دـق  یلاـعت  ّهناو  هلبقی  ملو  هناحبـس  هّللا  هَّدر  صاخـشألا  ِتاوذـب  فُّلزَّتلا  »
بیع هیآلا  یف  نیرمألا  الکف  نیقولخملا  داـبِعلاو  صاخـشألاب  یلاـعت  هیلإ  یفلُّزلاو  یبرقلا  مهتلواـحم  مهیلع  باـعو  هنود  نم  ءاـیلوألا 

(1) «. لطاب امهالکو  بنذو 

يایلوا تدابع  . 1: تسا هتفرگ  داریا  ود  ناکرشم  يارب  هیآ  نیا  رد  تسا و  هتفریذپن  هدرک و  در  ار  صاخشا  هلیسو  هب  برقت  دنوادخ  »
هدـیدرگ دادـملق  لطاب  هدـش و  هدرمـش  هانگ  هیآ  رد  بلطم  ود  ره  دنتـسه و  ادـخ  قولخم  هک  یـصاخشا  هلیـسو  هب  برقت  . 2 دوخ ،

«. تسا

خساپ

هب لسوت  كرتشم  هجو  اـهنت  .تسا  بیرغ  بیجع و  رایـسب  ياهلالدتـسا  زا  یهلا ، ياـیلوا  هب  لـسوت  میرحت  رب  هیآ ، نیا  اـب  لالدتـسا 
لالدتـسا رد  یفاـک  كرتـشم  هجو  نینچ  کـیو  دراد ، دوجو  يا  هطـساو  دروم ، ود  ره  رد  هک  تسا  نیا  هیآ ، دروم  اـب  یهلا  ياـیلوا 

ناتسرپادخ لمع  ناکرشم و  لمع  نایم  اریز  تسین ،

407 ص : 

ص 170. لسوتلا ، هقیقح  یلإ  لصوتلا  [ 1 - ] 1
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: اریز دزاس ، یم  زیامتم  صخشم و  رگیدکی  زا  ار  لمع  ود  ره  هک  دراد  دوجو  يرهوج  ياه  توافت  ایلوا ، هب  لسوتم 

، زین نامیا  اب  درف  ياعد  قیرط  زا  ادـخ ، زا  تجاح  تساوخرد  دـیاب  تسا ، عونمم  قلطم  روط  هب  هطـساو  قیرط  زا  ادـخ ، هب  هجوت  رگا 
رب هتـسناد و  عورـشم  ار  نآ  یعافر ، ياقآ  دوخ  یتح  اـه و  یباـهو  دوخ  یتح  ناناملـسم ، ماـمت  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، عونمم  مارح و 

.دنا هدومن  لالدتسا  ثیدحو  نآرق  اب  نآ  يراوتساو  تحص 

تجاح ادخ  دوخ  زا  ًامیقتـسم  دیابو  میهد  رارق  شیوخ  هطـساو  ار  ادخ  ریغ  دیابن  زگرهو  تسا ، مارح  یـشارت  هطـساو  یتسار  هب  رگا 
!؟ دیرامش یم  عورشم  ینید  ردارب  ياعد  قیرط  زا  ار  ادخ  هب  لسوت  ارچ  سپ  میبلطب ،

هطساو تجاح  تساوخرد  رد  دیابن  زگره  هک  تسا  رظن  هطقن  نیا  زا  ایلوا  هب  لسوت  میرحت  رب  هیآ  هب  لالدتـسا  رگا  رگید ، ترابع  هب 
ار دوخ  حـلاص  لمع  هب  ناسنا  لـسوت  نمؤم و  ردارب  ياـعد  هب  لـسوت  ادـخ و  تافـص  امـسا و  هب  لـسوت  عون  همه  دـیاب  دیـشارت ، يا 

.درک مالعا  عورشمان 

اب دارفا  ياعد  هن  ) میهد رارق  هطـساو  ار  ادـخ  ياه  قولخم  صاخـشا و  تاوذ و  دـیابن  زگره  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  ساـسا  رگا  یلو 
لـسوت اـب  اـه  تب  هب  ناـنآ  لـسوت  اریز  دوـش ، یمن  هدافتـسا  یعیـسو  ینعم  نینچ  کـی  هـیآ  زا  هـک  تـسا  نـیا  نآ  خـساپ  ( ار ناـمیا 

نیا زا  یخرب  ام  دومن ، جاتنتسا  یلوا  زا  ار  یمود  مکح  ناوت  یمن  دنراد و  قرف  مه  اب  یتاهج  زا  یهلا  هاگرد  نازیزع  هب  ناتـسرپادخ 
: مینک یم  يروآدای  ار  اهتوافت 

طیسوت . 2 ادـخ ، ریغ  تدابع  . 1: هدـش داـقتنا  زیچ  ود  زا  هیآ  رد  هک  تسا  هدرک  روصت  هک  تسا  نیا  هدنـسیون  هابتـشا  ساـسا  فـلا :
هک یلاح  رد  وا  قولخم 

408 ص : 
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تب بلطم : حیـضوت  کنیا  .وا  قولخم  تداـبع  قیرط  زا  ادـخ » هب  برقت  ، » نآ تسا و  هدـش  یهن  زیچ  کـی  زا  طـقف  طـقف و  هیآ  رد 
یمن ار  يزیچ  هطـساو  زج  هدراذـگ و  رانک  ار  ادـخ  شتـسرپ  هک  یلاـحرد  دـندیتسرپ ، یم  ار  اـه  هطـساو  هیآ ، حیرـص  قبط  ناتـسرپ 

ناگدنب ار  نانآو  دننک  یمن  تدابع  ار  وا  ریغ  دنتـسرپ و  یم  ار  ادخ  طقف  یهلا  هاگرد  نازیزع  هب  نالـسوتم  هک  يّدح  هب  دـندیتسرپ ،
میرحت هیآ  فده  تروص  نیا  رد  .دنناد  یمن  شیب  دنراد  یتلزنم  برق و  ادخ ، هاگـشیپ  رد  یگدنب  تیدوبع و  رثا  رب  هک  ادخ  حلاص 
تلزنم ماقم و  ای  ناحلاص و  قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت  هن  تسادـخ ، تاقولخم  صاخـشا و  شتـسرپ  تدابع و  قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت 

.نانآ

: تسا نینچ  هیآ  نتم  دییامن ، تقد  نآ  نومضم  رد  دینک و  توالت  ار  ثحب  دروم  هیآ  رگید  راب  دیدرگرب و  امش 

( . یْفلُز ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیلّالِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  )

«. دنشاب یهلا  هاگرد  رد  ام  برقت  هیام  هک  میتسرپ  یمن  تهج  نیا  يارب  زج  ار  نانآ  »

: تسا مزال  بلطم  هس  برقت  عوضوم  رد 

، بِّرَقتم . 1

، هیلإ ٌبَّرقتُم  . 2

.بّرقت هیام  ایو  بِّرَقُم  . 3

نینچ کی  .تسادخ و  ناگدنب  شتـسرپ  برقت » هیام  هلیـسو و  ، » تسا ادخ  هیلإ ،» ٌبَّرَقَتُم  « ؛ دشاب یم  تب  هدنتـسرپ  نامه  بّرَقتم ،» »
دراد ام  ثحب  دروم  هب  یطابترا  هچ  هیآ  دافم  تروص  نیا  رد  .تسا  مارح  دشاب » ادـخ  ریغ  تدابع  : » برقت هیام  هک  لسوت  طیـسوت و 

طیسوت ناحلاص و  طیسوت  قیرط  زا  ادخ ، ریغ  تدابع  قیرط  زا  ادخ  هب  برقت  ياج  هب  دتسرپ و  یمن  ار  یسک  ادخ  زج  لسوتم  هک 

409 ص : 
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!؟ دیوج یم  برقت  ادخ  دزن  رد  نانآ  تلزنم  ماقم و 

دنشاب بِّرَقُم »  » زین اه  تب  هک  درادن  تافانم  تسا ، هدوب  ناگدنب  شتسرپ  تدابع و  ناکرشم ، برقت  هیام  هلیسو و  مییوگ  یم  هک  نیا 
ینعم هب  اه  تب  ندوب  برقمو  تسا  تب  تدابع  نامه  كرـشم  کی  هاگدـید  زا  یعقاو  بّرقم  اریز  ( اـنُوبِّرَُقِیل  ) دـیامرف یم  هک  ناـنچ 

.دشاب یم  اهنآ  تدابع  زین  تسخن  بّرقم  هجیتن  هک  تسا  اهنآ  ندوب  عیفش 

طیـسوت قیرط  زا  ادخ  هب  برقت  هن  تسا  هدیدرگ  مالعا  عورـشمان  مارح و  ادـخ  ریغ  تدابع  قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت  هیآ ، رد  هصالخ 
تداـبع قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت  نآو  تسا  هدـشن  یهن  شیب  زیچ  کـی  زا  هیآ  رد  دـنریگ و  رارق  تداـبع  دروم  هک  نآ  یب  ناـحلاص 

.دشاب قولخم  هب  لسوت  يرگید  قولخم و  شتسرپ  یکی  هک  زیچ  ود  زا  هن  سب ؛ ادخ و  تاقولخم  مانصا و  ناثوا و 

: دنداد یم  ماجنا  راک  ود  ناکرشم  هک  تسا  تسرد  ب :

، دندیتسرپ یم  ار  ادخ  ریغ  نانآ  . 1

، دنداد یم  رارق  دوخ  هطساو  ار  صاخشا  . 2

مود تمـسق  هب  تبـسن  هیآ  دشاب و  یم  عورـشمان  طلغ و  راک  اه  تب  شتـسرپ  هک  نیاو  تسا  تسخن  تمـسق  يور  داقتنا  راشف  یلو 
لقع و ای  تنس و  نآرق و  زا  رگید  كرادم  هب  دیاب  تمسق  نیا  رد  هکلب  .درادن  يرظن  ًاتابثاو  ًایفن  اهنآ ، شتسرپ  ياهنم  دارفا  طیـسوت 
، دیوج برقت  يو  شتسرپ  تدابع و  ياهنم  وا  هلیسو  هب  ناسنا  هک  دشاب  هتشاد  ار  نیا  تیحالـص  هطـساو ، هاگره  .درک  هعجارم  درخ 

یب طلغ و  يراک  وا  هلیـسو  هب  برقت  دشاب ، یتیحالـص  نینچ  نیا  دقاف  رگاو  تشاد ، دهاوخن  لاکـشا  یلـسوت  نینچ  تروص  نیا  رد 
.دوب دهاوخ  هدیاف 

تطاسو هن  تساهتب ، شتسرپ  يور  داقتنا  راشف  هک  نیا  رب  ام  هاوگ 

410 ص : 
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: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، هیآ  زاغآ  نامه  صاخشا ،

( . ُِصلاخلا ُنیِّدلا  ِهّلل  الَأ  )

«. تسادخ صوصخم  تسا ) شتسرپ  تادابع و  زا  يا  هخاش  دوخ  هک  ) ارچ نوچ و  یب  تعاطا  »

هدومن و تدابع  ار  اهنآ  دنا و  هدرک  ذاختا  ایلوا  دوخ  يارب  ار  وا  ریغ  هک  نانآ  دنتـسرپن و  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسا  مزال  اهناسنا  رب  ینعی :
هب تسادـخ و  صوصخم  تعاطا  اریز  دنـشاب ، یم  هابتـشا  رد  تخـس  دـنزاس ، کیدزن  ادـخ  هب  ار  نانآ  ات  دـننک  یم  تعاطا  اـهنآ  زا 

.داد ماجنا  يرگید  هرابرد  ار  نآ  ناوت  یمن  هجوچیه 

مأوت هطـساو  شتـسرپ  اب  دـنچ  ره  ادـخ  تاقولخم  هلیـسو  هب  ییوج  برقت  هن  تساهتب ، تدابع  زا  داقتنا  هب  رظان  هیآ  ساسا  نیا  يور 
: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ، هدش  داقتنا  ینشور  هب  بلطم  ود  ره  زا  رگید  هیآ  رد  يرآ  .دشابن 

ِیف الَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهّللا  َنُوِئبَُّنتَأ  ُْلق  ِهّللا  َْدنِع  انُؤاعَفُـش  ِءالؤه  َنُولوُقَیو  ْمُهُعَْفنَی  الَو  ْمُهُّرُـضَی  ام ال  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَیَو  )
(1) ( . ...ضْرَألا

وگب دنیادخ ، دزن  رد  ام  ناعیفش  نانآ  دنیوگ  یم  و  عفن ، هن  دنناسر و  یم  يررض  اهنآ  هب  هن  هک  دنتسرپ  یم  ار  یتادوجوم  ادخ ، ریغ  »
.»؟ دیزاس یم  هاگآ  درادن ، ربخ  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  زا  ار  ادخ  ایآ 

: تسا هدش  داقتنا  زیچ  ود  زا  فطع » واو   » مکح هب  مود  هیآ  رد  هک  ددرگ  یم  نشور  مینک ، هسیاقم  مه  اب  ار  هیآ  ود  نیا  رگا 

( . هّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَی  .) 1

411 ص : 

.18/ سنوی [ 1 - ] 1
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( . انُؤاعَفُش ِءالؤه  َنُولوُقَیَو  . ) 2

.دنک داقتنا  دنا ، هدمآ  « فطع واو   » اب هک  بلطم  ود  ره  زا  دهاوخ  یم  ...ُمَْلعَی ) اِمب ال  َهّللا  َنُوئِّبَُنتَأ  ُْلق  :) دیوگ یم  هیآ  لیذ  رد  رگا 

نایب لیلعت و  ناونع  هب  ناـنآ  نانخـس  رد  لـسوت  عوضوم  تسادـخ و  ریغ  شتـسرپ  ناـمه  شهوکن ، دروم  ثحب ، دروم  هیآ  رد  یلو 
(1) .تلع زا  هن  تسا ، لولعم  زا  داقتنا  هیآ ، فده  و  تسا ، هدش  دراو  ادخ  ریغ  شتسرپ  هزیگنا 

ره زا  هیآ  هک  میریگ  یم  ملـسم  مینک و  یم  رظن  فرـص  دهد ، یم  لیکـشت  ار  هیآ  لیلحت  هیزجت و  ساسا  هک  خساپ  ود  نیا  زا  ام  ج :
عون ره  زا  هیآ  ایآ  هک  دومن  هجوت  دـیاب  یلو  دـنک ، یم  دادـملق  عورـشم  ار  نآ  هدرک و  داـقتنا  هناگادـج  لقتـسم و  روط  هب  لـمع  ود 

یم داقتنا  مانـصا »  » و ناثوا »  » هب لسوت  زا  هک  نیا  ای  ددرگ ، لماش  زین  ار  ایبنا  ایلوا و  هب  لـسوت  اـت  دـنک ، یم  یهن  ادـخ  ریغ  هب  لـسوت 
.دوب دهاوخن  ادخ  هاگرد  نازیزع  هب  لسوت  میرحت  رب  هاوگ  هیآ  تروص  نیا  رد  هک  دیامن 

تسا و نآ  هموحو  هکم  مدرم  یگنسو  يزلف  یبوچ و  ياهدوبعم  هب  رظان  تسا و  یکم  ياه  هیآ  زا  ثحب  دروم  هیآ  هک  تسین  یکش 
زا یهورگ  رگا  و  تسا ، هدوب  یگنـس  يزلف و  یبوچ و  ياهتب  شتـسرپ  نامه  هریزج  هبـش  برع  مدرم  نایم  رد  عیاش  جیار و  بهذـم 

، دندیتسرپ یم  ار  مالسلا » ) هیلع   ) حیسم ترضح   » ای ناگتشرف و  نانآ 

412 ص : 

نداد رارق  عیفش  زا  يدروم  رد  رگا  اریز  دوش ، یمن  هدافتسا  ناحلاص  طیسوت  میرحت  زین ، هیآ  نیا  زا  هک  تسین  رکذت  هب  مزال  [ 1 - ] 1
تقاـیل و عوـن  چـیه  مانـصا  ناـثوا و  رد  ًـالّوا : اریز  .ددرگ  یمن  ناـحلاص  نداد  رارق  عیفـش  شهوـکن  رب  لـیلد  دـش ، شهوـکن  تـب ،
دنتسناد و یم  تعافش  ماقم  ناکلام  ناهج و  ریبدت  رد  لماک  ياهراتخم  و  لقتسم ، ياهرثؤم  ار ، ناثوا  نانآ  ًایناث ، تسین ، یگتـسیاش 

.درادن يا  هدیقع  نینچ  ناحلاص  هب  تبسن  دحوم  درف  زگره  تسا و  هدروآ  ریبعت  اه ) لثم  «) ًادادنا  » ظفل اب  تقیقح  نیا  زا  نآرق 
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هن تساـهتب ، هب  ییوج  لـسوت  میرحت  هب  رظاـن  هیآ  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  عطق و  روط  هب  تروص  نیا  رد  دـندوب ، تیلقا  رد  ًـالماک 
.حلاص يایلوا 

، دنیوج برقت  ادخ  هب  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نایحیسم  بناج  زا  حیسم ، شتسرپ  هک  تسین  تباث  زگره  نیا ، رب  هتـشذگ 
.دیآ شیپ  برقت  عوضوم  ات  ادخ ، اب  نیابم  يدوجوم  هن  دنناد ، یم  ادخ  زا  یئزج  ادخ و  ار  حیسم  نانآ  اریز 

زا یخرب  نایحیسم و  هدیقع  يدعب  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، يزلف  یبوچ و  ياهتب  شتسرپ  هب  رظان  اهنت  هیآ  هک  نیا  رب  رگید  هاوگ 
داقتنا نآ  زا  سپس  دندرک و  یم  روصت  هتشرف  ای  حیسم و  دننام  يدنزرف  ادخ  يارب  هک  دنک  یم  حرطم  ًالقتسم  ار  لهاج  برع  دیاقع 

: دعب هیآ  کنیا  تسا ؟ اه  هورگ  نیا  ریغ  هب  رظان  ثحب  دروم  هیآ  هک  دوب  دهاوخن  هنیرق  نیا  ایآ  دنک  یم 

(1) ( . ...ُءاشَی ام  ُُقلْخَی  اّمِم  یفَطْصَال  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  ْنَأ  ُهّللا  َدارَأ  َْول  )

«. ...دومن یم  اختنا ب  تسا ، هدیرفآ  هک  هچنآ  زا  دنک ، باختنا  يدنزرف  تساوخ  یم  ادخ  رگا  »

فعـض تیاهن  رد  ایلوا  هب  لسوت  میرحت  رب  هیآ  اب  لالدتـسا  هک  ددرگ  یم  نشور  هناـگ  هس  ياـهباوج  نیا  عومجم  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
.تسا هدرک  راداو  یلالدتسا  نینچ  رب  ار  وا  هک  تسا  هدنسیون  يروادشیپ  اهنت  تسا و  یتسسو 

موس لیلد 

َنَمآ ْنَم  ّالِإ  یْفلُز  انَْدنِع  ْمُُکبِّرَُقت  یّتلِاب  ْمُکُدالوَأ  الَو  ْمُُکلاْومَأ  امَو  )

413 ص : 

.4/ رمز [ 1 - ] 1
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(1) ( . َنُونِمآ ِتافُرُغلاِیف  ْمُهَو  اُولِمَع  اِمب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  ْمَُهل  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَعَو 

يارب هک  دهد ، ماجنا  حـلاص  لمعو  دروایب  نامیا  هک  یـسک  نآ  رگم  ددرگ ، امـش  برقت  هیام  هک  تسین  يزیچ  امـش  دالوا  لاوما و  »
«. دننمیا تشهب ) ) ياه هفرغ  رد  تسا و  شاداپ  ربارب  ود  نانآ 

: دیوگ یم  نینچ  هیآ  اب  لالدتسا  رد  یعافر » »

«. تاطاسولاو تاهاجلاب  مهلامعأب ال  فعاضت  اّمنإ  مهتانسح ، مهل  فعاضت  نیّذلاو  تاجرد  هّللا  دنع  َنُوبِّرُقی  نیّذلا  ّنا  »

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دوش  یم  ربارب  ود  نانآ  شاداـپ  هک  یهورگ  و  دـنروآ ، یم  تسد  هب  یتاـجرد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  یهورگ  »
«. دنسر یم  یلامک  ماقم و  نینچ  هب  نارگید  تطاسوو  ماقم  هاج و  اب  هک  نیا  هن  دنهد ، یم  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  یم  نامیا 

خساپ

نییآ رد  هک  تسا  یعورشم » روما   » زا ایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  هک  دومن  میهاوخ  تباث  یمالـسا  ثیداحا  تایآ و  اب  ادخ ، تساوخ  هب  ام 
نیا رد  دـهد ، یم  ماـجنا  ار  نآ  لـسوتم  درف  هک  تسا  یحلاـص  لـمع  رگید  تراـبع  هب  تسا و  هدـش  توـعد  نآ  هب  مالـسا  سدـقم 

.دوب دهاوخ  لخاد  ًاحلاص ) َلِمَعَو   ) هلمج رد  ایلوا  هب  لسوت  تروص ،

دیاب زین  نمؤم  ردارب  ياعد  هب  لسوت  سپ  دشاب  نآ  رشابم »  » ناسنا هک  تسا  یلمع  اهنت  حلاص » لمع   » زا دوصقم  رگا  نیا ، رب  هتشذگ 
.دشاب یم  نوریب  جراخ و  هیآ  دافم  زا  لسوت  نینچ  کی  اریز  دوش ، میرحت 

414 ص : 

.37/ أبس [ 1 - ] 1
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ماـمت ناـسب  يو  یلو  میتـخادرپ  اـهنآ  حیـضوت  ریـسفت و  هب  هک  تسا  هیآ  ود  نـیمه  لـصوتلا »  » باـتک هدنـسیون  هجوـت  لـباق  لـیالد 
هـشیدنا هدـیکچ  یخرب  هک  تسـس ، یهاو و  بلاطم  تشم  کی  اب  هدرک و  لصو  مه  هب  ار  نامـسیر  نامـسآ و  یباهو ، ناگدنـسیون 

روآدای هنومن  ناونع  هب  ار  یـضعب  هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  تسا ، هدش  لقن  یبرع » نیدـلا  یحم   » زا رگید  یخرب  و  هیمیت » نبا   » ياه
: میوش یم 

ییارگ عقاو  ياج  هب  یفابلایخ 

هتخاس و لسوت »  » نارادفرط بناج  زا  یهاو  لیلد  کی  ییارگ ، عقاو  ياج  هب  لسوتلا » هقیقح  یلإ  لصوتلا   » باتک لقن  هب  هیمیت » نبا  »
دنا هتسجن  کسمت  یتسس  لیلد  نینچ  هب  بتکم  نیا  نادنمـشیدنا  زا  کی  چیه  هک  یتروص  رد  تسا ، هتخادرپ  نآ  زا  داقتنا  هب  سپس 

دیامن و یم  ریـس  یلایخ ، ناهج  کی  رد  « یناوخ یم  هیزعت  دوخ  یـشک ، یم  دوخ   » مکح هب  يو  .دیآرب  نآ  زا  داقتنا  ددص  رد  يو  ات 
حرطم یقیقح  باوج  لاؤس و  کی  تروص  هب  ار  نآ  زین  لصوتلا »  » باتک فلؤم  دور و  یم  نآ  گنج  هب  دنک و  یم  ضرف  ار  یلیلد 

(1) .میدرگ یم  رکذتم  تسا  هدش  حرطم  خساپ  شسرپ و  تروص  هب  هک  ار  یهاو  لیلد  نآ  کنیا ، .دنک  یم 

«: هیمیت نبا   » زا ینخس 

: دیوگ یم  رظانم  ود  زا  یکی  : تفگ درک و  لاؤس  دندرک ، یم  هرظانم  هک  يرفن  ود  هرابرد  هیمیت  نبا  زا  يدرم 

«. کلذ ریغب  لصن  نأ  ردقَن  ّانإف ال  هّللا  نیبو  اننیب  هطساو  نم  انل  ّدبال  »

«. میسر یمن  ادخ  هب  هطساو  نودب  ام  اریز  دشاب ، يا  هطساو  ادخ  ام و  نایم  دیاب  »

415 ص : 

،971: لسوتلا هقیقح  یلا  لصوتلا  [ 1 - ] 1
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ار یلیلد  نینچ  تفرعم ، اب  درف  کی  ًاـعقاو  هک  تسا  هدرک  روصت  دراد  هیمیت  نبا  هب  هک  ینیب  شوخ  يور  لـصوتلا »  » باـتک هدنـسیون 
ام و نایم  دیاب  ًامتح  دیوگب : دناوت  یمن  نآرق  فراعم  مالـسا و  دـیحوت  لوصا  هب  انـشآ  درف  کی  هک  یتروص  رد  تسا ، هدرک  حرطم 

: دیامرف یم  نآرق  هک  یتروص  رد  دشاب ، هطساو  ادخ 

(1) (. ِدیرَولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحنَو  )

«. میرتکیدزن ندرگ  گرهایس  زا  وا  هب  ام  »

: دیامرف یم  زین  و 

(2) (. ناعَد اذِإ  ِعاّدلا  َهَوْعد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یَّنِإَف  یّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإَو  )

«. دناوخب ارم  رگا  میوگ ، یم  خساپ  ار  هدننک  توعد  توعد  مکیدزن و  نم  دننک  لاؤس  نم  دروم  رد  وت  زا  مناگدنب  عقوم  ره  »

ار یکی  و  هدرک ، هیجوت  عون  ود  هب  ار  رظاـنم  نخـس  هدـناوخ و  دروم  نیا  رد  یباـهو  مالـسالا  خیـش  هک  تسا  يا  هیزعت  هجوت ، لـباق 
: تسا هدرمش  دودرم  ار  يرگید  هدیدنسپ و 

ّراضملا عفدو  عفانملا  بلج  یف  هطـساو  نمّدبال  ّهنأ  هطـساولاب  دارأ  نإو  ٌّقح  اذهف  هّللا  رمأ  انغّلُبی  هطـساو  نم  ّدبال  ّهنأ  کلذب  دارأ  نإ  »
«. كرّشلا مظعأ  نم  وهف  دابعلا  قزر  یف  هطساو  نوکی  نأ  لثم 

ارف ار  یهلا  ماـکحا  ربماـیپ )  ) هطـساو قیرط  زا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  رگا  تسیچ ؟ دوـصقم  تسا  مزـال  هطـساو  دـنیوگ  یم  هک  نیا  »
هلیسو هک  نیا  دننام  دوش ، عفد  يررض  بلج و  يدوس  هطساو  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  تسا و  حیحص  نخس  نیا  میریگ ،

«. تسا گرزب  یکرش  راک  نیا  دشاب ، ناگدنب  قزر  رد  يا 

416 ص : 

ق/16. [ 1 - ] 1
.176/ هرقب [ 2 - ] 2
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خساپ

نایب یسراف ) «) مادک » فاک بارعا  هرابرد  رفن  ود  فالتخا  هرابرد  یثلاث  درف  هک  تفگ  ار  نخـس  نامه  مالـسالا  خیـش  خساپ  رد  دیاب 
مه ام  مض ،) اب   ) مادک چیه  تفگ  یموس  و  رـسک ) اب   ) تسا مادک  تفگ  یم  یمود  و  حتف ) اب   ) تسا مادک » » تفگ یم  یکی  تشاد ،

ندـیناسر رطاـخ  هب  هن  میهاوخ و  یم  نید  غیلبت  رطاـخ  هب  هن  ار  هطـساو  نیا  تسا ،  مادـک  چـیه  هیمیت ! نبا  ياـقآ  باـنج  مییوـگ  یم 
هب .ددرگ و  باجتـسم  ناسنا  ياـعد  ددرگ  یم  ببـس  هک  تسا  یحلاـص  لـمع  دوخ  یبن ، هب  لـسوت  هطـساو و  هب  هجوت  هکلب  يزور ،

ناربماـیپ ًاـصوصخم  یهلا  ياـیلواو  ناـحلاص  هـب  لـسوت  ببـس  هـب  دراد و  تلاـخد  اـعد  تباجتـسا  رد  ناـنآ  طیـسوت  رگید  تراـبع 
هللا یلـص   ) یمارگ ربمایپ  زا  دـنناد و  یم  زیاج  ار  هجوت  نیا  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  تسا  میرک  نآرق  هب  هجوت  ناـسب  ناـموصعمو ،

: دومرف ترضح  نآ  هک  دننک  یم  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع 

«. ِِهب َهّللا  ِلَأْسَْیلَف  َنآرُْقلا  َءَرَق  نم  »

«. دهاوخب ادخ  زا  نآرق  هلیسو  هب  دناوخ ، ار  نآرق  سکره ، »

؟ دیهد یم  رارق  هطساو  هچ  يارب  ار  نآرق  میسرپ ، یم  نونکا 

تسا و نآ  نیماـضم  رب  یگدـنز  ياـه  هماـنرب  قیبطت  نآ و  تاـیآ  رد  ربدـت  اـب  مزـالم  نآرق  هب  لـسوت  دـنیوگ : یم  خـساپ  رد  ناـنآ 
رطاخب ار  وا  جیاوح  هک  دهاوخب  ادـخ  زا  درامـش و  یم  مارح  ار  نآ  مارح  لالح و  ار  نآ  لالح  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  نآ  تشگزاب 

: مینک یم  لقن  هنیمز  نیمه  رد  ار  یعافر »  » ترابع کنیا  .دزاس  هدروآرب  نآ 

نآرقلا لعجیو  لوعی  نم  یلع  ّمث  هسفن  یلع  اهقّبُطیو  هتایآ  ّربَّدیل  كرابتو  یلاعت  هّللا  مالک  ولتیو  ؤرقی  اّمنإ  نآرُقلا  ُملـسملا  َءرق  اذإَف  »
ماکحأو دئاقع  نم  هیف  امب 

417 ص : 
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(1) «. یضقتل هجئاوح  هب  هّللا  لأسیلو  همارح  مرحیو  هلالح  لحیف  ءیش ، ّلک  یف  هعجرم  رابخأو ،

.دش هتفگ  هک  تسا  نامه  ناشیا  مالک  نومضم 

دوخ هک  تخاس  میهاوخ  نشور  نیا  زا  شیب  ار  تقیقح  نیا  لسوتم  درف  اـب  ناربماـیپ  تلزنم  ماـقم و  طاـبترا  ثحب  رد  هدـنیآ  رد  اـم 
رابخا و زا  ًالوصا  .دریگ  رارق  ترفغم  دروم  یگتـسیاش  نیا  رطاـخ  هب  هک  ددرگ  یم  ببـس  دـشاب و  یم  لـسوتم  لـماکت  هیاـم  لـسوت 
و ددرگ ، یم  اعد  تباجتـسا  هیام  هدرک و  تمحر  بلج  دوخ  هانگ  یب  موصعم و  ياه  ناسنا  هب  لسوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
، باب نیا  رد  يا  هنومن  کنیا  .تسا  وا  هتسیاش  ناگدنب  قیرط  زا  ادخ ، هب  هجوت  عون  کی  لمع  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  نآ  هیجوت  هار 

: دنیوگ یم  نینچ  نیا  اقستسا  زامن  تیفیک  رد  مالسا  ياهقف 

مهتاهّمُأ نع  عَّضُّرلا  نودّعبی  ّباوّدلاو  زئاجعلاو  خویـشلا  نایبصلا  مهعمو  هّلل  نیعـشاخ  نیعـضاوتم  نیلِّلذـتم  هقلخ  ًهاشُم  ًامایـص  ُعباّرلا  »
(2) «. هّللا همحرل  یعدأ  کلذ  نوکیف  حایِّصلا  اورثکیل 

للذت و اب  دنشوپب ، هنهک  ياه  سابل  دنورب ، هدایپ  دنریگب ، هزور  دنور ، یم  اقستسا  زامن  يارب  هک  يدارفا  هک  تسا  نیا  مراهچ  طرش  »
ياه هچب  و  دـنروایب ، دوخ  هارمه  ار  نایاپراهچ  نانز و  ریپ  توترف و  ناریپ  اه و  هچب  دنـشاب و  عشاخ  ادـخ  يارب  دـنورب و  هار  ینتورف 

«. دشاب یم  رتاسر  ادخ ، تمحر  بلج  يارب  راک  نیا  دوش ، دایز  دایرف  هلان و  ات  دنزاس  رود  ناردام  زا  ار  راوخریش 

418 ص : 

سیونتسد نآرق  ناسنا  تسا  حیحص  هک  دنک  یم  حیرصت  هنوگچ  هک  دییامرفب  هجوت  . 43  _ 41: لسوتلا هقیقح  یلإ  لصوتلا  [ 1 - ] 1
قطان نآرق  طیسوت  ارچ  تسا  حیحص  تماص  نآرق  طیـسوت  رگا  دنک  لاؤس  نآ  تمرح  هب  ادخ  زا  دهد و  رارق  هطـساو  ار  عوبطم  ای  و 

.دشابن حیحص 
.2160 _ 1/2159: هعبرألا بهاذملا  یلع  هقفلا  [ 2 - ] 2
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هک دـنیوگب  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـنروایب  دوخ  هارمه  ار  اـه  ماد  توترف و  ناریپ  و  موصعم ، ياـه  هچب  دـیاب  ارچ  میـسرپ  یم  نونکا 
دوخ ینعم  کی  هب  و  نک ، محر  ام  هب  اهنیا  رطاخ  هب  وت ، دنهانگ ، زا  هتـساریپ  موصعم و  اه  نیا  اما  میراکاطخو ، راکهنگ  ام ، ادنوادخ 

.دشاب یم  اعد  تباجتسا  یگتسیاش و  هیام  تسا و  یبوبر  تاذ  هب  هجوت  قح و  تمحر  میسرت  لمع  نیا 

رد (1) و  هدوب ناما  نیمز  يور  مدرم  يارب  وا  دوجو  یهاگ  هک  ماقمو  تلزنم  بحاص  هسدـقم  حاورا  هب  طـسوت  رد  تقیقح  نیا  نیع 
.تسا یناسآ  راک  مه  هب  ماقم  ود  قیبطت  تسا و  امرفمکح  يراج و  تسا ، هدش  فیصوت  ( نیَملاعِلل ٌهَمْحَر   ) دیجم نآرق 

شیوخ هطساو  ار  كاپ  ياه  ناسنا  دنک ، هجوت  هیمیت  نبا  ياه  هوسوو  يرگ  یباهو  تاشقانم  هب  هک  نیا  نودب  ترطف  هقئاس  هب  رـشب 
لوزن يارب  يو  هک  دنا  هدرک  لقن  بلاطوبا  زا  ناسیون  هریسو  ناخروم  مامت  .درک  یم  بلج  ار  قح  تمحر  قیرط  نیا  زا  هداد و  رارق 

.دیبلط یم  ناراب  وا  هلیسو  هب  تفرگ و  یم  ار  ربمایپ  تسد  ناراب ،

: دنا هدرک  لقن  بلاطوبا  زا  زین  ار  ریز  رعش 

(2) «. لمارألل ٌهَمْصِع  یماتَیلا  ُلاِمث  ِهِهجوب ***  ُمامُغلا  یقْسَتُْسی  ُضَیباَو  »

«. تسا نانز  هویب  هدننک  کمک  نامیتی و  هاگهانپ  وا  دوش ، یم  هتساوخ  ناراب  دنوادخ  زا  وا ، ینارون  يور  هلیسو  هب  هک  ییور  دیفس  »

نب رمع   » تموکح نامز  رد  هک  تسا  يددعتم  ياهنایرج  همه  زا  رت  نشور 

419 ص : 

(. 33/ لافنا ( ) ...ْمِهِیف َْتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهّللا  َناک  امَو  [ ) 1 - ] 1
ص 32. حیبص ،) یلع  دمحم  پاچ  ) ءاقستسا زامن  باب  يراخب ، حیحص  [ 2 - ] 2
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: درب یم  یلصم  هب  تفرگ و  یم  ار  ربمایپ  يومع  تسد  يو  یلاسکشخ ، عقاوم  رد  .تسا  هداد  خر  باطخ »

لّـسوتن ّانإو  انیقـُستف  انّیبنب  کیلإ  لَّسوتن  اّنُک  ّانإ  ّمهّللا  لاقف  بلّطملادـبع ، نب  ساّبعلاب  یقـستسا  اوطحق  اذإ  َناک  باّطخلا  نب  رمع  ّنإ  »
(1) «. نوقسیف انقساف  انّیبن  ّمعب  کیلإ 

! اراگدرورپ تفگ  یم  نینچ  نیا  درک و  یم  ناراب  بلط  بلطملادبع  نب  سابع  هلیـسو  هب  دـش ، یم  یطحق  عقوم  ره  باطخ  نب  رمع  »
«. دندش یم  باریس  یگمه  عقوم  نیا  رد  تسرف و  ورف  ار  تمحر  ناراب  اراگدرورپ  میدش ، یم  لسوتم  نامربمایپ  هب  هتشذگ  رد  ام 

اهنت هن  دنا ، هداتفا  وپاکت  هب  تخـس  نآ  ربارب  رد  اه  یباهو  تسا و  یهلا  هاگرد  برقم  دارفا  هب  لسوت  لیالد  زا  یکی  هک  ثیدـح  نیا 
ربمایپ اب  وا  يدنواشیوخ  دنویپ  رطاخ  هب  زین  سابع  هب  لسوت  هک  دناسر  یم  هکلب  درادن ، لاکـشا  برقم  دارفا  هب  لسوت  هک  دناسر  یم 

«. انِقساف انّیبن  ّمعب  : » تفگ رمع  اذل  تسا و  یمارگ 

هجوت عون  کی  حلاص و  لمع  عون  کی  ار  نآ  هب  هقالع  زاربا  حلاص و  درف  دوخ  هب  هجوت  دیاب  ناحلاص ، هب  لسوت  رد  هک  نیا  هصالخ 
.تسناد ادخ  هب 

مراهچ لیلد 

اِهب ُهوُعْداف  ینْـسُحلا  ُءامْـسَألا  ِهّللَو  : ) یلاعت هلوق  نم  دیفتـسا  ام  هب  رومأملا  هیف  نوذأملا  ءاعُّدـلاو  هبّالإ  هّللا  وعدـی  نأ  دـحأل  یغبنی  ـال  »
(2) (« . َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنْوَزُْجیَس  ِِهئامْسَأ  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  اوُرَذَو 

420 ص : 

/ص33. نامه [ 1 - ] 1
.180/ فارعا ص 180 _  لسوتلا ،» هقیقح  یلا  لصوتلا  [ » 2 - ] 2
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هیآ زا  هک  تسا  ناـمه  هدـش  هداد  هزاـجا  هک  ییاـعد  هویـش  و  ادـخ ، دوخ  هب  زج  دـناوخب  ار  ادـخ  هک  تسین  هتـسیاش  سک  چـیه  رب  »
ادخ ياه  مان  رد  هک  ار  یهورگ  دیناوخب ، اه  مان  نآ  اب  ار  ادخ  کین ؛ ياهمان  تسادخ  يارب  دیامرف : یم  هک  نانچ  دوش ، یم  هدافتسا 

«. دننیب یم  ار  دوخ  لامعا  رفیک  يدوز  هب  نانآ  دینک ، اهر  دننک  یم  يورجک 

خساپ

: اریز تسین  یباهو  ياعدم  رب  هاوگ  تحص ، ضرف  رب  تسا و  دودرم  رهاظ  هب  هدش  دای  راتفگ 

« هّللا  » ماـن اـب  اـهنت  ار  ادـخ  تسین  مزـال  زگره  اریز  تسین ، حیحـص  هب » ّـالإ  هّللاَوعدـی  نأ  دـحأل  یغبنی  ـال  : » دـیوگ یم  هک  نیا  ًـالّوا :
.تسا هدش  فیرحت  قارع ، مظعا  ماما  ترابع  ایوگو  ، دناوخ ناوت  یم  امسا  مامت  اب  ار  ادخ  اریز  میناوخب ،

تـسا نیا  امـسا  رد  داحلا  ینعم  .میزرون  داحلا »  » وا ياه  مان  رد  و  میناوخب ، وا  ياه  مان  اب  ار  ادـخ  هک  تسین  نیا  زج  هیآ  دافم  ًاـیناث :
وا يارب  ناوت  یمن  ینعی  تسا ، یفیقوت » ادخ  يامسا  » دنیوگ یم  اذل  تسین و  وا  ماقم  هتسیاش  هک  میناوخب  یتافـص  امـسا و  اب  اروا  هک 

فیـصوت دـناوخ و  تسا  هدرک  فیـصوت  هدـناوخ و  دوخ  هک  یتافـص  امـسا و  نامه  اب  ار  وا  دـیاب  هکلب  دراذـگ ، دوخ  شیپ  زا  یمان 
.دومن

يامسا ریغ  هب  ار ، ادخ  لسوتم ، درف  رگم  دراد ؟ یباهو  ياعدم  اب  یطابترا  هچ  هیآ  نیا  مینک : یم  لاؤس  یمارگ  هدنناوخ  زا  ام  نونکا 
هب هک  یعقوم  اقـستسا  تقو  رد  باـطخ  نب  رمع  رگم  َکِّیبَِـنب ؟» َکـَْیلإ  ُلَّسَوـَتأ  ّینإ  َّمُهّللَا  : » دـیوگ یمن  رگم  دـناوخ ؟ یم  وا  یعقاو 

؟ دیزرو داحلا  ادخ  مان  رد  رگم  دناوخ ؟ وا  حیحص  مان  ریغ  هب  ار  ادخ  دش ، لسوتم  ربمایپ  يومع 

هب هدیشک و  هت  باتک  هدنسیون  بلاطم  هک  تسا  یکاح  لالدتسا  عون  نیا 

421 ص : 
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.دزادنا یم  تسد  یکاشاخ  سخ و  ره  هب  تهج  نیا  زا  هدروخ و  گید  هت  هب  قیقحت  ریگفک »  » حالطصا

: مینک هجوت  زین  دنک ، یم  لقن  یبرع » نب  نیدلا  یحم  » زا هک  ینخس  هب  تسا  بوخ 

(1) «. قدص هربخو  بیرق  ّهنإ  انربخأ  دقو  برقلا  بلط  وه  اّمنإ  لّسوَّتلا  ّنإف  هریغب  هّللا  یلإ  لّسوُتی  «ال 

هب وا  هک  تسا  هداد  ربخ  ادخ  تسا و  ادخ  هب  یکیدزن  برق و  بلط  لسوت  اریز  تسج ، لّسوت  ناوت  یمن  ادخ  ریغ  هلیسو  هب  ادخ  هب  » 
« دشاب یم  تسار  وا  ربخ  تسا و  کیدزن  ام 

ار ادـخ  هک  نیا  اب  ناـنآ  دوخ  هک  نیا  هاوگ  هب  درادـن ، نیقی  یبرعلا  نبا  راـتفگ  تحـص  هب  یعاـفر  ياـقآ  دوخ  هک  مینک  یم  رکف  اـم 
.دنوش یم  لسوتم  نامیا  اب  ردارب  تایح و  لاح  رد  ربمایپ  ياعد  هب  دنناد  یم  کیدزن 

هک یحلاص  لامعا  ناسب  دـشاب ، یم  برق  داجیا  هیام  دوخ  هدوب و  اعد  تباجتـسا  للع  زا  لسوت  دوخ  هک  دـنلفاغ  هتکن  کـی  زا  ناـنآ 
.دناوخ دیهاوخ  هدنیآ  رد  ار  تمسق  نیا  حورشم  دهد ؛ یم  ماجنا  ناسنا 

مجنپ لیلد 

؟ دراد دوجو  ناحلاص  ماقمو  تساوخرد  نایم  یطابترا  هچ 

رطاخ هب  دنراد ، ادخ  دزن  یتلزنم  ماقم و  ناحلاص  رگا  هک  تسا  نیا  دنا  هداد  زین  یفسلف  گنر  نآ  هب  هک  نانآ  یملع )!( لیلد  نیرخآ 
لوصحم هک  نانآ  تلزنم  ماقم و  و  ام ، نایم  یطابترا  تروص  نیا  رد  .دنا  هدروآ  اج  هب  هک  تسا  یحلاص  لامعا 

422 ص : 

ص180. لسوتلا ،» هقیقح  یلا  لصوتلا  [ » 1 - ] 1
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؟ دیوجب برقت  دناوت  یم  يرگید  صخش  يدرف  راک  لوصحم  اب  هنوگچ  درادن ، دوجو  تسادخ  هار  رد  نانآ  ششوک  یعس و 

: دسیون یم  یعافر  هراب  نیا  رد 

ًاذإ فیکف  ّقح ، نم  هیف  مکل  سیلو  هل  هیعـس  ّنأ  نودّـکأتمو  هیعـس  نم  هل  هیتأـتم  همرحلاو  هناـکملا  هذـه  ّلـک  ّنأ  نوملعت  متمد  اـمف  »
(1) «. هّرذ لاقثم  اهنم  مکل  سیلو  اهب  هّللا  هّصتخا  هناکمو  هقالع  هّیأ  مکل  سیل  همرحو  هنوکلمت  هاجب ال  هّللا  یلإ  نولّسوتم 

هک دیوش  یم  لسوتم  یماقم  هب  هنوگچ  دیرادن ، یقح  نآ  رد  امـش  تسوا و  شـشوک  لولعم  مارتحا  ماقم و  نیا  دیناد  یم  هک  امـش  »
«. تسا هدرک  دوخ  ناگدنبزا  یخرب  صوصخم  ار  نآ  ادخ  هک  یماقم  تسین ؟ امش  رایتخا  رد 

کنیا .تسا  یکی  ود  ره  نومـضم  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  يا  هلمج  هیواحط » دـیاقع   » حراش زا  دوخ ، راتفگ  دـییأت  يارب  سپـس  يو 
: وا هلمج 

بِجأ نیحلاصلا  كدابع  نم  نالف  نوکل  لوقی : لّسوتملا  ّنأکف  ءاعُّدلا  هباجتـسا  نیبو  هب  لسوتملا  حالـص  يأ  کلذ  نیب  هبـسانُم  «ال 
«. یئاعد

ینالف نوچ  دـیوگ : یم  لسوتم  درف  تسین ، ناسنا  ياـعد  ندـش  هتفریذـپ  لـسوتم و  دروم  صخـش  ماـقم  ناـیم  یطاـبتراو  تبـسانم  »
«. ریذپب ارم  ياعد  سپ  تسا  وت  حلاص  ناگدنبزا 

خساپ

میبلط و یم  ترذعم  میدرک  لقن  هدرتسگ  تروص  هب  ار  نانآ  لیلد  هک  نیا  زا 

423 ص : 

ص 181. لسوتلا ، هقیقح  یلإ  لصوتلا  [ 1 - ] 1
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، دـنرادن یفاک  یهاگآ  لسوت ، لمع  تیهام  زا  ناـنآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  لالدتـسا  نیا  .میزرویم  ترداـبم  نآ  خـساپ  هب  نونکا 
تـساوخرد هک  دنیامن  یمروصت  دننک و  یم  یفن  هب » لسوتم   » تلزنم ماقمو و  اعد  تباجتـسا  نایم  ار  يدنویپ  طابترا و  عون  ره  اذلو 

شزرو یکی  نآ  ددرگ ، دـنمورین  يوق و  يرگید  ات  دروخب ، بابک  يدرف  هک  تسا  نیا  ناسب  ربمایپ ، تلزنم  ماـقم و  طیـسوت  اـب  اـعد 
نم دیوگ : یم  هک  تسا  یـسراف  فورعم  لثم  ناسب  لسوت  دروم  هک  دننک  یم  روصت  ماجنارـس  و  دوش ، تسردنت  يرگید  ات  دـیامن ،

.تشون نیفلا  همالع  هک  منآ  نم  دنیوگ  یم  هک  تسا  یملع  فورعم  لثم  ناسب  ای  و  ناولهپ ، دوب  متسر  هک  منآ ،

.درادن یهاگآ  نآ  تیهام  زا  هک  دنک  داقتنا  یلمع  زا  يا  هدنسیون  هک  تسا  فسأت  ياجو 

: دیامرف یم  رتلماک  هچره  تحارص  اب  هک  دیجم  نآرق 

(1) ( . یعَس ام  ّالإ  ِناْسنِإلل  َْسَیل  ْنَأَو  )

«. تسین يزیچ  تسا ، هدروآ  تسدب  هدرک و  ششوک  هک  ار  هچنآ  زج  یناسنا ، ره  يارب  »

رارقرب وا  لمعو  نم  نایم  یطابترا  اـت  و  دومن ؟ يرادرب  هرهب  دـنا ، هداد  ماـجنا  نارگید  هک  یلمع  زا  ناوت  یم  هنوگچ  تروص  نیا  رد 
؟ تسیچ وا  تلزنم  ماقم و  اب  ام  دنویپ  هک  مینیبب  نونکا  .ددرگ  یمن  عقاو  دیفم  نم  لاح  هب  وا  تلزنم  ماقم و  زگره  ددرگن ،

ناور حور و  رد  ینوگرگد  عون  ره  دسر و  یم  ناشیا  هب  دارفا  یگتسیاش  هزادنا  هب  يدنوادخ  فاطلا  یهلا و  ضیف  هک  تسین  یکش 
لوزنو ینوگرگد  هیام  دارفا 
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: تسا نآرق  تایآ  بلطم  نیا  دهاش  ددرگ و  یم  قح  فطل  ضیف و 

(1) ( . ...ْمُکُءاعُد الَْول  ْیبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  )

«. دنک یمن  هجوت  امش  هب  ادخ  دشابن  امش  شتسرپ  تدابع و  رگا  وگب  »

(2) ( . ...ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  موَِقب  ام  ُرِّیَُغی  هّللا ال  َّنِإ  )...

«. دننک ضوع  ار  دوخ  عضو  نانآ  هک  نآ  ات  دزاس ، یمن  نوگرگد  ار  یهورگ  عضو  دنوادخ  »

همانرب رد  ات  دـیامن ، داجیا  ینوگرگد  دوخ  رد  دـنک و  شـشوک  دـیاب  یهلا  فطل  ندروآ  دورف  لازنا و  رد  لسوتم  صخـش  نیارباـنب 
.دیآ دیدپ  ینوگرگد  زین  یهلا 

؟ ددرگ یم  باجتسم  وا  ياعد  هک  دنک  یم  هچ  ایلوا  ایبنا و  هب  لسوتم  درف  هک  مینیبب  دیاب  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب 

صقان تلع  دوبن ، لسوت  نیا  رگا  تسا و  یهلا  فطل  لوزن  تمحر و  ندـمآ  دورف  للع  هلـسلس  رد  یهلا  هاگرد  نازیزع  هب  وا  لـسوت 
زامن هب  اه  تسیلایرتام  داریا  ناسب  لسوت  عوضوم  هب  نانآ  لاکـشا  .دوبن  یفاک  یهلا  فطل  لوزن  رد  وا ) لمع  صخـش ، نامیا  دـننام  )

دح هب  ایرد  ياهبآ  تسا و  دـعاسم  ناراب  لوزن  يارب  يوج  عاـضوا  رگا  دـنیوگ : یم  ناـنآ  تسادـخ ، زا  ناراـب  تساوخرد  ناراـب و 
امش هاوخ  دمآ ، دهاوخن  ناراب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دمآ ، دهاوخ  ناراب  ًاعطق  هدیسر  عابشا  دح  هب  اوه  رد  راخب  هدش و  ریخبت  یفاک 

.دییامنن ای  دییامنب  اعد 

یهلا رظن  زا  هک  میا  هدرک  نهربم  میا و  هتشون  هفسلفو » ملع  هاگدید  زا  تشونرس   » باتک رد  هدرتسگ  روط  هب  ار  لاکشا  نیا  خساپ  ام 
للع وزج  رثؤم  ياعد  اه ،
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للع عومجم  زا  اـم  نوچ  دوبن و  یفاـک  تمحر  لوزن  رد  يوج  عاـضوا  دوـبن ، اـعد  نیا  رگا  تسا و  اـه  هدـیدپ  رگید  ناراـب و  لوزن 
« رداک  » زا رثؤم » ياعد   » هک مینک  یم  روصت  میراد ، راکو  رـس  يدام  للع  اب  اهنت  للع  نایم  زا  و  میرادـن ، لـماک  یهاـگآ  اـه  هدـیدپ 

.دشاب یم  جراخ  اه  هدیدپ  للع 

یم هدرک و  یقلت  رثا  یب  فرـصم و  یب  رما  کی  ار  ایلوا  ماقم  هب  لسوت  نانآ  .مییوگ  یم  یباهو  نایاقآ  باوج  رد  ار  خساپ  نیا  نیع 
اب مرتحم و  تاوذ  هب  لسوت  دنیوگ ، یم  تهج  نیا  زا  تسا ، ناحلاص  تلزنم  ماقم و  نامه  لسوت ، لها  رظن  زا  رثؤم  اهنت  هک  دنرادنپ 

!؟ دراد اعد  تباجتسا  عوضوم  هب  یطابترا  هچ  تلزنم  ماقم و 

ار نانآ  تدوم  ادخ  هک  تسا ، یمرتحم  تاوذ  ادـخ و  نازیزع  هب  هقالع  راهظا  ایلوا ، ناربمایپ و  ًاصوصخ  حـلاص  دارفا  هب  لسوت  هکلب 
: تسا هدومرف  هک  اجنآ  هدرک ، بجاو  ام  يارب 

(1) (. ...یبْرُقلا ِیف  َهَّدَوَملاّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئسَأ  ُْلق ال  )

«. نم ناگتسب  هرابرد  یتسود  زج  مبلط ، یمن  یشاداپ  امش  زا  وگب  »

یم مارتحا  نآ  هب  نانآ  هک  هچنآ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  دنک و  یم  داجیا  ینوگرگد  ام ، ناور  حور و  رد  دارفا  نینچ  هب  لسوت 
نانآ هیبش  یتاهج  ای  یتهج و  زا  هک  دنک  يراک  ماجنارس  و  درامـشب ، مارح  لالح و  ار ، نانآ  مارحو  لالح  دراذگب ، مارتحا  دنراذگ ،

.ددرگ

ماقم ام و  نایم  يدـنویپ  مییوگب  هک  میراد  قح  زاب  دـشاب ، یم  هدـننک  نوگرگد  نیرفآ و  لماکت  لسوت  دوخ  هک  تروص  نیا  رد  ایآ 
!؟ تسین نانآ 
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وا هب  لسوت  لاح ، نیع  رد  تسا و  یحور  یگتسیاش  یحور و  لماکت  هب  برق  هیام  دوخ  ادخ  زیزع  هب  هقالع  زاربا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.دوش یم  باجتسم  وا  ياعد  تهج  نیا  زا  ددرگ  یم  دارفا  لمع  یقالخا و  سناجت  هیام 

دوجو ناهج  نادنمدرخ  القع و  نایم  هک  هدام  ناهج  ياه  تطاسو  اه و  تعافش  هرابرد  هرخألاب  میدرک ، رظن  فرص  خساپ  نیا  زا  ام 
ایآ دوش ؟ یم  رظن  فرـص  راکهنگ  ریـصقت  زا  دنمتردق  درف  کیدزن  رد  يزیزع  طیـسوت  اب  هنوگچ  و  دوش ؟ یم  يرواد  هنوگچ  دراد 

!؟ دنریذپ یم  ار  دارفا  طیسوت  و  دنهد ، یم  نت  حیحص  ریغ  لمع  نینچ  هب  هنوگچ  ناهج  يالقع  همه  نیا 

تسا نیا  فده  هکلب  میناد  یم  رادمامز  درف  کی  زیزع  طیـسوت  ناسب  ار  یهلا  هاگرد  نازیزع  هب  لسوت  ماقم  ام  هک  دوشن  روصت  هتبلا 
؟ دراد یطبر  هچ  وت  هب  تسا  زیزع  وا  دـیوگ ، یمن  يرتالاب  ماقم  چـیه  تسین و  هنادرخبان  لمع  کی  ـالقع  ناـیم  یلمع  نینچ  نیا  هک 

.دنک یم  یقلت  لسوتم  یحور  ینوگرگد  هیام  ار ، وا  بوبحم  هب  هقالع  زاربا  و  دشیدنا ، یم  دوخ  هب  برقت  ار  وا  هب  برقت  هکلب 

لسوت لیالد  هک  هدیسر  نآ  تقو  نونکا  دندیدرگ ، حالس  علخ  ًالماک  تفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  لسوت  نافلاخم  لیالد  اج  نیا  ات 
.میهد رارق  ثحب  دروم  تنس  باتک و  هاگدید  زا  ار  ایلوا  ایبنا و  هب 

لسوت زاوج  لیالد 

یمالسا ثیداحا  نآرق و  تایآ  اب  لالدتسا  . 1

کی ندوبن  عونمم  تسا ، ادیپ  هتفگان  یلو  تسین ، عورشمان  عونمم و  نآرق  رظن  زا  ایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  هک  دومن  تباث  هتشذگ  ثحب 
یمالسا ثیداحا  نآرق و  تایآ  یسررب  اب  نونکا  تسین ، نآ  ندوب  دنمدوس  دیفم و  رد  یفاک  لمع ،
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هک درک  میهاوـخ  نشور  دـنوادخ  تساوـخ  هب  و  میهد ، یم  رارق  یـسررب  دروـم  ندوـب  دـنمدوس  دـیفم و  رظن  زا  ار  لـسوت  عوـضوم 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دیامن ، یم  توعد  لمع  نینچ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالسا ، سدقم  تعیرش 

(1) ( . َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلیبَس  یف  اوُدِهاجَو  َهَلیِسَولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

راگتـسر ات  دـینک ، داهج  ادـخ  هار  رد  و  دـییامن ، لیـصحت  هلیـسو  وا ، يوس  هب  و  دـیزیهرپب ، ادـخ ) اب  تفلاخم  زا  ) ناـمیا اـب  دارفا  يا  »
«. دیوش

: تسا بلطم  ود  یسررب  ورگ  رد  هیآ ، دافم  زا  یهاگآ 

؟ تسیچ برع  تغل  رد  هلیسو »  » يانعم . 1

؟ هن ای  تسه  هلیسو »  » هب کسمت  قادصم  یهلا  يایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  ایآ  . 2

یم رازبا » ، » نآ هب  زین  یـسراپ  نابز  رد  هک  تسا  ییانعم  نامه  هب  ینعی  تسا  هدـمآ  هب » ُلَّسوَُتی  اـم   » ینعم هب  برع  تغل  رد  هلیـسو » »
.دنیوگ

.دنا هدرک  حیرصت  تقیقح  نیا  هب  برع  تغل  ناسیون  گنهرف 

: دیوگ یم  تادرفم »  » رد بغار » »

یهو هعیرَّشلا  مراکم  يّرحتو  هدابعلا  ملعلاـب و  هلیبس  هاـعارم  یلاـعت  هّللا  یلإ  هلیـسولا  هقیقحو...هبغرب  ءیّـشلا  یلإ  لُّصوَّتلا  هلیـسولا : »
«. هبرُقلاک

شتسرپ شناد و  اب  ار  ادخ  هار  هک  تسا  نیا  ادخ  يوس  هب  ییوج  هلیسو  تقیقح  تسا و  قایتشا  لیم و  اب  فده  هب  ندیسر  هلیـسو : »
(. دور یم  راک  هب  هب » بّرقتی  ام   » ینعمرد هک  «.) تسا برق »  » ناسب ظفل  نیا  .میشاب  قالخا  مراکم  يوجتسج  رد  و  مییامیپب ،

428 ص : 

.35/ هدئام [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 449 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_428_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دسیون یم  برعلا » ناسل   » رد روظنم » نبا  »

برقُتیو ءیـشلا  یلإ  هب  لَّصوـُتی  اـم  لـصألا  یف  یهو...هـیلإ  بَّرقت  اذـکب : هـیلإ  لَّسوـتو  لـمعب  هـیلإ  بَّرقت  اذإ  هلیـسوب  هـیلإ  لَّسوـت  »
«. تاعّوطَّتلا عاونأو  لفاّونلاو  ضئارفلا  ءادأب  هّللا  یلإ  بُّرقَّتلا  ُقیرط  هب  ِکلُس  صلاخ  لمع  ّلک  یلع  قلطیو...هب 

یم هلیسو  دوش ، ذاختا  یفده  هب  تبسن  هک  يا  هلیسو  ره  هب  تقیقح  رد  و  هیلإ » لسوت   » دنیوگ یم  دیوج  برقت  یلمع  هب  یسک  رگا  »
«. تابحتسم ضیارف و  ماجنا  دننام  تسا ، ادخ  يوس  هب  هلیسو  دنروایب  ادخ  يارب  هک  یصلاخ  لمع  ره  دنیوگ ،

: دیوگ یم  سورعلا » جات   » رد يدیبز » »

«. ریغلا یلإ  هب  بّرقتی  ام  هلیسولا  ُّيرهوجلا  لاقو  لئاسولا  ُعمجلاَو  ...ُهَلیسَولا  »

«. دنیوگ یم  هلیسو  نآ  هب  دوشب ، يرگید  هب  یکیدزن  هیام  هک  يزیچ  ره  دیوگ ، یم  يرهوج  تسا ، هلیسو  عمج  لیاسو  »

هک هریغ  و  ریثا » نبا  «، » هیاهن  » دـننام دراد ، دوجو  میدرک  لقن  هک  هچنآ  نیع  ای  هیبش  ییاه  هلمج  برع ، تغل  ياه  گنهرف  بلاغ  رد 
.دوش یم  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا 

هب يدروم  رد  مه  رگاو  تسا  يزیچ  يارب  ییوج  هلیـسو  نامه  هلیـسو ، یقیقح  ینعم  هک  درک  تباـث  تغل  لـها  صوصن  زا  زارف  نیا 
دراد و دوجو  يزاجم  ياه  لامعتـسا  بلاـغ  رد  هک  تسا  یتیاـنع  تبـسانم و  يور  دورب  راـک  هب  برق ) هلیـسو  هن  «) برق  » دوخ ینعم 

یم هدارا  ببسم  دنیوگ و  یم  ببس  یهاگ  برع  نابز  رد  تسا و  یکیدزن  برق و  ببس  برقت ، هلیسو  هک  دشاب  نیا  تبـسانم  دیاش 
.تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  تغالب ، نف  رد  و  دننک ،

، دوشن تباث  مود  بلطم  ات  یلو  دیدرگ  هدوشگ  تسخن  لکشم  اج  نیا  ات 
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تابحتسم ضیارف و  يادا  هک  تسین  یکش  دنک و  یم  توعد  ییوج  هلیـسو  هب  ار  ام  هیآ  نیا  اریز  تسین ، یفاک  تسخن  تمـسق  اهنت 
.تسا یبوبر  ماقم  هب  برقت  يارب  هلیسو  نیرت  یلاع  تاهورکم  تامرحم و  زا  يراددوخ  و 

: دیامرف یم  نینچ  دیوج ، برقت  نآ  اب  دیاب  نمؤم  هک  يا  هلیسو  هرابرد  دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

ِصالخإلا ُهَمَلَکو  ِمالـسإلا ، ُهَوْرِذ  ُهَّنإف  ِِهلیبَس ، یفُداهِجلاَو  ِهلوُسَِربَو ، ِِهب  ُنامیإلا  ُهَناْحبُـس ) ) ِهّللا یلإ  َنُولِّسوَتُْملا  ِِهب  َلَّسََوت  ام  َلَْـضفأ  ّنإ  »
ِْتیَْبلا ُّجـحَو  ِباـقِعلا  َنِم  ٌهَّنُج  ُّهنإـف  َناـضَمَر  ِرْهَـش  ُموَصو  ٌهَبِجاو ، ٌهَضیرَف  اـّهنإف  ِهاـکَّزلاُءاتیإو  ُهَّلِملا  اـّهنإف  ِهالـصلا  ماـقإو  هَرْطِفلا  اـّهنإف 

َهَئیطَخلا ُرِّفَُکت  اهَّنِإَف  ّرِّسلا  ُهَقَدَصَو  ِلجألا  یف  ٌهأْسنَمَو  ِلاملا  یف  ٌهاْرثَم  اّهنإف  ِمِحَّرلا  ُهَلِصَو  َْبنَّذلا  ِناضَحُریَوَْرقَْفلا  ِنایْفنَی  امُهَّنإف  ُهُراِمتْعاَو 
«. ِناوَهلا َعراصَم  یقت  اّهنإف  ِفوُْرعَْملا  ُِعئانَصَو  ِءوُّسلا  َهَتیِم  ُعَفْدَت  اّهنإف  ِهینالَعلا  ُهَقَدَصَو 

: تسا ریز  روما  دنیوج ، یم  برقت  ناحبس  يادخ  هب  نآ  هلیسو  هب  نالسوتم ، هک  يا  هلیسو  نیرترب  »

نتفگ اب  ادـخ  یگناگی  هب  رارقا  .تسا  مالـسا  يدنلبرـس  راشتنا و  ببـس  هک  ادـخ  هار  رد  داهج  و  وا ، ربمایپ  هناگی و  يادـخ  هب  نامیا 
هزور تسا ، یهلا  هضیرف  هک  تاکز  يادا  دـشاب ، یم  نید  نکر  هک  زامن  نتـشاد  اپرب  تسا ، يرطف  ناگدـنب  يارب  هک  هّللا ) ّالا  هلاـال  )

، دنزاس یم  كاپ  ار  هانگ  دنرب و  یم  ار  رقف  یناشیرپ و  ود  نیا  هک  نآ ، هرمع  ادخ و  هناخ  جح  شتآ ، زا  تسا  يرپس  هک  ناضمر  هام 
، دـب گرم  زا  هک  راکـشآ  هقدـص  دـنک ، یم  وـحم  ار  هاـنگ  راـثآ  هک  یناـهنپ  هقدـص  تسا ، رمع  لاـم و  شیازفا  هیاـم  هک  محر  هلص 

(1) «. دراد یم  زاب  يراوخ ، تلذ و  هب  التبا  زا  ار  ناسنا  هک  کین  ياهراک  و  دیامن ، یم  يریگولج 

هک نیا  نآو  دراد  یمرب  لسوت  تقیقح  ِيور  زا  هدرپ  نخس ، نیا  رد  ماما 

430 ص : 

هبطخ 106. هدبع ، هغالبلا  جهن  [ 1 - ] 1
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کی زا  ناسنا  یگتـساریپ  يونعم و  یحور و  لاـمک  برق  هیاـم  هک  تسا  یلمع  هلیـسو ، تقیقحو  تسا  ییوج  هلیـسو  ناـمه  لـسوت 
.ددرگ یم  یتخبدب  اقش و  لماوع  ناهانگ و  هتشر 

ناسب دـناوت ، یم  هک  تسا  یمالـسا  ننـس  زا  یکی  یهلا  هاگرد  نازیزع  هب  لسوت  هک  مینک  تباث  نخـس  زا  زارف  نیا  رد  دـیاب  نیاربانب 
هیحان زا  بلطم  نیا  ات  و  ددرگ ، یتخبشوخو  تداعس  بجوم  هرخألاب  قح و  ياضر  هب  لین  يونعم و  برق  هیام  تابحتسم ، ضیارف و 

.دوب دهاوخن  دیفم  دوش ، یم  هدافتسا  ثحب  دروم  هیآ  زا  هک  یلک  ياربک  ددرگن ، تباث  یمالسا  ثیداحا  ای  نآرق و 

: تسا زیچ  ود  زا  فلؤم  هتسویپ  لالدتسا 

، يرغص . 1

، يربک . 2

یلو دننک ، لیـصحت  هلیـسو  دیاب  نامیا  اب  دارفا  هک  نیا  نآ  دراذگ و  یم  ام  رایتخا  رد  ار  یلک  ياربک  ثحب  دروم  هیآ  ثحب ، نیا  رد 
.دوب دهاوخن  دـیفم  یلک  ياربک  تسا ، برق  هیام  هلیـسو و  ادـخ  هاگرد  نازیزع  هب  لسوت  هک  ددرگن  نشور  دوشن و  تباث  يرغـص  ات 

: میزادرپ یم  تمسق  نیا  نایب  هب  نونکا 

: دومن تباث  ناوت  یم  نیملسم ) هریس  نآرق و   ) قیرط ود  زا  ار  بلطم  نیا 

یم کیدزن  ادخ  هب  ار  وا  دـشخب و  یم  برقت  ناسنا  هب  هک  تسا  ذـفان  لیاسو  قرط و  زا  یکی  ضیارف  ماجنا  هک  تسین   (1) یکش . 1
ریما تقیقح  نیا  هب  دزاس و 

431 ص : 

تسا هدش  رما  نآ  هب  هک  تسا  تدوم  راهظا  عون  کی  ربمایپ ، ناکیدزن  نادنزرف و  هب  لسوت  هک  تسا  نیا  قیرط  نیا  هصالخ  [ 1 - ] 1
.دشاب یم  هلیسولا »  » قیداصم زا  تسا  هضیرف  هکنیا  مکح  هب  تدارا  راهظا  نینچ  کی  و 
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.دنا هدرک  حیرصت  هریغو  برعلا  ناسل  رد  روظنم » نبا   » و دوخ ، هبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم

رهاـظ تروص  هب  ار  نآ  هک  تسا  تلاـسر » نادـناخ  یتسود  تـالاوم و   » و یبرق » تدوم   » دـیجم نآرق  صن  هب  یهلا  ضیارف  زا  یکی 
: تسا هدومرف  هک  اجنآ  تسا ، هداد  رارق  تلاسر  رجا  رهاظ ) تروص  هب  هتبلا  )

(1) ( . ...یبرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُْلق ال  )...

«. مناکیدزن یتسود  تدوم و  زج  مبلط  یمن  يدزم  امش  زا  دوخ  تلاسر  غالبا  يارب  نم  وگب : »

، تسا تلاسر  نادناخ  یتسود  یبرقلا » یف  تدوم   » زا دوصقم  هک  دنهد  یم  یهاوگ  یمالسا  نارسفم  مظعم  قافتا  رتاوتم و  ثیداحا 
(2)« موس هار   » باتک رد  ام  دـشاب و  یم  ربمایپ  نادـناخ  ناسنا و  نایم  هباشت  سناجت و  هلیـسو  لماکت ، هیام  تداعـس و  لپ  هک  یتدوم 

روط هب  ناراتـسود ، لماکت  و  تلاـسر ، فادـها  دربشیپ  رد  نآ  ریثأـت  یگنوگچو  هیآ  نیا  نوماریپ  مشـش  مجنپ و  مراـهچ ، ياهـسرد 
هتفگ خـساپ  تسا ، هدـش  حرطم  ینآرق  لیاسم  هب  دراو  ریغ  درف  فرط  زا  هک  ییاه  يریگ  هدرخ  ماـمت  هب  میا و  هتفگ  نخـس  هدرتسگ 

.میا

سیردا نـب  دـمحم  تـسا و« هداد  روتـسد  نآ  هـب  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هـک  تـسا  یهلا  ضیارف  زا  یکی  یبرق » تدوـم  » نیارباـنب
: دیوگ یم  هتخیر و  رعش  بلاق  رد  ار  تقیقح  نیا  لاس 204  يافوتمو  لاس 150 ، دلوتم  یعفاش ،»

، َُهلَز _ ْنأ ِنآر  _ ُقلا ِهّللا ِف_ي  ٌضْرَف ِم_َن  _ُم *** ، ُکُّبُح ِهّللا  ِلو  _ ُسَر ِْتَیب  َلهأ  ای  »

***

432 ص : 

.23/ يروش [ 1 - ] 1
.تسا هدیدرگ  رشتنم  پاچ و  تیالو  نوماریپ  ییاهشواک  دیدج  مان  هب  زین  باتک  نیا  [ 2 - ] 2
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(1) «. َهل َهالَص  ْمُْکیَلع ال  ِّلَُصی  َْمل  ْنَم  ُ_ُم *** ، کَّنإ ِرْد  _ َقلا ِمیظَع  ْمُکافَک ِم_ْن 

نیمه امـش  ماقم  تمظع  رد  تسا ، هدش  دراو  نآرق  رد  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  يا  هضیرف  امـش ، یتسود  یمارگ  ربمایپ  نادناخ  يا  »
«. دوب دهاوخن  حیحص  وا  زامن  دتسرفن  دورد  امش  رب  زامن  عقوم  رد  سک  ره  هک ، سب 

اجنآ دنک ، یم  يربهر  ادخ  ياضر  هبار  ناسنا  هک  تسا  هدـناوخ  یقرط  زا  یکی  ار  تلاسر  نادـناخ  تدوم  تایآ ، زا  یکی  رد  نآرق 
: تسا هدومرف  هک 

(2) ( . ًالیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَمّالِإ  رْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأسَأ  ام  ُْلق  )

«. دنک ذاختا  یهار  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  هک  سک  نآ  رگم  مهاوخ  یمن  یشاداپ  رجا و  امش  زا  دوخ  تلاسر  يارب  نم  وگب  »

نامه میدرک ، هراشا  نآ  هب  هتشذگ  رد  هک  یتروص  هب  یبرق » تدوم   » هک میریگ  یم  هجیتن  میراذگب ، مه  رانک  ار  هیآ  ود  نیا  هاگره 
هکلب تسین  یلاـخو  کـشخ  تدوـم  دوـصقم  هک  میدـش  روآداـی  هتـشذگ  رد  اریز  تسا ، هدـش  دراو  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  یلیبـس » »

نانآ و اب  یْقلُخ  هباشت  نآ ، هجیتن  دوش  یم  تسود  لد  رد  بوبحم  ذوفنو  نیفرط  سناجت  هیام  هک  تسا  هدـنزاس  یمیمـص و  یتسود 
زا فدـه  تسا و  تداعـس  گرزب  هار  تدوـم  نینچ  کـی  تسا و  تاـمرحم  زا  يرود  ضیارف و  هـب  لـمع  وـترپ  رد  یحور  لـماکت 

.دشاب یم  قرط  اه و  لیبس  نینچ  هب  مدرم  يربهر  تلاسر ،

: دیامرف یمو  هدش  روآدای  موس  هیآ  رد  تهج  نیا  زا 

(3) ( . ...ِهّللا َیلَع  ّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  رْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ُْلق  )

433 ص : 

.هیدیجملا هعابطلا  راد  ص 146 ، هرهاق ، ط  هقرحملا ، قعاوصلا  [ 1 - ] 1
.57/ ناقرف [ 2 - ] 2

.47/ أبس [ 3 - ] 3
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«. تسا ادخ  رب  نم  یعقاو  رجا  تسا و  امش  عفن  هب  ما ، هتساوخ  امش  زا  هک  ار  يرجا  وگب  »

هب هن  ددرگ ، یم  رب  ام  دوخ  هب  دـص  رد  دـص  تسا  یناشخرد  جـیاتن  نینچ  ياراد  هدـنزاس و  هک  تدوم  نینچ  عفن  تسادـیپ ، هتفگاـن 
.تلاسر بحاص 

رگاو تسا  هدرک  توعد  نآ  هب  ار  ام  ثحب  دروم  هیآ  رد  ادخ  هک  دشاب  یلیاسو  زا  یکی  دـناوت  یم  یبرق  رد  تدوم  ساسا  نیا  يور 
: مییوگب میوش و  کسمتم  وا  ناکیدزن  ای  وا و  هب  ام 

«. هلآو ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم َکّیبَن  َکیلإ  ُلَّسوتأ  ّینإ  ّمهّللا  »

دای هیآ  رد  هک  تسا  يا  هلیـسو  دوخ  هقالع ، راهظا  نینچ  کیو  میدـش  لسوتم  اهنآ ، هب  دوخ  صاـخ  تدارا  تدوم و  هب  تقیقح  رد 
تـسا ینطاب  یتسود  راهظا  عون  کی  یبرق »  » هب لسوت  تسا و  یبرقلا » يذ   » تدوم لیاسوزا ، یکی  هصالخ : دـشاب  یم  لـخاد  هدـش 

.دشاب یم  هلیسو  عون  کی  دوخ  هک 

رد یمثیه  رجح  نبا  هک  تسا  یفورعم  رعش  ود  دنشاب ، یم  هلیسو »  » قیداصم زا  وا  نادناخو  ربمایپ  دوخ  هک  نیا  رب  هاوگ  نیرت  نشور 
: دیامرف یم  هک  نانچ  تسا  هدرک  لقن  یعفاش  ماما  زا  ار  نآ  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک

ي __ تلیسو ه  __ یلإ ْم  __ُ و ه ي ***  __ تعیرذ ّي  ____ بنلا لآ  »

(1)« یتفیحص نیمیلا  يدیب  ًاد ***  _ي غ_ طُعا مهب  وجرأ 

«. دنهدب نم  تسار  تسد  هب  ارم  لمع  همان  هک  مراودیما  اهنآ  رطاخ  هب  تسادخ ، يوس  هب  نم  هلیسو  ربمایپ  نادناخ  »

: تفگ يو  دیسرپ ، کلام  ماما  زا  ار  ربمایپ  ترایز  هوحن  روصنم  یتقو 

.»؟) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هّللا َلوُسَر  ُلَبْقَتسأ  ْمأ  اوُعْدأو  هَلبِقلا  ُِلبْقتسأ  هّللا  دبع  ابأ  ای  »

434 ص : 

.هیدیجملا هعابطلا  راد  ص 178 ، هرهاق ، ط  هقرحملا ، قعاوصلا  [ 1 - ] 1
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.»؟ ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  ور  ای  میامنب  اعد  منک و  هلبق  هب  ور  ایآ  »

: تفگ يو  خساپ  رد  کلام 

هّللا کُعِّفشیف  هب  عفشتساو  هلبقتسا  لب  همایقلا  موی  هّللا  یلإ  مالسلا ) هیلع   ) مدآ کیبأ  ُهلیسوو  َُکتَلیسَو  َوُهَو  ْهنَع  َکَهجو  ُفِرْصَت  َِمل  »
(1) ( «. مُهَسُفنأ اومَلَظ  ذإ  مّهنأ  ولَو   :) یلاعت هّللا  لاق 

عیفـش ار  وا  نک ، وا  هب  ور  تسا  زیخاتـسر  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ وت  ردـپ  هلیـسو  وت و  هلیـسو  وا  یبات ؟ یمرب  يو  زا  هرهچ  ارچ  »
«. دننک متس  نتشیوخ  سفن  هب  نانآ  رگا  دیامرف  یم  ادخ  دریذپ ، یم  وت  قح  رد  ار  وا  تعافش  ادخ  هدب  رارق  دوخ 

: دیوگ یم  يدوهمس 

«. هعم ّماتلا  بدألا  نسحو  ءاعدلا  دنع  هلابقتسا  ّیبنلاب و  لسوتلاو  هرایزلا  رمأ  نم  هیلع  لمتشا  امو  کلام  نم  مالکلا  اذه  یلإ  رُظناَف  »

«. دنک یم  نایبوارباربرد  ار  بدا  لامکو  لابقتساو  ربمایپ  هب  لسوتو  ترایز  هوحن  هنوگچ  رگنب ، کلام  نخس  رد  »

نآرق هک  دنـشاب  یم  یلیاسو  زا  یکی  ییاوقت  ياه  تیـصخش  ناربمایپ و  هک  تفگ  ناوت  یم  تاملک  دهاوش و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
رگا صخألاب  تسین ، تاـمرحم  كرت  ضیارف و  ماـجنا  هب  رـصحنم  هیآ  رد  هلیـسو  زگره  و  تسا ، هدرک  رما  اـهنآ  هب  لـسوت  هب  ار  اـم 

.ددرگ همیمض  میدرک  لقن  هک  هچنآ  هب  تسا  هدیسر  ام  هب  هلیسو  ریسفت  رد  تیب  لها  قیرط  زا  هک  یتایاور 

(2) .دییامرفب هعجارم  ناهرب  ریسفت  هب  دروم  نیا  رد 

435 ص : 

.2/1376: ءافولا ءافو  [ 1 - ] 1
.1/469: ناهرب ریسفت  [ 2 - ] 2
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نیملسم هریس  اب  لالدتسا  . 2

هراشا

قیداصم و زا  یکی  نانآ  رظن  رد  نانمادـکاپ  ناحلاص و  هب  لـسوت  هک  ددرگ  یم  نشور  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  هریـس  هب  هعجارم  زا 
تسا هدیـسر  تلاسر  نادناخ  زا  هک  یثیداحا  همیمـض  هب  بلطم  نیاو  تسا  هدومرف  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  هلیـسو »  » دارفا

اب يرجه  متـشه  نرق  زا  هک  هورگ  نیا  تفلاخم  یقافتا ، نینچ  اب  دـشاب و  نایباهو ) ياـهنم   ) ناـهج ناناملـسم  رظن  رگناـیب  دـناوت  یم 
، تسا هدش  دراو  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا  ناناملـسم و  هریـس  کنیا  تشاد ، دـهاوخن  يررـض  دـنا ، هدرک  تفلاخم  لسوت  عوضوم 

.میزادرپ یم  ثیداحا  نایب  هب  سپس  هدش  روآدای  ار  ناناملسم  هریس  ًالبق 

ربمایپ يومع  سابع  هب  لسوت  فلا :

هراشا

ایآو میروآ  یم  اج  نیا  رد  ار  اهنآ  راتفگ  نتم  ام  دنا و  هدرک  لقن  ناخروم  ناثدحم و  زا  یهورگ  ار  بلطملادبع  نب  سابع  هب  لسوت 
.تسین ام  رظن  دروم  ًالعف  تسا ، هدوب  يددعتم  ياه  هعقاو  ای  تسا  هعقاو  کی  هب  طوبرم  اهنآ  همه 

یم هباحصلا » هفرعم  یف  هباغلا  دسا   » باتک رد  يافوتم 630  يرزج » میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  نب  یلع  نیدـلازع  ریثا  نبا  . » 1
: دسیون

هّللاو اذـه  رمع : لاقف  ضرألا  تبـصخأو  هب  یلاعت  هّللا  مهاقـسف  طحَقلا  َّدتـشا  اَّمل  هدامَّرلا  ماع  ساّبعلاب  باّـطخلا  نب  رمع  یقـسَتساَو  »
: ناّسح لاقو  هنم  ناکملاو  هّللا  یلإ  هلیسولا 

، سا _ بعلا هّر  _ ُغب ما  _ مغلا یقسف  _ا ***  ُنبدج عباتت  _د  قو مامإلا  َلأس 

، ِسا _ّ نلا َنود  َكاذب  ّیبّنلا  َثِرو  يذ *** ، _ّ لا هدلاو  اُونِصو  ّیبَّنلا  ّمع 

***

436 ص : 
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.سأ _ َیلا _َد  َْعب ِبانجألا  َهَّرَضُْحم  ْتَحَبصأف *** ، َدالِبلا  هب  ُهلإلا  ایحأ 

(1) «. نیَمَرحلا یقاس  کل  ًائینه  نولوقیو  سابعلاب  نوحَّسمتی  اوقفط  ساّنلا  یقُس  اّملو 

و درک ، باریـس  ار  نانآ  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دومن ، ناراب  بلط  سابع  هلیـسو  هب  رمع  دیـسر ، جوا  هب  یطحق  یتقو  هدامر  لاـس  رد  »
ادخ دزن  یماقم  ادخ و  يوس  هب  تسا  ام  هلیـسو  سابع  دنگوس  ادخ  هب  تفگو  درک  مدرم  هب  ور  رمع  سپ  دـیدرگ ، زبسرـس  اه  نیمز 

: تفگ دورس و  يراعشا  دروم  نیا  رد  تباث » نب  ناسح  » دراد

، دومن ناراب  تساوخرد  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  دیدش  یطحق  هک  یماگنه  اوشیپ ،

، درک باریس  ار  مدرم  سابع  تینراون  هب  نامسآ  ربا  هاگنآ 

، تسا ربمایپ  ردپ  ياتمه  ربمایپ و  يومع  هک  سابع 

، تسا هدرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  تلزنم  ماقم و 

، درک هدنز  ار  اه  نیمزرس  وا  هلیسو  هب  دنوادخ 

.دیدرگ زبسرس  يدیمون  زا  سپ  اج  همه 

ود یقاس  يا  وت  رب  نیرفآ  دنتفگ  یم  دنتـسج و  یم  كربت  سابع  ندـب  رب  تسد  حـسم  اب  مدرم  تفرگ ، ار  اج  همه  ناراب  بآ  یتقوو 
«. مرح

نآو دزاس  یم  فقاو  هیآ  ریـسفت  هب  ار  ام  تسا ، هدـش  دراو  يراخب ) حیحـص   ) رد زین  نآ  زا  یتمـسق  هک  یخیرات  هعطق  نیا  هظحـالم 
قیداصم زا  یکی  هک  نیا 

437 ص : 

.رصم :3/111،ط  هباغلا دسا  [ 1 - ] 1
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هچ ددرگ ، یم  لسوتم  یعاد و  رد  یگتـسیاش  ببـس  برق و  هیام  دوخ  هک  تسا  یتلزنم  بحاص  مرتحم و  تاوذ  هب  لـسوت  هلیـسو » »
: تفگ هک  نیا  زا  رت  نشور  يریبعت 

«. هنم ُناکَملاَو  هّللا  یلإ  ُهَلیسَولا  هّللاو  اذه  »

حَنِملاب هیندّللا  بهاوملا   » باتک رد  لاس 923  يافوتم  « یطویـس نیدلا  لالج   » رـصاعم رکب  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا   (1)« ینالطسق .» 2
: دسیون یم  تسا  هدش  پاچ  رصم  رد  هک  هّیوبَّنلا » هریّسلا  یف  هّیدمحملا 

دلاولل دـلولا  يری  ام  ساّبعلل  يری  ناک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  ّنإ  ساّنلا  اهّیأ  ای  لاق  ساـّبعلاب  یقـستسااّمل  رمع  ّنإ  »
تاومألاو ءایحألاب  ًاقلطم  لُّسوتلا  عنم  نم  لوق  لطبی  اذهبو  لّسوَّتلاب  حیرصَّتلا  هیفف  یلاعت  هّللا  یلإ  ًهلیـسو  هوذخَّتاو  هّمع  یف  هب  اودتقاف 

«. ّیبّنلا ریغب  کلذ  عنم  نم  لوقو 

دینک يوریپ  وا  زا  تسیرگن ، یم  يردپ  هدید  زا  سابع  هب  ادخ  ربمایپ  مدرم ، يا  تفگ  دومن ، ناراب  بلط  سابع  هلیسو  هب  رمع  یتقو  »
ار لسوت  هک  یناسک  راتفگ  قیرط  نیا  زا  تسا و  لسوت  زاوج  هب  حیرـصت  لمع  نیا  رد  دیهد ، رارق  ادخ  يوس  هب  دوخ  هلیـسو  ار  وا  و 

(2) «. ددرگ یم  لطاب  دنا  هدرک  میرحت  ربمایپ  ریغ  هب  ای  ًاقلطم و 

حراش  » هکلب تسا ، هدروآ  ار  نآ  بهاوملا »  » رد ینالطسق » ، » اهنت هن 

438 ص : 

يو هک  تسا  نیا  حیحـص  یلو  دوـش  یم  هتفگ  لاس 853  يافوتم  دلوتم 773  رجح  نب  یلع  نب  دـمحا  هب  ینالطـسق  یهاگ  [ 1 - ] 1
دنچ ره  بدألا ،» هناحیر   » دوخ سیفن  باتک  ص 458  دلج 4 ، رد  سردم  موحرم  ام  راوگرزب  داتسا  ینالطسق و  هن  تسا  ینالقـسع 

ار یمثیه  نبا  ص 471 ،  دـلج 8 ، رد  زین  تسا و  هدروآ  ار  نآ  حیحـص  ص 470  دـلج 8 ، رد  تسا و  هدرک  طـلخ  مه  هب  ار  ود  نیا 
لاس 973 رد  هدوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  لاـس 909  رد  یمتیه  رجح  نبا  رـصم و  رد  تسا  يا  هـلحم  مـتیه »  » هدرک و طبـض  « یمتیه »

.تسا هتشذگرد 
.دوش هعجارم  رصم  ط  ص 380 ، ج3 ، بهاوم ، حرش  هب  [ 2 - ] 2
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هدرک رکذ  رگید  دروم  رد  ار  اـه  هلمج  نیا  نیع  زین  يافوتم 1122  دلوتم 1055 و  یناقرز » یکلام  یقابلا  دبع  نب  دـمحم  «، » بهاوم
.تسا

: دسیون یم  يو 

«. مکب َلزن  امیف  هّللا  یلإ  هلیسو  هوذّختاو  ساّبعلا  هّمع  یف  هّللا  لوسرب  اودتقاف  ُهَمسَق  ّرَبیو  همّخفیو  همظُعی...ِسابْعِلل  يرَی  َناک  »

ادـخ لوسر  هب  دـییامن  ادـتقا  سپ  تخادرپ  یم  ار  وا  مهـس  دوـمن و  یم  شدـیجمت  درمـش و  یم  گرزب  ار  وا  ...دـید  یم  ار  ساـبع  »
«. دومن لزان  امش  يارب  هچنآ  رد  ادخ  يوس  هب  دیهد  رارق  هلیسو  ار  وا  شیومع و  سابعو 

ار اه  هلمج  نیا  نیع  يراخبلا » حیحـص  حرـش  یف  يرابلا  حـتف   » مان هب  يراخب  حرـش  رد  ینالقـسع » رجح  نبا  ، » ینالطـسق زا  لـبق  . 3
: دسیون یم  نینچ  تسا و  هدروآ 

«. هّللا مهاقس  یّتح  اوحَرب  امف  هلیسو  هوذّختاو  ...و  ساّبعلل  يری  ناک  هّللا  لوسر  ّنإ  لاقف  رمع  ساّنلا  بطخَو  »

دنوادخ هک  نیا  ات  دندشن  ادج  نانآ  دـیریگب ، هلیـسو  ار  وا  امـش  تشاد  رظن  سابع  هب  ادـخ  لوسر  درک ، ینارنخـس  مدرم  يارب  رمع  »
«. درک باریس  ار  نانآ 

: دیوگ یم  سپس 

(1) «. ساّبع ُلضف  هیفو  هّوبُّنلا  تیب  لهأو  حالَّصلاو  ریَخلا  لهأب  عافِشتْسالا  بابحتسا  ساّبَعلا  هِّصق  نم  دافتُْسی  »

تـشذگرس نیا  رد  تسا و  بحتـسم  تلاسر ، نادـناخ  حالـص و  ریخ و  لها  زا  عافـشتسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ساـبع  ناتـساد  زا  »
«. دشاب یم  رگنایامن  سابع  تلیضف 

439 ص : 

.هفرعملا راد  هبتکم  نانبل ، ط  ، 2/413: يراخبلا حرش  یف  يرابلا  حتف  [ 1 - ] 1
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: دنک یم  لقن  دوخ  حیحص  رد  يراخب  .4

انیقـُستف انّیبَنب  کیلإ  لّسوتن  اّنک  ّمهّللا  لاقو  هنع ، هّللا  یـضر  بلّطملا  دـبع  نب  ساّبعلاب  یقـستسا  اوطحق  اذإ  ناک  باّطخ  نب  رمع  ّنإ  »
(1) «. نوَقُسیف َلاق  انقساف  انِّیبن  ّمعب  کیلإ  ُلّسوتن  ّانإو 

تربمایپ هب  هتـشذگ  رد  ام  اراگدرورپ  تفگ : یم  دـیدرگ و  یم  لسوتم  بلطملادـبع  نب  سابع  هب  یطحق  عقاوم  رد  باطخ  نب  رمع  »
نیا رد  تسرفب ، ار  دوخ  تمحر  میوش ، یم  لسوتم  تربمایپ  يومع  هب  نونکا  يداتـسرف ، یم  ار  دوخ  تمحر  و  میدـش ، یم  لسوتم 

«. دندش یم  باریس  یگمه  درک و  یم  شزیر  ناراب  ماگنه 

تحـص رد  دنک  یم  در  ار  لسوت  رتاوتم  ثیداحا  ینوگانوگ  نیوانع  هب  هک  یعافر  تسین و  ینخـس  ثیدـح  نیا  ناقتاو  تحـص  رد 
: دیوگ یم  هدرکن و  دیدرت  کش و  ثیدح  نیا 

«. ُهاضتقُمب لمَعلاو  هب  ِذخألا  یلإ  ساّنلا  ِقبسأ  نم  ُنحنف  ًاعرش  زاوَجلا  اذه  ّحص  ْنإف  ...حیحص   (2) ثیدحلا اذه  ّنإ  »

نیرت ماگ  شیپ  زا  ام  دـشاب  صاخـشا  هب  لسوت  تحـص  رب  لیلد  ثیدـح  دافم  رگا  ...دـشاب  یم  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  یتسرد  هب  »
«. مییامن یم  لمع  نآ  هب  مینک و  یم  ذخا  نآ  دافم  هب  هک  میتسه  یناسک 

ردارب ياعد  هب  لسوت  لیبق  زا  ار  نآ  دنک و  هشدخ  ثیدح  تلالد  رد  دهاوخ  یم  یلیئارسا  ینب  ياه  یشارت  لاکشا  اب  هنافـسأتم  یلو 
هن دنک ، یقلت  نمؤم 

440 ص : 

.حیبص یلع  دمحم  پاچ  ءاقستسا ، زامن  باب  ، 2/32: يراخب حیحص  [ 1 - ] 1
مرکا ربمایپ  مالک  زا  یکاـح  هک  تسا  نآ  ثیدـح  حالطـصا ، رد  اریز  حیحـص ،» خـیراتلا  اذـه  ّنإ  :» دـیوگب هک  دوب  هتـسیاش  [ 2 - ] 2

.دروآ میهاوخ  ًادعب  ار  لسوت  ثیداحا  تسا و  یخیرات  ثداوح  هراب  رد  زین  ام  ثحبو  دشاب ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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.ناحلاصو ایلوا  ایبنا و  دوخ  هب  لسوت 

: تسا لسوت  ود  زا  کی  مادک  هب  طوبرم  ثیدح  هک  ددرگ  نشور  ات  مینک  تقد  ثیدح  نومضم  هرابرد  يردق  نونکا 

تلزنم ماقم و  هب  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  صخش  هب  ءاقستسا »  » ماقم رد  ناناملسم  هک  تسا  یکاح  يراخب  ظفل  . 1
ربمایپ اب  هک  يو  يدـنواشیوخ  دـنویپ  سابع و  تلزنم  ماقم و  هب  هیفلخ  هک  نانچمه  ربماـیپ ، ياـعد  هب  اـهنت  هن  دـنوش ، یم  لـسوتم  وا 

ناناملـسم و هک  قـیرط  نیا  زا  ثیدـح  هیجوـت  دـنداد ، یم  رارق  دوـخ  ياـعد  تباجتـسا  هلیـسو  ار  نآ  دنتـسج و  یم  لـسوت  تشاد ،
تسا و نآ  يرهاظ  دافم  ندرک  نوگرگدو  ثیدح  فیرحت  ًالماک  دندش  یم  لسوتم  سابع  ياعد  ربمایپ و  ياعد  هب  هفیلخ  نینچمه 

لیوأت شوختـسد  تعیرـش  ساسا  هنرگو  میرادرب  تسد  نآ  رهاظ  زا  دـشابن ، یمالک  رهاظ  فالخ  رب  یعطق  لیلد  ات  میرادـن  قح  اـم 
.ددرگ یم 

یم دروخ و  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  يو  هک  نیا  و  تسا ، هدـش  لقن  سابع  هب  لسوت  دروم  رد  هفیلخ  زا  هک  ییاـه  هلمج  هب  هجوت  اـب  . 2
: تفگ

(1) «. هنم ناکملاو  هّللا  یلإ  ُهلیسولا  هّللاو  اذه  »

.تسادخ دزن  رد  سابع »  » ماقم هب  لسوت  دروم ، نیا  رد  لسوت  تیعقاو  هک  ددرگ  یم  نشور 

ریخب نیثیغتـسملا  یف  ملظلا  حابـصم   » دوخ باـتک  رد  لاس 683  يافوتم  یکلام ،» نامعنلا  نب  دـمحم  هّللادـبع  وبا  نیدـلا  سمـش  . » 3
: تسا هدرک  لقن  نینچ  سابع  نبا  زا  ار  رمع  لسوت  هوحن  مانألا »

کلذ یفو  اوُقسف  هتبیشب  کیلإ  عفشتسنو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) کّیبن ّمعب  َکیقتسن  ّانإ  ّمهّللا  »
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: بهل یبأ  نب  هبتُع  نب  ساّبع  لوقی 

(1) «. رمع هبیشب  یقستسی  ًهّیشع  هلهأو ***  زاجِحلا  هّللا  یقس  یّمعب 

نیا رد  میهد  یم  رارق  دوخ  عیفش  مالسا  رد  اروا  هقباسو  دیفس  نساحم  مینک و  یم  ناراب  بلط  تربمایپ  يومع  هلیسو  هب  اراگدرورپ  »
.تفرگ یم  ار  اج  همه  قح  تمحر  عقوم 

: تفگو دورس  يرعش  دروم  نیا  رد  هبیتع  نب  سابع 

.دندش باریس  نآ  لها  زاجح و  نیمزرس  نم  يومع  تکرب  هب 

«. دیدرگ لسوتم  وا  نساحم  هب  رمع  هک  یهاگبورغ 

: تفگ نینچ  دورس و  دروم  نیا  رد  تباث » نب  ناّسح   » هک يرعش  . 4

«. ِسابَعلا هَّرُغب  ُمامَغلا  یقَسَف  »

.دوب سابع  تیعقوم  ماقم و  هب  لسوت  فده ، هک  دنام  یمن  یقاب  کش  ياج  راعشا  زا  رگید  زارف  زارف و  نیا  هظحالم  اب 

: تفگ دوخ  ياعد  رد  سابع  دیوگ : یم  يراخبلا » حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نبا  . 5

(2) «. کّیبن نم  یناکمل  کیلإ  یب  موقلا  هّجََوت  دقو  »

«. مراد وت  ربمایپ  اب  هک  يدنواشیوخ  دنویپ  رطاخ  هب  دندروآ ، نم  هب  ور  مدرم  »

؟ دنا هداد  رارق  دوخ  هلیسو  ار  نآ  هدومن و  هجوت  سابع  تیعقوم  ماقم و  هب  نانآ  هک  نیا  زا  رتایوگ  رتاسر و  يا  هلمج  هچ 

: دنا هتفگ  مایالا  میدق  زا  . 6
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«. هّیلعلاب ٌرعشم  فصولاب  مکحلا  قیلعت  »

«. دوب دهاوخ  مکح  توبث  رب  ناونع  ّتیلع  رب  هاوگ  نآ  دافم  دوش ، بترتم  ناونع  رب  یمکح  هاگره  »

: دیوگ یم  نآرق  رگا 

(1) ( . َّنُُهقْزِر َُهل  ِدُولوَملا  یلَعَو  )

«. دنا هدروآ  دنزرف  وا  يارب  نانز  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  نانز  یگدنز  نیمأت  »

.دنزاس مهارف  ار  نانآ  یگدنز  هنیزه  دیاب  ًارهق  دنا ، هدروآ  يدنزرف  نادرم  يارب  نانز  نوچ  هک  نیاو  تسا  مکح  تلع  نایب  رطاخ  هب 

.تسا وا  شناد  ملع و  رطاخ  هب  امنب ، مارتحا  ار  دنمشناد  ملاع و  مییوگ : یم  رگا 

وا هب  رگید  دارفا  نایم  رد  ارچ  هک  دـناسرب  ار  سابع  هب  لسوت  تلع  دـهاوخ  یم  کّیبن » ّمعب  َکیلإ  لّـسوتن  اـّنإ  : » دـیوگ یم  رمع  رگا 
«. کّیبن نم  یناکمل  : » تفگ سابع  دوخ  هک  نانچمه  میدش ، لسوتم 

لـسوتم حلاص  نمادکاپ و  صاخـشا  هب  مالـسا  ردص  ناناملـسم  هک  تفگ  نیقیو  عطق  روط  هب  ناوت  یم  تاهج  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
.دندش یم 

اه شسرپ  هتشر  کی  هب  خساپ 

هراشا

ار اه  شـسرپ  نیا  مییوگب و  خساپ  تسا  حرطم  ثیدـح  فارطا  رد  هک  ییاه  شـسرپ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  نونکا 
یلو تسا  هداد  ار  اهنآ  خساپ  هدروآ و  مالکلا » هصالخ   » باتک رد  نالحد ،» ینیز  ، » یکم ملاع 
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ار یلیئارـسا  ینب  ياه  یـشارت  لاکـشا  زا  يا  هرظنم  هدرک و  حرطم  ار  اهنآ  رگید  راب  اهنآ  هب  هجوت  نودـب  لصوتلا »  » فلؤم هنافـسأتم 
: اهلاؤس کنیا  تسا ، هدومن  مسجم 

لوا لاوس 

ّنأ تبثف  بیر  الو  ّکش  الب  سابعلا  تاذ  نم  هّللا  یلإ  برقأو  مظعأو  لضفأ  یبّنلا  تاذ  ناکل  سابعلا  تاذ  هفیلخلا  دـصق  ناک  َول  .» 1
هنودب ال يّذلا  ءاعُّدلا  رـصنع  دقف  یّفوت ، اّملف  ءاعُّدلاو ، ءاعُّدلا  بلط  نیرـصنع : نم  هفَّلؤم  ءاقـستسالا  هّیلمع  ّنأو  ءاعُّدلا  ناک  دـصقلا 

«. ءاقستسالا هّیلمع  ُّمتت 

هک اجنآ  زا  دوب ، سابعزا  ادخ  هب  رتکیدزن  مظعا و  لضفا و  هک  ربمایپ  تیصخش  دوب ، سابع  تیـصخش  هب  لسوت  هفیلخ  دصق  هاگره  »
سابع هب  راـچان  تسین ، یلمع  مود  رـصنع  ربماـیپ  تشذـگرد  اـب  اـعد و  دوخو  اـعد  بلط  تسا : بکرم  زیچ  ود  زا  اقـستسا  تقیقح 

«. دندش لسوتم 

خساپ

دارفا هباحص  نایم  رد  دوب ، سابع  ياعد  هب  لسوت  دوصقم ، هاگره  مییوگ  یم  مینادرگ و  یمرب  ناشیا  دوخ  هب  ار  شـسرپ  نیا  نیع  ام 
رطاخ هب  سابع  باختنا  هاگره  درب ، هانپ  نآ  ریغ  هب  رترب  درف  دوجو  اب  ارچ  دنتـشاد ، دوجو  وا  زا  رتراگزیهرپ  رت و  یقتم  رتربو ، رتـالاب 
داماد مه  دوبوا و  يومع  رـسپ  مه  تشاد ، ربمایپ  اب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  نیرت  یلاع  زین  یلع  دوب  ربمایپ  اب  يو  يدـنواشیوخ  دـنویپ 

ره زا  هک  ار  یلع  اعد ، يارب  هفیلخ  ارچ  دوب ، ریظن  یب  یناسنا  زراب  تاکلم  رگیدو  يراگزیهرپ  اوقت و  فاـفع ، حالـص و  رظن  زا  و  وا ،
؟ درب هانپ  دیسر ، یمن  وا  هیاپ  هب  زگره  هک  وا  ریغ  هب  و  درک ، اهر  دوب ، رت  لماک  رت و  عماج  رظن 

ره خـساپو  تسا  حرطم  زین  اعد  هب  لسوت  رد  لاؤس  نیا  نیع  هکلب  ددرگ ، صاخـشا  هب  لسوت  هجوتم  هک  تسین  یلاؤس  نیا  هصـالخ ،
اب یتاهجو  للع  هب  اسب  هچ  هکلب  دورب  رترب  درف  لابند  هب  دراوم  همه  رد  ناـسنا  تسین  مزـال  زگره  هک  نیا  نآ  تسا و  یکی  لاؤس  ود 

یگدروخلاسو دور  یم  هتسیاش  لابند  هب  رت  هتسیاش  دوجو 
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.دنک زارد  سابع  يوس  هب  تسد  ماما  دوجو  اب  هفیلخ  هک  دش  ببس  دیاش  وا  هب  تبسن  ماما  نس  تثادحو  سابع 

، بلطم حور  هک  ددرگ  یم  مولعم  دوـش  تقد  تسا ، هدـش  لـقن  ساـبع  زا  هک  يا  هلمجو  رمع  نانخـس  نتم  رد  رگا  نیا ، رب  هتـشذگ 
هتـسج لسوت  ربمایپ  دوخ  هب  رذـگهر  نیا  زا  تقیقح  رد  تسا و  هدوب  ربمایپ  هب  لسوت  تاءرم  سابع  هب  لسوت  دوب و  ربمایپ  هب  لـسوت 

.تسا هدش 

ُموقلا هّجوت  دـقو  : » تفگ نینچ  تسا  هدـیدرگ  لقن  وا  زا  هک  ییاعد  رد  زین  سابع  کّیبن .» ّمعب  کیلإ  ُلَّسوتن  ّانإ  :» تفگ نینچ  هفیلخ 
«. کّیبن نم  یناکمل  کیلإ  یب 

نآ نورب  ینورب ، تشاد و  ینورد  يو ، هب  لسوت  هک  نیا  دنک و  یم  میسرت  ام  يارب  ار  سابع  هب  لسوت  تقیقح  تاملک  نیا  رد  تقد 
.دوب ربمایپ  ماقم  الاو  تیصخش  نآ ، نورد  نطاب و  یلو  دوب  سابع 

وا صخـش  هب  لسوت  هاوخ  تسین ، زیاجًاقلطم  یح  ریغ  درف  هب  لسوت  ًالوصا  هک  تسین  نیا  رب  هاوگ  سابع  هب  ربمایپ  زا  لودـع  نیاربانب 
.وا تاذ  هب  هن  تسا ، هدوب  يو  ياعد  هب  لسوت  سابع  هب  لسوت  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  هن  يو و  ياعد  هب  ای  دشاب و 

مود لاؤس 

تیاکـش ناراب  ندوبن  زا  نانآ  هک  دوب  نیا  اقـستسا  عوضوم  رد  ربمایپ  هب  ناناملـسم  لسوت  هوحن  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  سناو  هشیاـع 
تسا و هدمآ  سنا  تیاور  رد  هک  نانچمه  دمآ ، یم  نارابو  درک  یم  اعد  اهنت  یهاگ  شترضح  دندرک و  یم 
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.تخاس یم  هارمه  زامن  اب  ار  اعد  یهاگ 

.دشاب نینچ  نیا  سابع  هب  زین  رمع  لسوت  دیاب  نیاربانب 

خساپ

دوجو يرگید  هویش  تسا و  هدوب  لکش  نیا  هب  تاونـسو  تالاح  مامت  رد  ناناملـسم  ياقـستسا  هک  دنتـسین  نآ  یعدم  سنا  هشیاع و 
کنیا تسا ، اوراـن  رایـسب  هعقاو  ود  نیا  زا  یلک  مکح  طابنتـسا  دـننک و  یم  لـقن  ار  یـصخش  هعقاو  رفن  ود  ره  هـکلب  تـسا  هتـشادن 

: ثیدحود ره  ترابع 

: دیوگ یم  هشیاع 

«. ...یّلصملاب هل  عضوف  ربنمب  رمأف  رطملا  طوحق  هّللا  لوسر  یلإ  ساّنلا  یکش  »

«. ...دنراذگب وا  يارب  یلصم  رد  يربنم  داد  روتسد  ربمایپ  دندرک  تیاکش  ناراب  یمک  زا  مدرم  »

«. ...لبُّسلا تعطقناو  لاومألا  تکله  هّللا  لوسر  ای  لاقف  بطخی  مئاق  هّللا  لوسرو  هعمجلا  موی  دجسملا  لخد  ًالجر  ّنإ  »

«. ...دش هتسب  اه  هار  دوبان و  لاوما  تفگو  دش  دجسم  دراو  دناوخ  یم  هبطخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  هعمج  زور  يدرم  »

هدوب نیمه  هب  هتـسویپ  لسوت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رـصع  رد  هک  دوش  یمن  نآ  رب  هاوگ  ثیدح  ود  نیا  نیاربانب ،
.تسین يرگید  ياه  تروص  یفان  تحص ) ضرف  رب   ) ثیدح ود  نیا  اریز  تسا ،

موس لاؤس 

لسوت زا  سپ  ار  سابع  ياعد  يرابلا  حتف  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا 
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: دنک یم  لقن  نینچ  رمع 

(1) «. ...کّیبن نم  یناکمل  کیلإ  یب  موقلا  هّجوت  دقو  هبوتبّالإ  فشکی  ملو  بنذبّالإ  ٌءالب  لزنی  مل  ّهنإ  ّمهّللا  »

رطاخ هب  دندروآ ، يور  نم  هب  مدرم  هبوت ، هلیـسو  هب  رگم  دور  یمن  نایم  زا  هانگ و  رطاخ  هب  رگم  دیآ ، یمن  دورف  ییالب  اراگدرورپ  »
«. وت ربمایپ  زا  نم  تیعقوم 

.يو تیصخش  صخش و  هب  لسوت  هن  تسا  هدوب  یح  درف  ياعد  هب  هفیلخ  لسوت  هک  تسا  یکاح  تمسق  نیا 

خساپ

رگاو تسا  هدومنن  لقن  ار  يرگید  زیچ  میدرک ، لقن  ثحب  زاغآ  رد  هک  ناـمه  زج  ثیدـح  لـقن  رد  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  ًـالوا :
.دزرون تنایخ  ثیدح  ناهج  هب  دنک و  لقن  دوب  مزال  تشاد ، دوجو  رمع  لسوت  زا  سپ  ییاعد  نینچ 

یم هک  نانچ  تفرگ  ارف  ار  مدرم  ناراب ، هلـصافالب  و  دـش ، باجتـسم  يو  ياعد  رمع ، لسوت  زا  سپ  هک  تسا  نیا  يراخب  لوق  رهاظ 
: دیوگ

«. نوقُسیف لاق : انِقْساف  انّیبن  ّمعب  کیلإ  لّسوتن  ّانإو  »

دنک لقن  يروط  ار  بلطم  دنکن و  لقن  دوب ، سابع  ياعد  هک  ار  ناراب  لوزن  تلعو  ثیدح  مظعم  نکر  يراخب  هک  تسا  حیحص  ایآ 
!؟ دراذگب هفیلخ  باسح  هب  ار  نآ  مظعا  تمسق  هک 

نب ریبز  دافحا  زا  یکی  «) راکب نب  ریبز   » زا ار  سابع  ياعد  رجح ، نبا  ًایناث :
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دوخ دـج  تلیـضف  رد  یلوعجم  ثیداـحا  تشاد  فارحنا  یلع  نادـناخ  زا  هک  نیا  رب  هتـشذگ  راـکب  نب  ریبز  دـنک و  یم  لـقن  ماوع )
یس و تسیود و  [ 2 «] هدامر ماع   » و يو ، تافو  نایم  تسا و  هتـشذگرد  هکم  رد  لاس 253  رد  [ 1] تسا هدرک  لقن  ریبز  نب  هّللادـبع 
« ریبز  » باتک هن  هنافسأتم  تسا ، هدرک  لقن  سابع  زا  ار  بلطم  نیا  يدنـس  هچ  اب  يو  مینیبب  دیاب  نونکا  دراد ، دوجو  هلـصاف  لاس  جنپ 

ناوت یم  هنوگچ  عضو  نیا  اب  تسا ، هدش  روآدای  ار  نآ  دنس  رجح  نبا  هنو  مینک ، هظحالم  ار  وا  دنـس  ام  هک  تسه  رـضاح  رـصع  رد 
؟ تسج دانتسا  یلقن  نینچ  رب 

یتروص رد  ) تسا هدرک  فیعضت  دنـس  رظن  زا  ار  لسوت  رتاوتم  ثیداحا  هدراذگ و  شاخـشخ  هب  هتم  لسوت » » تایاور مامت  رد  یعافر 
جاجتحا اهنآ  اب  هک  تسا  یفاک  دشاب ، نیقی  ناعذا و  دـیفم  ثیداحا  عومجم  هاگره  هکلب  تسین  حرطم  دنـس  رتاوتم ، ثیداحا  رد  هک 

هتسب مشچ  دروم  نیا  رد  لسوت  ثیداحا  رد  يریگ  تخس  مامت  اب  يو  یلو  دشابن .) حیحص  رتشیب  ای  همه و  دانسا  هک  دنچ  ره  ددرگ ،
هظحالم ار  نآ  دنس  هک  تسا ،  هدرکن  روطخ  يو  رطاخ  هب  زگره  و  تسا ، هدش  راکب  نب  ریبز  زا  رجح  نبا  لقن  میلست  هتسب ، شوگ  و 

.دیامن

يارب زین  سابع  ددرگ و  لسوتم  يو  صخـش  هب  اهنت  رمع  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دراد ؟ تافانم  مه  اـب  لـسوت  عون  ود  نیا  رگم  ًاـثلاث :
.تسین وا  تیصخش  صخش و  هب  دارفا  لسوت  زا  عنام  سابع  ياعد  دیامنب ؟ زین  اعد  تباجا ، میکحت 

ناونع تحت  ار  ثیداحا  نیا  ناثدحم  همه  هک  تسا  نیا  تقیقح 

.يدیدح حرش  زا  لقن  ، 151 _ 4/150: لاجرلا سوماق  [ 1]

.دماین دورف  نامسآ  زا  يا  هرطق  مامت  هام  هن  تسا و  هدوب  ترجه  لاس 18  ینالقسع  رجح  نبا  حیرصت  قبط  هدامر » ماع  [ » 2]
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، داد رارق  هلیسو  ار  سابع  دوخ ، ياقـستسا  رد  يو  تسه  هک  يزیچ  دنا ، هدراذگ  رمع  باسح  هب  ار  نآ  هدرک و  لقن  رمع  ءاقـستسا » »
: دوزفا سپس  تفگ ، نخس  سابع  نأش  هرابرد  دناوخ و  هبطخ  هک  نیا  هاوگ  هب 

«. َنوَقُسیف لاق : انِقساف  انّیبن  ّمعب  کیلإ  لّسوتن  ّانإو  انیقستف ، انّیبنب ، کیلإ  لّسوتن  ّانإ  ّمهّللا  »

مامت اقستسا  راک  درک ، یم  اعد  سابع  مه  رگا  و  دوب ، سابع  هب  هفیلخ  لسوت  شود  رب  نآ  تقیقح  مامت  اقـستسا و  نکر  تقیقح  رد 
هک تسا  هدوب  یمود  ياقـستسا  لمع و  دشاب ، هدرک  اعد  مه  سابع  رگا  و  نوقـسیف »  » دنیوگ یم  راکب ) ریبز  زج   ) ناثدحم اذـلو  دوب 

.تشادن هفیلخ  هب  یطابترا 

ربمایپ هب  هیفص  لسوت  ب :

هراشا

نیا نآ  تیب  ود  هک  دورس  يراعشا  ترضح ، تلحر  رد  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  همع  بلطملادبع ،» رتخد  هیفـص  »
: تسا

ًا، __ ِیفاج َ_ُك  َ_ْم ت لَو ًاّر  _َ ان ب _ِ َْتنُکَو ب ا *** ، __ نُؤاجَر _َت  نأ ِهّللا  َلو  _ُ سَر ای  الأ  »

« ًایکاب ناک  نَم  مو  _ قلا ْ_َك  یلَع ْ_ِك  بَیل ا *** ، __ نّیبَن ًا  __ فوؤَر ًاّر  __َ ا ب __ ِنب ْ_َت  نُک َو 

ربمایپ يا  يدوب ، نابرهمو  راکوکین  ام  هب  وت  يدومنن ، افج  زگره  يدوب و  يراـکوکین  درف  وت  یتسه ، اـم  دـیما  وت  یمارگ  ربماـیپ  يا  »
«. دزیرب کشا  وت  رب  دیاب  تسا ، نایرگ  سک  ره  موق  نیا  زا  ام ،

: دوش یم  هدافتسا  ریز  روما  دنا ، هدومن  لقن  ناسیون  هریس  ناخروم و  هدش و  اقلا  ربمایپ  هباحص  رضحم  رد  هک  رعش  هعطق  نیا  زا 

فالخ رب  تسا و  هدوب  عیاش  زیاج و  رما  کی  تشذـگرد ، زا  سپ  یمارگ  لوسر  هب  باـطخ  حالطـصا  هب  حاورا و  اـب  هملاـکم  ًـالّوا :
نیا نایباهو ، هشیدنا 
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«. هّللا َلوسر  ای  الأ  : » تفگ هک  اجنآ  وغل  هن  تسا و  كرش  هن  اه  باطخ  عون 

اب وا  هطبار  زین  گرم  زا  سپ  یتح  هدوب  لاوحا  مامت  رد  یمالـسا  هعماج  دیما  دروم  یمارگ  ربمایپ  انؤاجر » تنأ   » هلمج مکح  هب  ًایناث :
َْتنُک  » هلمج « اـنؤاجر َتنأ   » ياـج هب  میدرک ، لـقن  نآ  زا  ار  راعـشا  اـم  هـک  یبـقعلا » رئاـخد   » باـتک رد  هـتبلا  ) .تـسا هدـشن  عـطق  اـم 

(. تسا هدمآ  « انئاجر

لاؤس ود  خساپ 

هراشا

زا يو  .دروآ  تسد  هب  يداریا  لحم  تسا  هدیـشوک  دنک ، هشدخ  یخیرات  هعطق  نیا  دنـس  رد  تسا  هتـسناوتن  نوچ  لصوتلا »  » فلؤم
: دنک یم  لقن  یمثیه  ظفاح  دیاوزلا » عمجم   » باتک

«. هّللا لوسر  یثرت  بلّطملا  دبع  ُتنب  هّیفص  تلاق  لاق : ریبزلا  نبا  هورع  نع  نسح  دانسأب  ّیناربطلا  يور  »

«. دورس ربمایپ  كوس  رد  ار  رعش  نآ  بلطملادبع  رتخد  هیفص  هک  هدرک  لقن  هورع  زا  نسح  دنس  اب  یناربط  »

: دیوگ فصولا  عم 

هدورس ماشه  نبا  نیا ، رب  هتشذگ  تشذگرد ، يرجه  لاس 20  رد  وا  ردپ  ردام  هیفص  دش و  دلوتم  يرجه  لاس 29  رد  ریبز  نب  هورع  »
«. تسا هدرواین  دوخ  هریس  رد  ربمایپ  كوس  رد  ار  هیفص 

خساپ

نیا هورع  میسرپب  هک  تشاد  اج  دوب ، هناگیب  درف  کی  ریبز ،» نب  هورع   » رگا
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كوس رد  شیوخ  گرزب  ردام  هدورس  زا  ًارهق  دش ، ریبز  هداوناخ  دنزرف  يو  یتقو  یلو  تسا ، هدرک  تفایرد  یـسک  هچ  زا  ار  راعـشا 
يو هک  تسا  دیعب  رایـسب  تسناد و  دـهاوخ  رتهب  نارگید  زا  ار  نآ  مقـس  تحـصو و  دوب  دـهاوخ  هاگآ  هداوناخ  نآ  قیرط  زا  ربمایپ ،

تهج نیا  زا  تسا و  هدوب  فورعم  هداوناخ  نایم  رعـش  نیا  دبال  دنک ، لقن  ار  يرعـش  نینچ  دوخ  يردام  ّدج  نابز  زا  قیقحت ، نودـب 
.تسا هدرکن  رکذ  ردام  هب  ار  دوخ  هطساو 

ار تباث  نب  ناسح  هدورس  اهنت  وا  اریز  دنز ، یمن  بلطم  هب  يررض  تسا ، هدرواین  دوخ  هریـس  رد  ار  هیفـص  هدورـس  ماشه  نبا  رگا  اّما 
ربماـیپ كوس  رد  یناوارف  راعـشا  دنتـسشنن و  تکاـس  یتبیـصم  نینچ  رد  یبرع  حـیارق  هک  یتروص  رد  تسا ، هدروآ  دوـخ  هریـس  رد 

، توریب پاچ  ص 32 ،  ج 4 ، تاقبط »  » رد ار  نآ  دعـس » نبا   » هک دراد  يا  هدورـس  هیفـص » رتخد  هکتاع   » هک نیا  هاوگ  هب  دـندورس ،
.تسا هدرکن  يا  هراشا  نآ  هب  ماشه  نبا  یلو  تسا ، هدروآ 

ثیداحا اب  لالدتسا  . 3

فینح نب  نامثع  ثیدح  مکی : ثیدح 

هراشا

: تفای زاب  ار  دوخ  ییانیب  تمحر  ربمایپ  هب  لسوت  رثا  رب  ییانیبان 

َوُهَو َتْرَبَص  َْتئِش  ْنإَو  ُتْوَعَد  َْتئش  نإ  لاقف : ینَِیفاُعی  ْنأ  هّللا  ُعدا  َلاقف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ّیبَّنلا یلإ  یتأ  ًاریرض  ًالجر  ّنإ  »
: ءاعُّدلا اذِهب  َوُعْدَیَو  ِنیتَعْکَر  یِّلَُصیَو  ُهؤُضُو  َنِسُْحیَف  أَّضوَتی  نأ  ُهَرَمأف  ُهُعداف ، لاق  ٌْریَخ 

ّینإ دَّمَُحم  ای  هَمْحَّرلا  ِیبَن  دَّمَُحم  َکّیبَِنب  َکیلإ  ُهّجوتأو  َُکلأسأ ، ّینإ  ّمهّللا 
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ْنأَک اْنیَلَع  َلَخَد  یّتح  ُثیدَحلا  اِنب  َلاطَو  اْنقَّرَفَت  ام  ِهّللاَوَف  ْفیَنُح : نبا  لاق  .َّیف  ُهْعِّفَـش  َّمهّللَا  َیـضْقَِتل ، یتَجاح  یف  یِّبَر  یلإ  َِکب  ُهَّجََوتأ 
«. ٌّرض ِهب  ْنُکَی  َْمل 

رگا دومرف : ربمایپ  دشخب ، تیفاع  نم  هب  هاوخب ، دنوادخ  زا  تفگ : و  دـمآ ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ روضح  ییانیبان  درم  »
وضو داد  روتسد  وا  هب  ربمایپ  دییامرفب ، اعد  تفگ ، انیبان  درم  .تسا  رتهب  نیا  هک  نک ، ربص  یتسه  لیام  رگا  و  منک ، اعد  یتسه  لیام 

هب منک و  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  اراگدرورپ  .دنک  اعد  نینچ  نیاو  درازگب  زامن  تعکر  ود  دـنک و  تقد  دوخ  يوضو  رد  دریگب و 
ات موش  یم  هجوتم  میادخ  هب  وت  هلیسو  هب  متجاح  هرابرد  نم  دمحم  يا  موش ، یم  هجوتم  وت  هب  تمحر  ربمایپ  دمحم ، تربمایپ  هلیسو 

«. ...ریذپب نم  هرابرد  ار  وا  تعافش  اراگدرورپ  ییامرفب ، هدروآرب  وت  ایادخ 

ثیدح دنس  هرابرد  ینخس 

زا دوصقم  هک  تسا  هتفگ  هدناوخ و  حیحص  ار  دنس  هیمیت » نبا   » اه یباهو  ياوشیپ  تسین و  ینخس  ثیدح  دنـس  تحـص  ناقتا و  رد 
(1) .تسا هقث » ، » نآ تسا و  یمطخ » رفعجوبا   » نامه ...تسا  ثیدح  دنس  رد  هک  رفعجوبا » »

: دیوگ یم  ثیدح  نیا  هراب  رد  دزادنیب  رابتعا  زا  ار  لسوت  ثیداحا  دشوک  یم  هک  یعافر ،» ياقآ  ، » یباهو رصاعم  هدنسیون 

(2) «. ّکش الب  هیف  تبث  دقو  ٌروهشمو  ٌحیحص  ثیدحلا  اذه  ّنأ  ّکش  «ال 

«. تسا روهشم  حیحص و  ثیدح  نیا  هک  تسین  یکش  »

«، یقهیب «، » یئاسن  » ار ثیدح  نیا  دیوگ : یم  لصوتلا »  » باتک رد  یعافر 
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: دنا هدرک  لقن  نینچ  َّیف » ُهعِّفَـشو   » هلمج ياج  هب  ریخا  رفن  ود  دـنا و  هدرک  لقن  دوخ  كردتـسم  رد  مکاح »  » و يذـمرت » «، » یناربط »
(1) «. هیف ینْعِّفَش  ّمهّللا  »

: دنک یم  لقن  ریز  كرادم  زا  ار  ثیدح  نیا  هدنراگن 

داؤف دـمحم  قیقحت  ءاکرـشو ، یبـلحلا  یباـبلا  یـسیع  هیبرعلا  بتکلا  ءاـیحا  راد  تاراـشتنا  زا  ص441 ، ج 1 ، هجاـم ،» نـبا  ننـس  . » 1
ثیدح 1385. هرامش  یقابلادبع ،

: هک دنک  یم  لقن  قاحسا » وبا   » زا هجام »  نبا  »

«. ٌحیحص ٌثیدح  اذه  »

: دیامن یم  هفاضا  سپس 

: تسا هتفگ  تسا و  هدرک  لقن  هیعدألا » باوبا   » باتک رد  يذمرت  ار  ثیدح  نیا 

«. ٌبیرغ ٌحیحص  ّقح  ثیدَح  اذه  »

.تسا هدرک  لقن  قیرط  هس  زا  ار  ثیدح  نیا  يو  فینح ، نب  نامثع  دنسم  زا  هحفص 138 ، دلج 4 ، لبنح ،» نب  دمحأ  دنسم  . » 2

: دیوگ یم  ثیدح  لقن  زا  سپ  دابآ و  ردیح  عبط  تسفا  هحفص 313 ، دلج 1 ، مکاح ،» كردتسم  . » 3

«. هاجِرُْخی ملو  ْنیَْخیّشلا  ِطْرَش  یلع  ٌحیحص  ٌثیدَح  اذه  »

«. دنا هدرکن  جارخا  ار  نآ  نیخیش و  طرش  ربانب  تسا  یتسرد  ثیدح  نیا  »
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هحفص 59. مکاح ، كردتسم »  » و يذمرت »  » زا لقن  یطویس  شراگن  ریغصلا ،» عماجلا  . » 4

.تسا هدش  پاچ  كردتسم  لیذ  رد  هک  يافوتم 748 ، یبهذ  شراگن  كردتسم ،» صیخلت  . » 5

دنـس رد  نیاربانب  .تسا  هدرک  عمج  ار  همه  هجاـم » نبا   » زج هناـگ ،» جـنپ  حاحـص   » ثیداـحا باـتک  نیا  ص286 ، ج 1 ، جاـتلا ،» . » 6
.تسا ام  راتفگ  رب  ثیدح  تلالد  مهم  تسین ، وگتفگو  ثحب  ياج  ثیدح 

یلاخ لسوت  هلئـسم  رد  اه  یباهو  تاشقانم  زا  وا  نهذ  هک  يدرف  دیهدب ، یبرع  نابز  هب  انـشآ  درف  کی  تسد  هب  ار  ثیدـح  نیا  امش 
هنوگچ دوخ ، ياعد  تباجتـسا  رد  ار  واو  داد ؟ يروتـسد  هچ  وا  هب  درک ، میلعت  اـنیبان  هب  هک  ییاـعد  رد  ربماـیپ  دیـسرپ  وا  زا  و  دـشاب ،

دنوادـخ هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـهد و  رارق  هلیـسو  ار  ربمایپ  تمحر  هک  داد ، میلعت  وا  هب  ربمایپ  دـیوگ : یم  امـش  هب  ًاروف.درک  داـشرا 
: دوش یم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریز  ياه  هلمج  زا  بلطم  نیا  دزاس و  هدروآرب  ار  وا  تجاح 

: فلا

«. َکِِّیبَِنب َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأَو  َُکلأسأ  ّینِا  َّمُهّللَا  »

«. تربمایپ هلیسو  هب  وت  هب  مروآ  یم  يور  مسرپ و  یم  وت  زا  اهلاراب ! »

«. َْکَیلإ ُهَجََّوتأ   » يرگید ُکلأسأ ،»  » یکی تسا : هلمج  ود  هب  قلعتم  َکِّیبَن »  » ظفل

یبن دوخ  یبن ، زا  دوصقم  دـیامن و  یم  ادـخ  هب  ور  وا  هلیـسو  هب  مه  دـنک و  یم  لاؤس  ادـخ  زا  یبن  هلیـسو  هب  مه  رتنـشور ، ترابع  هب 
و یبن ، ياعد  هن  تسا ،
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نیا رب  وا  یعاد  دـنک ، یم  ردـقم  ار  اعد  ظفل  هک  یـسک  تسا و  تغالب  فالخ  درادـن ، لیلد  هک  نیا  رب  هتـشذگ  اعد »  » ظـفل ریدـقت 
یمن حیحـص  ار  صاخـشا  هب  لسوت  نوچ  دریگ ، یم  ریدـقت  رد  ار  یظفل  نینچ  هک  يدرف  اریز  تسین ، يزیچ  يروادـشیپزج  ریدـقت ،

.دشابن وا  هشیدنا  فلاخم  ات  دیامن ، ردقم  ار  اعد »  » ظفل هک  دنک  یم  اپ  تسد و  ًارهق  دناد ،

دَّمَُحم  » هلمج اب  ار  َکِِّیبَن » : » ظفل تسا ، وا  هلیسو  هب  هجوت  و  ربمایپ ، رطاخ  هب  ادخ  زا  لاؤس  دوصقم  هک  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  ب :
.دزاس یم  رت  حضاو  ار  فده  رتنشور و  ار  تقیقح  هک  تسا  هدرک  فیصوت  ِهَمْحَّرلا » ِِّیبَن 

ار وا  ياعد  هن  دـهد ، یم  رارق  دوخ  ياعد  ههجو  ار  دـمحم  ترـضح  هک  دـناسر  یم  ّیبَر » یلِإ  َِکب  ُهَجََّوتَأ  ّینإ  ُدَّمَُحم  اـی   » هلمج ج :
.شیوخ ياعد  ههجو 

.ریذپب نم  دروم  رد  ار  وا  تعافش  هدب و  رارق  نم  عیفش  ار  وا  اراگدرورپ  هک  تسا  نیا  َّیف » ُهْعِّفَشَو  : » هلمج دافم  د :

دـشاب و یم  وا  ماقمالاو  تیـصخش  یمارگ و  ربمایپ  صخـش  ناـمه  تسا ، نخـس  دروم  ثحب و  دروم  هچنآ  اـه ، هلمج  نیا  ماـمت  رد 
.تسین راک  رد  ربمایپ  ياعد  زا  ینخس 

لاؤس جنپ  خساپ 

: تسخن لاؤس 

یم هک  نیا  اـی  دـیدرگ ، لـسوتم  يو  ياـعد  هب  حالطـصا  هب  درک و  اـعد  تساوخرد  وا  زا  اـیآ  دـش ، دراو  ربماـیپ  رب  اـنیبان ، درف  یتقو 
وا ناگدید  هب  دنوادخ  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ددرگ و  لسوتم  ربمایپ  ماقم  ای  صخش و  هب  تساوخ 
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؟ دشخب افش 

خساپ

تیـصخش صخـش و  هب  لـسوت  دوب و  لـسوتم  وا  ياـعد  هب  درک و  یم  اـعد  تساوخرد  ربماـیپ  زا  تسخن ، هظحل  زا  هک  تسین  یکش 
.دوبن وا  رکف  رد  یمارگ  ربمایپ 

زیچ هچ  هب  ار  وا  درک و  میلعت  هچ  وا  هب  ربمایپ  یلو  دوب ، اعد  تساوخرد  رکف  هب  اـنیبان  درف  هچ  رگا  هک  تساـج  نیا  نخـس  ناـج  یلو 
رارق یهلا  هاـگرد  رد  دوخ  عیفـش  ار  وا  ددرگ و  لـسوتم  تمحر  ربماـیپ  هب  داد  روتـسد  وا  هب  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  دومن ؟ ییاـمنهار 

؟ دهد

ياعد هب  لسوت  دـصاق  انیبان  درف  هک  تسا  هدرک  تباث  هناگ  شـش  لیالد  اـب  لـسوتلا » هقیقح  یلإ  لـصوتلا  : » دوخ باـتک  رد  یعاـفر 
: تفگ ربمایپ  هب  هک  نیا  لیلد  هب  وا ، صخش  هب  هن  دوب ، ربمایپ 

«. ینَِیفاُعی ْنَأ  هّللا  ُعْدُأ  »

: داد خساپ  وا  هب  ربمایپ 

(1) «. ُتْوَعَد َْتئِش  ْنإ  »
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: تفگ ربمایپ  خساپ  رد  انیبان  درف  و 

«. ...و ُهُعْدُأ  »

وا تیـصخش  صخـش و  هب  هن  دوب ، لـسوتم  ربماـیپ  ياـعد  هب  اـنیبان  درف  هک  نیا  زا  امـش  دوصقم  مینک  یم  لاؤس  یعاـفر  ياـقآ  زا  اـم 
نخـس نیا  دوب ، لسوتم  ربمایپ  ياعد  هب  وا  ییامنهار  زا  لبق  ربمایپ و  میلعت  زا  شیپ  اـنیبان  درف  هک  تسا  نیا  دوصقم  هاـگره  تسیچ ؟

رد هک  دیـسر  ادـخ  لوسر  روضح  هب  اذـلو  دـهد  یم  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  میدرک ، لقن  وا  زا  هک  یلیالد  تسا و  اجرب  اپ  حـیحص و 
.دسرب ادخ  لوسر  روضح  هک  تشادن  یموزل  دوب ، ربمایپ  ماقم  صخش و  هب  لسوت  فده  رگا  دنک و  اعد  وا  ّقح 

وا و دوخ  هب  هن  شیوخ و  ياعد  هب  هن  دیدرگ  لسوتم  يو  ياعد  هب  زاب  ادخ  لوسر  میلعت  زا  سپ  يو  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  یلو 
نآ فالخ  رب  تسا ، هدـش  دراو  ربمایپ  میلعت  رد  هک  ییاه  هلمج  و  تسا ، هیاـپ  یب  ساـسا و  یب  رایـسب  نخـس  نیا  وا ، تلزنم  ماـقم و 

: تسا زیچ  ود  وت  ياعد  تباجتسا  طرش  تفگ ، وا  هب  ربمایپ  .دنهد  یم  یهاوگ 

، یناوخب زامن  يریگب و  وضو  . 1

....و یهد  رارق  یهلا  هاگرد  رد  دوخ  ههجو  ار  وا  يدرگ و  لسوتم  تمحر ، یبن  دمحم ، تربمایپ  هب  و  . 2

: مییوگ یم  ناشیا  خـساپ  رد  ام  دوب ، ربمایپ  زا  اعد  تساوخرد  تسخن  زا  انیبان  فدـه  هک  دـنک  یم  تباث  یلیـالد  اـب  یعاـفر  باـنج 
ناج یلو  .میریذپ  یم  ار  امـش  هناگـشش  لیالد  همه  و  سب ، دوب و  اعد  هب  لسوت  ربمایپ  اب  هرکاذـم  زا  انیبان  فدـه  هک  اّنَمآو » انْمَّلَـس  »

هچ وا  هب  ربمایپ  هک  نیا  نآ  و  تسا ، رگید  ياج  نخس 
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.دییامرفب ار  ام  خساپ  ات  دینک ، تقد  ربمایپ  ياه  هلمجو  تارابع  رد  داد ؟ میلعت 

، تسین يرگید  زیچ  لصاح  لیـصحت  زج  راک  نیا  ددرگ ، لسوتم  ربماـیپ  ياـعد  هب  هک  داد  میلعت  وا  هب  ربماـیپ  اـیآ  نخـس : رگید  هب  و 
روتـسد وا  هب  دزیخرب  ربمایپ  هک  تشادـن  موزل  رگید  دوب ، هدـش  لـسوتم  يو  ياـعد  هب  تسناد و  یم  ار  نآ  تسخن  زا  زین  اـنیبان  دوخ 

.دناوخب ار  صوصخم  ياعد  نآ  دریگب و  وضو  هک  دهد 

یلو .دـهد  میلعت  وا  هب  ار  مسارم  نآ  هک  تساوخ  ربمایپ  دراد و  یـصاخ  مسارم  ربمایپ  ياـعد  هب  لـسوت  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم 
تـساوخرد ربمایپ  زا  هباحـص  هک  تسین  راب  نیلوا  نیا  اریز  تسین ، يرگید  زیچ  رادنپ ، زج  هشیدنا  نینچ  کی  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان 

رد تسا و  هداتفا  قافتا  ررکم  روط  هب  بلاطم  نیا  هکلب  تسا ، هدرک  توعد  وا  ياعد  هب  لسوت  هب  ار  نانآ  نآرق  ایو  دـنا ، هدومن  اـعد 
.تسا هدشن  دراو  یمسارم  نینچ  دروم ، چیه 

مود لاؤس 

ياعد رثا  رب  درک و  اعد  وا  قح  رد  ربمایپ  هک  نیا  ای  تفای ، زاب  ار  دوخ  ییانیب  داد ، میلعت  وا  هب  ربمایپ  هک  ییاـعد  رثا  رب  اـنیبان  درف  اـیآ 
؟ دیدرگ انیب  ربمایپ 

خساپ

ربمایپ هب  لسوت  رثا  رب  وا  و  دـیزرو ، افتکا  دومن ، میلعت  انیبان ، هب  هک  ییاعد  هب  ربمایپ  هک  مییوگب  دـیاب  ثیدـح ، رهاظو  میـشاب  اـم  رگا 
ناگدید تمالس  دزاس ، هدروآرب  ار  وا  تجاح  هک  تساوخ  ادخ  زا  دیدرگ و  هجوتم  قح  هاگرد  هب  وا ، هلیـسو  هب  هک  نیا  و  تمحر ،

فینح و نب  نامثع  داد ، یم  ماجنا  اعد  وا  ّقح  رد  ربمایپ  رگا  .دادن  ماجنا  وا  قح  رد  يرگید  ياعد  ربمایپ  زگره  تفایزاب و  ار  دوخ 
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رد سلجم  رخآ  ات  فینح  نب  نامثع  هک  دـناسر  یم  ثیدـح  لیذ  و  دـندرک ، یم  لقن  ار  نآ  دـندوب  سلجم  رد  هک  يرگید  دارفا  اـی 
.درک یم  لقن  ًاعطق  تفرگ  یم  ماجنا  ربمایپ  زا  ییاعد  نینچ  رگاو  دوب  ربمایپ  رانک 

: دیوگ یم  نینچ  يو 

«. ٌّرَض ِِهب  ْنُکَی  َْمل  ْنَأَک  اْنیَلَع  َلَخَد  یّتَح  ُثیدَحلا  اَنب  َلاطَو  اْنقَّرَفَت  ام  ِهّللاَوَف  »

«. تشادن مشچ  هضراع  ًالصا  ییوگ  وت  دش ، دراو  ام  رب  يو  هک  نیا  رگم  دیشکن  ازارد  هب  نخس  میدشن و  قرفتم  ام  دنگوس  ادخ  هب  »

موس لاؤس 

؟ تسیچ توَعَد » َْتئِش  ْنإ   » هلمج ینعم  سپ  تسا ، هدیزرو  افتکا  اعد  نیمه  هب  ربمایپ  هاگره 

خساپ

ياعد زا  يوار  توکـس  هاوگ  هب  یلو  دـیامن ، اـعد  وا  ّقح  رد  هک  داد  هدـعو  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  رهاـظ  هک  تسا  تسرد 
دنچ ره  تسا  یبیبست » ياعد  » فده حالطـصا  هب  و  داد ، میلعت  انیبان  هب  هک  تسا  ییاعد  نامه  دوصقم  هک  مییوگب  دـیاب  راچان  ربمایپ 

.دزرو ترشابم  اعد  هب  ًاصخش  ربمایپ  دوخ  هک  يرشابم » ياعد   » هن دریگب ، ماجنا  انیبان  دوخ  هلیسو  هب 

میلعت وا  هب  ربمایپ  هک  دشاب  ییاعد  هلیـسو  هب  وا  يدوبهب  هاوخ  دنک  یمن  داجیا  ینوگرگد  ثیدـح  دافم  رد  بلطم  نیا  لاح  ره  رد  و 
تمحر ربمایپ  هب  هک  داد  روتـسد  وا  هب  ربمایپ  هرخألاب  دریگب ، ماجنا  وا  لسوت  زا  سپ  هک  دشاب  ربمایپ  ددـجم  ياعد  هلیـسو  هب  ای  داد و 

.دهد رارق  دوخ  ههجو  ار  وا  ددرگ و  لسوتم 
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مراهچ لاؤس 

؟ داد میلعت  انیبان  هب  ربمایپ  هک  دوب  ییاعد  هب  يزاین  هچ  رگید  دشاب ، ربمایپ  ياعد  لولعم  ناگدید ، تمالس  نتفای  زاب  رگا 

خساپ

داجیا ناسنا  رد  هک  تسا  حـلاص  لامعا  زا  یکی  یهلا » هاگرد  زیزع  طیـسوت   » و ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هب  لسوت 
تباجتسا هنیمز  اهنآ  رد  هک  ددرگ  یم  باجتـسم  یهورگ  هرابرد  ربمایپ  ياعد  دنک و  یم  ار  تمحر  لوزن  يارب  یگتـسیاش  تقایل و 

.ددرگ یمن  باجتسم  قفانم  رفاک و  قح  رد  اذل  دشاب و  اعد 

: دیامرف یم  ناقفانم  هراب  رد  دیجم » نآرق  »

(1) ( . ...ْمَُهل ُهّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًهَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  ْنِإ  )...

«. دشخب یمن  ار  نانآ  زگره  دنوادخ  ییامنب ، شزرمآ  بلط  راب  داتفه  نانآ  ّقح  رد  رگا  »

.درادن ار  یهلا  ضیف  لوزن  تقایل  نانآ  حاورا  بولق و  نیمزرس  هک  نیا  رطاخ  هب  ارچ ؟

ربمایپ هک  تسا  نیا  ثیدح  رهاظ  تسا و  مهبم  كوکـشم و  ًالماک  ربمایپ  ددجم  ياعد  هک  میدـش  روآدای  هتـشذگرد  نیا ، رب  هوالع 
.دوب دهاوخن  هجوتم  نادنچ  لاؤس  نیا  تروص  نیا  رد  سب ، دیزرو و  افتکا  اعد  میلعت  نامه  هب 
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مجنپ لاؤس 

: دیوگ یم  دنک و  یم  هیجوت  نینچ  ار  هدش  دای  ثیدح  یعافر  ياقآ 

«. ِّیبَّنلِاب ُلُّسَوَّتلا  ُْهنِم  ُمَهُْفی  الَو  َکِِّیبَن  ِءاعُِدب  ْيَأ  َکِِّیبَِنب  َُکلَأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللَا  ینْعَم  ّنإ  »

«. دوش یمن  هدیمهف  نیا  زج  ثیدح  زا  موش و  یم  لسوتم  ربمایپ  ياعد  هب  نم  هک  تسا  نیا  ربمایپ  هلمج  دافم  »

خساپ

ماجنا ثیدح  رد  ار  اوران  تافرصت  نینچ  کی  هک  میراد  قح  ام  ایآ  .میراذگ  یم  رادیب  ياهلد  هدهع  رب  ریسفت  نیا  رد  ار  تواضق  ام 
؟ میهد

لسوتم يو  ياعد  هب  ربمایپ  میلعت  زا  لبق  درف  نیا  و  دوب ، دهاوخن  شیب  یلـصاح  لیـصحت  لسوت ، نینچ  کی  هک  نیا  رب  هتـشذگ  اریز 
: مییوگب مینک و  فرصت  لخد و  ثیدح  دروم  رد  دیاب  درک ، یم  اعد  تساوخرد  ربمایپ  زا  دوب و 

.َکِّیبَن ِءاعُِدب  ْيأ  َکِِّیبَن : . 1

.َِکئاعُِدب ُهَّجََوتَأ  ْيأ  َِکب : ُهَّجََوتَأ  ّینإ  ُدَّمَُحم  ای  . 2

.َِّیف ُهَئاعُد  عِّفَش  ْيأ  َِّیف : ُهْعِّفَش  َّمهّللَا  . 3

.درادن يرگید  هزیگنا  يروادشیپ  زج  تافرصت  نیا  همهو 

نیا ایآ  دراد ؟ یموزل  هچ  هَمْحَّرلا » ِّیبَن   » هب یبن »  » فیصوت وا ، تیصخش  صخـش و  هب  هن  تسا  ربمایپ  ياعد  هب  لسوت  دوصقم  هاگره 
درف دیاب  قیرط  نیا  زا  تسا و  َنیَملاْعِلل » ًهَمْحَر   » وا دوجو  هک  تسا  یماقم  الاو  تیـصخش  هب  لسوت  فده  هک  دـناسر  یمن  فیـصوت 

؟ دریگ رارق  وا  تمحر  ششوپ  ریز  انیبان 

461 ص : 

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 482 

http://www.ghaemiyeh.com


ماعنا ششوپ  ریز  دندوب و  هتفاین  شرورپ  يرگ  یباهو  بتکم  رد  یگلاس  درخ  نارود  زا  وا  نارکفمه  یعافر و  بانج  یتسار  هب  رگا 
؟ دندرک یم  يرواد  تواضق و  نینچ  نیا  زاب  ثیدح  نیا  هرابرد  دنتفرگ ، یمن  رارق  اه  يدوعس  فاطلا  و 

ِثیداحأ یف  ِلوصُألل  ُجاـّتلا  » فلؤم رـصم و  رـضاح  نرق  گرزب  ياـملع  زا  هک  فصاـن » یلع  روصنم  خیـش   » زا ار  ینخـس  ناـیاپ  رد 
یم هجام  نبا  يذمرت و  قیرط  زا  نآ  تحـص  قیدصت  ثیدح و  لقن  زا  سپ  يو  .مینک  یم  لقن  ثیدـح  نوماریپ  دـشاب  یم  لوُسَّرلا »

: دسیون

َباحـصأ ّنأ  هّیِّنلا  ِباتک  یف  مّدقَتو  ...دئادَّشلا  ِیف  ٌبُولطم  لب  ٌِزئاج  َنیحلاّصلِاب  ِهّللا  َیلإ  َلُّسوتلا  ّنأ  ُدیفت  ُهَحیحّـصلا  ُصوصُّنلا  هذهَف  »
مه نیذـّلا  نیحلاّصلاب  یلعأو  لضفأو  یلوأف  لمعلا ، حـلاصب  لّسوتلا  تبث  اذإف  هّللا  مَُهباجأف  مهلاـمعأ  ِحـلاصب  هّللا  یلإ  اُولّـسوت  ِراـغلا 

ٌتاَفلؤم عوضوملا  اذـه  قیقحت  یفف  اذـه  عمو  هلیـضف  قَحِلل  عوجُّرلاو  بهذـملل  عیفَـشَّتلا  نم  ٌریخ  ُفاـصنإلاو  ...تاـِحلاّصلا  ُردـصم 
بحاصل يواتف  اهنمو  ًاقباس  دـِباعَملا ، ریدـُمو  رهزألا  لیکو  يودَـعلا  ْنیَنَـسَح  دّـمحم  خـیَّشلا  هلیـضفلا  بحاـصل  ٌفَّلؤم  اـهنم  هّصاـخ 

«. مالسإلا رُون  هّلَجم  یف  ءاملُعلا  رابِک  نم  يوجَّدلا  فسُوی  خیشلا  هلیضَفلا 

هکلب تسا  زیاج  لـسوت  اـهنت  هن  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـنک و  یم  يربهر  ناـحلاص  هب  لـسوت  تحـص  هب  ار  اـم  حیحـص  صوصن  نیا  »
دوخ حلاص  لامعا  هب  دندوب  هدش  سوبحم  راغ  رد  هک  ار  یهورگ  لسوت  ناتـساد  تین ، باتک  رد  ام  .تسا  هدش  هتـساوخ  بحتـسم و 

هب دنـشاب  یم  حلاص  لامعا  ردـصم  أدـبم و  هک  ناحلاص  هب  لسوت  دـش ، اجرب  اپ  حیحـص و  حـلاص  لمع  هب  لسوت  هاگره  میدرک  لقن 
تسا و هدرک  باـختنا  ناـسنا  هک  تسا  یبهذـم  زا  يوریپ  زا  رتـهب  قح  زا  يوریپ  فاـصنا و  دوـب ، دـهاوخ  رت  حیحـص  هتـسیاش  وـحن 

هاگشناد لیکو  يودع  نینسح  دمحم  خیش  تلیضف  بحاص  هتـشون  هب  عوضوم  نیا  رد  قیقحت  يارب  .تسا  تلیـضف  قح  هب  تشگزاب 
بحاص ياوتف  هب  دباعم و  قباس  ریدم  رهزالا 

462 ص : 
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«. دییامرفب هعجارم  تسا ، هتفای  راشتنا  مالسإلا » رون   » هلجم رد  هک  تسا  املع  ناگرزب  زا  هک  يوجد  فسوی  خیش  تلیضف 

نالئاس قح  هب  لسوت  مود : ثیدح 

هراشا

يارب دوخ  هناخ  زا  سک  ره  دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  : دـنک یم  لـقن  يردـخ » دیعـس  وبا   » زا یفوع » هیطع  »
بلط وا  يارب  هتـشرف  رازه  و  ددرگ ، یم  وربور  ادـخ  تمحر  اب  دـناوخب ، ار  ریز  رد  هدـش  دای  ياعد  لاح  نیا  رد  دورب و  نوریب  زاـمن 

(1) .دننک یم  شزرمآ 

ُتْجَرَخَو ًهَعْمـس  الَو  ًءایِر  الَو  ًارََطب  الَو  ًارَـشأ  ْجُرخأ  َْمل  ّینإَف  اذـه  َياشْمَم  ِّقَِحب  َُکلأسأَو  َکـْیَلَع  َنیِلئاّـسلا  ِّقحب  َکـلأسأ  ّینإ  َّمُهّللَا  »
«. َْتنأّالإ َبُونُّذلاُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  یبُونُذ  یل  رِفْغَت  ْنأو  ِرّانلا  َنِم  ینَذیُعت  ْنأ  َُکلأسأف  َِکتاضْرَم  َءاِغْتباَو  َکِطَخَسَءاّقِتا 

يور زا  نم  مور ، یم  وت  يوس  هب  هک  یناکم  ناـمز و  تمرح  هب  و  ناگدـننک ، لاؤس  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا   ! اراـگدرورپ »
جراخ وت  اضر ي  لیصحت  وت و  مشخ  زا  زیهرپ  يارب  نم  ما ، هدماین  نوریب  هناخ  زا  هعمـس  ایر و  ای  ینارذگ و  شوخ  يارب  ینامرفان و 

«. دشخب یمن  یسک  وت  زج  ار  ناهانگ  اریز  یشخبب  ارم  ناهانگ  يراد و  زاب  شتآ  زا  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ما ، هدش 

هک دهد  یم  یهاوگ  هک  تسا  نشور  رایسب  ثیداحا  زا  هدش ، دای  ثیدح 

463 ص : 

زا يرایسب  هدیقع  هب  هک  ینیوزق  هجام  نب  هّللادبع  یبا  نب  دمحم  ظفاح  حیحص  هب  کلم » فلأ  هل  رفغتسا  ههجوب و  هّللا  لبقأ  [ » 1 - ] 1
، لبنح نب  دمحا  دنسم  و  رـصم ، عبط  ص 261 و262 ، دجاسم ، باب  دلج 1 ، تسا ، هناگشش  حاحص  زا  یکی  يو  حیحـص  ناثدحم ،

.دوش هعجارم  ثیدح 21  ج3 ،
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تلالد و  دـهد ، رارق  شیوخ  هطـساو  ار  ناحلاص  نأش  قح و  تلزنم  ماقم و  دـناوت  یم  ادـخ ، زا  تجاح  تساوخرد  ماـقم  رد  ناـسنا 
.تسا نشور  ام  دوصقم  رب  ثیدح 

يارب يا  هزیگنا  و  دـننک ، یـشارت  لاکـشا  ثیدـح  دنـس  تلالد و  رد  هک  دـنا  هتـساوخ  يروادـشیپ  رطاخ  هب  ثیدـح ، ناـفلاخم  یلو 
کنیا .دـنرادن  تسا ، هدیـسر  نانآ  هب  ناگتـشذگ  زا  هک  يا  هدـیقع  زا  عاـفد  زج  دـنارذگ  دـیهاوخ  رظن  زا  هک  هناـکدوک  تالاکـشا 

: ثیدح تلالد  رد  لاکشا 

: تسا بیجم »  » تفص هب  لسوت  رب  هاوگ  ثیدح 

اجنآ تسا ، هدش  دراو  ریز  هیآ  رد  هک  تسا  نامه  دنراد  ادخ  رب  نالئاس  هک  یقح  دـنک ، یم  لقن  دوخ  نارکفمه  زا  یکی  زا  یعافر 
: دیامرف یم  هک 

(1) ( . ...ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدُأ  )...

«. میوگ خساپ  امش  هب  ات  دیناوخب  ارم  »

(2) .تسا زیاج  یهلا  تافص  امسا و  هب  لسوت  تسا و  ادخ  تباجا »  » تفص هب  لسوت  نالئاس  قح  هب  لسوت  نیاربانب 

خساپ

عون کی  يو  تلزنم  ماقم و  ای  و  قولخم » طیسوت  ، » شارت لاکشا  هدیقع  هب 

464 ص : 

.60/ رفاغ [ 1 - ] 1
ص 213. لسوتلا ، هقیقح  یلإ  لصوتلا  [ 2 - ] 2
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زا ارچ  تسا  ادخ  بیجم »  » تفـص نیلئاسلا » قح   » دوصقم یتسار  هب  رگا  .دومن  هیزنت  نآ  زا  ار  ناربمایپ  تحاس  دیاب  هک  تسا  كرش 
.دشاب یم  كرش  گنر  تروص و  هب  لقاال  دشابن ، كرش  رگا  هک  هدرک  لودع  نالئاس » قح   » هب لسوت  هب  بیجم »  » تفـص هب  لسوت 

: دیوگب هک  نیا  ياج  هب  هدرک و  افق » زا  لکا   » ارچ تسا  هتشادنپ  هک  تسا  نامه  دوصقم  یتسار  هب  رگا 

«. بیُجم ای  ّمهّللَا  »

«. هدننک تباجا  يا  ایادخ ،! »

: دیوگ یم 

«. َْکیَلَع َنیِلئاّسلا  ِّقحب  َکلأسأ  ّینإ  َّمُهّللَا  »

«. وت زا  ناگدننک  تساوخرد  قح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اهلاراب ! »

: دیوگ یم  مود  هلمج  اریز  تفریذپ  مود  هلمج  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  میریذپب  نالئاس » قح   » رد ار  لیوأت  نیا  ام  هاگره 

«. اذه َياشْمَم  ِّقَِحب  َُکلأسأ  »

: دسیون یم  دجنملا »  » رد .تسا  هدش  هفاضا  ملکتم  ریمض  يوس  هب  هک  تسا  نامز  ناکم و  مسا  یشمم » »

«. یشامَم ج : ِّلَحَملا ، یلَع  ِرورُملا  ُعِضوم  ّیِشْمَّتلا ، ُناکم  یشْمَْملَا : »

نازیزعو ناکاپ  ناحلاص و  هب  لسوت  یلو  زیاج  ار  سدـقم  ناکم  ناـمز و  هب  لـسوت  اـیآ  دـیوگ ؟ یم  هچ  طیـسوت  نیا  رد  ریگ  هدرخ 
؟ دناد یم  حیحص  ریغ  ار  ادخ  هاگرد 
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دنس رد  لاکشا 

هدناوخ سلدم » یعیـش   » ار وا  یخرب  و  دنا ، هدرک  فیعـضت  ار  وا  ثیدح  دمحا ، یئاسن و  هک  تسا  یفوع  هیطع  مان  ثیدح  دنـس  رد 
.دنا

خساپ

رظن زا  دنچره  يدرف  .تسا  تیب » لها  يالو  عیشت و  » ننست لها  نادنمـشناد  لاجر و  دزن  رد  يوار  فیعـضت  حرج و  لئاسو  زا  یکی 
نادـناخ نیا  زا  فراعم  مولع و  دـنک و  يوریپ  تیب  لها  زا  یگدـنز  رد  رگا  اّما  دریگ ، رارق  الاب  رایـسب  هجرد  رد  تقاـثو  تهاـجو و 

زا يو  ردپ  هک  یفوک » هدانج  نب  دعس  نب  هّیطع   » و تشاد ، دهاوخ  تنـس  لها  نویلاجر  ناثدحم و  دزن  رد  یمیظع  مرج  دیامن ، ذخا 
: دنا هدرک  لقن  زین  ار  اه  هلمج  نیا  نارگید  زا  رجح » نبا   » »و یبهذ  » اذل درادن و  نیا  زج  یمرج  هدوب  یلع  باحصا 

 «. عّیَشَتَی هّیطع  ناک  يدارملا : ملاس  َلاق  »

«. ٌِحلاص نیعُم : ُنبا  َلاق  »

(1) «. ...َتام ٌسِّلَدُمو  ٌیعیش  ًاریثَک  ُئِطُْخی  ٌقودَص  رَجَح : ُنبا  لاق  »

رد ار  وا  تماقتسا  تابثاو و  میرذگ  یم  دنراد  هلصاف  هیطع  اب  لاس  دص  دنچ  هقبط  رصع و  رظن  زا  هک  رجح  نبا  یبهذ و  نخـس  زا  ام 
بهذمو و هدیقع  هار 

466 ص : 

و تسا ، هتـشذگرد  لاـس 748  رد  هدوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  لاس 673  رد  لاـجرلا ، دـقن  یف  لادـتعالا  نازیم  فلؤم  یبهذ  [ 1 - ] 1
(. ص 79و80 (ج3 ، .تسا هتشذگرد  لاس 111  رد  و  ( 35 _ 30  ) هدش دلوتم  ( مالسلا هیلع   ) یلع تموکح  نارود  رد  یفوع » هیطع  »
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بتاک  » هب فورعم  يربکلا ،» تاقبطلا   » بحاـص دعـس ،» نبا   » ینعی مالـسا ، رد  سیون  یفارگویب  نیرتگرزب  زا  ار  وا  یکاـپ  حـالص و 
: دسیون یم  نینچ  وا  لاح  رد  يو  .مینک  یم  راسفتسا  دادغب  رد  لاس 230  يافوتم  دلوتم 168 و  يدقاو ،»

وا يارب  یمان  هک  درک  تساوخرد  دروآ و  ماما  دزن  ار  وا  يو  ردپ  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  یلع  تموکح  هرود  رد  دعـس  دـنزرف  هیطع 
«. ...هّللا هّیطَع  اذه  :» دومرف ماما  .دنک  باختنا 

هب جاجح  .تخیرگ  سراـف  نیمزرـس  هب  تسکـش  زا  سپ  دومن و  ماـیق  جاـجح  تموکح  ّدـض  رب  یهورگ  اـب  هک  دوب  یناـسک  زا  يو 
دـصراهچ اب  ار  وا  ندب  تفرن  راب  ریز  رگا  دنک و  نعل  ار  یلع  ات  نک  توعد  ار  هیطع  هک  تشون  همان  مساق  نب  دمحم  دوخ  رادـنامرف 

بـس هب  رـضاح  وا  اّما  دناوخ ، شیارب  ار  جاجح  همانو  تساوخ  ار  هیطع  رادـنامرف  .شارتب  ار  وا  تروص  رـس و  هدـب و  شزاون  هنایزات 
.دیدرگ ارجا  وا  ّقح  رد  جاجح  نامرف  دشن و  یلع 

يو تفرگ ، تسد  هب  هفوک  رد  ار  روما  مامز  هریبه  نب  رمع  یتقو  ات  تفر  ناسارخ  هب  هبیتق » » يرادنامرف نارود  رد  یتدـم  زا  سپ  يو 
....تشذگرد لاس 111  رد  هک  نیا  ات  درب  رسب  اج  نامه  رد  و  دش ، هفوک  دراو  هزاجا  بسک  اب 

: دیوگ یم  سپس 

(1) «. هب ّجتحی  نم ال  سانلا  نمو  هحلاص  ُثیداحأ  هلو  هّللا  ءاش  نإ  هقث  ناکو  »

«. دننک یمن  جاجتحا  وا  ثیدح  اب  مدرم  زا  یخرب  .دوب  زین  یکین  ثیداحا  لقانو  دوب  دامتعا  دروم  وا  »

467 ص : 

.يرمق لاس 1320  ندیل  عبط  :6/212 و213  دعس نبا  تاقبط ، [ 1 - ] 1
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: دسیون یم  دوخ  فراعم  رد  هبیتق  نبا 

«. عّیشتی ناکو  جاّجحلا  نمز  یف  ًاهیقف  َناکو  »

«. درک یم  يوریپ  یلع  زا  دوب و  جاجح  نامز  هیقف  »

: دسیون یم  جاجح  رادنامرف  نایرج  لقن  زا  سپ  يربط 

(1) «. هقث ثیدحلا  ریثک  ناک  «و 

یم .تسا و  هتشون  دلج  جنپ  رد  يریسفت  یفوع  هک  دنک  یم  لقن  حارصلا » تاقحلم   » باتک زا  راحبلا  هنیفس  رد  یمق  ثدحم  موحرم 
.ما هدرک  تئارق  وا  يارب  راب  تفه  هدینش و  راب  هس  ار  نآرق  ریسفت  سابع  نبا  زا  نم  تفگ :

هعیـش ياه  هداوناخ  زا  هیطع  نادناخ   (2) تسا نسحلا  نب  هّللادبع  قیرط  زا  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  نایوارزا  یکی  يو 
نسح نب  نیسح  دنتشاد : قارع  يرتسگداد  اضق و  رد  یگرزب  تیـصخش  مادکره  هک  دنتـساخرب  تیب  نیا  زا  ینادنزرف  هدوب و  قارع 

.دوب دوخ  تقو  رد  دادغب  یضاق  هک  هیطع  نب  نسحلا  نب  دمحم  نب  دعس  نب  دمحم  يافوتم 201 و  هیطع  نب 

زین يو  دننک ، یم  لقن  وا  زا  دوخ  ياه  ننس  رد  يذمرت  یناتـسجس و  دوواد  وبا  اذلو  تسین  يرگید  زیچ  عیـشت  زج  نادناخ  نیا  مرج 
.دنک یم  ثیدح  لقن  ...و  يردخ  دیعس  وبا  سابع ، نبا  دننام  یناثدحم  زا 

.دنشاب یم  نارگید  ناودع و  نب  نسح  رعسم ، هاطرا ، نب  جاجح  هیطع ، نب  نسح  يو : نادرگاش  زا 

468 ص : 

.يربط شراگن  لیذملا » لیذلا   » زا لقن  ، 2/305: راحبلا هنیفس  [ 1 - ] 1
.380 لاس يافوتم  روفیط ، نبا  هب  فورعم  رهاط  یبا  نب  دمحا  شراگن  ص 12 ، ءاسنلا ، تاغالب  [ 2 - ] 2
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هیقت هب  رـضاح  تلیـضف ، ماـقم و  یلع ، قوـقح  ساـپ  هب  و  ددرگ ، ردـبرد  دـح  نیا  اـت  تقیقح  هب  قـشع  بهذـم و  هار  رد  هک  يدرم 
.دوش یمن  سلدم  فیعض و  يدرف  نینچ  کی  ددرگن ،

.تسا هدناوخ  قودص  ار  وا  رجح  نبا  حلاص و  ار  وا  یبهذ  دوخ  لقن  هب  نیعم  نباو  حیرصت  يو  تقاثو  هب  دعس  نبا  نیا ، رب  هتشذگ 

نیرتراوخنوخ اب  تفلاخم  مچرپ  هتفرگ و  رارق  ننـست  عیـشت و  ثداوح  ناروک  رد  هک  يدرم  هراـبرد  فیـصوت  فیرعت و  رادـقم  نیا 
نیا هک  دندیشوک  یم  سابع  ینب  هیما و  ینب  یتاغیلبت  هاگتسد  هتـسویپ  اریز  تسا ، یفاک  تسا ، هتـشارفارب  جاّجح )  ) هیما ینب  نارومأم 

.دننک یفرعم  دامتعا  لباق  ریغ  ماندب و  ار  دارفا  هنوگ 

نبا ياهباتک  رد  ار  هلمج  نیا  ام  تسا و  هدرک  لـقن  ار  سلدـم » یعیـش  : » هلمج رجح  نبا  زا  یعاـفر  هک  میوش  یم  روآداـی  ناـیاپ  رد 
: تسا ریز  رارق  هب  يو  لاجر  ياهباتک  میدیدن و  هیطع  همجرت  رد  رجح 

.تسا هدرکن  ناونع  ار  هیطع  ًالصا  باتک  نیا  رد  يو  نازیملا » ناسل  . » 1

.تسا هتفگن  وا  قح  رد  يا  هلمج  نینچ  تسا و  هدرک  ناونع  هحفص 224  دلج 7 ، رد  بیذهتلا ،» بیذهت  . » 2

اهنت تسین و  رثؤم  هیطع  دننام  یتیـصخش  هرابرد  داقتنا  عون  نیا  لاح  ره  رد  .تسا و  هدـشن  ناونع  هیطع » » باتک نیا  رد  هباصالا » . » 3
زا رفن  هدزناپ  زا  زواجتم  هناـگ و  هن  خـیاشم  ناـیب  زا  سپ  هحفـص 226  بیذهتلا » بیذهت   » رد رجح  نبا  اذـل  تسا و  وا  عیـشت  وا  مرج 

: دسیون یم  وا  ذیمالت 

«. ّلکلا یلع  ًاّیلع  مّدقی  ناکو  ساّنلا  هّلج  هنع  يور  هفوکلا  لهأ  هعیش  نم  ُّدُعی  َناکو  »

469 ص : 
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«. تشاد یم  مدقم  همه  رب  ار  یلعو  دنا  هدرک  ثیدح  لقن  وا  زا  یناگرزب  دیدرگ ، یم  بوسحم  هفوک  رد  یلع  نایعیش  زا  »

.دزاس یم  نشور  ار  وا  فیعضت  داقتنا و  هزیگنا  ترابع  نیا  رد  تقد 

دوش یم  لسوتم  یمارگ  ربمایپ  هب  مدآ  ترضح  موس : ثیدح 

هراشا

نآرق رد  هک  نانچ  دومن ، هبوت  دوب ، هدرک  یقلت  ادـخ  زا  هک  یتاـملک  وترپ  رد   (1) ادخ ینامرفان  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح 
: دیامرف یم  دیجم 

(2) ( . ُمیحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  تاِملَک  ِّهبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  )

«. تسا ریذپ  هبوت  وا  هک  اّقح  درک ، هبوت  اهنآ  يورو  دومن ، ذخا  تعاط  عوضخ و  اب  ار  یتاملک  دوخ  يادخ  زا  مدآ  »

اب هک  دنراد  يرظن  ریز ، تیاور  دانتـسا  هب  تسا ، هدش  درا  هیآ و  رد  هک  یتاملک  ریـسفت  رد  یمالـسا ، ناثدـحمو  نارـسفمزا  یهورگ 
نشور نآ  نتم  هب  هجوت 

470 ص : 

تسا و يداشرا » يروتسد   » هکلب تسین ، يولوم » نامرف  ، » تسا هدمآ  ( 35/ هرقب ( ) هَرَجَّشلا هذه  ابَْرقَت  الَو   ) هیآ رد  هک  ینامرف  [ 1 - ] 1
طقف نآ  هجیتن  هکلب  ددرگ ، هذخاؤم  باقع و  بجوم  دناوت  یمن  يروتسد  نینچ  اب  تفلاخمو  دراد  دنپ  تحیصن و  هبنج  حالطصا ، هب 
هزبرخ یشرت و  یگدروخامرس  تلاح  رد  هک  دهد  روتـسد  يرامیب  هب  یکـشزپ  رگا  .دشاب  یم  لمع  دوخ  یعـضو  رثا  اب  ندش  وربور 

يداشرا یهن  کی  یهلا  یهن  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  یتایآ  دـیجم  نآرق  رد  .درادـن  يرامیب  تدـش  زج  يرثا  نآ  اب  تفلاخم  دروخن ،
ياــه هـیآ  هـب  ًاــفطل  .تـسا  هدوـبن  يرگید  زیچ  دور  یم  رامــشب  لــمع  یعــضو  رثا  هـک  تـشهب  زا  جورخ  زج  نآ  هجیتــن  هدوـب و 

.دییامرفب هعجارم  ات 82  هحفص 73  زا  مهد  بلطم  نآرق  هلکشم  تایآ  حیحص  ریسفت  باتک  هب  هط و  هروس  118و119
.37/ هرقب [ 2 - ] 2
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.ددرگ یم 

لئـالد  » باـتک رد  یقهیب »  » و یناهفـصا » میعنوبا   » و حاحـص » كردتـسم   » رد يروباـشین » مکاـح   » و ریغـصلا » مجعملا   » رد یناربط » »
نب رمع  زا  يدنس  اب   (1)« یناعملا حور   » رد یـسولآ »  » و روثنملا » ردلا   » رد یطویـس  دوخ و  خیرات »  » رد یماش » رکاسع  نبا   » و هوبنلا »

: دندومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگربمایپ هک  دنا  هدرک  لقن  باطخ 

: لاقف دّـمَُحم ؟ ْنَم  هیلإ و  هّللا  یحوأف  یل  َترفغ  ّالإ  دّـمحم  ّقحب  ُکلأسأ  لاـقف : ءاـمَّسلا  یلإ  ُهَسأر  َعفر  هَبنذأ  يذـّلا  ُمدآ  ََبنْذأ  اَّـمل  »
دحأ سیل  ّهنإ  تلقف : هّلل » لوسر ا  دّـمحم  هّللا و  ّالإ  هلإال  بوتکم  هیف   » ًاذإف کشرع  یلإ  یـسأر  ُتعفر  ُْتقلُخ  اّمل  َکُمـسا ، كراـبت 

«. ُکتقلخ امل  وه  الولو  کتَّیرذ  نم  نیّیبَّنلا  رخآ  ّهنأ  هیلإ  یحوأف  َکِمسا  َعم  ُهمسا  َتلعج  نّمم  ًاردق  كدنع  مظعأ 

هب ادخ  یـشخبب ، ارم  هک  منک  یم  لاؤس  دمحم  ّقح  هب  ار  وت  ایادخ ) ) تفگو درک  دنلب  نامـسآ  هب  رـس  دش ، یبنذ  بکترم  مدآ  یتقو  »
هتـشون نآ  رد  مدید  ماگنه  نیا  رد  مدومن ، دنلب  شرع  هب  رـس  يدیرفآ ، ارم  یتقو  داد ، خساپ  مدآ  تسیک ؟ دـمحم  هک  دومن  یحو  وا 

رد ار  وا  مان  ادخ  هک  تسوا  قولخم  نیرتگرزب  دـمحم  هک  متفگ  دوخ  اب  تسا » ادـخ  ربمایپ  دـمحم  تسین و  ادـخ  زج  يدوبعم  » تسا
یمن قـلخ  ار  وـت  دوـبن ، وا  رگا  و  تسا ، وـت  هیرذ  زا  ربماـیپ  نیرخآ  وا  هک  دـش  یحو  وا  هب  عـقوم  نـیا  رد  تـسا ، هدروآ  دوـخ  راـنک 

(2) «. مدرک

471 ص : 

.یقهیب یناهفصا و  میعن  وبا  یناربط و  زا  لقن  هب  ، 1/59: روثنملا ردلا  ، 1/217: یناعملا حور  ، 2/615: مکاح كردتسم  [ 1 - ] 1
توافت یکدـنا  نتم  نیا  اب  تسا ، هدرک  لقن  كردتـسم  رد  مکاـح  هک  ینتم  و  هدـش ، هتفرگ  روثنملا » ردـلا   » زا ثیدـح  نتم  [ 2 - ] 2

.تسا یکی  نومضم  رظن  زا  دنچ  ره  دراد ،
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ثیدح نیا  نوماریپ  ام  رظن 

: دننام تسا ، هدیدرگ  قالطا  اه  تیصخش  تاوذ و  رب  تاملک »  » ظفل دراد ، جاور  ام  نایم  هک  هچنآ  فالخ  رب  دیجم ، نآرق  رد  . 1

(1) ( . ...ِهّللا َنِم  هَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهّللا  َّنأ  : )... فلا

«. دهد یم  تراشب  ادخ ، بناج  زا  تسا  يا  هملک  هدننک  قیدصت  هک  ییحی  هب  ار  وت  دنوادخ  »

(2) ( . ...َمَیْرَم ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا  ُْهنِم  هَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  : ) ب

«. دهد یم  تراشب  تسا ، میرم  دنزرف  یسیع  حیسم ، وا  مان  هک  وا  زا  يا  هملک  هب  دنوادخ  میرم ! يا  »

(3) ( . ...ُُهتَِملَک ِهّللا َو  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  اّمَنِإ  : ) ج

«. تسا وا  هملکو  ادخ  ربمایپ  میرم ، دنزرف  یسیع  حیسم ، »

(4) (. ...ُرْحَْبلا َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق  )

«. دیسر یم  نایاپ  هب  ایرد  ددرگ ، بکرم  نم  يادخ  تاملک  يارب  ایرد  رگا  وگب  »

472 ص : 

.39/ نارمع لآ  [ 1 - ] 1

.45/ نارمع لآ  [ 2 - ] 2
.171/ ءاسن [ 3 - ] 3

.109/ فهک [ 4 - ] 4
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(1) ( . ...هّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  رُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلاَو  _: )... ه

«. دسر یمن  نایاپ  هب  ادخ  تاملک (2)  دنک ، ددم  رگید  يایرد  تفه  ار ، ایردو  »

تیـصخش نامه  تاملک »  » زا دوصقم  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ، هدـش  دراو  تاملک »  » ظـفل ثحب ، دروم  هیآ  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
لقن رت  نشور  تروص  هب  تقیقح  نیا  هعیـش  تایاور  رد  اذل  و  تسا ، هدیدرگ  لسوتم  اهنآ  هب  هک  تسا  سدقم » تاوذ   » مرتحم ياه 

: تسا هدش 

ءامسألاو یلاعت  هّللا  دنع  هلزنم  قلَخلا  ِّلَجأ  ُءامسأ  ِهذه  َُهل  َلیقف  اهنع ، لأسف  ًهَمَّرکم  همَّظعم  ًءامـسأ  ِشرعلا  یلع  ًابُوتکَم  يأر  َمدآ  َّنِإ  »
(3) «. هتلزنم عفرو  هتبوت  لوبق  یف  ّهبر  یلإ  مالسلا ) هیلع   ) مدآ لَّسوتف  نیسحلاو ، نسحلاو  همطافو  ٌّیلعو  دّمحم 

تاقولخم نیرت  یمارگ  ياهمان  اهنآ  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  تسج ، لسوت  اهنآ  هب  و  تسا ، هتـشون  شرع  رد  هک  دـید  ار  ییاه  مان  مدآ  »
«. دیدرگ لسوتم  اهنآ  هب  دوخ  یلاعت  هبوت و  رد  مدآ  .نیسحو  نسح  همطاف ، یلع ، دمحم ، زا  دنترابع  اهمان  نآ  تسادخ و 

هدهاشم ار  نت  جـنپ  ینارون  حابـشا  مدآ  هک  دـناسر  یم  ینـشور  هب  و  تسا ، هدـش  دراو  رتنـشور  زین  نیا  زا  هعیـش ، ثیداحا  رگید  رد 
(4) .دییامرف هعجارم  ناهرب  ریسفت  هب  تایاور  نیا  زا  یهاگآ  يارب  .هدرک 

.درک ادیپ  نیقی  تیاور  تحص  هب  ناوت  یم  تسا ، هدش  دراو  دروم  نیا  رد  هعیش  نادنمشناد  قیرط  زا  هک  یناوارف  تایاور  هب  هجوت  اب 

هدوب يروهـشم  فورعم و  بلطم  کی  ربمایپ  هب  مدآ  ترـضح  لسوت  هک  ددرگ  یم  نشور  ثیدحو  خیرات  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  . 2
هب کلام ، ماما  هک  میدناوخ  یخیرات ) ياهنایرج  رد  لسوت  ثحب   ) هتشذگ رد  اریز  تسا ،

473 ص : 

.27/ نامقل [ 1 - ] 1
.تسا دنوادخ  ياهقولخم  شیپ ، هیآ  هیآ و  نیا  رد  تاملک ،»  » زا دوصقم  [ 2 - ] 2

14 و 17. ، 12 ، 11 ، 6 ، 5 ثیداحا 2 ، ، 88 _ 1/86: ناهرب ریسفت  ادیص ؛ عبط  ، 1/89: نایبلا عمجم  [ 3 - ] 3
15 و 16. ثیداحا 13 ، ، 1/87: ناهربلا ریسفت  [ 4 - ] 4
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: تفگ نینچ  ربمایپ  مرح  رد  یقیناود » روصنم  »

(1) «. مَدآ کیبأ  هلیسوو  ُکتَلیسَو  وه  »

«. تسا مدآ  تردپ  هلیسو  وت و  هلیسو  ربمایپ  »

: دنا هتفگ  دنا و  هدروآرد  مظن  هب  ار  تقیقح  نیا  یمالسا  يارعش 

ٌحو ِهنیفِّسلا ُن_ _ِن  طب یف  َیُِّجنو  _ا *** ، عَد اذإ  َمدآ  ُهّللا  َباجأ  دق  ِِهب  »

« عَّلُّطلا موجُّنلاوُهلیسولا  مه  و  مدآ ***  _ه  ئیطخ تَر  _ فُغ _م  هب ٌمو  ق_

نانآ هطـساو  هب  مدآ  هاـنگ  هک  يدارفا  داد ، تاـجن  یتشک  لـخاد  رد  ار  حون  و  درک ، تباـجا  ار  مدآ  ياـعد  دـنوادخ ، وا  هطـساو  هب  »
«. دنناشخرد ناگراتس  ادخ و  هاگرد  هطساو  هک  یناسک  هتشگ ، هدوشخب 

اه شسرپ  هتشر  کی  خساپ 

ای اهیرواد و  شیپ  هتـشر  کی  اب  تسا  هتـساوخ  هدماین و  نیریـش  لسوتلا » هقیقح  یلإ  لصوتلا   » باتک هدنـسیون  هقئاذ  رد  تیاور  نیا 
.دنک داقتنا  نآ  زا  هناکدوک  تالاکشا 

474 ص : 

رب تقیقح  هک  یتروص  رد  دنک ، یقلت  حیحص  ریغ  کلام  اب  ار  روصنم  رفعجوبا  هرکاذم  عوضوم  دشوک  یم  « لصوتلا  » فلؤم [ 1 - ] 1
اب ار  نآ  ضایع  یـضاق  دـسیون : یم  نینچ  نآ  هرابرد  ص 10  هینـسلا ، رردلا  باتک  رد  نالحد  ینیز  دـمحا  دیـس  .تسا  نآ  فالخ 

بهاوملا رد  ینالطسق  همالع  ءافولا ، هصالخ  رد  يدوهمس  دیس  ماقسلا ، ءافش  باتک  رد  ار  نآ  یکبس  ماما  هدرک ، لقن  حیحـص  دنس 
نیا دیوگ : یم  مظنملا  رهوجلا  رد  رجح  نبا  .دنا  هدرک  لقن  کسانم ، ناگدنسیونزا  يرایسب  و  مظنملا ، رهوجلا  رد  رجح  نبا  هیندللا ،

یـضاق هدرک و  لقن  بوخ  دنـس  اب  ار  نآ  دهف  نبا  دسیون : یم  بهاوم  حرـش  رد  یناقرز  همالع  هدـش و  لقن  حیحـص  دنـس  اب  تیاور 
.تسا هدومن  لقن  حیحص  دنس  اب  ار  نآ  ضایع 
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اهشسرپ نیا  یسررب  کنیا 

هراشا

(1) اهشسرپ نیا  یسررب  کنیا 

لوا لاکشا 

.مارحو تسا  كرش  قولخم ، رب  دنگوس  هدش و  دای  دنگوس  قولخم  هب  ثیدح  نیا  رد 

خساپ

تباث نشور و  تفگ و  میهاوخ  نخـس  نآ  نوماریپ  رد  مراهچ  لصف  رد  اـم  تسین و  يرگید  زیچ  يروادـشیپ  کـی  زج  لاکـشا  نیا 
دنگوس ادخ  هب  طقف  دیاب  تموصخ » لصف   » رد دنچ  ره  تسا  دنگوس  نینچ  زاوج  نابیتشپ  ناناملسم  هریس  تنـس و  هک  درک  میهاوخ 

: دنیوگ یم  دنراد و  بلاطم  نیا  رب  هک  تسا  یلالدتسا  هجوت ، بلاج  .دروخ 

فلحلا ناک  کلذـلو  هیلع ، فولحملا  نم  مظعأ  هب  فولحملا  ّنـأل  قولخملا  هبترمب  قلاـخلاو  قلاـخلا ، هبترمب  قولخملا  اـنلعج  اـّنإف  »
«. هیلع فولحملا  دنع  ءیش  مظعأ  ّهنأو  هتمظع  یلع  ًالیلد  ءیشلاب 

نآ رب  هک  يزیچ  اریز  میهد ، رارق  قولخم  هبتر  رد  ار  قلاـخ  قلاـخ و  هبتر  رد  ار  قوـلخم  هک  تسا  نیا  دـنگوس ، نینچ  کـی  همزـال  »
«. تسا رتگرزب  دریگ ، یم  ماجنا  مسق  وا  يارب  هک  یسک  زا  هتسویپ  دوش  یم  دای  مسق 

نیا هشیر  .درادن  يرتشیب  نایب  هب  زاین  لالدتسا  نیا  خساپ  مینک  یم  رکف  ام 

475 ص : 

.تسا هدش  دراو  ات 222  تاحفص 215  لسوتلا ،» هقیقح  یلإ  لصوتلا   » باتک رد  اه ،  شسرپ  نیا  عومجم  [ 1 - ] 1
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: دیوگ یم  هک  تسا  هلمج  نیا  رد  وا  هابتشا 

(1) «. هیلع فولحملا  نم  ُمظعأ  هب  فولحملا  ّنأل  »

مسق و هکلب  دـشاب ، رت  تمظع  اب  هیلع » فولحم   » زا هشیمه  هب » فولحم   » هک تسین  نانچ  نآ  درادـن و  تیلک  هدـعاق  نینچ  کی  اریز 
« هیلع فوـلحم   » زا هک  نیا  هن  دراد ، تمظع  هدوـب و  یمارگ  زیزع و  هیلع » فوـلحم   » دزن هب » فوـلحم   » هک تسا  نیا  هناـشن  دـنگوس 

.تس رت ا  تمظع  اب  رتزیزع و 

: ملق هروس  ات 4  ياه 1  هیآ  دننام  تسین ، رت  تمظع  اب  هیلع » فولحم   » زا هب » فولحم  » زگره هک  میراد  ییاه  مسق  نآرق  رد  ًاقاّفتا 

( . میظَع ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  نُونْمَم * َریَغ  ًارْجَأل  ََکل  َّنِإَو  نُونْجَِمب * َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  َْتنَأ  ام  َنوُرُطْسَی * ام  ِمَلَْقلاَو َو  (ن 

ای شور و  رب  وت  تنم ، یب  تسا  یـشاداپ  وت  ياربو  یتسین ، نونجم  تراـگدرورپ  تمعن  هب  وت  دنـسیون ، یم  هچنآ  ملق و  هب  دـنگوس  »
«. یتسه یگرزب  يوخ 

دنـشاب و یم  هب » فولحم   » اه هتـشون  ملق و  حالطـصا  هب  هدـش و  دای  دـنگوس  دوش ، یم  هتـشون  نآ  اـب  هچنآ  ملق و  هب  تاـیآ ، نیا  رد 
اذل تسا ؟ رت  تمظع  اب  « هیلع فولحم   » زا هب » فولحم   » ایآ .تسا  هیلع » فولحم  ( » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  صخش 

: دسیون یم  هک  اجنآ  تسا ، حیحص  وا  مود  هلمج 

«. هیلع فولحملا  دنع  ءیش  مظعأ  ّهنأو  »

476 ص : 

، دنگوس هک  تموصخ  لصف  يواعد و  رد  نوچ  و  دوش ، یم  دای  دنگوس  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  هیلع » فولحم   » زا دوصقم  [ 1 - ] 1
دروم ریغ  رد  یلو  دور ، یم  راـک  هب  تسا ، ررـض  زا  یکاـح  هک  ِْهیَلَع »  » ظـفل تهج ، نیا  زا  دوش ، یم  ماـمت  یـصخش  نینچ  ررـض  رب 

اسب هچ  و  دشابن ، راک  رد  يررـض  دنج  ره  دریگ ، یم  ماجنا  وا  رطاخ  هب  دنگوس  هک  تسا  یـصخش  بلطم  نآ  زا  دوصقم  تموصخ ،
.تسا هقالع  تیبوبحم و  زاربا  رظن 
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(«. تسا رتالاب  وا  زا  هک  نیا  هن  ) دراد تمظع  هیلع ، فولحم  دزن  هب ، فولحم  »

اریز تسین ، كرـش  بجوم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  هب  مدآ  ترـضح  دـنگوس  هک  دوش  یم  مولعم  نایب  نیا  زا 
دزن هک  تسا  ینعنم  نیا  هب  هکلب  دـشاب ، یم  رتگرزب  تسا ، هیلع » فولحم   » هک دـنوادخ  زا  ربماـیپ  هک  تسین  نیا  وا  هب  دـنگوس  ینعم 

.تسا تمظع  ياراد  دنوادخ 

مود لاکشا 

: دومرف هک  اجنآ  تخومآ ، وا  هب  ار  امسا  مامت  مدآ ، تفلاخم  زا  شیپ  دنوادخ 

(1) ( . ...اهَّلُک َءامْسَألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  )

، دـسرپ یم  دـنوادخ  هک  هاگنآ  تروص  نیا  رد  .تسا  هدـش  انـشآ  عقوم  نیا  رد  وا  تایـصوصخ  رگید  دـمحم و  مان  اـب  يو  نیارباـنب 
رد ار  وا  مان  يدیرفآ ، ارم  یتقو  دیوگب : هک  نیا  هن  امسا  میلعت  نمـض  رد  دیوگب : هک  تسا  نیا  هتـسیاش  یتخانـش ؟ هنوگچ  ار  دمحم 

...مدید شرع 

خساپ

نیا رد  .تسا  هدشن  دراو  نآرق  رد  نآ  شزومآ  هوحن  یلو  تخومآ ، وا  هب  ار  امـسا  مدآ ، ندـیرفآ  زا  سپ  دـنوادخ  هک  تسین  یکش 
دمحم مان  اب  ییانشآ  هویـش  هکدرادن  یعنام  چیه  و  دشاب ، هدوب  امـسا  شزومآ  هوحن  رگنایب  دناوت  یم  رگید  رابخا  ربخ و  نیا  تروص 

رد هک  دشاب  يوحن  نامه  هب  تسادخ ، لوسر  وا  هک  نیا  و 

477 ص : 

.31/ هرقب [ 1 - ] 1
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تسا هدمآ  ثیدح  نیا 

روـط هب  ار  دوـخ  ییانـشآ  تساوـخ  یم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ءامـسألا )  نم  ینَتمّلع  اَّـمل  : ) تفگن نینچ  ادـخ  خـساپ  رد  مدآ  رگا 
؟ تسین هناکدوک  داقتنا ، نیا  ایآ  یتسار  .دنک  نایب  حورشم 

ود هب  وا ، تلاـسر  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  ماـن  زا  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ یهاـگآ  تـسا  نـکمم  نـیا  رب  هتـشذگ 
: دشاب هتفرگ  ماجنا  تروص 

انشآ وا ، تلاسر  مان و  نیا  اب  لیـصفت  روط  هب  دید و  ار  شرع  هحفـص  شنیرفآ ، زا  سپ  يو  دیرفآ ، ار  مدآ  ترـضح  هک  یماگنه  . 1
.دیدرگ

.دش انشآ  مسا  نیا  اب  امسا  مامت  میلعت  نمض  رد  رگید  راب  کی  .2

موس لاکشا 

: هک تسا  هدش  دراو  ثیدح  رد 

«. ُکتقلخ اَمل  دّمحم  الَول  »

: هیآ اب  هلمج  نیا  اّما 

(1) ( . نوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو  )

«. مدیرفاین شتسرپ  يارب  رگم  ار  سنا  نج و  نم  «و 

: دیامرف یم  هک  نانچ  دشاب ، یم  یفانم  دنک ، یم  یفرعم  ادخ  تردق  زا  رشب  یهاگآ  ار  تقلخ  زا  فده  هک  ریز  هیآ  اب  نینچمه  و 

َّنُهَْنَیب ُْرمَألا  ُلَّزَنَتَی  َّنُهَْلثِم  ِضْرَألا  َنِمَو  تاومَس  َْعبَس  َقَلَخ  يِّذلا  ُهّللَا  )

478 ص : 

.56/ تایراذ [ 1 - ] 1
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(1) ( . ًاْملِع ءیَش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْدَق  َهّللا  َّنَأَو  ٌریدَق  ءیَش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل 

رداق زیچ  همهرب  دنوادخ  هک  دننادب  ات  دیآ ، یم  دورف  اهنآ  نایم  ادخ  نامرف  دیرفآ ، ار  اهنآ  دننام  نیمز  زا  نامـسآ و  تفه  دـنوادخ  »
«. دراد یملع  هطاحا  زیچ  همه  رب  تسا و 

زا فده  الاب  ياه  هیآ  رد  ارچ  سپ  تسا ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  دوجو  مدآ ، تقلخ  زا  فدـه  رگا  نیاربانب 
؟ تسا هدش  یفرعم  اهناسنا  یهاگآ  تدابع و  تقلخ ،

خساپ

تداـبع و هک  تسا  هدرک  روـصت  يو  اریز  تـسا ، مالـسا  یلقع  فراـعم  زا  ریگ  هدرخ  یعـالطا  یب  رب  هاوـگ  يریگ  هدرخ  عوـن  نـیا 
ندروآ دیدپ  فده  تسا و  ناسنا  لماکت  رطاخ  هب  شتـسرپ ، دوخ  هک  یتروص  رد  دشاب  یم  تقلخ  زا  ییاهن  فده  ادـخ ، شتـسرپ 

هفیلخ نیمز  يور  رد  یناسنا  اـهنت  دـشاب و  نیمز  يور  رد  ادـخ  هفیلخ  دـناوت  یم  يونعم  یحور و  تـالامک  رظن  زا  هک  تسا  يرـشب 
هفیلخ لامک ، زا  هتساریپ  ناسنا  دنک و  تیاکح  تسا ، وا  نیشناج  هک  سک  نآ  تالامک  زا  دناوتب  دوخ ، دوجو  نوئش  اب  هک  تسادخ 

.دراد یهلا  هفیلخ  هب  یتهابش  عون  کی  هکلب  تسین ، یعقاو 

هیاـس رد  فدـه  نینچ  کـی  و  تسا ، نیمز  يور  رد  یهلا  هفیلخ  و  لـماک ، ناـسنا  شرورپ  ناـسنا ، عون  شنیرفآ  زا  فدـه  نیارباـنب 
هناملاع و شتسرپ  تدابع و 
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.تسا ییاهن  فده  نینچ  هب  لین  هلیسو  قیرط و  ادخ  تدابع  و  دریگ ، یم  ماجنا  یگدنب  تیدوبع و  فیاظو  هب  مایق 

ینوگانوگ فلتخم و  ياه  هجرد  ياراد  یناسنا  تالامک  یقالخا و  لئاضف  یگدـنبو و  تیدوبع  رظن  زا  ادـخ ، ناگدـنب  هک  اجنآ  زا 
اهناسنا نیرتالاوو  نیرت  لماک  حالطـصا  هب  و  رتشیب ، وا  يونعم  لامک  هک  دوب  دهاوخ  یناسنا  شنیرفآ ، زا  ییاهن  فده  ًارهق  دنتـسه ،

یطـسوتم ياـه  فدـه  دوـخ  دـنچ  ره  دنـشابن  هبترم  هجرد و  نیا  رد  تلیـضف  لاـمک و  رظن  زا  هـک  رگید  ياـه  ناـسنا  اـّما  .دـشاب و 
فده و  دریگ ، رارق  ییاهن  فده  ریـسم  رد  هک  يزیچ  دنا و  هتفرگ  رارق  فده ، نیا  ریـسم  رد  هکلب  هدوبن  ییاهن  فدـه  یلو  ، دنتـسه

هدوبن و بولطم  تروص  نیا  ریغ  رد  .دشاب  ییاهن  فده  اب  مزالم  هک  دوب  دهاوخ  لعاف  هتساوخ  بولطم و  یتروص  رد  دشابن ، ییاهن 
.دریگ یمن  رارق  لعاف  هدارا  دروم 

يرگید ياهناسنا  هکلب  تسین و  تاهجلا ) عیمج  نم  لمکا   ) ناسنا شرورپ  هب  رـصحنم  ناـسنا  تقلخ  زا  فدـه  رگید : تراـبع  هب  و 
ار فده  یتروص  رد  یبسن ، ياه  لامک  نیا  یلو  دنـشاب ، یم  شنیرفآ  زا  فدـه  وزج  دنتـسه ، یناسنا  لامک  ياراد  شیب  مک و  هک 

راک ماجنا  يارب  لـعاف  كرحم  طـسوتم  ياـه  لاـمک  تروص  نیا  ریغ  رد  دـندرگ و  همیمـض  ییاـهن  فدـه  هب  هک  دـننک  یم  نیمأـت 
یم وا  دراد ، طسوتم  يوجـشناد  تسیب  و  زربم ، يوجـشناد  جـنپ  هک  دـنک  یم  سیردـت  یـسالک  رد  هک  یملعم  ناسب  .دوب  دـنهاوخن 

وا رگید ، يوجشناد  تسیب  تیبرت  زگره  دوبن ، زربم  يوجشناد  جنپ  سالک ، رد  رگا  یلو  دناسرب ، دوخ  قیال  لامک  هب  ار  همه  دهاوخ 
.درک یمن  هدامآ  سیردت  يارب  ار 

ییاهن فده  مود ، سالک  هب  اقترا  هک  یلاح  رد  تسا ، مود  سالک  هب  اقترا  لوا ، سالک  كردم  لیصحت  زا  فده  نخـس : رگید  هب 
ریسم رد  هکلب  تسین ،
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ترضح هک  تسا  تسرد  .ددرگ  مادختـسا  يا  هسـسؤم  رد  دناوتب  هک  تسا  یملع  یلاع  كردم  لیـصحت  نآ  و  تسا ، ییاهن  فده 
رد هکلب  دوبن ، رترب  ناسنا  زگره  یلو  تشاد ، يرفاو  هرهب  یناـسنا  تـالامک  زا  دوب و  نیمز  يور  رد  هّللا » هفیلخ  ( » مالـسلا هیلع   ) مدآ

لیکـشت ار  ناسنا  تقلخ  زا  ییاهن  فده  رترب ، ياهناسنا  نیا  و  دنا ، هدمآ  دیدپ  وا  لسن  زا  هک  دـندوب  يرترب  ياهناسنا  تقلخ  ریـسم 
شنیرفآ دروم  دـنا  هتفرگ  رارق  ییاهن  فدـه  ریـسم  رد  هک  ییاهناسنا  زگره  دـندوبن ، یناسنا  یلاع  ياه  هنومن  نیا  رگا  و  دـنهد ، یم 

: دوش هتفگ  هک  تسا  حیحص  تهج  نیا  زا  .دندش  یمن  عقاو 

«. َُکتْقَلَخ اَمل  ٌدّمَُحم  الَْول  ُمَدآ  ای  »

نیا نآ  هرابرد  مالک  هصالخ  قـالط ، هروس  هیآ 12  اّما  .دـیدرگ  نشور  ِنوُدـُبْعَِیل ) ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  :) هیآ دافم  اجنیا  اـت 
نآ زا  ٌریدَـق ) ءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل   ) هلمج هک  قح  تردـق  زا  ام  یهاـگآ  هلمج  نآ  زا  ادـخ و  تافـص  هب  اـم  ملع  هک  تسا 

لماک ناسنا  شرورپ  ناسنا ، تقلخ  زا  فدـه  میتفگ ، هتـشذگ  رد  هک  تسا  نامه  لامک  نیا  و  تسام ، لامک  بجوم  تسا ، یکاح 
.دشاب ام  راتفگ  قدص  رب  هاوگ  دناوت  یم  هیآ  نیا  نیاربانب ، .تسا 

فده هن  تسا ، تقلخ  هیلایهتنم  هجیتن و  ادـخ  تردـق  هب  ام  ملع  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  يرگید  رظن  هیآ ، هرابرد  نیا ، رب  هتـشذگ 
هک یلاح  رد  ددرگ ، یم  بترتم  يراک  یتکرح و  رب  يا  هجیتن  یهاگ  .تسا  نشور  فدـه ) هیلا و  یهتنم  ) ود نیا  ناـیم  قرف  نآ و  زا 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  ًالثم  .تسا  نآ  ریغ  فده 

(1) (. ...ِْسنِإلاَو ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  ْدََقلَو  )
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«. میدیرفآ خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایسب  ام  »

هدـیرفآ فدـه  نیا  يارب  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  نیا  هن  هدوب ، تقلخ  يرهق  هجیتن  خزود ، يوس  هب  اـه  ناـسنا  ندـش  هناور  ملـسم ، روط  هب 
شنیرفآ زا  فده  تسخن ، زور  زا  هک  نیا  هن  ددرگ ، یم  یهتنم  يا  هجیتن  نینچ  هب  رـشب ، ياهینامرفان  رثا  رد  ادخ  تقلخ  ینعی  تسا ،

.تسا هدوب  خزود  هب  اهنآ  قوس  رشب 

، دـیرفآ ار  اهنآ  دـننامه  ياهنیمز  نامـسآ و  تفه  ادـخ  ینعی  درک ، زاربا  قالط » هروس  هیآ 12« دروـم  رد  ناوـت  یم  ار  رظن  نیا  نـیع 
.دیدرگ فقاو  ادخ  هدرتسگ  تردق  رب  امش  هک  تسا  نیا  راک  نیا  ماجنارس  دیآ ، یم  دورف  اهنآ  نایم  ادخ  ياهنامرف 

مراهچ لاکشا 

كردتـسم رد  مکاح  هچ  رگا  تسا ، فیعـض » نایوار  » هگرج رد  وا  و  تسا ، باطخلا » دیز  نب  نامحرلادـبع  ، » ثیدـح نیا  دنـس  رد 
.تسا هدومن  دادملق  فیعض  ار  نامحرلادبع  دوخ ، رگید  باتک  رد  یلو  تسا ، هدرمش  حیحص  ار  ثیدح  نیا  دوخ 

خساپ

هب زگره  تسا و  هتشون  وا  هرابرد  یحرـش  ص 171  دلج 6 ، بیذهتلا » بیذـهت   » باتک رد  لاس 852  يافوتم  ینالقـسع » رجح  نبا  »
امرخ فیل  رد  ار  وا  يو  ردام  ردپ  هبابل » وبا  ، » دوشگ ناهج  هب  هدید  نامحرلادـبع  یتقو  دـیوگ : یم  هدرکن و  هراشا  وا  ندوب  فیعض 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دروآ ، ربمایپ  تمدخ  هب  دیچیپ و 
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.درک اعد  وا  هرابرد  دیشک و  يو  رس  رب  یتسد 

هرابرد ص 564  ج2 ، لاجرلا » دقن  یف  لادـتعالا  نازیم   » باتک رد  لاس 748  يافوتم  یبهذ  هب  فورعم  نامثع  نب  دمحم  هّللادـبعوبا 
: دسیون یم  وا 

وا ثیدح  اب  یعفاش  تسا و  هدرک  قیثوت  ار  وا  لبنح  نب  دمحا  یلو  هدرک  فیعـضت  ار  وا  یئاسن  يراخبو و  یمرادو  نیعم  نب  ییحی  »
«. تسا هدومن  جاجتحا 

هک یثیداحا  هاگره  .دـشاب  یم  فالتخا  دروم  یهورگ  ناسب  هکلب  تسین ، یقافتا  هلأسم  کی  نامحرلادـبع ، ندوب  فیعـض  نیاربانب ،
.دومن ناعذا  نآ  تحص  هب  ناوت  یم  ددرگ ، همیمض  يو  ثیدح  هب  تسا ، هدومن  لقن  دروم  نیا  رد  هعیش 

هک تساج  نیا  مالک  ناج  یلو  درک ، جاجتحا  وا  تیاور  اب  ناوت  یمن  زگره  هدوب و  فیعض  دص  رد  دص  يو  هک  مینک  یم  ضرف  ام 
رد ضایر و  نادـیم  رد  درکن ، هبوت  رگاو  داد ، هبوت  ار  نآ  بکترم  دـیاب  هک  يروط  هب  دوب ، كرـش  مرتحم ، صاخـشا  هب  لـسوت  رگا 
هب هدـیزرو و  تلفغ  هتکن  نیا  زا  ...و  یطویـس  یقهیب و  میعنوبا و  مکاـح و  دـننام  یناثدـحم  ارچ  سپ  دز ، ندرگ  ار  وا  هکم  ياعـسم 

!؟ دنا هتفرگن  هدرخ  نآ  نومضم 

راذـگ هیاپ  لصوتلا »  » باتک هدنـسیون  رگم  دـنک ؟ یمن  توعد  حـلاص  فلـس  شور  هار و  هب  ار  ناهج  ناناملـسم  یباـهو  هورگ  رگم 
عوضوم اهنآ  رطاخ  هب  زگره  هدومن و  لقن  هغدغد  نودب  ار  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  حلاص ، فلس  ارچ  سپ  تسین ؟ هیلفلـسلا  هوعدلا 

؟ تسا هدرکن  روطخ  كرش 

ثیدـح لعاج  ایآ  تسا ، هدومن  عضو  لعج و  ار  یثیدـح  نینچ  دـمع ، يور  زا  مود  هفیلخ  هدازردارب  نامحرلادـبع ، مینک  یم  ضرف 
؟ دنریذپن مدرم  هک  دنک  لعج  ار  یثیدح  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  تسا ، تفالخ  نادناخ  زا  دوخ  هک 
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هک دزاس  یمن  ار  يرادخاش  غورد  ددرگب ، نهد  هب  نهد  دوش و  سلاجم  لقن  وا  نخس  دهاوخ  یم  هک  ییوگغورد  .هن  ملسم  روط  هب 
.دزاس رفنتم  دوخ  زا  ار  مدرم 

نارسفمو ناثدحم  لابقا  ددرگ و  همیمـض  دنک  یم  زواجت  زا 30  اهنآ  هرامـش  هک  لسوت  رگید  ثیداحا  هب  ثیدح  نیا  یتقو  هصالخ 
هب لسوت  هدوبن و  فلاخم  دـیحوت  لوصا  اب  اهنآ  نیماـضم  هک  دـیوگب  دـناوت  یم  هناـعطاق  ناـسنا ، دوش ، هتفرگ  رظن  رد  اـهنآ  لـقن  رد 

.درادن كرش  هب  یطابترا  نایباهو ، ییوگ  هفازگ  فالخ  رب  یمارگ  ياهتیصخش  تاوذ و 

يا هشدخ  اهنآ  هب  جاجتحا  رد  دناوت  یمن  اهنآ  دنـس  فعـض  هدرک و  زواجت  رتاوت  دح  زا  تسا ، هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور 
.دزاس دراو 

زا یلو  دزاس ، دودرم  دنس  رظن  زا  ار  اهنآ  هک  دنک  یم  اپو  تسد  لسوتلا » هقیقح  یلإ  لصوتلا   » باتک رد  یعافر  بیـسن  دمحم  ياقآ 
يونعم رتاوتم  حالطـصا ، هب  دننک و  یم  بیقعت  ار  يدـحاو  فدـه  یگمه  هک  ار  تایاور  زا  هدوت  نیا  هک  هدـیزرو  تلفغ  هتکن  کی 

.دشاب جاجتحا  زا  عنام  دناوت  یمن  رتاوتم  رابخا  دنس  فعض  زگره  و  درک ، در  یخرب  دنس  ندوب  فیعض  رظن  زا  ناوت  یمن  دنتسه ،

نهذ رد  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  دوخ  تسا ، هدـش  دراو  ننـست  لـها  دـیناسم  حاحـص و  رد  هک  تاـیاور  زا  هدوـت  نیا  نیا ، رب  هتـشذگ 
دندرک یم  كرد  ار  ییانعم  دیحوت  زا  نانآ  تسا و  هتشادن  دیحوت  كرش و  هلأسم  هب  یطابترا  لسوت  هلأسم  مالـسا ، ردص  ناناملـسم 

حلاص فلس  شور  هار و  زا  دروم  نیا  رد  ارچ  تسا ، تجح  حلاص  فلـس  رظن  رگا  و  تسا ، هدوب  راگزاس  ًالماک  اه  لسوت  نیا  اب  هک 
.دینک یم  يوریپ  تفرگ ، رارق  دوخ  رصع  نادنمشناد  ریفکت  دروم  هک  ار  هیمیت  نبا  شور  هار و  هدومن و  یچیپرس 
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مجنپ لاکشا 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، فارعا  هروس  هیآ 23  نومضم  ثحب ، دروم  هیآ  رد  تاملک ، زا  دوصقم  هک  دنا  هتفگ  نیرسفم  زا  یخرب 

(. ...ٌّوُدَع ضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  َلاق  َنیرِساخلاَنِم * َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرتَو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإَو  انَسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  )

( دنوادخ ) .دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ًاعطق  ینکن ، محر  ام  رب  يزرماین و  ار  ام  رگا  میدرک ، متـس  نتـشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ  دـنتفگ : »
«. دیتسه نمشد  رگید  یضعب  اب  یخرب  هک  دییآ  دورف  دومرف :

خساپ

انَّبَر  ) ترابع هک  فارعا  هروس  تایآو  تسا  هدـش  دراو  هروس  نآ  رد  تاملک ) یقلت  ترابع (  هک  هرقب  هروس  تایآ  هظحالم  اب  ًـالّوا :
هروس تایآ  مظن  اریز  تسین ، ( ...اـنْمَلَظ اـنَّبَر   ) هیآ هرقب  هروس  رد  تاـملک ، زا  دوصقم  هک  ددرگ  یم  نشور  دراد ، رارق  نآ  رد  ( اـنْمَلَظ

: تسا نینچ  هرقب 

( . ...تاِملَک ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  ...ٌّوُدَع  ضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  اْنُلقَو  ...ُناْطیَّشلا  امُهَّلَزَأَف  )

یقلت هلأسم  سپـس  هدـمآ و  ناـیم  هب  مدآ  طوبه  عوضوم  تسخن  مدآ ، شزغل  زا  سپ  هروس  نیا  رد  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  ناـنچ 
رگا .تسا  هدـش  دراو  طوبه  هلأـسم  زا  شیپ  انـسُْفنَأ ) اـنْمَلَظ  اـنَّبَر  ) هیآ فارعا  هروس  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـش  حرطم  تاـملک 
رارق طوبه  زا  سپ  هرقب  هروس  تایآ  هنیرق  هب  هیآ  نیا  هک  دوب  هتـسیاش  دوب ، انَـسُْفنَأ ) انْمَلَظ  انَّبَر   ) هیآ ناـمه  تاـملک  یقلت  زا  دوصقم 

زا فده  هک  دیدرگ  نشور  نایب  نیا  زا.تسا  هدش  دراو  طوبه  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دریگ ،
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.تسا هتفرگ  ماجنا  اه  هلمج  نیا  ریغ  هب  هبوت  تسا و  دنوادخ  ربارب  رد  عوضخ  ّللذت و  عون  کی  انسُْفنَأ ) انملَظ  انَّبر   ) هیآ

هدوب و مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  هبوت  وزج  ود  ره  انـسُْفنَأ ) انْمَلَظ  انَّبَر  ) هیآ ربمایپ و  ترـضح  هب  لسوت  هک  درادـن  عنام  چـیه  ًایناث :
.دشاب هدومن  رافغتسا  اهنآ  عومجم  اب  مالسلا ) هیلع  ) مدآ

رد یطویـس  .داد  قفو  رگیدکی  اب  دنـشاب ، یم  مدآ  ترـضح  هبوت  هوحن  رگنایب  هک  ار  تایاور  زا  يرایـسب  نایم  ناوت  یم  قیرط  نیا  زا 
: مینک یم  هراشا  کی  ره  زاغآ  هب  هک  تسا ، هدرک  لقن  فلتخم  ياهتروص  هب  ار  مدآ  ترضح  هبوت  یگنوگچ  روثنملا » ردلا   » باتک

...یلب َلاق  َكدَِیب ؟ ینُْقلَْخت  َْملَأ  : فلا

...یتَِینالَعَو يّرِس  ُمَْلعَت  َّکنإ  ْمُهّللَا  ب :

(1) ...َكِدْمَِحبَو َکَناحبُس  َتنأ ، ّالإ  َهلإال  َّمُهّللَا  ج:

لقن نوگانوگ  ياـهتروص  هب  ار  مدآ  هبوت  هویـش  ناـهرب ،» ریـسفت   » رد لاس 1107  يافوتم  ینارحب  مشاـه  دیـس  موحرم  هک  ناـنچمه 
.دنیامرف هعجارم  ات 89  هحفص 86  لوا ، دلج  ناهرب ، ریسفت  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  .تسا  هدومن 

ار مدآ  هبوت  هویـش  اهنآ  عومجم  هک  نیا  ای  دـنا و  هدـش  دراو  ینعم » هب  لقن   » ساـسا رب  اـی  ثیداـحا  نیا  هک  تسا  نیا  اـهنآ  عمج  هار 
.دنشاب یمن  عمجلا » هعنام   » زگره هدوب و  مدآ  هبوت  وزج  اهنآ  همه  هک  درادن  عنام  دنهد و  یم  لیکشت 
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مراهچ ثیدح 

نیشیپ ناربمایپ  هب  ربمایپ  لسوت 

َدعب یّمُأ  ای  هّللا  کَمِحَر  لاقف : اهِسأر ، دنع  سلَجَف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا ُلوسر  اهیلع  َلخد  دسأ ، تنب  ُهمطاف  َْتتام  اَمل  »
، دوـسأ ًاـمالغو  باـطخلا  نب  رمعو  يراـصنألا  بوـّیأ  اـبأو  دـیز ، نب  هَماـسُأ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوـسر  اـعَد  َّمث  یّمُأ ،
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  لَخَد  َعزف  اّملف  هباُرت ، َجرخأو  هدیب  هّللا  لوسر  َرفح  دحَّللااوغلب ، اّمَلف  اهَربق ، اورفحف  نورفحی ،

َکّیبَن ِّقحب  اهلَخْدَـم  اهیلَع  عِّسوَو  دـسأ  تنب  همطاف  یّمُأل  رِفِْغا  توُمَی ، ٌّیَحو ال  َوُهو  تیُمیو  ییُحی  يذـّلا  ُهّللَا  لاق : َُّمث  هیف ، َعَجَطـضاف 
«. یلبَق نم  نیّذلاِءایبنألاو 

زا سپ  مردام  يا  دومرف : تسـشن و  وا  نیلاب  رب  يو  گرم  زا  عالطا  زا  سپ  ادخ  لوسر  تشذگرد ، دـسا ، رتخد  همطاف  هک  یماگنه  »
یتقو .دنزاس  هدامآ  يربق  هک  تساوخ  ار  یهایس  مالغ  باطخ و  نب  رمع  بویا و  وبا  هماسا و  سپس  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  مردام ،

دیـشک و زارد  ولهپ  هب  ور  ربق  رد  دروآرد و  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  كاخ  تخاس و  يدـحل  دوخ  تسد  اب  ادـخ  ربمایپ  دـش ، هدامآ  ربق 
: درک اعد  نینچ  نیا 

رارق عیـسو  ار  وا  هاگیاج  زرمایب و  ار  دسا  رتخد  همطاف  مردام  دریم ، یمن  تسا و  هدنز  وا  دناریم و  یم  دـنک و  یم  هدـنز  هک  ییادـخ 
«. دندوب نم  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  تربمایپ و  ّقح  هب  هد ،

: دیوگ یم  مالکلا » هصالخ   » فلؤم

«. ُهوحّحصو مکاحلاو  ناّبَح  ُنبا  طسوألاو و  ریبکلا  یف  یناربَّطلا  هاوَر  »

(1) «. دنا هدرک  قیدصت  ار  نآ  تحص  هدرک و  لقن  مکاح  نابح و  نبا  دوخ و  طسوا  ریبک و  مجعم  رد  یناربط  ار  ثیدح  نیا  »

487 ص : 

.مالکلا هصالخ  زا  لقن  ص 312 ، بایترالا ، فشک  [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 508 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_487_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  ءافولا  ءافو  رد  يدوهمس 

(1) «. حیحصلا لاجر  هلاجر  هیقبو  فعض  هیف  نابح و  نبا  هقث  حالص و  نب  حور  هیف  دنسب  طسوألاو  ریبکلا  یفو  »

نآ رد  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  دشاب  یم  دامتعا  دروم  هک  نابح  نبا  حالص و  نب  حور  هک  يدنس  هلسلس  هب  طسوا  ریبک و  باتک  رد  »
«. دنشاب یم  دامتعا  دروم  ثیدح  نآ  لاجر  هیقب  دراد و  دوجو  فعض  ثیدح 

: دسیون یم  هّیباهولا » یلع  ّدّرلا  یف  هّینّسلا  ررّدلا   » باتک رد  نالحد ، ینیز  دمحا  دیس 

، سنأ نع  ءایلوألا  هیلح  یف  میعن  وبأ  هاورو  ساّبع ، نبا  نع  ِّربلا  دـبع  نبا  هلثم  يور  اذـکو  کلذ ، لثم  رباج  نع  هبیـش  یبأ  نبا  يور  »
(2) «. ریبکلا عماجلا  یف  یطویُّسلا  نیدلا  لالج  ظفاحلا  هّلک  کلذ  رکذ 

، دنا هدومن  لقن  سنا  زا  میعنوبا  سابع و  نبا  زا  ربلادبع  نبا  زین  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  رباج ، زا  هبیـش  یبا  نبا  فورعم  ثدـحم  »
«. تسا هدروآ  ریبک  عماج  رد  یطویس  نیدلا  لالج  ار  بلاطم  نیا  همه  و 

رگید یخرب  تسه و  ثحب  دروم  ياعد  رب  لمتـشم  یخرب  هک  تسا ، هدـش  لقن  یفلتخم  ياهتروص  هب  ریز  ياـهباتک  رد  ثیدـح  نیا 
: میزاس یم  هاگآ  رداصم  هب  دوخ  هعجارم  هجیتن  زا  ار  امش  ام  کنیا  تسین ،

: دنک یم  لقن  نینچ  تسا ، هدش  پاچ  هباصالا ،»  » هیشاح رد  هک  باعیتسالا »  » باتک رد  لاس 463  يافوتم  ربلادبع » نبا  . » 1

هصیمق ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  اهسبلأ  بلاط ، یبأ  نب  یّلع  مُأ  هَمطاف  َْتتام  اَّمل  »
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اهتـسبلأ اّمنإ  اهنم  یبّربأ  بلاط  یبأ  دعب  دـحأ  نکی  مل  ّهنإ  لاقف  هذـهب ، تعنـص  ام  تعنـص  كانیأر  ام  اولاقف  اهربق  یف  اهب  عجطـضاو 
(1) «. اهیلع نوهیل  اهعم  تعجطضاو  هّنجلا  للح  نم  یسکتل  یصیمق 

دنتفگ يو  هب  .دـیباوخ  ولهپ  هب  يو  ربق  رد  دـیناشوپ و  وا  رب  ار  دوخ  نهاریپ  ربمایپ  تشذـگرد  بلاط  یبا  نب  یلع  ردام  همطاف  یتقو  »
ار دوخ  نهاریپ  نم  و  دوبن ، وا  زا  رتنابرهم  بلاطوبا  زا  سپ  سک  چیه  دومرف  ربمایپ  .دـیا  هدادـن  ماجنا  نارگید  هرابرد  ار  يراک  نینچ 

«. ددرگ ناسآ  وا  يارب  ربق  لوه  ات  مدیباوخ  وا  اب  ربق  رد  و  دناشوپب ، وا  رب  تشهب  رخاف  ياه  سابل  زا  ادخ  ات  مدیناشوپ  وا  رب 

: دنک یم  لقن  نینچ  نیا  ار  ثیدح  نتم  دوخ ، كردتسم »  » رد مکاح  . 2

نیعبـس اهیلع  ّربکو  اهیلع  یّلـصو  هصیمق  یف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  اهنّفک  مشاه ، نب  دـسأ  تنب  همطاف  َتتام  اَّـمل  »
(2) «. نافرذت هانیعو  اهربق  نم  جرخو  اهیلع  يّوسیو  هعّسوی  ّهنأک  ربقلا ، یحاون  نم  یمُوی  لعجف  اهربق  یف  لزنو  هریبکت ،

ربق رب  دناوخ و  زامن  ریبکت  داتفه  وا  رب  درک و  نفک  دوخ  نهاریپ  اب  ار  وا  ادخ  ربمایپ  تشذگرد  مشاه  دنزرف  دسا  رتخد  همطاف  یتقو  »
ناگدید زا  هکیلاح  رد  دیدرگ  جراخ  وا  ربق  زا  و  دـهد ، هعـسوت  ار  وا  ربق  تساوخ  یم  ایوگ  درک ، یم  هراشا  فارطا  هب  دـش ، دراو  وا 

«. تخیر یم  کشا  وا 

: دسیون یم  نینچ  نینمؤملا  ریما  دلوم  باب  یفاک ، باتک  رد  لاس 329  يافوتم  ینیلک  موحرم  . 3

ِکنبا اهل : لوقی  اهیجانی و  ًالیوط  اهیلع  َّبکنا  ّمث  ربقلا  یف  اهعـضو  یّتح  هیدـی  یلع  اهذـخأف  ماـق  ّمث  هیف  عجطـضاف  ربقلا  لـخدو  »... 
اهثعبی نأ  اهل  تنمـضف  هاتأوساو ، تلاقف : هارع ، نورـشحی  ساّنلا  ّنأو  همایقلا  ُترکذ  ّینإو  ...بارُّتلا  اـهیلع  يّوس  جرخ و  ّمث  ِکـُنبا ، 

یف ُتعجطضاو  یصیمقب  اهتنّفکف  کلذ ، هّللا  اهیفکی  نأ  اهل  تنمضف  هافعضاو ، تلاقف : ربقلا ، هطغض  ترکذف  هیساک  هّللا 
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اهمامإو اهّیلو  نع  ْتلئُـسو  َْتباجأف ، اهلوسر  نع  ْتَلئـسو  تلاقف ، اّهبر  نع  تلئـس  اّهنإف  هنع ، لئـُست  ام  اهتنّقلف  ُتببکناو  کلذل  اهربق 
(1) «. ...ُِکنبا ُِکنبا  ُتلقف  اهیلع ، َّجَتراف 

يو يوس  هب  داهن و  ربق  رد  ار  نآو  تفرگ  تسد  ود  اب  ار  هزانج  تساخرب  سپـس  دـیباوخ  ولهپ  هب  ربق  رد  و  دـش ، دراو  ربق  رب  ربماـیپ  »
يو دندیـسرپ ، ار  نآ  تهجو  دندنام  بجعت  رد  فاطلا  زاربا  نینچ  زا  ربمایپ  نارای  ...ترـسپ  ترـسپ  تفگ : یموا  هب  دـیدرگ و  مخ 

: متفگ وا  هب  نم  تشاد  یم  مدـقم  دوخ  نادـنزرف  دوخ و  رب  ارم  دوب ، يزیچ  وا  شیپ  رگا  دوب ، نم  هب  تبـسن  یناـبرهم  درف  وا  دوـمرف :
هدیـشوپ ار  وا  دـنوادخ  هک  مدرک  تنامـض  وا  يارب  مدـب ، عـضو  رب  ياو  : تفگ يو  دـنوش ، یم  روـشحم  هـنهرب  زیخاتـسر  زور  مدرم 

نیا زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  مدرک  تنامـض  وا  يارب  نم ، یناوتانو  فعـض  رب  ياو  تفگ : يو  متفگ ، نخـس  ربق  راشف  زا  .دـنک  روشحم 
نیقلت دـندرک  یم  لاؤس  وا  زا  ار  هچنآ  خـساپ  مدـیباوخ و  يو  ربق  رد  .مداد  رارق  وا  نفک  ار  دوخ  نهاریپ  تهج  نیا  زا  .دراد  زاب  راک 

وا هب  دروخ ، یناکت  يو  تسیک ، تماما  دندیسرپ  یتقو  .داد  خساپ  ار  همه  تسیک ؟ تربمایپ  تسیک ، تیادخ  دندیسرپ ، وا  زا  ، مدرک
«. ...ترسپ ترسپ  متفگ :

لامک و مهف و  لها  یلو  تسین ، ثحب  دروم  ياعد  زا  يرثا  یفاکلا ) كردتـسملا و  هباـصالا ، ) كردـم هس  نیا  رد  هک  تسا  تسرد 
دناوت یم  هک  تسا  رثؤم  نانچنآ  ربمایپ  دسج  اریز  دـننک ، هدافتـسا  يرتالاب  بلطم  اهنآ  نیماضم  زا  دـنناوت  یم  هاگآ  رادـیب و  ياهلد 
.ددرگ یم  لیدبت  یتشهب  رخاف  ياه  سابل  هب  مزیخاتـسر  زور  رد  هک  تسا  مرتحم  نانچنآ  ربمایپ  نهاریپ  دناهرب ، ربق  راشف  زا  ار  هدرم 

(. تسا ریذپ  ناکما  ناهج  نیا  زا  تاوما  حاورا  اب  هرکاذم  هک  تسا  یکاح  یفاک  تیاور  )

: تسا هدید  ریز  كردم  ود  رد  هدش  سکعنم  ثحب  زاغآ  رد  هک  يروط  هب  ار  ثیدح  نیا  هدنراگن  . 4

ص 121. ج 3 ، یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوألا ، هیلح  فلا :

490 ص : 

.1/453: نینمؤملاریمأ دروم  باب  هجحلا ، باتک  یفاک : [ 1 - ] 1
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: دسیون یم  يو  .عیقب  روبق  شخب  ص 899 ، ج 3 ، يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  ب :

«. ...و ٌفعض  هیفو  مکاحلاو  ناّبح  نبا  هّقثو  حالص  نب  حور  هیف  دنسب  طسوألاو ، ریبکلا  یف  »

، ثحب دروم  يوار  اهنت  دنتسه و  هقث  یگمه  نآ  نایوار  دراد و  دوجو  یثیدح  عماجم  رد  ثحب  دروم  ثیدح  هک ، نیا  نخـس  هاتوک 
: مینک یم  لقن  وا  هرابرد  ار  تنس  لها  فورعم  یلاجر  هیرظن  ام  تسا و  حالص » نب  حور  »

(1) «. هنس 233 تام  نومأم ، هقث  مکاحلا  لاقو  تاقثلا  یف  ناّبح  نبا  هرکذ  دق  ّيدع و  نبا  هفّعض  ّيرصملا ، حالص  نب  حوُر  »

«. تسا هدناوخ  نانیمطا  دروم  هقث و  ار  وا  مکاحو  هدرمش  تاقث  زا  ار  يو  نابح  نبا  یلو  هدرک  فیعضت  يدع  نبا  ار  وا  »

رـضم هلمج  ود  ای  هلمج و  کی  رظن  زا  نومـضم  فالتخا  تسا ، هدـش  لقن  هعیـش  ینـس و  عماجم  رد  ثیدـح  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
زا زواـجتم  هب  ثیدـح  نیا  رگا  و  دـنا ، هدرمـش  هقث  ار  وا  رگید  رفن  ود  هدرک ، فیعـضت  رفن  کـی  ار  حالـص  نب  حور  رگا  و  تـسین ،

يزاین رگید  درک و  دهاوخ  هولج  يونعم  رتاوت  تروص  هب  عوضوم  ددرگ ، همیمـض  تسا ، هدش  دراو  دروم  نیا  رد  هک  یثیدح  تسیب 
.تشاد دهاوخن  تایاور  دانسا  هظحالم  هب 

مجنپ ثیدح 

هراشا

ربمایپ رب  نیشن  هیداب  یبرع  هک  دنا  هدرک  لقن  یمالسا ، ناثدحم  زا  یهورگ 

491 ص : 

ص 58. ج2 ، یبهذ ، لاجرلا ، دقن  یف  لادتعالا  نازیم  [ 1 - ] 1
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: تفگو درک  نخس  هب  عورش  دش و  دراو 

(2) «. ّطغی ٌّیبص  الو   (1) طئی ٌریعب  انلامو  كانیتأ  دقل  »

«. دباوخب هک  یکدوک  هنو  ، دنک هلان  هک  میراد  يرتش  هن  هک  یلاح  رد  میا ، هدمآ  وت  يوس  هب  ام  »

: دورس ار  راعشا  نیا  هاگنآ 

، لفّطلا نع  ّیبَّصلا  ُّمُأ  تلغش  دقو  اهنابل *** ، یمدی  تارذعلاو  كانیتأ  »

، لْسَفلا زَهلعلاو  ّیماعلا  لظنحلا  يوس  اندنع *** ، سانلا  لکأی  اّمم  ءیش  الو 

« لسرلا یلإ  ّالإ  سانلا  رارف  نیأ  و  انرارف *** ، کیلإّالإ  انل  سیلو 

تسین ام  دزن  يزیچ  تسا ، هدزاب  رس  لفط ، زا  كدوک  ردام  دکچ ، یم  نوخ  اهبـسا  هنیـس  زا  هک  یلاح  رد  میا ، هدمآ  وت  يوس  هب  ام  »
هب هانپ  زج  يا  هراچ  ام  نوخ ، كرچ و  زا  يدـب  ياذـغ  دـنروخ و  یم  یگنـسرگ  لاس  رد  هک  یخلت  لظنح  رگم  دـنروخب ، مدرم  هک 

«. دشاب دناوت  یم  اجک  ناربمایپ  يوس  هب  زج  مدرم  هانپ  و  میرادن ، وت  يوس 

: سپس

هّلل لاق  ّمث  ...ءامَّسلا  تَقلَأ  یّتَح  ِْهیَدَی  ُِّیبَّنلا  ّدر  امف...ًاثیغُم  ًاثیغ  انِقسا  ّمهّللا  هیدی : عفرف  ربنملا ، دعـص  یّتح  هئادر  ُّرُجَی  هّللا  لوسر  ماقف  »
دیرت ّکنأک  لاقو و  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  ماقف  هلوق ؟ اندشُنی  نم  هانیع ، ْتّرقل  ًاّیَح  ناک  ول  بلاط  یبأُّرَد 

492 ص : 

.دشاب یم  رتش  يادص  يانعم  هب  هک  دوش  یم  قتشم  طیطا »  » زا طئی » [ » 1 - ] 1
.دباوخ یم  هک  یکدوک  يادص  ینعم  هب  دیآ و  یم  طیطغ »  » زا ُّطِغَی » [ » 2 - ] 2
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: هلوق هّللا  لوسر  ای 

، لمارألل همصع  یماتیلا ، لامث  ههجوب *** ، مامغلا  یقستسی  ضیباو 

(1) «. لضاوفو همعن  وذ  هدنع  مهف  مشاه *** ، لآ  نم  كالهلا  هب  فوطی 

زا یناراتفرگ  تسا ، نانز  هویب  تسد  هدـنریگ  نامیتی و  هاـگهانپ  دوش و  یم  هدـیبلط  ناراـب  اـهربا  زا  وا  يور  هب  هک  يا  هرهچ  دیفـس  »
«. دنتسه ششخب  تمعن و  رد  وا  دزن  رد  نانآ  و  دنخرچ ، یم  وا  دوجو  درگ  رب  مشاه  نادنزرف 

(: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

: دشنأو هنانک  نم  ٌلجر  لاق  ّمث  ربنملا ، یلع  بلاط  یبأل  رفغتسی  لوسّرلاو  هدیصقلا  نم  ًاتایبأ  هدشنأف  لجأ ، »

ر» __ طَملا ّیب  __ ّنلا ه  __ جوب ان  _ یقُس رکش ***  نّمم  دمحلاو  دمحلا  َکل 

ادخ ربمایپ  درک و  تئارق  ار  وا  هدیصق  زا  یشخب  مالسلا ) هیلع   ) یلع سپـس  دیدناوخ  هک  تسا  نامه  نم  دوصقم  يرآ  دومرف  ربمایپ  »
نآ تیب  نیتسخن  دافم  هک  دناوخ  یتیب  دنچ  تساخرب ، هنانک  ینب  هلیبق  زا  يدرم  نآ  زا  دـعب  .دومن  شزرمآ  بلاطوبا  يارب  ربنم  يالاب 

«. میدش باریس  ناراب  هلیسو  هب  ربمایپ  يور  هب  ام  ترازگساپس ، ناگدنب  زا  شیاتس  شیاتس ، ادخ  يا  تسوت  يارب  تسا : نیا 

493 ص : 

يراقلا هدمع  فلا : دیامن : یم  لقن  ریز  كرادم  زا  ار  نآ  هدنراگن  دوش ، یم  لقن  تمـسق  نیا  يارب  هک  یهوبنا  كرادـم  زا  [ 1 - ] 1
.هیرینملا ب: هعابطلا  هرادا  پاـچ  لاس 855 ، يافوتم  نیعلا ، دمحا  نب  دومحم  نیدـلاردب  هتـشاگن  ، 7/31: يراخبلا ثیدح  حرـش  یف 

سمش فیلأت  بلاط ، یبأ  ریکفت  یلإ  بهاذلا  یلع  هّجحلا  ..د  . 3/263: یبلح هریس  ج : . 14/80: هغالبلا جهن  رب  دیدحلا  یبأ  نبا  حرش 
.یبلح هریس  هیشاح  رد  نالحد ، ینیز  هریس  ه . _ ص 79 . يولع ، هعبطم  فجن  پاچ  لاس 630  يافوتم  دعم  نب  راخف  یلع  یبا  نیدلا 
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؟ دوب خیرات  هچ  رد  بلاطوبا  ياقستسا 

: دسیون یم  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا 

ناراب ایب  تسا ، طلـسم  نادنزرف  رب  یگنـسرگ  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  نابایب  رـسارس  یطحق  دـنتفگ : دـندروآ و  بلاطوبا  هب  ور  شیرق  »
.»؟ بلطب

«. ...دیشخرد یم  باتفآ  دننام  وا  تروص  هک  دروآ  دوخ  هارمه  ار  یناوجون  دمآ و  نوریب  ناراب  بلط  يارب  بلاطوبا  »

«. ...انهاهو انهاه  نم  باحَّسلا  لبقاف  ُهعزَق ، ءامَّسلا  یف  امو  مالغلا  هعبْصاب  َذال  هبعکلاب و  هرهظ  قصلأو  بلاط  وبأ  هذخأف  »

نامسآ رد  هک  یلاح  رد  درک ، یم  هراشا  وا  هب  دوخ  تسد  اب  و  داد ، رارق  هبعک  رب  ار  نآ  تشپ  تفرگ و  ار  یناوجون  تسد  بلاطوبا  »
(1) «. دندمآ درگ  وس  نآ  وس و  نیا  زا  اهربا  ناهگان  دوبن ، يربا  هراپ 

بلطملادبع ياقستسا 

: هک دنک  یم  لقن  بلطملا  دبع  یگدنز  نوماریپ  لحن ، للم و  رد  یناتسرهش 

494 ص : 

بهاوملا : » فلا مییامن : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ام  و  دـنا ، هتـشون  ناخروم  ناثدـحم و  زا  يرایـسب  ار  یخیراـت  هعطق  نیا  [ 1 - ] 1
حرـش یف  يراسلا  داشرا  .هیملعلا ب : بتکلاراد  پاچ  ینالطـسقلا ، بیطخلا  رکب  یبا  نب  دمحا  فیلأت  هیدـمحملا ،» حـنملاب  هّیندـللا 

هریس .ج  ص 238 . ج2 ، تسفا ، رداص ، راد  پاچ  يافوتم 923 ، ینالطسقلا ، دمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهش  فیلأت  يراخبلا ، حیحص 
ص 81. ج1 ، یبلح ، هریس  هیشاح  رد  نالحد  ینیز  هریس  د : . 1/116: یبلح
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دنزرف تفگ : بلاطوبا  هب  يو  تفرگ ، ارف  ار  هکم  یطحق  لاس ، ود  یتقو  اریز  دوب ، هاـگآ  شدـنزرف  توبن  فرـش  تلاـسر و  ماـقمزا 
، درک یم  دنلب  نامسآ  يوس  هبار  دوخ  راوخریش  دنزرف  هک  یلاح  رد  داتسیا ، هبعک  هب  ور  هاگنآ  .دروایب  ار  یفطـصم »  » دوخ راوخریش 

: تفگ

«. ...ًالِطاه ًامئاد  ًاثیغُم  ًاثیغ  انقسا  مالغلا ، اذه  ّقحب  ّبر ، ای  »

(1) «. ...امرف باریس  هناد  تشرد  سرداد و  ناراب  اب  ار  ام  مالغ ، نیا  قح  هب  اراگدرورپ  »

یقهیب يراخب و  دننام  یناثدحم  لقن  زا  هکلب  دندومن  یم  اقستسا  دوخ  دنزرف  هلیسو  هب  هک  دندوب  بلاطوبا  بلطملادبع و  اهنت  هن  نیا 
.تسا هدوب  نیعبات  هباحص و  دزنابز  بلاطوبا ، رعش  هدنام و  یقاب  ناناملسم  ناهذا  رد  تنس ، نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  ًالماک 

بلاطوبا رعـش  هب  يو  هک  مدینـش  رمع  دنزرف  زا  نم  هک  دنک  یم  لقن  رانید  نب  هّللادـبع  زا  هحفص 27 ، ج2 ، اقستسا ، باب  رد  يراخب 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  دناوخ ، یم  ار  نآ  تسج و  یم  لثمت 

_ِل مارألل ٌهَمْصِع  یماتَیلا  َلاِمث  هِهجوب ***  ُمامَغلا  یقسَتُْسی  ضَْیباَو 

رطاخ هب  ار  رعاش  لوق  دومن ، یم  ناراب  بلط  مدرم  يارب  ربنم  يالاب  ربمایپ  هک  یماگنه  نم ، هک : دـنک  یم  لـقن  ملاـس »  » ردـپ زا  زین  و 
لوق زا  دوصقم  (و  .دش یم  يراج  نادوان  دننام  ناراب  هک  نیا  رگم  دـمآ ، یمن  نییاپ  ربنم  زا  متـسیرگن ، یم  وا  هرهچ  هب  مدروآ و  یم 

«. تسالاب رعش  نامه  رعاش ،

.تسا هدرک  لقن  زین  ار  بلطمود  ره  ص 352  رد ج3 ، دنه ، پاچ  دوخ ، ياربک  ننس  رد  زین  یقهیب 

495 ص : 

(. یناهفصا نیدلا  لضفا  همجرت  زا  (ص 432  بلطملادبع تغل  لیذ  یناتسرهش ، لحن ، للم و  [ 1 - ] 1
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اقستسا ثیداحا  یسررب 

: دوش یم  هدافتسا  ینشور  هب  ریز  بلاطم  یخیرات  ياهزارف  نیا  هظحالم  زا 

یلص  ) یمارگ ربمایپ  هب  تجاح  ضرع  زج  دورس ، ار  يراعشا  هدیسر و  ربمایپ  روضح  هب  یبآ ، یب  یگنشت و  طرف  زا  ینابایب  برع  . 1
.تسا هدیشیدنا  یمن  يا  هراچ  نیا  زج  هتشادن و  يرگید  فده  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا 

صوصخ ینابایب  برع  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  دومن ، ناراب  بلط  ادخ  زا  درک و  اعد  تفر و  ربنم  يالابوا  نانخـس  زا  سپ  ربمایپ ، رگا 
، دیزگرب وا  دوصقم  لیصحت  يارب  ربمایپ  هک  تسا  یهار  نیا  اریز  .تساوخ  یم  یمارگ  ربمایپ  زا  اعد ) تساوخرد   ) ار تروص  نیمه 

حرطم وا  يارب  صوصخم  هلیـسوو  تساوخ ، یم  ناراب  ربمایپ  زا  دوب و  هدمآ  وا  هکلب  درک ، داهنـشیپ  ربمایپ  هب  ار  هار  نیا  وا  هک  نیا  هن 
ام ثحب  دروم  لسوت  اـب  یلـسوت ، نینچ  کـی  هک  دـنچ  ره  تسا ، زیاـج  زین  لـسوت ، هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  دوخ  نیا  دوبن و 
رد میهد ، رارق  یهلا  هاگرد  رد  شیوخ  هطساو  ار  یـصخش  ادخ ، ندناوخ  ماقم  رد  هک  تسا  نیا  ثحب  لحم  اریز  دراد ، قرف  یکدنا 

تـسناد یم  اریز  تساوخ ، یم  ار  هجیتن  وا  زا  هدیدرگ و  ثبـشتم  ربمایپ  صخـش  هب  دنک ، اعد  هک  نیا  نودـب  ینابایب  برع  هک  یلاح 
.تسا اناوت  رداق و  يراک  نینچ  رب  وا  هک 

...و دزاس ، انیب  ار  ییانیبانو  دشخب ، افش  ار  يرامیب  هک  تسا  توبن  یعدم  زاجعا  تساوخرد  دننام  تسرد  ینابایب ، برع  تساوخرد 
.دیبلط ناراب  ربمایپ  زا  برع  هک  نانچمه 

زیچ هجیتن  کی  زج  و  هلیسو ، کی  زج  ینابایب  برع  رگید : ترابع  هب 
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یهار هچ  زا  هجیتن  نیا  هب  ربماـیپ  اـما  و  دوب ، ناراـب  لوزن  ناـمه  هجیتنو  یمارگ ، ربماـیپ  تاذ  ناـمه  هلیـسو ، دوبن ، وا  رظن  رد  يرگید 
.دسرب هجیتن  نیا  هب  ریز ، قیرط  زا  ربمایپ  تشاد  ناکما  هک  یلاح  رد  دوب ، هدرکن  ینیب  شیپ  ار  نآ  برع  زگره  دیسر ، دهاوخ 

زا يا  هشوگ  رد  هّللا ) نذاب  ) ادخ نذا  هب  دناوت  یم  یهلا  تیالو  یحور و  تردق  يور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  فلا :
فرـصت هیبش  هنیدـم  ياضف  رد  ربمایپ  فرـصت  دزاـس و  مهارف  ار  ناراـب  لوزن  هلیـسو  دوخ ، ذـفان  هدارا  اـب  و  دـیامن ، فرـصت  ناـهج 

يافش رد  حیسم  ترـضح  فرـصت  ای  (2) و  داب ریسم  نییعت  رد  نامیلس  ترـضح  فرـصت  ای  (1)و  سیقلب تخت  راـضحا  رد  فصآ » »
اب رفن  هس  نیا  هک  هنوگ  نامه  دشاب  یم   (3) نارامیب

497 ص : 

یم نینچ  ایخرب » فصآ   » هرابرد .تسا  نشور  حیرـص و  نیوکت  ناهج  رد  لماک  ياهرـشب  فرـصت  ناـکما  رد  نآرق  تاـیآ  [ 1 - ] 1
یهلا باتک  ملع  هب  هک  سک  نآ  (. » 40/ لمن ( ) َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنأ  َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدنع  يّذلا  َلاقَو  : ) دـیامرف

یم نامیلـس » ترـضح   » هراـبرد مروآ .» یم  اجنیدـب  ار  سیقلب ) تخت   ) نآ ینز  مه  رب  مشچ  هـک  نآ  زا  شیپ  نـم  تـفگ ، دوـب  اـناد 
: دیامرف

ادخ هب  دنتسم  هداعلا  قراخ  ای  يداع و  دراوم  رد  رشب  تردق  میناد :  یم  یگمه  هتبلا  .یهد  یم  افـش  وت  ار  نایانیبان  ُئْرُبت : ) - ) 3 - 2
ناهج رد  لماک  ياهرشب  فرـصت  ناکما  رد  نآرق  تایآ  [ 2  ] .دهد ماجنا  ار  يراک  دناوت  یمن  ادخ  تردق  نودب  سک  چـیه  هدوب و 

: دیامرف یم  نینچ  ایخرب » فصآ   » هرابرد .تسا  نشور  حیرص و  نیوکت 
یم نینچ  ایخرب » فصآ   » هرابرد .تسا  نشور  حیرـص و  نیوکت  ناهج  رد  لماک  ياهرـشب  فرـصت  ناـکما  رد  نآرق  تاـیآ  [ 3 - ] 3

یهلا باتک  ملع  هب  هک  سک  نآ  (. » 40/ لمن ( ) َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنأ  َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدنع  يّذلا  َلاقَو  : ) دـیامرف
یم نامیلـس » ترـضح   » هراـبرد مروآ .» یم  اجنیدـب  ار  سیقلب ) تخت   ) نآ ینز  مه  رب  مشچ  هـک  نآ  زا  شیپ  نـم  تـفگ ، دوـب  اـناد 

: دیامرف
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هدرک و فرـصت  نآ  فارطا  هنیدم و  ياضف  رد  تسناوت  یم  زین  ربمایپ  دندرک ، یم  فرـصت  ناهج  زا  يا  هشوگ  رد  دوخ  ذـفان  هدارا 
.دزاس مهارف  ار  نانآ  باریس  هلیسو 

.دسرب دوخ  فده  هب  دریگ  یم  ارف  ربمایپ  زا  هک  ییاعد  رثا  رب  وا  دنک و  میلعت  ییاعد  انیبان ، نآ  ناسب  یبارعا ، درف  هب  ربمایپ  ب :

ارف ار  هنیدـم  رـسارس  ناراب  شزیر  و  ددرگ ، باجتـسم  وا  ياعد  دـبلط و  ناراب  ادـخ  زا  دـنک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  دزیخرب ، ربمایپ  ج :
.دریگ

هدرک نییعت  ار  يا  هلیـسو  ربماـیپ  يارب  هن  تسناد و  یم  ار  راـک  هلیـسو  تسرد  هن  تساوخ ، یمن  يرگید  زیچ  هجیتن  زج  یبارعا ، درف 
.تساوخ یم  ار  هجیتن  و  دوب ، ربمایپ  هب  لسوتم  طقف  وا  دوب 

زج تسا ، هتفرگ  ینامیا  ردارب  ياعد  هب  لسوت  زاوج  رب  هاوگ  ار  ثیدـح  نیا  لصوتلا »  » فلؤم هک  نیا  ددرگ : یم  نشور  نایب  نیا  زا 
یم ار  هجیتن  ربمایپ  زا  وا  هکلب  تساوخ  یم  اـعد  ربماـیپ  زا  وا  هک  تسین  نآ  رب  هاوگ  ربماـیپ  ياـعدو  تسین ، يرگید  زیچ  يروادـشیپ 

.دوبن حرطم  وا  يارب  يا  هلیسو  تساوخ و 

: دیوگ یم  هک  نانچ  دومن ، لمح  اعد  تساوخرد  رب  ار ، ریز  رعش  ناوت  یم  هنوگچ  نیا  رب  هتشذگ 

ِلُسُّرلا یلإّالإ  ِساّنلا  ُراِرف  َنیأو  _ا ***  نُرار _ِ َك ف __ یلإّالإ ا  __ نل _َس  یلَو

«. دنرادن ناربمایپ  زج  یهاگهانپ  مدرم ، و  تسین ، وت  هب  هانپ  زج  يا  هراچ  ام  يارب  »

وا دیوگب  دـنک و  رـصحنم  تروص  کی  هب  ار ، يا  هدرتسگو  راد  هنماد  لسوت  نینچ  کی  ناسنا  هک  تسا  یقوذ  یب  ردـقچ  یتسار  هب 
.دیامن اعد  بلط  ناراب  هرابرد  ربمایپ  زا  هک  دوب  هدمآ 
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: دیوگ یم  هک  تسا  وا  رگید  نخس  نیا ، زا  رتدب 

(1) «. ...کّیبَن ِهاجب  ثیَغلا  انِقسا  ّمهّللا  هتیب : یف  وه  لوقی و  نأ  یفتکاو  هلزنم  یف  یقبل  هتاذل  ًالِّسوتم  ُّیبارعألا  َناک  ولَو  »

«. امنب باریس  ار  ام  تربمایپ  ماقم  هب  ادنوادخ ! دیوگب  دنیشنب و  هناخ  رد  دوب  یفاک  دوب ، ربمایپ  تاذ  هب  لسوت  يو  فده  رگا  »

هلیسو ار  ربمایپ  ادخزا ، تساوخرد  ماقم  رد  هکدوب  لسوت  زا  مسق  نآ  اهنت  یبارعا ، فده  رگا  اریز  تسا ، نشور  ضارتعا  نیا  خساپ 
.دنک اعد  دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  دنیشنب و  دوخ  همیخ  رد  هک  دوب  یفاک  دهد ، رارق  دوخ 

قرط زا  دـناوت  یم  ربماـیپ  تسناد  یم  ًـالامجا  دوب و  هدرتـسگ  تروـص  هب  ربماـیپ  هب  يو  لـسوت  هک  میدـش  روآداـی  نوـنکا  مه  یلو 
.تفریذپ یمن  ناکما  ربمایپ ، روضح  هب  یبایفرش  اب  زج  لسوت  نینچ  کی  دیوگ و  خساپ  وا  تساوخرد  هب  نوگانوگ ،

یم تهج  نیا  زا  و  درادـن ، شیب  تروص  کـی  تاذ ، هب  لـسوت  هک  هدرک  روـصت  هک  تسا  ساـسا  نیا  يور  یعاـفر  ياـقآ  لاکـشا 
تروص تاذ ، هب  لسوت  هک  تسا  هدرکن  هجوت  رگید  .دوب  ریذپ  ناکما  ادـخ ، ندـناوخ  هناخ و  رد  سولج  اب  لسوت ، عون  نیا  دـیوگ :

.دشوپ یمن  لمع  هماج  یبایفرش  اب  زج  یگدرتسگ  نینچ  کی  هدیدرگ و  هراشا  نآ  هب  ثحب ، زاغآ  رد  هک  دراد  زین  يرگید  ياه 

.میوش یم  روآدای  نونکا  مه  هک  دنام  یقاب  نآ  رد  يا  هتکن  دیدرگ و  نشور  یبارعا  ثیدح  دافم  اج  نیا  ات 

ماقم رد  ینابایب  برع  ینعی  تسا ، هدشن  دراو  اعد  ماقم  رد  ایلوا  هب  لسوت  ینعی  ثحب  دروم  لسوت  ثیدح ، نیا  رد  هک  تسا  تسرد 
زا تساوخرد  اعد و 

499 ص : 

ص291. لسوتلا ، هقیقح  یلإ  لصوتلا  [ 1 - ] 1
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رد ربمایپ  هب  لسوت  زا  رتالاب  داد ، ماجنا  ربمایپ  رـضحم  رد  ینابایب  برع  هک  یلـسوت  یلو  تسا  هدادن  رارق  دوخ  هلیـسو  ار  ربمایپ  ادخ ،
.تفرگن رارق  ربمایپ  یهن  دروم  یلسوت  نینچ  کی  تسا و  اعد  ماقم 

نینچ رگا  و  دیشیدنا ، یم  اناوت  رداق و  يراک  نینچ  رب  ار  وا  و  تساوخ ، یم  ار  هجیتن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  زا  وا 
.دوب دهاوخ  لاکشا  یب  زین  اعد  تساوخرد  ماقم  رد  ربمایپ  ماقم  هب  لسوت  دشاب ، لاکشا  یب  یمالسا  عیرشت  رد  یلسوت 

لاؤس کی  خساپ 

یـسرتسد تسا  یقهیب  هوبّنلا » لئالد   » اهنآ مهم  هک  رگید  كرادـم  هب  میدرک و  لـقن  یخیراـت  یثیدـح و  كرادـم  زا  ار  ثیدـح  اـم 
.میتشادن

.دنا هدرک  فیعضت  ار  وا  هک  یلاحرد  تسا ، هتفرگ  رارق  یئالملا » ملسم   » نآ دنس  رد  هک  تسا  یعدم  لصوتلا » » فلؤم

ءافو  » رد يدوهمس  لقن  هب  هدید و  هوبنلا » لئالد   » باتک رد  ار  ثیدح  دنس  ًاصخـش  لصوتلا »  » فلؤم یعافر  بانج  هک  نیا  ضرف  رب 
: دوش یم  هتفگ  لاؤس  نیا  خساپ  رد  دشاب  هدرکن  افتکا  هریغ  »و  ءافولا

ار يوشم » ریط   » ثیدح هک  تسا  وا  دیوگ : یم  یبهذ  دوخ  یلو  .دنک  یم  لقن  يا  هدع  زا  ار  وا  فعض   (1)« یبهذ  » هک تسا  تسرد 
رد تسا ، هدش  بکترم  ار  یگرزب  مرج  ثیدح  نیا  لقن  اب  يو  ییوگ  وت  تسا ، هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد 

هب ار  تاقبع »  » تادلجم زا  دلج  کی  نیسح  دماحریم  موحرم  هک  تسا  یمالسا  رتاوتم  ثیداحا  زا  يّوشم » ریط   » ثیدح هک  یلاح 
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.دشاب تلاسر  نادناخ  هب  يو  تالیامت  وا ، فیعضت  تلع  هک  تسین  دیعب   (1) تسا هداد  صاصتخا  نآ  دانسا  رکذ 

ناگرزب نآ  دانـسا  رـسارس  رد  ثیدح  نایوار  دنا و  هدومن  لقن  زین  رگید  قیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  یمالـسا  ناققحم  نیا ، رب  هتـشذگ 
.دنشاب یم  خیرات  ثیدح و 

تیاور دنـس  رد  دنک و  یم  لقن  ربتعم  دنـس  اب  دوخ  باتک  رد  ار  یخیرات  هعطق  نیا  دعم ،» نب  راّخف  یلع ، یبا  نیدلا  سمـش   » موحرم
.دنخیرات بداو و  ثیدح  خیاشم  زا  یگمه  تسین و  یئالم » ملسم   » زا یمان  وا ،

: تسا هدروآ  ص87  بلاط ،» یبأ  ریفکت  یلإ  بهاذلا  یلع  هجحلا   » باتک رد  هدربمان  هدنسیون  هک  ثیدح  دنس  لاجر  کنیا 

یبأ خیـشلا  یلع  ُتأرق  لاق  ّيوغَّللا  بتاکلا  بّویأ  نب  دمحأ  نب  دـماح  نب  هّللا  هبه  روصنم  یبأ  ءاسؤُّرلا ، دـیمع  انخیـش  یلع  ُتأرقو  »
نیـسحلا نب  دمحأ  نب  دـمحأ  نب  بوهوم  روصنم  وبأ  خیـشلا  ینربخأ  لاق : ّيدادـغبلا ، يوغُّللا  یمَّلُّسلا  میحّرلادـبع  نب  یلع  نسحلا ،

مئانغلا وبأ  خیشلا  ینربخأ  لاق : يوغّللا ، ّيزیربتلا  بیطخلا  یلع  نب  ییحی  اّیرکز  وبأ  خیشلا  ینربخأ  لاق : يدادغبلا ، يوغّللا  یقیلاوجلا 
انثّدح لاق : یعفاشلا  هّللادبع  نب  دمحم  رکبوبأ  ینثدـح  لاق  یتبّـسلا ، دـمحأ  نب  ّیلع  سیئّرلا  ینثّدـح  لاق : ّیقّرلا ، نیبر  نب  هّللا  دـبع 

قاحسإ وبأ  ّیضاقلا 

501 ص : 

ربمایپ دندرک ، هدامآ  ار  نآ  یتقو  دـندومن ، ادـها  ار  یغرم  یمارگ  ربمایپ  هب  يزور  تسا :  نیا  يوشم » ریط   » ثیدـح هصالخ  [ 1 - ] 1
غرم نیا  ات  ناسرب  نم  هب  ار  دوخ  ناگدنب  نیرتبوبحم  اراگدرورپ !  «. » ٌّیلَع َءاجَف  یعَم  ُلُکْأَی  َْکَیلإ  َکِْقلَخ  ِّبَحَِأب  یِنتئا  ّمهّللَا  : » دومرف
هدش دراو  ماما  هرابرد  دروم ، کی  زا  شیب  رد  ربمایپ  زا  هلمج  نیا  دنیوگ  یم  یمالـسا  ناثدـحم  دـش .» دراو  یلع  و  دروخب ، نم  اب  ار 

.تسا
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یلص  ) ّیبّنلا یلإ  ّیبارعأ  ءاج  تلاق : هشئاع ، نع  ریبّزلا  نب  هورع  نب  ماشه  نع  سیُوا  نب  لیعامسإ  انثّدح  لاق : قاحسإ ، نب  لیعامـسإ 
(1) «. ُّطئی ریعب  الو  ُحبطصی  ٌّیبص  انل  سیلو  هّللا  لوسر  ای  كانیتأ  لاقف : ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا 

: مینک یم  يروآدای  میدرک ، نایب  حورشم  روط  هب  هتشذگ  رد  هک  ار  یبلطم  مینک و  یم  رظن  فرص  اهراتفگ  نیا  همه  زا  ام 

، تسا هدشن  لقن  رتاوت  تروص  هب  هتشذگ  دراوم  زا  دروم  کی  ینعی  دنا ، هدشن  دراو  یظفل  رتاوت  تروص  هب  دنچ  ره  لسوت ، تایاور 
دنـس هب  هعجارم  دراوم  نینچ  رد  درک و  دـنهاوخ  ادـیپ  يونعم  رتاوـت  ًاـعطق  دـننک ، یم  بیقعت  ار  يدـحاو  فدـه  یگمه  نوـچ  یلو 

.درادن موزل  تیاور ،

بلاطوبا و اقستسا  نوماریپ  نونکا  مه  دیـسر ، نایاپ  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  اقـستسا  نوماریپ  ام  ثحب  اجنیا  ات 
.مییوگ یم  نخس  بلطملادبع  يو  یمارگ  ردپ 

ترـضح دوخ  یمارگ  دـنزرف  تلزنم  ماقم و  هب  بلاـطوبا ، ترـضح  يو  راـکوکین  دـنزرف  بلطملادـبع و  ترـضح  هک  تسین  یکش 
يراوخریش بلطملادبع  نامز  رد  ترضح  اریز  دمحم ، ترضح  ياعد  هب  هن  دندش ، یم  لسوتم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم

دنوادـخ زا  هدومن و  لصتم  هبعک  راوید  هب  ار  وا  تشپ  ًاـنایحا  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  تسد  يور  ار  وا  یهاـگ  اذـلو  دـندوبن ، شیب 
هدش دراو  راوگرزب  ود  نیا  اقستسا  هویش  رد  هک  تایاور  عومجم  زا  .دندومن  یم  تمحر  بلط  تشاد ، هک  یتمظع  ماقم و  هب  گرزب 

: دیآ یم  تسد  هب  ریز  بلطم  تسا ،

تمحر بلج  يارب  سدقم  ياه  تیصخش  یمارگ و  يایلوا  هب  لسوت  . 1

502 ص : 

.مهتباصأ یتلا  هعاجملا  نع  هیانک  وهو  توصی  يأ  طئی  برشو ، لکأ  ام  ّلک  وهو  حوبصلا  لوانتی  يأ  حبطصی  [ 1 - ] 1
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يا هدیدنـسپ  رایـسب  لمع  یهلا ، يایلوا  هب  تبحم  زاربا  ادـخ و  هاگرد  نازیزع  هب  هقالع  راهظا  تسا و  یعیبط  يرطف و  رما  کی  قح ،
دنوادخ هک  تسا  نیا  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  زا  فده  اقـستسا ، عوضوم  رد  صخألاب  دشاب ، یم  قح  تمحر  بلج  بجوم  هک  تسا 

.دنشاب یم  قح  تمحر  لوزن  هتسیاش  نانآ  دنتسین ، ضیف  لوزن  هتسیاش  نارگید  رگاو  دتسرف ، ورف  نانآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  تمحر 

هک یتروص  رد  ددرگ ، يریگولج  نآ  زا  لیلد  نیرت  نشور  اب  دـیاب  دوب ، یبولطمان  رما  کی  یهلا ، يایلوا  هب  لسوت  یتسار  هب  رگا  . 2
.تسا هدشن  دراو  دروم  نیا  رد  مه  ثیدح  کی  هیآ و  کی 

یم رورسم  وا  رعش  ندینش  زا  و  ددرگ ، یم  بلاطوبا  رعـش  تئارق  ناهاوخ  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  نیا  زا  . 3
.تسا هدوب  تعیرش  بحاص  تیاضر  دروم  هدیدنسپ و  يراک  اعد  ماقم  رد  مرتحم ، تاذ  هب  لسوت  هک  تفگ  هناعطاق  ناوت  یم  دوش ،

کی تروص  هب  مرتحم  تاذ  هب  لسوت  هلأسم  هک  دز  سدح  ناوت  یم  میدرک  لقن  یقهیب  ننس  يراخب و  حیحص  زا  هک  یثیداحا  زا  . 4
لوسر سلجم  رد  هک  یناسک  ناهذا  رد  درک ، یم  بلط  ناراب  ربمایپ  یتقو  اذـلو  تسا ، هدوب  ناناملـسم  عامتجا  رد  مکاـح  يرطف  رما 

.دنتسناد یمن  یفانم  دیحوت  لوصا  اب  ار  نآ  نومضم  زگره  و  درک ، یم  روطخ  بلاطوبا  رعش  نومضم  دندوب  رضاح  ادخ 

: مشش ثیدح 

لّسّوتلا اهیف  یّتلا  هتدیصق  هّللا  لوسرل  دشنأ  هّللا ، یضر  براق ، نب  داوس  ّنإ  »

503 ص : 
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: لوقیو

ُهُْریَغ َّبر  َهّللا ال  ّنأ  دهشأو 

ًهَلیسو َنیلَسرُملا  یندأ  ّکنأو 

لَسُرم ریخ  ای  کیتأی  امب  انرُمَف 

هعافش وذ  موی ال  ًاعیفش  یل  نکو 

بئاغ ّلک  یلع  ٌنومأم  َّکنأو 

ِبیاطألا نیمرکألا  َْنبا  ای  هّللا  یلإ 

بئاوذلا بیش  هیف  امیف  ناک  نإو 

« براق نب  داوس  نع  ًالیتف  نغمب 

رگید زا  ادخ ، يوس  هب  هلیـسو  نیرتکیدزن  وت  یتسه ، نیما  یـسح ، زا  هدیـشوپ  ره  رب  وت  تسین و  یبر  ادخ  زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  »
هک دـنچ  ره  ناگداتـسرف  نیرتوکین  يا  دـسر ، یم  وت  هب  ار  هچنآ  هد  روتـسد  ام  هب  اه ، هزیکاپ  اهیمارگ و  دـنزرف  يا  یتسه ، ناربماـیپ 
لاح هب  امرخ  هتسه  هتشر  هزادنا  هب  ناعفاش  تعافش  هک  يزور  رد  شاب  نم  عیفش  دشاب ، رس  يوم  يدیفس  بجوم  وت  روتسد  هب  لمع 

«. دشخب یمن  يدوس  براق ، نب  داوس 

: تسا هجوت  لباق  ظاحل  ود  زا  ربمایپ  روضح  رد  براق  نب  داوس  هدورس 

هتشذگ رد  تسا و  هتسناد  یهلا  هاگرد  رد  دوخ  يارب  هلیسو  نیرتکیدزن  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  صخـش  ًالّوا :
دوخ ینعم  رد  مه  یهاگ  رگا  دشاب و  یم  هب » لسوتی  ام   » ینعم هب  ظفل  نیا  هک  دش  هتفگ  میدرک و  ریـسفت  ار  هلیـسو  ظفل  ینـشور  هب 

.تسا ّببسم »  » دافم رد  ببس »  » ظفل لامعتسا  باب  زا  دور ، یم  راک  هب  تبرق » »

گنهرف صوصن  اـم  دـییامرفب و  هعجارم  یبرع  ياـه  گـنهرف  هب  ظـفل  نیا  یعقاو  داـفمو  تقیقح  زا  یهاـگآ  يارب  دـیناوت  یم  اـمش 
.میا هدومن  سکعنم  ثحب  نآ  رد  ار  برع  ناسیون 

رعـش دوخ  رد  هکلب  تسا ، هاوگ  دـهاش و  نودـب  ریـسفت  برقت »  » ینعم هب  رعـش  رد  هلیـسو »  » ریـسفت هک  ددرگ  یم  نشور  نایب  نیا  زا 
وا ندوب  هلیسو  هب  هدناوخ و  عیفش  ار  ربمایپ  مراهچ  رعش  رد  رعاش  اریز  تسا ، دوجوم  نآ  فالخ  رب  دهاش 

504 ص : 
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.دشاب یم  رتبسانم  وا  ندوب  هلیسو  اب  ربمایپ  ندوب  عیفش  تعافش و  ماقم  تسا و  هدرک  فارتعا 

وا و تسا ، رعش  نومـضم  هب  وا  ياضر  زا  فشاک  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  روضح  رد  رعاش  رگید : ترابع  هب  و 
، ناربمایپ ندوب  هلیـسو  زا  دوصقم  و  رت ، کیدزن  هلیـسو  ار  ربمایپ  صوصخ  دـناوخ و  یهلا  هاگرد  هب  شیوخ  هلیـسو  ار  ناربمایپ  مامت 

ناربمایپ ریاس  هب  تبسن  تساوخرد  نینچ  کی  اریز  مینک ، اعد  تساوخرد  میـسرب و  نانآ  روضح  تایح ، لاحرد  هک  تسین  نیا  اهنت 
« هلیسو  » زا دیاب  تروص  نیا  رد  تسین  ریذپ  ناکما  دنرادن ، یبایفرـش  ناکما  هک  رگید  دارفا  هرابرد  مالـسا  ربمایپ  هب  تبـسن  و  ًاقلطم ،

.ددرگ لماش  دنسرب  وا  روضح  دنناوت  یمن  هک  ار  یناسک  لاح  هک  دومن ، هدارا  ار  يا  هدرتسگ  عیسو و  ینعم 

تجاح تساوخرد  نامه  بلطم  نیا  و  دنک ، تعافش  وا  هرابرد  تمایق  زور  رد  هک  دنک  یم  تساوخرد  ربمایپ  رـضحم  زا  رعاش  ًایناث :
هب هدـنز  زا  یهاوخ  تجاح  نوماریپ  دـیناوت  یم  امـش  میدومن ، ثحب  تیم  یح و  زا  معا  یهاوخ  تجاح  عون  نیا  نوماریپ  ام  تسا و 

.دییامرفب هعجارم  دعب  هب  یح  ریغ  زا  تاحفص و 

هب ار  نآ  هدرک و  هشدـخ  ثیدـح  دنـس  رد  لـصوتلا  فـلؤم  دـنا ، هدرک  لـقن  نارگید  »(1) و  ریبک عماـج   » رد یناربـط  ار  هثداـح  نیا 
.میداد ار  یشارت  لاکشا  عون  نیا  خساپ  هتشذگ  رد  ام  تسا و  هدرک  دادملق  فیعض  ثیدح  تروص 

ثیدح و ياهباتک  رد  هک  لسوت (2)  ثیداحا  زا  یخرب  هب  میتسناوت  اج  نیا  ات 

505 ص : 

ص 300. لصوتلا ، نالحد و  ینیز  فیلأت  ،ص 29 ، هینسلا رردلا  [ 1 - ] 1
يارب و  دیدرگ ، سکعنم  لبق  تاحفص  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا  هدش  دراو  تنس  لها  ياهباتک  رد  هک  لسوت  ثیداحا  [ 2 - ] 2

.تسا یفاک  رادقم  نیا  فصنم ، درف  کی 
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نـشور ملـسم و  نانچنآ  سدقم  تاوذ  هب  لسوت  هعیـش  نایاوشیپ  ثیداحا  رد  اّما  .مییامن  هراشا  تسا ، هدـش  دراو  تنـس  لها  خـیرات 
.تسا هدش  دراو  نانآ  هیعدا  زا  يرایسب  رد  هک  تسا 

یمارگ ربمایپ  ترتع  تلاسر و  نادناخ  هب  هک  نیا  ای  میریگ ، ارف  باهولادبع  نب  دمحم  هیمیت و  نبا  زا  ار  مالسا  تاروتسد  دیاب  ام  ایآ 
؟ دنتسه میکح  نآرق  لدع  رغصا و  لقث  نیلقث  ثیدح  مکح  هب  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

رد ای  و  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  هفرع  ياـعد  رد  اـی  »(1) و  هیولع هفیحـص   » رد هک  هوبنا  هیعدا  ناـیم  زا  اـم  نونکا 
.مینک یم  افتکا  رگید  زارف  ود  لقن  هب  اهنت  تسا ، هدش  دراو  هیداجس » هفیحص  »

: متفه ثیدح 

: دیوگ یم  نینچ  هفرع  ياعد  رد  نادیهش  رالاس 

«. َکِْقلَخ ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکلوُسَرَو  َکّیبَن  دَّمَحُِمب  اهَتْمَّظَعَو  اهَتْضَرَف  یّتلا  ِهَّیشَعلا  ِهذه  یف  َْکَیلإ  ُهَّجَوَتَن  ّانإ  َّمُهّللَا  »

هداتـسرف و ربماـیپ و  دـمحم  هب  ار  وت  هدرک و  هجوت  وت  هب  يا ، هتـشاد  گرزب  و  بجاو ، نم  رب  ار  نآ  وت  هک  یبـش  وـچمه  رد  ایادـخ  »
«. مهد یم  دنگوس  تقلخ  نیرتمهم 

: متشه ثیدح 

هب هک  ییاعد  رد  هیداجس ، هفیحص  رد  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ترضح 

506 ص : 

.تسا هدروآ  درگ  یجیهامس  هّللادبع  خیش  هک  تسا  نانمؤمریما  ياهاعد  هیولع ، هفیحص  [ 1 - ] 1
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: دیوگ یم  نینچ  دناوخ ، یم  ناضمر  هام  دورو  تبسانم 

حلاص ْدبع  وأ  ُهَتلسرأ  ّیبَن  وأ  ُهَْتبَّرَق  کَلَم  نم  ِِهئانف  تقو  یلإ  ِهئادتبا  نم  ِهیف  َکل  دّبعت  نم  ّقحبو  رهَّشلا  اذه  ّقحب  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللَاا  »
(1) «. ُهَتْصَصَتْخا

هاوخ دنک ، یم  شتـسرپ  هام  نیا  تاعاس  نیرخآ  ات  ادتبا  زا  ار  وت  هک  سک  نآ  قح  هب  هام و  نیا  قح  هب  منک  یم  اضاقت  وت  زا  ایادخ  »
«. دشاب وت  هتفای  صاصتخا  حلاص  هدنب  ای  لسرم و  یبن  ای  برقم  کلم 

، دیـسر نایاپ  هب  دهد  یم  لیکـشت  ار  هلاسر  نی  ازا  ثحب  نیموس  هک  سدـقم  تاوذ  اهتیـصخش و  هب  لسوت  نوماریپ  ام  ثحب  اجنیا  ات 
.تسا یفاک  نابلط  تقیقح  يارب  لیالد  هتبلا 

لـسوت هراـبرد  ار  اـم  هناـگجنپ  ياـهثحب  زا  مجنپ  مراـهچ و  تمـسق  هک  رگید  عوضوم  ود  هراـبرد  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا 
: مینک وگتفگ  ثحب و  دهد ، یم  لیکشت 

.مرتحم ياه  تیصخش  قح  ماقم و  هب  دنوادخ  نداد  دنگوس  . 1

.ادخ ریغ  هب  دنگوس  . 2

507 ص : 

ياعد 44. هیداجس ، هفیحص  [ 1 - ] 1
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ایلوا قح  هب  ادخ  نداد  دنگوس  مراهچ :  لصف 

عوضوم تایآ 

(21/ هرقب () َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلاَو  ْمُکقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  .) 1

(17/ نارمع لآ  ( ) ِراحْسألِاب َنیرِفْغَتْسُْملاَو  َنیقِْفنُْملاَو  َنِیِتناْقلاَو  َنیقِداّصلاَو  َنیِِرباّصلا  .) 2

(47/ مور () َنینِمْؤُْملا ُرْصَن  اْنیَلَع  ًاّقَح  َناکَو  . )... 3

(45/ رمز () َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اذِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنیّذلا  َرِکُذ  اذِإَو  هَرِخآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیّذلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَأمْشا  ُهَدْحَو  هّللا  َرِکُذ  اذِإَو  . ) 4

(36_35/ تافاص () نُونْجَم رِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  ّانِإََء  نُولوُقَیَو  َنوُِربْکَتْسَی * ُهّللا  َّالِإ  َهلإ  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناک  ْمُهَّنِإ  . ) 5

(7/ دیدح () ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیّذلاَف  ِهیف  نیفلْخَتْسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأَو  . )... 6
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تایآ همجرت 

«. دیوش راگزیهرپ  دیاش  تسا ، هدیرفآ  دنتسیز ، یم  امش  زا  لبق  هک  ار  یناسک  امش و  هک  دیتسرپب  ار  ادخ   ! مدرم يا  . » 1

«. دنناهاگرحس رد  ناگدننک  رافغتساو  ناگدننک  قافناو  دنرادربنامرف  نایوگتسار و  ناگدننک و  ربص  نانآ  . » 2

«. تسام رب  اهنآ  قح  نمؤم  دارفا  ندرک  يرای  . » 3

وا ریغ  هک  یناسک  رگاودوش  یم  هدـیمر  دـنرادن ، رواب  ار  رگید  يارـس  هک  یناسک  ياهلد  دوش ، دای  ییاهنت  هب  ادـخ  هک  یماگنه  . » 4
«. دندرگ یم  نامداش  دنوش ، دای  دنتسه ،

هب ار  دوخ  يادخ  ام  ایآ  دنیوگ : یم  دنزرویم و  ربک  تسین  ییادخ  هّللا  زج  دوش  هتفگ  نانآ  هب  نامز  ره  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  . » 5
«. مییوگ كرت  يا  هناوید  رعاش  رطاخ 

، دننک یم  قافنا  دـنراد و  نامیا  هک  یناسک  يارب  دـینک ، قافنا  تسا ، هداد  رارق  لاوما  نآ  رد  دوخ  هدـنیامن  ار  امـش  هک  هچنآ  زا  . » 6
«. تسا گرزب  شاداپ 

***

تایآ ریسفت 

هراشا

عون ود  نیا  .دشاب  یم  مرحم ، عونمم و  یباهو  دزن  تروص  ود  ره  هک  تسا  هدنام  یقاب  لسوت  عون  ود  لسوت ، هناگجنپ  ماسقا  نایم  زا 
: زا دنترابع  لسوت 

.ایلوا ماقم  وّقح  هب  ادخ  نداد  دنگوس  . 1

.ادخ ریغ  هب  ندرک  دای  مسق  . 2

: تسخن عوضوم  یسررب  کنیا 

؟ دوش هدرمش  هورکم  ای  مارح و  دیاب  ارچ  وا ، هاگرد  نازیزع  ایلوا و  قح  ماقم  هب  ادخ  نداد  دنگوس 
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: دیاتس یم  ناونع  نیا  تحت  ار  یهورگ  دیجم  نآرق 

(1) ( . راحْسَألِاب َنیرِفْغَتْسُْملاَو  َنیقِْفنُملاَو  َنیِتناْقلاَوَنیقِداّصلاَو  َنیِرباّصلَا  )

«. دنناهاگرحس رد  ناگدننک  رافغتسا  ناگدننک و  قافنا  دنرادربنامرف و  نایوگتسار و  ناگدننک و  ربص  نانآ ، »

: دیوگب دهد و  دنگوس  هورگ  نیا  تیعقوم  ماقم و  هب  ار  ادخ  بش ، زامن  هماقا  زا  سپ  بش  لد  رد  یسک  رگا  الاح 

«. یل ْرِفْغا  ِراحسألاب  َنیرفْغَتسُْملا  ّقحب  کلأسأ  ّینإ  مهّللا  »

«. اشخبب ارم  ناهاگرحس  رد  ناگدننک  هبوت  قح  هب  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  اهلاراب ، »

رگم دیزرو ، كرـش  مییوگب  دـیاب  ارچ  درک ؟ راکنا  ار  مالـسا  نشور  لوصا  زا  لصا  مادـک  وا  رگم  هدـش ، رفاک  وا  مییوگب  دـیاب  ارچ 
ات ود  ار  ناهج  نادرگراک  ربدـم و  ای  ددرگ ؟ دراو  يا  همطل  وا  تیقلاـخ  رد  دـیحوت  داـقتعا  هب  هک  تشادـنپ  اـت  ود  ار ، ناـهج  قلاـخ 

لالتخا شوختسد  رد  وا  شتـسرپ  تدابع و  دیحوت  ات  درک ، شتـسرپ  ار  ادخ  ریغ  ایو  دنک ، ادیپ  همطل  وا  تیبوبر  دیحوت و  ات  تسناد 
هتخادرپ وا  تدابع  هب  هتـساخرب و  ادـخ  دای  هب  تسا  هتفرگ  ارف  یکیراـت  ار  یتیگ  زا  یمین  هک  بش  همین  رد  وا  هک  یلاـح  رد  ددرگ و 

.دیرگ یم  شناگدید  دزرل و  یم  وا  سرت  زا  و  تسا ،

ار دحوم  قیرط ، نیا  زا  دیاب  ام  تسا و  هدراذگ  ام  رایتخا  رد  ار  كرـش  زا  دیحوت  يزاسادـج  يارب  کحم  نیرت  نشور  دـیجم  نآرق 
يدجن درگ  نابایب  بارعا  رد  ار  مالسا  دیحوت  میناوخن و  كرشم  ار  یمالسا  هعماج  ینآرق ، هطباض  نودب  و  میسانش ، زاب  كرـشم  زا 

.میزاسن رصحنم 

511 ص : 

.17/ نارمع لآ  [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 532 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_511_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ( . َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اذِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإَو  هَرِخآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِّذلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَأمْشا  ُهَدْحَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذِإَو  )

وا ریغ  هک  یناسک  رگاو  دوش  یم  هدـیمر  دـنرادن ، رواب  ار  رگید  يارـس  هک  یناسک  ياهلد  دوش ، داـی  ییاـهنت  هب  ادـخ  هک  یماـگنه  »
«. دندرگ یم  نامداش  دنوش ، دای  دنتسه ،

: دنک یم  فیصوت  نینچ  دنتسه ، ناکرشم  نامه  هک  ار  نیمرجم »   » رگید هیآ  رد  و 

(2) ( . نُونْجَم رِعاِشل  اِنتِهلآ  اوُکِراَتل  ّانِإَء  َنُولوُقَیَو  َنوُِربْکَتْسَی * ُهّللاّالِإ  َهلإ  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناک  ْمُّهنا  )

هب ار  دوخ  يادـخ  ام  ایآ  دـنیوگ : یم  دـنزرویم و  ربک  تسین  ییادـخ  هّللا  زج  دوش  هتفگ  نانآ  هب  نامز  ره  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  »
.»؟ مییوگ كرت  يا  هناوید  رعاش  رطاخ 

سپ ددرگ ، یم  لمحتم  ار  یباوخ  یب  ای  امرس  جنر  ناتسبات  هاتوک  ياهبش  ای  و  ناتـسمز ، درـس  ياه  بش  رد  هک  يدرف  یتسار  هب  ایآ 
زا هدیزرو و  ترفن  ادخ ، ندـناوخ  زا  هک  تسا  ناکرـشم  ناسب  وا  دـهد ، یم  دـنگوس  ایلوا  ماقم  هب  ار  ادـخ  بش ، لفاون  يرازگرب  زا 

؟ دندرگ یم  نامداش  اه  تب  ندناوخ 

یم نینچ  تسا ، هدروآ  درگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  ماما  ياهاعد  یجیهامـس ، هّللادبع  خیـش  موحرم  هک  هیولع » هفیحـص   » رد
: درک اعد  نینچ  نیا  متشه  تعکر  زا  سپ  بش ، لفاون  رد  ماما  هک  میناوخ 

(3) «. َِکب ّالإ  ِْقثَی  َْملَو  َِکْلبَِحب  َمَصَتْعاَو  َِکئیفب  َّلَظَتساو  َكّزع  یلإ  أجلو  َکنم  َکب  َذاع  نم  همرحب  َکلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  »
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هب و  تسا ) هدیـشیدنین  یهاـگهانپ  وت  زج  ) تسا هدرب  هاـنپ  وت  هب  وت  زا  هک  سک  نآ  مارتـحا  هب  منک  یم  لاؤس  وـت  زا  نم  اراـگدرورپ  »
«. تسا هتسبن  لد  يرگید  هب  وت ، زج  هب  و  هدز ، گنچ  وت  نامسیر  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  وت  هیاس  ریز  رد  هدش و  یجتلم  وت  تزع 

: دنیوگ یم  نینچ  تخومآ  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  هک  ییاعد  رد  ترضح  زین  و 

وأ رحب  وأ  رب  ّلک  یف  کل  دـّبعتم  دـبع  ّلک  ّقحبو  کیلإ ، َنیعرـضتُملاو  َکب ، َنیذِّوَعَتُْملاو  َکیلإ  َنیبِغاّرلاَو  َکـیلع  َنیلئاّـسلا  ّقَِحبَو  »
(1) «. ...هتقاف تَّدتشا  نم  ءاعد  َكوعدأ  لبجوأ  لهس 

هک يرگـشتسرپ  هدنب  ره  قح  هب  تهاگرد و  ناگدننک  عوضخ  و  وت ، هب  ناگدـنهانپ  ناهجوتم و  و  ناگدـننک ، لاؤس  قح  هب  اهلاراب ، »
هدیـسر تیاهن  هب  وا  یگراچیب  هک  سک  نآ  ندـناوخ  ناسب  میناوخ ، یم  ار  وت  دتـسرپ ، یم  هوک  ای  نابایب  ایرد ، اـی  یکـشخ  رد  ار  وت 

«. تسا

هقالع زاربا  و  تسین ) یهاگهانپ  ادخ  زج  ) دیحوت میکحت  زج  يا  هجیتن  قح ، هاگرد  هب  اه  للذت  زاربا  زیگنا و  حور  تاجانم  نینچ  ایآ 
؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  يا  هجیتن  هچ  تسا  ادخ  هب  هجوت  عون  کی  دوخ  هک  ادخ  ناتسود  هب 

هیواز زا  ار  هلأسمو  درک  رظن  فرص  دوش  یم  ادیپ  سانجا  مامت  زا  رتشیب  اه  یباهو  طاسب  رد  هک  كرشو  رفک  تمهت  زا  دیاب  نیاربانب 
.داد رارق  هعلاطم  دروم  رگید 

رب هدرک و  حرطم  تهارک  میرحت و  هدودـحم  رد  ایلوا  هب  ار  ادـخ  نداد  مسق  عوضوم  ناـنآ  ياـهور  هناـیمزا  یخرب  ساـسا  نیا  يور 
.تسا هدرواین  نایم  هب  كرش  رفک و  زا  نخس  تسا ، هداد  رارق  كرش  رفک و  هریاد  رد  ار  هلأسم  هک  وردنت  یناعنص  فالخ 
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مزال میهد ، رارق  ثحب  دروم  هورکم  مارح و  بوچراهچ  رد  ار  عوضوم  دیاب  هک  دش  مولعم  دیدرگ و  نشور  نخـس  روحم  هک  نونکا 
.میزاس نشور  ار  لسوت  نینچ  کی  تحص  لیالد  تسا 

: تسخن لیلد 

ادخ زا  تساوخرد  تدابع و  تایآ  قالطا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  توعد  وا ، ندناوخ  ادخ و  شتسرپ  تدابع و  هب  ار  اهناسنا  نآرق  . 1

(1) ( . ...ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاقَو  )

«. منک تباجا  ار  امش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم  »

: دیامرف یم  ای  و 

(2) (. ...ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلاَو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  )

«. تسا هدیرفآ  دنتسیز ، یم  امش  زا  لبق  هک  ار  یناسک  امش و  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  مدرم  يا  »

.تایآ نیا  دننام  و 

، ادخ دای  توعد و  تدابع و  شتـسرپ و  اذل  تسا ، هدشن  دراو  وا  ندناوخ  ادخ و  توعد  يارب  یطرـش  دیق و  عون  چیه  تایآ  نیا  رد 
رد یتادابع  زا  مالسا ، نییآ  دوخ  رد  هک  نآ  رگم  دشاب ، یم  عورشم  زیاج و  تیفیک  ره  هب  اج  همه  رد 
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.دشاب هدمآ  لمع  هب  يریگولج  ینیعم  لکش  هب  یصاخ و  لاح 

نیا رد  ادخ  ندناوخ  اعد و  هک  یلاح  رد  مارح ، یگدعاق  نارود  رد  نز  يارب  تسا  ادـخ  تدابع  صخاش  درف  هک  هزور  زامن و  ًالثم ،
.تسین عونمم  تلاح 

یمن و  دـنک ، تیاعر  ار  اهنآ  دـیاب  هضیرف  ود  نیا  ماجنا  رد  رازگزامنو  دراد  یطیارـش  دودـح و  مالـسا ، عرـش  رد  هزور  زامن و  دوخ 
.دروایب اجب  دویق  طیارش و  نیا  تیاعر  نودب  ار  نآ  دناوت 

ام هب  مالـسا  ًالثم  میهد  ماجنا  میتساوخ  هک  یتروص  ره  هب  ار  نآ  میناوت  یم  ام  دوشن  دراو  یطرـش  دیق و  يا  هضیرف  ماجنا  رد  رگا  اّما 
یم هک  یبآ ، ره  اب  میناوت  یم  ام  دناد ، یمن  طرش  ار  يا  هژیو  ناکم  صاخ و  تلاح  نیعم و  بآ  یلو  میریگب  وضو  دهد  یم  روتسد 

ار تدابع  نیا  هتـسشن ، ای  هداتـسیا و  زا  معا  ییاه ، تلاح  رد  میناوت  یم  میریگب  وضو   ... ناراب و بآ  تانق و  هاچ و  بآ  زا  میهاوخ ،
روتـسد رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تعـسو  نیا  ...و ، میزاسب  وضو  فقـس ،  ریز  نامـسآ ، ریز  میتساوخ ، يا  هطقن  ره  رد  میهد  ماجنا 

.تسا هدشن  دراو  یطرش  دیق و  وضو 

زگره تسا ، قلطم  ًالماک  ادخ  تدابع  اعد و  تایآ  مییوگ ، یم  اهنآ  لاثما  و  ْمَُکل ) ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدُأ   ) هیآ هرابرد  ار  نخـس  نیا  نیع 
تایآ تهج  نیا  زا  تسا ، هدشن  هدرمـش  عونمم  دوش ، لاؤس  وا  هاگرد  نازیزع  ماقم  هب  ادـخ  زا  نآ  رد  هک  ادـخ  هب  هجوت  زا  مسق  نیا 

.دشاب یم  یفاک  هجوت  اعد و  عون  همه  زاوج  تابثا  يارب  هدوب و  لماش  ار  ماسقا  همه  ادخ ، ندناوخ  توعد و  هب  طوبرم 
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: مود لیلد 

مالسا رد  تالسوت  عون  نیا  عوقو 

دراو یتالـسوت  نینچ  زین  یمالـسا  تایاور  رد  هکلب  دنک ، یم  زیوجت  ار  لسوت  عون  نیا  اعد  تدابع و  هب  طوبرم  تایآ  قالطا  اهنت  هن 
.تسا هدش 

ایلوا ماقم  قح و  هب  ادـخ  زا  اهنآ  رد  هک  میدـش  روآدای  ار  یثیداـحا  دوب  تیـصخش  هب  لـسوت  نآ  رد  ثحب  روحم  هک  موس  لـصف  رد 
ینعم هب  اه ، لـسوت  اـه و  هلمج  حور  اـّما  تسا ، هدـشن  دراو  دـنگوس  عوضوم  ًاحیرـص  دـنچ  ره  ثیداـحا  نیا  رد  تسا ، هدـش  لاؤس 

.تسا ایلوا  ماقم  قح و  هب  ادخ ، نداد  دنگوس 

: دیوگب هک  درک  میلعت  نینچ  نیا  انیبان  درف  نآ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  تسخن  ثیدح  رد 

«. هَمْحَّرلا ّیبن  دّمحم  کّیبنب  َکیلإ  ُهّجوتأو  َُکلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  »

: دومن لقن  ار  اعد  نیا  یمارگ  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  وبا  مود  ثیدح  رد 

«. اذه َياشْمَم  ّقحب  َُکلأسأَو  َکیلع  َنیِلئاّسلا  ّقحب  َُکلأسأ  ّینإ  ّمهّللَا  »

: درک هبوت  نینچ  نیا  مدآ  ترضح  موس  ثیدح  رد 

«. یل َتْرَفَغ  ّالإ  دّمَُحم  ّقحب  َُکلأسأ  »

اعد نینچ  نیا  وا  هرابرد  درک  نفد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رداـم  یتقو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  مراـهچ  ثیدـح  رد 
: دومن

«. یلبق نم  نیّذلاِءایبنألاو  کّیبن  ّقحب  اهلَخدَم  اهیلع  عّسوو  دسأ  تنب  َهَمطاف  یّمُأل  ْرِفِْغا  »

دافم یلو  تسا ، هدشن  دراو  مسق  ظفل  دنچ  ره  اه ، هلمج  عون  نیا  رد 
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هب ار  وت  ینعی  نالئاس ، قح  هب  منک  یم  لاؤس  وت  زا  ایادخ  دیوگ ، یم  هک  نیا  .تسا  ایلوا  قوقح  هب  ادـخ  نداد  دـنگوس  اهنآ ، یعقاو 
.مهد یم  دنگوس  نانآ  قح 

کی يراوتـساو  تحـص  زا  نشور  یهاوگ  دوخ ، تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) مراهچ ماما  زا  هیداجـس  هفیحـص  رد  هک  ییاـهاعد 
تحـص رد  نخـس  عون  ره  زا  ار  ام  نآ ، یناعم  تغالب  تاملک و  تحاصف  هفیحـص و  ياهاعد  یناعم  تمظع  دشاب ، یم  لسوت  نینچ 

.دزاس یم  زاین  یب  ماما  هب  نآ  باستنا 

: درک یم  زاین  زار و  ادخ  اب  نینچ  نیا  ییاعد  رد  هفرع  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 

َْتلَـصَو نم  ّقحب  کـِنأشل ، ْتیَبَـتْجا  ِنَمو  کـِتَّیَرب ، ْنِم  َترتـخا  نم  ّقحب  َکِـسْفنل ، ُهَتیَفَطْـصا  نمبو  کـِقلخ ، نم  َتبَختنا  نم  ِّقَِحب  »
(1) «. کتاداعُِمب هتداعُم  تطَّین  نمو  کتعاطب ، هَتَعاط 

نایم زا  هک  يدارفا  قح  هب  يدـیزگرب ، دوخ  يارب  و  يدرک ، باختنا  دوخ  ياه  قولخم  رگید  زا  ار  نانآ  هک  یناـسک  قح  هب  اـهلاراب  »
و دوخ ، تعاـطا  هبار  ناـنآ  تعاـطا  هک  یناـکاپ  نآ  قح  هب  يدـیرفآ ، دوخ  ماـقم  هب  ییانـشآ  يارب  ار  اـهنآ  و  يدومن ، راـیتخا  مدرم 

«. ...یتخاس هارمه  نراقم و  شیوخ  ینمشد  اب  ار  نانآ  ینمشد 

: درک اعد  نینچ  نیا  ترایز  نیا  نایاپ  رد  دومن ، ترایز  ار  نانمؤمریما  دوخ  راوگرزب  دج  ربق  یتقو  ماما 

(2) «. ْنیَسُْحلاو ِنسَحلاَو  هَمِطافَو  ِّیلَعَو  دّمَُحم  ِّقِحب  یئایلوَأ  نیب  یْنَیب و  ْعَمْجاو  یئانَث  ْلَْبقاو  یئاعُد  ْبِجَتسا  ّمهّللا  »
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نسحو و همطافو  یلع  دّمحم و  ّقح  هب  امرفب ، عمج  تیایلوا  نیب  نم و  نیب  ریذـپب و  ارم  شیاتـس  نک و  باجتـسم  ارم  ياعد  ایادـخ  »
( «. مالسلا مهیلع   ) نیسح

رد هکلب  دـهد  یم  دـنگوس  شهاگرد  نازیزع  قح  هب  ار  ادـخ  دوخ  ياهاعد  رد  هک  تسین  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح  اـهنت  نیا 
.تسا دوجوم  لسوت  عون  نیا  ًابلاغ  تسا ، هدش  دراو  هعیش  كاپ  نایاوشیپ  زا  هک  ییاهاعد 

: دیوگ یم  نینچ  نیا  ییاعد  یط  رد  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ناگدازآ  رورس 

ْنِم ینَقِهَر  ْدَـقَف  یل  َبیجَتْـسَت  ْنأ  َِکلُـسُرَو  َِکئایْبنَأَو  َکِضْرَأَو  َِکتاومَـس  َناّکُـسَو  َكِّزِع  ِدـِقاعَمَو  َِکتاملَِکب  َکـُلأسأ  ّینإ  ّمهّللَا  »
«. ًارُْسی يْرْمَأ  ْنِم  َلَعَْجت  ْنَأَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلأْسَأَف  ٌرْسُع  يْرمَأ 

باجتسم ارم  ياعد  تناگداتسرف  ناربمایپ و  و  تنیمز ، نامـسآ و  نانکاس  زع و  زکارم  تتاملک و  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  نم  اهلاراب  »
«. يزاس ناسآ  ارم  راکو  یتسرفب ، دورد  وا  لآو  دمحم  رب  مهاوخ  یم  وت  زا  تسا ، هدیناشوپ  یتخس  ارم  راک  اریز  ییامن ،

هب میزاس و  هاتوک  ار  نخس  نماد  اج  نیمه  رد  رتهب  هچ  دشاب ، یم  نخس  هلاطا  هیام  اهنآ  لقن  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  اهاعد  هنوگ  نیا 
.میزادرپب لباقم  فرط  تاضارتعا  لیالد و  نایب 

تسخن ضارتعا 

(1) .تسا مارح  قولخم  قح  ای  قولخم و  رب  ادخ ، نداد  دنگوس  هک  دنراد ، قافتا  مالسا  ياملع 
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خساپ

نیا رد  دـننک ، ادـیپ  رظن  قافتا  ماکحا  زا  یمکح  رب  راصعا  ماـمت  رد  اـیو  يرـصع  ره  رد  مالـسا  ياـملع  هک  تسا  نیا  عاـمجا  ینعم 
تسا تجح  رظن  نیا  زا  هعیـش  ياملع  رظن  زا  تسا و  یهلا  ياهتجح  زا  یکی  رظن  قافتا  دوخ  ننـست  لها  نادنمـشناد  رظن  زا  تروص 

.دیامن یم  تیاکح  دنک ، یم  یگدنز  تما  نایم  رد  هک  وا  تقفاوم  موصعم و  ماما  يأر  زا  هک 

رانک ار  ننـست  لها  ياملع  رگید  هعیـش و  ياملع  ام  دراد ؟ دوجو  يرظن  قافتا  نینچ  هلئـسم ، نیا  هرابرد  ایآ  مینک  یم  لاؤس  ام  الاح 
هداد اوتف  یبلطم  نینچ  میرحت  هب  اوشیپ ، راهچ  نیا  ایآ  مینک ، یم  ذـخا  دنـس  ار  هناگراهچ  بهاذـم  نایاوشیپ  رظن  اـهنت  میراذـگ ، یم 

.دییامرفب نایب  هحفص  نییعت  باتک و  مان  رکذ  اب  ار  نانآ  ياوتف  نتم  میدنمشهاوخ  دنا  هداد  رگا  دنا ؟

.دنهد رظن  نآ  هرابرد  ات  تسا ، هدشن  ناونع  لسوت ، عون  نیا  تنس  ياملع  یثیدحو  یهقف  ياهباتک  رد  ًالوصا 

نیا رد  هک  تسا  هورگ  نیا  مان  هب  ياهقف  زا  يو  تسا  همادـق  نبا  ینغملا »   » باتک ننـست  لها  یهقف  ياهباتک  نیرت  هدرتسگ  زا  یکی 
.دیامن یم  لالدتسا  لبنح  نب  دمحا  ماما  بهذم  تیناقح  رب  ماجنارس  دنک و  یم  لقن  ار  هناگراهچ  بهاذم  يارآ  باتک 

هتخادرپن و ثحب  هب  عوضوم  نیا  رد  ًالـصا  تسا و  هدروآ  ار  دـهع  نیمی و  هب  طوبرم  ثحابم  ات 544  هحفص 490  مهن ، دلج  رد  يو 
ار ام  ثحب  زا  مجنپ  لصف  هک  ادخ ، ریغ  هب  دنگوس  هرابرد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرکن  لقن  نخس  هراب  نیا  رد  ییاوشیپ  ماما و  چیه  زا 

.تسا هدومن  ثحب   492 هحفص 491 _ رد  دهد  یم  لیکشت 
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دلج رد  هعومجم  نیا  رد  يو  تسا ، ننـست  لها  ياملع  یمـسر  عجرم  نامحرلادبع »  » شراگن هعبرألا » بهاذـملا  یلع  هقفلا   » باتک
یثحب وا  ریغ  هب  ادـخ ، نداد  دـنگوس  هرابرد  هک  یلاـح  رد  هدومن ، ثحب  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  عوضوم  هراـبرد   75 هحفص 74 _ ، 2

.تسا هدرکن 

هحفص 26_ دـلج 10 ، رد  يو  تسا ، یقهیب  « يربکلا ننـسلا   » باتک هقف  هب  طوبرم  ثیداحا  يروآدرگ  رظن  زا  باـتک  نیرت  هدرتسگ 
.تسا هدومنن  لقن  یثیدح  یعوضوم  نینچ  هرابرد  ًالصا  تسا و  هدروآ  ار  دهع  دنگوس و  هب  طوبرم  ثیداحا   72

یم لقن  میرحت ، وا  زا  يو  هک  یـسک  اهنت  تساجک ؟ دنک ، یم  اعدا  هینـسلا » هّیدـهلا   » هدنـسیون هک  یعامجا  قافتا و  تروص  نیا  رد 
هدش هصالخ  مالسلادبع  نب  زعلا  هینسلا و  هّیدهلا  فلؤم  رد  مالسا  ياملع  ییوگ  وت  مالسلادبع .» نب  زعلا   » مان هب  تسا  یصخش  دنک ،

.تسا

.تسا هورکم  نالف » ّقحب   » نتفگ هک  دنا  هتفگ  زین  ود  نیا  هک  تسا  هدرک  لقن  فسویوبا ، وا  درگاش  هفینحوبا و  زا  سپس 

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  نانآ  مود  لیلد  نونکا  .درادن  دوجو  هلأسم  نیا  رد  عامجا  مان  هب  یلیلد  هصالخ 

مود ضارتعا 

(1) «. قلاخلا یلع  قولخملل  ّقح  ّهنأل ال  زوجت  قولخملا ال  ّقحب  هلأسملا  ّنإ  »
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«. درادن یقح  قلاخ  هّمذ  رد  قولخم  اریز  تسین ، زیاج  قولخم  قح  هب  ادخ  زا  لاؤس  »

خساپ

ارچ سپ  درادن ، یقح  قلاخ  ندرگ  قولخم  یتسار  هب  رگا  تسین ، يرگید  زیچ  حیرص  صن  ربارب  رد  داهتجا  زج  لالدتسا  نینچ  کی 
زا و  دنداد ، مسق  یقوقح  نینچ  رب  ار  ادخ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  مدآ و  ترضح  موس  لصف  هتـشذگ  ثیداحا  رد 

« کیلع  » ظفل هک  تسین  مزـال  ادـخ ، نداد  دـنگوس  ماـقم  رد  نیا ، رب  هتـشذگ  دـندومن ؟ ییاـهلاؤس  قوقح  نیمه  رطاـخ  هب  دـنوادخ 
اجرب ياپ  تباث و  رما  ینعم  هب  برع  تغل  رد  قح  و  نالفب » وأ  نالف  ّقحب  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  » مییوگب هک  تسا  یفاـک  هکلب  میرواـیب ،
تباث تافص  نینچ  ملع و  تدابع ، اوقت ، دهز ، برق ، دننام ، تسا  ادخ  هاگرد  نازیزع  هتـسجرب  تافـص  قح ، نیا  زا  دوصقم  تسا و 

.تسین دشاب  وا  ررض  رب  قوقح  نیا  هک  یسک  دوجو  مزلتسم 

ادـخ رب  یقوقح  ياراد  ار  دوخ  حـلاص  ناگدـنب  يدراوم  رد  نآرق  اریز  مینک ؟ هیجوت  هنوگچ  ار  نآرق  تایآ  میتشذـگ ، اهنیا  همه  زا 
.تسا هدرک  یفرعم 

: تایآ کنیا 

(1) ( . َنینِمْؤُْملا ُرْصَن  اْنیَلَع  ًاّقَح  َناکَو  )

«. تسام رب  اهنآ  قح  نمؤم ، دارفا  ندرک  يرای  »

(3) (. ...ِلیِْجنِإلاَو ِهاروَّتلا  ِیف  ًاّقَح   (2) ِْهیَلَع ًادْعَو  )...

«. تسا هدمآ  لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسا  یهلا  قح  هدعو  »

521 ص : 

.47/ مور [ 1 - ] 1
.ددرگ یمرب  تسا  هدش  دراو  هیآ  زاغآ  رد  هک  هّللا » » ینعی هلالج  ظفل  هب  هیلع »  » ظفل رد  ریمض  [ 2 - ] 2

.111/ هبوت [ 3 - ] 3

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 542 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_521_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_521_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_521_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ( . َنینِمْؤُْملا ِْجُنن  اْنیَلَع  ًاّقَح  َِکلذَک  )...

«. تسام رب  اهنآ  قح  نمؤم  دارفا  نداد  تاجن  »

(2) ( . ...َهلاهَِجب َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُهبوَّتلا  اَمَّنِإ  )

«. دنهد یم  ماجنا  ینادان  رس  زا  ار  يدب  هک  تسا  یناسک  يارب  دنوادخ ، يوس  هب  تشگزاب  هک  یتسرد  هب  »

نیا زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  مینک ؟ لیوأت  ار  تایآ  همه  نیا  ساسا  یب  رادنپ  هتـشر  کی  رطاخ  هب  هنارـسدوخ  هک  تسا  حیحـص  ایآ 
.تسا ناوارف  ریبعت  عون 

: ثیداحا زا  ییاه  هنومن  کنیا 

(3) «. ُهّللا َمَّرَح  اّمِم  ِفافِعلا  ساِمْتِلا  َحَکَن  ْنَم  ُنوَع  هّللا  یلَع  ٌّقَح  . » 1

«. دنک جاودزا  تامرحم ، زا  شیوخ  تفع  ظفح  رطاخ  هب  هک  یسک  هب  کمک  تسا  ادخ  رب  »

، َءادألا ُدیُری  يّذلا  َُبتاکُملاَو  هّللا ، ِلیبَس  یف  يزاغلا  ُُهنْوَع ، ِهّللا  یلَع  ٌّقَح  ْمُهُّلُک  ٌهَثالَث  (: » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا ُلوُسر  لاق  . 2
(4) «. َفُّفَعَّتلا ُدیُری  يّذلا  ُحِکاّنلاو 

هک تسا  هتـسب  يرارق  دوخ  يالوم  اب  هک  يا  هدرب  ادخ ، هار  رد  دهاجم  دنک : کمک  ار  نانآ  هک  تسا  مزال  ادخرب  هک  دـنهورگ  هس  »
«. دنک ظفح  ار  دوخ  تفع  جاودزا  قیرط  زا  دهاوخ  یم  هک  یناوج  دنک ، دازآ  ار  وا  یغلبم  نداد  اب 

ِهّللا یلَع  ٌّقَح  َلاقَف  ُهَفَرَع  یّتَح  َنیِملْسُْملا  یَلَع  َِکلذ  َّقُشَف  اهَقَبَسَف  دوُعَق  یلَع  ٌیبارعأ  َءاجَف  ُقَبُْست  ُءابْضَعلا ال  یّمَُـست  ٌهَقان  ّیبَّنِلل  َناک  . » 3
ٌءیَش َعِفَتْرَی  ْنَأ ال 

522 ص : 

.103/ سنوی [ 1 - ] 1
.17/ ءاسن [ 2 - ] 2

.یطویس ، 2/33: ریغصلا عماجلا  [ 3 - ] 3
.رصم هیبرعلا  بتک  ءایحا  راد  پاچ  ینیوزق ، ، 2/841: هجام نبا  ننس  [ 4 - ] 4
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(1) «. ُهَعَضَو ّالإ  اْینُّدلا  یف 

هقباسم ربمایپ  اب  دوب ، راوس  یناوج  رتش  رب  هک  یلاحرد  دمآ ، یبرع  دـنام ، یمن  بقع  زگره  هک  تشاد  ءابـضع »  » مان هب  يرتش  ربمایپ  »
رب دومرف : دـش  هاگآ  نانآ  یتحاران  زا  ربمایپ  هک  نیا  ات  دـمآ ، نیگنـس  ناناملـسم  رب  راک  نیا  تفرگ ، تقبـس  ربمایپ  رتش  رب  دراذـگ و 

«. دروایب نییاپ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دوشن ، دنلب  ایند  رد  يزیچ  هک  تسادخ 

(2) «. ...هّللا یلَع  ِدابِعلا  ُّقَح  ام  يرْدَتأ  . » 4

.»؟ ینیب یمن  تسا  راگدرورپ  رب  هک  ناگدنب  قح  ایآ  »

نانآ اریز  دنزادنیب ، رابتعا  زا  تلالد  ای  دنـس و  رظن  زا  ار  ثیداحا  تایاور و  هنوگ  نیا  دنهاوخ  یم  دایز  ياه  فلکت  اب  یباهو  هورگ 
.دننک دای  تمظع  اب  تسا ، هدرک  یفرعم  گرزب  ار  اهنآ  ادخ  هک  ار  یهورگ  دنهاوخ  یمن 

، ددرگ عشاخ  عضاخ و  وا  ربارب  رد  دنک و  شتـسرپ  ار  ادخ  اهنرق  دنچ  ره  درادن ، قح  ادخ ، رب  تاذـلاب  يدرف  چـیه  تسادـیپ  هتفگان 
.دشاب شاداپ  قحتسم  تاذلاب  هک  تسا  هدرکن  فرص  ادخ  هار  رد  دوخ  زا  يزیچ  تسادخ ، هیحان  زا  دراد  هچ  ره  ادخ  هدنب  اریز 

تایانع يور  قح  ترضح  هک  تسا (3)  ییاه  تلزنم  ماقم و  یهلا و  ياه  شاداپ  ناـمه  دراوم  نیا  رد  قح  نیا  زا  دوصقم  نیارباـنب 
.تسوا یگرزب  تمظع و  هناشن  ندوب  ادخ  هدهع  رب  یقح  نینچ  تسا و  هتفرگ  هدهع  رب  ار  اهنآ  هدرک و  فطل  نانآ  هب  دوخ ، صاخ 

523 ص : 

.هیرینم هعبطم  ، یبنلا هقان  باب  ، 4/96: يراخب حیحص  [ 1 - ] 1
«. قح  » هدام (، 606 يافوتم لاس 546 _ دلوتم  ) يزرحلا دمحم  نب  كرابملا  تاداعسلا  یبا  نیدلا  دجم  ریثا ، نبا  هیاهن  [ 2 - ] 2

.دوش هعجارم  قح »  » هدام ریثا ، نبا  هیاهن  هب  [ 3 - ] 3

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 544 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_523_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_523_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_523_3
http://www.ghaemiyeh.com


دیجم نآرق  .دینک  تقد  ریز  هیآ  ود  دافم  رد  دنک ، یم  ادیپ  ادخ  همذ  رب  یقح  یجاتحم ، ریقف و  هدنب  هنوگچ  هک  نیا  زا  یهاگآ  يارب 
یم یفرعم  دنراد ، تسد  رد  هک  یلاوما  رد  دوخ  ناگدنیامن  ار ، کلام  رهاظ  هب  ناگدنبو  دناد ، یم  قلطم  کلام  ار  ادـخ  يا  هیآ  رد 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  دنک ،

(1) ( . ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْسُم  ْمُکَلَعَج  اّمِم  اوُقِْفنَأَو  )...

، دـننک یم  قاـفناو  دـنراد  ناـمیا  هک  یناـسک  يارب  دـینک ، قاـفنا  تسا ، هداد  رارق  لاوما  نآ  رد  دوخ  هدـنیامن  ار  امـش  هک  هچنآ  زا  »
«. تسا گرزب  یشاداپ 

یم یلجت  هناکلام  هرهچ  اب  هیآ  نیا  رد  رـشب  دنک و  یم  حرطم  دوخ  ناگدنبزا  ار  ادخ  ضارقتـسا  دعب ، هیآ  دنچ  رد  نآرق  نیمه  یلو 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  دهد  یم  ماو  ضرألاو » تاوامسلا  کلام   » يادخ هب  هک  دنک 

(2) (. ...ًانَسَح ًاضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  )

«. دهدب وکین  ماو  ار  ادخ  هک  تسیک  »

: دشاب یم  ریز  هیآ  دافم  رگنشور  یعقاو و  ینیوکت و  تقیقح  کی  رگنایب  تسخن ، هیآ  هک  روط  نامه 

(3) ( . ُدیمَحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهّللاَو  ِهّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  )

«. تسا هتساریپ  زاین و  یب  دنوادخ  دیتسه و  راگدرورپ  يوس  هب  ناجاتحم  امش  مدرم ! يا  »

یم ناـشن  دوخ  زا  يراوگرزب  تمارک و  ناـنچ  نآ  عیرـشت  نیا  رد  هک  تسا  وا  یبیغ  محارم  یهلا و  فطل  رگناـیب  هیآ ، نیا  نینچمه 
ماو دوخ  هدنب  زا  هک  دهد 

524 ص : 

.7/ دیدح [ 1 - ] 1
.11/ دیدح [ 2 - ] 2
 . 15 رطاف /  [ 3 - ] 3
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.دهاوخ یم 

نیا تسا ، قـلطم  ییادـگ  ریقف و  هدـنب  زا  ادـخ  یهاوـخ  ماو  ناـسب  دراد ، یقح  وا  همذ  رب  قوـلخم  هک  نیا  و  دـنوادخ ، دـهعت  هلأـسم 
دوخ حلاص  ناگدنب  راکهدـب  ار  دوخ  فطل  لامک  اب  هداد و  هدـعو  هک  تسا  یتمارک  فطل و  يور  زا  اه ، ندـش  قح  يذ  اهدـهعت و 

.تسا هدرک  دادملق  دهعتم  »و  قحلا هیلع  نم   » ار دوخ  و  قوقح ، نابحاص  ار  نانآو  تسا  هدومن 

مجنپ شخب  ثحب ، لیمکت  يارب  نونکا  دیدرگ ، نشور  یهلا  يایلوا  قح  هب  وا  نداد  دـنگوس  ای  ادـخ ، زا  لاؤس  يراوتـسا  اج ، نیا  ات 
.مییامن یم  حرطم  ار 

525 ص : 
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ادخ ریغ  هب  ندرک  دای  دنگوس  مجنپ :  لصف 

عوضوم تایآ 

(72/ رجح () َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  .) 1

(6_1/ روط () ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلاَو  * ِعُوفْرَْملا ِفْقَّسلاَو  ِروُمْعَْملا * ِْتیَْبلاَو  روُْشنَم * ّقَر  ِیف  روُطْسَم * باتِکَو   * ِروُّطلاَو .) 2

(4_1/ رجف ( ) ِرْسَی اذِإ  ِْلیَّللاَو  ِْرتَْولاَو * ِعْفَّشلاَو  رْشَع * لاَیلَو  ِرْجَْفلاَو * . ) 3

(2_1/ لیل () یّلََجت اذِإ  ِراهَّنلاَو  یشْغَی * اذِإ  ِْلیَّللاَو  .) 4

(3_1/ یحض ( ) یلَق امَو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  یجَس * اذِإ  ِلیَّللاَو  یحُّضلاَو * . ) 5

تایآ همجرت 

«. دننادرگرس دوخ  تاوهش  یتسم  رد  اهنآ  هک  دنگوس  تناج  هب  ربمایپ  يا  .» 1

هب دنگوس  و  هدوشگ ، يا  هحفص  رد  هدش  هتشون  باتک  روط و  هوک  هب  دنگوس  . » 2

527 ص : 
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«. مطالت رپ  يایرد  هب  دنگوس  نامسآ و  هدش  هتشارفا  فقس  هب  مسق  دابآ ) هناخ  ) رومعم تیب 

دنوادخ تاذ   ) درف هب  و  ملاع ) تادوجوم  هیلک   ) تفج هب  دـنگوس  و  هجح ) يذ  لوا   ) بش هد  هب  مسق  ناهاگحبـص و  هب  دـنگوس  . » 3
«. ددرگ یم  لدبم  زور  هب  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  و  اتکی )

«. دزاس نشور  دوخ  روهظ  هب  ار  ملاع  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  دناشوپب و  یهایس  رد  ار  ناهج  هک  یماگنه  رات  بش  هب  دنگوس  . » 4

هدادن رارق  مشخ  دروم  هتـشاذگناو و  ار  وت  زگره  دنوادخ  هک  دریگ  مارآ  هک  هاگنآ  بش  هب  دـنگوس  زور ، ییانـشور  هب  دـنگوس  . » 5
«. تسا

***

تایآ ریسفت 

هراشا

مان هب  نانآ ، ناگدنسیون  زا  یکی   (1) دنراد یصاخ  تیساسح  نآ  يور  یباهو  هورگ  هک  تسا  یلیاسم  هلمج  زا  ادخ ، ریغ  هب  دنگوس 
(3) .تسا هدناوخ  کچوک  كرش  ار  نآ  هینسلا » هیدهلا   » فلؤم (2) و  هتسناد كرش  هیام  ار  نآ  داقتعالا » ریهطت   » باتک رد  یناعنص 

رارق یسررب  دروم  بصعت  زا  رود  طیحم  رد  یهلا  لضف  هب  ار  هلأسم  ام 

528 ص : 

هعیرذ هلیـسو و  ار  یـصخش  ناسنا  هک  تسا  نیا  لسوت  تقیقح  اریز  تسین ، لـخاد  لـسوت  تقیقح  رد  لـصف ، نیا  دـنچ  ره  [ 1 - ] 1
عون کی  لـسوت  عوضوم  اـب  ثحب  نیا  نوچ  یلو  تسین  حرطم  نینچ  هک  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  رد  و  دـهد ، رارق  ادـخ  يوس  هب  دوخ 

ار عوضوم  نیا  تسا  هتـسیاش  تسا  هب » مسقم   » هب تبـسن  مارتحا  زاربا  میظعت و  عون  کی  ادخ ، ریغ  هب  دنگوس  هجیتن  و  دراد ، تهابش 
.دریذپ یم  نایاپ  لسوت  هب  طوبرم  ثحابم  لصف  نیا  اب  میهد و  رارق  یسررب  دروم  لسوت  شخب  رد 

ص 14. داقتعالا ، ریهطت  باتک  زا  لقن  ص 336 ، بایترالا ، فشک  [ 2 - ] 2
ص 25. هینسلا ، هیدهلا  باتک  زا  لقن  ص 336 ، هدش ،  دای  كردم  [ 3 - ] 3
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.میهد یم  رارق  دوخ  هار  ارف  غارچ  ار  موصعم  نایاوشیپ  ربمایپ و  حیحص  ياه  تنس  ادخ و  باتک  میهد و  یم 

ادخ ریغ  هب  مسق  زاوج  رب  ام  لیالد 

لّوا لیلد 

، تسا هدش  دراو  ادخ  ریغ  هب  مسق  اه  هد  باتک  نیا  رد  تسا ، یناملـسم  ره  یگدنز  يوگلا  و  ربکا ، لقث  العا و  ياوشیپ  دیجم  نآرق 
زیچ تفه  هب  سمـش » هروس   » رد اهنت  دنوادخ ، .دوش  یم  ثحب  رتشیب  یگدرتسگ  بجوم  تاحفـص  نیا  رد  اهنآ  همه  يروآدرگ  هک 

: زا دنترابع  زیچ  تفه  نیا  تسا ، هدروخ  دنگوس  دوخ  تاقولخم  زا 

(1) «. نیمز ناسنا و  سفن  نامسآ ، بش ، زور و  هام ، نآ ، رون  دیشروخ ، »

هدش دای  دنگوس   (3) زیچ ود  هب  تالـسرم  هروـس  رد  ، (2) زیچ هس  هب  تاـعزان ، هروس  رد  ًـالثم  .رگید  ياـه  هروـس  رد  تسا  نینچمه 
.تسا

: دننام دراد ، لماک  ییانشآ  تسادخ ، ریغ  هب  دنگوس  زا  یکاح  یگمه  هک  ریز  تایآ  اب  یناملسم ، درف  ره 

(4) ( . ِنیمَألا ِدَلَْبلا  اَذهَو  َنینیِسِروُطَو * ِنُوْتیَّزلاَو * ِنیِّتلاَو  )

(«. همظعم هکم   ) ناما نما و  رهش  نیدب  دنگوس  انیس ، روط  هب  دنگوس  نوتیز ، ریجنا و  هب  دنگوس  »

529 ص : 

.7  _ 1/ سمش [ 1 - ] 1
.3  _ 1/ تاعزان [ 2 - ] 2

.3  _ 1/ تالسرم [ 3 - ] 3
.3  _ 1/ نیت [ 4 - ] 4
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(1) ( . یّلََجت اذِإ  ِراهَّنلاَو  یشْغَی * اذِإ  ِْلیَّللاَو  )

«. دزاس نشور  دوخ  روهظ  هب  ار  ملاع  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  دناشوپب و  یهایس  رد  ار  ناهج  هک  یماگنه  رات  بش  هب  دنگوس  »

(2) ( . ِرْسَی اذِإ  ِْلیَّللاَو  ِْرتَولاَو * ِعْفَّشلاَو  رْشَع * لاَیلَو  ِرْجَْفلاَو *  )

( اتکی دنوادخ  تاذ   ) درف هب  و  ملاع ) تادوجوم  هیلک   ) تفج هب  دنگوسو  هجح ) يذ  لوا  ) بش هد  هب  مسق  ناهاگحبـص و  هب  دنگوس  »
«. ددرگ یم  لدبم  زور  هب  هک  یماگنه  رات  بش  هب  مسق  و 

(3) (. ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلاَو  ِعُوفْرَملا *  ِفْقَّسلاَو  ِروُمْعَْملا * ْتیَبلاَو  روُْشنَم * ّقَر  یف  روُطْسَم * باتِکَو   * ِروُّطلاَو )

هدش هتشارفا  فقس  هب  مسق  دابآ ) هناخ   ) رومعملا تیب  هب  دنگوس  هدوشگ و  يا  هحفص  رد  هدش  هتشون  باتک  روط و  هوک  هب  دنگوس  »
«. مطالت رپ  يایرد  هب  دنگوس  نامسآ و 

هب ربمایپ  ناج  رب  دـنوادخ  هک  اجنآ  ات  دـلب ، رـصع و  ملق ، قراط ، جورب ، ياـه  هروس  دـننام  نآرق ، رگید  ياـه  هروس  تسا  نینچمهو 
: دیامرف یم  هدرک و  دای  مسق  اراکشآ  حیرص و  روط 

(4) ( . نوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  )

«. دننادرگرس دوخ  تاوهش  یتسم  رد  اهنآ  هک  دنگوس  تناج  هب  ربمایپ  يا  »

؟ مارحو تسا  كرش  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  یلاوتم  ياهدنگوس  نیا  اب  ایآ 

530 ص : 

.2  _ 1/ یحض [ 1 - ] 1
.4  _ 1/ رجف [ 2 - ] 2
.6  _ 1/ روط [ 3 - ] 3

.72/ رجح [ 4 - ] 4
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مامت رد  رکفت  ربدت و  هب  ار  ام  رظن  دهاوخ  یم  قیرط  نیا  زا  و  تساهنآ ، تمظع  نایب  اهدنگوس  نیا  زا  ادـخ  فدـه  هک  تسین  یکش 
زا دناد ، یم  وگلا  اوشیپ و  هوسا ، ماما ، دوخ ، يارب  ار  نآ  هک  نآرق  هدـنناوخ  لاح ، نیع  رد  یلو  دراد ، فوطعم  نآرق  ياه  « هب مسقم  »

هدرک دای  دنگوس  اهنآ  رب  ادخ  هک  اه  نیا  زا  یکی  هب  دناوت  یم  دنگوس  ماقم  رد  ناسنا  هک  دریگ  یم  ارف  ار  سرد  نیا  اهدـنگوس  نیا 
.دنک دای  دنگوس  تسا ،

ابیز ادخ  زا  يزیچ  رودـص  تسا  نکمم  هک  دـنیوگ  یم  خـساپ  نینچ  نیا  دـنرادن ، یهاگآ  نآرق  فادـها  زا  هک  اهقوذ  یب  زا  یخرب 
.دشابن ابیز  وا  ریغ  زا  زیچ  نامه  رودص  دشاب و 

كرـش نینچ  ارچ  تسا ، ادخ  هب  ادخ  ریغ  هیبشت  كرـش و  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  تیعقاو  ًاعقاو  رگا  اریز  .تسا  نشور  نآ  خـساپ  یلو 
لئاق یکیرـش  شیوخ  يارب  ًالمع  ادـخ  هک  تسا  حیحـص  ایآ  تسا  هدـش  بکترم  ادـخ  دوخ  ار  کچوک  كرـش  ای  قالطالا و  یلع 

؟ دراد زاب  یکرش  نینچ  زا  ار  دوخ  ریغ  و  ددرگ ،

، ادخ ریغ  هب  نآرق  ياهدـنگوس  عومجم  رد  هک  دـننک  یم  اپ  تسد و  ًاروف  دـننیب ، یم  موکحم  ار  دوخ  ناهرب  نیا  ربارب  رد  هک  یخرب 
...و رمق  سمـش و  بر  هب  دنگوس  نآ ، و  دننادرگرب ، مسق  کی  هب  ار  نآرق  ياهمـسق  مامت  و  دـنریگب ، ریدـقت  رد  بر »  » دـننام یظفل 

(1) .تسا

مییوگب هک  تسین  ینامسآ  باتک  هب  تنایخ  ایآ  .میراذگ  یم  یمارگ  ناگدنناوخ  هدهع  هب  دهاش  نودب  لیوأت  نیا  رد  ار  تواضق  ام 
زا دوصقم 

531 ص : 

.دنا هدرک  لقن  یخرب  زا  ار  لیوأت  نیا  رصم  عبط  ، 1/394: دهتجملا هیادبو  :10/29 ؛ يربکلا ننسلا  [ 1 - ] 1
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؟ تناج هب  دنگوس  هک  تسا  نیا  َنوُهَمْعَی ) ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  ) هیآ

، دنهد رارق  دوخ  یگدنز  هار  ارف  یغارچ  ار  نآ  دنهاوخ  یم  دننک و  نآرق  يدرگاش  دنهاوخ  یم  هک  لد  رادیب  دارفا  هک  تسین  یکش 
زیاج دشاب ، هارمه  ماماو ، ربمایپ  دننام  یصاخ  تراهط  تسادق و  اب  رگا  ًاصوصخ  ار  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  هتفرگ و  سرد  تایآ  نیا  زا 

.دنوش یمن  لئاق  یشزرا  نآرق ، رب  اه  يرگداتسا  اهلیوأت و  نینچ  کی  رب  دنرمش و  یم  نسحتسم  و 

مود لیلد 

: هلمج نآ  زا  تسا ، هدرک  دای  دنگوس  ادخ  ریغ  هب  يدراوم  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ 

: ملسم حیحص  زا  یثیدح  . 1

یشَْخت ٌحیحَـش  ٌحیحَـص  َْتنأَو  َقِّدَُصت  ْنأ  ُهَّنأَْبُنتل  َکیبأَو  امأ  َلاقَف : ًارجأ ؟ ُمَظْعأ  ِهَقَدَّصلا  ُّيأ  ِهّللا  َلوُسَر  ای  َلاقَف  ّیبَّنلا  یلإ  ٌلجَر  َءاج  »
(1) «. َءاقَبلا ُلَمََأتَو  َْرقَْفلا 

یم هاگآ  نآ  زا  تردپ  هب  دنگوس  دومرف : تسا ؟ رت  گرزب  هقدص  مادک  شاداپ  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  روضح  يدرم  »
«. یتسه هدنیآ  رد  نتسیز  رکف  هب  یسرت و  یم  رقف  زا  يراد ، صرح  نآ  هب  ملاس و  هک  یلاح  رد  یهد  هقدص  هک  نیا  نآو  يوش 

532 ص : 

اهنت یکی  رد  تسا ، هدرک  لقن  قیرط  ود  اب  ار  ثیدـح  نیا  يو  هلاـصخ ، ناـیب  مالـسإلا و  وه  اـم  باـب  ؛1/32 ، ملسم حیحص  [ 1 - ] 1
نبا راتفگ  تسا  روآ  تفگـش  رایـسب  .قدص  نإ  هّنجلا  لخدُأ  وأ  قَدَـص  نإ  هیبأ  حـلفأ و  دراد : يرگید  رد  و  قَدـص ، نإ  َحَـلفأ  دراد :

هدشن دراو  حیحـص  قیرط  زا  قدص » نإ  هیبأو  حلفأ   » هلمج هک  تسا  هدش  یعدـم   10/492  : ینغملا رد  همادق  نبا  لقن  هب  هک  ربلادـبع 
.تسین حاحص  وزج  يو  دزن  ملسم  حیحص  ایوگ  تسا و 
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: ملسم حیحص  زا  رگید  یثیدح  . 2

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا ُلوُسَر  َلاقف  ِمالْـسإلا ، ِنَع  ُلَأسَی  دَْـجن ، ِلْهأ  ْنِم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا لوُسَر  یلإ  ٌلُـجَر  َءاـج  »
؟ ُهُْریَغ َّیَلَع  ْلَه  َلاقف : ناضَمَر ، ِرْهَش  ُمایِصَو  َعَّوَطَت ، ْنأ  ّالإ  ال ، َلاق : َّنُهَْریَغ ؟ َّیَلَع  ْلَه  َلاقف : ِْلیَّللاَو ، ِموَیلا  ِیف  تاوَلَص  ُسْمَخ  ملـسو :)

ََربْدَأَف َعَّوَطَت ، ْنأّالإ  ال ، لاـق : ُهُْریَغ ؟ َّیَلَع  ْلَـه  َلاـقف : َهاـکَّزلا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا ُلوُسَر  َُهل  َرَکَذَو  َعَّوَطَت ، ْنأ  ّـالإ  ـال ، لاـق :
ْنِإ ِهیبأَو  َهَّنَجلا  َلِـخْدُأ  وأ  َقَدَـص  ْنإ  ِهیبَأَو  َحَْـلفَأ  ِهـّللا : لُوُـسَر  َلاـقف  ُهـنِم ، ُصُْقنَأ  ـالَو  اذـه  یلَع  ُدَـیْزَأ  ـال  هـّللاَو  ُلوـُقَی  َوُـهَو  ُلُـجَّرلا 

(1) «. َقَدَص

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دومن ، لاؤس  مالسا  زا  دیـسر و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ روضح  هب  دجن  لها  زا  يدرم  »
: تسا ریز  روما  مالسا  ياه  هیاپ  دومرف :

.بحتسم روط  هب  ارچ  دومرف : تسه ؟ يزامن  زاب  اهنیا  زا  ریغ  ایآ  تفگ : يدجن  درم  بش ، زور و  رد  زامن  جنپ  . 1

.بحتسم روط  هب  دومرف : تسه ؟ يا  هزور  زاب  نآ  زا  ریغ  دیسرپ : درم  نآ  ناضمر ، هام  هزور  . 2

.بحتسمروط هب  دومرف : تسه ؟ يرگید  تاکز  ایآ  دیسرپ  صخش  نآ  تاکز ، . 3

راگتـسر دـنگوس  يو  ردـپ  رب  دومرف  ربمایپ  .دایز  هن  منک و  یم  مک  هن  تفگ  یم  هک  یلاـح  رد  درک  كرت  ار  ربماـیپ  روضح  درم  نآ 
«. دیوگب تسار  رگا  دوش  یم  تشهب  دراو  دنگوس  يو  ردپ  رب  تفگ ، تسار  رگا  دش ،

نیا دهاوخ  یم  هداتفا و  اپ  تسد و  هب   (2) يراسلا داشرا  باتک  رد  ینالطسق 

533 ص : 

« ّهنَربختل يأ  ، » تسا دنگوس  باوجو  لوهجم  هغیص  ّهنأبُنتل » » ظفل لوبناتـسا ، پاچ  هقدصلا ، لضفأ  باب  ، 3/94: ملسم حیحص  [ 1 - ] 1
.يوش یم  هاگآ  ًاروف  ینعی 

.9/358: يراسلا داشرا  [ 2 - ] 2
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نابز رب  رایتخا  یب  کیبأو »  » ظفل دـیوگ  یم  یهاگ  و  دریگب ، ریدـقت  رد  ار  بر »  » ظفل دـنک و  لیوأت  نآرق ، تایآ  دـننام  ار  ثیداحا 
.دوبن دنگوس  مسق و  فده ، ددرگ و  یم  يراج  برع ،

دنگوس ًاـعقاو  رگا  .تسین  يرگید  زیچ  ربماـیپ  ثیدـح  نآرق و  راـتفگ  تحارـص  ربارب  رد  هناحوبذـم  شـالت  کـی  زج  خـساپ  ود  ره 
نابز هب  وغل  نخس  نیا  دیاب  ارچ  دوبن ، مسق  فده  رگا  دروآ ؟ یم  اج  هب  ار  یمارح  تروص  ربمایپ  ارچ  دوب ، مارح  ادخ  ریغ  هب  یقیقح 

؟ ددرگ يراج  ربمایپ 

: لبنح دمحا  دنسم  زا  یثیدح  . 3

(1) «. َتُکْسَت ْنأ  ْنِم  ٌْریَخ  رَْکنُم  ْنَع  یْهنَتَو  فوُْرعَمب  َمَّلَکَت  ْنأل  يرْمَعَلَف  »

«. ییامن توکس  هک  تسا  رتهب  ینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا  دنگوس  مناج  هب  »

: لبنح دمحا  دنسم  زا  يرگید  ثیدح  . 4

(2) «. ّقح هْیقرب  َْتلَکأْدََقل  لِطاب ، هْیقُرب  َلکأ  ْنَم  يرْمَعَلَف  »

«. يا هدروخ  حیحص  ياعد  اب  وت  دروخب  يزور  لطاب  ياعد  اب  یسک  رگا  دنگوس  مناج  هب  »

: هجام نبا  ننس  زا  یثیدح  . 5

(3) «. َهوَرَْملاَو افَّصلا  َْنَیب  ْفُطَی  َْمل  ْنَم  َّجَح  ّلجو  ّزع  ُهّللا  َّمَتَأ  ام  يرْمَعَلَف  »

«. دنک یمن  لوبق  ار  وا  جح  ادخ  دنکن ، فاوط  هورم  افص و  نایم  سک  ره  دنگوس ، مناج  هب  »

: هجام نبا  ننس  زا  يرگید  ثیدح 

534 ص : 

.5/225: لبنح دمحا  دنسم  [ 1 - ] 1
.تسا هدمآ  ثینأت  هغیص  اب  لکأ »  » ظفل هب  دروم  ود  ره  رد  دنس  ود  اب  ، 5/211: لبنح دمحا  دنسم  [ 2 - ] 2

.هیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  پاچ  ، 4/995: هجام نبا  ننس  [ 3 - ] 3
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(1) «. ْمُکِّیبَن َهَّنُس  ُْمتْکَرََتل  ِِهْتَیب  یف  یّلَص  ْمُکَّلُک  ّنأ  َْول  يرْمَعلَو  »

«. دیا هدرک  كرتار  ناتربمایپ  تنس  دیرازگب ، زامن  دوخ  ياه  هناخ  رد  امش  همه  رگا  دنگوس ، مناج  هب  »

مالـسا و روغث  دودـح و  هب  درف  نیرتهاـگآ  تما ، قاـفتا  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  مالـسا  تیبرت  هنومن 
نیا رد  ام  هک  تسا ، هدرک  دای  دـنگوس  دوخ  ناج  هب  ررکم  روط  هب  دوخ  تاملک  اه و  همان  اـه و  هبطخ  رد  تسا ، نآ  مارح  لـالح و 

: مینک یم  سکعنم  ار  یخرب  اج 

(2) «. ناهیا الَو  ناهْدإ  ْنِم  ...َّقَحلا  ََفلاخ  ْنَم  لاِتق  ْنِم  َّیلَع  ام  يرْمَعلَو  .» 1

«. مهد یمن  ناشن  دوخ  زا  یتسس  هنهادم و  قح  نافلاخم  اب  دربن  رد  زگره  نم  دنگوس ، مناج  هب  »

(3) «. ٌدوُمَع ِنیِّدِلل  َماق  ام  ُْمْتیَتآ ، ام  یتَْأن  اّنُک  َْول  يرْمََعلَو  . » 2

«. دش یمن  اپرب  ینوتس  نید  يارب  میداد ، یم  ماجنا  دیداد  ماجنا  امش  ار  هچنآ  ام  رگا  دنگوس  مناج  هب  »

(4) «. ُدوُهُعلا ُمِِهب  الَو  ْمُِکب  ْتَمَداقَتام  يرْمََعلَو  . » 3

«. تسا هدشن  دایز  یلهاج  برع  امش و  هلصاف  دنگوس ، مناج  هب  »

(5) «. ًافاعْضأ يدَْعب  ْنِم  ُهیّتلا  ُمَُکل  َّنَفَعُْضیل  يرْمََعلَو  . » 4

«. دوش یم  نادنچود  نم  زا  سپ  امش  ینادرگرسو  تریح  دنگوس ، مناج  هب  »

535 ص : 

.1/255: هجام نبا  ننس  [ 1 - ] 1
هبطخ 23. هدبع ، هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2

هبطخ 56. ، هغالبلا جهن  [ 3 - ] 3

هبطخ 85. ، هغالبلا جهن  [ 4 - ] 4
هبطخ 161. ، هغالبلا جهن  [ 5 - ] 5
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(1) «. لیبَس ْنِم  َِکلذ  یلإ  امَف  ِساّنلا ، ُهّماع  اهَرُضَْحت  یّتَح  ُدِقَْعنَت  ُهَمامإلا ال  َِتناک  ِْنَئل  يرْمََعلَو  . » 5

نکمم يزیچ  نینچ  و  تسین ، یهار  نیا  يارب  دریذـپن ، تروـص  ناناملـسم  همه  روـضح  نودـب  تماـما  هاـگره  دـنگوس ، مناـج  هـب  »
«. تسین

(2) «. ُنِمْؤُْملا اِهبََهل  یف  ُِکلْهَی  يرْمََعل  . » 6

«. دزوس یم  نمؤم  هنتف ، شتآ  رد  دنگوس  مناج  هب  »

(3) «. ِدیعَْولا َمْهَس  ْمَُکل  َقَّوَف  ْدََقل  يرْمَعَلَف  . » 7

«. تسا هداهن  نامک  هز  هب  امش  يارب  ار  شریت  ناطیش  دنگوس ، مناج  هب  »

(4) «. ِنامثُع ِمَد  ْنِم  ساّنلا  َأَْربأ  ّینَدِجََتل  َكاوَه ، َنوُد  َِکْلقَِعب  َتْرَظَن  ِْنئل  ُهَیِواعُم ، ای  يرْمََعلَو  .» 8

«. یبای یم  نامثع  نوخ  هب  تبسن  درف  نیرت  هتساریپ  ارم  يرگنب ، سوهو  يوه  نودب  درخ  هدید  اب  رگا  هیواعم ، يا  دنگوس ، مناج  هب  »

(5) «. َِکقاقِشَو َکِّیَغ  ْنَع  ْعَْزنَت  َمل  ِْنئل  يرْمَعلَو  . » 9

«. يوشن رود  دوخ  یهارمگ  تلالض و  زا  رگا  دنگوس ، مناج  هب  »

(6) «. ِناْمتِکلاوهّیقَّتلِاب َنیرجاهُْملا  ِّقَحَِأب  اُمْتنُک  ام  يرْمََعلَو  . » 10

«. دیدوبن ینورد  رظن  نامتک  يارب  نارجاهم ، زا  يا  هتسیاش  درف  ریبز ) هحلط و   ) امش دنگوس ، مناج  هب  »

536 ص : 

هبطخ 168. ، هغالبلا جهن  [ 1 - ] 1

هبطخ 182. ، هغالبلا جهن  [ 2 - ] 2
(. هعصاق هبطخ 187( ، هغالبلا جهن  [ 3 - ] 3

همان 6. ، هغالبلا جهن  [ 4 - ] 4
.9 همان ، هغالبلا جهن  [ 5 - ] 5

.54 همان ، هغالبلا جهن  [ 6 - ] 6
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دودـحو مالـسا  تقیقح  زا  ماما  ایآ  تسا ، هدرک  دای  دـنگوس  تسادـخ ، قولخم  هک  دوخ  ناج  هب  ناـنمؤم  ریما   (1) دروـم هد  نیا  رد 
لاوما هدرب و  هلمح  ررکم ، ناناملـسم  عافد  یب  لیابق  رب  كرـش  تمهت  اب  هک  دـجن  نارگتراغ  ای  دراد  لماک  یهاگآ  مارح ، لـالح و 

؟ دنتخادنا هار  هب  ینوخ  مامح  هدرک و  تراغ  ار  نانآ 

رب لاس 1259  رد  رگید  رابو  يرمق  يرجه  لاس 1216  رد  راب  کی  هکلب  دـنتخادنا ، یم  تسد  فارطا  لیابق  هب  اهنت  هن  یباهو  هورگ 
مرح سیافن  مامت  و  دندنارذگ ، غیت  مد  زا  ار  رفن  رازه  شـش  زور  هس  فرظ  رد  و  دـندرکن ، محر  ریبک  ریغـص و  هب  هدرب  هلمح  البرک 
رهم نانآ  هب  دننک و  یم  دای  دنگوس  ربمایپ  نادنزرف  هب  هورگ  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ .دندرب  تراغ  هب  دیزی  هاپـس  ناسب  ار  فیرش 

.دنزرویم

یم لثمت  تسا ، هدرک  دای  دـنگوس  دوخ  ناج  هب  هک  يرعاش  رعـش  هب  دوخ  ياـه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  ماـما 
: دیوگ یم  نینچ  دیوج و 

_ل(2) یلَق ِءانإلا  اَذ  نم  _ر  ضو یلَع  یّننِا ، وُرْمَع  ای  ِْریَخلا  َکیبأ  ِرْمََعل 

«. ما هدش  رضاح  فرط  نیا  زا  یمک  هدنامیقاب  رب  نم  دنگوس ، ورمع ، يا  وت  راکوکین  ردپ  ناجب  »

شیوخ بطاـخم  درف  ردـپ  هب  دوـخ  نانخـس  رد  تسخن  هفیلخ  هکلب  تسا ، هدرک  داـی  دـنگوس  ادـخ  ریغ  هب  هک  تسین  ماـما  اـهنت  نیا 
: دنک یم  دای  دنگوس 

نم یّلُصی  َناکف  هملظ ، دق  نمیلا  لماع  ّنأ  هیلإ  اکـشف  قیّدصلا ، رکب  یبأ  یلع  َلَزَنَف  َمِدَق  ُلُجَّرلاو  َدیلا  َعطقأ  نَمَیلا  لهأ  ْنِم  ًالُجر  ّنإ  »
ُلوقیف لیَّللا ،

537 ص : 

.تسا هدیدرگ  قیبطت  تماقتسا  هعبطم  پاچ  هدبع ، هغالبلا  جهن  يور  زا  هدش  دای  كرادم  [ 1 - ] 1
هبطخ 25. هغالبلا ، جهن  [ 2 - ] 2
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(1) «. ...قراس لیلب  کلیل  ام  َکیبأو  رکب  وبأ 

زامن بترم  بش  رد  وا  و  تسا ، هدرک  متـس  وا  قح  رد  هک  درک  تیاکـش  نمی  مکاح  زا  دـش و  دراو  رکب  یبا  رب  نمی  لـها  زا  يدرم  »
«. ...تسین دزد  وت  بش  دنگوس ، تردپ  ناج  هب  تفگ : وا  هب  رکبوبا  .درازگ  یم 

جیار ًالماک  برع  نایم  رد  ادخ  تیب  هب  دنگوس  هک  ددرگ  یم  نشور  تسا ، هدـنام  یقاب  مالـسا  ردـص  زا  هک  يراعـشا  هب  هعجارم  زا 
.تسا هدوب 

: دیوگ یم  دوخ  هیمال »  » هدیصق رد  بلاطوبا 

_ل(2) ِضاُننَو _ُه  َنوُد _ْن  _ِعا ُطن _ا  َملَو ًادّمَُحم ***  يْزبَن  هّللا ، ِْتَیبَو  ُْمْتبَذَک 

«. مینک یمن  باترپ  ریت  مینز و  یمن  هزین  وا  هار  رد  ام  ددرگ و  یمن  زوریپ  دمحم  هک  دینک  یم  روصت  ادخ ،  هناخ  هب  دنگوس  »

هب يزجر  اروشاع  زور  رد  يو  هک  تسا  هدش  لقن  ربکا ،  یلع  ترضح  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  گرزب  دنزرف  زا  لباقم ، رد 
: دناوخ ریز  حرش 

(3) ّیبَّنلِاب یلوأ  ِهّللا  ْتَیبَو  ُنَْحن  ّیلَع *** ، ِنب  ِنیَسُحلا  ُنب  ُّیلَع  اَنَا 

: تفگ نینچوا  هب  قورسم  هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 

ْمُُهُلتْقَی ِهَقیلَخلاَو ، ِْقلَخلاُّرَـش  مّهنإ  لوُقَی : ُُهتْعِمَـس  َْتلاق  جراوَخلا ؟ ّقح  یف  هّللا  ِلوسر  نم  ِتعمَـس  يذـّلا  ام  ِربقلا ، اذـه  ِّقحب  ِکـُتلأس  »
(4) «. ًهَلیسَو هّللا  َْدنِع  ْمُُهبرقأَو  ِهَقیلَخلاَو  ِْقلَخلا  ُْریَخ 

538 ص : 

.4/159: یناقرز حرش  اب  هارمه  کلام  أطوم  [ 1 - ] 1
.2/275: ماشه نبا  هریس  [ 2 - ] 2

.164 :/ مومهملا سفن  [ 3 - ] 3
.5/31: دمحا دنسم  [ 4 - ] 4
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نیرتدـب ناـنآ  دومرف : هک  مدینـش  تفگ  يدینـش ؟ هچ  جراوخ  هراـبرد  ادـخ  ربماـیپ  زا  هک  منک  یم  لاؤس  وت  زا  ربق ، نیا  بحاـص  هب  »
«. تسا رتکیدزن  هلیسو  رظن  زا  ادخ  دزن  رد  هک  نآ  دنشک ، یم  ار  نانآ  مدرم  نیرتهب  دنمدرم و 

زا راصتخا  يارب  ام  هک  رگید  تایاور  تیاور و  نیا  زا  .تسا  ربقلا » اذـه  بحاصب  کیلع  تمـسقا   » هلمج ياج  هب  ...کتلأس »  » هلمج
، مالسا ردص  گرزب  ياهتیـصخش  ماما و  ربمایپ و  نابز  رد  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مینک ، یم  يراددوخ  اهنآ  لقن 

.دنتسناد یمن  یفانم  دیحوت  اب  ار  نآ  حلاص  فلس  زگره  تسا و  هدوب  یجیار  رما 

ادخ ریغ  هب  دنگوس  میرحت  يارب  نایباهو  لیالد 

هراشا

تخاس و میهاوخ  نشور  ار  ثیدـح  ود  نیا  فدـه  دـنوادخ  لضف  هب  اـم  دوش و  یم  هصـالخ  ثیدـح  ود  رد  ناـنآ  لـیالد  عومجم 
نیا هک  نآ  زا  شیپ  یلو  .تسین  نانآ  رظن  رب  هاوگ  ربمایپ ، زا  رودص  تحـص و  ضرف  رب  ثیدح ، ود  نیا  هک  دومرف  دیهاوخ  هظحالم 

نابحاص قافتا  اریز  میزاس ، هاگآ  بهذم  راهچ  همئا  تارظن  لاوقا و  زا  ار  امش  هک  تسا  مزال  میهد ، رارق  یسررب  دروم  ار  ثیدحود 
یم بیقعت  ار  يرگید  فدـه  ثیداحا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ادـخ ، ریغ  هب  دـنگوس  زاوج  رب  نانآ ، بلاغ  اـی  بهذـم  راـهچ  نیا 

دروم ثیداحا  هب  هجوت  اب  نانآ  بلاغ  ای  همه  هک  درادن  لیلد  هنرگو  تسا ، هدوبن  ناهنپ  یفخم و  بهاذـم  نیا  نایاوشیپ  رب  هک  دـننک 
.دنیامن باختنا  ار  دنگوس  زاوج  ثحب ،

، هناگراهچ بهاذم  يارآ  ناگدنسیون  هک  دید  دیهاوخ  یسررب  نیا  رد 

539 ص : 
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.دنا هدرک  لقن  ار  تهارک  یعفاشو ، هفینحوبا  زا  قافتالاب 

مارح ار  نآ  کلام ، هک  تسا  نیا  روهـشم  هک  تسا  هداد  حیجرت  هدرک و  لقن  لوق  ود  کلام  زا  هعبرألا » بهاذـم  یلع  هقفلا   » فلؤم
.تسا هدرک  لقن  ار  تهارک  اهنت  کلام  ماما  زا  ینالطسق  هک  یلاح  رد  تسا ، هتسناد  یم 

تـسا هدرک  لقن  دمحا ، زا  ینغم  رد  همادق  نبا  هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  لقن  میرحت  لبنح  نب  دـمحا  زا  یهقف  ياهباتک  بلاغ  رد 
.تسا هرافک  بجوم  نآ  نتسکش  دوش و  یم  دقعنم  ربمایپ ، قح  هب  مسق  هک 

نآو هتـسناد  لالح  ار  مسق  نیا  يو  هک  دراد  روهظ  رتشیب ، یلو  تسین ، نآ  ندوب  لالح  اب  مزالم  دنچ  ره  هرافک ، قلعت  مسق و  داقعنا 
.درمش یم  مرتحم  ار 

: يواتف کنیا 

یف هعم  هّللا  ریغ  كارـشإ  کلذـب  فلاحلا  دـصق  اذإو  ّیلولاو  لیربجو  هبعکلا  ّیبّنلاـب و  فلحلاـک  یلاـعت  هّللا  ریغب  نیمیلا  دـقعنی  ـال  »
همکح یفف  نیمیلا  دصق  لب  کلذ ، نم  ًائیش  دصقی  مل  اذإ  اّمأ  رفک ، ّیبّنلاب  فلحلاب  هناهتـسإلا  دصق  اذإو  ًاکرـش ، کلذ  ناک  میظعتلا ،

«. بهاذملا لیصفت 

ادخ ریغ  دهاوخب  دوخ  مسق  اب  صخـش  هاگره  یلوو ، لیئربجو  هبعکو  ربمایپ  هب  دنگوس  دننام  ددرگ  یمن  دقعنم  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  »
ربمایپ هب  نیهوت  فدـه ، رگاو  تسا  كرـش  بجوم  نیا  دـنک ) میظعت  ییادـخ  دـح  رد  ار  وا  و  دزاس ( میظعت  رد  کیرـش  ادـخ  اـب  ار 

لیـصفت هب  املع  يارآ  اجنیا  رد  دشاب ،» دنگوس  اهنت  فده  هکلب  دنکن ، دصق  ار  مادک  چـیه  رگاو  دـشاب  یم  رفک  بجوم  نیا  دـشاب ،
: تسا ریز 

، کلذوحنو َكرمعلو  َکیبأ  وحنب  فلحلا  هرکی  اولاق : هّیفنحلَا  »

، رکذ اّمم  ًائیش  دصقی  مل  اذإ  یلاعت ، هّللا  ریغب  فلحلا  هرکی  اولاق : هیعفاشلا 

540 ص : 
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«. همرحلا روهشملاو  ههارکلاو ، همرحلا  نالوق : هیف  امهوحنو  هبعکلاو  ّیبَّنلاک  مّظعمب  فلحلا  اولاق : هیکلاملا 

.دنشاب یم  هورکم  اهنیا  دننام  »و  تیناگدنز تردپ و  هب  مسق   » نوچمه ییاهدنگوس  هک : دندقتعم  اه  یفنح  »

.تسا هورکم  دشابن ، رکذلا  قوف  طیارش  اب  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  رگا  هک ، دندقتعم  اه  یعفاش 

رظن هب  هورکم و  يرظن  هب  اهنآ  دـننام  هبعکو و  ربمایپ  نوچمه  ییاه  سدـقم  ناگرزب و  هب  ندروخ  دـنگوس  دـنیوگ : یم  اـه  یکلاـم 
«. دشاب یم  نآ  تمرح  رد  روهشم  نخس  تسا و  مارح  رگید 

هک دراد  دوجو  رظن  ود  یکلام  بهاذم  رد  هورکم و  دـنگوس  نینچ  یعفاشو  یفنح  بهذـم  رد  دـییامرف  یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
: دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، هتسناد  مارح  هناعطاق  ار  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  یلبنح  بهذم  اهنت  نایم  نیا  رد  .تسا  تمرح  اهنآ  فورعم 

(1) «. ّیلو وأ  ّیبنب  ولو  هتافصو  یلاعت  هّللا  ریغب  فلحلا  ُمرحی  »

«. دشاب وا  يایلوا  زا  ییلو  ای  ربمغیپ و  هب  مسق  نآ  هک  دنچ  ره  تسا  مارح  وا  تافص  لاعتم و  يادخ  ریغ  هب  ندروخ  مسق  »

دادـسنا رثا  رب  تسا و  یهلا  يایلوا  ربمایپ و  ياهتنـس  نآرق و  صوصن  ربارب  رد  داهتجا  عون  کی  يواتف  نیا  مامت  هک  نیا  زا  میرذـگب 
.دنرادن ار  نانآ  يارآ  زا  يوریپ  زج  يا  هراچ  نانآ  رصاعم  ياملع  ننست ، لها  دزن  رد  داهتجا  باب 

541 ص : 

.رصم ط  ، 1/75: نیمیلا باتک  هعبرألا ، بهاذم  یلع  هقفلا  [ 1 - ] 1

دلج 10 دیواج  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 578زکرم  هحفص 562 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6748/J10/AKS BARNAMEH/#content_note_541_1
http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، هدرک  لقن  ار  تهارک  هب  لوق  کلام ، زا  يراسلا ، داشرا  رد  ینالطسق  هک  نیا  زا  میرذگب 

ههارکلاب عطقلا  بهذملا  نیمرحلا : مامإ  َلاقو  هیزنّتلل ، ّهنأ  هّیعفاّشلا  روهمجو  میرّحتلا  هلبانحلا  دنعو  ههارکلا  هّیکلاملا  دـنع  روهـشملا  »
میظعت داـقتعال  فـلح  نإو  داـقتعالا ، کلذـب  رفکو  مُرَح  هّللا ، یف  هدـقتعی  اـم  میظعَّتلا  نـم  هـیف  دـقتعا  نإـف  لیـصفَّتلاب ، هریغ  لاـق : و 

(1) «. رفکی الف  میظعَّتلا  نم  هب  قیلی  ام  یلع  هب  فولحملا 

: دـیوگ یم  نیمرحلا  ماما  دـنناد ، یم  یهیزنت  یهن  ار  نآ  هیعفاش  ناگرزب  تمرح و  هلباـنح  دزن  تهارک و  هیکلاـم ، دزن  روهـشم  لوق  »
هیام نیا  تسا ، دقتعم  ادخ  قح  رد  هک  ددرگ  دقتعم  یتمظع  هب  ادخ  ریغ  هرابرد  رگا  دنا ، هداد  لیـصفت  یخرب  تسا ، تهارک  بهذم 

«. تسین رفک  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، رفک 

هقف يایحا  ساسا  رب  ار  نآ  هک  « ینغملا  » رد همادق  نبا  اریز  تسین ، ملسم  هلبانح  هب  مسق  نینچ  کی  میرحت  تبـسن  هک  نیا  زا  میرذگب 
: دسیون یم  تسا  هتشون 

هّللا لوسر  ّقحب  فلحاذإ  دـمحأ  نع  يور  هراـفکلل ، هبجوم  نیمی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسرب  فلحلا  انباحـصأ  لاـقو  »
(2) «. هّللا مساب  فلحلاک  هراّفکلل  بجوم  هب  فلحلاف  هداهَّشلا  یطرش  دحأ  ّهنأل  انباحصأ  لاق  هراّفکلا ، هیلعف  ثنحف 

هک تسا  هدش  لقن  دمحا  زا  .دراد  هرافک  نآ  نتسکش  هک  تسا  یمسق  ادخ  لوسر  هب  دنگوس  هک  دنا  هتفگ  ام  باحـصا  زا  یهورگ  »
ياـه هیاـپزا  یکی  ربماـیپ  قح  اریز  دراد ، هراـفک  دنکـشب ، ار  نآ  دـنک و  داـی  دـنگوس  ادـخ  لوسر  قح  هب  سک  ره  تسا : هتفگ  يو 

«. دراد هرافک  ود  ره  تسادخ و  هب  دنگوس  دننام  وا  هب  دنگوس  نیاربانب  و  تسا ، تداهش 

542 ص : 

.9/358: يراسلا داشرا  [ 1 - ] 1
.9/517: ینغملا [ 2 - ] 2
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.تسا هداد  میرحتب  اوتف  یعطق  روط  هب  هناگراهچ  بهاذمزا  یماما  تفگ  ناوت  یمن  زگره  هک  ددرگ  یم  نشور  اه  لقن  نیا  زا 

: میوش یم  روآدای  ار  يا  هتکن  نایاپ  رد 

ندوب هقدص  قاتع و  قالط و  هب  دـنگوس  یگمه  فصولا  عم  دـنراد  فالتخا  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  رد  هک  نیا  اب  ننـست  لها  ياملع 
وا نز  دنک ، دای  دنگوس  دوخ  لاوما  ندوب  هقدص  هدرب و  يدازآ  نز و  قالط  رب  یـسک  رگا  هک  دـندقتعم  دـنناد و  یم  زیاج  ار  تورث 
هب هعیـش  ياملع  همه  هک  یلاح  رد  دـشاب ، هغیـص  يارجا  هب  يزاـین  هک  نآ  نودـب  دوش ، یم  هقدـص  وا  لاوما  دازآ و  وا  مـالغ  اـهر و 

، لاوما ندوب  هقدص  قاتع و  قالط و  ققحت  رد  هک  دنیوگ  یم  هدرمش و  ساسا  یب  لطاب و  ار  دنگوس  نینچ  دوخ  نایاوشیپ  زا  يوریپ 
.ددرگ ارجا  یصاخ  هغیص  دیاب  روما ، رگید  ناسب 

نوخ ثیدـح  نیا  هلیـسو  هب  هداد و  رارق  زیواتـسد  اه  یباهو  هک  ار  یثیدـح  ود  نونکا  نانآ  ياـهقف  تارظنو  ارآ  زا  یهاـگآ  زا  سپ 
: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  دنا ، هدرک  ریفکت  ار  ناملسم  اه  نویلیم  هتخیر و  ار  ییاه 

تسخن ثیدح 

هراشا

هّللاب فلحیلف  ًافلاح  ناک  نمو  مکئابآب ، اوفلحت  نأ  مکاهنی  هّللا  ّنإ  لاقف  یبأو  لوقی : وهو  هنع ، هّللا  یـضر  رمع  عمـس  هّللا  لوسر  ّنإ  »
(1) «. تکسی وأ 

543 ص : 

پاچ تارافکلا ، باتک  ، 1/277: هجام نبا  دمحم  ننـس  فلا : دنک : یم  لقن  ریز  یثیدح  عماوج  زا  ار  ثیدـح  نیا  هدـنراگن  [ 1 - ] 1
.یبلحلا ج: یبابلا  یفطـصم  پاچ  باب 8 ، ، 4/109 (: 297  _ 209) يذمرتلا یسیع  دمحم  نب  یسیع  ننـس  .یبلحلا ب : یبابلا  یـسیع 

ربمایپ هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  رد  هجوت  لباق  .یقهیب  ، 10/29: يربکلا ننس  .یبلحلا د : یبابلا  یفطصم  پاچ  ، 5 _ 7/4: یئاسن ننس 
َهّللا ّنإ  : » تسا ریز  هلمج  نآو  تسا  هدومرف  هلمج  کی  طقف  ردپ  ناج  هب  دنگوس  زا  رمع  يرادزاب  يارب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

هب ار  بلطم  نیا  یمارگ  ناگدنناوخ  .تسا  هدرک  للدـم  هلمج  نیمه  اب  طقف  ار  دوخ  یهن  حالطـصا ، هب  ْمُِکئابآب .» اوُِفلَْحت  ْنأ  ْمُکاْهنَی 
.دنک کمک  مود  ثیدح  مهف  هب  دناوت  یم  عوضوم  نیا  اریز  دنراپسب ، رطاخ 
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، تسا هتـشاد  زاب  اهردپ  ناج  هب  دنگوس  زاار  امـش  ادخ  دومرف  ربمایپ  .دنک  یم  دای  دنگوس  دوخ  ردپ  ناج  هب  رمع  دینـش  ادخ  ربمایپ  »
«. دشاب تکاس  ایو  دروخب  مسق  ادخ  هب  دنک ، یم  دای  دنگوس  سکره 

تیاور دافم  حیضوت 

يا هنوگ  هب  ار  تیاور  نیا  دافم  دیاب  راچان  تسا ، هدش  دای  دنگوس  ادخ  ریغ  هب  اهنآ  رد  هک  رتاوتم  تایاور  تایآ و  نتفرگ  رظن  رد  اب 
.مینک هیجوت 

تسخن هیجوت 

شزرا يدارفا  نینچ  دنا و  هدوب  تسرپ  تب  كرـشم و  ًابلاغ  نانآ  ناردپ  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ناردپ ، ناج  هب  دنگوس  زا  یهن 
دهاش دروم  کی  رب  دناوت  یم  طقف  ثیدـح ، نیا  تروص  نیا  رد  .دـنک  دای  دـنگوس  اهنآ  هب  ناسنا  هک  دنتـشادن  یتسادـق  مارتحا و  و 

میرحت رب  هاوگ  ثیدح  نیا  مییوگب  میناوت  یم  میهد ، هعـسوت  ار  نآ  دافم  میناوتب  رگا  كرـشم و  ناج  رب  دنگوس  میرحت  نآ  دـشاب و 
ایلوا ناج  رب  دنگوس  میرحت  نآ  زا  ناوت  یمن  زگره  و  كرشم ، ریغ  رفاک  هاوخ  دشاب و  كرشم  هاوخ  تسا ، رفاک  ره  ناج  رب  دنگوس 

.دومن هدافتسا  ار  فیرش  ياهناسنا  ایبنا و  مامت  و 

هارمه ثیداحا ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  نشور  هاوگ 

544 ص : 
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: دننام تسا ، هدش  دراو  دادنا »  » و تیغاوط »  » ظفل ءابآ ، » »

(1) «. تیغاوّطلاب الو  مکئابآب  اوُفلَحت  «ال 

«. دینکن دای  دنگوس  برع ) ياهتب   ) توغاط ناردپ و  هب  »

(2) «. دادنألاب الو  مُکتاهّمُأب  الو  مکئابآب  اوفلحت  «ال 

«. دینکن دای  دنگوس  برع  ياهتب  ناردام و  ناردپ و  هب  »

زا فدـه  ناوت  یم  یبوخ  هب  تسا ، هدـش  دراو  « ءابآ  » اب هارمه  تسا ، برع  ياهتب  زا  هیانک  هک  دادـنا »  » و تیغاوط »  » ظـفل هک  نیا  زا 
.دیمهف ار  اه  یهن  نینچ 

نیا دنناد ، یم  زیاج  ار  ادخ  ریغ  هب  مسق  هک  یناسک  زا  تسا و  هدومن  هجوت  ینعم  نیا  هب  دهتجملا » هیادب   » باتک رد  یبطرق  دشر  نبا 
: دنک یم  لقن  نینچ 

باـب نم  اذـه  ّنإو  مکئاـبآب  اوفلحت  نأ  مکاـهنی  هّللا  ّنِإ  : هلوق لیلدـب  عراّـشلا ، همِّظعی  مل  نم  مِّظعی  ـال  نأ  وـه  ثیدـحلاب ، دوـصقملا  »
(3) «. عرَّشلا یف  مّظعم  ّلکب  فلحلا  زاجأ  ّماعلا ، هب  دیرُأ  صاخلا 

روط هب  دـنچ  ره  مکاهنی »  » هلمج دـنوشن و  میظعت  تسا ، هدرمـشن  گرزب  اراهنآ  ادـخ  هک  یناـسک  هک  تسا  نیا  ثیدـح  زا  دوصقم  »
هب دنگوس  هک  یلاح  رد  تسین ، زیاج  یفیرش  ریغ  دوجوم  ره  هب  دنگوس  ینعی  دراد ، یعیـسو  موهفم  یلو  تسا ، هدش  دراو  صوصخ 

«. تسا زیاج  دراد ، تمظع  عراش  رظن  رد  هک  یگرزب  ره 

ایلوا دننام  یتاسدقم  هب  دنگوس  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تفگ ، ناوت  یم  هنوگچ  نشور ، نیارق  نیا  هب  هجوت  اب 
رد تسا ، هدرک  يریگولج  یهن و  یهلا  لسرو 

545 ص : 

.1/278: هجام نبا  ننس  ، 7/77: یئاسن ننس  ملسم ، حیحص  زا  لقن  ، 1/29: يربکلا ننس  [ 1 - ] 1
.7/6: یئاسن ننس  دواد ، وبا  ننس  زا  لقن  ، 1/29: يربکلا ننس  [ 2 - ] 2

.1/394: دهتجملا هیادب  [ 3 - ] 3
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؟ تسا هدوب  یصاخ  دروم  زا  وا  یهن  هک  یلاح 

مود هیجوت 

دارفا ناردـپ  رب  ربمایپ  هک  هتـشذگ  ثیداـحا  هاوگ  هب  اریز  تسا ، یهیزنت  یهن  دـنگوس ، نینچ  زا  ربماـیپ  یهن  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
.درک ریسفت  نآ  اب  دومن و  تهارک  رب  لمح  ار ، یهن  دیاب  دندرک ، یم  دای  دنگوس  كوکشم 

موس هیجوت 

، تموصخ لصف  يارب  مالسا  ياملع  قاّفتا  هب  اریز  تسا ، تموصخ  لصف  يرواد و  ماقم  رد  مسق  ردپ ، رب  دنگوس  زا  یهن  زا  دوصقم 
.تسین یفاک  يدنگوس  چیه  دراد  تاذ  هب  هراشا  هک  وا  تافص  ادخ و  هب  دنگوس  زج 

یم دقعنم  هن  يدنگوس  نینچ  هک  نیا  زا  ناناملـسم  ندرک  هاگآ  فده  يولوم و  هن  دوب ، دهاوخ  يداشرا » یهن  ، » ربمایپ یهن  نیاربانب 
.دریگ یم  ماجنا  نآ  اب  تموصخ  لصف  هن  و  دراد ، هرافک  نآ  نتسکش  هن  دوش و 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  .تسا  هدش  دراو  عوضوم  نیا  ًاحیرص  هعیش  ثیداحا  رد 

(1) «. ِهّللاب ُْتفَلَح  وأ  ِهّللِاب  ُتمسقأ  َلوُقَی  یّتح  ءیشب  َسیلف  ُْتفلحأ  وأ  تمسقأ  لجّرلا : لاق  اذإ  »

«. دنگوس ادخ  هب  دیوگب  ات  تسین ، یفاک  مدرک  دای  دنگوس  تفگ  یسک  یتقو  »

546 ص : 
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.درب نایم  زا  شیپ  ثیداحا  اب  ار  ثیدح  نیا  تافانم  ناوت  یم  هیجوت  هس  اب  نیاربانب 

مود ثیدح 

هراشا

هللا یلص   ) هّللا لوسر  َلاقف  هیبأب  ُفلحی  ناک  رمع  ّنإف  هبعکلا ، ّبرب  فلِحا  نکلو  ال  لاق : هبعکلاب ، فلحأ  لاقف :  ٌلجر  رمع  َنبا  َءاج  »
(1) «. َكرشأ دقف  هّللا  ریغب  َفلح  نم  ّنإف  َکیبأب  ِفلحت  ال  ملسو :) هلآو  هیلع 

رمع اریز  روخب ، دنگوس  هبعک  يادخ  هب  تفگ : رمع  دنزرف  منک  یم  دای  دنگوس  هبعک  هب  نم  تفگ  دمآ و  رمع  دـنزرف  شیپ  يدرم  »
کیرـش ادخ  يارب  دنک ، دای  دنگوس  ادـخ  ریغ  هب  سک  ره  اریز  روخم ، دـنگوس  تردـپ  هب  دومرف : ربمایپ  درک  دای  مسق  دوخ  ردـپ  هب 

«. تسا هداد  رارق 

خساپ

: هک نیا  نآ  ددرگ و  هیجوت  يا  هنوگ  هب  ثیدح  نیا  دیاب  دنک  یم  زیوجت  ار  ادخ  ریغ  رب  دنگوس  هک  هتشذگ  لیالد  هب  هجوت  اب 

: تسا هتفای  لیکشت  شخب  هس  زا  ثیدح  نیا 

.تشادزاب دنگوس  نینچ  زا  ار  فرط  وا  یلو  دروخب ، دنگوس  هبعک  هب  هک  تساوخ  یم  دمآ و  رمع  نبا  دزن  يدرم  . 1

ادخ ریغ  هب  دنگوس  تفگو  تشادزاب  دنگوس  نینچ  زا  ار  وا  ربمایپ  دروخ ، یم  دـنگوس  باطخ )  ) دوخ ردـپ  هب  ربمایپ  دزن  رد  رمع  . 2
.تسا كرش  هیام 
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هدش و دراو  باطخ )  ) كرـشم هب  دنگوس  دروم  رد  هک  كرـشأ ) دقف  هّللا  ریغب  فلح  ْنَم   ) ار ربمایپ  نخـس  هک  رمع  دنزرف  داهتجا  . 3
.تسا هتسناد  لخاد  ربمایپ  مالک  رد  زین  ار  هبعک  دننام  تاسدقم  هب  دنگوس  یتحو  هداد  شرتسگ  دوب ، هتفگ  دروم  نآ  رد 

نیا دندروخ  یم  دنگوس  ادخ  ریغ  رب  هغدـغد  نودـب  نارگید  ربمایپ و  هک  هتـشذگ  تایاورو  تیاور  نیا  نایم  عمج  هار  دروم  نیا  رد 
كرشم هب » مسقم   » هک تسا  يدروم  هب  دودحم  تسا » هدیزرو  كرـش  دنک  دای  دنگوس  ادخ  ریغ  هب  سک  ره   » ربمایپ مالک  هک  تسا 

دوخ يارب  تسا  هدیمهف  عیـسو  ینعم  ربمایپ  مالک  زا  هک  رمع  نبا  داهتجا  و  ربمایپ ، هبعک و  نآرق و  دننام  سدقم  هن  ملـسم و  هن  دـشاب 
.نارگید يارب  هن  تسا  تجح  وا 

اهنآ شورو  هار  قیدصت  رهاظ  هب  دنگوس ، نینچ  کی  هک  تسا  نیا  تسا  كرش  عون  کی  كرـشم » ردپ   » رب دنگوس  هک  نیا  تلعو 
.تسا

هدش دراو  كرـشم  هب  دنگوس  دروم  رد  هک  یثیدـح  زا  هک  تسا  رمع  نبا  داهتجا  هئطخت  نآ  ساسا  ثیدـح و  يارب  لیلحت  کی  نیا 
.تسا هدومن  قیبطت  زین  تاسدقم  رب  یتح  هدیمهف  عیسو  ینعم  تسا ،

: نآ نایب  کنیا  تسا و  رت  حضاو  رت و  نشور  تسخن ، لیلحت  زا  هک  تسا  يرگید  لیلحت  اج  نیا  رد 

مود لیلحت 

یتیغاوط صوصخ  هب  دنگوس  هب  طوبرم  كرـشأ » ْدقف  هّللا  ریغب  َفلح  نم  : » دیامرف یم  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نخس 
ردپ رب  دنگوس  هن  تسا ، يزع » تال و   » دننام
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رب ار ، اهتب  صوصخ  هب  طوبرم  نوناق  نیا  هک  تسا  رمع  نبا  داهتجا  نیاو  هبعک ، دننام  یتاسدقم  رب  دنگوس  هب  دـسر  هچ  ات  كرـشم ،
نیا هاوگ  هب  تسا  هتشادن  یشرتسگ  نینچ  ربمایپ  نخس  هنرگ  تسا و  هدرک  قیبطت  هبعک ) رب  دنگوس  كرـشم و  رب  دنگوس   ) دروم ود 

: دیامرف یم  رگید  ثیدح  رد  ربمایپ  هک 

(1) «. ُهّللاّالإ َهلإال  ْلُقَیلَف  يزُعلاو ، تّاللاب  ِهِفلح  یف  لاقف  فَلح  ْنَم  »

«. هّللا ّالا  هلا  ال  دیوگب : ًاروف  دنگوس  يزع  تال و  هب  دیوگب  نآ  رد  دنک و  دای  دنگوس  سک  ره  »

هب یتح  هنیرید ، تداع  هقئاس  هب  هاگیبو  هاگ  هدوب و  یقاب  ناناملـسم  نهذ  رد  یلهاج  نارود  بوسر  زونه  هک  دناسر  یم  ثیدح  نیا 
رب دنگوس  رب  مه  ار  نآ  رمع  نبا  یلو  .دومرف  ار  یلک  هلمج  نآ  تشز  لمع  نیا  عطق  يارب  ربمایپ  و  دندرک ، یم  دای  دنگوس  تیغاوط 

.تسا هدرک  قیبطت  كرشم  ردپ  رب  دنگوس  مهو  ، تاسدقم

رمع نبا  نیا  تسا و  هدوب  كرـشم  ردپ  رب  دـنگوس  اب  نورقم  هن  تاسدـقم و  رب  دـنگوس  اب  نورقم  هن  ربمایپ ، نخـس  هک  نیا  رب  هاوگ 
: تسا نیا  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  ردپ  رب  رمع  دنگوس  اب  یتح  دروم  ود  اب  ار ، ادخ  لوسر  مالک  هک  تسا 

رمع نبا  بناج  زا  قیبطت  هک  دـناسر  یم  هک  دـیامن  یم  لقن  یلکـش  هب  ار  مود  ثیدـح  ص 34 ، دلج 2 ، دنـسم ، رد  هلبانحلا  ماما  . 1
.تسا هدوب 

: ثیدح نتم  کنیا 

«. كَرشأ دقف  هّللا  نود  ءیشب  فلح  نم  َلاق  یبنلا ، هاهنف  یبأ ، ُِفلْحَی  َناک  »

دروخ دـنگوس  ادـخ  زا  ریغ  يزیچ  هب  سک  ره  دـندومرف  هدرک ، یهن  ار  وا  ادـخ  لوسر  سپ  درک ، یم  داـی  دـنگوس  شردـپ  رب  رمع  »
«. تسا هدیزرو  كرش 
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رد ار  نوناق  نیا  ربمایپ  رگاو  تسا ، هدـش  دراو  ءاف ) ای   ) هفطاع واو  نودـب  فلح » نم  لاق   » هلمج دـینک : یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
.دشاب نایم  رد  فطع  فرح  هک  دوب  مزال  تفگ ، ردپ  رب  دنگوس  لیذ 

: دیوگ یم  نینچ  نیا  تسا و  هدرک  لقن  رمع  دنگوس  ناتساد  نودب  ار  ...فلح » نم   » ثیدح ص 67 ، رد ج 2 ، دنسم ، فلؤم  زاب  . 2

«. ًادیدَش ًالوق  هیف  َلاق  هّللا  ریغب  َفَلَح  نم  »

«. تسا هتفگ  ییاوران  نخس  وا  هرابرد  دنک ، دای  مسق  دنوادخ  ریغ  هب  هک  یسک  »

: تسا زیچ  ود  هابتشا  هشیر  هک  تفگ  ناوت  یم  بتارم  نیا  هب  هجوت  اب 

(. تسخن لیلحت  ) .تسا هداد  میعت  زین  هبعک  دننام  تاسدقم  رب  دنگوس  رب  ار  یلک  نوناق  هک  رمع ، نبا  داهتجا  . 1

رب دـنگوس  زا  یهن  ثیدـح  اب  تسا ، تیغاوط  هب  دـنگوس  هب  طوبرم  ًالوصا  هک  یثیدـح  هدروآ و  درگ  اج  کی  رد  ار  ثیدـح  ود  . 2
(. مود لیلحت  ) .تسا هدیدرگ  هابتشا  هیام  هدرک و  اج  کی  ردپ 

هدرک عمج  مه  اب  ار  هناگادـج  ثیدـح  ود  و  داهتجا ) کی  نیا  ) هدرک قیبطت  هبعک  رب  هّللا » ریغب  فلَح  نم   » ثیدـح نخـس  رگید  هب  و 
.تسا

هلأسم رد  هعیش  نایاوشیپ  رظن 

قیرط زا  هتـسویپو  هدرک  دای  دـنگوس  دوخ  دزن  یمارگو  زیزعو  سدـقم  روما  رب  نونکات  مالـسا  ردـص  زا  ناناملـسم  هک  تسین  یکش 
رب هاوگ  ناناملـسم  نایم  رد  لمع  نیا  دننک  یم  بلج  دوخ  راتفگ  قدص  رب  ار  فرط  هجوت  هبعک ، نآرق و  ماما و  ربمایپ و  هب  دـنگوس 

هک دوب  مزال  دوب  مارح  يزیچ  نینچ  کی  رگا  تسا و  نآ  یتسرد 
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.دوش یهن  نآ  زا 

: میروآ یم  ار  ییاه  هنومن  ام  هک  تسا  هدش  دراو  دایز  اهدنگوس  عون  نیا  زا  نامز  مدرم  اب  ام  نایاوشیپ  تارکاذم  رد 

، ادخ لوسر  اب  دوخ  يدنواشیوخ  قح  هب  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  قح  هب  دوخ ، هرکاذم  رد  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما 
(1) .دنک یم  دای  دنگوس  فرط  قح  هب  ادخ ، هناخ  هب 

(2) .دیامن یم  دای  دنگوس  فرط  یگدنز  هب  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما 

.دوش ریسفت  لبق  تایاور  هنیرق  هب  دیاب  هک  تسا  یتایاور  هتشر  کی  اهنآ  ربارب  رد 

: دننام

(3) «. ِناطیَّشلا ِتاوُطُخ  نِم  یِهَف  هّللا  ِریَِغب  نیِمَی  ُّلک  »

«. تسا ناطیش  تائاقلا  زا  دوش ، دای  ادخ  ریغ  هب  هک  یمسق  ره  »

دنگوس قالط  هب  ًالثم  تسا ، هدوب  جیار  نامز  نآ  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  ییاهدـنگوس  زا  مسق  نآ  اهدـنگوس ، نیا  زا  دوصقم  یلو 
: دیوگ یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  يدرم  تسا ، هدش  ریسفت  نآ  هب  هلمج  نیا  یثیدح  رد  هک  نانچمه  دندرک  یم  دای 

«. روُذُّنلاو ِقاتِعلاو  ِقالَّطلاب  ُْتفَلَح  ّینإ  »

«. منک یم  دای  دنگوس  اهرذن  هدنب و  ندش  دازآ  قالط و  رب  نم  »

551 ص : 

10و 14. ، 8 ، 7 ح 6 ، باب 30 ، نامیالا ،  باتک  ، 16: هعیشلا لئاسو  [ 1 - ] 1

10و 14. ، 8 ، 7 ح 6 ، باب 30 ، نامیالا ،  باتک  ، 16: هعیشلا لئاسو  [ 2 - ] 2
 . 6 ، 5 باب 15،ح4 ، نامیالا ، باتک  ، 16 هعیشلا : لئاسو  [ 3 - ] 3
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: دنیامرف یم  خساپ  رد  ماما 

(1) «. ِنیطایَّشلا ِتاوُطُخ  نم  اذه  ّنإ  »

«. تسا ناطیش  ياهراک  زا  نیا  »

قالط رب  ندروخ  مسق  اب  نز  زگرهو  تسین ، عورشم  عیشت  بهذم  رد  زیاج و  ننـست  بهذم  رد  ییاهدنگوس  نینچ  میناد  یم  یگمه 
.ددرگ ارجا  قالط  هغیص  یطیارش  تحت  دیاب  هکلب  .دوش  یمن  هقلطم  وا ،

هک دـنک  یم  لیلعت  نینچ  اریز  تسا ، تهارک  رب  لومحم  یهن  یلو  تسا ، هدـش  یهن  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  زا  تاـیاور ، زا  یخرب  رد 
.تسا تهارک  زا  یکاح  اهریبعت  عون  نیا  (2) و  .دنک یم  كرت  ار  ادخ  رب  دنگوس  دوشدای ، دنگوس  ادخ  ریغ  رب  رگا 

(3) .زور بش و  هب  دنگوس  دننام  دهد  یم  رارق  كرش  رظنم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهدنگوس  هب  رظان  یهن ، تایاور  زا  یخرب 

تهج زا  ثیدـح  ود  نیاو  دـناوخ  یم  كرـش  ار  ناسنا  تایح  ای  ناسنا و  هب  دـنگوس  لسرم ، تروص  هب  ثیدـح (4)  ود  طقف  يرآ 
.تسا تهارک  رب  لومحم  ایو  تسین  تجح  لاسرا 

رد یناهفـصا ، یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  هعیـش ، راوگرزب  هیقف  .مینک  یم  لـقن  ار  هعیـش  رـصاعم  ياـهقف  زا  یکی  ياوـتف  نتم  ناـیاپ  رد 
: دیامرف یم  نینچ  هاجنلا ، هلیسو 

552 ص : 

 . ثیدح 5 باب 15 ، نامیالا ، باتک  ، 16 هعیشلا : لئاسو  [ 1 - ] 1
ح 4و 5. باب 30 ، كردم ، نامه  [ 2 - ] 2

3و 15. ح 1 ، كردم ، نامه  [ 3 - ] 3
باب 30،ح 11و12. ج 16 ، نامیالا ، باتک  كردم ، نامه  [ 4 - ] 4
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(1) «. تاِعفارُملاو يواعّدلا  یف  ًالصاف  َسیل  ُّهنأ  امَک  ٌهراّفَک  الَو  ٌْمثإ  اهتَِفلاُخم  یلَع  ْبَّتَرَتَی  َْمل  ْنِإَو  هّللا  ِریِِغب  ُْفلَحلا  ُزوُجَی  ُّهنا  يوقألا  »

عفار يرواد ، ماقم  رد  هک  هنوگ  نامه  درادـن ، هرافک  هانگ و  نآ  تفلاخم  تسا و  حیحـص  ادـخ  ریغ  هب  دـنگوس  هک  تسا  نیا  يوقا  »
«. تسین فالتخا 

مهد دلج  نایاپ 

دیواج روشنم 

553 ص : 

.روذنلاو نامیالا  باتک  هاجنلا ، هلیسو  [ 1 - ] 1
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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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