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باتک 8تاصخشم 

8هراشا

رون ماما  نیمهدزاود  ياربک  تبیغ  نرق  نیمهدزاود  هناتسآ ي  17رد 

تّیودهم هصرع ي  نازاتشیپ  22تشادیمارگ 

اه نیرترب  26شنیزگ 

تّیودهم هصرع ي  نامداخ  عیفر  28هاگیاج 

لاسما هدیزگرب ي  مداخ  هتسجرب و  29هرهچ ي 

ناگیاپلگ نازورف  نیگن  30نامدای 

خیرات رذگ  رد  30ناگیاپلگ 

 « یفاص 34هژاولگ ي « 

هّجحلا 36مداخ 

هداوناخ نوناک  37رد 

ینارون ياضف  38رد 

گرزب دیتاسا  رضحم  38رد 

سیردت هصرع ي  39رد 

داهتجا هّلق ي  41رب 

 : هتکن 46دنچ 

هزاجا خیاشم  46زا 

ناگیاپلگ هب  49تشگزاب 

يرون هّللا  لضف  خیش  رانک  49رد 

نطو هب  54تشگزاب 

 : فیلأت هصرع ي  55رد 
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 : تیودهم هصرع ي  60رد 

ییادز ههبش  هصرع ي  62رد 

نارادمروز اب  هزرابم  هصرع ي  64رد 

تسایس هصرع ي  68رد 

تایبدا هصرع ي  73رد 

سفن اب  هزرابم  هصرع ي  76رد 

هّلاض ياه  هقرف  اب  هزرابم  هصرع ي  76رد 

ناناج يوک  86رد 

الوم رضحم  هب  87هثاغتسا 

تفگش 90يرامآ 

بیجع 93هظفاح يا 

یقالخا كولس  یتاذ و  94هریس ي 

نارگید راتفگ  95رد 

دوبعم يوس  96هب 

تیبلها همیرک ي  راوج  97رد 

98نادنزرف

همجرت 103عبانم 

نایئاهب نایباب و  عبانم  رد  اهب  باب و  107يامیس 

107هراشا

؟ تسیک 108باب 

باب توعد  ماجنارس  113زاغآرس و 

زاجح يارحص  رد  121باب 

ناهفصا رد  127باب 

؟ تسیک هلودلا  129دمتعم 

زیربت رد  137باب 

ییاشامت 137هنحص 
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وا همان  هبوت  باب و  هبوت  152یگنوگچ 

: ازریم نیدلارصان _  دهعیلو _  هب  باطخ  باب  همان  هبوت  154نتم 

همان هبوت  156باوج 

باب راک  158نایاپ 

( ءاهب  ) یلع 160نیسح 

هاش رورت  166هئطوت 

سور ترافس  رد  یلعنیسح  168نّصحت 

نادنز زا  168ییاهر 

( لزا حبص   ) 169ییحی

لوبمالسا هب  نایباب  یعمج  هتسد  175دیعبت 

زیخاتسر ندشاپرب  ییاهب و  یلزا و  هب  نایباب  177باعشنا 

سربق هب  ییحی  نداتسرف  اّکع و  هب  یلع  نیسح  181دیعبت 

ءاهب باب و  رظن  زا  183توبن 

باب نانخس  زا  185هنومن يا 

ءاهب یلع  نیسح  ياه  هتفگ  زا  190ییاهشخب 

196تّیمتاخ

ازریم نانخس  زا  209هراپ يا 

دوعوم يدهم  ای  215مئاق 

!؟ تسه مه  دوعوم  يدهم  باب  215ایآ 

اویش 227راعشا 

اهب باب و  280همانباتک ي 

زکرم 293هرابرد 
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یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  ناغمرا 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  -، 1324 ربکا ، یلع  روپ ، يدهم  هسانشرس : 

(/ هرـس سدق   ) یناگیاپلگ یفاص  داوجدمحمالم  دـنوخآ  هللا  هیآ  ترـضح  یئاهب  هقرف  در  رد  یفاص  ناغمرا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.روپ يدهم  ربکا  یلع  ملق  هب  فلوم  نامدای 

.1388 ام ، لیلد  مق : رشن :  تاصخشم 

.هنومن .ص :  176 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 8-413-397-964-978  20000 کباش : 

( مود پاچ  () اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای : 

.یناگیاپلگ یفاص  داوجدمحمالم  دنوخآ  هللا  هیآ  ترضح  یئاهب  هقرف  دقن  رد  یفاص  ناغمرا  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  176 ؛ [ - 171 : ] همانباتک تشاددای : 

.یناگیاپلگ یفاص  داوجدمحمالم  دنوخآ  هللا  هیآ  ترضح  یئاهب  هقرف  دقن  رد  یفاص  ناغمرا  دلج :  يور  ناونع 

.همانتشذگرس  -- 1337  - 1250 داوجدمحم ، یناگیاپلگ ، یفاص  عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  يرگیئاهب --  عوضوم : 

.1327-1250 داوجدمحم ، یناگیاپلگ ، یفاص  هدوزفا :  هسانش 

1387 4 فلا BP330/م9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/5644 ییوید :  يدنب  هدر 

1276399 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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رون ماما  نیمهدزاود  ياربک  تبیغ  نرق  نیمهدزاود  هناتسآ ي  رد 

تبیغ زا  مامت  نرق  هدزای  ًاقیقد  1429 ق )  لاسما (  نابعش  همین ي  زور 

تبیغ نرق  نیمهدزاود  درذگ و  یم  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  ياربک 

هدرپ ي تشپ  رد  ارهز  فسوی  زونه  هک  دوش  یم  زاغآ  یلاح  رد  يربک 

نآ رورّسلا  روفوم  روهظ  ناگتفیش  رظتنم و  نایعیش  درب و  یم  رس  هب  تبیغ 

یجنر رد  نانچمه  تبیغ  روجید  بش  ندیشک  ازارد  هب  زا  رون ،  ماما 

 . دننک یم  هرامش  ار  ناگراتس  زوس ،  ناج  یهودنا  هاکناج و 

تاناکما زا  هدافتسا  اب  مالسا  هدروخ ي  مسق  نانمشد  نایم  نیا  رد 

ههبش ي دیدج ،  يژولونکت  ياه  هدروارف  نیرخآ  مادختسا  عیسو و 

اب هک  دنشوک  یم  دنور و  یم  هناشن  ار  نامیا  هاگودرا  هدومن ،  حرط  يا  هزات 

ّتیمئاق ّتیودهم ،  تماما ،  هب  نادقتعم  نارادرواب و  ناهذا  رد  ندرک  هنخر 

 ، هّللا هیقب  ترضح  ءایصوا ،  متاخ  یهلا ،  ججح  زا  هدنامزاب  اهنت  ِّتیمتاخ  و 

اهنآ ناهذا  رد  دیدرت  کش و  هدومن ،  گنر  مک  ار  نانآ  داقتعا  هادف ،  انحاورا 

 . دنیامن داجیا 

ص:10
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نیا اب  هلباقم  يارب  هادف  انحاورا  رصع  ّیلو  ترضح  یناهج  زکرم 

ياه هناخباتک  رگنشور ،  ياهسالک  داجیا  هب  مادقا  یگنهرف  مجاهت 

زکارم يودهم ،  ياه  تیاس  اه ،  هراونشج  اهسنارفنک ،  لیکشت  یصّصخت ، 

هب لاس ،  لوط  رد  جراخ ،  لخاد و  رد  یملع ،  ياه  شیامه  ییوگخساپ و 

 ، هدرک تیبرت  زّربم  داتسا  اه  هد  هدومن ،  هّیودهم  هکرابم ي  ههد ي  رد  هژیو 

یناهج زکرم  رد  هک  هداد  شرورپ  دّهعتم  نّیدتم و  هوژپ  يدهم  اهدص 

هصرع ي رد  هتشون ،  همان  نایاپ  هداد ،  ناحتما  هدید ،  شزومآ  ناهفصا 

نامجاهم تخسرس و  ناعفادم  هرمز ي  رد  هدومن ،  شالت  ّتیودهم 

 . دنا هتفرگ  رارق  يودهم  گنهرف  نارگ  شودخم  ربارب  رد  هوتسن 

ياهلاس لوط  رد  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  یناهج  زکرم 

هک هدش  قفوم  يا  هتسیاش  تامدخ  هب  ّتیودهم  هصرع ي  رد  هتشذگ 

اهنآ زا  يرامش  هب  هعومجم  نیا  نارگشالت  رب  دازیرم  تسد  ناونع  هب 

 : مینک یم  هراشا 

 ، تیاس هناخباتک ،  هب  زّهجم  جراخ ،  لخاد و  رد  ییاه  هبعش  سیسأت   . 1

 ، دیفم ياه  همانرب  وگخساپ ،  نیلوئسم  رتسوپ ،  هیرشن ،  شیامه ،  نلاس 

 . یتدیقع ياهسالک  و 

 ، دجاسم اه ،  هاگشناد  رد  یصّصخت  هناخباتک ي  اه  هد  سیسأت   . 2

هب دروم ،  فقس 313  ات  جراخ ،  لخاد و  رد  يودهم ،  زکارم  سرادم و 

 . راگدرورپ فطل 

ناهفصا زا  هک  نابعش ،  متسیب  ات  مهد  زا  هیودهم ،  ههد ي  سیسأت   . 3
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 ، نیرحب نوچ :  یبرع ،  ياهروشک  زا  يدادعت  رد  کنیا  هدش و  زاغآ 

ص:11
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و ناتسلگنا ،  اکیرمآ و  نوچ :  یبرغ ،  ياهروشک  یخرب  و  نامع ،  تیوک و 

 . دشاب یم  شرتسگ  ماجنا و  لاح  رد  هیسور  نوچ  یقرش  ياهروشک  زا  یخرب 

رد روشک و  حطس  رد  يودهم  ياه  هرگنک  اه و  شیامه  اب  يراکمه   . 4

 . روشک زا  جراخ  يدراوم 

ههد ي رد  هژیو  هب  لاس ،  لوط  رد  یتدیقع  ياهسالک  سیسأت   . 5

 . اه هاگشناد  یخرب  تابعش و  زکرم ،  رد  هیودهم ،  هکرابم ي 

مهم نیدایم  زا  نابعش  همین ي  ياهزور  یمدرم  میظع  یئامیپهار   . 6

 . ناهفصا هّیمئاق  يوس  هب  رهش 

طّسوت لبق  لاس  هک 50  ناهفصا  هیمئاق ي  يانما  تئیه  اب  يراکمه   . 7

هیودهم ههد ي  رد  هلاس  همه  هدش و  سیسأت  يدابآ  سمش  دیهش  هّللا  هیآ 

نآ رد  روشک  رسارس  زا  هدیزرو  نیغلبم  تکرش  اب  یهوکشاب  ياه  همانرب 

 . دوش یم  رازگرب  زکرم 

ماّیا رد  رهش ،  نیدایم  رد  یتاغیلبت  ياه  تکارت  رنب ،  رتسوپ ،  بصن   . 8

 . نآ لاثما  ارماس و  هعجاف ي  زورلاس  نوچ  اه ،  تبسانم  رگید  هیودهم و  ههد ي 

هبحاصم و يارب  ناهج  رساترس  زا  اه ،  هتفای  هر  زا  توعد   . 9

ههد ي رد  هژیو  هب  لاس ،  لوط  رد  اه  هبعش  رگید  زکرم و  رد  ینارنخس 

 . هیودهم هدنخرف ي 

 ، يودهم یتفرعم و  ياه  هصرع  رد  روشورب ،  هوزج ،  باتک ،  رشن   . 10

نآ زا  هک  هتفای ،  راشتنا  زکرم  نیا  زا  باتک  ناونع  اه  هد  نونکات  هک 

 : تسا هلمج 
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هللا همحر  دامادریم   هّللا  هیآ  موحرم  زا  هیمسّتلا ،  هعرش   ( 1

ص:12
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 . ناشیا زا  هیداجس ،  هفیحص  حرش   ( 2

ناشیا زا  نامیالا ،  میوقت  همدقت ي  حرش   ( 3

هدنراگن زا  هیودهم ،  ههد ي  زا  يوترپ   ( 4

مولعلارحب دومحم  دیس  نیملسملاو  مالسالا  هجح  زا  نایدوعوم ، فئاظو   ( 5

ناشیا زا  دایرف ،   ( 6

تّیودهم هصرع ي  نازاتشیپ  تشادیمارگ 

نیرخآ رد  هلاس  همه  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  یناهج   زکرم 

یفّرعم ار  ّتیودهم  هصرع ي  نازاتشیپ  زا  یکی  هّیودهم ،  هکرابم ي  ههد ي  زور 

خماش ماقم  زا  ریدقت و ...  حول  روشورب ،  هوزج ،  باتک ،  رشن  اب  هدومن ، 

 . دروآ یم  لمع  هب  لیلجت  هصرع  نیا  صالخا  اب  قیدص و  نارازگتمدخ 

ّتیودهم هصرع ي  هتسجرب ي  ياه  ّتیصخش  زا  هتشذگ  ياه  لاس  رد 

 : تسا ریز  رارق  هب  اهنآ  زا  يرامش  هک  دمآ ،  لمع  هب  لیلجت 

هک ياّفوتم 1370 ق .  ینامیا ،  هیقف  رقابدّمحم  ازریم  هّللا  هیآ  ترضح   . 1

هک دراد ،  صاصتخا  تیودهم  هزوح ي  هب  ناشیا  یفیلأت  راثآ  زا  ناونع   29

 : تسا هلمج  نآ  زا 

ربکا زوف   ( 1

نارجه زوس   ( 2

مالسلا مهیلع  دّمحم   لآ  مئاق  يرای  ياه  هویش   ( 3

مالسلا هیلع  يدهم   ترضح  ياهیگژیو   ( 4

جاح هّللا  هیآ  شدنمورب  دنزرف  هناخباتک ي  رد  هک  رگید  ناونع  و 25 
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(1)  . دوش یم  تظفاحم  ناهفصا  رد  ینامیا  هیقف  يدهم  خیش 

باتک بحاص  ياّفوتم 1413 ق .  یناهجریم ،  نسح  دیس  هّللا  هیآ   ( 2

گرزب دّلجم  راهچ  رد  هک  روهّظلا »  میالع  یف  روهّدلا  بئاون  دنمشزرا « 

(2)  . تسا هدش  پاچ 

 = 1421 ق ج 1 /  ياّفوتم 9 / قّقحم ،  یلع  ردیح  خیش  جاح  هّللا  هیآ   ( 3

زا هک  ناهفصا ،  هیملع ي  هزوح ي  هتسجرب ي  دیتاسا  زا  20/5/1379 ش  . 

 . تسا هداد  شرورپ  ّتیودهم  هصرع ي  رد  يزّربم  نادرگاش  دوب و  رهد  تانسح 

هسردم ي رد  یبلاج  رایسب  فّرشت  یلعردیح  خیش  هّللا  هیآ  موحرم  يارب 

نآ يدنواهن  موحرم  ياضاقت  هب  هک  هداتفا ،  قاّفتا  کشوک )  برد  هیرقاب ( 

هتشون ي تسد  يور  زا  ار  نآ  يدنواهن  موحرم  هتشون و  دوخ  طخ  هب  ار 

(3)  . تسا هدرک  تبث  يرقبع »  گنسنارگ «  باتک  رد  ناشیا 

ءارهّزلا همطاف  باتک «  بحاص  ینامحر  همالع ي  موحرم  دنمجرا  ققحم 

ناهفصا یناهج  زکرم  رد  هک  ییاه  لاس  زا  یکی  رد  یفطصملا »  بلق  هجهب 

ینادمه دنوخآ  هّللا  هیآ  موحرم  زا  لقن  هب  ار  فّرشت  نیا  دنتشاد ،  ینارنخس 

هب دنتسه ،  تایح  دیق  رد  ناشیا  هک  دندش  علطم  نوچ  و  دندرک ،  لقن 

باتک رد  هک  هنوگنامه  ًاقیقد  ار  ناتساد  نیا  هدش و  فّرشم  ناشتمدخ 

 . دندومن عامتسا  ناشیا  زا  هدمآ ،  يرقبع 

ص:14

 ، هدـنراگن ك :  ر .  تسا .  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم   ترـضح  همانباتک ي  رد  ناـشیا  گنـسنارگ  راـثآ  یـسانش  باـتک  [ . 1 - ] 1
 . 1417 ق مق ،  يداهلا ،  ص 563 ،  ج 2 ،  يدهم ،  ترضح  همانباتک ي 
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 . ص 763 نامه ،  [ . 2 - ] 2
 . 1386 ش نارکمج ،  سدقم  دجسم  تاراشتنا  زا   ، 416 ص 413 _  ج 5 ،  ناسحلا ،  يرقبع  يدنواهن ،  [ . 3 - ] 3
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اه نیرترب  شنیزگ 

زا یبلاج  ثیدح  هب  ّتیودهم  هصرع ي  ياه  نیرترب  باختنا  يارب 

ثیدح کی  زا  يزارف  رد  هک  مینک  یم  هراشا  مالسلا  هیلع  داّجس   ماما  ترضح 

 : دیامرف یم  یلباک »  دلاخوبا  هب «  باطخ  ینالوط 

َنیرِظَْتنُْملاَو ِِهتَمامِِإب ،  َنیِلئاقلا  ِِهتَبیِغ ،  ِنامَز  َلْهَأ  َّنإ  » 

 ، ُهُرْکِذ یلاعَت    َ هّللا َّنَِأل  ٍنامَز ،  ِّلُک  ِلْهَأ  ُلَْضفَأ  ِهِروُهُِظل ، 

ِِهب ْتَراص  ام  ِهَفِْرعَْملاَو ،  ِماْهفَْألاَو  ِلوُقُْعلا  َنِم  ْمُهاطْعَأ 

َِکلذ یف  ْمُهَلَعَجَو  ِهَدَهاشُْملا ،  َِهلِْزنَِمب  ْمُهَْدنِع  ُهَبیغلا 

 ، ِْفیَّسلِاب   ِ هّللا ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  َنیدِهاجُْملا  َِهلِْزنَِمب  ِنامَّزلا 

یلِإ ِهاعُّدلاَو  ًاقْدِص ،  اُنتَعیشَو  ًاّقَح  َنوُِصلْخُْملا  ِ_َك  ئلُوا

؛  ًارْهَجَو ًاّرِس    ِ هّللا ِنید 

رظتنم تماما و  هب  دقتعم  هک  ترضح ،  نآ  تبیغ  نامز  لها 

اریز دنتسه ،  رترب  ینامز  ره  لها  زا  دنشاب ،  يو  روهظ 

هدومرف اطع  اهنآ  هب  تفرعم  مهف و  لقع ،  ردقنآ  لاعتم  دنوادخ 

 . تسا هدش  هدهاشم  دننامه  اهنآ  دزن  رد  تبیغ  هک 

هداد رارق  یناسک  دننامه  تبیغ  رصع  رد  ار  اهنآ  دنوادخ 

راکیپ هدیشک  ریشمش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا   لوسر  رضحم  رد  هک 

نایعیش یتسرد  هب  دنتسه و  صالخا  اب  یتسارب  اهنآ  دنیامن . 

ادخ نید  يوس  هب  ناهن  راکشآ و  رد  هک  دنشاب ،  یم  ام 

 . دنناوخ یم  ارف 
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ص:15
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 : دومرف سپس 

؛  ِجَرَْفلا ِمَظْعَأ  ْنِم  ِجَرَْفلا  ُراِظْتنِإ 

(1)  . دشاب یم  اه  جرف  نیرترب  زا  جرف  راظتنا 

تّیودهم هصرع ي  نامداخ  عیفر  هاگیاج 

شنیزگ يارب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا   نیز  ماما  ترضح  هک  ییوگلا  رایعم و 

 : زا تسا  ترابع  دنا ،  هدومرف  نایب  الاب  ثیدح  رد  اه  نیرترب 

رون ماما  نیرخآ  تماما  هب  داقتعا   . 1

ترضح نآ  رورّسلا  روفوم  روهظ  راظتنا   . 2

نآ وترپ  رد  هک  يراوتسا  نامیا  خسار و  داقتعا  لماک و  تخانش   . 3

 . دشاب دوهش  روهظ و  رصع  دننامه  تبیغ  نارود 

یعقاو صالخا   . 4

یقیقح يوریپ   . 5

ناهن راکشآ و  رد  قح  نید  يوس  هب  یناوخارف   . 6

نامداخ تسیل  رد  ار  دوخ  مان  دناوتب  تازایتما  نیا  نتشاد  اب  یسک  رگا 

نآ هب  مالسلا  هیلع  قداص   ماما  هک  دراد  ییالاو  هاگیاج  دنک ،  تبث  ّتیودهم  هصرع ي 

 : دیامرف یم  هدرک  هراشا 

؛  یتایَح َماّیأ  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَرْدَأ  َْولَو 

ص:16

 . 1401 ق توریب ،  یملعا ،  هسسؤم ي  ص 318 ،  ج 2 ،  جاجتحالا ،  یسربط ،  [ . 1 - ] 1
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نماد رمع  همه ي  مدرک ،  یم  كرد  ار  ترضح  نآ  ِنامز  نم  رگا 

(1)  . متسب یم  رمک  هب  تمدخ 

لاسما هدیزگرب ي  مداخ  هتسجرب و  هرهچ ي 

ترضح هتسجرب ي  مداخ  حلاص ،  دبع  مان  هب  لاف  هعرق ي  لاسما 

ناسنا هتسراو ،  هیقف  ّتیودهم ،  هصرع ي  قیدص  رگشالت  حلاصوبا ، 

خماش ماقم  هب  هتسر ،  تاقّلعت  دیق  زا  دهاجم  لماع ،  ملاع  هتسیاش ، 

تمصع و تیب  لها  هیقف  هتسویپ ،  ّتیودهم  هصرع ي  يرازگتمدخ 

هرس سدق  یناگیاپلگ   یفاص  داوجدّمحم  خیش  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  تراهط ، 

 . دومن تباصا 

! ؟  يا هتسیاش  باختنا  هچ  هو 

دشاب و یم  هّیودهم »  هدنخرف ي  ههد ي  يرازگرب «  لاس  نیمهن  لاسما 

 ، تماما نامسآ  نازورف  رتخا  نیمهن  مانمه  لاسما  هدیزگرب ي  مداخ 

باتک شگنسنارگ  راثآ  زا  یکی  دشاب و  یم  مالسلا  هیلع  هّمئألاداوج   ترضح 

 . دشاب یم  هّیودهملا »  بقانملا  یف  هّیداوجلا  فّحتلا  فیرش « : 

دوعسم دالیم  بش  رد  زین  روطس  نیا  شراگن  هک  نیا  رت  بلاج 

 . تفای ماجنا  بجر 1429 ه ) .   10 همئالاداوج (  ترضح 

*  *  *

ص:17

 . 1397 ق نارهت ،  قودصلا ،  هبتکم  ص 245 ،  هبیغلا ،  ینامعن ،  [ . 1 - ] 1
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ناگیاپلگ نازورف  نیگن  نامدای 

هتسراو یهیقف  تبیغ  نارود  رد  رازگتمدخ  یملاع  رادمان و  يا  هرهچ 

يدنمشناد تراهط ،  تمصع و  تیبلها  میرح  زا  تخسرس  یعفادم  و 

 ، تلیضف اوقت و  هوسا ي  تّما ،  نایداه  زا  هتخیهرف  يدنمشیدنا  هنازرف و 

نابز تبیغ ،  رصع  رد  تیبلها  ماتیا  لفاک  ّتیودهم ،  هصرع ي  زاتشیپ 

نایب ملق و  اب  ّتیئاهب ،  ّتیباب و  ياه  ییارس  هوای  رگاشفا  ّتیناحور ،  يایوگ 

جاح هّللا  هیآ  باطتسم  ترضح  تردق ،  ناوت و  ّدح  نیرترب  رد  شالت  و 

درگلاس نیمهاجنپ  تبسانم  هب  هرس .  سدق  یناگیاپلگ   یفاص  داوجدّمحم  ّالم 

ناشخرد قباوس  هب  هاتوک  يا  هراشا  اب  تلیضف ،  ملع و  دیقف  نآ  لاحترا 

 . لحار دیقف  نآ  هاگداز 

*  *  *

خیرات رذگ  رد  ناگیاپلگ 

 « ، ناگداپلگ ناتساب « :  دهع  رد  روشک ،  یمیدق  ياهرهش  زا  ناگیاپلگ 

يانعم هب  ناگتاپرُگ »  يولهپ « :  نابز  رد  و  ناگیاپرگ »  و «  ناگتاپلگ »  » 

ص:18
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(1)  . دش یم  هدیمان  هاگشتآ »  » 

 « ناقَذابرَج ار «  نآ  توقای  هک  دشاب ،  یم  ناقَذافرُج »  نآ « :  هدش ي  بیرعت 

(2)  . تسا هدرک  طبض 

ياه نادناخ  زا  یکی  دوب ،  عّیشت  گنهرف و  دهم  هراومه  ناگیاپلگ 

دهع رد  هک  دوب ،  يرجه  مجنپ  نرق  رد  الوکام »  لآ  ناماس «  نآ  فورعم 

 . دندوب تسایر  تواضق و  تراما ،  ياه  بصنم  ياراد  دادغب  رد  هیوب  لآ 

ياه هرهچ  دندوب و  یلجِع »  فلدوبا  ِلسن «  زا  الوکام »  لآ  » 

 : تسا هلمج  نآ  زا  هک  دنتشاد  یسانشرس 

نیدلا لالج  ریزو  الوکام ،  نب  دمحا  نب  دحاولادبع  دیعسوبا ،   . 1

 . ياّفوتم 417 ق یملید و 

 ، نیدلا لالج  ریزو  الوکام ،  نب  رفعج  نب  یلع  نب  نسح  یلعوبا ،   . 2

 . ياّفوتم 422 ق

باتک بحاص  الوکام ،  نب  رفعج  نب  یلع  نب  هّللا  هبه  مساقلاوبا ،   . 3

 : دسیون یم  شلاح  حرش  رد  توقای  هک  فلتؤملاو »  فلتخملا  » 

يارب دادغب  رد  نامز  نآ  رد  دوب و  ناگیاپلگ )  ناقذابرج ( »  لها «  يو 

(3)  . دوبن ریظن  وا 

ص:19

 . 1382 ش ناهفصا ،  مدرم ،  گنهرف  ص 689 ،  ناهفصا ،  ياه  يدابآ  اه و  مان  عماج  گنهرف  رایرهم ،  دّمحم  [ . 1 - ] 1
 . 1399 ق توریب ،  یبرعلا ،  ثاّرتلا  ءایحا  راد  ص 118 ،  ج 2 ،  نادلبلا ،  مجعم  توقای ،  [ . 2 - ] 2

 . 1357 ق نومأملا ،  راد  ِتسفا  توریب ،  یبرعلا ،  ثاّرتلا  ءایحا  راد  ص 485 ،  ج 15 ،  ءابدالا ،  مجعم  توقای ،  [ . 3 - ] 3
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 . ياّفوتم 447 ق الوکام ،  نب  رفعج  نب  یلع  نب  نیسح  هّللادبعوبا ،   . 4

 . دادغب هاضقلا  یضاق 

 ، الوکام نب  رفعج  نب  یلع  نب  هّللا  هبه  نب  یلع  رصنوبا ،   . 5

(1)  . سانش لاجر  بیدا و  رعاش ،  ثّدحم ،  هباّسن ،  ياّفوتم 475 ق . 

 . دسر یم  ياّفوتم 225 ق .  یلجع »  فلدوبا  هب «  نادناخ  نیا  بسن 

شردپ هک  دوب ،  جرک  ریما  سیردا ،  نب  یسیع  نب  مساق  فلدوبا ، 

هب روهشم  مساق ،  شرسپ  سپس  داهن ،  داینب  ار  جرک  سیردا ،  نب  یسیع 

(2)  . تخادرپ تراما  هب  نآ  رد  داد و  هعسوت  ار  نآ  فلدوبا »  » 

زین ياّفوتم 599 ق .  راّطعلا »  دمحا  نب  نسح  لاح «  حرش  رد  توقای 

ذخا يارب  ناقَذابرَج »  زا «  هبش  کی  وا  دیوگ :  یم  هدرب  مان  ناگیاپلگ  زا 

(3)  . تفر ناهفصا  ات  ثیدح 

هراومه رهش  نیا  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ناگیاپلگ  خیرات  یسررب  زا 

 . دنا هتساخرب  رهش  نیا  زا  يا  هتخیهرف  نارعاش  هدوب ،  بدا  دهم 

هب يا  هتخیهرف  رعاش  زا  یتفش  مالسالا  هّجح  ناحدام  نایم  رد  يا  هراوز 

يا هنومن  هدرب ،  مان  ناگیاپلگ  لها  زا  عناق »  هب «  صّلختم  دّمحم »  الم  مان « 

(4)  . دروآ یم  ار  شراعشا  زا 

ص:20

 . 1374 ش نارهت ،   ، 130 ص 128 _  ج 2 ،  یمالسا ،  گرزب  فراعملا  هرئاد  ك :  ر .  [ . 1 - ] 1
 . 1401 ق توریب ،  جمد ،  نیمادّمحم   ، 386 ص 379 _  ص 401 و ج 10 ،  ج 8 ،  باسنألا ،  یناعمس ،  [ . 2 - ] 2

 . ص 7 ج 8 ،  ءابدالا ،  مجعم  توقای ،  [ . 3 - ] 3
 . 1385 ش ناهفصا ،  يرادرهش   ، 165 ص 162 _  هّیرقابلا ،  رثآم  هرکذت ي  يا ،  هراوز  [ . 4 - ] 4
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تسا لقن  هرس  سدق  يدرجورب   هّللا  هیآ  موحرم  عّیشت ،  ناهج  يالعا  عجرم  زا 

 : دومرف یم  هک 

لها ناهفصا  هزوح ي  لّوا  هجرد  يالضف  مدوب ،  ناهفصا  رد  هک  یتقو 

هک مدید  مدش  فّرشم  فرشا  فجن  هب  هک  یماگنه  دندوب ،  ناگیاپلگ 

خیش یناسارخ ،  دنوخآ  تمظعرپ  هزوح ي  ِلضاف  لّوا  زراب و  ّتیصخش 

 . دوب یناگیاپلگ  هّللادبع 

ربّتلا باتک «  بحاص  1327 ق ) .   _ 1285 یناگیاپلگ (  هّللادبع  خیش 

(1)  . دنوخآ موحرم  لوصا  هقف و  تاریرقت  و  ءاضقلا »  لصف  كوکسملا « ، » 

عیفر تیب  يدرجورب ،  هّللا  هیآ  شیامرف  نشور  قادصم  زراب و  هنومن ي 

عّیشت ناهج  ردقیلاع  عجرم  یناگیاپلگ و  لامج  اقآ  یناگیاپلگ ،  یفاص 

 . دشاب یم  هرس  سدق  یناگیاپلگ   هّللا  تیآ  موحرم 

*  *  *

ص:21

 . ناهفصا انام ،  شقن  تاراشتنا  ص 2710 ،  ص 1570 و ج 7 ،  ج 5 ،  راثآلا ،  مراکم  يدابآ ،  بیبح  مّلعم  [ . 1 - ] 1
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 « یفاص هژاولگ ي « 

رد هک  دراد  یبلاج  ناتساد  یفاص »  نادناخ «  یگداوناخ  مان  صّلخت و 

 : مینک یم  هراشا  نآ  هب  نخس  هعیلط ي 

 . دوب یفاص »  شمان «  هک  تشاد  ییافص  اب  مالغ  مالسلا  هیلع  نیسح   ماما 

هک درک  هدهاشم  ار  یفاص  دش و  غاب  دراو  باحصا  زا  يرامش  اب  يزور 

فصن دزادنا و  یم  گس  يولج  ار  نآ  فصن  هتفرگ ، تسد  هب  ینان  هدرگ ي 

 . دروخ یم  دوخ  ار  شرگید 

 : تشاد هضرع  دیسرپ ،  نآ  زار  زا  نوچ 

ود ره  دنک ،  یم  يرادساپ  امش  غاب  زا  ناویح  نیا  متسه و  امش  مالغ  نم 

 . میدوب مّعنتم  بابرا  هرفس ي  زا  میدوب و  هتسشن 

دیشخب و وا  هب  ار  غاب  درک ،  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح   ماما 

 . درک اطع  وا  هب  رانید   2000

(1)  . مدومن امش  نایعیش  نارای و  ِفقو  ار  غاب  نیا  زین  نم  تفگ :  خساپ  رد  یفاص 

ص:22

 . 1418 ق مق ،  يدهلا ،  راونا  راد  ص 223 ،  ج 1 ،  نیسحلا ،  لتقم  یمزراوخ ،  [ . 1 - ] 1
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اب مالغ  زا  كّربت  يارب  ار  دوخ  نادناخ  مان  یفاص ،  هّللا  هیآ  عیفر  تیب 

 . دنا هدرک  باختنا  یفاص »  ْنادیهش «  رالاس  يافص 

هلظ ّدم  یفاص  هّللا  فطل  خیش  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم 

 : دنراد یم  هضرع  نایاپ  رد  هدروآرد ،  مظن  هب  ار  ناتساد  نیا  یلاعلا 

 « دننایفاص وت «  ِیفاص »  ِمالغ « 

دنناوج ریپ و  زا  وت  رهم  زا  رپ   

دنیالو لها  نز  درم و  زا  همه 

دنیامش ِناراثن  ناج  ّبحم و   

دنراودیّما امش  فاطلا  هب 

دنراو هدنب  ار  امش  ِنامالغ   

 « یفاص ِناونع «  نیا  هب  مسا و  نیا  هب 

(1) یفاو ضیف  کی  ره  دنهاوخ  قح   ز 

ص:23

 . 1384 ش مق ،  نوخسار ،  رشن   ، 57 ص 51 _  نیقرشم ،  باتفآ  یفاص ،  هّللا  هیآ  [ . 1 - ] 1
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هّجحلا مداخ 

مداخ بقل «  هتسیاش ي  قح  هب  هک  ّتیودهم  هصرع ي  هدیزگرب ي  مداخ 

نسحلا نب  هجح  ترضح  شیالوم  هب  ّقلعتم  هام  رد  دشاب ،  یم  هّجحلا » 

هداوناخ ي کی  رد  نابعش ،  رد 27  فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع 

يافص اب  مالغ  مان  هب  ار  دوخ  نادناخ  مان  هک  یناحور ،  یبهذم و 

نابساپ کلم  ناتسآ  هب  تمدخ  رد  هدیزگرب ،  یفاص »  ینیسح «  رابرد 

هب هدید  دندوب ،  رادروخرب  یّصاخ  يافص  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا   بحاص  ترضح 

 . دوشگ ناهج 

میرک نآرق  زا  يا  هخسن  هیشاح ي  رد  شراوگرزب  ردپ  ار  وا  ّدلوت  لاس 

ص:24
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زا لقن  هب  ینارهت ،  همالع ي  خیرات  تّجح  یلو   (1) هدرک تبث  1287 ق . 

هب ناخّروم  بلاغ  اذل  (2) و  هدومن تبث  لاس 1288 ق .  هب  ار  نآ  شدوخ 

(3)  . دنا هدرک  دیق  لاس 1288 ق .  رد  ار  شتدالو  ناشیا  زا  يوریپ 

یلو دوب ،  تلیضف  شناد و  لها  سابعّالم ،  دنوخآ  شراوگرزب :  ردپ 

زین تراجت  هب  یگدنز  هنیزه ي  نیمأت  يارب  یگنهرف  تامدخ  رانک  رد 

(4)  . دوب لوغشم 

بیدا رقابدّمحم  ّالم  یمارگ  تخد  مناخ ،  ارهز  شا :  همّرکم  ردام 

هبیرغ مولع  اب  انشآ  بطق ،  اضردّمحم  ّالم  شدنمجرا :  یئاد 

 ، يزاریش يازریم  هرجح ي  مه  یناگیاپلگ ،  یلعدّمحم  ّالم  شمناخ :  ردپ 

لالز همشچ ي  زا  دروخ و  یم  دنویپ  اّرماس  باحصا  هب  رذگهر  نیا  زا  هک 

ناج هب  نارک  یب  تدارا  نازوس و  قشع  ِشون  هعرج  ارماس  باحصا 

(5)  . دشاب یم  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  نامز ،  رصع و  بحاص  ناناج ، 

هداوناخ نوناک  رد 

شناد لها  ياهومع  هلضاف ،  ردام  دنمشناد ،  ردپ  بتکم  رد  یفاص  موحرم 

ص:25

 . ص 269 ج 2 ،  تازاجالا ،  یف  تالسلسملا  یفجن ،  یشعرم  [ . 1 - ] 1
 . ص 331 ج 1 ،  رشبلا ،  ءابقن  ینارهت ،  [ . 2 - ] 2

 . 1381 ش ناهفصا ،  انام ،  شقن  ص 2949 ،  ج 8 ،  راثآلا ،  مراکم  يدابآ ،  بیبح  [ . 3 - ] 3
 . نامه یشعرم ،  [ . 4 - ] 4

هرامش ي هنیفس ،  همانلصف ي  دیفم ،  نیـسح  ك :  ر .  يودهم ،  گنهرف  جیورت  هعـسوت و  رد  ارماس  بتکم  شقن  دروم  رد  [ . 5 - ] 5
 . نارهت ناتسبات 1385 ش .   ، 140 ص 103 _   ، 11
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ّالم تلیضفاب (  ياه  یئاد  و  مساقلاوبا )  ّالم  دمحا و  ازریم  تلیضف (  و 

هک ناگیاپلگ  ناگتخیهرف  رگید  و  بطق )  مساقلاوبا  ّالم  اضردّمحم و 

زا دیدرون ،  رد  تعرس  هب  ار  یّقرت  جرادم  دوبن ،  مک  ماّیا  نآ  رد  ناشدادعت 

ار ناگیاپلگ  هزوح ي  تخادرپ و  ینید  مولع  لیصحت  هب  یناوجون  زاغآ 

رضحم زا  هدافتسا  يارب  دیدن ،  یفاک  شا  ینورد  ياه  هتساوخ  عابشا  يارب 

 . دش ناهفصا  یهار  ناهفصا ،  هزوح ي  زّربم  دیتاسا 

ینارون ياضف  رد 

هّللا هیآ  موحرم  دروم  رد  ّتیدحا  ترضح  تایانع  نیرتگرزب  زا  یکی 

 . دوب ماّیا  نآ  رد  ناهفصا  هزوح ي  ینارون  یناحور و  ياضف  یفاص 

رد ناهفصا  هزوح ي  هب  شدورو  ياهزور  نیتسخن  زا  یفاص  هّللا  هیآ 

رصع و رداون  زا  یگمه  هک  تفای ،  روضح  ناگرزب  زا  یناگتخیهرف  نایم 

 : تسا هلمج  نآ  زا  هک  دندوب ،  رهد  تانسح 

 . ( 1365 ق  _ 1284 یناهفصا (  نسحلاوبا  دیس  هّللا  هیآ   . 1

 . ( 1380 ق  _ 1292 يدرجورب (  نیسح  اقآ  جاح  هّللا  هیآ   . 2

 . ( 1377 ق  _ 1294 یقوسراهچ (  نسح  دیس  جاح  هّللا  هیآ   . 3

 . ( 1396 ق  _ 1297 بابرا (  میحر  اقآ  جاح  هّللا  هیآ   . 4

گرزب دیتاسا  رضحم  رد 

داّقو نهذ  راشرس ،  قشع  اب  ناوارف ،  یملع  هتخودنا ي  اب  یفاص  هّللا  هیآ 

ناهفصا رابرپ  هزوح ي  دراو  ای 1306 ق .  لاس 1305  رد  دادادخ ،  دادعتسا  و 

ص:26
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رد هدومن ،  ینیچ  هشوخ  نف  دیتاسا  زا  کی  ره  یملع  نمرخ  زا  هدش ، 

دیتاسا رضحم  زا  هداهن ،  ماگ  داهتجا  عیفر  هّلق ي  هب  یهاتوک  تّدم 

 . تسا هدومن  تفایرد  داهتجا  هزاجا ي  شراوگرزب 

لاس بیترت  هب  ناهفصا  رد  یفاص  هّللا  هیآ  دیتاسا  زا  يرامش  یماسا 

 : دشاب یم  ریز  حرش  هب  ناشتافو 

 . زا 1311 ق دعب  ياّفوتم  یناکرسیوت ،  یلعدّمحم  ازریم   . 1

 . [ 1313 ق  _ 1226 تاضور [  بحاص  رقابدّمحم  دیس   . 2

 . ياّفوتم 1314 ق مالکلا ،  ناونع  بحاص  یکراشف ،  رقابدّمحم  ّالم   . 3

 . ياّفوتم 1318 ق یماما ،  برد  عیدب  ازریم   . 4

 . [ 1318 ق  _ 1271 یفجناقآ [  ردارب  مالسالا ،  هقث  یلعدّمحم  خیش   . 5

 _ 1235 تاضور [  بحاص  ردارب  یقوس ،  راهچ  مشاهدّمحم  ازریم   . 6

 . [ 1318 ق

 . [ 1328 ق  _ 1243 یئاقشق [  ناخ  ریگناهج   . 7

 . [ 1332 ق  _ 1262 یناهفصا [  یفجن  اقآ  هب :  روهشم  یقتدّمحم ،  خیش   . 8

 . [ 1333 ق  _ 1273 سّردم [  یقتدّمحم  ازریم   . 9

 . [ 1333 ق  _ 1249 یناشاک [  دّمحم  ّالم  دنوخآ   . 10

 . [ 1342 ق  _ 1264 يا [  هچرد  رقابدّمحم  دیس   . 11

 . [ 1346 ق  _ 1278 یفجن [  اقآ  ردارب  یناهفصا ،  هّللارون  اقآ   . 12

سیردت هصرع ي  رد 

هک تشاد  يدنمورین  سیردت  هزوح ي  ینابر  تایانع  زا  یفاص  هّللا  هیآ 
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ص:27
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زا دندرب و  یم  هرهب  شرضحم  زا  مالسلا  هیلع  قداص   ماما  بتکم  نادرگاش 

 . دندرک یم  ینیچ  هشوخ  شا  یملع  ناوارف  ياه  هتخودنا 

يو دوب ،  ریاد  ناهفصا  دروامین »  هسردم ي «  رد  وا  سیردت  هزوح ي 

نادرگاش تخادرپ و  یم  لوصا  هقف و  سیردت  هب  هسردم  نیا  رد 

هیکت تیعجرم  دنسم  رب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دومن ،  تیبرت  يا  هتسجرب 

یناگیاپلگ نیّدلا  لامج  دیس  جاح  هّللا  هیآ  دوب :  هلمج  نآ  زا  هک  دنداد ، 

 . [ 1377 ق  _ 1295 ] 

داهتجا هّلق ي  رب 

شفیرش رمع  زا  لاس  زا 23  شیب  هک  لاس 1310 ق .  هب  یفاص  هّللا  هیآ 

هب یهقف  لکشم  لئاسم  رد  ییاه  هلاسر  شراگن  زا  سپ  تشذگ  یمن 

لیان یناهفصا  هّللا  رون  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  شداتسا  زا  داهتجا  هزاجا ي  تفایرد 

 : تسا دوجوم  ًانیع  هک  دمآ 

ص:28
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ص:29
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یناهفصا هّللارون  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  داهتجا  هزاجا ي  نتم 

یناگیاپلگ یفاص  داوج  دّمحم  الم  جاح  هّللا  هیآ  يارب 

ص:30
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هّللارون اقآ  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  داهتجا  هزاجا ي  زا  ییاهزارف 

 : هرس سدق  یفاص   داوج  ّالم  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  هب  هرس ،  سدق  یناهفصا  

هراتخاو هناسحإب ،  هیلع  یلاعت  هّللا  َّنم  نم  هلمج  نم  َّنإ  َّمث  ... 

بّذهملاو لماعلا ،  ملاعلا  بانج  هنارقأو ،  هلثامأ  نیب  نم  هابتجاو 

 ، بیدألا بیرألا  فیرَعلا ،  رّحبتملاو  فیرطغلا ،  مَلَعلا  لضافلا ، 

هّیسدقلا هّوقلاو  هخساّرلا ،  هکلملا  بحاص  بیبَّللا ،  هیقفلاو 

 : یلیلخو یخأ  هّللا ؛  هفرعم  راحب  یف  صئاغلا  هخماّشلا ، 

ّهنإف هیضارمل ،  یلاعت  هّللا  هقّفو  یناگیاپلگلا ،  داوجدّمحم  خیّشلا 

نم ههربو  ناوألا ،  نم  ًارهد  یّنم  دافتسإ  دق  یلاعت ،  هّللا  همّلس 

وأ هجاومأ ،  ًامطالتم  ًاراّخذ  ًارحب  دمحلا _  هلو  هتدجوف _  نامّزلا ، 

 . هجاهنمو هلیبس  ًابعص  ًاخماش  ًالبج 

 . داّقن مهف  نع  تکس  تکس ؛  ناو  داّقو ،  نهذ  نع  مّلکت  مّلکت ؛  نإف 

هکلم نم  هجرد  عنمأ  یلإ  هتقیرط  هماقتساو  هتحیرق  هدوجب  غلبف 

نأ هلف  دادّسلاو ،  لضفلا  جرادم  نم  هجردم  ینسأو  داهتجإلا ، 

لالحلا لئاسم  نم  هجرختساو  ماکحألا ،  نم  هطبنتسإ  امب  لمعی 

 . دیلقّتلا هیلع  مرحیو  مارحلاو ، 

هردص هعس  یف  هبرقی  نم  نیرضاحلا  یف  تدجو  ام  يرمعلو  ... 

هماقتساو هتقیلس  نسحو  همزع  هناتمو  همهف  هدوجو  هردق  ههابنو 

نع حتفیو  بقاّثلا ،  هنهذب  قیاقّدلا  تالضعم  نع  فشکی  هتقیرط . 

دیقفو هلابن  یف  ریظّنلا  میدع  بقاّنلا ،  همهفب  قئاقحلا  تالّفقم 
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(1)  ... هنارقأو هلاثمأ  یف  لیدبلا 

ص:31

 . 1310 ق مارحلا ،  هّجحیذ  خیرات  هب  [ . 1 - ] 1

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6758/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
http://www.ghaemiyeh.com


 : هتکن دنچ 

زا هک  یناهفصا ،  هّللارون  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  يالاو  ّتیصخش  هب  هّجوت  اب 

ازریم يزاریش و  يازریم  هورع ،  بحاص  هیافک ،  بحاص  زّربم  نادرگاش 

یگلاس رد 23  هک  قوف  هزاجا ي  خیرات  هب  هّجوت  اب  (1) و   ، دوب یتشر  هّللا  بیبح 

زا ییاهزارف  هک  نآ  دنلب  تاریبعت  هب  هّجوت  اب  و  هتفای ،  شراگن  یفاص  هّللا  هیآ 

کی رد  مهنآ  لاس ،  ّنس و  نآ  رد  یفاص  هّللا  هیآ  خماش  ماقم  دیدرگ ،  لقن  نآ 

 ، درک یم  تکرش  نآ  رد  رفن  رازه  کی  دودح  رد  هک  گرزب  یسرد  هزوح ي 

(2)  . دوش یم  نشور  یبوخ  هب 

خیش هّللا  هیآ  شداتسا  يوس  زا  يرگید  هزاجا ي  ماّیا  نامه  رد 

ردارب 1332 ق ] .   _ 1262 یفجن [ »  اقآ  هب «  روهشم  یناهفصا ،  یقتدّمحم 

اب زین  وا  تسا .  دوجوم  ًانیع  هک  هدش  رداص  هّللارون ،  اقآ  جاح  رتگرزب 

شداهتجا دنمورین  هکلم ي  نتشادرب  هدوتس ،  ار  یفاص  هّللا  هیآ  يدنلب  تاریبعت 

(3)  . تسا هدومن  رداص  ار  شطابنتسا  هب  لمع  هزاجا ي  هداد ،  یهاوگ 

هزاجا خیاشم  زا 

 ، هدرک تفایرد  یتیاور  هزاجا ي  شدیتاسا  زا  يرامش  زا  یفاص  هّللا  هیآ 

ص:32

یعامتجا یملع  خـیرات  يودـهم ،  نیدـلا  حلـصم  دیـس  ك :  ر .  هّللارون :  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  عیفر  هاگیاج  اـب  ییانـشآ  يارب  [ . 1 - ] 1
 . 217 ص 9 _  ج 2 ،  ناهفصا ، 

 . ص 19 نامه ،  [ . 2 - ] 2
 . 532 ص 241 _  ج 1 ،  نامه ،  ك :  ر .  یفجن :  اقآ  هّللا  هیآ  یملع  ماقم  اب  ییانشآ  يارب  [ . 3 - ] 3
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 : تسا هلمج  نآ  زا  هک 

یفجناقآ هب  روهشم  یقتدّمحم ،  خیش   . 1

مالسالا هقث  یلعدّمحم ،  خیش   . 2

یناهفصا هّللارون  خیش   . 3

یسردم یقتدّمحمریم   . 4

ینارهت یلیلخ  نیسح  ازریم   . 5

نتم هک  دوب ،  یفجن  یشعرم  هّللا  هیآ  هزاجا ي  خیاشم  زا  دوخ  و 

لاح حرش  اب  هارمه  تازاجالا »  یف  تالسلسملا  باتک «  رد  شا  هزاجا 

(1)  . تسا هدیسر  عبط  هب  يرصتخم 

هّرغ ي رد  یشعرم  هّللا  هیآ  يارب  یفاص  هّللا  هیآ  یتیاور  هزاجا ي 

 . تسا هدش  رداص  مارحلا 1355 ق .  مرحم 

ص:33

 . 271 ص 269 _  ج 2 ،  تازاجالا ،  یف  تالسلسملا  یشعرم ،  [ . 1 - ] 1

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6758/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


ترضح هب  یفاص  داوج  دّمحم  الم  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  یتیاور  هزاجا ي 

 . مارحلا 1355 ق مرحم  هّرغ ي  خیرات  هب  یفجن ،  یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  هّللا  هیآ 

ص:34
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ناگیاپلگ هب  تشگزاب 

رت بسانم  دوخ  تفرشیپ  يارب  ار  گرزب  زکارم  هراومه  گرزب  نادرم 

 ، دننیب یم  هتسب  ار  تفرشیپ  یقرت و  هار  کچوک  ياهرهش  رد  و  دنبای .  یم 

هب ات  دنروایب  يور  گرزب  ياهرهش  هب  هک  دننک  یم  شالت  رذگهر  نیا  زا 

 . دنوش لیان  يرتشیب  تالامک 

یبصانم تاماقم و  همه ي  هب  هک  دنوش  یم  ادیپ  يدارفا  تردن  هب  یلو 

دوخ هاگداز  هب  قلعتم  ار  دوخ  دز ،  اپ  تشپ  دننیب ،  یم  دوخ  يورارف  هک 

همه ي دیاب  متسه و  كاخ  بآ و  نیا  لها  نم  دنیوگب :  دننادب و 

تردق مامت  اب  مدنب و  راک  هب  نیمزرس  نیا  رد  ار  ما  يدادادخ  ياهدادعتسا 

 . مشاب دوخ  موبوزرم  تمدخ  رد 

جرادم نیرترب  هب  ندیسر  زا  سپ  هک  دوب  ردان  دارفا  نیا  زا  یفاص  هّللا  هیآ 

زج هب   1378  _ 1316 مامت [  لاس  تشگزاب و 60  دوخ  هاگداز  هب  یملع 

نوچ دنکفا ،  تماقا  لحر  ناگیاپلگ  رد  1327 ق ] .  ياه 1325 _  لاس 

دومن و نشور  ار  ناگیاپلگ  ياه  هیاپهوک  کیرات  يایاوز  تخوس و  عمش 

 ، دنتفرگ نایم  رد  نازورف  ینیگن  نوچ  ار  وا  زین  ناگیاپلگ  سانشردق  مدرم 

نمرخ زا  دندینش ،  ناج  شوگ  اب  ار  شیاه  هیصوت  دنداهن ،  ندرگ  ار  شرماوا 

 . دندش دنم  هرهب  شیاه  يرگ  نشور  تاداشرا و  زا  دندیچ و  هشوخ  شا  یملع 

يرون هّللا  لضف  خیش  رانک  رد 

يرون هّللا  لضف  خیش  موحرم  هّجوت  هطورشم و  تضهن  يریگ  جوا  ماگنه  هب 

ص:35
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ندوب هعورشم »  زور «  نآ  حالطصا  هب  نآ و  یمالسا  ّتیوه  ظفح  هب 

ّداضت رد  اهنآ  يدایا  سیلگنا و  دصاقم  هشیدنا و  اب  نوچ  هک  هطورشم ، 

دندرک و یم  تیامح  هاوخ  يدازآ  نّویلم و  مان  هب  یصاخشا  زا  اهنآ  و  دوب ، 

زا هورگ  نیا  دندرک ،  یم  جیورت  نآ  یمالسا  ّدض  بلاق  رد  ار  هطورشم 

هضراعم و هب  هّللا  لضف  خیش  موحرم  اب  بآم  یگنرف  ناهاوخ  هطورشم 

 . دنتخادرپ هلباقم 

مارتحا لابقتسا و  دروم  دش و  نارهت  دراو  عاضوا  نیا  رد  یفاص  هّللا  هیآ 

ماما هیشاح ،  بحاص  مساقلاوبا  ازریم  نوچ  نامز ،  نآ  گرزب  ياملع 

راکفا ساسا  رب  و  تفرگ ،  رارق  يرون  هّللا  لضف  خیش  موحرم  هعمج و 

یسایس هویش ي  هک  یتخانش  كرد و  و  یمالسا ،  ّشغ  ّلغ و  یب  فاص و 

اب تسناد ،  یمن  تموکح  تسایس و  زا  ادج  ار  مالسا  تشاد و  یمالسا 

دش و ادص  مه  دوب ،  هعورشم  هطورشم ي  ِرادفرط  هک  خیش  موحرم 

مالسا ریسم  رد  یساسا  نوناق  حالصا  هب  هعورشم ،  هطورشم ي  هلأسم ي 

 . دیدرگ یهتنم 

يراد زا  درک و  ادف  هار  نیا  رد  ار  دوخ  سیفن  سفن  يرون  هّللا  لضف  خیش 

ِرس سیلگنا ،  رودزم  یبّالق و  ناهاوخ  يدازآ  رگید  ینمرا و  ناخ  مرپی  هک 

 . دومن لابقتسا  دندوب  هدرک  اپ 

هّللا لضف  خیش  موحرم  زا  هک  یفیطل  تاریبعت  هلمج  زا  یفاص  هّللا  هیآ 

ارچ هک  دسرپب  مدرم  نیا  زا  تسین  یسک  هک « :  دوب  نیا  درک  یم  لقن 

حالطصا هب  ام  روشک  رد  ات  دننک  یم  جرخ  لوپ  همه  نیا  اه  یسیلگنا 
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. » ! ؟  دوش اپرب  تلادع  سلجم 

ص:36
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خیش هّللا  هیآ  موحرم  تحارص  تبالص و  تعاجش ،  ياه  هنومن  زا 

زا ياهب  هب  هناگیب ،  هطلس ي  شریذپ  هب  وا  نداد  هن  نت  يرون ،  هّللا  لضف 

 . دوب شناج  نداد  تسد 

ار نارهت  نیدهاجم  هک  یماّیا  رد  دندومرف :  یم  لقن  یفاص  هّللا  هیآ 

ای دندوب ،  فلاخم  هطورشم  اب  هکنانآ  هچ  نیّدبتسم ،  دندوب و  هدرک  رّخسم 

يریگتسد و رازآ و  دروم  دندوب ،  هعورشم  هطورشم ي  رادفرط  هک  اهنآ 

دیس دوب ،  هرصاحم  تحت  دوخ  لزنم  رد  خیش  موحرم  دندوب و  رورت 

تروص هب  مادعا  لامتحا  خیش  دروم  رد  هدش و  دیعبت  یناهبهب  هّللادبع 

؟  درک دیاب  هچ  دندیسرپ :  نم  زا  دوب ،  حرطم  يّدج 

 ، هتفرگ رارق  دصق  ءوس  دروم  هار  نیب  رد  هنطلسلا  ریشم  زورما  متفگ : 

 ، هتخادنا هکسلاک  رد  ار  شدوخ  وا  هدرک ،  کیلش  وا  يوس  هب  نیدهاجم 

تساوخرد سور  ترافس  زا  ًاروف  وا  هدیناسر ،  لزنم  هب  ار  وا  یچروس 

ضّرعت زا  ات  دندرک ،  بصن  شلزنم  رس  رب  ار  هیسور  مچرپ  اهنآ  و  هدرک ، 

 . دنامب نوصم  نیدهاجم 

! ؟  موش هدنهانپ  هیسور  هب  مه  نم  دییوگ  یم  ینعی  دندومرف : 

مهتم سور  ترافس  اب  طابترا  هب  ار  امش  هتشذگ ،  اهنیا  زا  بلطم  متفگ : 

سور ترافس  هب  هک  دنا  هدرک  رشتنم  يا  همان  امش  مان  هب  دنا و  هدرک 

 ! ! دیا هتشون 

؟  دیا هدید  ار  همان  نآ  امش  دندومرف : 

هک تسا  نیا  مدوصقم  دشاب ،  یم  ارتفا  تمهت و  هک  مناد  یم  نم  متفگ : 
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 . تسه تاعیاش  هنوگ  نیا  جراخ  رد 

ص:37

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


ماقم رد  ءادهّشلادیس  ترضح  هک  یماگنه  اروشاع  زور  دندومرف : 

دنراذگن ات  دنداد ،  یم  رس  وهایه  دندرک و  یم  دایرف  دمآرب ،  تّجح  مامتا 

 . دوش هدینش  ترضح  نآ  نانخس 

منزب ار  مفرح  نم  دنراذگ  یمن  تسا ،  لاونم  نامه  هب  عضو  زین  نونکا 

 . میوگب خساپ  دننز  یم  نم  هب  هک  ییاه  تمهت  زا  و 

و موش ! ؟  هدنهانپ  راّفک  هب  دوخ  سفن  ظفح  يارب  نم  هک  تسا  زیاج  ایآ 

! ؟  منزب ملزنم  يالاب  ار  سور  مچرپ 

میآ یم  رامش  هب  مالسا  لوا  زارط  ياملع  زا  بناجا  راّفک و  رظن  رد  نم 

ِرس رب  ار  راّفک  مچرپ  دوخ  ناج  ظفح  يارب  نم  رگا  مشابن _  ای  مشاب  هچ  _ 

 ! دوش هدنهانپ  رفک  هب  مالسا  هک  تسا  نیا  لثم  منزب  ما  هناخ 

میب زا  هک  نیا  زا  تسا  رتاراوگ  رت و  ناسآ  نم  يارب  دنشکب  ارم  اهنیا  رگا 

 . موش هدنهانپ  رافک  هب  دوخ  ناج 

موحرم نید  نانمشد  عفن  هب  عاضوا  ینوگرگد  خیش و  تداهش  زا  سپ 

دعسا رادرس  ینمرا ،  مرپی  ّطلست  تیعضو و  نآ  ندید  بات  یفاص  هّللا  هیآ 

كرت ار  نارهت  اذل  و  تشادن ،  ار  ینباکنت  ناخ  یلو  دّمحم  يرایتخب و 

(1)  . دش ناگیاپلگ  راپسهر  ناهفصا  مق و  ریسم  زا  هدرک ، 

نطو هب  تشگزاب 

 . بجر 1327 ق رد 13  يرون  هّللا  لضف  خیش  هّللا  هیآ  تداهش  زا  سپ 

ص:38

 . 1360 ش نارهت ،  تثعب ،  داینب   ، 9 ص 7 _  همدقم _  همان _  یفاص  یفاص ،  هّللا  هیآ  [ . 1 - ] 1
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تماقا لحر  اجنآ  رد  رمع  نایاپ  ات  تشگزاب و  دوخ  هاگداز  هب  یفاص  هّللا  هیآ 

دوب ناشیا  راظتنا  رد  هّیملع  ياه  هزوح  رد  هک  یبصانم  همه ي  زا  دنکفا و 

 . دیشوپ مشچ 

 ، سیردت فیلأت ،  لوغشم  ناگیاپلگ  رد  مامت  لاس  یفاص 60  هّللا  هیآ 

ياه هقرف  اب  ناما  یب  هزرابم ي  بالط ،  تیبرت  سفن ،  بیذهت  قیقحت ، 

اب ییورایور  یّلحم ،  نیناوخ  یتلود ،  ماّکح  اب  دیدش  يریگرد  هارمگ ، 

جیورت یبهذم ،  رئاعش  يایحا  ناخاضر و  نارود  دسافم  باجح و  فشک 

نشج و سلاجم  سیسأت  هّیمطاف ،  اروشاع و  ماّیا  رد  يرادازع  سلاجم 

 . دش نابعش  همین  ماّیا  رد  هژیو  هب  یبهذم ،  دایعا  رد  رورس 

حرش دوب ،  داعبالا  ریثک  فارطالا و  عماج  یتیصخش  یفاص  هّللا  هیآ 

ام باب «  زا  یلو  دجنگ ،  یمن  تاحفص  نیا  رد  ناشیا  تازرابم  تامدخ و 

ياهشالت فلتخم  داعبا  هب  هاتوک  يا  هراشا  هّلک »  كرتی  هّلک ال  كردی  ال 

 : دوش یم  توافتم  ياه  هصرع  رد  ناشیا 

 : فیلأت هصرع ي  رد 

اریگ و ینایب  ابیز ،  یّطخ  اویش ،  یملق  ناور ،  یعبط  زا  یفاص  هّللا  هیآ 

مظن و هب  يدنمشزرا  راثآ  رذگهر  نیا  زا  دوب ،  رادروخرب  ریذپلد  یبولسا 

یعامتجا و یثارم ،  حیادم ،  قالخا ،  فراعم ،  لوصا ،  هقف ،  رد  رثن ، 

 : میوش یم  انشآ  اجنیا  رد  اهنآ  نیوانع  اب  هک  هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  یسایس 

یهّنلاو رمألا  عامتجا   . 1

ءاهب باب و  ّدر  رد  اویش ،  راعشا   . 2
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موظنم هقف  لوصا   . 3

هّدض نع  یهّنلا  یضتقی  یّشلاب ء  رمألا   . 4

یعقر هحفص   55 1330 ش .  نارهت ،  پاچ  هّیدالیم ،  تراشب   . 5

فقولا عیب   . 6

 _ یبرع هّیودهملا _  بقانملا  یف  هّیداوجلا  فّحتلا   . 7

ننّسلا ّهلدا  یف  حماسّتلا   . 8

حیجاّرتلاو لداعّتلا   . 9

نیلیلّدلا نیب  عمجلا   . 10

يراصنا خیش  لئاسر  رب  هیشاح   . 11

یمق يازریم  نیناوق  رب  هیشاح   . 12

 . لاس 1323 ق هب  هقف ،  لوصا  رد  يا  هموظنم  هّیهبلا ،  ررّدلا   . 13

رد لاس 1424 ق .  هب  هدومن ،  یناوخزاب  لاس 1330 ق .  هب  هدورس ، 

 . تسا هدش  رشتنم  نافرع  جنگ  هسسؤم ي  يوس  زا  يریزو ،  هحفص ي   279

نایاوشیپ یثارم  حیادم و  رد  تیب  لماش 15000  رعش ،  ناوید   . 14

 . مالسلا هیلع  نامزلا   بحاص  يدهم  ترضح  ناناج  ناج  هژیو  هب  موصعم ، 

ءازجإلا یف  هلاسر   . 15

سمخلا یف  هلاسر   . 16

طرشلا رایخ  یف  هلاسر   . 17

بیعلا رایخ  یف  هلاسر   . 18

هّیمیرّحتلا ههبشلا  یف  هلاسر   . 19
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هروصحملا ههبشلا  یف  هلاسر   . 20

ص:40
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قلطملا ّنّظلا  یف  هلاسر   . 21

کّشلاو ّنّظلاو  عطقلا  یف  هلاسر   . 22

تّالغلا یف  فرصت  یّتلا  نوؤملا  یف  هلاسر   . 23

یعقر هحفص   64 1360 ش .  تثعب ،  داینب  نارهت ،  پاچ  همان ،  یفاص   . 24

(1) بیذهّتلا حرش  یف  بیرألا  هینغ   . 25

.ق  1400 مق ،  پاچ  ناخاضر ،  هایس  نارود  موظنم  خیرات  قحلا ،  هملک   . 26

تایآ و زا  هتفرگرب  رثن ،  مظن و  هب  دنپ ،  لماش 100  شناد ،  جنگ   . 27

یلع اقآ  جاح  هّللا  هیآ  شدنبلد  دنزرف  يارب  زردنا  دنپ و  ناونع  هب  تایاور ، 

هّلظ ماد  یفاص 

ص:41

 : مان هب  لوصا  رد  دّلجم  راهچ  رد  یباتک  نیققحملا ،  رخف  شدنزرف :  ياضاقت  بسح  رب  ياّفوتم 726 ق .  یلح ،  همالع ي  [ . 1 - ] 1
 ، هداهن مان  لوصالا »  ملع  یلا  لوصولا  قیرط  بیذـهت  هدرک و «  صیخلت  ار  نآ  سپـس  هتـشون ،  لوصالا »  ملع  یلا  لوصولا  هیاـهن  » 

دوب اه  هزوح  یـسرد  باتک  ملاعم  زا  شیپ  باتک  نیا  دوش .  یم  هدیمان  زین  لوصالا »  بیذهت  و «  لوصولا »  بیذهت  ًاراصتخا « :  هک 
شش و    170  _ 165  / 13 هعیرذلا :  حرش   ناونع  ینارهت 23  همالع ي  تسا ،  هدش  هتشون  نآ  رب  يدایز  یـشاوح  حورـش و  اذل  و  ، 
ناهج یمومع  ياه  هناخباتک  رد  ار  نآ  یطخ  هخسن ي  یئابطابط 23  ققحم  هدرک و  دای  نآ  يارب   ( 54  / 6 هعیرذلا :  هیشاح (  ناونع 

 ، سلجنآ سول  ندنل ،  نامرک ،  نیمظاک ،  زاریش ،  رالاسهپـس ،  يوخ ،  نارهت ،  تایهلا  ناهفـصا ،  يوضر ،  سدق  ناتـسآ  نوچ :  ، 
 _ ص 109 یّلحلا ،  همـالعلا  هبتکم  تسا ( .  هداد  شرازگ  هدرک و  ییاسانـش  دراوراـه  فرـشا و  فـجن  نارهت ،  يزکرم  یـشعرم ، 

رد 202 فلؤم  يابیز  طخ  هب  نآ  سیونتسد  هخـسن ي  هک  دشاب  یم  یفاص  هّللا  هیآ  ملق  هب  نآ  دنمدوس  حورـش  زا  یکی   ( .      111
هینم ار «  نآ  ِناونع  عبانم  زا  يرایـسب  رد  تسا      .  دوجوم  یلاعلا  هّلظدـم  یفاـص  هّللا  فطل  اـقآ  جاـح  هّللا  هیآ  هناـخباتک  رد  هحفص 

 . تسا هدرک  تبث  بیذهتلا »  حرش  یف  بیرألا  هینغ  ار «  نآ  ّفلؤم  یلو  دنا  هدروآ  بیرألا » 

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6758/AKS BARNAMEH/#content_note_41_1
http://www.ghaemiyeh.com


يالوم راصق  تاملک  زا  هملک ،  لماش 1000  نافرع ،  جنگ   . 28

یعقر هحفص   198 1327 ش .  نارهت ،  یگنس ،  پاچ  مظن ،  هب  مالسلا ،  هیلع  نایقتم  

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا   ربمایپ  راصق  تاملک  زا  هملک ،  لماش 1000  رهگ ،  هنیجنگ ي   . 29

نآ موس  پاچ  یعقر و  هحفص   226 نارهت ،  پاچ 1356 ق .  مظن ،  هب 

 . یعقر هحفص   223 مق ،  1374 ق . 

مالسلا مهیلع  راهطا   هّمئا ي  مرکا و  ربمایپ  یثارم   . 30

یگنس پاچ  دّلجم ،  ود  رد  حاّجنلا ،  حاتفمو  حالفلا  حابصم   . 31

 + 438 يوفطصم ،  نارهت ،  یبرس 1374 ق .  پاچ  نارهت و  1322 ق . 

یعقر هحفص   392

 . دشاب یم  ّتیئاهب  ّدر  تماما و  رد  نآ  مود  دلج  هک  نافرعلا ،  سیافن   . 32

 : تیودهم هصرع ي  رد 

 ، دوب هادف  انحاورا  رصع  ّیلو  ترضح  ناگتخابلد  زا  یکی  یفاص  هّللا  هیآ 

هب یلوم ،  قشع  هب  یلوم ،  دای  هب  یلوم ،  مان  هب  شتکرب  اب  رمع  همه ي  هک 

 . تسا هدش  يرپس  یلوم  روهظ  هار  هب  مشچ  یلوم و  راظتنا 

رد هژیو  هب  راثآ  رطس  رطس  زا  ناوارف  قایتشا  نازوس و  قشع  نیا 

 . تسا رگ  هولج  وا  زغم  رپ  زغن و  راعشا  يال  هبال 

 : نوچ يدنمشزرا  راثآ  رب  هوالع  وا 

روهظ تراشب   . 1

هّیودهملا بقانملا  یف  هّیداوجلا  فّحتلا   . 2

همان یفاص   . 3
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روهظ هب  قایتشا  راهظا  ّتیرشب ،  یجنم  عیفر  هاگیاج  رد  تیب  نارازه 

زوس زاربا  تبیغ ،  لوط  زا  هاکناج  ياه  هلان  ارهز ،  فسوی  رورّسلاروفوم 

يارب يرامش  هیناث  یگتخابلد و  یگدادلد و  راظتنا و  لوط  زا  زادگ  و 

ناور هرهچ  رب  هدید  کشا  اب  هدورس ،  لد  قامعا  زا  لاصو ،  نارود  ندیسر 

 . تسا هدومن  تبث  ریمض  حول  رب  لد  نوخ  اب  هتخاس ، 

دادعت هک  دهد  یم  لیکشت  ار  وا  گرزب  ناوید  مظعا  تمسق  راعشا  نیا 

 . دشاب یم  تیب  رب 15000  غلاب  نآ  تایبا 

ییادز ههبش  هصرع ي  رد 

نامیا و زرم  نارادساپ  مهم  فئاظو  زا  یکی  ناشیدنادب  هب  خساپ 

 . تسا فراعم  دیاقع و  روشک  نانابزرم 

 ، نارادرواب نایم  رد  يداقتعا  تاهبش  زورب  لمج و  گنج  زا  سپ 

دیزگرب ار  شبتکم  ناگتخیهرف  زا  رفن   10 مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما   نایقتم  يالوم 

اهنآ یماسا  هعمج  زور  هتفه  ره  هک  داد  روتسد  عفار »  یبا  نب  هّللادیبع  هب «  و 

 . دنشاب وگخساپ  اهنآ  دراد  يا  ههبش  سک  ره  ات  دنک ،  تئارق  مدرم  يارب  ار 

 ، دنا هدش  روهشم  نینمؤملاریما »  تاقث  هب «  هک  ار  دارفا  نیا  یماسا 

(1)  . تسا هدروآ  لئاسّرلا »  باتک «  رد  ینیلک  موحرم 

ترضح یتسیزرید  هعماج »  باتک «  رد  مالسلا  هیلع  قداص   ماما  هک  یماگنه 

هدهاشم ار  نایعیش  نایم  رد  ههبش  کش و  ندش  رادیدپ  تبیغ و  لوط  مالسلا ، هیلع  هّللا    هیقب 

ص:43

 ، یـسلجم ص 234 ؛  ج 30 ،  هعیّـشلا ،  لـئاسو  یلماـع ،  ّرح  خیــش  ص 174 ،  هّـجحملا ،  فـشک  سوواـط ،  نـبا  دیـس  [ . 1 - ] 1
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 . ص 75 ج 2 ،  هّمئالا ،  بیتاکم  یجنایم ،  ص 7 ؛  ج 30 ،  راونالاراحب ، 
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(1)  . تسیرگ نامزلارخآ  نایعیش  لاح  هب  هدید  دنزرف  غاد  ِردام  دننامه  دومن ، 

هقرف ي هک  یتاهبش  زا  ییوگ  خساپ  ییادز و  ههبش  يارب  یفاص  هّللا  هیآ 

دلج ود  دوب ،  هدرک  هدنکارپ  هقطنم  رد  نامز  نآ  رد  تیئاهب  هّلضم ي  ّهلاض و 

 : داد صاصتخا  نانآ  ياه  هفازگ  دقن  هب  ار  شراثآ  زا 

ءاهب باب و  ّدر  رد  اویش ،  راعشا   . 1

 _ مود دلج  نافرعلا _  سیافن   . 2

نارادمروز اب  هزرابم  هصرع ي  رد 

هک دوب  نارود  غباون  زا  نامز و  رداون  زا  ناحلاص ،  رابت  زا  یفاص  هّللا  هیآ 

اهنت هن  درک ،  یم  انش  بآ  نایرج  فالخرب  یناملظ ،  کیرات و  نارود  نآ  رد 

ار طیحم  گنر  هک  درک  یم  شالت  هکلب  درک ،  یمن  يوریپ  مکاح  عضو  زا 

 . دناشنب دوخ  ياج  ِرس  ار  مدرم  قوقح  هب  نازواجتم  هتخاس ،  نوگرگد 

ریما اب «  ناشیا  هزرابم ي  داد ،  خر  هطبار  نیا  رد  هک  یبلاج  ثداوح  زا 

 . دوب يرایتخب »  مّخفم 

 ، دوب ناگیاپلگ  هرمک و  هتخیسگ ي  نانع  ذّفنتم و  صخش  مّخفم  ریما 

 . دومن یم  هلابق  درک و  یم  بحاصت  روز  هب  هقطنم  رد  ار  یناوارف  ياهاتسور 

رد شدارفا  داد  روتسد  يزور  هک  دوب  هدش  تردق  تسم  يردق  هب  وا 

زا ار  وا  دنتسیاب و  دوب  تقو  هلخاد ي  ریزو  هک  هنطلّسلا ،  ماوق  ریسم 

رد دنروایب و  دابآ  نسح  رد  مّخفمریما  هناخ ي  هب  هدروآ ،  نییاپ  هکشرد 

 . دنزب بوچ  ار  وا  هک  دمآرب  ددص 

ص:44
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 . ص 353 ج 2 ،  نیدلا ،  لامک  قودص ،  خیش  [ . 1 - ] 1
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وا ذوفن  شرتسگ  زا  دش و  ریگرد  وا  اب  یفاص  هّللا  هیآ  یطیارش  نینچ  رد 

 . تشگ دودحم  هرمک  رد  وا  ذوفن  دروآ و  لمع  هب  يریگولج  هقطنم  رد 

نوچ دنک و  توکس  لقادح  یفاص  هّللا  هیآ  هک  تشاد  راظتنا  مّخفم  ریما 

 . دمآرب نیهوت  رازآ و  دیدهت ،  ماقم  رد  دراداو ،  توکس  هب  ار  وا  تسناوتن 

يارب رادگنفت  یعمج  اب  رکشل »  باهش  مان «  هب  ار  یصخش  مّخفم  ریما 

 . داتسرف ناگیاپلگ  هب  ناشیا  بلج 

هک تشون  يا  همان  ناشیا  نادنمتدارا  شروش  زا  يریگولج  يارب  یلو 

رکشل باهش  تسا ،  مزال  هرمک  رد  تارکاذم  زا  يا  هراپ  يارب  امش  روضح 

 . دشاب امش  تمدخ  رد  هک  دراد  ّتیرومأم  حّلسم  نارومأم  زا  یعمج  اب 

دندوب علّطم  یفاص  هّللا  هیآ  يریذپان  شزاس  حور  زا  هک  ناگیاپلگ  یلاها 

دندرک یعس  اذل  دندومن و  یناج  رطخ  ساسحا  دندش و  نارگن  تّدش  هب 

 . دنشیدنیب يا  هراچ  ات  دننک  لطعم  يزور  دنچ  ار  رکشل  باهش  هک 

ار همان  خساپ  هدمآ و  یفاص  هّللا  هیآ  لزنم  رد  هب  ًاصخش  رکشل  باهش 

 . درک هبلاطم 

هیآ ي نیا  اب  دش ،  لّسوتم  میرک  نآرق  هب  ّدر  باوج  يارب  یفاص  هّللا  هیآ 

 : دش هجاوم  هفیرش 

َکِّبَِرب یفَک  َنیِمِرْجُْملا َو  َنِم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  » 

؛ »  ًاریِصَن ًایِداه َو 

 ، میداد رارق  ناراکهبت  زا  ینمشد  يربمایپ  ره  يارب  ناس  نیدب 

(1)  . تسا سب  ار  وت  روای  يداه و  ناونع  هب  تراگدرورپ 
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ص:45

 . هیآ ي 31   ، 25 ناقرف   هروس ي  [ . 1 - ] 1
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 : تفگ دمآ و  لزنم  برد  هب  ًاصخش  هفیرش  هیآ ي  زا  دادمتسا  اب 

! ؟  یهاوخ یم  هچ 

 . ار همان  باوج  تفگ :  باهش 

نورد هب  درک و  راثن  یتشرد  تاملک  مّخفم  ریما  وا و  هب  یفاص  هّللا  هیآ 

 . تفر هناخ 

رد رگید  تشگزاب و  اجنآ  زا  هک  دش  بوعرم  نانچ  نآ  رکشل  باهش 

 . دشن هدید  اجنآ 

ار یلبق  تردق  هک  اهدعب  دوب و  كانمیب  وا  زا  رمع  نایاپ  ات  مّخفمریما 

ناشیا اب  هک  داتسرف  یم  ییاه  هطساو  دوب ،  یلومعم  ناخ  کی  تشادن و 

 . تفریذپن زگره  ناشیا  یلو  دنک ،  رادید 

تسایس هصرع ي  رد 

ثداوح دوخ  نیبزیت  هاگن  اب  هتسشن  لزنم  هشوگ ي  رد  یفاص  هّللا  هیآ 

ار مزال  تامادقا  زاین  ماگنه  هب  درک و  یم  لیلحت  هیزجت و  ار  روشک  يراج 

 . داد یم  ماجنا 

زا یکاح  يرون  هّللا  لضف  خیش  زا  شا  هناناج  عافد  نارهت و  هب  وا  ترجه 

 . دوب یسایس  لئاسم  رد  وا  شنیب  قمع 

دناد یم  فّظوم  ار  تّما  ياملع  مالسلا  هیلع  قداص   رفعج  ماما  قیاقحلا  فاّشک 

ار اهنآ  دید  قفا  ْتاهبش  ات  دنشاب  هاگآ  درذگ  یم  اهنآ  نوماریپ  رد  هچنآ  زا  هک 

 : دیامرف یم  هک  اجنآ  دزاسن ،  کیرات 

؛  ُِسباوَّللا ِْهیَلَع  ُمُجْهَت  ِِهنامَِزب ال  ُِملاْعلَا 
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(1)  . درواین موجه  وا  رب  تاهبش  دشاب ،  نامز  هب  هاگآ  هک  یسک 

تسایر حرط  دوخ  يارب  یصاخ  تنطیش  اب  ناخاضر  هک  یماگنه 

اضما دیدهت  روز و  اب  دالب  ياملع  زا  تساوخ  یم  تخیر و  یم  يروهمج 

 ، رگید گرزب  ياملع  هکلب  درکن ،  اضما  اهنت  هن  یفاص  هّللا  هیآ  دریگب ، 

ار یماما  رقابدّمحم  ازریم  شردارب  یناگیاپلگ و  دیعسدّمحم  خیش  نوچ : 

 . تشاد یپ  رد  اهنآ  يارب  ار  یتالکشم  هک  تشاداو ،  تفلاخم  هب 

تسناد یم  سیلگنا  هدناشن ي  تسد  ار  يولهپ  هراومه  یفاص  هّللا  هیآ 

 . دومن یم  هماقا  یلیالد  درک و  یم  دیکأت  نآ  رب  و 

 ، درک رهاظت  یسراد  تفن  زایتما  داد  رارق  وغل  هب  ناخاضر  هک  یماگنه 

هّللا هیآ  تمدخ  هب  هدرمش  تمینغ  ار  تصرف  ناگیاپلگ  ینابرهش  سیئر 

هرباخم ناخاضر  هب  یکیربت  فارگلت  هک  تساوخ  وا  زا  دیسر و  یفاص 

 : دوب هدومرف  ناشیا  دنک ، 

تسا و سیلگنا  رکون  هک  ناخاضر  هک  مریذپب  مناوت  یمن  مشیدنا  یم  هچ  ره  نم 

 . دنک مادقا  يراک  نینچ  هب  اهنآ  نذا  نودب  هدیسر ،  تردق  هب  اهنآ  هسیسد ي  اب 

هتخانش یبوخ  هب  ار  ناتسلگنا  راّکم  تلود  ياه  هسیسد  یفاص  هّللا  هیآ 

 : مان هب  یباتک  تروص  هب  هدروآرد ،  مظن  هب  ار  اهنآ  تّما  یهاگآ  يارب  و 

 . داهن راگدای  هب  دوخ  زا  قحلا »  هملک  » 

ینیب شیپ  ار  شرسپ  ِتبقاع  ناخاضر ،  رارف  زا  سپ  هکنیا  هجوت  بلاج 

 : دیوگ یم  هدرک 
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 . 1405 ق توریب ،  ءاوضالاراد ،  ص 27 ،  ج 1 ،  یفاک ،  لوصا  ینیلک ،  [ . 1 - ] 1
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هارمگ دودرم  نآ  تفر  هچرگا 

هاش وا  دنزرف  دش  هک  خوآ  یلو   

راک ْمتس  ملظ و  زج  تشاد  دهاوخن 

(1) رام زج  رام  دیازن  دشاب :  لثم   

ص:48

 . 13 ص 11 _  همدقم _  همان _  یفاص  یفاص ،  هّللا  هیآ  [ . 1 - ] 1
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تایبدا هصرع ي  رد 

راشرس و يا  هحیرق  ناور ،  یعبط  یفاص  هّللا  هیآ  ام  هنابز ي  ود  رعاش 

یسراپ رعش  رد  ار  یعیدب  تانّسحم  یبدا و  فئاطل  تشاد ،  فیطل  یقوذ 

ناشخرد میلاعت  یتدیقع و  كانبات  قیاقح  درک ،  یم  تیاعر  يزات  و 

 . دیشک یم  مظن  هب  اویش  يراعشا  بلاق  رد  اسر  ینایب  اب  ار  یتفرعم 

 : دومرف هک  مالسلا  هیلع  اضر   ترضح  رابررد  نایب  زا  يوریپ  هب  یفاص  هّللا  هیآ 

؛  انوُعَبَّت انِمالَک َال  َنِساحَم  اوُِملَع  َْول  َساّنلا  َّنِإَف 

ام زا  دنتسناد  یم  ار  ام  نانخس  ياه  ییابیز  مدرم  رگا 

(1)  . دندرک یم  يوریپ 

ربمایپ راصق  تاملک  دوخ  یفاو  نایب  یفاک و  شناد  یلاع ،  تمه  اب 

یسراف هب  اسر  ینایب  اب  دیزگرب ،  هملک   1000 هدروآدرگ ،  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  

 . داهن مان  رهگ »  هنیجنگ ي  ار «  نآ  دروآرد و  مظن  هب  سپس  دینادرگرب ، 

مظن هب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما   نایقتم  يالوم  تاملک  زا  هملک  هاگنآ 1000 

 . درک موسوم  نافرع »  جنگ  ار «  نآ  هدیشک ، 

رابررد نانخس  نآرق و  ینارون  تایآ  زا  ردنا  دنپ و  دصکی  نینچمه  يو 

ص:49

 . 1376 ق نارهت ،  هیمالسالا ،  بتکلا  راد  ص 30 ،  ج 2 ،  راونالاراحب ،  یسلجم ،  همالع ي  [ . 1 - ] 1
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هّللا هیآ  شراوگرزب  دنزرف  يارب  ناور  مظن  هب  هدیزگرب  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا   همئا ي 

 . تسا هداهن  راگدای  هب  هلظ  ماد  یفاص  یلع  اقآ  جاح 

ياشفا هارمگ و  ياه  هقرف  دقن  یثارم ،  حیادم و  يارب  اهنت  هن  وا 

ملع تالضعم  یتح  هدیزگرب ،  ار  رعش  نابز  روج ،  ماّکح  ياه  هسیسد 

نآ هدورس و  لوصا  ملع  رد  يا  هموظنم  هدوشگ ،  رعش  نابز  اب  زین  ار  لوصا 

 . تسا هداهن  مان  هّیهبلا »  ررّدلا  ار « 

زا هدنکآ  زین  وا  یلاجترا  راعشا  دورس ،  یم  رعش  ههادبلاب  یفاص  هّللا  هیآ 

 . دوب تیب  لها  فراعم  تمدخ  رد  دنمفده و  یبدا ،  تاکن 

رعش هادف ،  انحاورا  رصع  ّیلو  ترضح  نابساپ  کلم  ناتسآ  رد 

 : هدورس ریز  علطم  اب  نیتیفاقوذ 

راب ْرابرد  کلف  هاش  زا  مهاوخ  تشگ و  دیع 

راب ْرابرهوگ  عبط  دبایزاب  شضیفز  ات   

نیرت لکشم  زا  هک  قیرفت  عمج و  تعنص  هب  يرعش  هطبار  نیمه  رد  وا 

 : تسا هدورس  ریز  علطم  هب  تسا ،  يرعش  عیانص 

راهن نیرت  نشور  ب_ه  ي      __ بش نیرتو  ___ کین هب  راهب      نیرتابیز  هب  نامز      رتزوریف  هب 

(1) رای ناخر  نوچ  یکی  لصو     حابص  نوچ  یکی  یمدآ      ناج  یکی  یمّرخ     حور  یکی 

يراکهاش هدرک ،  نیمضت  ار  ظفاح  ياهلزغ  زا  یخرب  هطبار  نیمه  رد 

(2)  . تسا هدروآ  دیدپ 

ص:50

 . 1366 ش نارهت ،  غیلبت ،  رشن و  هسسؤم ي  ص 39 ،  ناقاتشم ،  همغن ي  یفاص ،  هّللا  هیآ  [ . 1 - ] 1
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 . ص 53 و 59 نامه ،  [ . 2 - ] 2
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سفن اب  هزرابم  هصرع ي  رد 

 ، رّحبتم يدهتجم  زوسلد ،  یملاع  هتسراو ،  یهیقف  یفاص  هّللا  هیآ 

هب رما  دُعب  رد  هشیپ ،  تعانق  يدهاز  هنازرف ،  یبیدا  هوتسن ،  يدهاجم 

 . تشاد ّصاخ  زّربت  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

درک یم  راک  نآ  رد  زین  دوخ  هک  دش  یم  دودحم  هچغاب  کی  هب  ناشیا  ییاراد 

 . درک یمن  هدافتسا  مالسلا  هیلع  ماما   كرابم  مهس  زا  درک و  یم  شاعم  رارما  نآ  زا  و 

دوخ هویش ي  ار  تعانق  دهز و  دوب ،  هدرک  هدنسب  هداس  ییاذغ  هب  وا 

يدام و رهاظم  اب  ار  يونعم  تالامک  یقالخا و  لیاضف  دوب ،  هداد  رارق 

 . درک یمن  هلماعم  يویند  فراخز 

يرکشان وا  زا  یسک  زگره  تسیز ،  یگتسراو  تیاهن  رد  هراومه  وا 

 . دومن قح  يادف  ار  زیچ  همه  داد و  رارق  كالم  ار  قح  تواضق  رد  دینشن ، 

میرح زا  تسارح  ظفح و  رد  تشاد ،  هجهل  تحارص  قیاقح  نایب  رد 

 ، تخانش یمن  اپ  زا  تسد  تافارحنا  اب  هزرابم  رد  دوب ،  ّبلصتم  رایسب  تیبلها 

دوخ ياج  هب  ار  خاتسگ  ياه  ناخ  داد ،  يرارف  هقطنم  زا  ار  هارمگ  ياه  هقرف 

 . دنَکرب ُنب  هشیر و  زا  ار  بناجا  ناگدناشن  تسد  تاغیلبت  ءوس  راثآ  دناشن ،

زا ینابزرم  رد  داد ،  تسکش  ار  نارادمروز  ّداح  دنت و  ياه  يریگ  عضوم  اب 

 . دومن شالت  تردق  مامت  اب  دیاقع  زرم  زا  يرادساپ  نامیا و  روشک 

هّلاض ياه  هقرف  اب  هزرابم  هصرع ي  رد 

ياه هقرف  اب  ناشیا  ناما  یب  هزرابم ي  یفاص  هّللا  هیآ  گرزب  تامدخ  زا  یکی 

ص:51

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دشاب یم  تیئاهب  هارمگ  ّلاض و  هقرف ي  هژیو  هب  هارمگ ، 

لضفلاوبا ازریم  هاگداز  ناونع  هب  ناگیاپلگ ،  ّصاخ  ّتیعضو  هب  هجوت  اب 

دروم 1337 ق ]   _ 1260 دئارف [ »  باتک «  بحاص  نایئاهب ،  گرزب  غّلبم 

نیا يا  هلیسو  ره  هب  دنتساوخ  یم  اهنآ  دوب ،  ّتیئاهب  هقرف ي  ّصاخ  هّجوت 

 . دیآرد نانآ  یتاغیلبت  نوناک  ّتیئاهب و  دهم  تروص  هب  رهش 

ینید مولع  لیصحت  لوغشم  ناهفصا  ردص  هسردم ي  رد  لضفلاوبا  ازریم 

نارهت هب  دش ،  جارخا  هسردم  زا  تعیرش  ماکحا  رد  هحماسم  تهج  هب  دوب ، 

نایئاهب هگرج ي  رد  داقرو »  نبا  طّسوت «  يداصتقا  رقف  تهج  هب  تفر ، 

نادمه هب  ییاهب  غّلبم  ِناونع  هب  تشاد  هک  یمک  داوس  زا  هدافتسا  اب  دمآرد و 

ییاهر زا  سپ  دش ،  ینادنز  ریگتسد و  نارهت  رد  لاس 1299 ق .  هب  تفر ، 

هب هرهاق  رد  سپس  تفر ،  اکیرمآ  دابآ و  قشع  اکع ،  هب  غیلبت  يارب  نادنز  زا 

 . تشذگرد هرهاق  رد  رفص 1337 ق .  زور 24  تسیز و  يوزنم  تروص 

هقرف ي ّدر  رد  یباتک  زاقفق ،  مالسالا  خیش  هدازدنوخآ ،  مالسلادبع 

سیلفت رد  لاس 1314 ق .  هب  ناقیا »  رب  ّدر  مان « :  هب  باتک  نیا  هتشون ،  ییاهب 

 . تسا هدیسر  پاچ  هب 

مان دئارف »  ار «  نآ  تشون و  نآ  ّدر  رد  یباتک  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم 

 . دیسر پاچ  هب  هرهاق  رد  لاس 1315 ق .  هب  نایئاهب ،  هنیزه ي  هب  باتک  نیا  داهن ، 

لضفلاوبا یهاگ « :  ار  دوخ  یلو  دوب ،  يا »  هواس  هّللا  لضف  وا « :  یلصا  مان 

دنقرمس و میقم  یهاگ  هرهاق ،  میقم  یهاگ  لیاضفلاوبا ؛ »  یهاگ « :  حاّیس ، » 

 : باتک بحاص  یهاگ  و  باطخلا »  لصف  باتک « :  بحاص  یهاگ  اراخب ؛ 
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 . درک یم  یفرعم  هیهبلا »  ررّدلا  » 

ص:52
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ردام فرط  زا  و  هّللا »  تیاده  ازریم  مان « :  هب  تشاد  یلضاف  ردارب  يو 

 . دوب بوسنم  ناگیاپلگ  هعمج ي  ماما  هب 

 . دوب تعامج  ماما  هک  هّللا »  رصن  ازریم  مان «  هب  تشاد  يرگید  لضاف  ردارب 

رد هک  یتیاده »  رفعج  خیش  مان «  هب  تشاد  يرسپ  هّللا  تیاده  ازریم 

 . تخادرپ تماما  هب  وا  ياج  هب  ردپ  توف  زا  سپ  دوب ،  یناحور  توسک 

بالط زا  يرامش  يارب  تشاد و  لیصحت  هقباس ي  ناهفصا  رد  وا 

 . دوب هدرک  سیردت  هّیسمش  باتک 

رد نایناحور  شهوکن  هب  تفر و  یم  ربنم  تعامج  زامن  زا  دعب  وا 

 . تخادرپ یم  ءوس  ياملع  زا  شهوکن  بلاق 

شا ینارنخس  ياپ  یهوبنا  تیعمج  درک و  داجیا  ییادص  رس و  هلیسو  نیا  هب 

 . دش یم  هدیشک  دجسم  نوریب  هب  دجسم  ياه  فص  هک  يروط  هب  دندمآ ،  درگ 

هّجوم و دارفا  زا  یخرب  تخادرپ ،  یم  تیئاهب  غیلبت  هب  هنایفخم  وا 

 . تفرگ یم  یلام  کمک  اهنآ  زا  هدرک ،  عمج  دوخ  رود  ار  حول  هداس 

هب هاشاضر  ترفاسم  ماگنه  هب  تشاد و  يّرس  رس و  زین  اه  یتلود  اب  وا 

 . دوب هتفای  روضح  هکسلاک  رانک  ات  هتفر ،  لابقتسا  هب  ناهفصا 

(1)  . دندرک یم  تیامح  وا  زا  زین  هقطنم  دوهی 

ص:53

هیحور هبحاصم ي «  هدش ،  رشتنم  هام 1340 ش .  يد  رد  هک  ّتیئاهب ،  هقرف ي  یمـسر  ناگرا  يرما »  رابخا  هلجم ي «  رد  [ . 1 - ] 1
 : » هدرک مـالعا  تحارـص  هب  هبحاـصم  نیا  رد  يو  هدـش ،  رـشتنم  اـه  یئاـهب  ربـهر  يدـنفا »  یقوش  ِیئاـکیرمآ «  رـسمه  لوسکاـم » 

دانـسا و اـب  هبحاـصم  نیا  لـماک  نتم  تسا . »  هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  کـی  ياـه  هقلح  نوچ  ناـیئاهب  لیئارـسا و  هدـنیآ ي  تشونرس 
هیلع يدهم   ترضح  همانباتک ي  هدنراگن ،  ك :  ر .  تسا [ .  هدمآ  درگ  هدحاو »  هلسلس  نم  تاقلح  مان «  هب  يا  هوزج  رد  كرادم 
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دوهی و مکحتـسم  دـنویپ  نیمه  ياه  هناشن  زا  زین  ناگیاپلگ  رد  نایئاهب  غّلبم  زا  هقطنم  دوهی  تیامح  ص 307      . ]  ج 1 ،  مالسلا ، 
 . دشاب یم  تیئاهب  هقرف ي 
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شردارب ییالع و  رکشلرس  اهنآ  سأر  رد  نایئاهب و  زا  یهورگ 

زین وا  دندرک ،  یم  تیامح  وا  زا  تردق  مامت  اب   (1)  ( ناریا سدق  وناب  رسمه  ) 

تحت دوخ ،  یلاشوپ  یفارخ و  راکفا  جیورت  هب  اهنآ  ینابیتشپ  تیامح و  اب 

 . تخادرپ یم  ءوس  ياملع  زا  شهوکن  ناونع 

اهنآ زا  یخرب  هکنیا  زج  دندوبن ،  مک  هقطنم  رد  رازگتمدخ  ناملاع  مایا  نآ  رد 

 . دنتشادن ار  ییالع  گنهرس  هژیو  هب  یتلود ،  لماوع  اب  يریگرد  هلصوح ي 

رّوصت و  همسا »  كرتب  تومی  لطابلا  هک «  دندوب  دقتعم  رگید  یخرب 

 . دنوش یم  گرزب  اهنآ  دنوش ،  ریگرد  اهنآ  اب  رگا  هک  دندرک  یم 

هک تفرگ  میمصت  ینارحب  تخس و  طیارش  نینچ  رد  یفاص  هّللا  هیآ 

 . دنک یکیزیف  دروخرب  وا  اب  تردق  مامت  اب  دناکشخب و  ار  هنتف  هشیر ي 

دنلب وا  يارب  درک و  ییانتعا  یب  وا  هب  یمسر  سلاجم  رد  لّوا  ماگ  رد 

 . دندرک یم  لیلجت  وا  زا  زونه  نارگید  یلو  دشن ، 

جاح مان «  هب  يا  هتسراو  ملاع  درک و  نوریب  دجسم  زا  ار  وا  مّود  ماگ  رد 

 . درک بصن  وا  ياج  هب  دوب  ینامز  ماما  نیدتم و  رایسب  هک  لامک »  اقآ 

هب ار  ناشیا  هک  داد  روتسد  یمومع  ياه  مامح  نابحاص  هب  مّوس  ماگ  رد 

ص:54

شوغآ هب  هدرب  یپ  نآ  نالطب  هب  هدرک ،  امن  وشن و  نایئاهب  نایم  رد  هک  تسا  یتلیـضفاب  عاجـش و  يوناب  ناریا ،  سدـق  وناب  [ . 1 - ] 1
رد 1305 ش   ق  .  خـیرات 1345  هب  باتک  نیا  تسا ،  هتـشون  ّتیئاهب  هقرف ي  ّدر  رد  ار  تقیقح »  هقراب ي  باتک «  هدـمآ و  مالـسا 

 . تسا هدیسر  عبط  هب  نارهت 
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 . دنهدن هار  اهناملسم  مامح 

یمومع ياه  مامح  زا  همه  دوبن و  موسرم  یگناخ  مامح  مایا  نآ  رد 

 . دندرک یم  هدافتسا 

 . دندادن هار  وا  هب  اهدعب  زین  اهنآ  تفر ،  نایدوهی  مامح  هب  رابکی  وا 

اه مامح  ندرک  دودحم  زا  تدش  هب  درک و  ینارنخس  ییالع  رکشلرس 

 ، دنداد ربخ  مکاح  هب  تفر ،  مامح  هب  وا  ینارنخس  نیا  زا  سپ  دومن ،  داقتنا 

 . دنک یسررب  ار  عوضوم  هک  داد  روتسد  شنواعم  هب  مکاح 

هلصوح ي لاح و  دوب ،  یکایرت  مدآ  مکاح ،  نواعم  ییابطابط ، 

نوریب وا  مورب  نم  ات  هدش ،  رید  نآلا  هک  تفگ  مدرم  هب  تشادن ،  دروخرب 

 . دیهد ربخ  نم  هب  دورب  اهناملسم  مامح  هب  رگید  رابکی  رگا  تسا ،  هتفر 

یلّصفم کتک  ار  وا  دنتفر و  مامح  هب  هدش  راک  هب  تسد  ًاصخش  مدرم 

تشون ینابرهش  سیئر  هب  يا  همان  درک ،  رارف  شا  هناخ  هب  گنل  اب  وا  دندز ، 

 . تسا هدنامن  یملاس  ياج  نم  ندب  رد  هک 

 . درکن دییأت  ار  وا  ياعّدا  رتکد  داتسرف و  يرتکد  ینابرهش  سیئر 

دروخرب ییالع  دوخ  اب  هک  داد  روتسد  یفاص  هّللا  هیآ  مراهچ  ماگ  رد 

هب وا  دندز ،  یم  گنس  وا  هب  اه  هچب  دمآ  یم  تقو  ره  وا  دوشب ،  یکیزیف 

ره امش  تفگ :  یم  ینابرهش  سیئر  درک ،  یم  تیاکش  ینابرهش  سیئر 

 . مینک ریگتسد  ام  دییوگ  یم  ار  یسک 

درک و ریگتسد  ار  رفعج  خیش  نیبراض  زا  يا  هدع  ینابرهش  سیئر 

 : دومرف یفاص  هّللا  هیآ  درک ،  دیدهت  ار  یفاص  هّللا  هیآ  نادنزرف  هرمک  مکاح 
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 . دنکن غیرد  دیآ  یمرب  شتسد  زا  هچنآ 

ص:55

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


 . درب دنهاوخ  نیب  زا  ار  اقآ  نامگ  یب  دندوب  هتفگ  یفاص  هّللا  هیآ  رسمه  هب 

هب هدیقع  یلو  دنربب ،  نیب  زا  ارم  تسین ،  یعنام  دوب :  هدومرف  یفاص  هّللا  هیآ 

 . دوشن شودخم  هقطنم  رد  تیودهم 

 ، داد شرازگ  ار  هقطنم  جّنشتم  عضو  هدرک ،  فارگلت  نارهت  هب  هرمک  مکاح 

 . دندومن دازآ  ار  اه  ینادنز  دندرک و  نوریب  رهش  زا  هدرک ،  راضحا  ار  رفعج  خیش 

 ، دوبن یفاص  هّللا  هیآ  دیدش  يریگتخس  ّداح و  يریگ  عضوم  نیا  رگا 

ژد تروص  هب  ناگیاپلگ  هقطنم ي  دنتسویپ و  یم  يو  هب  يدایز  هورگ 

 . دمآ یم  رد  ّهلاض  هقرف ي  مکحم 

خیش نادیرم  همه ي  ناشیا  ياه  يدرمیاپ  اه و  يرگنشور  وترپ  رد 

رد هک  ییاهزامن  همه ي  هک  دندش  رّفنتم  وا  زا  يروط  هب  دنتشگرب و  رفعج 

 . دندرک اضق  دندوب  هدناوخ  وا  ِرس  تشپ 

دندروآ و یناغّلبم  هتسب  راک  هب  يرگید  دنفرت  رهش  نیا  ّتیمها  لیلد  هب 

دنتخورف و طیلب  هداد ،  بیترت  ییاه  عّمجت  يرنه ،  تعامتجا  نیوانع  تحت 

زا شیپ  درک و  بآ  رب  شقن  ار  اه  هشقن  همه ي  یفاص  هّللا  هیآ  دندومن ،  غیلبت 

 . دندرک نوریب  هقطنم  زا  ار  اهنآ  دوش ،  لیکشت  یعامتجا  نینچ  هکنآ 

کی یّتح  دش ،  كاپ  اهنآ  ثول  زا  هقطنم  هّللدمحلا  اهشالت ،  نیا  وترپ  رد 

 . دنامن یقاب  هقطنم  رد  ییاهب  رفن 

هب ار  اه  هدرک  لیصحت  زا  یخرب  یتح  دوب ،  يّدج  رایسب  رطخ  هتبلا 

(1)  . دنتشگزاب مالسا  شوغآ  هب  یگمه  هک  دندوب  هدرک  بذج  دوخ 

ص:56
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بجرملا بجر  مود  هبنـش  خیرات  هب  هدنراگن ،  هب  یفاص  هّللا  فطل  خیـش  جاح  هّللا  هیآ  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم  تادافا  زا  [ . 1 - ] 1
  . 1387  / 4  / 15 1429 ق  . 
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ناناج يوک  رد 

 ، تشاد نارکمج  سدقم  دجسم  هب  یصاخ  هقالع ي  قشع و  یفاص  هّللا  هیآ 

يوک هب  هدایپ  ياپ  اب  هک  دوب  مزتلم  دش ،  یم  فرشم  مق  هب  تقو  ره  اذل  و 

 . دوش بایفرش  بوبحم 

هب هدایپ  ياپ  اب  مالسا  رد  هک  یسک  لوا  دراد  غارس  هدنراگن  هک  ییاج  ات 

هک یماگنه  دوب ،  دسا  تنب  همطاف  ترضح  درپس  ماگ  بوبحم  يوک  يوس 

تکرح هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  ار  مطاوف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما   نایقتم  يالوم 

 : دومرف دیناباوخ و  شراوگرزب  ردام  ربارب  رد  ار  يرتشا  داد ،  یم 

 . مور یم  هدایپ  ياپ  اب  نم  تشاد :  هضرع  وش ،  راوس  ناج  ردام 

بیبح رهش  يوس  هب  یلو  تفگ :  تسا ،  خالگنس  زارد و  هار  دومرف : 

 . دومیپ هدایپ  ياپ  اب  ار  ینالوط  ریسم  نیا  ماجنارس  مور ،  یم 

نسح ماما  دنتسب ،  راک  هب  جح  ریسم  رد  ار  هریس  نیا  موصعم  نایاوشیپ 

اه بکرم  دنتفر و  یم  هدایپ  ياپ  اب  هکم  ات  هنیدم  زا  مالسلاامهیلع  داجس   ماما  یبتجم و 

 . تفای یم  صاصتخا  رفس  لئاسو  لقن  يارب 

ره يارب  هدش ،  ناوارف  دیکأت  هدایپ  ياپ  اب  نادیهش  رالاس  ترایز  هب 

راگدرورپ دورد  هتشرف  دوش و  یم  هتشون  ناراگتسر  زا  دوخ  يا و  هنسح  یمدق 

مایا رد  فجن  ياملع  اذل  (1) و  دنک یم  غالبا  مالسلا  هیلع  نیسح   ماما  هدایپ ي  رئاز  هب  ار 

 . دننک یم  یط  هدایپ  ياپ  اب  ار  البرک  ات  فرشا  فجن  هلصاف ي  یترایز ، 

ص:57

 . ص 43 ج 6 ،  ماکحألا ،  بیذهت  یسوط ،  خیش  [ . 1 - ] 1
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یقتدّمحم دیس  جاح  هّللا  هیآ  نوچ  دیلقت ،  گرزب  عجارم  زا  یخرب 

یکارا یلعدّمحم  خیش  هّللا  هیآ  و  1371 ق ) .   _ 1305 يراسناوخ ( 

دنتفر یم  هدایپ  ار  نارکمج  سدقم  دجسم  ات  مق  ریسم  1415 ق ) .   _ 1312 ) 

 . دنک یط  هدایپ  ياپ  اب  ار  ریسم  نیا  هراومه  هک  دوب  مزتلم  یفاص  هّللا  هیآ  یلو 

الوم رضحم  هب  هثاغتسا 

رضحم هب  دنتشاد  لکشم  هک  ینایعیش  دوب  موسرم  مالسلا  مهیلع  هّمئا   نامز  رد 

رد ادخ  تجح  اب  ار  دوخ  تجاح  دنتشون و  یم  هضیرع »  دوخ «  نامز  ماما 

 . دننک اعد  اهنآ  قح  رد  هک  دنتساوخ  یم  دوخ  نامز  تجح  زا  دنداهن و  یم  نایم 

باّون طسوت  ار  دوخ  ياه  هضیرع  نایعیش  زین  يرغص  تبیغ  نامز  رد 

خساپ دندرک و  یم  لاسرا  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  هاگشیپ  هب  هعبرا 

نیمه هب  خساپ  رد  ترضح  تاعیقوت  زا  يرامش  هک  دندرک  یم  تفایرد 

 . دشاب یم  اه  هضیرع 

ار اهنآ  هک  هدیسر  يا  هضیرع  نوتم  زین  يربک  تبیغ  نارود  يارب 

هب ار  نآ  سپس  هادف ،  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  هب  باطخ  دنسیونب 

 ، دنزادنیب هاچ  ای  يراج و  بآ  رد  ای  نیموصعم و  زا  یکی  حیرض  لخاد 

همّالع ي ار  نامزلا  بحاص  ترضح  هب  هضیرع  نوتم  نیا  زا  هنومن  راهچ 

(1)  . تسا هدومرف  لقن  یسلجم 

دجاسم رانک  رد  هک  دوب  موسرم  راصعا  نورق و  لوط  رد  رذگهر  نیا  زا 

ص:58

 . 31 ص 27 _  ج 91 ،  راونالاراحب ،  یسلجم ،  همالع  [ . 1 - ] 1
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 . دنزادنیب نآ  رد  ار  دوخ  ياه  هضیرع  نایعیش  دشاب و  يا  هضیرع  هاچ  رهش  مهم 

مب رد  ینابعش  همین ي  بش  مب  هلزلز ي  زا  شیپ  لاس  کی  هدنراگن 

هک يا  هفرغ  نیلوا  میتفر ،  میدق »  گرا  ندید «  هب  همین  حبص  متشاد ،  همانرب 

 . دوب هضیرع  هاچ  هفرغ ي  دوب  يدورو  ِرد  رانک  رد 

نارکمج سدقم  دجسم  رانک  رد  هک  يا  هضیرع  هاچ  نایب  نیا  يور 

رانک رد  رود  هتشذگ ي  زا  هک  دشاب  یم  اه  هاچ  نیمه  زا  یکی  دراد ،  دوجو 

 . تشاد دوجو  دجاسم 

 : هب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما   نایقتم  يالوم  هک  ار  يا  هضیرع  نتم  کنیا  و 

نیا تکرب  هب  وا  هدومرف و  میلعت  ایؤر  ملاع  رد  درمشک »  نب  سابعلاوبا  » 

 : میروآ یم  اجنیا  رد  ًاکّربت  هتفای ،  تاجن  لتق  زا  هضیرع 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

 ، لیلجلا یلوملا  یلا  نالف _  نب  نالف  لیلّذلا _  دبعلا  نم 

 ، سی لآ  یلع  مالسو  مّویقلا ،  ّیحلا  وه  ّالا  هلا  يّذلا ال 

دّمحمو ّیلعو  نیسحلاو  نسحلاو  همطافو  ّیلعو  دّمحمو 

کتّجحو نسحلاو  ّیلعو  دّمحمو  ّیلعو  یسومو  رفعجو 

 . کقلخ یلع  ّبرای 

نیلّوألا هلاو  یهلإ  هّللا  ّکنأ  دهشأ  ّیناو  ملسمل ،  ّینإ  مهّللا 

ءامسألا هذه  ّقحب  کیلا  هّجوتأ  كریغ ،  هلإ  ال  نیرخآلاو ، 

اّمل تیطعأ ،  اهب  تلئس  اذإو  تبجأ ،  اهب  تیعد  اذا  یّتلا 

کلذ لبق  یل  تنکو  یجورخ ،  ّیلع  تنّوهو  مهیلع  تیّلص 
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 . یغطی وأ  ّیلع  طرفی  نأ  دارأ  نّمم  ًاریجمو  ًاذایع 

ص:59
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هاوخب ادخ  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  ناوخب و  ار  سی  هروس ي  دومرف :  هاگنآ 

 . دنک یم  فرطرب  ار  تهودنا  مغ و  دیامرف و  یم  تباجا  ادخ  هک 

هب ار  نآ  هدب و  رارق  لِگ  لخاد  رد  ار  هضیرع  نیا  هک  داد  روتسد  سپس 

 . زادنیب ایرد 

هار ایرد  هب  متسه و  ینادنز  اجنیا  نم  تشاد ،  هضرع  درمشک  نبا 

 . زادنیب بآ  همشچ ي  ای  هاچ و  رد  دومرف :  مرادن ، 

نادنز و زا  هضیرع  نیا  تکرب  هب  نایقتم و  يالوم  زاجعا  هب  زور  نامه 

 . تفای تاجن  مادعا 

(1)  . تسا یندناوخ  بلاج و  رایسب  درمشک  نبا  ناتساد  دیوگ :  هدنراگن 

تفگش يرامآ 

بذج دوخ  يوس  هب  ار  يرایسب  نارئاز  هک  يا  هفّرشم  دهاشم  زا  یکی 

ِرس یلقن  ساسا  رب  هک  تسا ،  هرهاق  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  »  سأر  دهشم  هدرک « ؛ 

 . تسا هتفای  لاقتنا  اجنآ  هب  یمطاف  يافلخ  دهع  رد  مالسلا  هیلع  نیسح   ماما  سدقم 

هرهاق رد  اه  یسورع  بلاغ  تساجنآ و  یترایز  زور  هبنش  هس  ياهزور 

یسورع بش  رد  داماد  سورع و  ًامتح  دریگ و  یم  ماجنا  هبنش  هس  ياهزور 

زور هک  دنیوگ  یم  دنوش و  یم  فرشم  رهطم  مرح  نیا  هب  یسورع  زور  ای 

 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح   ماما  یسورع  زور  هبنش  هس 

ص:60
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راهظا ناکشزپ  هک  دوش  یم  يدیدش  يرامیب  راچد  یتولخ  لضفلاوبا  خیش 

زج دور ،  یم  نیسحلا  سأر  دهشم  ترایز  هب  هزور  همه  وا  دننک ،  یم  زجع 

 . دور یمن  هداعلا  قوف  ماحدزا  تهج  هب  ار  هبنش  هس  ياهزور  هکنیا 

نآ طّسوت  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح   ماما  تمدخ  هب  ایؤر  ملاع  رد  یبش 

 : دیامرف یم  ترضح  هکنیا  زج  دنک ،  یم  ادیپ  افش  ترضح 

یناد یمن  رگم  يدرک ؟  عطق  هبنش  هس  ياهزور  رد  ارم  ترایز  ارچ 

(1) ؟  تسا نم  یسورع  زور  هبنش  هس  زور  هک 

 : دندومرف یفاص  هّللا  فطل  خیش  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  ماقمالاو  عجرم 

ًاصخش هرهاق  نانکاس  تسا ،  جیار  رایسب  یسیون  هضیرع  رصم  رد 

حیرض رد  ار  هضیرع  هدش ،  فرشم  مالسلا  هیلع  نیسحلا   سأر  دهشم  هب 

تسپ طسوت  ار  دوخ  ياه  هضیرع  دالب  رگید  نانکاس  دنزادنا ،  یم 

تسا تفگش  بجوم  هکلب  هجوت ،  بلاج  رایسب  دننک ،  یم  لاسرا 

لاس کی  رد  هک  درک  مالعا  رصم  تسپ  هرادا ي  اهلاس  زا  یکی  رد  هک 

هدش لاسرا  ینیسح  مرح  هب  تسپ  طسوت  هک  ییاه  هضیرع  دادعت 

 . تسا هدیسر  نویلیم  کی  هب 

ماگنه هب  دوب و  دقتعم  یسیون  هضیرع  هب  ًادیدش  یفاص  هّللا  هیآ  موحرم 

 . تشون یم  هضیرع  هادف  انحاورا  رصع  ّیلو  ترضح  هاگشیپ  هب  تالکشم 

ناکشزپ هک  دنوش  یم  التبم  یبیجع  درد  رس  هب  یفاص  هّللا  هیآ  رابکی 

اهنآ دنسیون ،  یم  نارهت  رد  ناشماوقا  هب  دنرب ،  یمن  شیپ  زا  يراک  ناگیاپلگ 

ص:61
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 . 1363 ش مق ،  یضر ،  تاروشنم  ص 86 ،  فارشألا ،  ّبحب  فاّحتالا  يواربش ،  [ . 1 - ] 1
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دننک و یم  وگزاب  ار  ناشیا  لاوحا  دننک و  یم  هعجارم  نارهت  ياّبطا  هب 

 . دوش یمن  لصاح  يا  هجیتن 

یلک هب  ار  ناشیا  هک  دنک  یم  ادیپ  تّدش  يردق  هب  دردرس  نیا  زور  کی 

 . دزادنا یم  اپ  زا 

دنک یم  داهنشیپ  ناشیا  هب  دوب  لّسوت  اعد و  لها  هک  ناش  همّرکم  ِرسمه 

 : دیامرف یم  ناشیا  دسیونب .  ام  بحاص  الوم و  رضحم  هب  يا  هضیرع  هک 

دیاب هک  دنک  یم  رارصا  ناشیا  دهدب ،  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  زا  تباین  هب  یسک 

 . دیسیونب ناتدوخ 

لباقم ًاقیقد  دسیون .  یم  يا  هضیرع  تلاسک  لاح  نآ  اب  یفاص  هّللا  هیآ 

روتسد تسا ،  هدوب  هضیرع  هاچ  نآ  رانک  رد  هک  هدوب  يدجسم  ناشلزنم 

هب دیاب  هک  دنک  یم  رارصا  ناشرسمه  زاب  دنزادنیب .  هاچ  رد  ار  نآ  هک  دهد  یم 

 . دوش ماجنا  راک  نیا  ناتدوخ  تسد 

هضیرع دوخ  تسد  هب  دنک و  یم  تکرح  ناوارف  تقشم  تمحز و  اب  ناشیا 

طایح هب  زونه  ددرگ ،  یمرب  هناخ  هب  دزادنا ،  یم  دجسم  رواجم  هاچ  رد  ار 

یلک هب  دوش و  یم  مارآ  درد  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  تحارتسا  قاطا  ای  هناخ و 

(1)  . دنوش یمن  درد  رس  راچد  ناشکرابم  رمع  نایاپ  ات  زگره  دوش و  یم  عفر 

بیجع يا  هظفاح 

كرد شا  یگبلط  نارود  رد  ار  ناشیا  رضحم  هک  ییوخ  بایرز  رتکد 

ص:62

 . نامه یفاص ،  هّللا  هیآ  تادافا  زا  [ . 1 - ] 1
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 : دیوگ یم  هدرک 

 « افّصلا هضور  ریّسلا « ، »  بیبح  ءاحصفلا « ، »  عمجم  مامت «  ناشیا 

یسراف بدا  نابز و  قیاقد  رد  دوب ،  ظفح  ار  مالسا  ناریا و  لماک  خیرات  و 

(1)  . تشاد لماک  ّطلست 

یقالخا كولس  یتاذ و  هریس ي 

كولس یتاذ و  هریس ي  زا  يا  هتسجرب  تاکن  اب  نیشیپ  تاحفص  رد 

 : هک مینک  یم  هفاضا  اجنیا  رد  میدش ،  انشآ  یفاص  هّللا  هیآ  موحرم  يراتفر 

هدوارم وا  اب  هک  یناسک  همه ي  دوب ،  ناگمه  دزنابز  وا  يراتفر  هویش ي 

 . دننک یم  دای  وا  یقالخا  تاکلم  یناسفن و  تالامک  زا  دنتشاد 

ینایب بئاص ،  يرظن  قیمع ،  شنیب  رظن ،  تعسو  ردص ،  هعس ي  وا 

 ، رادرک رد  تقادص  راتفر ،  رد  تحارص  راتفگ ،  رد  تعاجش  حیرص ، 

یتّمه روشحلس ،  یحور  یبقع ،  هب  قشع  ایند ،  رد  دهز  لقن ،  رد  تناما 

 . تشاد اریگ  یملق  اسر و  یعبط  اویش ،  ینایب  الاو ، 

هک دوب  رادروخرب  یّصاخ  تّهبا  زا  یتسیز ،  هداس  عضاوت و  نیع  رد  وا 

 . دنتشادن ار  تکازن  زا  جراخ  تناها و  تأرج  یتلود  نالوئسم  زگره 

هب ار  شنارتخد  رسمه و  یتّنس ،  موسر  بادآ و  هب  دّیقت  همه  نآ  اب  وا 

 . دوب هدرک  انشآ  فیلأت  ملق و  اب  هدومن ،  قیوشت  ملع  لیصحت 

 . تشاد هشیپ  دهز  يا  هویش  دوخ  یفوص ،  ياه  هقرف  اب  ناما  یب  دربن  همهنآ  اب  وا 

ص:63

 . ص 15 همدقم _  شناد _  جنگ  یفاص ،  هّللا  هیآ  [ . 1 - ] 1
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 ، ینید فراعم  درک ،  یمن  هدنسب  لوصا  هقف و  هب  سیردت  دنسم  رد  وا 

ياه هزومآ  یثیدح ،  تاعوضوم  يریسفت ،  بلاطم  یقالخا ،  ثحابم 

 . تخومآ یم  شبتکم  نادرگاش  هب  ار  یتفرعم  يدیحوت و 

ياه هتسباو  اب  يریگرد  ینید ،  یب  اب  دربن  نیناوخ ،  اب  هزرابم  رانک  رد  وا 

نامیا روشک  زا  ینابزرم  يرادزرم و  هدیقع و  میرح  زا  يرادساپ  یتلود ، 

 . دوب هداد  رارق  دوخ  راتفر  تیولوا  رد  ار 

نانآ یحور  تیبرت  سفن و  بیذهت  هب  بّالط ،  شزومآ  رانک  رد  وا 

 . تشامگ یم  تّمه 

 ، نادنمتسم ارقف و  هب  تناعا  دجاسم ،  ریمعت  تعامج ،  هماقا ي  رانک  رد  وا 

نشج و لفاحم  نادیهش و  رالاس  يرادازع  سلاجم  سیسأت  رئاعش ،  میظعت  هب 

 . درشف یم  ياپ  نابعش  همین ي  مایا  رد  هژیو  هب  یبهذم ،  دایعا  رد  رورس 

نارگید راتفگ  رد 

اقآ جاح  هّللا  هیآ  شداتسا  راد  ینعم  رایسب  تاریبعت  زا  دنلب  ياهزارف 

 . میدومن میدقت  نیشیپ  تاحفص  رد  ار  یناهفصا  هّللارون 

رد هک  يرادید  زا  سپ  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  موحرم  خیرات  تجح 

ناشیا دنتشاد ،  ناشیا  اب  تایلاع  تابتع  هب  فّرشت  ماگنه  هب  لاس 1366 ق . 

رهد تانسح  زا  و  ردقلا ،  لیلج  لضاف ،  بیدا ،  هیقف ،  ملاع ،  ِناونع :  هب  ار 

(1)  . تسا هدوتس 

ص:64

 . 1404 ق دهشم ،  یضترملا ،  راد  ص 331 ،  ج 1 ،  رشبلا ،  ءابقن  ینارهت ،  [ . 1 - ] 1
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نارود زا  هک  هرس  سدق  يدرجورب   هّللا  هیآ  موحرم  عّیشت  ناهج  يالاو  عجرم 

ناشیا اب  تقو  ره  دنتشاد ،  رشن  رشح و  ناشیا  اب  ناهفصا  رد  لیصحت 

 : دومرف یم  دندرک ،  یم  رادید 

(1)  « . منک شومارف  ار  امش  نم  هک  تسین  یبش  » 

 . دشاب یم  رتو  زامن  تونق  ياعد  رد  ناشروظنم 

 : دندومرف هک  تسا  لقن  تجهب  هّللا  هیآ  ترضح  ءاهقفلا  خیش  زا 

رس يالاب  دجسم  رد  یفاص  داوج  دّمحمالم  دنوخآ  موحرم  يزور 

دندرب و يا  هطقن  يوس  هب  دنتفرگ و  ارم  تسد  دندرک ،  دروخرب  نم  هب 

هطقن نآ  دینکن .  شومارف  ارم  هطقن ،  نیا  رد  هدنیآ ،  رد  دندومرف : 

(2)  . دش ناشیا  ربق  لحم  اهدعب 

دوبعم يوس  هب 

 ، اوقت شالت ،  رمع  کی  زا  سپ  یفاص  هّللا  هیآ  موحرم  حوتفرپ  حور 

زا يرازیب  قح و  تعاطا  نادحلم ،  نادناعم و  اب  يریگرد  سفن ،  اب  هزرابم 

 ، قلاخ ياضر  بلج  قلخ و  هب  یناسر  تمدخ  فیلأت ،  قیقحت ،  قحان ، 

و 1337 ش .   / 11  / 15 بجرملا 1378 ق = (  بجر  بش 25  رد  ماجنارس 

هاگداز رد  مالسلا ،  هیلع  مظاک   ماما  زادگناج  تداهش  بش  رد  1959 م )  هیروف /   / 4

اوأم نّویبجر  هرمز ي  رد  یلعأ  ألم  رد  دیشک و  رپ  اهنامسآ  يوس  هب  دوخ 

ص:65

 . 1381 ش مق ،  هرگنک ،  پاچ  ص 107 ،  ج 1 ،  ناگیاپلگ ،  نادنمشناد  يداتسا ،  [ . 1 - ] 1
 . 1378 ش رئاز ،  تاراشتنا  ص 227 ،  ج 4 ،  مرح ،  ناگراتس  يراصنا ،  [ . 2 - ] 2
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(1)  « . ًادیمح تام  ًادیعس و  شاع  دیزگ « . 

تیبلها همیرک ي  راوج  رد 

ناگیاپلگ رد  هوکشاب  هزانج ي  عییشت  زا  سپ  ادخ  حلاص  دبع  كاپ  رکیپ 

هزانج ي عییشت  هتفای ،  لاقتنا  مالسلا  مهیلع  دّمحم   لآ  ّشُع  تیبلها و  مرح  يوس  هب 

تاقبط الضف و  املع و  دیلقت ،  ردقیلاع  عجارم  تکرش  اب  يا  هتسیاش 

تیبلها همیرک ي  رهطم  مرح  ات  مالسلا  هیلع  يرکسع   نسح  ماما  دجسم  زا  فلتخم ، 

ترضح عیشت  ناهج  يالعا  تیعجرم  دمآ ،  لمع  هب  مالسلااهیلع  هموصعم   ترضح 

ص:66

نیفلؤم راشم ،  دشاب [ .  یم  ملقلاوهس  هک  هدرک  تبث  لاس 1368 ق .  هب  ياج 1378  هب  ار  ناشیا  تافو  خیرات  راشم  ابابناخ  [ . 1 - ] 1
 [ . 1340 ش نارهت ،  ص 421 ،  ج 2 ،  یپاچ ،  بتک 
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نآ یتوکلم  هاگراب  راوج  رد  هدناوخ ،  زامن  ناشرکیپ  رب  يدرجورب  هّللا  هیآ 

 . دش هدرپس  كاخ  هب  ترضح 

رس يالاب  دجسم  رد  یهوکشاب  میحرت  سلجم  ّتیعجرم  رما  هب 

ناهفصا و نارهت ،  مق ،  رد  يددعتم  سلاجم  هاگنآ  دیدرگ ،  دقعنم 

 . دش رازگرب  فرشا  فجن 

دش و یمسر  لیطعت  یمومع و  يازع  ناگیاپلگ  رد  ناشیا  لاحترا  زور 

 . تفای همادا  دیعس  دیقف  نآ  ملهچ  ات  میحرت  سلاجم 

 ، تامدخ راثآ ،  یلو  درذگ  یم  لحار  دیقف  نآ  لاحترا  زا  مامت  نرق  مین 

 . دشاب یم  ماع  صاخ و  دزنابز  شا  هلیمج  یعاسم  تافیلأت و 

نادنزرف

تیبرت هک  يا  هتسجرب  نادرگاش  یملع و  ثاریم  رانک  رد  یفاص  هّللا  هیآ 

نامز و رخافم  زا  هک  داهن  راگدای  هب  دوخ  زا  يا  هتسیاش  نادنزرف  دومن ، 

 . دنشاب یم  رهد  تانسح 

ردپ دهع  رد  یکی  هک  مناخ ،  لوتب  مناخ و  هقیدص  ياه :  مان  هب  رتخد  ود 

هنیدتم هفیفع و  هلضاف ،  ود  ره  هک  دنا ،  هتشذگ  رد  يو  زا  سپ  يرگید  و 

 : روکذ دنزرف  هس  و  دنا .  هدوب 

هلظ ماد  یفاص  یلعاقآ  جاح  هّللا  هیآ   . 1

تامدقم دوشگ ،  ناهج  هب  هدید  ناگیاپلگ  رد  لاس 1332 ق .  رد  ناشیا 

الم موحرم  شدنمشناد  یئاد  راوگرزب و  ردپ  رضحم  رد  دوخ  هاگداز  رد  ار 
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مق هیملع  هزوح ي  هب  دودح 1350 ق .  رد  تفرگارف ،  بطق  مساقلاوبا 

ینادمه دّمحم  ازریم  هّللا  هیآ  رضحم  رد  ار  هیلاع  حوطس  هدومن ،  ترجاهم 

عجرم ود  رضحم  رد  ار  لوصا  هقف و  جراخ  هتفرگارف ،  1365 ق ) .   _ 1315 ) 

هّللا هیآ  و  1380 ق ) .   _ 1292 يدرجورب (  نیسح  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  ماقمالاو 

يالاو ماقم  هب  هدومن ،  ذّملت  1372 ق ) .   _ 1310 تجح (  دّمحم  دیس 

 . تخادرپ بالط  تیبرت  قیقحت و  فیلأت ،  سیردت ،  هب  هدمآ  لیان  داهتجا 

 : شرابرپ راثآ  زا 

رشتنم نآ  دلجم  راهچ  هک  یقثولا ،  هورع  حرش  رد  یبقعلا ،  هریخذ   . 1

 . دسرب دلجم  هب 40  ًالامتحا  هدش ، 

هّللا هیآ  موحرم  لوصا  تاریرقت  هّجحلا ،  تاریرقت  یف  هّجحملا   . 2

 . دلج ود  رد  تجح ، 

تبسانم هب  سّمخم  لزغ و  هدیصق ،   59 لماش :  لاصو ،  راظتنا  رد   . 3

 . هّللا هیقب  ترضح  دوعسم  دالیم 

جح کسانم  هیلمع و  هلاسر ي   . 4

 . رگید هدشن ي  پاچ  رثا  اه  هد  يدرجورب و  هّللا  هیآ  سرد  تاریرقت   . 5

 ، هجهل تحارص  عضاوت ،  شنم ،  قالخا ،  اوقت ،  ملع ،  رد  یفاص  هّللا  هیآ 

روآدای هلضاف  تاکلم  رگید  تیبلها و  میرح  زا  عافد  نید ،  رد  ّبلصت 

 . دشاب یم  ناشمظعم  دلاو  هتسجرب ي  تافص 

هلظدم یفاص  هّللا  فطل  اقآ  جاح  هّللا  هیآ   . 2

ناگیاپلگ رد  لوالا 1337 ق .  يدامج  رد 19  هک  هعیش ،  ردقیلاع  عجارم  زا 
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دلاو تمدخ  رد  ار  هطسوتم  حوطس  تامدقم و  دوشگ ،  ناهج  هب  هدید 

هب لاس 1360 ق .  هب  تفرگارف ،  دوخ  هاگداز  رد  ناشمّرکم  یئاد  مظعم و 

 . دومن ترجاهم  مق  هیملع ي  هزوح ي 

یقتدّمحم دیس   ( 1 ماظع :  تایآ  تارضح  رضحم  زا  مق  رد 

دیس  ( 4 ردص ؛  نیدلاردص  دیس   ( 3 تجح ؛  دّمحم  دیس   ( 2 يراسناوخ ؛ 

 . دومن هدافتسا  یناگیاپلگ  اضردّمحم  دیس   ( 5 يدرجورب ؛  نیسح 

 : تایآ تارضح  رضحم  زا  هدش ،  فرشم  فرشا  فجن  هب  هاگنآ 

خیش  ( 3 یناگیاپلگ ؛  نیدلا  لامج  دیس   ( 2 يزاریش ؛  مظاک  دّمحم  خیش   ( 1

 . دمآ لیان  داهتجا  هجرد ي  نیرت  یلاع  هب  درب و  هرهب  یمظاک  یلعدّمحم 

 ، لاجر لوصا ،  هقف ،  ثیدح ،  ریسفت ،  رد  ناشیا  زا  رثا  دصکی  زا  شیب 

 . تسا هدش  رشتنم  پاچ و  مالک و ...  دیاقع ،  مجارت ، 

نوماریپ باتک  نیرت  عماج  رثالا »  بختنم  راب «  رپ  دیواج و  رثا 

(1)  . دشاب یم  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح 

لیلجت ناونع  هب  یشیامه  لیبدرا  دازآ  هاگشناد  يوس  زا  شیپ  لاس  ود 

رد رثا  اب 63  ناشیا  زا  دیدرگ و  رازگرب  يودهم  راثآ  ناگدنروآدیدپ  زا 

تیودهم هزوح ي  رد  رگشالت  نیرترب  ناونع  هب  تیودهم  هصرع ي 

 . دمآ لمع  هب  لیلجت 

یلو دادن ،  همادا  ار  يوزوح  تالیصحت  هک  نیدلارخف  اقآ  موحرم   . 3

ص:69

 . دش رشتنم  هطبار  نیا  رد  بناجنیا  ملق  هب  يا  هلاقم  دش و  هدیزگرب  باتک  نیرتهب  ناونع  هب  تیالو  لاس  يوس  زا  باتک  نیا  [ . 1 - ] 1
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 . تشاد ییابیز  طخ  دوب و  مالسا  خیرات  رد  هژیو  هب  هعلاطم ،  لها 

*  *  *

همجرت عبانم 

رد هلمج  زا  ناوارف ،  عبانم  رد  یفاص  هّللا  هیآ  موحرم  یناگدنز  حرش 

 : تسا هدمآ  ریز  عبانم 

 _ طوطخم ناکاپ _  تبرت   . 1

 . 228 ص 209 _  ج 4 ،  مرح ،  ناگراتس   . 2

 . 124 ص 106 _  ج 1 ،  ناگیاپلگ ،  نادنمشناد  لاح  حرش   . 3

 . ص 308 ج 5 ،  يوضر ،  سدق  ناتسآ  هناخباتک ي  تسرهف   . 4

 . ص 421 ج 6 ،  نادنمشناد ،  هنیجنگ ي   . 5

 . ص 421 ج 2 ،  یپاچ ،  بتک  نیفلؤم   . 6

 . 105 ص 98 _  هرامش ي 28 ،  دجسم ،  هلجم   . 7

 . ص 269 ج 2 ،  تازاجالا ،  یف  تالسلسملا   . 8

 _ طوطخم مالعألا _  مجارت  یف  لّصفملا   . 9

 . 16 ص 6 _  همان ،  یفاص  همدقم ي   . 10

 . 16 ص 5 _  هّیهبلا ،  ررّدلا  همدقم ي   . 11

 . 40 ص 5 _  شناد ،  جنگ  همدقم ي   . 12

 . ص 2949 ج 8 ،  راثآلا ،  مراکم   . 13

 . ص 331 ج 1 ،  رشبلا ،  ءابقن   . 14

*  *  *
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هکنیا زج  میدرک ،  هعجارم  الاب  عبانم  همه ي  هب  همدقم  نیا  شراگن  ماگنه  هب 

 . دوب یفاص  هّللا  فطل  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  نانخس  نتم  ام  عبنم  نیرت  هدمع 

 . بجر 1429 ق  13

مالسلا هیلع  نانمؤمریما   هبعک  دولوم  دوعسم  دالیم  زورلاس 

مالسلااهیلع هموصعم   ترضح  تیبلها  همیرک ي  میرح  رد 

روپ يدهم  ربکا  یلع 
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نایئاهب نایباب و  عبانم  رد  اهب  باب و  يامیس 

هراشا

تاکن هب  دوخ  ياویش  راعشا  رد  یفاص  هّللا  هیآ  موحرم  *     

زا یخرب  يارب  تسا  نکمم  هک  دنا  هدرک  هراشا  یفیرظ 

دنزرف رذگهر  نیا  زا  دشابن ،  نشور  یمارگ  ناگدنناوخ 

یفاص هّللا  فطل  اقآ  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  ناشراوگرزب 

رد هک  دنا  هدومرف  موقرم  نآ  رب  يدنمشزرا  ياه  یقرواپ 

 . تسا هدمآ  باتک  موظنم  شخب  یقرواپ 

نیبطاخم هک  دنا  هدورس  یماگنه  هب  ار  راعشا  نیا  ْمظان 

کنیا دنا ،  هدوب  اهب  باب و  ياه  هنتف  نایرج  رد  ًاقیقد  نآ 

هب ءاهب  باب و  هچخیرات ي  نرق  کی  دودح  تشذگ  اب 

زا يا  هراپ  ندش  نشور  يارب  هتسویپ ،  خیرات  ناد  هلابز 

زا ار  اهب  باب و  يامیس  میدش  ریزگان  باتک  بلاطم 

نیا رد  هدومن  جارختسا  نایئاهب  نایباب و  عبانم  نورد 

رد ار  ناگدنناوخ  هک  دیما  نیا  هب  مینک ،  میدقت  تاحفص 

 . دشاب دنمدوس  باتک  نتم  رتهب  مهف 

ص:73

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیک باب 

هک دمآ  ایند  هب  یلفط  زاریش  رد  يرمق ، لاس 1235  مرحم  زور  نیتسخن 

دیس شردپ  هک  تشذگن  يدنچ  دندیمان .  دّمحم  یلع  ار  وا  شنیدلاو 

مگب همطاف  شردام  اب  ار  يو  تسبرب و  ناهج  نیا  زا  تخر  اضردّمحم 

.تشاذگ اهنت 

جاح دوخ  ییاد  یتسرپرس  هب  ردپ  گرم  زا  سپ  دّمحم  یلع  دّیس 

مان هک  ملعم  دباع  خیش  دزن  دیسر ، یگلاس  تفه  هب  نوچ  دمآرد و  یلعدیس 

رد وا  تخادرپ ، لیصحت  هب  دوب ،  هیخیش  هورگ  زا  دمحم و  شا  یلصا 

 : دیوگ یم  شلیصحت  نارود  دای  هب  نایب  باتک 

؛ » نّیعم ٍّدح  قوف  یّنبرضتال  یمّلعم  ای  دّمحم  ای  »

.نزم نّیعم  ّدح  زا  شیب  ارم  نم ، راگزومآ  يا  دّمحم ، يا 

هب دش و  هلاس  هدفه  یناوج  وا  هکنیا  ات  تشذگ  لاونم  نیدب  ینایلاس 

رهشوب راپسهر  یناگرزاب  روظنم  هب  یلع  دیس  جاح  شا  ییاد  هارمه 

نیا لالخ  رد  یلو  دیزگ ، تماقا  رهش  نآ  رد  لاس  جنپ  کیدزن  دیدرگ . 

رتشیب دادن و  ناشن  شوخ  يور  یناگرزاب  ياهراک  هب  هاگچیه  تدم 
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ترایز زامن ، اعد ، رکذ ، اب  ماب  تشپ  ای  هرجح  هشوگ  رد  ار  دوخ  تاقوا 

لها تبقنم  حدم و  رد  ای  روما و  نیا  نوماریپ  یتاوزج  نتشون  اب  اروشاع و 

رکذ دّیس  هب  مدرم  نایم  رد  مک  مک  هک  يّدح  هب  دینارذگ ؛  مالسلا  مهیلع  تمصع   تیب 

 . دیدرگ فورعم 

زاریش هب  دیچرب و  ار  تراجت  طاسب  هک  یگلاس  ود  تسیب و  رد 

لاس ود  تدم  دش و  تایلاع  تابتع  راپسهر  تسشنن و  راکیب  تشگزاب ،

.دومن هدافتسا  یتشر  مظاکدیس  سرد  زا  البرک  رد  رتشیب  رتمک و  يردق  ای 

رت نیئاپ  یتشردیس  دزن  ار  وا  ندناوخ  سرد  دّمحم  یلع  دّیس  ناوریپ 

همادا روظنم  هب  وا  دوش  هتسناد  رگا  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  هتفای و  وا  نأش  زا 

یتشر دیس  سرد  هب  البرک  رد  لاس  ود  تدم  هتفر و  تابتع  هب  تالیصحت 

سپ دوبن  ادخ  بناج  زا  باب  ياه  هتفگ  رگا  تفگ  ناوت  یمن  رگید  هدش  رضاح 

ای دیوگ  نخس  يزات  ياه  هژاو  اب  نابز  یسراف  داوس  یب  درم  تسناوت  یم  هنوگچ 

وا ترفاسم  زا  یهورگ  هتساخرب ، ییوج  هراچ  هب  ور ،  نیا  زا  دسیون ؟ يزیچ 

ینخس ًالصا  هدرک ،  یم  هچ  هدوب و  اجک  تدم  نیا  رد  يو  هکنیا  تابتع و  هب 

 . دنا هدرواین  نایم  هب 

باتعا ترایز  روظنم  هب  قارع  هب  وا  ترفاسم  دنا  هتفگ  مه  یخرب  هتبلا 

رابدنچ زا  شیب  زین  یتشردیس  اب  و  سرد ، لیصحت و  هن  هدوب ،  هسدقم 

جاح مان  هب  باب  بصعتم  نادیرم  زا  یکی  تسا .  هدرکن  تاقالم 

: تسا هتشون  دوخ  باتک  رد  یناج  ازریم 

وا هظعوم  سلجم  هب  هکلب  دش ، یمن  رضاح  یتشر  دیس  سرد  هب  باب 
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.هضافتسا هن  هضافا  يارب  مه  نآ  تفر ؛  یم 
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يزیچ یتشر  دیس  زا  دّمحم  یلع  دّیس  هدافتسا  دننادب  دیاب  ناییاهب 

کبس نانخس ، زا  هک  یسک  اریز  دومن .  راکنا  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین 

یتشر مظاک  دّیس  ییاسحا و  دمحا  خیش  رکفت  زرط  بلاطم و  تالیوأت ،

نایب هّیلدع و  هفیحص  صصقلا و  نسحا  دننام  باب  ياه  هتشون  دشاب و  علطم 

زا اه  هتشون  نیا  بلاطم  رتشیب  هک  دمهف  یم  دوز  یلیخ  دشاب ،  هدناوخ  ار 

نوهرم و دّمحم  یلع  دّیس  هتفرگ و  همشچرس  نانآ  تالّیخت  تارکفت و 

هدافتسا و رب  ینشور  لیلد  دوخ  نیا  تسا و  هدوب  رفن  ود  نآ  نویدم 

.دشاب یم  نانآ  زا  باب  يور  هلابند 

سرت زا  ییاهب  ناگدنسیون  هک  تسا  نشور  يا  هزادنا  هب  عوضوم  نیا 

رارق ناشیاهباتک  تاحفص  شخب  تنیز  ار  وا  ياه  هتشون  اهنت  هن  ییاوسر 

هنومن ناونع  هب  ار  نآ  زا  هلمج  دنچ  یّتح  هک  دنا  هتشاد  مرش  هکلب  دنا ، هدادن 

 . دنهد رارق  شیوخ  هتفگ  هاوگ  دنس و  هدرک ،  لقن 

، لیبن خیرات  صیخلت  هیرّدلا ، بکاوکلا  حایس ، یصخش  هلاقم  امش  رگا 

دیجمت فیرعت و  زا  رپ  همه  هک  دئارف  باتک  ییاهب و  تناید  هب  یلامجا  رظن 

ار باب  تایآ  زا  هیآ  کی  دیرگنب ، ار  ناییاهب  بتک  رگید  تسا و  باب  تایآ 

 . دیبایب اهنآ  رد  دیناوت  یمن 

باب بتک  راثآ و  زا  هک  دیبای  یمن  ار  ییاهب  درف  چیه  امش  هکنآ  رت  بلاج 

دیسرپب رگا  دشاب و  هدید  ار  اهنآ  لقادح  ای  هتشاد ، یعالطا  نیرت  کچوک 

رب امش  نییآ  هیاپ  هک  یلاح  رد  دییانشآان ،  راثآ  بتک و  نیا  اب  امش  هنوگچ 

باب يوس  زا  بوصنم  ار  دوخ  ءاهب  یلع  نیسح  اریز  تسا ، راوتسا  اه  نیا 

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


؛  دراد تایآ  نیا  تیجح  توبث و  هب  یگتسب  مه  باب  تیرهظم  دناد و  یم 
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ياج ءاهب  ماکحا  تایآ و  هدش و  خسن  دوب  هچره  اهنآ  دنیوگ :  یم  خساپ  رد 

 . میراد اهنادب  يزاین  هچ  رگید  تسا ، هتفرگ  ار  اهنآ 

دیدرت باب  هب  حاولا  اهباتک و  نیا  باستنا  رد  هداهن ،  رتارف  مدق  یهاگ 

حاولا تایآ و  یملق و  راثآ  دنیوگ :  یم  هدش ،  رکنم  ار  نآ  یّلک  هب  ای  هدرک ،

.تسا هتفر  نایم  زا  هیباب  لیاوا  ياه  هلیاغ  رد  یلعا )!(  ترضح 

يا هنومن  هداد ،  ماجنا  دنهد  ماجنا  تسیاب  یم  نانآ  هک  ار  يراک  ریزگان  ام 

: میروآ یم  اجنیا  رد  وا  هعبس  لئالد  زا  لقن  هب  ار  باب  هتسجرب  تایآ  زا 

هّللا مسب  دارفلا ، يذ  درفلا  هّللا  مسب  دارفالا ، يذ  درفلا  هّللا  مسب 

مسب نیدارفلا ، يذ  مسب  ، دراوفلا يذ  هّللا  مسب  هدرفلا ، يذ  دارفلا 

 ... . ءادرفلا يذ  هّللا  هّللاب  ءادرفلا ، مسب  درافتملا ، يذ 

باب توعد  ماجنارس  زاغآرس و 

ناهج زا  اه  یخیش  هلسلسرس  یتشر ، مظاکدیس  هک  دوب  لاس 1259 

يارب شناوریپ  درکن ، یفرعم  نیشناج  نتشیوخ  يارب  تسبرب و  تخر 

زا يدنچ  یتّدم ، زا  سپ  دنداتفا .  وپاکت  هب  صلاخ  هعیش  عبار و  نکر  نتفای 

ات یتشر و  نادرگاش  زا  هک  ینامرک  ناخ  میرک  دّمحم  جاح  رود  نانآ 

دندرک و باختنا  ار  نارگید  یخرب  .دندمآدرگ  دوب  یعلطم  درم  يا  هزادنا 

هب دّمحم  یلع  دّیس  لاس 1260  رد  هکنیا  ات  دندوب ، ّریحتم  یهورگ 

یتشردیس نیشناج  عبار و  نکر  ار  دوخ  يا  هیورشب  نیسح  ّالم  يرایتسد 

.دروآدرگ دوخ  نوماریپ  ار  هورگ  نیاو  دناوخ  بیاغ  ماما  ِباب  ماجنارس  و 

ّتیودهم ياوه  زاغآ  زا  دّمحم  یلع  دّیس  ایآ  تسین  مولعم  یتسرد  هب 
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لابند دنارورپ و  یم  رس  رد  يربمایپ  تلاسر و  يادوس  ّتیمئاق و  و 

ینلع و هتخاس  ناهنپ  شیوخ  لد  رد  هچنآ  ات  هتشگ  یم  بسانم  تیعقوم 

نامه شا  هتساوخ  همه  ادتبا  رد  هتشادن و  يروظنم  نینچ  ای  دزاس ،  راکشآ 

ثداوح اه و  يریگرد  ماجنارس  و  هدنار ،  یم  نابز  رب  هک  هدوب  ّتیباب 

 ، دومن ضوع  ار  وا  ریسم  دروآ و  دیدپ  يو  رد  ار  رکف  نیا  هدشن  ینیب  شیپ 

! دیمان ادخ  بر و  هطقن ، يدهم ، مئاق ، ار  دوخ  هک  اجنآ  ات 

زا ار  دوخ  دوب و  ّتیباب  یعدم  طقف  لیاوا ،  رد  يو  تسا  ملسم  هچنآ 

دادملق رومأم  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق  ترضح  هیحان 

ترضح نآ  هب  ینلع  روط  هب  ار  دوخ  ياه  هتشون  اه و  هتفگ  همه  دومن و  یم 

سیسأت مالسا و  ماکحا  خسن  تیمئاق و  تیودهم و  زا  داد و  یم  تبسن 

هب دنچ  یلئالد  ار  تقیقح  نیا  دروآ .  یمن  نایم  هب  ینخس  چیه  دیدج  نییآ 

 . دناسر یم  تابثا 

رد هدومن ، فیلأت  هرود  نآ  رد  هک  صصقلا  نسحا  باتک  رد  باب   _ 1

: دیوگ یم  نینچ  تسا  باتک  نآ  هروس  نیتسخن  هک  کلم  هروس 

نسحا ریسفت  یف  باتکلا  کلذ  جرخی  نأ  ردق  دق  هّللا  »

یلع نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  دنع  نم  صصقلا 

نب یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب 

یلع رکذلا  دنع  نم  هّللا  هجح  نوکتل  هدبع  یلع  بلاط  یبا 

« .اغیلب نیملاعلا 

: دیوگ باتک  نیمه  هروس  نیمتشه  هاجنپ و  رد  زین  و 
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رمالا یلع  کتردق  ینتماقا  دق  الا  یش ء  انأ  ام  ربکالادیس  ای  »
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الا رمالا  یف  تمصتعا  ام  کیلا و  الا  یش ء  یف  تلکتا  ام 

، طیحملا کئارو  نم  قحلا  هّللاو  قحلاب  یفاکلا  تنا  .کیلع و 

کلیبس یف  بسلا  تیضر  کل و  یلکب  تیدفا  دق  هّللا  هیقب  ای 

« .کتبحم یف  لتقلا  ّالا  تینمت  ام  و 

، ماهبا لامجا و  هنوگره  نودب  مامت و  تحارص  اب  هتفگ  نیا  رد  باب 

هب ار  دوخ  ياه  هتفگ  بلاطم و  دناد و  یم  هّللا  هیقب  بناج  زا  رومأم  ار  دوخ 

یلع ات  شراوگرزب  ناکاین  ردپ و  مان  مان و  اب  ار  وا  دهد و  یم  تبسن  يو 

.دیامن یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  بلاط   یبا  نب 

.دسیون یم  هحفص 130  لیبن  خیرات  صیخلت  باتک  رد  يرواخ  قارشا   _ 2

دومن و تماقا  رهشوب  رد  يزور  دنچ  هکم  زا  تعجارم  رد  باب 

هب داد  روتسد  داد و  وا  هب  يا  هلاسر  داتسرف و  دوخ  زا  شیپ  ار  سودق 

هلمج زا  دنک .  لمع  هدش  هتشون  هلاسر  نآ  رد  هک  ییاهزیچ 

 : دوب نیا  اهروتسد 

لبق ایلع  نا  دهشا   » هعمج زامن  ناذا  رد  تسا  بجاو  نامیا  لها  رب 

شیپ یلع  مهد  یم  یهاوگ  ینعی : دننک ؛  هفاضا  ار  هّللا » هیقب  باب  لیبن 

 ، دنتسه دجبا 92  باسح  هب  ود  ره  دّمحم  لیبن و  نوچ   ) لیبن زا 

( دنک ریبعت  لیبن  زا  شیپ  یلع  هب  دّمحم  یلع  زا  هتسناد  حالص  باب 

.تسا هّللا  هیقب  ِباب 

: تسا هدمآ  نینچ  باتک  نیمه  هحفص 317  رد   _ 3

میظع بانج  زیربت ،  هب  باب  ترضح  لوصو  زا  سپ  مود  بش  رد  » 
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میظع دندومن .  راهظا  تیمئاق  وا  دزن  رد  انلع  دندومرف و  راضحا  ار 
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وا هب  باب  ترضح  دش ، ددرتم  لوبق  رد  دینش  ار  اعدا  نیا  نوچ 

ياعدا نایعا  املع و  روضح  دهعیلو و  رضحم  رد  ادرف  نم  دندومرف : 

يّدحت تایآ ،  هب  اعّدا  تابثا  يارب  درک و  مهاوخ  ینلع  ار  دوخ 

، دش مهاوخن  کّسمتم  بلاطم  ریاس  هب  تایآ  زج  هب  دومن و  مهاوخ 

رکف و زا  سپ  هرخألاب  مدیباوخن .  حبص  ات  بش  نآ  نم  تفگ  میظع 

نیبب تفگ : دید ،  نینچ  باب  نوچ  .مدروآ  نامیا  وا  تیمئاق  هب  لمأت 

.دنتفا یم  کش  هب  اه  میظع  لاثما  هک  تسا  مهم  ردقچ  رما 

: دراگن یم  هحفص 49  هّیرّدلا  بکاوکلا  رد  یتیآ 

هملک زا  امومع  عولط ،  يادتبا  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  اجنیا 

هطساو هک  تسا  یسک  باب  زا  دارم  هک  دش  یم  طابنتسا  نینچ  باب 

هک روهظ  رّشبم  هملک  زا  زین  و  تسا ، قلخ  دوعوم و  تجح  نآ  نیب 

هدش هتفگ  دایز  زین  یلوا  تاملک  رد  دش و  یم  هتفگ  وا  قح  رد  یهاگ 

رشبم هکنیا  ای  نسحلا  نب  دّمحم  روهظ  ِرّشبم  دارم  هک  تفر  یم  نامگ 

.تسا يدهم  روهظ 

ق  . لاس 1263 ه ینعی  زیربت ، رد  دهعیلو  سلجم  دادیور  ات  يو 

باحصا نارای و  نیرت  کیدزن  یّتح  سک  چیه  تشادن و  ّتیباب  زج  ییاعدا 

نینچ لامتحا  هکلب  دندوب ، هدینشن  يو  زا  ار  تیمئاق  ياعدا  اهنت  هن  باب ،

نآ راب ، نیلوا  يارب  خیرات  نیا  رد  میظع  هکنانچ  دنداد .  یمن  مه  ار  يزیچ 

اهباتک نیمه  رد  وا  تثعب  هرابرد  هچره  دیدرگ و  ناریح  ددرتم و  دینش و  ار 

.تسا ساسا  یب  ًالماک  هناسفا و  غورد ، هدش  هتشون  اهنیا  ریغ  و 
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بکاوکلا رد  یتیآ  هک  تسا  نیا  اهغورد  نآ  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب 

: دسیون یم  هّیرّدلا 
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یلوا هطقن  يرجه  هنس 1260  یلوالا  يدامج  مجنپ  هعمج  بش  »

دوخ دصقم  راهظا  يا  هیورشب  نیسح  ّالم  دزن  دوخ  لزنم  رد  ًهتغب 

زا دوب و  هتشذگ  هقیقد  هدزای  تعاس و  هس  بش  زا  هک  یلاح  رد  دومن ، 

تیودهم نیسح ،  ّالم  دزن  هلمجلاب  لاس و  جنپ  تسیب و  شفیرش  نس 

.دومن راهظا  تیمئاق  و 

زاجح يارحص  رد  باب 

یلاعت هّللا  لّجع  مئاق _  ترضح  هصاخ  تباین  ّتیباب و  ياعدا  دمایپ  رد 

، درک یمن  زواجت  رفن  هدجیه  زا  ناشرامش  هک  نایخیش  زا  یهورگ  هجرف _ 

 . دیمان ّیح  فورح  ار  نانآ  وا  .دندیورگ  يو  هب  هتفریذپ ، ار  باب  توعد 

هدرک جورخ  هکم  زا  مالسلا  هیلع  مئاق   ترضح  هک  هدش  دراو  تایاور  رد  نوچ 

زا یهایس  ياه  مچرپ  ماگنه  نیا  رد  دمآ و  دهاوخ  فجن )  ) هفوک تشپ  هب 

هکم هب  رگا  هک  دیشیدنا  نینچ  باب  دش .  دهاوخ  دنلب  ناسارخ  بناج 

هب ار  يا  هیورشب  دیآ و  فجن  هب  اجنآ  زا  دزادنا و  هار  هب  یلاجنج  هتفر ، 

تایاور اب  وا  عضو  دروآ ؛  تکرح  هب  یهایس  ياه  مچرپ  ات  دتسرف  ناسارخ 

.دش دهاوخ  ایهم  شتوعد  شریذپ  يارب  ماوع  ناهذا  هدش ، قبطنم 

تسا لمأت  لحم  هکم  هب  باب  نتفر  ِلصا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذت 

 . دنا هدرک  بیذکت  ار  رفس  نیا  نارگشهوژپ  و 

دش و هکم  مزاع  دوخ  داتسرف و  دهشم  هب  ار  يا  هیورشب  روظنم  نیدب 

.دنشاب وا  رظتنم  تابتع  رد  تفگ  شناوریپ  ریاس  هب 

دعاسمان ار  عاضوا  هدش ، بوعرم  تیعمج  ترثک  زا  دیسر  هکم  هب  نوچ 

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:81

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


ینخس اجنآ  رد  هن  هک  يروط  هب  تشگ ، فرصنم  یلک  هب  دوخ  رکف  زا  دید و 

، هتفرگ شیپ  ار  ناریا  هار  هکلب  دومن ،  ترفاسم  تابتع  هب  هن  دروآ و  بل  هب 

.دیدرگ رهشوب  دراو  ایرد  هار  زا  هرسکی 

: دسیون یم  هیرّدلا »  بکاوکلا  رد «  یتیآ 

هعیدب همغن  نیدب  هدومن ،  ینلع  ار  دوخ  هیعاد  هبعک  هناخ  دزن  باب 

هک ممئاق  نامه  نم  مدرم  يا  نورظتنت :  يذلا  مئاقلا  انا  دومن : ینغت 

دیسر صاخ  ماع و  شوگ  هب  ادن  نیا  نوچ  و  دیشک ! یم  ار  وا  راظتنا 

! دیچیپ فارطا  رد 

همهمه ینغت و  نیا  زا  دوخ  باتک  رد  زین  يرواخ  قارشا  دیمحلادبع 

: دیوگ یم  طقف  درب و  یمن  یمان 

دّیس هذمالت  زا  ینامرک  طیحم  ازریم  هب  دوسالارجح  دزن  رد  باب 

وا درک .  توعد  دوخ  نید  هب  ار  وا  دومن و  دوخ  دصقم  راهظا  یتشر 

.دومنن افو  شا  هدعو  هب  اهدعب  یلو  دنک ،  يوریپ  باب  زا  داد  لوق  زین 

لوغشم فیرش  نوچ  تشون و  هکم  فیرش  هب  مه  يا  همان  باب 

 . دومنن یهجوت  باب  همان  هب  دوب  ییایند  ياهراک 

هب رس  همان  نتفگ و  نخس  طیحم  ازریم  اب  یشوگریز  تسادیپ  هتفگان 

دیدرت ام  دشابن و  غورد  لصا  زا  رگا  ار _  نتشون  هکم  فیرش  هب  رهم 

دراو اه  هتشون  رد  هک  تسا  یغورد  اهدص  زا  یکی  مه  نیا  هک  میرادن 

.دیمان تیمئاق  ینلع  ياعدا  ناوت  یمن  دنا _  هدرک 

: تسا هدمآ  مود  پاچ  هحفص 142 ،  لیبن ،  خیرات  صیخلت  رد 
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هدومرف شیوخ  ناوریپ  هب  یعیقوت  نمض  رد  ًالبق  باب  ترضح 
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.دروآ یم  فیرشت  تابتع  هب  كرابم  لکیه  هکم  رفس  زا  سپ  دندوب :

.دندوب رظتنم  میلقا  نآ  رد  نینمؤم  زا  یعمج  اذل 

: تسا هتشون  زین 

هب ناسارخ  ترفاسم  همانرب  مامتا  زا  سپ  تفگ : يا  هیورشب  هب  باب 

قارع هب  جح  لامعا  مامتا  زا  سپ  مه  نم  .نک  ترفاسم  قارع 

.منک یم  ترفاسم 

: تسا هتشون  نینچ  ماجنارس  و 

زا یعیقوت  دش ،  يرپس  لاس 61  زورون  زا  هک  یلیلق  تدم  رد 

رظتنم قارع  رد  هک  یبابحا  يارب  هرصب  قیرط  زا  یلعا  ترضح 

نکمم تابتع  هب  نم  ندمآ  دوب : هدرک  حیرصت  اجنآ  رد  دیسر .  دندوب 

 . دسرب اهنآ  هب  همزال  تامیلعت  ات  دننامب  ناهفصا  رد  ءاّبحا  تسین و 

زاریش يوس  هب  دش و  فرصنم  تابتع  ترفاسم  زا  باب  هصالخ 

سراف یلاو  روتسد  هب  دیسر  رهشوب  ردنب  هب  نوچ  دومن .  تکرح 

هب ظفحلا  تحت  هدومن ، شریگتسد  تموکح  نیرومأم  ناخ ، نیسح 

یسلجم املع  روضح  اب  سپس  .دنتخاس  شسوبحم  هدروآ ، زاریش 

دنچ زج  نوچ  دنتخادرپ و  ییوجزاب  هب  باب  ياه  هتفگ  هرابرد  هتسارآ ،

شدنخشیر هب  نایلفحم  دشن ، هدینش  يو  زا  يزیچ  هیاپ  یب  طلغ و  هلمج 

دعاسمان ار  عاضوا  هک  باب  .تشاذگ  شهیبنت  ربانب  تموکح  دنتفرگ و 

رد سپس  مکاح ، سلجم  رد  تسخن  تسناد و  میلست  رد  ار  هراچ  دید ، 

راکنا ار  همه  تفرگ و  سپ  ار  شیاه  هتفگ  ربنم ،  يالاب  رب  لیکو  دجسم 
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سپ درک و  صالخ  مکاح  نابضغریم  گنچ  زا  ار  دوخ  ریبدت  نیا  اب  دومن و 
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هب دزادنین  هار  لاجنج  هرابود  دنیشن و  مارآ  تکاس و  رگید  داد  لوق  هکنآ  زا 

هب یناهنپ  تسشنن و  هدوسآ  مه  زاب  اهنیا  همه  اب  تفاتش .  دوخ  هناخ 

.دوب لوغشم  دوخ  ياهراک 

ناهفصا رد  باب 

رظن رد  ار  دوخ  دعاسمان و  ار  لاوحا  عاضوا و  زاریش  رد  هک  باب 

داتفا ترفاسم  رکف  هب  دید ، دودحم  تموکح  تسد  رد  روفنم و  صاخشا 

میمصت تشاد ،  یناهنپ  طباور  ناهفصا  یلاو  هلودلادمتعم  اب  نوچ  و 

.دزاس یلمع  ار  شروظنم  هک  تشگ  یم  تصرف  یپ  رد  دور و  ناهفصا  هب  تفرگ 

ره زاریش ، رد  اب  يرامیب و  ماگنهبان  عویش  ق   . لاس 1262 ه لاوش  رد 

زین وا  درک .  باب  بیصن  ار  یتصرف  نینچ  هتخاس ، لوغشم  دوخ  هب  ار  سک 

.تشاذگ رارف  هب  اپ  یمان  مظاکدیس  یهارمه  اب  تفرگ و  شیپ  ار  ناهفصا  هار 

ار وا  هتشون ، هلودلادمتعم  هب  يا  همان  دیسر  ناهفصا  یکیدزن  هب  نوچ 

باب لابقتسا  هب  ار  رفن  دنچ  هلودلادمتعم  .تخاس  هاگآ  دوخ  ندمآ  زا 

.دننک رهش  دراو  مارتحا  اب  ار  وا  ات  داتسرف 

 : دنا هتشون  يرواخ  قارشا  یتیآ و 

ییاریذپ باب  زا  دوخ  لزنم  رد  درک  راداو  ار  هعمج  ماما  هلودلادمتعم 

لزنم هب  ار  باب  زاغآ  رد  هتفریذپ ، ار  هلودلادمتعم  هتفگ  زین  وا  دیامن ،

رد ار  دوخ  هک  باب  .دومن  ییاریذپ  وا  زا  زور  لهچ  داد و  هار  دوخ 

، دید نوصم  تارطاخم  زا  هعمج  ماما  هناخ  رد  مکاح و  ناخ  تیامح 

شفده بیقعت  هب  دش و  هتخیگنارب  شا  یبلط  تیعقوم  سح 
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رس رب  وا  نخس  زاریش  دننام  زین  ناهفصا  رد  هجیتن  رد  تخادرپ و 

 . دش کیرحت  وا  هیلع  ناملسم  مدرم  تاساسحا  داتفا و  اهنابز 

یشوخ هب  يو  يارسمرح  رد  هلودلادمتعم  تیامح  هب  ناهفصا  رد  باب 

زیزع نامهیم  يارب  ار  یشوخ  شیاسآ و  لئاسو  همه  نابزیم  تسیز .  یم 

يروط هب  دومن ، یم  ییاریذپ  يو  زا  تیمیمص  یمرگ و  اب  هتخاس ،  مهارف 

نیدب عضو  دروآرد .  وا  جاودزا  هب  اهزور  نامه  رد  ار  ینز  ای  رتخد  هک 

 . درپس ناج  هلودلادمتعم  هام  راهچ  زا  سپ  هکنیا  ات  تشذگ  یم  لاونم 

؟ تسیک هلودلا  دمتعم 

کی رد  هک  تسا  زاقفق  سیلفت  یلاها  زا  یجرگ  ناخرهچونم  يو 

فالخرب وا  دوش  یم  هتفگ  تسا .  هدوشگ  ناهج  هب  مشچ  یحیسم  هداوناخ 

دوخ نییآ  زا  دنام ، یقاب  یحیسم  رمع  نایاپ  ات  هک  میهاربا  ازریم  شردارب 

 . دوب هدش  فرشم  مالسا  هب  هتشگرب و 

رابرد تموکح و  هاگتسد  هب  هاش  یلعحتف  هرود  رد  ناخ  رهچونم 

اقترا یساقآ  کشیا  بصنم  هب  ق   . خیرات 1242 ه رد  تفای و  هار  ناریا 

.تشگ رختفم  هلودلادمتعم  بقل  هب  تفای و 

دیسر نایاپ  هب  هلودلادمتعم  یگدنز  هناسفا  ق   . لوالا 1263 ه عیبر  رد 

.تسبرب تخر  ناهج  نیا  زا  وا  و 

نآ زا  یتمسق  هک  تشون  ناهفصا  ياملع  هب  يا  همان  یساقآ  ازریم  جاح 

: تسا نینچ 

هدیمان ماما  بئان  باب و  ار  دوخ  هک  يزاریش  صخش  صوصخ  رد 
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تسایس دروم  دیاب  تلود  نید و  بسحرب  تسا ، لضم  لاض و  نوچ 

 . دوش عقاو 

: دسیون یم  همان  رخآ  رد  و 

زا همه  وا  ياه  هتفگ  هک  مناد  یم  رتهب  ار  وا  لاوحا  تقیقح  نم  یلب 

تسا و گنب  سرچ و  اب  تموادم  هجیتن  رد  تسا و  شیشح  هئشن 

وکام هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  ما  هدرک  وا  تسایس  يارب  هک  يرکف  نم 

.ددرگ دبؤم  سبح  وکام  هعلق  رد  متسرفب و 

دنداد یمان  ناخ  یلع  لیوحت  وکام  رد  ار  باب  بجر 1263  رخاوا  رد 

رارق يدابآ  زا  رود  هوک و  رد  هک  يا  هعلق  رد  ار  يو  زکرم ،  روتسد  هب  مه  وا  و 

.دومن ینادنز  تشاد ،

کی هب  کیدزن  وکام  هعلق  رد  ار  باب  تماقا  تدم  فاکلا  هطقن  ِّفلؤم 

: دیوگ یم  دسیون و  یم  لاس 

قیرهچ هب  وکام  زا  ار  وا  هییاضر  مکاح  ناخ  ییحی  روتسد  هب  سپ 

هعلق رد  ار  باب  تماقا  تدم  ءاهبلادبع  دندومن .  سوبحم  هدرب ، 

هب ار  وا  هام  ُهن  زا  سپ  هتشون :  حایس  هلاقم  رد  هتسناد ،  هام  هن  وکام 

هب قیرهچ  هعلق  رد  فقوت  هام  هس  زا  سپ  دندرب و  قیرهچ  هعلق 

.دندروآ شزیربت  هب  زکرم  روتسد 

زا لیبن  خیرات  صیخلت  رد  يرواخ  قارشا  هیردلا و  بکاوکلا  رد  هراوآ 

.دنا هدومن  دییأت  ار  هام  هن  هدرک و  يوریپ  سابع  ازریم 

سوبحم قیرهچ  وکام و  هعلق  رد  باب  هک  یتدم  رد  تروص  ره  رد 
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نآ تسناوتن  نکیل  دش ، یبرع  یسراف و  هب  نایب  باتک  نتشون  لوغشم  دوب ،
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نایبابریغ و نایباب و  نایم  وگتفگ  بجوم  دوخ  نیا  دیامن و  لیمکت  ار 

.تسا هدش  نایلزا  ناییاهب و  نینچمه 

مان ناخ  یلع  هک  نادنز  سیئر  اب  وکام  هعلق  رد  شتماقا  تدم  رد  باب 

تنایخ دوخ  تلم  عوبتم و  تلود  هب  ناخ  یلع  درک و  شزاس  تشاد 

وا شیپ  تساوخ  یم  یسکره  تشاذگ ، دازآ  هعلق  رد  ار  باب  هدیزرو ، 

لوغشم زور  بش و  تشون و  یم  همان  تساوخ  یم  یسک  ره  هب  تفر و  یم 

.دوب تیلاعف 

يا هیورشب  نیسح  ّالم  دننام  شرگادوس ، رورپ و  لایخ  نارایتسد 

نارسپ نیعلا ، هرق  سوّدق ، )  ) شورفراب یلعدمحمالم  جاح  بابلا ) باب  )

روش اب  اهنیا  ریغ  و  ییحی ) ازریم  یلع و  نیسح  ازریم   ) يرون گرزب  ازریم 

.دندوب مدرم  جییهت  کیرحت و  مرگرس  ریذپان ، فیصوت  قوش  و 

قیالان و نانارمکح  يراد  هتشررس  ناریا و  یمومع  عاضوا  جرم  جره و 

يدعاسم هنیمز  هتخیسگ ،  مه  زا  ار  روشک  روما  هزاریش  یضار ، دوخ  زا 

.دوب هتخاس  مهارف  يرامعتسا  ياه  تسایس  هبناج  همه  تلاخد  يارب 

اما دندوب ، هدرک  ساسحا  ار  رطخ  یساقآ  ازریم  جاح  هاشدمحم و 

، دندید یمن  دوخ  ناوت  رد  ار  عاضوا  هب  نداد  ناماس  تالکشم و  همه  اب  هزرابم 

یگدز و باتش  اب  ماگنهبان  ياهدمآ  شیپ  روشک و  يراج  ثداوح  رد  راچان  هب 

هنوگ نیا  دندومن و  یم  رداص  ییاه  نامرف  یشیدنارود  نیرتمک  نودب 

.دوزفا یم  تالکشم  رب  یلکشم  دوخ  راب ، نایز  ياهروتسد 

نایباب باب و  هرابرد  هک  دوب  يا  هّیور  طلغ ،  ياه  تسایس  نیا  هلمج  زا 
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يو اب  دنتسناوت  یم  مدرم  دنتشاذگ و  یم  دازآ  ار  باب  رگا  .دنتفرگ  شیپ 
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يدهم نیا  هک  دش  یم  مولعم  هتفر  هتفر  دنونشب  ار  شنانخس  هدرک ، تاقالم 

چیه هدمآ ، دورف  شرع  زا  يادخ  ای  هدیسر  نارود  هب  هزات  ربمایپ  ای  دوعوم 

هک تسا  نیا  نارگید  رب  شتّیزم  اهنت  درادن و  لامک  لضف و  زا  يا  هرهب 

وا غورد  جیردت  هب  دفاب .  یم  یتالمهم  دزاس و  یم  یبرع  هب  طلغ  یتالمج 

.تفر یم  نیب  زا  یلک  هب  يو  ییوجارجام  غیلبت و  هنیمز  دش و  یم  شاف 

: باب نانخس  زا  یتشم  نیا  امش و  نیا  دیراد  ام  هتفگ  رد  يدیدرت  رگا 

زرط زارطاب  تاینادمحلا  تایتاذ  رهظا  دق  يذلا  هّللدمحلا  »

قارشاب تایتاذللا  تانونیکلا  قرشاو  هینازرطلا  زارطلا 

عیادب علاوطب  تایخزابلا  تایتاذللا  حالا  هیقارش و  قراوش 

تاین راونا  رهظا  هیعانتم و  سدق  دجم  عیانم  عیاقو 

هدمح ام  ادمح  هدمحتسا  هینادرف ، تایآ  تاروهظب  تاحئالتم 

عاضا و علطا و  ادمح  دعب  نم  دحا  هدمحتسیال  لبق و  نم  دحا 

عنتماف عطست و  عفترافراباف و  قرب  رانا و  قرشا و  عشعشت و 

قاقتشالاوذ اقاقش  قارتبالاوذ  اقارب  قارتشالاوذ ، اقارش  ادمح 

اقاقح قافترالاوذ  اقافر  قایترالاوذ  اقارب  قاقترالاوذ  اقاقر 

اقادح قارتفالاوذ  اقارف  قابتسالاوذ  اقابس  قاقتحالاوذ 

.قادتقالاوذ اقالع  قادتحالاوذ 

ای ماما  ار  یسک  تالمهم  نیا  اب  دنشاب  شیدنا  هداس  هچره  مدرم 

راظنا رد  ار  باب  هک  دوب  اهدیعبت  اهنادنز و  نآ  اهنت  .دنناد  یمن  ربمغیپ 

دیناسر ییاج  هب  ار  راک  داد و  هولج  موکحم  ربمغیپ  ای  مولظم  ماما  یخرب 
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.دش هتخیر  ییاهنوخ  تسویپ و  عوقو  هب  یتابالقنا  هک 
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زیربت رد  باب 

فرط زا  درب  یم  رس  هب  قیرهچ  وکام و  نادنز  رد  باب  هک  یتدم  رد 

تسویپ و عوقو  هب  یتاشاشتغا  روشک  فلتخم  طاقن  رد  يو  ناهاوخاوه 

ورف يارب  يریبادت  یساقآ  ازریم  جاح  هاشدمحم و  دش  هراشا  هکنانچ 

دوب يا  همان  یکی  ریبادت  نآ  زا  .دنتسب  راک  هب  دندیشیدنا و  تابالقنا  ندناشن 

رد .دومن  تفایرد  ریزو  هاش و  فرط  زا  ازریم )  نیدلارصان  دهعیلو (  هک 

زا دنهد ،  یمن  صیخشت  ار  دب  کین و  هک  مدرم  زا  يا  هدع  دوب : هدمآ  همان  نآ 

تلالض اوغا و  ثعاب  هدش و  باب  دّمحم  یلع  ازریم  هتفیرف  کیدزن  رود و 

دنروآ و هاگرد  هب  قیرهچ  هعلق  زا  ار  وا  ات  هد  روتسد  نونکا  مه  .دنا  هتشگ 

.دنهد ارف  شوگ  وا  نانخس  هب  ات  نک  نمجنا  ار  رهش  املع 

رد دروآ و  زیربت  هب  قیرهچ  هعلق  زا  ار  باب  روتسد ، قبطرب  دهعیلو 

هسلج زور  نآ  يادرف  دومن و  تشادزاب  یشاب  شارف  ناخ  مظاک  هناخ 

.دیدرگ لیکشت  هثحابم 

ییاشامت هنحص 

.تسا هجوت  بلاج  رایسب  زیربت  ياملع  اب  باب  يوگتفگ  ناتساد 

؛  دوب هتخادنا  اهنابز  رس  رب  ار  شیوخ  مان  هتساخاپب و  هک  يزاریش  ناوج 

يراتشون هدرک و  دادملق  نایعیش  بیاغ  ماما  هژیو  هدنیامن  ار  دوخ  یهاگ 

قبطرب هک  ینآرق  ياج  هب  ار  نآ  دوب و  هتشاگن  صصقلا  نسحا  مان  هب 

هتشاذگ تعیدو  هب  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  دزن  رد  هعیش  تادقتعم 
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يربمغیپ هدرک ،  زاس  يرگید  همغن  ینامز  دیشک و  یم  مدرم  خر  هب  هدش ،

دیدج و شیک  سیسأت  زا  مد  هدومن ، اعدا  تیرهظم _  دوخ  ریبعت  هب  ای  _ 

مدق هدید  دعاسم  ار  هنیمز  هک  یماگنه  و  دز ، یم  مالسا  نارود  نتفای  نایاپ 

دومن یم  یفرعم  مّویق  ّیح و  دنوادخ  لیلج و  ّبر  ار  دوخ  هتشاذگ ،  رتارف 

زا دوبن  رضاح  هجو  چیه  هب  هک  داد  یم  جرخ  هب  تجامس  نانچ  و 

.درادرب تسد  شیاه  هتفگ 

بالقنا و شتآ  ندناشنورف  يارب  يزکرم  تموکح  یگتفشآ ،  نیا  رد 

زا دوب ، هدرک  رارف  ناهفصا  هب  زاریش  زا  هک  ار  باب  دیس  مدرم  شمارآ 

نیا اب  دناوتب  دیاش  ات  داتسرف ، قیرهچ  نادنز  هب  وکام  زا  وکام و  هب  ناهفصا 

ات دزاس  بوعرم  ار  باب  ناوریپ  هتفرگ ،  ار  یمومع  تاناجیه  ولج  مادقا 

.دنرادرب يرگبوشآ  زا  تسد 

، دیشخبن يدوس  اهنت  هن  میتفگ  هکنانچ  ریبدت  زا  رود  تامادقا  نیا 

نیا رد  ار  هراچ  نارادمامز  ییاهن  لحارم  رد  داد ، سوکعم  هجیتن  هکلب 

ار سانشرس  لاجر  نادنمشناد و  املع و  هتسارآ ، یلفحم  هک  دندید 

سرت و هنوگره  نودب  ار  دوخ  نانخس  دنهد  تصرف  باب  هب  دنروآدرگ و 

وربور وا  اب  ناهرب  لالدتسا و  اب  رضحم  نادنمشناد  دیوگزاب و  همهاو 

نانآ ياهشسرپ  هب  باب  دننک و  دزشوگ  وا  هب  ار  شیاه  هتفگ  طالغا  دنوش و 

عناق قطنم  لیلد و  هار  زا  ار  باب  هک  دوب  روظنم  نیدب  نیا  و  دیوگ ، خساپ 

نابحاص هتشاذگ ،  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  ار  وا  نانخس  دنزاس و 

.دنناوخب يرواد  هب  ار  فاصنا 
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يدنرم یلق  یضترم  جاح  یناقمام و  دّمحم  ّالم  دنوخآ  نابانج  یلاع 
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جاح و  مالسالا ) خیش   ) رغصا یلع  ازریم  جاح  بانج  و  يدهلا ) ملع  )

مظعم هدازهاش  ترضح  سلجم  رد  لامکدیس  املعلا و  ماظن  دومحمالم 

.دیدرگ زاغآ  شسرپ  یتدم  زا  سپ  و  هتفای ،  روضح 

 : املعلا ماظن 

ار دوخ  ياعدا  امش  هک  تسا  نانچ  یهاشنهاش  ترضح  یلعا  مکح 

ققحم نآ  بیذکت  قیدصت و  ات  دییامن  نایب  مالسا  ياملع  روضح  رد 

 ، مضرغ زا  یلاخ  مراد و  تمزالم  ماقم  متسین و  ملع  لها  نم  هچرگا  .ددرگ 

: تسا لاؤس  هس  امش  زا  ارم  دوب و  دهاوخن  هدیاف  زا  یلاخ  نم  قیدصت 

رد تاجانم  هفیحص و  نآرق و  قایس  ّتنس و  رب  هک  یبتک  نیا  ایآ  ًالوا :

امش ار  اهنآ  ایآ  و  هن ؟ ای  تسامش  زا  هدش  رشتنم  ناریا  فارطا  فانکا و 

؟ دنا هتسب  امش  هب  ای  دیا و  هدرک  فیلأت 

.تسا ادخ  زا  باب :

يرآ دییوگب  تسا  امش  زا  رگا  مرادن ، داوس  نادنچ  نم  املعلا :  ماظن 

.هن ّالاو 

.تسا نم  زا  باب :

هک تسا  نیا  تسا  ادخ  زا  دیتفگ  هک  امش  مالک  ینعم  ایآ  املعلا :  ماظن 

؟ تسا روط  هرجش  لثم  امش  نابز 

یتخرد زا  قحلا  انا  دشاب  اور 

یتخبکین زا  اور  دوبن  ارچ   

؟ دوب هش  زا  اهزاوآ  همه  نیا 
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.تسا روط  نیمه  امش ، هب  تمحر  باب :

نیا امش  رب  اجک  یک و  یسک ،  هچ  دنیوگ ، یم  باب  ار  امش  املعلا :  ماظن 
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یضار مسا  نیا  هب  امش  ایآ  و  تسیچ ؟ باب  ینعم  تسا ؟ هتشاذگ  ار  مسا 

؟ دیتسین ای  دیتسه 

.تسا هداد  نم  هب  ادخ  ار  مسا  نیا  باب :

؟ رومعملا تیب  ای  سدقملا  تیب  هبعک ، هناخ  رد  اجک ؟ رد  املعلا :  ماظن 

.تسا ییادخ  مسا  دشاب  اجک  ره  باب :

؟ تسیچ باب  ینعم  دیتسه .  مه  یضار  تروص  نیا  رد  هتبلا  املعلا : ماظن 

نآ رد  یلع  مملع و  رهش  نم   ) اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  باب :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع    نب  دّمحم  هدومرف  تسا . ) 

؟ دیتسه ملع  هنیدم  باب  امش  املعلا :  ماظن 

.یلب باب :

هب هک  منز  یم  مدق  تسا  لاس  لهچ  نم  هک  ار  ادخ  دمح  املعلا :  ماظن 

تیالو رد  هّللدمحلا  لاح  دوش ، یمن  رودقم  مسرب ،  باوبا  زا  یکی  تمدخ 

بصنم دیباب ، امش  دیدرگ  مولعم  دش و  نینچ  رگا  دمآ ، منیلاب  رس  رب  مدوخ 

.دیهد نم  هب  ار  يرادشفک 

؟ دیشاب دومحم  ّالم  جاح  امش  ایوگ  باب :

.یلب املعلا :  ماظن 

.داد امش  هب  یگرزب  بصنم  دیاب  تسا .  لجا  امش  نأش  باب :

.تسا یفاک  ارم  مهاوخ ، یم  ار  نیمه  نم  املعلا :  ماظن 

.میئامن یم  میلست  دیباب  هک  امش  هب  ار  دنسم  نیا  مه  ام  دهعیلو :

ملعلا تسا : هدومرف  هک  رگید  میکح  ای  ربمغیپ  لوق  هب  املعلا :  ماظن 
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هدعم رد  هک  منک  یم  ضرع  نادبا  ملع  رد  نایدالا ، ملع  نادبالا و  ملع  ناملع 
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عفر هجلاعم  هب  یضعب  دوش ؟  یم  همخت  صخش  هک  دوش  یم  لصاح  یتیفیک  هچ 

؟ ددرگ یم  یهتنم  قارم  هب  ای  دوش  یم  مضه  ءوس  هب  رجنم  یخرب  ددرگ و  یم 

.ما هدناوخن  بط  ملع  نم  باب :

بط ملع  دییوگ  یم  دیتسه  مولع  باب  امش  هک  یتروص  رد  دهعیلو :

.دراد تافانم  امش  يوعد  اب  ما !  هدناوخن 

 ، تسین مولع  لخاد  تسا ، هرط  یب  ملع  نیا  درادن  بیع  املعلا :  ماظن 

تسا و لوصا  ملع  نایدا  ملع  دیسرپ : باب  زا  سپ  .درادن  تافانم  ّتیباب  اب 

 ، نیع تردق  رصب و  عمس و  ایآ  دییوگب  داعم ، دراد و  أدبم  لوصا  عورف و 

؟ تاذ ریغ  ای  دنتسه  تاذ 

.دنتسه تاذ  نیع  باب :

هک دنزیچ  ود  ملع  اب  تاذ  بکرم .  دش و  ددعتم  ادخ  سپ  املعلا :  ماظن 

تاذ و زا  ای  ملع  تاذ و  زا  بکرم  دندش .  رگیدکی  نیع  هریش  هکرس و  لثم 

تاذ نیع  هک  ملع  تسا ، هلّدن  هلّدضال و ال  تاذ  نیا  رب  هوالع  تردق 

، تسا ملاع  ادخ  هدسفم ، ود  نیا  رب  هوالع  دشاب ، لهج  هک  دراد  دض  تسا ،

كارتشالا هبام  میدش ، کیرش  ملع  رد  مملاع ، مه  نم  تسا ، ملاع  مه  ربمغیپ 

زایتمالا هب  ام  سپ  وا ، زا  ام  ملع  تسه و  شدوخ  زا  ادخ  ملع  میراد . 

لاح كارتشالا و  هبام  زایتمالا و  هبام  زا  دش  كرتشم  ادخ  هجیتن  رد  میراد ،

.تسین بکرم  ادخ  هکنآ 

.ما هدناوخن  تمکح  نم  باب :

باتک و مهف  تسا و  تنس  باتک و  زا  طبنتسم  عورف  ملع  املعلا : ماظن 
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، قطنم نایب و  یناعم و  وحن و  فرص و  لثم  يرایسب  مولع  رب  فوقوم  تنس 
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.دینک فرص  ار  َلاق »  » دیباب هک  امش 

؟ لاق مادک  باب :

 ، باب ياقآ  َْنُلق ، اَتلاق  َْتلاق  اُولاق  الاق  َلاق  ًالْوَق ، ُلوُقَی  َلاق  املعلا :  ماظن 

.دینک فرص  امش  ار  یقاب 

.هدش شومارف  مدوب  هدناوخ  تیلوفط  رد  باب :

اعمط افوخ و  اعمط ؛  افوخ و  قربلا  مکیری  يّذلا  وه  رد  املعلا :  ماظن 

؟ تسیچ بیکرت  بسحرب 

.تسین مرظن  رد  باب :

اّهناف هثالّثلا  نویعلا  هّللا  نعل  دیئوگب  ار  ثیدح  نیا  ینعم  املعلا :  ماظن 

 . ادحاو انیع  تملظ 

.مناد یمن  باب :

یلع لیلدلا  ام  دیسرپ : مالسلا  هیلع  اضر   ترضح  زا  هفیلخ  نومأم  املعلا :  ماظن 

لالدتسا هجو  .انئانبا  الول  لاق  انئاسن  الول  لاق  انسفنا  هیآ  لاق  كدج ؟ هفالخ 

؟ تسیچ هفیلخ  رب  ماما  ّدر  ماما و  رب  نومأم  ّدر  هجو  تسیچ و  مالسلا  هیلع  اضر   ماما 

؟ تسا ثیدح  نیا  ریحتاب :)  ) باب

 « ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَا  ّانِا  لوزن «  نأش  .تسا  ثیدح  یلب  املعلا :  ماظن 

رتبا درم  نیا  تفگ : صاع  تشذگ ،  یم  لوسر  ترضح  .تسا  مولعم 

نیگمغ ترضح  .دنام  یمن  وا  زا  يدالوا  دریم و  یم  بیرق  نع  تسا ، 

نیا دیئوگب  لاح  تشگ ، لزان  هروس  نیا  ترضح  نآ  تیلست  يارب  زا  دش ،

؟ تسا تیلست  هچ 

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا نیا  هروس  لوزن  نأش  اعقاو  باب :
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؟ تسین روط  نیا  نایاقآ  املعلا :  ماظن 

.یلب یگمه :)  ) راضح

.منک رکف  دیهد  تلهم  باب :

میدرک و یم  یخوش  نس  ياضتقا  هب  یناوج  دهع  رد  ام  املعلا :  ماظن 

یلع یثنخلاو  یثنخلا  یلع  لجرلا  لخدا  اذإ  میتفگ  یم  ار  همّالع  ترابع  نیا 

« .یثنالا لجرلا و  نود  یثنخلا  یلع  لسغلا  بجو  یثنالا 

؟ تسا همّالع  زا  ترابع  نیا  رکف ) زا  سپ  : ) باب

.یلب راضح :

، دییامرف نایب  ار  نآ  ینعم  دشاب ، نم  زا  دشابن ،  همّالع  زا  املعلا :  ماظن 

! دیاملع باب  امش  هن  رخآ 

.دسر یمن  مرطاخ  هب  يزیچ  باب :

اب نآ  زاجعا  تسا و  نآرق  ربمغیپ  تازجعم  زا  یکی  املعلا :  ماظن 

هچ تغالب  اب  تسیچ و  تحاصف  فیرعت  تسا .  تغالب  تحاصف و 

؟ تسیچ اهنآ  نیب  تبسن  دراد و  یقرف 

.تسین مرظن  رد  باب :

؟ دنک هچ  هس  ود و  نیب  دنک  ّکش  یسک  زامن  رد  رگا  املعلا :  ماظن 

.دراذگب ود  رب  ار  انب  باب :

ياعدا یناد ،  یمن  ار  زامن  تایکش  وت  نید ،  یب  يا  یناقمام : دّمحم  ّالم 

؟ ینک یم  ّتیباب 

.دراذگب هس  رب  ار  انب  باب :
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لوا هک  يا  هتشون  وت  .تسا  هس  دشن ،  ود  تسادیپ  یناقمام : دّمحم  ّالم 
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؟ تسا یلع  دّمحم و  رون  دروآ  نامیا  نم  هب  هک  یسک 

.یلب باب :

؟ یلضفا اهنآ  زا  وت  عبات و  اهنآ  عوبتم و  وت  سپ  یناقمام : دّمحم  ّالم 

ادخ هار  رد  ار  لام  کی  جنپ  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  يدهلا : ملع 

؟ ارچ دیهد !  ار  لام  موس  کی  يا  هتفگ  وت  دیهد و 

 (. راضح دیدش  هدنخ  دراد ( ؟ توافت  هچ  تسا ، سمخ  فصن  مه  ثلث  باب :

: املعلا ماظن 

زاجم رابخا و  ظافلا و  نیزا  دنچ 

زاس زوس  نآ  اب  زوس  مهاوخ  زوس   

.موش دیرم  ات  امنب  نم  رب  دوخ  ياعدا  قباطم  یتمارک  متسین .  ظفل  دنب  رد  نم 

؟ یهاوخ یم  تمارک  هچ  باب :

ار وا  تسا .  سرقن  ضرم  شیاپ  رد  ترضح  یلعا  املعلا :  ماظن 

.هد یتحص 

ام دننک ، ناوج  هداد ،  لاح  رییغت  ار  امش  نیمه  یتفر !  رود  دهعیلو :

.مینک یم  راذگاو  وا  هب  ار  دنسم  نیا 

.مرادن هوق  رد  باب :

ملاع رد  گنگ ، ظفل  ملاع  رد  .دوش  یمن  تهج  یب  تزع  املعلا :  ماظن 

؟ يراد يرنه  هچ  .گنل  ینعم 

ِتاومّسلا َقلخ  يّذلا    ِ هّللُدمحلا مناوخ « : یم  هحیصف  تایآ  باب :

.دناوخ ربز »  » اب ار  تاوامس  ِءات  و  َضرألا _ »  و 
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(: مسبت اب   ) دهعیلو

اعِمُج دق  ٍفلا  ٍءاتب و  ام  و 

اعم بصّنلا  یف  ّرجلا و  یف  رسُکی   
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.تسا قفاوم  بر  اب  تسا  دّمحم  یلع  نم  مسا  باب :

زا هتشذگ  تسا ، نینچ  یلعدّمحم  دّمحم و  یلع  ره  املعلا :  ماظن 

.ّتیباب هن  دینک  تیبوبر  يوعد  امش  دیاب  نیا ، 

.دیشک یم  ار  وا  راظتنا  تسا  لاس  رازه  هک  مسک  نآ  نم  باب :

؟ دیرمالا بحاص  يدهم  امش  ینعی  املعلا :  ماظن 

.یلب باب :

؟ یعون ای  یصخش  املعلا :  ماظن 

 . یصخش باب :

 ، سجرن وا  ردام  مان  تسا و  نسح  دنزرف  دمحم  وا  مان  املعلا :  ماظن 

 . رگید زیچ  وت  ردام  ردپ و  مان  دّمحم و  یلع  وت  مان  تسا و  نسوس  لقیص ، 

زا شیب  وا  نس  تسا .  زاریش  وت  هاگداز  تسا و  هرماس  ترضح  نآ  هاگداز 

.ما هداتسرفن  ار  امش  نم  یهگناو  تسا .  لاس  لهچ  زا  رتمک  وت  نس  لاس ، رازه 

؟ دینک یم  ییادخ  يوعد  باب :

.دهاوخ یم  ییادخ  نم  دننام  یماما  وت  لثم  املعلا :  ماظن 

؟ دنک نینچ  دناوت  یم  یک  مسیون ! یم  تیب  رازه  ود  زورکی  هب  نم  باب : 

ره هک  متشاد  یمدآ  تابتع ، رد  فقوت  نارود  رد  نم  املعلا :  ماظن 

ار لمع  نیا  مه  امش  دش .  روک  رمالارخآ  تشون .  یم  تیب  رازه  ود  يزور 

.دش دیهاوخ  روک  الاو  دینک  كرت 

وا همان  هبوت  باب و  هبوت  یگنوگچ 

دهعیلو ماجنارس  دیماجنا  اجک  ره  هب  دوب و  هچره  دهعیلو  سلجم  هرکاذم 
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.دندنادرگرب دوخ  لزنم  هب  ار  باب  نارومأم ،  تفر و  تساخرب و 

دندرک راضحا  ار  باب  دهعیلو ، روتسد  هب  نارکون  دادیور ، نیا  زا  سپ 

کتک و یتخس  هک  باب  .دندز  وا  هب  یلصفم  کتک  دنتخادنا و  نیمز  هب  و 

رد زا  راچان  دنک ، یناج  تخس  تسناوتن  دیشچ و  ار  قالش  بوچ و  یخلت 

 . دیبلط وفع  هدش ،  دراو  هبانا  هبوت و 

: ازریم نیدلارصان _  دهعیلو _  هب  باطخ  باب  همان  هبوت  نتم 

لضف و تاروهظ  هک  هقحتسم  هلها و  وه  امک  هّللدمحلا  یحور ، كادف 

هّللادمحب هدینادرگ ، لماش  دوخ  دابع  هفاک  رب  لاح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر 

هک هدومرف  دوخ  تمحر  تفأر و  عوبنی  ار  ترضح  نآ  لثم  هک  هل  ادمح  ّمث 

نایغای رب  مّحرت  نامرجم و  رب  ّرتست  ناگدنب و  زا  وفع  شتفوطع  روهظ  هب 

هک تسین  يدصق  ار  فیعض  هدنب  نیا  هک  هدنع ،  نِم  هّللادهُشا  هدومرف ، 

هسفنب هچرگا  دشاب .  وا  تیالو  لها  ملاع و  دنوادخ  ياضر  فالخرب 

ّلج دنوادخ  دیحوت  هب  نقوم  نوچ  مبلق  یلو  تسا ، فرص  بنذ  مدوجو 

ّرقم مناسل  تسوا و  تیالو  لها  تیالو  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا    لوسر  توبن  هرکذ و 

فالخ اقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دیما  تسا ، هّللادنع  نم  لزن  ام  ّلک  رب 

ملق زا  هدوب  وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا  ما و  هتساوخن  ار  قح  ياضر 

ترضح مبئات  رفغتسم و  لاح  ره  رد  هدوبن و  نایصع  مضرغ  هدش ، يراج 

.دشاب ییاعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  و  ار .  وا 

تاجانم و یضعب  رمأ و  یلإ  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  ّیبر و  هّللارفغتسا 

تباین یعدم  تسین و  يرما  چیه  رب  شلیلد  هدش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک 
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چیه ار  هدنب  نیا  لطبم و  ياعّدا  ضحم  ار  مالسلا  هیلع  هّللا    هجح  ترضح  هصاخ 

یهاشنهاش ترضح  فاطلا  زا  یعدتسم  رگید .  ياعدا  هن  هدوبن و  ییاعّدا 

طاسب تایانع  فاطلا و  هب  ار  وگاعد  نیا  هک  تسا  نانچ  ترضح  نآ  و 

.مالسلاو دنیامرف ، زارفارس  دوخ  تمحر  تفأر و 

همان هبوت  باوج 

رد نومیم  لفحم  نویامه و  مزب  رد  امش  يزاریش !  دّمحم  یلع  دّیس 

هرصن هدّدس و  هّللا و  هدیا  لاوز  یب  تلود  دهعیلو  الاو  فرشا  باون  روضح 

کی ره  هک  يدرک  يدنچ  بلاطم  هب  رارقا  مالعا  ياملع  زا  یعمج  روضح  و 

لوبقم يرطف  دترم  هبوت  لتق .  بجوم  تسا و  امش  دادترا  ثعاب  هناگادج 

تسا غامد  طبخ  ههبش  تسا  هدش  امش  لتق  ریخأت  بجوم  هک  يزیچ  تسین و 

.دوش یم  يراج  امش  رب  يرطف  دترم  ماکحا  لمأتالب  دوش  عفر  ههبش  نآ  رگا  هک 

هرّهطملا هعیرشلا  مداخ  هررح 

ینیسحلا نیسحلا  مساقلاوبا 

ینیسحلا نیسحلا  رغصا  یلع 

شرازگ ار  ارجام  هتشون ،  هاش  هب  يا  همان  دهعیلو  وگتفگ ، نایاپ  زا  سپ 

: دومن زاغآ  نینچ  ار  دوخ  همان  داد و 

هیمورا زا  ریجنز  اب  ار  باب  هداتسرف  لمحم  ینویامه ،  مکح  هب 

.دش هدرپس  ناخ  مظاک  هب  هدروآ ،

: هتشاگن نینچ  همتاخ  رد  تشون و  ار  وگتفگ  حورشم  سپس 

ار باب  هدرک ،  راضحا  ار  مالسالا  خیش  بانج  دش  مامت  سلجم  نوچ 
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هبوت و دوخ  ياهطلغ  زا  هدومن و  لوقعم  هیبنت  هدز و  طوبضم  بوچ 

دنکن ار  اهطلغ  نیا  رگید  هک  درپس  يرهم  هب  اپ  مازتلا  هدرک و  رافغتسا 

سدقا ترضح  یلعا  مکح  رظتنم  تسا .  سوبحم  زین  ًالعف  و 

.تسا هادف  نیملاعلا  حور  رایرهش 

 ، هدنادرگرب قیرهچ  هعلق  هب  هتسب  تسد  ار  باب  تانایرج  نیا  زا  سپ 

تسد هب  ییاهارجام  باب ، ندوب  ینادنز  نارود  رد  دنتخاس .  شسوبحم 

.دش هتخیگنارب  ییاه  هنتف  تسویپ و  عوقو  هب  يو  نارایتسد 

باب راک  نایاپ 

رد زور  ره  دندید  نوچ  ریبکریما )  ) مظعاردص هاش و  نیدلارصان 

باب ات  دنتسناد  دتفا و  یم  هار  ییاولب  هدش ،  اپرب  یبوشآ  روشک  زا  يا  هشوگ 

، تفای دهاوخن  نایاپ  اه  يزورفا  شتآ  اه و  يزیگنا  هنتف  نیا  تسا  هدنز 

 ، روتسد بسح  هب  زین  وا  .دنداد  ار  باب  نتشک  روتسد  زیربت  یلاو  هب  راچان 

دومن و سبح  دروآ و  زیربت  هب  قیرهچ  هعلق  زا  ار  شنارای  رفن  دنچ  باب و 

هب میمصت  هتفرگ ، املع  زا  ار  وا  لتق  مکح  دادترا و  ياوتف  زور ،  هس  زا  سپ 

.دنتفرگ باب  نتشک 

یلعدمحم اب  ار  باب  نابعش 1266  هبنشراهچ 28  زور  رهظ  زا  شیپ 

بانط کیلش ،  ماگنه  هب  .دنیامن  نارابریت  هک  دنتسب  بوچ  هب  يزونز 

گنفت دود  زا  تشگ و  اهر  باب  هدش  هراپ  ریت  دروخرب  رثا  رد  بوچ 

تارجح زا  یکی  رد  ار  يو  وجتسج  زا  سپ  دش و  ناهنپ  هدرک ،  هدافتسا 

.دندومن نارابریت  هتسب ،  بوچ  هب  رگید  راب  هدرک ،  ادیپ  هناخ  زابرس 
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( ءاهب  ) یلع نیسح 

نارهت رد  باب  زا  شیپ  لاس  ود  ق   . لاس 1233 ه رد  یلع  نیسح  ازریم 

 : هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع   ترضح  زا  هک  یثیدح  دنیوگ  یم  ناییاهب  .دش  دلوتم 

؛  نیتنس یبر  نم  رغصا  انا 

 . مرت کچوک  لاس  ود  مراگدرورپ  زا  نم 

لاس ود  یلع  نیسح  زا  دّمحم  یلع  دّیس  هکنیا  هب  تسا  هراشا 

.دوب دهاوخ  رت  کچوک 

ربتعم باتک  مادک  رد  دنا .  هدرک  لقن  اجک  زا  ار  تیاور  نیا  هدشن  مولعم 

یطبر هچ  دشاب  یثیدح  نینچ  مه  رگا  و  تسا ،  هدش  لقن  یقثوم  يوار  زا 

.تسا ییاهب  نادنمشناد  هدهع  هب  شخساپ  دراد ! ؟ دّمحم  یلع  یلع و  نیسح  هب 

افرع و اب  هدرک و  لیصحت  نارهت  رد  ار  یتامدقم  مولع  تایبدا و  وا 

هبانب هتشاد و  ترشاعم  دنتشاد  یتسود  شردپ  اب  هک  یناگدنسیون  الضف و 

ازریم دزن  اهتدم  دنک ، یم  لقن  لضفلاوبا  ازریم  زا  هک  لیحلا  فشک  هتشون 

ناتسدرک هینامیلس  رد  هک  لاس  ود  تدم  تسا و  هدناوخ  سرد  میکح  یلعرظن 

.تسا هداد  همادا  فراع  نمحرلادبع  خیش  دزن  ار  دوخ  تالیصحت  هدوب 

نایم هب  یلع  نیسح  تالیصحت  زا  نخس  نوچ  ناییاهب  شیپ  رد 

 : دنیوگ یم  هنانمؤم  یلیخ  دیآ  یم 

ندناوخ و تالیصحت  هادف ،  هاوس  نم  حور  یهبا ،  لامج  ترضح 

ّیندل شتالامک  مولع و  همه  هدوب و  یّما  ینعی  تسا ؛ هتشادن  نتشون 

.تسا هدوب 
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هفوصتم و کلس  رد  دورگب  باب  هب  هکنآ  زا  شیپ  یلع  نیسح  ازریم 

رب هالک و  رس  رب  حاّیس  هلاقم  رد  ءاهبلادبع  شرسپ  لوق  هب  دوب و  شیوارد 

نارود ياه  هناشن  زونه  یخرب  لوق  هبانب  .تشاد  ناشیرپ  يوم  شود 

هدز و نزوس  يا  همرت  هالک  یشیورد ، هبج  نیزربت ، لیبق  زا  وا  یشیورد 

دّیس هیعاد  هزاوآ  هکنآ  زا  سپ  دوش .  یم  يرادهگن  وا  هداوناخ  رد  هریغ 

قیقد و خیرات  یلو  دمآرد ، وا  ناوریپ  کلس  رد  دینش  ار  دّمحم  یلع 

.تسین تسد  رد  وا  ندش  یباب  حیحص 

 : تسا هتشون  هزادنا  نیمه  حاّیس  هلاقم  رد  سابع  ازریم 

.تشگ رهاظ  وا  رد  نالیم  راثآ  تفای  عویش  باب  هلأسم  نوچ 

لاس رد  باب  هب  يو  ندیورگ  هک  دوش  یم  هدافتسا  فاکلا  هطقن  زا  و 

لیاوا رد  یناج  ازریم  جاح  هتشون  هبانب  اریز  تسا .  هدوب  ای 1262   1261

هدزناپ مامتا  زا  سپ  دوب و  هلاس  هدراهچ  ییحی  ازریم  شردارب  باب ،  هیعاد 

هدوب هدیورگ  باب  هب  یلعنیسح  ماگنه  نآ  رد  دروآ و  نامیا  باب  هب  یگلاس 

: دیوگ یم  ییحی  دوخ  هکنانچ  تسا . 

مالعا ياملع  زا  یکی  زا  متساوخ  مدش  هلاس )   15 غلاب (  هک  یتقو  نم 

مردارب ناوا  نآ  رد  مدوب .  بلطم  نیا  رکف  رد  منک و  دیلقت 

تاملک اهنآ  دروآ و  یم  هناخ  هب  ار  باب  ناوریپ  اهبش  یلع  نیسح 

 . دندناوخ باب  زا  یتاجانم  بش  کی  هکنیا  ات  دندناوخ ؛  یم  ار  باب 

.مدروآ نامیا  وا  هب  هدش ،  بوذجم  نم 

: دسیون یم  هّیرّدلا  بکاوکلا  ِّفلؤم 
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 . دروآ نامیا  باب  هب  دیسر  یگلاس  تفه  تسیب و  هب  نوچ 

ص:102

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هتفگ  رتولج  ار  شنامیا  خیرات  مین  لاس و  کی  ای  لاس  کی  ارهاظ  یلو 

رد دمآ و  نارهت  هب  یلع  نیسح  هاشدمحم ، گرم  ربخ  راشتنا  زا  سپ 

خیش هعلق  بالقنا  رگاشامت  رود  زا  دنامب و  نارهت  رد  هک  دش  ددرم  رما  نیا 

مه نارای و  کمک  هب  ای  دوب _  نینچ  تقو  نآ  ات  هکنانچ  دشاب _  یسربط 

هار دشاب و  نارهت  رد  هک  داد  یم  حیجرت  دوخ  هتبلا  دباتشب .  ناکلسم 

نتفر مزاع  ییحی  ازریم  وا  کچوک  ردارب  نوچ  یلو  دریگب .  شیپ  تمالس 

.دیدرگ ریزگان  يو  یهارمه  هب  زین  ازریم  دش 

هار رد  تفرگ و  شیپ  ناردنزام  هار  ییحی  شردارب  یهارمه  هب  ازریم ،

يرگید ناسک  دیاش  .دیدرگ  قحلم  اهنآ  هب  مه  یناشاک  یناج  ازریم  جاح 

تسد هب  دندیسر  لمآ  ياه  یکیدزن  هب  هک  یماگنه  دنا و  هدوب  هارمه  مه 

.دندش ینادنز  ریگتسد و  تموکح  نارومأم 

هب تمادن  اب  هتسج ،  ماد  زا  یگنرین  اب  زور  دنچ  زا  سپ  یلع  نیسح 

نینچ هاگ  چیه  نیا ، زا  سپ  تفرگ  عطاق  میمصت  تشگزاب و  نارهت  يوس 

 . دنکن یطایتحا  یب 

یبوشآ ره  دنتشاد  میمصت  هک  مظعاردص )  ریبکریما (  موحرم  هاش و 

راتشک هب  دنشخب ؛  ناماس  ار  روشک  عاضوا  يوحن  ره  هب  هدرک ،  بوکرس  ار 

رد زین  ناخ  نامیلس  نیعلا و  هّرق  هک  اهنآ  نارس  زا  رفن  .دنتسب 38  رمک  نایباب 

.دندش مظعاردص  هاش و  میمصت  راتفرگ  دندوب ، نانآ  نایم 

فالخ ار  ناریا  رد  فقوت  دید  میخو  ار  عاضوا  هک  یلع  نیسح  ازریم 

يوحن ره  هب  هدراذگ ، نایتلود  گنچ  رد  ار  بابحا  هداد ، صیخشت  درخ  مکح 
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.تسشن راک  نایاپ  راظتنا  هب  دیشک و  یتحار  سفن  دناسر و  قارع  هب  ار  دوخ  دوب 
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يرهشمه و يرون  ناخاقآ  ازریم  تفر و  ایند  زا  ریبکریما  نوچ 

ار ازریم  تفای ، اقترا  یمظع  ترادص  ماقم  هب  ءاهب  یلع  نیسح  يانشآ 

 . تشگزاب ناریا  هب  وا  دومن و  توعد 

هاش رورت  هئطوت 

رای و اب  دوب و  نارهت  رد  يدنچ  تشگرب و  تابتع  زا  یلع  نیسح  ازریم 

هد هب  ق   . هنس 1268 ه لاوش  متشهو  تسیب  زور  رد  دومن و  ندید  رایغا 

هپت ناشود  رد  اه  یباب  زا  رفن  شش  ای  هس  زور  نیمه  رد  تسرد  .تفر  هچفا 

زج تفر ، اطخ  هب  اهریت  یلو  دندرک ، يزادناریت  هاش  نیدلارصان  يوس  هب 

دوبن و رگراک  نادنچ  شمخز  مه  نآ  دومن .  تباصا  هاش  هناش  هب  هک  ریت  کی 

.تفر یم  راکش  هب  هتسشن ،  بسا  رب  وا  هک  دوب  یماگنه  نیا 

زاغآ اه  يریگتسد  نارهت  رد  رگید  راب  هک  دش  ببس  دصقءوس  نیا 

.دندش ریگتسد  هیباب  ریهاشم  زا  رفن  لهچ  راب  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  ددرگ . 

دادعت ناییاهب  .دنتخاس  دازآ  یتدم  زا  سپ  ار  هیقب  هتشک ، ار  رفن   28

رد هراوآ  دنا .  هتشون  اهنیا  زا  شیب  یلیخ  ار  اه  هتشک  ناگدشریگتسد و 

: دسیون یم  هّیرّدلا  بکاوکلا 

هب رهش  جراخ  رد  هتشک  ار  رفن  داتشه  بش  کی  رد  اهنت  دنیوگ  یم 

.دنا هتخادنا  هلاچ 

رد هدش ،  ریگتسد  نیشیپ  دادیور  رد  هک  رگید  رفن  دنچ  نیعلا و  هرق 

.دندش هتشک  موکحم و  دماشیپ ،  نیا  رد  دندرب  یم  رس  هب  نادنز 

دوخ تمه  دنک  هرسکی  ار  نایباب  راک  دوب  ممصم  هک  تموکح  هاگتسد 
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ناونع هب  ماگنه  نآ  رد  هک  لزا )  حبص  ییحی (  ازریم  ندرک  ریگتسد  هب  ار 

ریگتسد ار  وا  هک  یسک  يارب  تشاداو و  دش ،  یم  هتخانش  نایباب  تسرپرس 

 ، لاح نیا  اب  .دومن  نیعم  هزیاج  ناموت  رازه  دیامن  تموکح  لیوحت  هدرک 

.تخیرگ قارع  هب  یشیورد  سابل  رد  دماین و  تسد  هب  وا 

سور ترافس  رد  یلعنیسح  نّصحت 

یکیدزن رد  ار  شتآ  بیهل  دید و  یمتح  ار  رطخ  هک  ءاهب  یلع  نیسح 

یّلکب ار  هیفاق  هک  تشگ  ریحتم  هدز و  تشحو  نانچ  دومن ، ساسحا  دوخ 

زا مه  هیسور  هدنیامن  .دش  هدنهانپ  سور  هناخترافس  هب  درک و  شومارف 

تلود نارومأم  هب  يو  نداد  لیوحت  زا  دومن و  یغیرد  یب  ینابیتشپ  يو 

هب ار  وا  دایز ،  يوگتفگ  شکمشک و  زا  سپ  دیزرو و  عانتما  تّدش  هب  ناریا 

نیمضت ءاهب  یتمالس  دیاب  هک  دومن  تساوخرد  داتسرف و  مظعاردص  دزن 

.دنتخاس هناور  نادنز  هب  مظعاردص  هناخ  زا  ار  ءاهب  و  ددرگ ، 

نادنز زا  ییاهر 

سور ریفس  زا  ار  یلع  نیسح  دهعت ،  اب  مظعاردص  هکنآ  زا  سپ 

رد درم  نیا  هامراهچ  زا  شیب  تخاس ، شنادنز  هناور  هتفرگ ، لیوحت 

تیامح اب  ق   . لاس 1269 ه لوالا  عیبر  زور  نیتسخن  درب و  رس  هب  نادنز 

زا يو ،  دروم  رد  نویسالوتیپاک  قح  لامعا  سور و  ترافس  تلود و 

راپسهر سور  ناریا و  تلود  ناگدنیامن  تیعم  رد  هتفای  تاجن  نادنز 

.دیدرگ دادغب 
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( لزا حبص   ) ییحی

شغولب لیاوا  رد  هک  تسا  یلع  نیسح  ینتان  کچوک و  ردارب  يو 

هب دیورگ و  باب  هب  یلع ، نیسح  شردارب  دننام  باب )  هیعاد  مود  لاس  ) 

دننام هداد  صیخشت  ار  هاچ  هار و  تسناوتن  یگتخپان  نس و  یمک  لیلد 

رد دش و  يرگیباب  شرکذ  رکف و  زور  بش و  درادرب .  ماگ  طایتحا  اب  ءاهب 

هدرک تسرد  یبرع  تارابع  باب ، دننام  تسناوت  یلاوتم  ياهنیرمت  هجیتن 

 . دیامن لزان  تایآ  حالطصا  هب 

نانچ تایآ  لوزن  هتشر  رد  هدیسر ، نارود  هب  هزات  نیا  دیشکن  یلوط 

یلاوتم ياه  همان  اب  داتفا و  ولج  ناینیشیپ  زا  هک  دومن  تفرشیپ  یقرت و 

 . دناسانش باب  هب  ار  دوخ 

هتخابلد و یتسار  هب  شردارب  فالخرب  ناوج  نیا  تفایرد  نوچ  باب 

دیدنسپ ار  شتقادص  یگداس و  تسا ، هدیورگ  وا  هب  عبط  تقادص  يور  زا 

هرهش و تآرم ، لزا ، حبص  باقلا  اب  ار  وا  درک و  ادیپ  اهدیما  وا  هدنیآ  هب  و 

.تخاس رختفم  دیحو ،

یصو نیشناج و  ار  لزا  حبص  باب ، هک  دیسر  ییاج  هب  راک  ماجنارس 

ره دحاو و  هدزون  دیاب  هک  ار  نایب  باتک  ات  دومن  شرافس  داد و  رارق  دوخ 

نادنز رد  باب  هک  یلاس  هس  زا  شیب  تدم  رد  دش و  یم  باب  هدزون  دحاو 

مهن دحاو  زا  مهد  باب  زا  شیب  دوب  هتسناوتن  درب ، یم  رس  هب  قیرهچ  وکام و 

.دناسرب مامتا  هب  دسیونب ، ار 

باب طخ  يور  زا  دوخ  طخ  هب  لزا  حبص  هک  ار  باب  همان  تیصو  تروص 
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ار طخ  هنومن  زین  وا  دوب و  هداتسرف  نوارب  دراودا  يارب  هدرک و  خاسنتسا 

: تسا رارق  نیدب  دوب ، هدرک  رشتنم  فاکلا  هطقن  رد  هدومن و  هشیلک 

مّویقلا نمیهملا  هّللادنع  نم  باتک  اذه  .اریبک  اریبکت  ربکا  هّللا 

یلإ ّلک  لق  نءودبم ، هّللا  نم  ّلک  لق  مّویقلا ، نمیهملا  هّللا  یلإ 

یلإ نیملاعلل  هّللارکذ  لیبن  لبق  یلع  نم  باتک  اذه  .نودوعی  هّللا 

نم ّلک  لق  .نیملاعلل  هّللا  رکذ  دیحولا  مسا  همسا  لدعی  نم  ّلک 

لزن ام  ظفحاف  دیحولا  مسا  ای  نا  نءودبیل  نایبلا  هطقن 

.میظع قح  طارصل  کناف  هب  رمأو  نایبلا  یف 

يادخ يوس  هب  مویق  نمیهم و  يادخ  شیپ  زا  تسا  يا  همان  نیا 

يوس هب  همه  وگب  .دنا  هدش  زاغآ  ادخ  زا  همه  وگب  .مویق  نمیهم و 

لیبن زا  شیپ  یلع  زا  تسا  يا  همان  نیا  .دندرگ  یمزاب  يادخ 

مان هک  یسک  يوس  هب  نایملاع  يارب  تسادخ  رکذ  هک  دّمحم ) یلع  )

وگب .نایملاع  رب  تسا  ادخ  رکذ  هک  ییحی )  ) تسا دیحو  مان  قباطم  وا 

( ییحی  ) دیحو مان  يا  .دندرگ  یم  زاغآ  باب )  ) نایب هطقن  زا  همه 

، وا هب  ار ) مدرم   ) نک و يرادهگن  هدش  لزان  نایب  رد  هک  ار  ییاهزیچ 

.یتسه قح  گرزب  هار  وت  سپ  امن .  رما 

هک ییحی  ازریم  مان  باب ، ندش  هتشک  زا  سپ  دش  ببس  اهدادیور  نیا 

رس رب  تشادن  رتشیب  لاس  هدزون  نوارب  دراودا  هتفگ  هبانب  خیرات  نآ  رد 

مچرپ ریز  رد  دنسانشب و  تسایر  تمس  هب  ار  وا  نایباب  همه  هداتفا ،  اهنابز 

همه اب  ناییاهب  یّتح  هک  تسا  حضاو  يردق  هب  بلطم  دنیآ .  درگ  وا  تماعز 
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راکنا ار  وا  تیاصو  دنتسناوتن  دندیزرو ، يو  هب  هک  یگزیتس  ینمشد و 
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هئطوت کی  شتقیقح  دوب و  راک  رهاظ  رد  نیا  دنیوگب  دندش  راچان  دننک و 

ظفح روظنم  هب  باب  میرکلادبعالم و  یلع و  نیسح  فرط  زا  هک  دوبن  شیب 

 . دش هدیچ  یلع  نیسح  ناج  تسارح  و 

 ، هدز تسد  يا  هزات  راکتبا  هب  تساوخ  دادغب  رد  یلع  نیسح  ازریم 

رایسب ساسح و  عقاوم  رد  زج  دراد و  هگن  مدرم  راظنا  زا  رود  ار  لزا  حبص 

ییحی ازریم  شیپ  رد  ار  راک  نیا  دنریگب و  سامت  وا  اب  مدرم  دراذگن  ردان ، 

زا لزا  حبص  ناج  دهاوخ  یم  هک  دومن  هیجوت  نینچ  نایباب  ياسؤر  ریاس  و 

رگا اریز  دنک .  هولج  رتشیب  راظنا  رد  شتیمها  هدنام ، نوصم  یلامتحا  ياهرطخ 

اب دنک و  تسیز  نانآ  مشچ  ولج  مدرم و  نایم  رد  يا  هیعاد  نینچ  بحاص 

رد شتیمها  زا  هتفر  هتفر  دشاب ، هتشاد  طابترا  طلخ و  هناگیب  يدوخ و  ره 

.دنیاتسب ییادخ  هب  ار  وا  دندرگ  یمن  رضاح  مدرم  رگید  دهاک و  یم  راظنا 

یباب نارظن  بحاص  زا  رگید  یخرب  ییحی و  ازریم  رظن  رد  هشقن  نیا 

ازریم هیرظن  میلست  ار  دوخ  ییحی  ازریم  هجیتن  رد  دمآ .  هدیدنسپ 

وا .تخاس  ناهنپ  ار  دوخ  ییایربک ! لامج  افخ ، هدرپ  رد  درک و  یلع  نیسح 

، هدش فرشم  وا  رونلا  رهاب  روضح  هب  داد  یمن  تصخر  یسک  هب  یناسآ  هب 

رد ار  دوخ  لاثم  یب  لامج  هک  داتفا  یم  قافتا  مک  رایسب  ددرگ و  ضیفتسم 

زا سپ  رگم  دریگب ، سامت  وا  اب  دناوتب  یسک  ای  دزاس  رهاظ  یعمجم 

ازریم تیافک  اب  تسد  هب  روما  مامز  نیاربانب  بلط .  درد  تدش  شیازفا و 

.دیدرگ روما  هب  یگدیسر  لوغشم  عمج  نایم  رد  وا  داتفا و 

رد یلع  نیسح  هک  تخاس  نشور  يدعب  ياهدادیور  عاضوا و  هتبلا 
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تسد هسیسد  نیا  اب  تساوخ  یم  وا  تسا .  هتشادن  تین  نسح  راک  نیا 
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ّلح و دوخ  ات  دراد ،  روتسم  راظنا  زا  ار  وا  هدرک ، هاتوک  اهراک  زا  ار  لزا 

هدنیآ يارب  يدعاسم  هنیمز  رطاخ  تغارف  اب  هتفرگ  تسد  رد  ار  روما  لصف 

.دزاس مهارف  شیوخ 

هّللادسا ازریم  نامزمه  فاکلا  هطقن  همدقم  رد  نوارب  دراودا  هتشون  هبانب 

نابز دوب و  هداد  رارق  لزا  حبص  تایآ  بتاک  ار  وا  باب  هک  ناّید )  يزیربت ( 

اب ءاهب  .دومن  یهللا  هرهُظی  نَم  ِيوعد  تسناد ، یم  وکین  ار  ینایرس  يربع و 

تروص هب  ناید ، ماجنارس  ات  تساخرب  يرایسب  هلداجم  هثحابم و  هب  يو 

هب یگنس  ونیبوگود  تنک  تیاور  هب  دش و  هتشک  نایباب  تسد  هب  يزومرم 

.دندومن قرغ  دور  دنورا  رد  ار  وا  هتسب  يو  ياپ 

رد لاس  هدزای  دودح  رد  ق   . لاس 1280 ه ات  ق   . لاس 1269 ه زا  اه  یباب 

هزور همه  دندمآ ؛  درگ  دادغب  رد  هک  یماگنه  زا  دنتشاد و  تماقا  قارع 

عازن فالتخا و  نیا  دوب و  شکمشک  فالتخا و  ناناملسم  نانآ و  نایم 

.دش یم  رت  تخس  زور  هب  زور 

لوبمالسا هب  نایباب  یعمج  هتسد  دیعبت 

رد هیباب  تعامج  هدرتسگ ي  ياهتراغ  لتق و  یهابت و  داسف و  لابند  هب 

جارخا مکح  یناریا ،  نارئاز  تیذا  رازآ و  هژیو  هب  فجن و  البرک و  دادغب ، 

هب ینامثع ،  ناریا و  تلود  ود  قفاوت  اب  دش و  رداص  قارع  زا  نانآ 

ِیهار ءاهب  هارمه  نانآ  زا  رفن  داتشه  هب  کیدزن  اذل  دندش ،  دیعبت  لوبمالسا 

يو هب  يدنزگ  ادابم  هکنیا  سرت  زا  لزا  حبص  اّما  دندش ،  دیدج  هاگدیعبت 

سانشان اهنت و  دنلب  ناوسیگ  هوبنا و  شیر  اب  یشیورد  توسک  رد  دسر 
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عمج هب  زین  وا  دندیسر ، لوبمالسا  یکیدزن  هب  نوچ  دومن و  یم  تکرح 

.دندش لوبمالسا  دراو  مه  اب  همه  تشگ و  قحلم 

حالص نینچ  ینامثع  تلود  لوبمالسا  رد  فقوت  هامراهچ  زا  سپ 

ور نیا  زا  دزاس .  نکاس  هنردا  رد  هدرب ، نوریب  لوبمالسا  زا  ار  اهنآ  هک  دید 

.دومن لقتنم  رهش  نآ  هب  ار  اهنآ 

زیخاتسر ندشاپرب  ییاهب و  یلزا و  هب  نایباب  باعشنا 

دید دارم  قفو  رب  ار  عاضوا  یلع  نیسح  ازریم  هنردا ،  هب  دورو  زا  سپ 

دنارورپ و یم  رس  رد  اهتدم  هک  ار  ییاوه  تسا  هدیسر  نآ  تقو  تسناد  و 

 . دناشوپب لمع  هماج  دنک ،  یم  زور  ار  اهبش  بش و  ار  اهزور  نآ  دیما  هب 

وا تفگ .  دیوگب  تساوخ  یم  هک  ار  هچنآ  دز و  ایرد  هب  لد  ازریم ، ماجنارس 

خسن ار  يو  نییآ  هدش و  اپرب  ار  باب  تمایق  دناوخ .  هّللا  هرهظی  نم  ار  دوخ 

.دهن ندرگ  يو  تعاطا  رب  هک  تساوخ  ییحیازریم  زا  رارصا  اب  تسناد و  هدش 

هدوسآ همه  نآ  نیگنس  همیرج  دیاب  دوب  هدیمهف  هزات  هک  ییحی  ازریم 

دید دزادرپب ، ار  اه  نتسیز  تمظع  قدارس  ای  هدرپ  تشپ  رد  نتسشن و 

لوزن تیاصو و  تسایر و  ياوه  دیاب  ای  درادنور .  شیپ  هار  ود  زا  شیب 

صاخشا دننام  درب و  رد  هب  شرس  زا  ار  نایباب  زا  نتفرگ  يراوس  تایآ و 

ياپ ات  ای  درمشب ،  تسار  ار  يو  تیبوبر  دوش و  ازریم  هدرپس  رس  يداع 

.دنک تمواقم  یگداتسیا و  ناج 

هجیتن رد  .دمآرب  تمصاخم  رد  زا  دیدرت  نودب  دیدنسپ و  ار  مود  هار  وا 

رس یعمج  دندرمش و  لطاب  ار  ییحی  یلع ، نیسح  ازریم  يرادفرط  هب  یهورگ 
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.دنتسج يرود  ازریم  زا  هتشاذگ ،  ییحی  تعاطا  هب 

شحف و تمهت و  .دندش  رگیدکی  نوخ  هنشت  هتفر  هتفر  هتسد  ود  نیا 

عیدب باتک  یسک  رگا  .دننکن  راثن  رگیدمه  هب  هک  دنامن  ییازسان 

.تسا رارق  هچ  زا  ناتساد  دناد  یم  دشاب  هدید  ار  یلع  نیسح 

هنتف ار  شراک  یلیوأت ، ار  ازریم  ياه  هتشون  نانخس و  باعشنا ،  یلزا ، 

: دیوگ یم  دناد و  یم  نوعلم  ار  شدوخ  و 

میشاب نمیا  هنتف  ّرش  زا  مییامن و  لصاح  شیاسآ  يردق  میدوب  هتفر 

يرس سفن  ياوه  هب  نیطایش  سواسو  هک  دوش  لصاح  یتغارف  و 

هنتفلا هدرک :  اپرب  يون  هنتف  هتخادنا ، تاداقتعا  رد  للخ  هتخیگنارب ،

 . اهظقیأ نم  هّللا  نعل  همئان 

: دیوگ رگید  ياج  رد  و 

یلیوأت نایدا  هب  اهام  لاثما  نامز ، دعب  تهج  هب  هک  دزوس  یم  ملد 

هب میدروخ  یم  رگج  نوخ  هدرک ،  شوخ  يدنچ  هدوب ، کسمتم 

.میا هدش  غراف  یکروز  یلیوأت  نید  زا  هکنآ  لایخ 

ینالیگ يدهمازریم  هب  یلزا  یناهفصا  دّمحم  دّیس  هرابرد  زین  ازریم 

: دسیون یم  نینچ 

وه نکلو  تارذلا  لک  هنعلی  کلبق  نم  رهظ  امب  كرما  يذلاو  »

؛  راّنلا هواشغ  هبلق  یلع  برض  هّللا  ّنأل  هسفن  یف  رعشتسیال 

دّمحم دیّس  دوصقم   ) يا هتشون  هچنآ  هب  هدرک  رما  ار  وت  هک  یسک 

شدوخ وا  یلو  دننک ، یم  نعل  وا  هب  ناهج  تارذ  همه  تسا ) یناهفصا 
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.تسا هدراذگ  نیشتآ  ششوپ  وا  بلق  هب  دنوادخ  اریز  .دمهف  یمن 
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: دیوگ رگید  ياج  رد  و 

ییحیازریم دوصقم   ) دشاب لجِع  تدابع  هب  طونم  هک  یتدابع  نآ 

.دنتسه هّزنم  نآ  زا  هّللاءایفصا  تسا )

نینچ ییحیازریم  دّمحم و  دّیس  هب  عجار  رگید  ياج  رد  زاب 

: دسیون یم 

هیلا ساّنلاوعدی  راوخ و  هل  ادسج  الجع  هسفنل  ذّختا  دق  »

؛  هسفنل هسایرلا  تابثا  هّللا و  سفن  رهظم  یلع  اضارتعا 

ییحی زج  هک   ) ار يراد  ادص  هلاسوگ  دوخ  شتسرپ  يارب  دّمحم  دّیس 

روظنم هب  دناوخ ،  یم  وا  يوس  هب  ار  مدرم  هدیزگرب و  تسین ) یسک 

 . دزاسب یتسایر  دوخ  يارب  هدرک و  ضارتعا  ادخ  دوخ  رهظم  هب  هکنیا 

سربق هب  ییحی  نداتسرف  اّکع و  هب  یلع  نیسح  دیعبت 

دزادنین و هقرفت  مصاختم  هورگ  ود  نیا  نیب  رگا  دید  ینامثع  تموکح 

دوش و اپرب  اه  هنتف  تسا  نکمم  دنکن ، دیعبت  ییاج  هب  ار  یکی  ره 

شناوریپ اب  ار  یلع  نیسح  ور  نیا  زا  دتفا .  هار  هب  یعمج  هتسد  ياهراتشک 

اب ار  ییحی  و  اّکع ،  هب  دندوب ، رفن   73 هّیرّدلا   بکاوکلا  هتشون  هبانب  هک 

.داتسرف سربق  هب  شناوریپ  زا  رفن  یس 

: دسیون یم  هراوآ 

نوشق و هک  يزور  نآ  ات  ار  دیعبت  نایرج  نایباب  زا  سک  چیه 

زجب دنتسناد ، یمن  دنداد  تکرح  ار  اهنآ  هدمآ  تموکح  نیرومأم 

.تشاد عالطا  زیچ  همه  زا  هک  یلع  نیسح 
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اجنآ رد  خیرات 1309  ات  دش  دیعبت  اّکع  هب  ازریم  هک  لاس 1285 ق  زا 

محازم بیقر و  هنوگچیه  نودب  ار  تیبوبر  تیهولا و  طاسب  تسیز و  یم 

 . دیدرگ نانآ  زا  هوجو  نتفرگ  لیلذ و  ناگدنب  شزاون  لوغشم  هدرک ، نهپ 

رفن و اهدص  نوخ  تمیق  هب  هک  هدرتسگ  طاسب  نیا  هکنیا  يارب 

هدیچرب ازریم  زا  سپ  دوب ، هدمآ  تسد  هب  رگید  رفن  اهدص  ینامناخ  یب 

سپ دندرگ ؛  دنم  هرهب  نیگنر  هرفس  نیا  زا  زین  شناگداون  دالوا و  دوشن و 

یلعدّمحم شرگید  دنزرف  وا  زا  دعب  يدنفا و  سابع  شگرزب  رسپ  دوخ  زا 

هک يدهع »  باتک  رد «  تخاس و  دوخ  نیشناج  سابع )  ینتان  ردارب  ار ( 

لاس رد  ماجنارس  دومن و  حیرصت  تفالخ  نیا  هب  تسا  ازریم  همان  تیصو 

یلزا و يادخ  نآ  دش و  هدیچرب  شرمع  راموط  یگلاس  رد 76  ق   . 1309 ه

.دیدرگ نوفدم  كاخ  ریز  رد  هشیمه  يارب  راهق و ...  نمیهم  يدبا 

ءاهب باب و  رظن  زا  توبن 

ار ناربمایپ  دوخ ، ياه  هتشون  رد  یلع  نیسح  دّمحم و  یلع  دّیس 

زا ار  دوخ  دنناد و  یم  ادخ  تافص  ءامسا و  رهاظم  ار  همه  دنریذپ و  یم 

ياه نییآ  ؤدننک  خسن  نیشیپ و  ناربمایپ  زا  رتالاب  رترب و  هکلب  نانآ ، هرمز 

.دننک یم  دادملق  ینامسآ  ياهباتک  قباس و 

تعیرش باتک و  بحاص  لقتسم و  ربمغیپ  ار  نتشیوخ  دّمحم ، یلع  دّیس 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم   یسیع و  یسوم ، میهاربا ، نوچ  مزعلاولوا  يایبنا  دننام 

ما هدومن  تعجر  هک  متسه  هّللا  لوسر  نامه  نم  دیوگ  یم  یهاگ  .درامش  یم 

يرتشگنا دیوگ :  یم  هتسناد  لّوا  ترطف  عیدب و  مدآ  ار  دوخ  رگید  راب  و 
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دوب و مدآ  تسد  رد  هک  تسا  يرتشگنا  نامه  تسا  نم  تسد  رد  هک  نم 

تسا نیا  دننام  یلو  تسوا .  رتشگنا  نیگن  هیآ  نامه  نم  رتشگنا  نیگن  ؤیآ 

روهظ ره  اریز  درک .  ادیپ  دشر  غولب و  هتفر  هتفر  دوب و  هفطن  ماقم  رد  مدآ  هک 

تسا نیا  لثم  متسه  هک  نم  نآلا  .تسا  نیشیپ  روهظ  لمکا  هجرد  نیسپ ،

نم زا  سپ  هک  هّللا  هرهظی  نم  یگلاس و  هدزاود  نینس  رد  مصخش  نامه  هک 

.دوب دهاوخ  نایناهج  هلاس  هدراهچ  بوبحم  دیآ  یم 

شیوخ توعد  رّشبم  دوخ و  دوجو  ؤمدقم  ار  وا  یلع  نیسح  اّما 

هب ار  دوخ  یهاگ  درب و  یم  مان  يو  زا  رّشبم  ترضح  ناونع  هب  هتسناد ، 

.دیامن یم  هیبشت  هدنهد  دیمعت  يایحی  هب  ار  وا  یسیع و 

باب نانخس  زا  يا  هنومن 

: دیوگ باب 

لّوا ناشیا  دش و  ایند  هب  وا  سفن  رهاظم  دّمحم و  عوجر 

دندش رضاح  تمایق  موی  رد  هّللا  يدی  نیب  هک  دندوب  يدابع 

لک هب  ار  وا  باب  تایآ  هدومن ،  وا  تینادحو  هب  رارقا  و 

نآرق رد  هدومرف  هک  يا  هدعو  هب  دنوادخ  دندیناسر و 

ْمُهَلَعَْجن ِضْرَألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرنَو  » 

نامه هب  دینادرگ و  همئا  ار  ناشیا   (1)  « َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ 

ایند هب  ناشیا  عوجر  تسا  تباث  لبق  زا  دمحم  توبن  هک  لیلد 
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هّللا تایآ  لیلد  نآ  تسا و  رهاظ  ملعلا  اولا  دنع  هّللادنع و 

(1) .دنشاب یم  زجاع  وا  لثم  نایتا  زا  ضرالا  یلع  ام  هک  تسا 

هطقن روهظ  هب  تانیب  تایآ و  هب  دش  رهاظ  تجح  ترضح 

ملاع دنوادخ   (2) .تسا ناقرف  هطقن  روهظ  هنیعب  هک  نایب 

روک نآ  لها  ّولع  یلعا  هچنآ  هب  روک  ره  رد  هناش _  ّزع  _ 

؛  دنیامرف یم  لزان  ار  تجح  دنیامن ، یم  رخافت  تسا ،

مالک تحاصف  هب  لک  راختفا  نآرق  لوزن  نامز  رد  هکنانچ 

تحاصف ّولع  یلعا  هب  ار  نآرق  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دوب 

ههبش و  داد ...  رارق  هّللا  لوسر  هزجعم  ار  وا  دومرف و  لزان 

ملع هب  بابلالا  اولوا  راختفا  نایب  هطقن  روک  رد  هک  تسین 

لها دزن  هعنتمم  تانوؤش  تفرعم و  قیاقد  دیحوت و 

لثم ار  وا  تجح  ملاع  دنوادخ  تهج  نیا  زا  دوب .  تیالو 

(3) .هداد رارق  تایآ  سفن  رد  ادخ  لوسر  تجح 

، ینیمیب یباتک  ینطعا  مهللا  هدناوخ  یم  زور  بش و  هک  وا 

هک ار  یطعم  هکلب  دریگ  یمن  هدومرف ، اطع  دنوادخ  هک  لاح 

ایح ملق  هچنآ  زا  دناوتب  رگا  وا  نالوسر  زا  تسا  یلوسر 

، باتک هکنآ  لاح  دوش و  یم  بکترم  وا  قح  رد  دنک  یم 

(4) .وا لوسر  لوسر ، هدوب و  وا  يادخ  باتک 
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باب 5. لّوا ،  دحاو  نایب ، [ . 2 - ] 2
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لقتسم لوسر  ار  دوخ  باب  هک  تسا  ادیپ  یبوخ  هب  اه  هتفگ  نیا  زا 

ینامسآ باتک  ادخ و  تایآ  ار  شیوخ  ياه  هتشون  و  تعیرش ،  ياراد 

همئا سفن و  رهاظم  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا    لوسر  هک  تسا  یعدم  نینچمه   (1)  . دناد یم 

تجح ترضح  هناگ  راهچ  باون  مالسلا و  مهیلع  ارهز   ترضح  هناگ و  هدزاود 

هّللا و لوسر  تعجر  ار  دوخ  و  دنا ،  هدومن  تعجر  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع 

زا هک  ار  شا  هناگ  هدجه  هیلوا  ناگدنورگ  هدرک ،  یفرعم  تجح  ترضح  روهظ 

.دمان یم  هعبرا  باون  همئا و  تعجر  دیامن  یم  ریبعت  ّیح  فورح  هب  نانآ 

، دنرفن باب 19  ِدوخ  اب  هک  هناگ  هدجه  باحصا  نیا  دیسرپ  دیاب 

ناشدادعت هک  هعبرا  باون  نیموصعم و  تارضح  هّللا و  لوسر  اب  هنوگچ 

تعجر ار  ّیح  فورح  زا  کی  ره  باب و  رگا  دبای ؟ یم  قیبطت  تسا  رفن   18

یقاب یکی  مینک ؛  باسح  هعبرا  باون  ناموصعم و  تارضح  زا  یکی 

 . دوب دنهاوخن  یضار  ّیح  فورح  هن  باب و  هن  تمسق  نیا  هب  دنام و  یم 

ود هدنراد  ار  دوخ  هدیزرون ، تعانق  ماقم  کی  هب  هک  باب  نیا ،  رب  نوزفا 

نآ سپ  .دناد  یم  مالسلا  هیلع  تجح   ترضح  روهظ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا    لوسر  تعجر  ماقم 

لح دنا ؟ هداد  ماجنا  ار  رفن  هدزناش  تعجر  هنوگچ  ّیح  فورح  رفن   18

تعجر نوچ  مییوگب  هکنیا  رگم  تسا .  باب  نارادفرط  هدهع  هب  لاکشا  نیا 

کی تعجر  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  رفن  ود  تسا  یتمحزرپ  لکشم و  رما 

طقف تسا  هدید  تسردان  ار  باسح  نوچ  مه  باب  دنا ! هدرک  مهارف  ار  رفن 

عوجر نانیا  تسا  هتفگ  هدرمش و  ار  هعبرا  باون  مالسلا و  مهیلع  همئا   کیاکی  یماسا 

.تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس  ّیح  فورح  اب  ناشقیبطت  زا  رگید  .دنا  هدرک 
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.درک میهاوخ  ثحب  ًالصفم  هدنیآ  رد  تایآ  هب  عجار  ام  [ . 1 - ] 1
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یگنوگچ توبن و  ياعدا  زا  هدنکآ  زین  یلع  نیسح  ياهباتک  اه و  هتشون 

هک تسا  نیشیپ  ناربمایپ  وا و  ماجنارس  راک و  زاغآ  يو و  رب  یحو  لوزن 

دمآ و دهاوخن  يربمایپ  لاس  رازه  ات  وا  زا  سپ  هک  دنا  هداد  هدعو  ار  وا  ندمآ 

 ... تفریذپ و دیابن  تسا و  غورد  دنک  ییاعدا  نینچ  سک  ره 

ءاهب یلع  نیسح  ياه  هتفگ  زا  ییاهشخب 

 ، ادخ هب  دنگوس  .دیشکن  ضارعا  ياهریشمش  اب  ارم  نایب ،  هورگ  يا 

درک و مرادیب  امش  نامحر  دنوادخ  ؤدارا  تسد  هک  مدوب  هدیباوخ 

مدوخ شیپ  زا  نیا  منک .  ادن  نیمز  نامسآ و  نایم  هک  دومن  مرما 

(1) .دینادب امش  رگا  تسین ، 

هاگچیه دوب  مدوخ  تسد  رد  راک  نیا  رایتخا  رگا  نایب ،  هورگ  يا 

یسک هب  دینکن  ضارتعا  ادخ و  زا  دیسرتب  .مدرک  یمن  راکشآ  ار  دوخ 

رگید ناربمایپ  زا  امش  هک  ینیهارب  هلدا و  اب  دنوادخ  بناج  زا  هک 

اپب ارم  امش  ياناوت  يادخ  مدوب ،  هتسشن  نم  تسا و  هدمآ  دیراد ،

نخس هب  شنیتم  مکحم و  نامرف  هب  ارم  وا  مدوب  تکاس  نم  تشاد و 

تایآ نم  رب  درک  لزان  تخاس و  مرادیب  مدوب ،  هدیباوخ  هدروآ و 

یتایآ وگب  .تسا  ناوتان  نآ  ندرمش  زا  اناوت  ؤدنرمش  ره  هک  نادنچ 

تسه ناتدوخ  شیپ  رد  هک  یتایآ  هتشگ و  لزان  نم  ملق  زا  هک  ار 

(2) .دیشابن ناگدننک  زواجت  زا  دیهد و  فاصنا  دیناوخب و 

ص:117

نمحرلا مکبر  هدارا  دـی  ینظقیا  امئان  تنک  هّللات  .ضارعـالا  فویـسب  ینولتقت  ـال  ناـیبلاءالم  اـی  لـق  ص 145 « :  سدـقا ، [ . 1 - ] 1
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 « .نوفرعت متنا  ول  يدنع  نم  اذه  سیل  ءامسلاو .  ضرالا  نیب  ءادنلاب  ینرماو 
ص 149. سدقا ، [ . 2 - ] 2
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چیه نم و  رطاخ  هب  رگم  تسا  هدشن  لزان  نایب  ادخ ،  هب  دنگوس 

هک دنوادخ  هب  ارم .  روهظ  تراشب  رگم  تسا  هدادن  مدرم  هب  یتراشب 

هب دسر  هچ  دوب ، عضاخ  نم  مان  رکذ و  هب  دّمحم ) یلع  دیس   ) بوبحم

(1)  . دیشابن نارگمتس  نیملاظ و  زا  دیهد و  فاصنا  مدوخ . 

هب ار  نآ  هدژم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا    لوسر  دّمحم  هک  تسا  نامه  نم  توعد  نیا 

رد هک  تسا  نامه  نیا  ادخ .  زا  دیسرتب  مدرم ،  يا  .تسا  هداد  امش 

(2) .دیدوب وا  دای  هب  هراومه  هتشذگ  راصعا  نورق و 

تناگدنب نایم  رد  هنوگچ  يرظان !  رضاح و  وت  نم ، يادخ  يا 

زج مهاوخ  یمن  يزیچ  هک  یتروص  رد  ما ، هدش  التبم  راتفرگ و 

ؤمه يور  هب  ار  نآ  هک  یتمحر  رد  نانچ  تتمحر ، رد  دزن  عوضخ 

ما هدومنن  رما  ار  اهنآ  نم  يا ، هدومن  زاب  ینامسآ  ینیمز و  تادوجوم 

زج ما  هدرکن  توعد  ار  نانآ  يا و  هداد  منامرف  وت  هک  يزیچ  هب  زج 

يوس هب  دییایب  ما  هتفگ  رگا  و  يا ، هدومن  مثوعبم  وت  هک  يزیچ  هب 

يا و هتخاس  رهاظ  وا  هب  وت  هک  يزیچ  زج  ما  هتشادن  يرظن  نم ،

(3) .يا هدرک  مثوعبم 

زا یکی  .دیدوب  هدید  ارم  نیا  زا  شیپ  امش  بانج  ناطلس ، رسپ  يا 

هک ینیب  یم  يرون  اب  ارم  ییایب ،  زورما  رگا  مدوب و  يداع  نادرم 

هک ینیب  یم  یشتآ  اب  هتخاس و  رهاظ  ار  وا  یک  دناد  یمن  سک  چیه 

شدوخ مولظم  نکلو  تسا  هتخورفا  ار  نآ  یک  دناد  یمن  یسک 

راگدرورپ هک  دنوادخ  ؤدارا  تسد  دیوگ  یم  دسانش و  یم  دناد و  یم 
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ص:118

ص 161. سدقا ، [ . 1 - ] 1

ص 164. سدقا ، [ . 2 - ] 2
ص 213. تارادتقا ، [ . 3 - ] 3
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هک دنوادخ  تردق  تسد  تسا و  هتخاس  نشور  ار  وا  تسا  نایناهج 

هک ادخ  هب  دنگوس  .تسا  هتخورفا  ار  وا  دوش ، یمن  هدینش  شیادص 

دیوگ و یم  نخس  روهظ  هردس  رد  روط  مّلکم  دیسرارف و  هدعو 

هدناشوپ ار  دوخ  راک  نم  ریما ، يا  .دنناربخ  یب  هورگ  زا  مدرم  رتشیب 

مرادیب ادخ  میسن  هک  مدوب  هدیباوخ  تخاس و  المرب  ار  نآ  ادخ  مدوب ،

 : دش یم  هتفگ  هک  مدینش  یم  اج  همه  زا  مدرک  دنلب  ار  مرس  نوچ  .درک 

فرش هب  وت  مودق  اب  هک  ینیمز  داب  كرابم  هردس ،  يوگنخس  يا 

وت يوس  هب  هک  یصخش  تفگ و  کیبل  وت  يادن  هب  هک  یسفن  دیسر و 

، دینک یم  یگدنز  نیمز  يور  رد  هک  مدرم  هورگ  يا  وگب  زیخرب و  دمآ . 

هک ار  يزیچ  مور ، یمن  ار  امش  هار  تسین ، امش  راکفا  دننام  نم  راکفا 

(1) .دیروآ دایب  دیا  هدش  هداد  هدعو  ناینیشیپ  ياهباتک  رد 

زا ار  دوخ  رفن  ود  نیا  هک  تسین  دیدرت  چیه  ياج  هکنیا  نخس  هاتوک 

 . دنا هدومن  توعد  نتشیوخ  هب  ار  مدرم  هدرمش و  ناربمایپ 

توعد و زا  هکنآ  زا  سپ  تاضوافم ، باتک  رد  يدنفا  سابع  نینچمه 

ترضح مالسلا و  هیلع  یسوم   ترضح  مالسلا و  هیلع  میهاربا   ترضح  تلاسر  غیلبت و 

رد ار  باب  دّمحم  یلع  هدنار ؛  نخس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم   ترضح  مالسلا و  هیلع  یسیع  

رد ریثأت  همیظع و  تاعورشم  بیجع و  راثآ  روهظ  هدروآ ، رد  نانآ  رامش 

رب هتفرگ  یگرزب  لیلد  يرجات ، ناوج  زا  ار  ...و  هیمومع  راکفا  لوقع و 

اب ار  وا  سپس  تسا .  ّلک  یبرم  هریغ  یسوم و  میهاربا و  دننام  زین  وا  هکنیا 

هرمز زا  مه  ار  ءاهب )  ) شردپ هتسناد و  ءاهب  روهظ  رّشبم  شقارطمط  همه 
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ص:119

تاقارشا ص 143. [ . 1 - ] 1
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.تسا هدرمش  اهنآ  همه  زا  لمکا  لضفا و  نانآ و 

؛  هدش فارتعا  بلطم  نیمه  هب  ناییاهب  رگید  ياهباتک  رد  نینچمه 

ادخ و رهاظم  ار  ایبنا  همه  هکنآ  زا  سپ  هنایدلا  سوردلا  باتک  رد  ینیاق  ًالثم 

ظاحل زا  زج  دنیب _  یمن  نانآ  نایم  رد  یقرف  دناد و  یم  هینارون  لکایه 

راونا شبات  هبنج  نیا  زا  و  اهدادعتسا ،  تاقوا و  توافت  نامز و  ياضتقا 

 _ دهد یم  لیضفت  حیجرت و  یخرب  رب  ار  یخرب  دناد و  یم  توافتم  ار  نانآ 

تعیرش نید و  بحاص  ار  نانآ  درامش و  یم  ادخ  رهاظم  زا  ار  باب  ءاهب و 

.دنک یم  یفرعم  باتک  و 

خساپ رد  دئارف ، باتک  رد  یناگیاپلگ  میدرک ، هراشا  رتشیپ  هک  يروط  هب 

انگنت رد  ربمغیپ ، ای  دندوب  ماما  نانیا  ایآ  دسرپ  یم  هک  مالسالا  خیش  شسرپ 

 : دیوگ یم  دنک و  یم  راکنا  ار  نانآ  يربمایپ  توبن و  هدش  راتفرگ 

رد یلو  ار !  توبن  تماما و  هن  دنشاب ،  یم  اراد  ار  تیبوبر  ماقم  نانیا 

نیا تسا و  تیعراش  ماقم  نامه  تیبوبر  ماقم  دیوگ :  شمالک  رخآ 

 . نانیا ندوب  ربمایپ  تیعراش و  هب  يو  زا  تسا  یفارتعا 

تّیمتاخ

مالسا ربمغیپ  هکنیا  مرکا و  لوسر  تیمتاخ  هب  نیملسم  هدیقع 

یقاب ناهج  نایاپ  ات  تسا و  یهلا  نید  نیرخآ  مالسا  نید  و  ربمایپ ،  نیرخآ 

سدح رب  هدش و  هتفگ  هاوخلد  هب  هک  تسین  ینخس  دوب ؛  دهاوخ  دیواج  و 

ینآرق و مکحم  هشیر  هک  تسا  يا  هدیقع  هکلب  دشاب ، ینتبم  هفازگ  و 

تسا هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  تایآ و  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  .دراد  یتیاور 
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: مییامن یم  هراشا 

: تسا هدمآ  نینچ  هیآ 40  بازحا  ؤروس  رد 

ِهّللا َو َلوُسَر  ْنِک  _ لَو ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  آبَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  » 

(1)  « َنیِّیبَّنلا َمَتاخ 

ادخ و هداتسرف  وا  انامه  تسین .  امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دّمحم 

.تسا ناربمایپ  هدنهد  نایاپ 

: میناوخ یم  هیآ 3  هدئام  هروس  رد  و 

ُتیضَر یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوَْیلَا  » 

 « ًانید َمالْسءْالا  ُمَُکل 

مامت امش  رب  ار  دوخ  تمعن  هدناسر ، لامک  هب  ار  امش  نید  زورما 

.دشاب تیرشب ) ناهج   ) امش نید  مالسا  هک  مدش  دونشخ  مدومن و 

: دیامرف یم  هیآ 115  ماعنا ،  هروس  رد 

 « ِهتاِملَِکل َلِّدَبُمال  ًالْدَع  ًاقْدِص َو  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو  » 

ییاناوت ار  یسک  .دش  مامت  تراگدرورپ  نوزوم  نیتسار و  نخس 

.تسین اهنآ  نداد  رییغت 

رت نشور  رت و  حیرص  تیمتاخ  رب  تایآ  نیا  تلالد  هتکن ، کی  هب  هجوت 

ناهج رد  ماجنا  ات  زاغآ  زا  هک  تسا  نآرق  تاملسم  زا  هک  نیا  نآ  دزاس و  یم 

ص:121

اریز تسا .  هدش  هتفگ  متاخ  رتشگنا ، هب  تلع  نیمه  هب  .دـنهد  یم  نایاپ  ار  يزیچ  نآ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  تغل ، رد  مَتاخ  [ . 1 - ] 1
.دندز یم  همان  يور  رهم  ياج  هب  ار  نآ  همان  نایاپ  رد  دندرک و  یم  ّکح  یصوصخم  ناونع  ای  مان  رتشگنا ، نیگن  يور  رب 
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 . دنا هدناوخ  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  ناربمایپ  ؤمه  هدوبن و  نید  کی  زا  شیب 

( دنوادخ ربارب  رد  ندوب  میلست   ) مالسا نآرق ؛  قطنم  رد  رما  نیا 

: دیامرف یم  هیآ 132  هرقب ،  هروس  رد  هکنانچ  تسا ، هدش  هدیمان 

نید نیا  امش  يارب  دنوادخ  دومن  شرافس  دوخ  نادنزرف  هب  بوقعی 

 . دیور نوریب  ایند  زا  مالسا  اب  هتبلا  سپ  .تسا  هدرک  باختنا  ار 

: دیامرف یم  هیآ 67  نارمع ،  لآ  هروس  رد 

.دوب فینح  ناملسم  نکلو  دوبن ، ینارصن  يدوهی و  میهاربا 

: دنک یم  باطخ  نینچ  ناناملسم  هب  يروش  هروس  هیآ 13  رد  نینچمه 

حون و هب  شیپ ، رد  هک  تسا  هداد  رارق  ینید  امش  يارب  دنوادخ 

.دوب هدومن  هیصوت  یسوم  یسیع و 

تیهام و هک  اجنآ  زا  نکیل  هتشاد ، فالتخا  مه  اب  نایدا  ماکحا  دنچره 

نایدا تدحو  رد  فالتخا  نیا  تسا ؛  هدوب  یکی  یلک  لوصا  فده و 

کی صقان  هبترم  فالتخا  دننام  اهنآ  فالتخا  هکلب  تسا ، هتشادن  يریثأت 

.نآ لماک  ؤبتر  اب  تسا  زیچ 

هدومیپ ار  دوخ  لماکت  لحارم  هتفر  هتفر  نید  هک  تسین  دیدرت  ياج 

هدیسر و دوخ  تیمامت  لامک و  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا   لوسر  نارود  رد  هکنیا  ات 

 . تسا هدوبن  دیدج  ربمغیپ  ندمآ  هب  يزاین  رگید 

تشاد لماک  تیعطق  تیجح و  شناوریپ ،  يارب  مرکا  ربمغیپ  نانخس 

؛  نآرق هیآ  قبط  و 

فرط زا  دیوگ  هچ  ره  دیوگ و  یمن  ینخس  سوه  اوه و  يور  زا  وا 
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(1)  . تسوا روتسد  هب  ادخ و 

زا یمسا  اهنت  هن  ناشیا  دومرف .  یم  ادخ  فرط  زا  دومرف  یم  هچره 

نارود نتفای  نایاپ  هب  ددعتم  تایاور  رد  هکلب  هدربن ، هدنیآ  نید  ربمایپ و 

.تسا هدومن  حیرصت  شیوخ  تیمتاخ  عیرشت و 

: دیامرف یم  تلزنم  ثیدح  رد 

زج یسوم ، هب  تسا  نوراه  تبسن  دننام  نم  هب  وت  تبسن  یلع ،  يا 

يربمایپ نم  زا  سپ  یلو  دوب ، توبن  ماقم  ياراد  نوراه  هکنیا 

 . دوب دهاوخن 

: دیامرف یم  رگید  ثیدح  رد 

رایسب هناخ  یسک  هک  تسا  نآ  دننام  ناربمایپ  نایم  رد  نم  لَثَم 

 . دراذگن ار  نیرخآ  تشخ  یلو  دزاسب ، یلماک  ابیز و  بوخ و 

ياج طقف  تسا ، یبوخ  ؤناخ  دیوگ :  یم  دنیبب  ار  هناخ  نآ  سکره 

ناربمایپ نم  اب  منیرخآ و  تشخ  نامه  نم  .تسا  یقاب  تشخ  نیا 

.دندش متخ 

تفلاخم یمالسا  ملسم  لصا  نیا  اب  یلع  نیسح  دّمحم و  یلع 

هدش يرپس  ار  مالسا  نارود  هدناوخ ، لقتسم  روهظ  ار  دوخ  هدیزرو و 

.دندومن یفرعم  خوسنم  ار  نآرق  هتسناد و 

: تفگ یم  دّمحم  یلع  دیس 

سمش هیاهنال ، ام  یلا  .ییاهتنا  هن  تسا و  ییادتبا  هن  ار  تاروهظ 
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هدوبن و یتیاهن  یئدب و  وا  يارب  زا  ددرگ و  یم  براغ  علاط و  تقیقح 

لبق (1) و  دوب دهاوخ  هّللادنع  هدوب و  نأش  نیا  لازیالو  لزی  ملو  تسین 

تاروهظ هّللا  هرهظی  نم  زا  دعب  (2) و  هدوب هیاهنالام  مداوا  ملاوع و  مدآ  زا 

لبق روهظ  زا  فرشا  يدعب  روهظ  ره   (3)  . هیاهنالام دوب  دهاوخ  رگید 

اب دراد  ار  لبق  روهظ  يدعب  روهظ  ره  دشاب و  یم  نآ  غولب  ماقم  و 

رازه ءاظ  یلو  ار  ءاظ  دصهن  دراد  نیغ  هکنانچ  دراد .  دوخ  هچنآ 

لمکا يوقا و  وحنب  يدعب  روهظ  ره  رد  هیلوا  تئیه   (4) .درادن ار  نیغ 

هطقن هدوب و  هفطن  ماقم  رد  مدآ  ًالثم  دوش .  یم  رهاظ  لبق  روهظ  زا 

یناوج ماقم  رد  هّللا  هرهظی  نم  هلاس و  هدزاود  یناوج  ماقم  رد  نایب 

 . هلاس هدراهچ 

راومه نیسپاو  ربمغیپ  يارب  ار  هار  هکنیا  يارب  دّمحم  یلع  دیس 

شناوریپ اهراب  هدومن و  اه  ییارس  هحیدم  هداد و  اهتراشب  وا  هرابرد  دزاس ، 

ریخأت و هّللا  هرهظی  نم  روهظ  ماگنه  دنشاب  بظاوم  هک  دومن  یم  شرافس  ار 

فرص ِتسین  ّالاو  دنورگب  وا  هب  گنرد  یب  یگمه  دنزرون و  للعت 

.دوب دنهاوخ 

نم يوعد  دوش و  ادیپ  یسک  اه  يدوز  نیا  هب  هک  داد  یمن  لامتحا  وا 

 . دزادنیب اهنابز  رس  زا  ار  شمان  دیامن و  خسن  ار  وا  نید  دنک و  یهللا  هرهظی 

: تفگ یم  ور  نیا  زا 
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نم اریز  دننزن ، ار  اه  هچب  اه  هناخ  بتکم  رد  اهملعم  نیا  زا  سپ 

.دوب دهاوخ  نانآ  نایم  رد  هّللا  هرهظی 

: تفگ یم  یهاگ  و 

دنوادخ تسا  شناردپ  بالصا  رد  نم  لکش  هب  هّللا  هرهظی  نم  نوچ 

(1511  ) ثایغ ددع  زا  یهاگ  دینادرگ و  كاپ  ار  اهنیمز  همه  وا  مارتحا  هب 

.دنار یم  نخس  ( 1501  ) ثیغالا هّللا  مسا  ای  ( 2001  ) ثاغتسم ای 

: دیوگ نینچ  یسراف  نایب  مود  دحاو  زا  مهدفه  باب  رد 

ران رد  يدحا  دنوش ،  یم  لخاد  لک  ددرگ و  رهاظ  ثایغ  ددع  رد  رگا 

 . رون هب  دندرگ  یم  لدبم  لک  هکنآ  الا  دنام ،  یمن 

: دیوگ نینچ  یسراف  نایب  موس  دحاو  زا  مهدزناپ  باب  رد  زین 

نم روهظ  نیح  رد  هک  تسا  نیا  فؤر  فوطع  دنوادخ  لضف  زا  دیما 

دقر زا  ار  دوخ  دابع  لک  دوخ ، حاولا  رد  دوخ  هیلاع  رماوا  هب  هّللا  هرهظی 

ثاغتسم ای  ثایغ  ای  هک  نایب  مکحم  رما  یلا  دراذگن  دیامن و  رادیب 

.دننامب ران  رد  هدش 

رب دنک  یم  تلالد  هک  تسه  نایب  رد  يدایز  تارابع  زین  اهنیا  زا  ریغ 

هک هتفگ  یم  هداد و  یم  هدعو  هّللا  هرهظی  نم  روهظ  هدعو  باب  بانج  هکنیا 

ینیب شیپ  دنچره  .درادن  یعالطا  وا  روهظ  تقو  زا  یسک  ادخ  ریغ 

رازه ود  ای  لاس  رازه  ًالثم  يزارد ،  نایلاس  زا  سپ  درف  نیا  هک  هدرک  یم 

.دوش ادیپ  لاس ،

کشخ باب  نفک  بآ  دنتشاذگن  ناوریپ  زا  یهورگ  باب ، رظن  فالخرب 
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 : نوچمه .دندرک  یهللا  هرهظی  نم  يوعد  يرگید  زا  سپ  یکی  دوش و 
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هب ار  وا  هداد و  رارق  لزا  تایآ  بتاک  ار  وا  باب  هک  يزیربت  هّللادسا  ازریم 

ینالیم و نیسح  اغوغ و  هّللادبع  ازریم  و  دوب ، هداد  بقل  نایدلا  هّللا  مسا 

مشاهالم لیعامسا و  خیش  يدنرز و  لیبن  دّمحم  یناهفصا و  نیسح  دیس 

 . اهنیا ریغ  و 

: دیوگ یم  هحفص 303  رد  تشهب  تشه  ِّفلؤم 

نیا اغوغ ، هب  صلختم  هّللادبع  ازریم   (1)  ، هّللادسا ازریم  نتشک  زا  سپ 

كالاچ نایفوص  كاب و  یب  ناردنلق  زا  یکی  وا  دومن و  اعدا  ار  ماقم 

ماقم ياعدا  نارهت  رد  ناج )  نیسح  ینالیم (  نیسح  وا  زا  سپ  .دوب 

نآ یپ  زا  یناشاک و  يانیبان  صخش  وا  لابند  زا  دومن و  ار  دوعوم 

سرخا لیبن  دمحم  ازریم  نآ  زا  سپ  یناهفصا و  نیسح  دیس 

سکره هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دندرک و  اعدا  نینچ  کی  ره  يدنرز ،

يوعد نیا  سابل  هب  ار  نت  تساخ  یمرب  باوخ  زا  نادادماب 

.تسارآ یم 

یهللا هرهظی  نم  ریرس  رب  تسشن و  تّوبن  دنسم  رب  هک  یلع  نیسح 

دنپ باب  یگدنز  زا  نوچ  درک و  رد  هب  نادیم  زا  ار  نافلاخم  ابقر و  دز ، هیکت 

زا سپ  تفگ : لماک  تحارص  اب  دادن و  یسک  تسد  هب  هناهب  دوب ، هتخومآ 

 . دننک انتعا  شلاح  هب  دیابن  دیایب ، يزیچ  ره  اب  سک  ره  لاس  رازه  ات  نم 

.دمآ دهاوخن  روهظ  لاس  رازه  ات  اریز 
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ازریم نانخس  زا  يا  هراپ 

اعدا هنس  فلا  مامتا  زا  لبق  یسفن  ره  .دش  یهتنم  تاروهظ  هک  وگب 

نک دمح  .تسه  هدوب و  لطاب  دروایب ، هچره  دشاب ، هکره  دیامن 

ردتقم و تسوا  دومن ، هار  دومرف و  دییأت  ار  وت  هک  ار  ملاع  دوصقم 

دنوش یم  هاگآ  سان  هکنآ  تماقتسا  ینعم  دّمحم .  تسود  نبای  اناوت 

جاتحم يروهظ  هب  مظعا ، روهظ  زا  دعب  هک  دننادب  نیبم  نیقی  هب  و 

تراشب ار  سان  ایربک  لامج  رشبم  ینعی  یلوا ، هطقن  .دنتسین  هدوبن و 

ياملع رما ، مامتا  زا  لبق  دیامن و  ایهم  دزاس و  كاپ  ار  بولق  ات  داد 

مظعا ّرین  دعب  دندومن و  شدیهش  دنداد و  يوتف  شلتق  رب  ناریا 

مکحم لماک و  شروهظ  هب  قلاخ  رما و  ملاع  دومن و  باجح  فشک 

اعدا دوش و  تفای  یموهوم  رگا  .دش  رهاظ  دوب ، لک  دوصقم  هچنآ  هب 

زا لبق  دوش  رهاظ  تایآ  لک  هب  یسفن  رگا  رتفم .  باذک  هنا  دیامن 

، نآرقلا یف  لزن  امب  تسا  هام  هدزاود  نآ  هنس  ره  هک  هنس  فلا  مامتا 

(1) .دیئامنن قیدصت  ادبا 

: هک ازریم  نخس  نیا 

؛  دنتسین هدوبن و  جاتحم  يروهظ  هب  مظعا  روهظ  زا  دعب 

 : تسا هتفگ  هک  اجنآ  دنک ؟  یم  ادیپ  شزاس  شرگید  هتفگ  اب  هنوگچ 

.دمآ دهاوخ  يرگید  روهظون  روهظ  لاس  رازه  زا  سپ 

زا سپ  رگید  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمهف  وا  لّوا  نخس  زا  هچنآ  اریز 
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نایناهج ناهج و  وا  هلیسو  هب  تسین و  راذگ  نییآ  ربمایپ و  هب  يزاین  ازریم 

.تسا هدوب  وا  مه  ناربمایپ  همه  دوصقم  دنا و  هدیسر  لامک  هب 

دهاوخ دیدج  ربمایپ  هب  لاس  رازه  زا  سپ  اهدعب  هک  دوش  هتفگ  رگا 

بولطم لامک  هب  قلخ  رما و  ملاع  زونه  ددرگ  یم  مولعم  تقو  نآ  داتفا ؛ 

دسرب و دوخ  لامک  ّدح  هب  ناهج  ات  دومن  هلصوح  یتسیاب  هدیسرن و  دوخ 

روهظ زا  لمکا  نیسپ ،  روهظ  ره  اریز  دیامن .  روهظ  يرت  لماک  ربمایپ 

( هدنیآ صخش  نآ   ) وا لک ، دوصقم  تروص  نیا  رد  سپ  تسا .  نیشیپ 

رگا اریز  درم .  نیا  رب  هن  دبای ،  یم  قیبطت  وا  رب  ایبنا  ياه  هدژم  دوش و  یم 

ازریم دوش ؛  قیبطت  روهظ  نیرخآ  هب  تاراشا  تاراشب و  نیا  تسانب 

یتقو ارچ  درادن ، یموزل  ندوب  روهظ  نیرخآ  رگا  و  تسین ، روهظ  نیرخآ 

دریذپ و یمن  ازریم  دننک ، یم  قیبطت  مالسا  ربمغیپ  هب  ار  اهنآ  همه  نیملسم 

قیبطت یطسو  ناربمایپ  زا  یکی  هب  تسانب  هک  لاح  منم ؟ دوصقم  دیوگ  یم 

مه نایاقآ  دوخ  ار  شتّوبن  هک  مالسا  ربمایپ  نامه  هک  تسین  رتهب  ایآ  دوش ،

؟ میدرگن یسک  لابند  زور  ره  میهد و  قیبطت  دنریذپ  یم 

نایب يدعب  روهظ  هرابرد  ناربمایپ  زا  هچ  ره  هک  میدومن  لوبق  رگا 

ارچ سب ؛  هدوب و  هّللاءاهب  ترضح  همه ، روظنم  دوصقم و  دنا ،  هتشاد 

، دش دهاوخ  هّللاءاهب  ترضح  زا  متا  لمکا و  هک  يدعب  روهظ  نیا  هرابرد 

یّتح دنا ؟ هدرکن  مه  یتراشا  هک  تراشب ،  هن  دنا و  هتفگن  يزیچ  کی  چیه 

ندمآ هزاجا  هدرک  هک  يراک  اهنت  هتفگن و  وا  هرابرد  يا  هملک  دوخ  هّللاءاهب 

؟  تسا هدومن  بلس  وا  زا  ار ،  لاس  رازه  زا  شیپ 
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ینا ای  میکحلا  زیزعلا  هّللا  انا  ینا  شارخ  ناج  هرعن  یسک  رگا  هکنیا  رگید 
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تیرهظم رود و  دیدجت  يوعد  دیشک و  ار  نآ  لاثما  ای  میدقلا  درفلا  هّللا  انا 

هک مییامن  ضرع  وا  هب  هتفرگ ، تسد  رد  ار  ازریم  نخس  مه  ام  دومن و 

باّذک هنرگو  ینک  ربص  دیاب  هنس  رازه  ات  یلاع  بانج  فیرش ، صن  قبطرب 

ملع اب  هلالج _  ّلج  ّقح _  هک  دهد  خساپ  ام  هب  وا  دوب و  یهاوخ  يرتفم  و 

دیامن ضرا  مکح  ءامس  هب  رگا  دوخ ؛  دیری  ام  مکحی  تیار  ءاشی و  ام  لعفی 

ینخس هدرک و  یلوضف  دسر  یمن  یسک  هب  دراذگ ؛  زور  مان  بش ،  هب  و 

هظحل کی  رد  لاس  رازه  دورطم ، يا  تفگ :  رگا  ای  درک ؟  هچ  دیاب  دیوگب ، 

ما و هدرک  خسن  ار  ازریم  حاولا  سدقا و  نم  تفگ :  ای  .يدیمهفن  تشذگ و 

مدرم دیامن ؛  ضارتعا  نم  هب  اهنآ  اب  دسر  یمن  یسک  هب  هدش و  چیه  اهنآ  ؤمه 

؟  دنیوگ خساپ  شنانخس  هب  هنوگچ 

ناکم نامز و  تایضتقم  نوچ  دنیوگ  یم  مالسا  دروم  رد  نانیا 

لیدبت رییغت و  رد  رصع  يرورض  طباور  یگدنز و  طیارش  فلتخم و 

رب تسیاب  ددرگ و  يراج  لاوحا  نیا  همه  رد  نید  کی  دوش  یمن  تسا ،

رد يدیدج  هرود  هتشگ ، يرپس  مه  نید  نارود ، تالّدبت  تاّریغت و  قبط 

ات مک  تسد  دیاب  نایناهج  دنیوگ  یم  ءاهب  نییآ  رد  یلو  ددرگ ؛  زاغآ  نید 

هک ءاهب  نید  دیوگب  یسک  رگا  دننک .  لمع  تعیرش  نید و  نیا  هب  لاس  رازه 

هدش و هتخاس  شیپ  لاس  تسیود  لاس و  دص  یگدنز  تایضتقم  بسحرب 

ینوگرگد هک  يروط  هب  هتشگ ، لصاح  يدایز  ياه  ینوگرگد  تدم  نیا  رد 

هلاس رازه  نارود  رد  هک  تسا  اه  ینوگرگد  نآ  زا  شیب  یلیخ  تدم  نیا 

؛  دشاب هدش  يرپس  زین  نید  نیا  نارود  دیاب  سپ  هتشگ ، لصاح  مالسا 
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ره لاس  رازه  ات  دنا  هدومرف  احیرص  هّللاءاهب  ترضح  دنیوگ :  یم  تارضح 
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.تسا باّذک  وگغورد و  دنک  تیرهظم  ياعدا  یسک 

دوعوم يدهم  ای  مئاق 

هکنآ زا  سپ  هک  نیا  هب  دراد  هدیقع  هعیش  هژیوب  نیملسم  فلتخم  قَِرف 

بوشآ و تفرگارف و  ار  نیمز  يور  رسارس  یهابت  داسف و  یگدولآ و 

ار لدع  شمارآ و  شیاسآ و  ياج  متس  ینارگن و  بارطضا و  شاشتغا و 

ات دزیگنا  یمرب  ار  يا  هبترمدنلب  ياوشیپ  گرزب و  حلصم  دنوادخ ،  تفرگ ؛ 

ناج یب  دبلاک  هب  تلادع  ّقح و  هیاس  رد  دوخ  یناهج  تموکح  لیکشت  اب 

افص و حلص و  تداعس و  ياهرد  دشخب و  هزات  حور  يرشب  عماوج 

ار ناماسبان  راب و  تبکن  عاضوا  .دیاشگب  تیرشب  يور  هب  ار  شمارآ 

 . دزاس فرطرب  ار  ینارگن  تشحو و  دشخب و  ناماس 

، مساقلاوبا شا  هینک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ   لوسر  مان  صخش  نیا  كرابم  مان 

ياوشیپ نیمهدزاود  وا  مالسلا و  هیلع  يرکسعلا   نسح  ماما  دنمورب  دنزرف 

عولط ماگنه  نابعش ،  همین  زور  رد  يرجه  لاس 255  رد  هک  تسا  نایعیش 

توف زا  سپ  هدش و  دلوتم  ارماس  رهش  رد  نوتاخ  سگرن  محر  زا  رجف ، 

نانچ يارب  ار  وا  دنوادخ  هتشگ و  دیدپان  اهرظن  زا  لاس 260  رد  شردپ 

 . تسا هدومن  هریخذ  يزور 

!؟ تسه مه  دوعوم  يدهم  باب  ایآ 

زاربا ار  نآ  ای  تشادن ، يرگید  هیعاد  ّتیباب  زج  زاغآ  رد  دّمحم  یلع 

ما هتساخرب  توعد  هب  بیاغ  ماما  فرط  زا  نم  تفگ :  یم  اهنت  درک و  یمن 
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تقو نامه  رد  وا  هکنآ  نخس  نیا  هاوگ  تسوا .  فرط  زا  نم  ياه  هتفگ  و 

هب جح  کسانم  يادا  يارب  هکنانچ  دومن .  یم  لمع  مالسا  ماکحا  هب  دوخ 

زا فاکلا  هطقن  باتک  دناوخ .  یم  ار  هناگجنپ  ياهزامن  تفر و  هکم 

نینچمه .دنک  یم  لقن  اه  ناتساد  ناجیابرذآ  هب  نتفر  ماگنه  هب  وا  ياهزامن 

حالطصا هب  وا و  لصفنم  لقع  هک  يا _  هیورشب  نیسح  ّالم  دننام  شناوریپ 

رهاظ رد  دنچره  ار  زور  هنابش  ياهزامن  گرم  مد  ات  دوب _  بابلا  باب 

صصقلا نسحا  دش ،  رداص  باب  ملق  زا  هک  مه  یباتک  نیلوا  دندناوخ .  یم 

دوخ نیا  و  هدش ، هتشون  نآرق  فسوی  هروس  ریسفت  حرش و  رد  هک  تسا 

درادن ینعم  هنرگو  هتسناد ،  یم  نآرق  وریپ  ار  دوخ  وا  هک  نیا  رب  تسا  هاوگ 

خوسنم باتک  ار  نآرق  دنادب و  تعیرش  بحاص  ربمایپ  ار  دوخ  یسک  هک 

دوخ نآرق و  ياه  هروس  زا  یکی  حرش  زا  دشاب  ترابع  شباتک  دنک  یفرعم 

باتک نارود  ندیسر  نآرق و  خسن  هرابرد  هملک  کی  یّتح  باتک  نآ  رد 

.دشاب هدزن  مد  رگید 

مان وا و  مان  هداد و  رس  اه  هلان  بیاغ ،  ماما  هرابرد  باتک  نامه  رد 

هتفگ و مالسلا  هیلع  يرکسعلا   نسحلا  نب  دّمحم  نایعیش  تادقتعم  قبط  ار  شردپ 

.تسا هدرمش  مالسلا  هیلع  بلاط   یبا  نب  یلع  ات  ار  وا  ناکاین 

اب اریز  دوبن .  راوشد  نادنچ  هرود  نآ  رد  ّتیباب  ياعدا  هک  تسناد  دیاب 

رد دیاب  تفگ  یم  دوخ  ناوریپ  هب  هک  ییاسحا  دمحا  خیش  ياه  يزومآدب 

ضیف بسک  وا  زا  دسرب و  ماما  روضح  هب  هک  دشاب  یصلاخ  هعیش  يا  هرود  ره 

وا دوب .  هدش  راومه  يّدح  ات  تیباب  شریذپ  دناسرب ؛  مدرم  هب  ار  نآ  دنک و 
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دوخ ناوریپ  هب  هلیسو  نیدب  تفگ و  یم  ار  هجحلا  نع  تعمس  هلمج  هتسویپ 
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 . دیامن یم  ضیف  بسک  دسر و  یم  ترضح  روضح  هب  هک  درک  یم  نیقلت 

رد میتشون  هکنانچ  درکن و  تیافک  ّتیباب )  ) اعدا نیا  هب  درم  نیا  نکیل 

دش و تیودهم  ماقم  یعدم  یبیجع  تجامس  لماک و  تحارصاب  زیربت 

هک متسه  دّمحم  لآ  دوعوم  يدهم  نامه  نم  تفگ :  یم  اهراب  نآ  زا  سپ 

 : تفگ یم  يو  دیدیشک .  یم  ار  وا  راظتنا  اه  تدم 

نایب هطقن  روهظ  هب  تانیب ،  تایآ و  هب  دش  رهاظ  مالسلا  هیلع  تجح   ترضح 

باتک هّللا و  لوسر  هب  نینمؤم  رگا   (1) .تسا ناقرف  هطقن  روهظ  نیع  هک 

تسا هّللا  لوسر  روهظ  نامه  نایب ، مالسلا و  هیلع  مئاق   روهظ  هک  دننک  نیقی  وا 

هب هک  تسا  ناقرف  نامه  هنیعب  باتک  نیا  و  ترخآ ، رد  فرشا  وحن  هب 

جراخ نآرق  هب  نینمؤم  زا  يدحا  ترخآ ، رد  هدش  لزان  فرشا  وحن 

نایب قیدصت  هدروآ و  نامیا  رصب  حمل  زا  برقا  و  هدشن ، دوخ  نید  زا 

نم دوب  يا  هفحت  هدومرف ،  لزان  یسیع  رب  دنوادخ  هچنآ  دندومن .  یم 

هدومرف لزان  هّللا  لوسر  رب  هچنآ  هّللا و  لوسر  دمحم  يارب  زا  هّللا  لبق 

نایب رد  هچنآ  مالسلا و  هیلع  دّمحم   لآ  مئاق  يوس  هب  هّللا  نم  دوب  يا  هفحت 

نم يوس  هب  نایب  هطقن  لبق  زا  تسا  يا  هفحت  دوش  یم  نوکتم 

(2) .هّللا هرهظی 

 : دیوگ یم  نخس  نیا  دییأت  رد  مه  یلع  نیسح 

تیمئاق ياعدا  تاهج ، زا  یتهج  رد  تعامج  تنس و  لها  زا  یسفن 

شتمدخ هب  دندومن و  شتعاطا  رفن  رازهدص  بیرق  نیح  یلا  هدومن ،
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.لّوا دحاو  زا  باب 15  نایب ، [ . 1 - ] 1
.مّود دحاو  زا  باب 15  نایب ، [ . 2 - ] 2
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، دومرف رما  رب  مایق  ناریا  رد  یهلا  رون  هب  یقیقح  مئاق  .دندرک  مایق 

(1) .دنتشامگ تمه  شرون  يافطا  رب  دندومن و  شدیهش 

ناتسودنه رد  هک  تسا  ینایداق  دمحا  مالغ  سفن ،  نآ  زا  ازریم  دوصقم 

باب دّمحم  یلع  دیس  یقیقح  مئاق  زا  شدوصقم  درک و  تیودهم  ياعدا 

شبیقر ندوب  لطاب  باب و  تیناقح  مه  هتساوخ  نخس  نیا  اب  ازریم  .تسا 

نخس هنوگچ  مدرم  هک  دنک  يزوسلد  مه  دناسرب و  ار  دمحا  مالغ 

 ، هتشاذگ اهنت  ار  قح  دنتفریذپ و  لد  ناج و  هب  تسا  لطاب  هک  ار  یصخش 

 . دنتشاد اور  متس  شقح  رد 

دزاس راومه  رشبم  ترضح  تیودهم  يارب  ار  هار  هتساوخ  نوچ  وا 

يو تیهولا  تیبوبر و  ماقم  هتسیاش  اهنت  هک  یملع  تاقیقحت  دراو 

دّمحم ترضح  دوجو  نکش  نادند  لیلد  کی  اب  هتشگ و  دشاب  یم 

 : دیوگ یم  دوش و  یم  رکنم  ساسا  زا  ار  نسحلا  نب 

هّللا هجول  هدومن ،  قارشا  ملاع  قفا  یلعا  زا  هک  تقیقح  باتفآ  هب  مسق 

یکی مئاق  دوجو  يوار  هک  امن  رکفت  لبق  رد  یتسین .  هاگآ  وت  میوگ  یم 

ار رفعج  هدومن و  قافتا  وا  اب  مئامع  لها  زا  دنچ  هدوب ، ثانا  زا 

دنداد و بیترت  اسلباج  اقلباج و  هسدقم  هیحان  دندومن و  بیذکت 

.دندومن مورحم  یهلا  مایا  رد  ینابر  یحو  تاحفن  زا  ار  هراچیب  سان 

، یسراف نایب  رد  زین  رثوک و  ریسفت  صصقلا و  نسحا  باتک  رد  يو  دوخ 

نارود یّتح  هدرمش و  هناگ  هدزاود  ناماما  هرمز  رد  ار  نسحلا ) نب  دّمحم  )
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ص 164. تاقارشا ، [ . 1 - ] 1
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هدرب مان  ار  کیاکی  هتفریذپ و  ار  شا  هناگراهچ  باون  وا و  يارغص  تبیغ 

باب رصاعم  بصعتم و  نایباب  زا  هک  یناشاک  یناج  ازریم  نینچمه  .تسا 

رد فاکلا ، هطقن  باتک  رد  تسا ؛  هدش  رکذ  دایز  باتک  نیا  رد  شمان  هدوب و 

 : دسیون یم  هحفص 85 

هاش نآ  لوا  دیدرگ .  علاط  جرب  هدزاود  رد  تیالو  سمش  هصالخ 

 . مالسلا مهیلع  هدوب   يرکسعلا  نسحلا  نب  دّمحم  ناشیا  رخآ  هدوب و  تیالو 

 : هک هدرک  حیرصت  باتک  نیمه  هحفص 86  رد  و 

شش هاجنپ و  تسیود و  رون ،»  » ددع مالسلا  هیلع  مئاق   ترضح  دلوت  خیرات 

 . دوش یم  ترجه  زا 

نب نیسح  زا  هعبرا  باون  خیرات  يربک و  يرغص و  تبیغ  هرود  سپس 

: دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  ار  نارگید  حور و 

.دش لاس  رازه  يربک  تبیغ  هرود 

: دیوگ یم  دعب 

 ! تسا يرکسعلا  نسحلا  نب  دّمحم  نامه  دّمحم  یلع 

 : دیوگ یم  لیحلا  فشک  رد  یتیآ  ببس  نیمه  هب 

دنزرف يرکسع  نسح  ترضح  هک  دندوب  دقتعم  میدق  ياه  یباب 

.دندش رکنم  اهدعب  یلو  تشاد ،

مالسلا هیلع  يرکسعلا   نسحلا  نب  دّمحم  تفگ  دوش  یم  دندرک  یم  لایخ  لوا  يرآ ، 

.درک جورخ  اهدعب  هک  تسا  باب  دّمحم  یلع  نامه  وا  هتشاد و  دوجو 

، تسا هدیسر  هرخسم  ّدح  هب  یگیاپ  یب  زا  نخس  نیا  دندید  یتقو  نکیل 
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يوار تشادن و  يدنزرف  ًالصا  يرکسع  نسح  هک  دنیوگب  دندش  راچان 

 . تسا نز  کی  اهنت  ترضح ،  دوجو 

، تسین نز  کی  مئاق  دوجو  يوار  هک  دناد  یم  دشاب  عالطا  لها  سک  ره 

هدش هتشون  عوضوم  نیا  هرابرد  نایّنس  ياهباتک  رد  اهنت  هک  یتایاور  هکلب 

یضعب ار  اهنآ  زا  یخرب  هکنانچ  تسا .  اهب  ياه  هتشون  همه  زا  شیب  یلیخ 

(1) .دنا هدومن  فیلأت  یگرزب  ياه  همان  تسرهف  هدرک و  عمج  نادنمشناد  زا 

ربارب نیدنچ  دوخ  تسا  نایعیش  ياه  هتشون  اهباتک و  رد  هک  یتایاور 

دلج هعلاطم  اهنت  تسا .  هدش  دلجم  اه  هد  هدوب و  ننست  لها  تایاور 

 . تسا یفاک  تقیقح  هب  ندرب  یپ  يارب  راونألا  راحب  مهدزیس 

ص:135

 . رثالا بختنم  هّللا ،  فطل  هّللا ، )  هیآ  یفاص (  يدهملا ؛  باتک  نیدلا ،  ردص  دیس  هّللا ،    هیآ  ردص   [ . 1 - ] 1
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اویش راعشا 

رامش زا  نوزفارکش  ار  یمعنم 

راکشآ دش  درخ  وا  ضیف  هک ز   

درخ زا  شنیرفآ  بیز  داد 

رایتخا ار  یمدآ  درک  درخ  زا   و 

فرش لیصحت  دیدرگ  درخ  زا 

رادم تکوش  تزع و  رب  درخ  دش   

عمج دیدرگ  درخ  زا  ابقُع  ِداز 

رارقرب دش  درخ  زا  ایند  شیع   

تفرعم قیرط  عمش  درخ  دش 

راگدرک برق  يوس  هر  درخ  دش   

درخ نصِح  رد  تفر  وکنآ  شوخ  يا 

رابتعا یعیبط  شوه  زا  تفای   

لیق لاق و  اوه و  دنب  زا  تسر 

راوتسا يرطف  لقع  رد  لد  تسب   

ص:138

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


یمدآ سک  درخ  یب  دشان  هچرگ 

راگتسر دش  ناوت  اهنت  درخ  زن   

میقتسم دشاب  هک  دیاب  درخ  مه 

راب هب  دیآ  اه  هنتف  وا  زا  هنرو   

یمه يزومایب  را  زومآ  کین 

راگزومآ ار  وت  دشاب  کلم  ات   

سفن تالیوسَتو  مهو  يور  هن ز 

راو لهجوب  نز  عرش  رب  اپ  تشپ   

دوخ صقن  زا  تفای  لطاب  رما 

راگن گنر و  هطَسفَس  مهَو و  ای ِز   

يا ههبش  جاجِوِعا و  هار  ای ز 

راس سیلبا  یکدرم  دیامن  هک   

ناقمحا یضعب  دنتشگ  ببس  نیز 

راچ تفه و  لیلس  يدهم  رکنم   

رَظتنم ماما  نادزی  تّجح 

رادم یتیگ  ِهش  نارود  رورس   

یفطصم طبس  دوعوم  يدهم 

راگزور رخف  دوعسم  ورسخ   

نامز بُطق  ناکم  نوَک و  رواد 

راگدای ار  یفطصم  ردیح  لبِش   

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


تسه هکنآ  دّمحم  لآ  مئاق 

راصح یلین  ْنیا  ْمئاق  شدوجو  رب   

ص:139
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باسح زا  دش  نوزف   (1) شتایآ هکنآ 

(2) رامش یب  عطاق  صن  شدوجو  رب   

رازه زا  کی  دوب  هچرو  ما  هتفگیا  همش  سیافن »  دوخ «  باتک  رد 

راودیشروخ دش  بیغ  باجح  ردتسا  رهظم  شرون  وچ  قلطم  تبیغ 

رارقرب دشاب  ربا  يارَو  ردباتفآ  نوچ  وا  عفن  تسا و  بئاغ 

راهّنلا فصن  رد  دیشروخ  رکنمدوبن  يدوب  ردپ  رگ  ار  شنمشد 

رادم مغ  وا  ِرکنم  دش  یسک  رگلد  مشچ  اب  شیدید  نوچ  ایفاص 

راودیما شندید  ردنا  شابصولخ  يراد  را  رهاظ  مشچب  مه 

ص:140

کی ره  رد  راوگرزب  نآ  تایآ  تازجعم و  هکلب  جراخ  رتاوت  دـح  زا  ترـضح  نآ  زا  هلوقنم ي  تاداع  قراوخ  تازجعم و  [ . 1 - ] 1
رـصتخم هک  یـسک  يارب  تسا و  ملـسم  تباث و  يونعم  رتاوت  هب  يربک  يرغـص و  تبیغ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع   ترـضح  نامز  زا 

 . دنام دهاوخن  یقاب  دیدرت  ياج  دیامن  خیراوت  ثیداحا و  بتک  هب  هعجارم 
دـنراد و تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع   نسح  ماـما  دـنزرف  هکنیا  باـنج و  نآ  نییعت  رب  تلـالد  هک  ربتعم  راـبخا  صوصن و  [ . 2 - ] 2
ره نیرهاط  همئا  ربمغیپ و  تارضح  زا  دنشاب و  یم  ترضح  نآ  روهظ  مئالع  ینالوط و  تبیغ  تایصوصخ و  ریاس  ضرعتم  نینچمه 

 . تسا رتاوت  زا  رتالاب  بتارم  هب  رایسب و  هدش  تیاور  کی 
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شخبرون باتفآ  عاعش  رگ 

رات شاّفخ  هدید ي  ردنا  تسه   

تسین رون  ناز  ییوترپ  دشاب ،  لهس 

راک درک  دیاب  هچ  تیخنس  تسین   

رون يایوج  نوچ  دنتسه  نایرون 

ران يوس  مه  دوب  لد  ار  نایران   

تفهن سک  دناوت  لِگ  اب  ار  هام 

رابغ ایرد  من  زا  دریگب  رگ   

باتفآ دنیبن  را  روک  کشوم 

راوع دیامنب  هام  رب  یگس  ای   

باتفآ دنیب  صقن  نآ  یمَعزن 

راد هکل  هم  دوش  نیا  وعوعز  هن   

تسا شنیب  ردقب  مه  ام  ندید 

راک هب  دیآ  تِشناد  رگ  نک  مهف   

ناحتما ماقم  ملاع  نوچ  تسه 

راخز اناد  دهد  لُگ  زیمت  ات   

منتغم شبایغ  زا  دنچ  یهلبا 

راعش یمرش  یب  دندرک  هتشگ و   

بجع يا  تباین  باب و  يوعد 

راوخ نازغم  کبس  یضعب  زا  دز  رس   
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(3) لاله نب   (2) يریَُمن (1) و  یعیرَش نوچ 

رارش زا  اهنیا  زج  (4) و  یناغملَش  

رانک ره  زا  دنُدب  ناداّیش  زینلوغم  ناهاشداپ  نامز  رد 

رارقرب هَش  نآ  خیرات  رد  تسهنایکاخ  هاش و  سابع  هصق 

راز لاح  لذر و  قالخا  همه  ابزآ  صرح و  سب  زا  رگید  ینادحلم 

راکشآ تیودهم  زا  دندز  مدلهج  طرف  صقن و  بیع و  فونص  اب 

ص:142

نآ رب  دوـمن و  ار  ناـمز  ماـما  هصاـخ  تباـین  ماـقم  ياـعدا  هک  تسا  یـسک  لوا  تسا و  دّـمحموبا  وا  هینک  نـسح و  وا  ماـن  [ . 1 - ] 1
 . دندرک يریگ  هرانک  وا  زا  نایعیش  دش و  رداص  وا  زا  تئارب  نعل و  رب  عیفر  عیقوت  تسب و  ارتفا  ترضح 

فرط زا  نم  هک  دش  یعدم  سپ  دومن .  ار  نامثع  نب  دّمحم  ماقم  تلاکو و  تباین و  ياعدا  تسا و  ریَُـصن  نب  دّمحم  وا  مان  [ . 2 - ] 2
یم لالح  رهاوخ  ردام و  اب  یتح  ار  هعینش  لامعا  باکترا  دوب و  خسانت  هب  لئاق  مربمغیپ و  تسا  ادخ  هک  مالسلا  هیلع  یقن   یلع  ماما 

 . تسا تکازن  فالخ  شرکذ  هک  هدش  لقن  هحیبق  لامعا  یضعب  ییاهب  کلسم  ياسؤر  نیمه  دننام  وا  زا  تفگ و 
حور نب  نیـسح  تسدب  وا  در  رد  عیفر  عیقوت  دوب و  تلاکو  باب  رد  نامثع  نب  دّمحم  ماقم  یعدم  لاله و  نب  دمحا  شمان  [ . 3 - ] 3

 . تفای رودص  فرش 
نالطب هرخالاب  تسا .  لصفم  وا  هحیبق  دنسپان و  ياهراک  هبیجع و  هلطاب  دیاقع  لاح و  حرش  تسا .  یلع  نب  دّمحم  شمسا  [ . 4 - ] 4

جـالح و دـننام  يرگید  صاخـشا  مه  اـهنیا  زا  ریغ  تشگ و  هتـشک  يرجه  هس  تسیب و  دصیـس و  لاـس  رد  رهاـظ و  همه  رب  شفرح 
 . دندرک اعدا  يربک  تبیغ  نامز  رد  مه  يرایسب  يرغص و  تبیغ  نامز  رد  هریغ  لالب و  نب  دّمحم 
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فیخس فرح  نیا  رد  کی  ره  دئاق 

رادتقا هاج و  صرح  توهش  روش   

(1) منم یعورصَم  تفگ  مه  یگزات 

راظتنا ملاع  تشاد  ار  وا  هکنآ   

(2) راهم یب  يزغم  تسس  یعبط  تسپفرش  زا  يراع  نادان و  یقمحا 

راب تسبرب  كَرَد  يوس  مرجالنایع  ُدب  شلعف  لوق و  داسف  نوچ 

راد بوچ  دش  سجن  وا  دوجو  زا  وماقتنا  راد  هب  دش  اوسر  تشگ 

راکشآ دش  يا  همغن  وز  نامز  رهیور  هچ  زا  ّطبخم  يدوب  یمن  رگ 

ص:143

تباین تیباب و  ياعدا  سپس  درک .  تیرکذ  ياعدا  هنس 1260  هک  تسا  زازب  ياضر  دیس  رسپ  يزاریش  دّمحم  یلع  دوصقم  [ . 1 - ] 1
نآ زا  سپ  درک .  یفرعم  دوعوم  حلصم  نامز و  ماما  ار  دوخ  هدش و  ادیپ  وا  رد  تیودهم  هیعاد ي  ًادعب  دومن .  ار  رصع  ماما  ترضح 
رد داتسرف و  هاش  نیدلارـصان  دزن  ار  دوخ  همان  هبوت  و  درک ،  هبوت  هدش  رکنم  ار  دوخ  يواعد  مامت  رد 1266  دومن و  يربمغیپ  ياعدا 
رثا رب  هک  دـنا  هتـسناد  وا  غامد  طبخ  هب  عجار  ار  وا  يواعد  فالتخا  نیا  یـضعب  دـش .  مادـعا  دیـسر و  دوخ  تازاجم  هب  لاس  ناـمه 

 . دیدرگ طبخم  دیامن  سمش  ریخست  تساوخ  یم  هک  یتقو  رد  باتفآ  شبات 
لها هک  یلاح  رد  هدش  هدروآ  وجه  تمذم و  ناونعب  طقف  تسا  راعشا  نیا  رد  هک  یتاملک  ضعب  دننک  نامگ  یـضعب  دیاش  [ . 2 - ] 2
علطم نامدرم  خیرات و  هچنآ  هب  تبسن  عقاو و  نایب  دوش  یم  هداد  تبسن  هفیاط  نیا  هب  هک  یبلاطم  تاملک و  نیا  همه  دنناد  یم  عالطا 

دنک یفرعم  فاصوا  نیا  هب  ار  یشک  مدآ  ای  شکوقاچ  ای  دزد  دهاوخب  هک  یسک  تسا .  رـصتخم  رایـسب  دنا  هدرک  لقن  هفیاط  نیا  زا 
 . دناسانشب ار  وا  شک  مدآ  دزد و  ظفل  اب  دیاب  راچان 
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سپس مرکِذ  دّیس  لوا  تفگ 

راگزور رد  متّجح  ِباب  تفگ   

دید وچ  مّصاخ  بئان  اتفگب  سپ 

راوس نادان  مدرم  یضعب  هب  دش   

مَیِدهَم دوخ  نم  هک  اتفگ  نآ  زا  دعب 

راصحنا نم  رب  تفای  ّتیمئاق   

نم هب  اتفگ  دز و  الاب  سپس  ناز 

راذگاو توبن  رما  قح  هدرک   

نم هب  نمؤم  دش  هک  دب  سک  نیلوا 

(1) رابتالاو ردیح  سپ  دمحا و   

راع يراع ز  نآ  دز  مد  ییادخ  زکشا  هوای  فرح  تفر  اجنآ  هب  ات 

رارف یتسج  یم  شیوخ  ياعّدا  زمیب  فوخ و  زا  هگ  هک  ُدب  نیا  رت  هفرُط 

(2) رادم هن  مباب  هن  تّجح  مَِین  نمحیرص  دجسم  رد  زاریش  رد  تفگ 

ص:144

یلع دیـس  دش و  لیکـشت  ءاملع  روضح  اب  زیربت  رد  وا  يدـهعیلو  نامز  هاش  نیدلارـصان  روضح  رد  هک  یفورعم  سلجم  رد  [ . 1 - ] 1
 : » يا هتفگ  وت  هک  دندیسرپ  وا  زا  دماین  نوریب  دناد  یم  یبتکم  درگاش  ره  هک  یناسآ  یلیخ  لئاسم  باوج  هدهع  زا  يزاریـش  دّمحم 

ياـعدا هک  یـسک  دـینک  هظحـالم  تسا .  نم  زا  یلب  داد :  باوج  تسا ؟  وت  زا  تراـبع  نیا  یلع . »  دّـمحم و  رون  یب  نمآ  نم  لوا 
رتالاب ار  شیوخ  دـناد ؛  یم  شبئان  ای  ملع و  باب  ار  دوخ  هک  یماما  نامه  زا  هک  دـناسر  یم  ییاـج  هب  ار  ییوگ  هواـی  تشاد  تیباـب 

 . عوبتم مه  دشاب و  عبات  مه  رگید  صخش  هب  تبسن  دوش  یمن  رفن  کی  هک  دمهفن  درامشب و 
هبوت و راهظا  تفر ؛  لیکو  دجسم  هب  دندز و  وا  ياپ  رب  رایسب  بوچ  یشابنا  دوجآ  ناخ  نیـسح  تموکح  رد  هکنیا  زا  سپ  [ . 2 - ] 2
وا دندرب .  ناهفصا  هب  ار  وا  یجرگ  هلودلادمتعم  ناراوس  ات  دوب  سبح  رد  هام  شش  بیرق  دیسوب .  ار  بارتوبا  خیش  ياپ  درک و  هبانا 

دومن  یفخم  ار  وا  دندوب ،  يرگیباب  سسؤم  یسور  یکروقلادزاینیک  هتشون  قباطم  هک  هیسور  تلود  رمالا  بسح  ای  دوخ  تسایس  هب 
  . دوش هعجارم  افصلا  هضور  خیرات  هب 
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(1) تشون هش  نیدلارصان  يارب  زا 

راسکنا لامک  اب  ار  شا  هبوت   

رابتعا كالم  دشاب  سپ  لهجدوب  نادان  نیا  رگ  یلوا  هطقن ي 

راختفا درک  تدیاب  ناطیش  هب  سپیلو  دش  یم  سک  هلیح  رکم و  هب  رو 

رامش ّدح و  یب  طالغا  همهناو  (2) نایب رد  شفیخس  تارابع  زا 

راگزور رورم  رد  یسوم  دوبروبز  دواد و  دعب  دیوگ  هکنآ  و 

ص:145

 . تسا هدش  رشتنم  پاچ و  اهباتک  زا  يرایسب  رد  ًانیع  شا  همان  هبوت  [ . 1 - ] 1
تـسا نایب  رد  دنک  یمن  هّوفت  نآ  هب  رعاشملا  میقتـسم  صخـش  چیه  هک  طلغ  ردنا  طلغ  يانعم  یب  نانخـس  لیطابا و  ردقنآ  [ . 2 - ] 2

زا زونه  دنا  هدرک  نآ  رد  اه  ییاهب  هک  یلیدعت  حرج و  همه  نیا  اب  دسیونب ،  ار  کی  مادک  هنومن  يارب  هک  دوش  یم  ریحتم  ناسنا  هک 
الا هلا  نولوقیل ال  لک  لق  دش (  هتـشون  هرقف  دنچ  نیا  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  دـنا .  هتـشاذگن  مومع  سرتسد  رد  ار  نآ  ییاوسر  میب 

تایتاذ رهظ  دـق  يذـلا  هّلل  دـمحلا  نیبتاعنلا _  لک  هب  تنما  يذـلا  هّللا  الا  هلا  نولوقیل ال  لک  لق  نییفاصولا  لـک  هب  تنما  يذـلا  هّللا 
انالومج انالمج  انایحب  ایهب  اعفر  المک  اللج  هتیقارش  قارش  قراوش  قارشاب  تاینوکلا  قرـشاو  هتینازرط  زارط  زرط  زا  رطاب  تایدمحلا 

 ( . انامظع
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ناحتما نکمم  تسه  میوگ  هچ  نم 

راتساوخ ار  قح  تسه  وک  نآ  رهب   

نز رهب  نداد  نذا  دش  رگا  نید 

(1) رادراب ددرگ  هکلب  ات  انز  رد   

رابب دیآ  شبحاص  نوچ  نآ  زا  هکنید  نیئآ و  نیا  رب  تنعل  دص  ود  يا 

(2) راکماک یّیلو  ُدب  قباطم  رهددع  قیبطت  هب  ناهرب  يُدب  رگ 

ص:146

  . ییاوسر تلاجخ و  یهز  دوش   رتسب  مه  هناگیب  اب  شنز  دوش  یمن  دنزرف  یسک  زا  رگا  هک  تسا  نآ  شنیناوق  زا  یکی  [ . 1 - ] 1
دجبا  باسح  هب  دّمحم  یلع  نم  مسا  تفگ :  فورعم ،  سلجم  رد  نآ  باوج  باب و  دّمحم  یلع  لالدتـسا  هب  تسا  هراشا  [ . 2 - ] 2
دّمحم و یلع  ره  سپ  دراد ،  قفو  بر  اب  یلعدّـمحم  دّـمحم و  یلع  ره  هک  داد  باوج  ءاملعلا  ماظن  دراد .  قفو  بر  اب  تسا و    202

مـسک نآ  نم  تفگ :  باوج  رد  تیباب !  هن  دینک  تیبوبر  ياعدا  دیاب  امـش  نیا  رب  هوالع  دیامنب و  ار  اعدا  نیا  دناوت  یم  یلعدّـمحم 
 : تفگ ماظن  یلب .  تفگ :  دـیرمالا ؟  بحاص  يدـهم  امـش  ینعی  تفگ :  ماظن  دیـشک .  یم  ار  وا  روهظ  راـظتنا  تسا  لاـس  رازه  هک 

یلع وت  مان  سجرن و  وا  ردام  مان  نسحلا و  نب  دّـمحم  وا  كراـبم  ماـن  هک  داد  باوج  ماـظن  یـصخش .  تفگ :  یعون ؟  اـی  یـصخش 
باوج هدـهع  زا  وا  دـندرک و  ناحتما  ار  باب  دّـمحم  یلع  هک  دوب  سلجم  نیمه  رد  تسا .  رگید  زیچ  تردام  ردـپ و  ماـن  دّـمحم و 

اب دّمحم  یلع  قیبطت  رگا  هک  تسا  نیا  ضرغ  يراب  دش .  زاب  شتشم  هدماین  نوریب  دوب  هداس  لهس و  رایسب  هک  تالاؤس  زا  کی  چیه 
زا اهدص  دنک و  ییاوعد  دناوت  یم  سک  همه  سپ  دـشاب ؛  لیلد  وا  ياعدا  خـیرات  اب  تسا  ظفاح  رعـش  رد  هک  رغاس  ظفل  قفو  ای  بر 

و  ( 1261 تسا (  دّمحم  یلع  روهظ  خیرات  اب  قباطم  رغاس  لثم  مه  تلالـض  هدش  رکذ  هچنانچ  سپ  دـهد ،  هئارا  تاقیبطت  هنوگ  نیا 
ساوسو و اب  قباطم  تسا  يدـنفا  سابع  دوصقم  هک  سابع  دـب و  گرگ  اب  نینچمه  اـهب و  یب  روک  اـب  تسا  قباـطم  ءاـهب  یلعنیـسح 

 . تسا دیلپ  ناطیش  اب  قباطم  یقوش 

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 237 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6758/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6758/AKS BARNAMEH/#content_note_146_2
http://www.ghaemiyeh.com


رثا مسر و  ار  قیبطت  دوب  رو 

رابتخا نک  ْررض  ار  نانیا  تسه   

يرخ زک  تلالض  شخیرات  تسه 

راهِج رد  مدرم  لالِضا  زا  دز  مد   

لیلد ددرگ  اجک  ظفاح  رغاس 

راسکنا کش  یب  تفای  تلالض  زک   

بقل مان و  اهب  یب  روک  تسه 

رابغ یب  یبای  عمج  نک  اهب  زا   

دب گرگ  رامش  ردنا  دوب  مه 

راچد ار  وا  فیعض  مانغا  هتشگ   

رسپ يا  ساوسو  سابع  مه  تسه 

راگدای دمآ  ساّنخلا  نوچ ز   

دیلپ ناطیش  تسه  یقوش  زین 

راوخ داش  يدرگ  قیبطت  ینک  رگ   

سپ شنارای ز  تفر ،  نوچ  وا  يراب 

رایتخا کی  ره  دندرک  یکلسم   

(1) لزا ِحبص  مبئان  ار  وا  تفگ 

راشتسم هشیمه  نوچمه  ار  وا  مدوب   

راکبان دیلپ  ناطیش  هفطن ي  (2) نود دایش  یکدرم  شفالخرب 

ص:147
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 . درمش یم  باب  دّمحم  یلع  نیشناج  ار  دوخ  هک  تسا  ءاهب  کچوک  ردارب  لزا  حبص  ییحی  ازریم  [ . 1 - ] 1
 . داد اهب  بقل  وا  هب  نیعلا  هرق  هک  تسا  يرون  یلعنیسح  دوصقم  [ . 2 - ] 2
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نید دزد  ناج و  دزد  لام و  دزد 

راوگان راعش و  َدب  باعل و  َدب   

تشادن شتفگ ،  اهب  را  نیعلا  هَُّرق 

رابتعا اهب و  نایاناد  دزن   

دنفسوگ یخرب  ریش  زا  دروخ  ات 

راوس رخ  یتشم  تشپ  رب  دوش  ات   

داهن اپ  لماک  درک  ییایح  یب 

راذگ دمآ  لاحم  شک  یماقم  رد   

مربمغیپ کن  هک  نطاب  رد  تفگ 

راگدرک زا  يا  هزات  باتک  اب   

نخس هتفگ  را   « (1) رِهُْظی نَم  رد «  باب 

رابتعا شلوب  وچ  ار  شلوق  تسین   

رارف یهاگدنب  ار  وا  نونج  زکتساطخ  رب  بئان  درک  ار  لَزَا  رو 

راوخ تشاد  درکن و  نییعت  ارم  هکباب  تسا  هدروخ  رکش  هر  نیا  زا  ینعی 

ص:148

هزجعم لیلد و  هبلاطم ي  یب  دوش و  یم  رهاظ  دـعب _  لاـسکی  رازه و  ود  ثاغتـسم _  ددـعب  هّللا  هرهظی  نم  دوب  هتفگ  باـب  [ . 1 - ] 1
رورشلا وبا  هب  یّنکم  لاید و  هب  بقلم  هّللا  دسا  ازریم  ینالیم و  نیسح  دننام  يا  هدع  تسدب  تهج  نیا  زا  تفریذپ .  ار  شیاوعد  دیاب 

دوخ باب  هتفگ ي  فالخرب  هتشذگن  یلاس  دنچ  زونه  داتفا و  هناهب  ءاهب ،  یلعنیسح  هلمج  زا  رگید  یـضعب  يدنه و  يرهوگ  دیـس  و 
 . دناوخ رهظی  نَم  ار 
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یتدم ربمیپ  ناز  هتشذگ  ان 

راشتنا کی  نیا  داد  شنید  خسن   

لیلد رب  هن  یکّتم  شناد  هب  هن 

رانکرب زجعم  ییاناوت و  زا   

تشز قالخا  نینچ  لاح و  نینچ  اب 

رارقرب ینید  هیفُخ  ردنا  درک   

ساسا یب  عورف و  یب  لوصا و  یب 

راصتنا ار  وا  رم  يزیچ  درخزن   

تشز يور  اب  ندز  یقوشعم  فال 

راوگان دمآ  كاپ  عبط  شیپ   

دیفس يوم  دب  يوب  مخ  دق  اب 

راد هدنخ  يزاب  قشع  دش  یتسار   

يا هّقُح  ماد و  تسیچ  یفخم  نید 

راب ریز  رد  یهلبا  دش  وا  زا  هک   

ناهلبا دزن  هک  ییاج  ات  تفر 

راهن لیل و  قلاخ  ار  دوخ  دناوخ   

ماوع زا  یخرب  هک  نیب  مدرم  قمح 

راگزور رب  ُفا  دنتشگ ،  شوریپ   

وخ ماعنَا  یماع  هورگ  نیز 

راکشآ دش  ّلَضَأ »  ْمُه  َْلب  ینعم «   

یئاهب هقرف  در  رد  یفاص  www.Ghaemiyeh.comناغمرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هزات  رما  تسین  تلاهج  نیا 

درخ زا  سک  اسب  يا   

ص:149
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راو هناگیب 

ص:150
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زونه ملاع  رد  دنچ  یناقمحا 

راگدرک ّیح  دنناد  ار  واگ   

درخ اب  نامدرم  ار  لَغَد  نیا 

رابتخا کی  ره  دندرک  اهراب   

دوبن شمصخ  مِزُلم  لیلد  زا 

رارف هار  لَیِح  سیبلت و  ریغ   

نخس اج  ره  فلتخم  دراد  هک  سب 

رابغ وا  ياه  هتفگ  دراد  هک  سب   

نونکات شیاعدم  نادیرم  رب 

راتتسا باجح  ردنا  تسا  هدنام   

تفص نوملقوب  گنر  نارازه  نیز 

راکشآ دش  رگد  يروط  نامز  ره   

رس هکنآ  منیسح  نم  یتفگ  هاگ 

راگدرک ياضر  هار  رد  داد   

داهن رترب  دوخ  ياپ  خسانت  زا 

راهِج رد  نانیا  تفگ  نادیرم  اب   

رونت ردناک  دوب  نآ  نم  رس  نیا 

راوخ نوعلم  یلوخ  شداد  ياج   

حیسم نم  محیسم  نم  یتفگ  هاگ 

راد هب  دش  نادوهج  تسد  زا  هکنآ   
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حیسم هن  نیسح و  هن  یتفگ  هاگ 

راگدرورپ ِلَسُرم  ملوسر  نم   

ص:151
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مَلِسُرم دوخ  نم  هک  یتفگ  یم  هاگ 

رارق ناسنا  ِتوسک  رد  ما  هتسج   

مرداق زیزع  دنوادخ  نم 

(1) راذگ ناکما  ِملاع  رد  ما  هدرک   

راطق رد  ار  نایّنسرم  مملسممتسین  اهنیا  نم  هن  یتفگ  هاگ 

رارف اّکَع  يوس  دبال  ما  هدرکدیسر  نم  رب  َدب  هک  سب   (2) هعینش زا 

(3) رایرهش نم  رب  باب  نوچمه  تسهدوب  الوم  لزا  یتفگ  یم  هاگ 

ران لها  يدرمش ز  ار  شنیعباتلوضف  قیدنز  شیدناوخ  یم  هاگ 

راهِج رد  ار  ام  باب  رّشبم  دش   « مَرِهُْظی ْنَم  نامه «  نم  یتفگ  هاگ 

راثن شداب  نم  وچ  دص  مسج  ناجتسا و  ام  ياقآ  دوخ  باب  یتفگ  هاگ 

ص:152

زیزعلا هّللا  نم  تشون :  دوخ  حاولا  زا  یکی  رد  درک و  یفرعم  ییادخ  هب  مه  ار  دوخ  رـسپ  هکلب  دناوخ  ادـخ  ار  دوخ  اهنت  هن  [ . 1 - ] 1
یلا مویقلا  نمیهملا  هّللادنع  نم  باتک  اذه  تشون :  لزا  هب  هک  دومن  دیلقت  باب  زا  تهج  نیا  رد  و  دـیمحلا ،  زیزعلا  هّللا  یلا  میکحلا 

 . بوبحملا زیزعلا  هّللا 
رضاح و ناینس  هعمج  زامن  رد  هتفه  همه  درک و  یم  راهظا  ننست  تفگ و  یم  هعینـش  ار  هعیـش  تنـس  لها  دمآ  شوخ  يارب  [ . 2 - ] 2

 . درک یم  ادتقا  هلیح  بلقت و  يور  زا  ناشزامن  شیپ  هب 
هلاسوگ قیدـنز و  ار  وا  ًادـعب  اما  رامـشب ،  دوخ  هناخ  رد  یـسگم  نوچ  ارم  هک :  دـسیون  یم  لزا  هب  يذـغاک  نمـض  رد  اهب  [ . 3 - ] 3

 . دناوخ يرماس 
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لوضف نیز  يواعد  نیو  بُذبَذَت  نیا 

راع گنن و  یب  ِرخ  نادیرم  نیو   

دنک شَهدُم  یتسار  ار  یمدآ 

راو هتفشآ  یلقاع  ره  دوش  یم   

نالهاج يا  اطخ  زا  دیدرگزاب 

راگتسر ملاع  ود  ردنا  دیوش  ات   

اهب نیا  ياهب  ُدب  يزیشپ  رگ 

رایتخا شیالو  يدرک  یلقاع   

هار لفاغ ز  یماع و  یتسه  هک  يا 

راکب دیان  ار  وت  نانیا  وجتسج ز   

یتسار لامتحا  دشابن  نوچ 

راکبان هورگ  نیا  مالک  رد   

؟  ناش هناد  ماد و  درِگ  يدرگ  هچ  زا 

رارض یبایوجتسج  نیز  لِمَتحَی   

لسر دوعوم  دنیوگ  یم  هلمج 

راذُع قح  رما  هب  دزاس  نایع  نوچ   

ناهج دزاس  یم  داد  لدع و  رپ ز 

راشتنا نادزی  نید  وا  زا  دبای   

نیمز برغ  ات  قرش  رب  دوش  یم 

(1) راذگ نامرف  حتاف و  هِسْفَن  هب  دوخ   
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ص:153

مه باب  دّمحم  یلع  دیس  دوخ  یتح  هدومن ،  فارتعا  بلاطم  نیا  هب  شدئارف  باتک  لوا  رد  مه  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  [ . 1 - ] 1
تایآ و تسا و  يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  هک  ناـمز  ماـما  ترـضح  صیاـصخ  زا  يرایـسب  هب  تحارـص  هب  رثوک  هروس  ریـسفت  رد 
ات ریما  ترـضح  زا  ار  همئا  هدرک و  فارتعا  ترـضح ؛  نآ  تازجعم  لاح و  حرـش  هدیـسر و  راوگرزب  نآ  صوصخ  رد  هک  يراـبخا 

زور طسو  رد  باتفآ  دـننام  وا  رما  دـیوگ ؛  یم  هدومن و  راوگرزب  نآ  كرابم  دوجو  هب  رارقا  تحارـص  هب  هدرب و  ماـن  مهدزاود  ماـما 
طبخ ضرم  تدش  رثا  رد  ًادعب  یهتنم  دیامنب .  دنراد  هیخیـش  هک  ار  ییاوعد  نامه  هتـساوخ  یم  ًابیرقت  شدوخ  يارب  و  تسا .  نشور 
میرک جاح  ناکد  لباقم  دنتساوخ  یم  هک  هریغ  هیورشب و  نیسحالم  دننام  مظاک  دیس  نادرگاش  زا  یضعب  بناجا و  کیرحت  غامد و 

 . دومن رتالاب  يواعد  دننک  زاب  يرگید  ناکد  يرهوگ  نسح  ناخ و 
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ماقم نیا  يوعد  درک  سک  نآ  ره  هن 

راسی زا  ینیمی  شدننادن  رو   

سکع هب  شراک  دش  هک  سک  نآ  امَّیس 

راد هب  دش  رخآ  سبح و  لوا  تشگ ز   

لدع ینارون ز  هدرکان  يا  هیرق 

رات ماش  شمشچ  هب  دش  نشور  زور   

يربمغیپ دش  متخ  هرورضلاب 

راکماک یمشاه  لوسر  رب   

بش زور و  تغامد  دهم  يدهم 

راصتخا اب  نیتم  تیب  نیا  دیوگ   

دنتسم یب  كردم و  لیلد و  یب 

رادم رواب  سک  چیه  زا  اعدا   

تسا ِرخآ  ِینعم  هب  مَتاخ  لک ،  دزن 

راعتسم زاجَم و  دشاب  وا  زج  رو   

ص:155
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نآ ِلثم  رد  تغل  ریسفت و  لها 

رابتعا مهو و  هن  رخآ  دنعجرم   

یمه يدروخ  نوچ  بوتکم  رخآ 

راهتشا ظفل  نیا  رهُم  ردنا  تفای   

شنیگن شقن  هک  دش  سپ  نآ  متاخ 

راک هب  دش  بسانت  نیاک  بحاص  مان   

لوقم متاخ  دشب  رتشگنا  هب  سپ 

رارقرب دش  نوچ  رهُم  شنیگن  رد   

يرتشگنا قلطم  رب  نآ  زا  دعب 

راگزور رورم  ردنا  دش  هتفگ   

دوب تنیز  دش  دصق  ناز  رگا  سپ 

رامش ردنا  نیمراچ  زّوجت  زا   

زاجم زا  يزاجم  کبس  نیا  تسه 

رات تسا و  هریت  یسب  نیو  يزاجم  زا   و 

لصا ینعم  اب  تسین  شطبر  زین 

راجزنا دراد  عبط  حوضو و  رد   

تسین قالطا  شاج  چیه  رد  ببس  نیز 

رایب دش  را  راثنو  رعش  زا  يدهاش   

دوس هچ  زیاج  نک  ضرف  زّوجت  نیا 

(1) رارطضا ای  یفِراص  دشابن  ات   
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ص:156

هک تسا  نیا  َنیِِّیبَّنلا »  َمَتاخ  َو  ِهّللا   َلوُسَر  ْنِکل  َو  هیآ «  زا  دارم  تغل  لها  نیرـسفم و  مامت  قاـفتا  هب  هکنآ  بلطم  هصـالخ  [ . 1 - ] 1
مـصاع تئارق  هب  مَتاخ  هکنآ  هچ  تسا ،  هتفگن  نیا  زا  ریغ  یـسک  نونکات  هیآ  لوزن  نامز  زا  تسا و  ناربمغیپ  همه  رخآ  مرکا  ربمغیپ 

رخآ و متاخ  ینعم  هکنآ  يارب  حـتف ،  هب  اما  تسا و  حـضاو  هک  رـسک  هب  اما  دوش  تئارق  رـسک  هب  ءارق ،  ریاس  تئارق  هب  ای  ات  حـتف  هب  ، 
 . تفرگ تنیز  ار  متاخ  زا  دارم  دوش  یمن  تفای و  همتاـخ  ناربمغیپ  نداتـسرف  وا  هب  هک  یـسک  ینعی  نییبنلا  متاـخ  سپ  تسا .  ناـیاپ 

مان شنیگن  شقن  هک  يرتشگنا  رب  نآ  قالطا  تسا و  تالسارم  رخآ  رد  نآ  عوقو  تبسانم  هب  ًازاجم  رهم  رد  متاخ  لامعتسا  ًالوا  اریز 
هب ًازاجم  يرتشگنا  ره  رب  شقالطا  تسا و  نآ  نیگن  ِندوب  رهم  هک :  دراد  لوا  ِيزاجم  يانعم  اب  هک  تسا  یتبسانم  هب  دشاب  شبحاص 

تبسانم هب  نآ  زا  میئوگب و  ار  متاخ  رگا  و  دش .  مزال  زاجم  هس  اجنیا  ات  سپ  دراد .  مود  يزاجم  ینعم  اب  هک  تسا  یتهابش  تبـسانم 
هنوگ نیا  زا  ًایناث  و  دـنهد .  یمن  هزاجا  ار  نآ  تایبدا  ءاملع  هک  دـیآ  مزال  زاـجم  راـهچ  مینک  تنیز  هدارا  تسا  تنیز  رتشگنا  هکنآ 
نینچ نیا  برع  زا  يدـحا  هک  درادـن  هقباس  ًاثلاث  و  تسا .  رفنتم  تسا  زّوجت  تحـص  رد  كالم  هدـمع  هک  میلـس  قوذ  عبط و  زاـجم 

 . دومن رظن  فرص  یقیقح  ینعم  زا  یفراص  هنیرق و  نودب  دیاب  ارچ  دشاب ،  زیاج  ییوگزاجم  نیا  ًاضرف  ًاعبار  و  دشاب .  هدرک  لامعتسا 
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تسین دید  نوچ  ناگیاپلگ  هلضف 

راو هراچیب  سپ  میلست  زج  هراچ   

ًهمغَن يرُخا  روبنُّطلا  ِیف  َداز 

راوتسا شلهج  ناینب  دنک  ات   

باوخ ءابنم ز  یبن  دشاب  یم  تفگ 

(1) رادگ هار و  یب  فرژ  رهن  هب  دز   

ص:158

ینعی نییبنلا  متاخ  سپ  هدـننیب .  باوخ  ینعی  يربع  تغل  رد  یبن  دـنیوگ  یم  هک  رگید  ياـنبم  یب  ههبـش ي  هب  تسا  هراـشا  [ . 1 - ] 1
 : ًایناث و  تسا ؟  نیا  یبن  ینعم  يربع  تغل  رد  یک  ًالوا :  دوش .  یم  ینابـصع  تافرخزم  نیا  زا  ناسنا  ًاـعقاو  ناگدـننیب .  باوخ  رخآ 
 . دشاب هتـشاد  ینعم  کی  رگید  تغل  ره  ینیچ و  ای  یکرت  تغل  هب  یبن  تسا  نکمم  الاو  دراد ؟  یبرع  تغل  هب  یطبر  هچ  يربع  تغل 

 . دنراد قافتا  یهاو  فرح  نیا  فالخرب  تغل  لها  اه و  برع  مامت 
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برع کی  شوگ  هب  هدروخان  هنرو 

رادم شمهو  دش  هک  یفرح  نینچ  نیا   

ناسچ دناد  یمن  يربع  برع  نوچ 

رایتخا ترابع  نیا  درک  ناوت  یم   

تسین هیآ  نیا  طقف  ار  تیمتاخ 

راصحنا دبای  هار  ات  دنتسم   

(1)  « ءاِغْتبِا هیآ «  تسوا  لیلد  مه 

رامش یب  صوصن  ناهرب  دوب  مه   

(2) راکشآ مه  تلزنم  ثیدح  زا  وریدغلا  موی  هبطخ  یفاک  تسه 

راهن نوچمه  ادتبا  ّتیمتاخلک ز  دزن  مَّلسم  يرورض و  ُدب 

رایشوه زیزع  يا  یفازج  هنتسا  تجاح  رهب  ثعب  هتشذگ  نیز 

راظتنا يراد  لیمکت  یپ  زکیا  هدید  یصقن  هچ  ار  دمحا  حرش 

راطقمه نایدا  عون  اب  دوش  یکیکلسم  نید و  هنوگ  نیا  یهگناو 

ص:159

  . هیآ 84 نارمع ،  لآ  نیرساخلا   نم  هرخالا  یف  وهو  هنم  لبقی  نلف  ًانید  مالسالا  ریغ  غتبی  نمو  [ . 1 - ] 1
یبن هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف « :  نینمؤملاریما  هب  ربمغیپ  هک  فورعم  ملسم  ثیدح  هب  تسا  هراشا  [ . 2 - ] 2

 « . يدعب
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لایخ لیوأت و  نظ و  ساسارب 

راگزور ردنا  ینید  هدیدن  سک   

چوپ فرح  رتاف  مظن  رعاش  رعش 

راخب زا  یشان  باوخ  یلیم  لقن   

دنوش یم  ایآ  فاصنا  هدب  دوخ 

راخفلا يذ  یبن  نید  خسان   

نخس کی  مشیرس  زا  نم  دص  ود  اب 

راوتسا ددرگن  رخآ  هورگ  نیز   

دوس هچ  یماع  رب  یناوخ  زجر  زا 

راهِج رد  هنافِخ  ردنا  یهگناو   

رنه بحاص  ِرب  يراد  رنه  رگ 

راکشآ نادرم  وچ  نز  يدرم  يوگ   

گنج نادیم  رد  هکنآ  یگنج  تسه 

رازراک زور  میب  یب  دهن  اپ   

دوش رهاظ  دوش  يراج  نوچ  کشا 

رابکشا مشچ  کشخ و  مشچ  قرف   

ربخ تسا و  باتک  لیوأت  هب  رگ 

راگدرک رتبا  ِنوعرف  دوب  سپ   

رو هطوغ  دش  انف  رحب  رد  يوگ 

راذگ الا  زا  دومنب  مرجال   
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دنا هتفگ  ای  ما  هتفگ  هچنآ  ره  ای 

راقن رب  ثعاب  تسین  تهیلع  رب   

ص:160
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تسا نکمم  یمامت  لیوأت  هکناز 

راغ رای  ام  اب  تشگ  یناوت  یم   

لیلد دش  رگ  همطاف  حول  فصن 

(1) رادیاپ دوبن  هچ  زا  رگید  ضعب   

راصق يراتفگ  تالیوات و  دعب  (2) لیلد دش  را  رما ،  ریبدت  هیآ ي 

ص:161

هنامز یف  ییایلوا  لذـتف  دـیامرف   یم  هک  همطاف  ترـضح  حول  ربخ  لیذ  هب  ناقیا  رد  باـب  تیناـقح  تاـبثا  يارب  یلعنیـسح  [ . 1 - ] 1
هتفگ هدومیپ و  ار  ماوع  بیرف  هطلاغم و  هار  هتسج و  ثبشت  نوقرحیو   نولتقیف  ملیدلاو  كرتلا  سؤر  يداهتی  امک  مهـسوئر  يداهتیو 

ات رـشعانثا  همئا  همه  تماـما  هب  تسا  حیرـص  هک  ار  ربـخ  یقاـب  دنتـشک و  هریغ  ناـجنز و  یـسربط و  خیـش  هعلق  رد  ار  ادـخ  ناتـسود 
 . دیوش علطم  شباتک  رد  اه  ییاهب  سیئر  يراک  هطلغم  زا  ات  دینک  عوجر  ثیدح  نیا  هب  تسا .  هتخادنا  نسحلا ،  نب  هجح  ترـضح 

هیلع اضرلا   یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  یلع  نب  نسح  ترـضح  تماما  هب  حیرـصت  زا  سپ  روکذـم  هرقف  زا  لبق  ثیدـح  لیذ  رد 
هب ار  تماما  میناسر  یم  لامک  هب  ینعی و  نیملاعلل »  همحر  هنباب م ح م د  کلاذ  لمکاو  دـیامرف « :  یم  هجح  ترـضح  ردـپ  مالـسلا 

 . تسا تمحر  ملاع  لها  يارب  زا  تسا و  دّمحم  شمسا  هک  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف 
هکنانچ رهاظب  َنوُّدُعَت »  اّمِم  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِضْرألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمألا  ُرِّبَدـُی  هفیرـش «  هیآ  [ . 2 - ] 2

یم لازنا  نیمز  يوسب  کلم  طسوت  هب  دیامرف  یم  ردـقم  ادـخ  هک  نآ  وحن  قزر و  قلخ و  رما  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا  ریـسفت  رد 
رد دشک .  یم  لوط  لاس  رازه  دنک  ریـس  دنهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  يرادقم  رد  دوخ  ماقم  هب  شجورع  کلم و  نآ  ریـس  و  دوش ،
 ، رما زا  دارم  تهج  هچ  هب  و  دراد ؟  نانیا  ياعدا  اب  یتبسانم  هچ  لاح  ره  هب  تسا .  تاهباشتم  زا  هیآ  تسین و  مولعم  دوصقم  هیآ  نیا 

ياوعد خـیرات  اب  هکنآ  يارب  هدـش      ؟  فلتخم  نایدا  ءاـقب  تدـم  ارچ  و  دـنک ؟  یم  جورع  نید  هنوگچ  و  تسا ؟  تعیرـش  نید و 
باسح تثعب  زا  دعب  لاس  ترجه و 274  زا  دعب  لاسکی  تصـش و  تسیود و  ار  مالـسا  نید  ادتبا  دوش  قباطم  يزاریـش  دّمحم  یلع 

 . دنک یم  ینعم  موی  دعب  ار  موی  یف  هملک  دراذگ و  یمن  قرف  دعب )  و (  یف   نایم   ارچ  هتشذگ  اهنیا  زا  مینک . 
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رازه زا  دعب  دصناپ  دش  هلصافارچ  یسیع  یسوم و  نایم  رد 

رایتخا عرف  تسا  خیرات  هن  نوچدوب  ْفلَا  زا  شیب  باب  روهظ  ات 

راتتسا باجح  رد  قح  دنک  یکدعب  یف و  نایم  هدرکان  قرف 

راصتبا رگ  تدش  اب  ناسنیا  زینتسا  رهاط  اِبب  بوسنم  رعش 

(1) رارقرب ناشیا  دوصقم  دوش  یکنآ  ریغ  دیَُبلابَا و  ثیدح  زا 

ص:162

ازریم روهظ  اب  قباـطم  دوش و  یم  يرامـشب 1267  ار  ملا »  ات «  باتکلا »  کـلذ  ملا  زا «  نوچ  ربخ  نیا  ياـضتقم  هب  دـنیوگ  [ . 1 - ] 1
رد دوش .  تسرد  یهاوخب  لد  باسح  نیا  اـت  تفگ  ترجه  زا  شیپ  لاـس  تفه  ار  خـیرات  أدـبم  دـیاب  اـما  ددرگ .  یم  دّـمحم  یلع 

هنوگ نیا  يرابتعا  یب  نید  عورف  رد  هژیو  هب  فیعـض و  رایـسب  تلـالد  تهج  زا  مه  دنـس و  ثیح  زا  مه  ربخ  نیا  میئوگ  یم  باوج 
تسا رقاب  ترضح  نامز  هک  دیبل _  یبا  نامز  ات  یشایع  نامز  زا  هکنآ  يارب  تسا  فیعض  تیاور  دنس  تسا .  ملـسم  یعطق و  رابخا 
فعض اما  دنتسین .  مولعم  دنتـسه  دیبلابا  زا  ربخ  لقن  رد  یـشایع  هطـساو  هک  یناسک  هدوب و  لوهجم  لاس  هلصاف ي 215  هب  ًابیرقت  _ 
میئوگ یم  لامجا  روطب  تسین .  نآ  لحم  اجنیا  هک  تسا  یلـصفم  حرـش  هب  جاـتحم  دـنا  هدومن  ربخ  نیا  رد  هک  یتاـطلاغم  تلـالد و 

رد هچنانچ  رفن .  هن 12  دنوش ،  یم  رفن  دوش 54  همیمض  مه  رصم  سابع  ینب  ءافلخ  رگا  دندوب و  رفن  تفه  یـس و  سابع  ینب  ءافلخ 
هن 71 هدوب  رد 61  شتداهش  کی و  هاجنپ و  رد  ءادهشلادیس  تماما  هن 142 و  دومن  مایق  هنس 132  رد  حافس  هدش .  رکذ  رفن  ربخ 12 
اب ات  دنریگ  یم  ترجه  زا  شیپ  لاس  ار 7  خیرات  ادتبا  ارچ  هتشذگ  اهنیا  زا  هن 71 .  دوش  یم  دشاب 74  مه  تثعب  خیرات ،  أدبم  رگا  و 
هچ میئوگ 1267  یم  هرخالاب  ارملا . »  هن «  تسا  ارلا »  هریغ «  راحب و  دوجوم  خسن  رد  هوالعب  دوش ؟  قفاوم  دّمحم  یلع  ازریم  ياعدا 

ار شمادک  دوش  یم  ریحتم  ناسنا  هک  تسا  دساف  تیاور  نیا  هب  ناشدانتـسا  ردـقنآ  دراد ؟  يزاریـش  دّـمحم  یلع  ياوعد  اب  یطابترا 
مهدزاود ماما  دوعوم و  يدـهم  هب  عجار  هک  هرتاوتم  هربتعم و  تایاور  همه  نیا  لباقم  رد  هک  تسا  روآ  تفگـش  یتسار  و  دـسیونب ! 

قفاوم ربتعم  ریغ  ای  ربتعم و  خـیرات  کی  اـب  هک  یحیحـص  دوصقم  هیجوت ،  نارازه  زا  سپ  هک  ربخ  نیا  هب  دوش و  ادـیپ  یـسک  تسا ؛ 
 . دوش ثبشتم  دیآ ،  یمن  تسدب  نآ  زا  دشاب 
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رابتعا شلها  دزن  ار  ربخ  رهتسین  یعطق و  دنس  دوبن  الوا 

راد ریگ و  لحم  دشاب  یم  دوبعورف و  رد  نوچ  نید  لصا  رد  یهگناو 

رامگ ترکف  وا  رد  دمآ ،  فالخربوا  نومضم  اب  خیرات  ًایناث 

راعش تلقع  دوب  رک  ترجه  لبقلاس  تفه  دش  ارچ  أدبم  ًاثلاث 

رایتخا ترابع  رد  يدرک  هچ  زاارملا  ظفل  ًاعبار 

رامش یب  صوصن  اب  اناد  دزنربخ  نیا  دشاب  جوجحم  ًاسماخ 

راد شوه  دشابن  نیّتّسلا  هنس  (1) نیبَتْسَِیل ٍهَْهبُش  یف  ُرَهْظَی 

ص:163

هنـس یف  لاقف  هروهظ  یف  يالوم  ای  فیکف  قداصلا  نع  لئـس  لضفملا  ثیدـح «  یف  هتـشون  ناقیا  رد  هکنیا  هب  تسا  هراشا  [ . 1 - ] 1
دناوخ یم  ربمغیپ  ار  دوخ  هک  يرگ  ییاهب  ربهر  دـینیبب  دـنک .  لالدتـسا  هتـساوخ  هطلاغم  نیا  اـب  اـهب  هرکذ »  ولعیو  هرما  رهظی  نیتسلا 

 . تسا یفاک  شیاهفرح  همه  نالطب  تابثا  يارب  یهاو  لالدتـسا  کی  نیمه  هدرب ؟  راکب  ماوع  بیرف  يارب  اه  هلیح  اه و  هقح  روطچ 
تیاور زا  هرقف  نیا  ترابع  راحب  دلج 13  رد  ًایناث  و  قداصلا »  لئس  دوش « :  هتشون  دیاب  تسا و  طلغ  قداصلا »  نع  لئـس  ًالوا «  اریز 

 . دسیون یم  نیتسلا »  هنس  یف  ار «  نیبتسیل »  ههبش  یف  درم «  نیا  و  نیبتسیل »  ههبش  یف  رهظی  لاقف  تسا «  نیا 
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راکشآ زجعم  هب  دش  تّوبن  هکنآ  زا  دعب   (1) َلَّوَقَت َْول  هیآ  تسه 

ص:164

كاله و ار  وا  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  داد ،  تبسن  ادخ  هب  يزیچ  یسک  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  نیا  دنیوگ  یم  [ . 1 - ] 1
توعد قدص  ربمغیپ و  میلاعت  تیناقح  دـیکأت  ماقم  رد  هیآ  نیا  لبق  هفیرـش  تایآ  تداهـش  هب  هکنآ  لاح  و  دـیامن .  عطق  ار  وا  نیتو 

تازجعم اـب  هملـسم  هربتعم  خـیراوت  راـبخا و  هینآرق و  هریثک  تاـیآ  حیرـص  هب  ادـخ  هک  مرکا  ربمغیپ  دوش  یمن  تسا و  ترـضح  نآ 
هن يوهلا . »  نع  قطنی  امو  دیوگ « :  يزیچ  سفن  ياوه  دوخ و  شیپ  زا  ددنب و  ادـخ  رب  یغورد  هداتـسرف  مدرم  يوس  هب  ار  وا  هرهاظ 
یم شکـاله  دریگ و  یم  ار  شنهد  ادـخ  درک  توـبن  ماـقم  ياـعدا  غورد  هب  تفگ و  يزیچ  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  دوـصقم  هکنیا 
هدش لزان  مرکا  ربمغیپ  هتشذگ و  ءایبنا  هب  عجار  هک  نآرق  رایـسب  تایآ  زین  ترورـض و  لقع و  مکح  فالخ  فرح  نیا  اریز  دزاس . 

زا ار  قداص  لطاب و  زا  ار  قح  شناربمغیپ  تسد  هب  هزجعم  راهظا  هلیـسو  هب  ادخ  هک  دنراد  تلالد  همه  هکنآ  يارب  دـشاب .  یم  تسا 
دـیامرف و نالعا  تسا  وا  تازجعم  زا  یکی  هک  ار  نآرق  زاجعا  دـیامرف :  یم  باطخ  متاخ  ربمغیپ  هب  اذـل  دزاس .  یم  راکـشآ  بذاک 
رب هوالع  ًاریهظ . »  ضعبل  مهـضعب  ناک  ولو  هلثمب  نوتأی  نآرقلا ال  اذـه  لثمب  اوتءای  نأ  یلع  نجلاو  سنـالا  تعمتجا  نئل  دـیوگب « : 

ینیوکت عنم ،  رگا  و  هدیدرگ ،  بیذکت  تمرح ،  هلدا  حیرـص  هب  هک  تسا  یعیرـشت  عنم  ییادخ ،  عنم  يریگولج و  زا  دارم  رگا  نیا 
رگا تسا و  راتخم  لعاف  ناسنا  هک  ارچ  تسا .  تمکح  فالخ  ضرغ و  ضقن  كرت ،  رب  راـبجا  ءاـجِلا و  دـح  اـت  يریگولج  تسا و 

 . تسا رود  مزلتسم  هیآ ،  نیا  اب  ربمغیپ  توبن  تابثا  نیا  رب  هوالع  دوش .  یم  وغل  ناربمغیپ  تثعب  دشاب  ربج  ربانب 
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وا هک  ره  هن  یبن  دش  وا  زا  دصقم 

راگدرک رب  دهد  لطاب  یتبسن   

دوب رگ  حضاو  رْوَد  دیآ  مزال 

رایشوه دزن  هیآ  نیا  قدص  هار   

ناسکان لعف  ندرکان ز  عنم 

راکتفا تسه  ترگ  شریرقت  تسین   

وگ تفگ و  یب  ضرغ  ضقن  دش  هنرو 

رارطضا دمآ  تمکح  فالخرب   

اعدا سک  ره  هک  مزال  دوش  مه 

رادم دشاب  ار  قدص  يزیچ  درک   

یبن ماحِفا  زین  دیآ  مزال 

راگزور رد  ثبع  ددرگ  یم  ثعب   

(1) ذوفن رب  شیاعدا  دانتسا 

راهن نوچ  نشور  تسا  نیّدض  عمج   

رازه ردنا  رازه  نانیا  رتشیبذوفن ز  کش  یب  دوب  ار  ناتسرپ  تب 

راکش دش  دیاب  داقنُم  رهب  سبلیلد  دشاب  را  یعمج  دایقنا 

ص:165

نیا باوج  هصالخ  تعیرـش .  ذوفن و  تماقتـسا ،  اعدا ،  تسا :  تیناقح  لیلد  زیچ  راهچ  دنیوگ  یم  هکنیا  زا  تسا  باوج  [ . 1 - ] 1
 . تسا هدوب  دوجوم  یلعنیسح  دّمحم و  یلع  رد  هن  تسا و  لیلد  زیچ  راهچ  نیا  هن  هک  تسا 
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میقح رب  ام  سپ  میلست  دوش  رو 

رادیاپ ددرگ  لصا  نیز  ام  لوق   

(1) نامز نیا  ناملسم  نویلیم  دص  راهچ 

راختفا دنیامن  یناملسم  رب   

رایرهش هّللا  يوس  ام  رب  دش  هکنآیرکسع  نب  هجح  ناوریپ 

راظتنا مشچ  دنراد  یگلمجوا  هار  ردنا  هک  دشاب  اه  نرق 

راسکنا دبای  هنرو  دمآ  مزالاعدا  اب  دنتسم  ار  یعدم 

رابطصا ندومن  دیاب  سپ  تسینذوفن  ای  تماقتسا  رما  لوا  ز 

رایتخا دزاس  درم  ار  یبهذممادک  فیلکت و  تسیچ  هنایم  رد 

رادم ار  تماقتسا  ره  دوش  اتمیقتسم  ییأر  دوب  یک  ار  ود  نیا 

راتتسا راهِج و  ردنا  دیدن  سکلعف  لوق و  لایخ و  رد  بُذبَذَت  زج 

راعش دمآ  ارچ  شبذک  هعدختساور و  هچ  زا  هیقت  سپ  ربمیپ  رگ 

ص:166

یم رفن  نویلیم  تصش  دصشش و  درایلیم و  کی  زا  شیب  ام ،  نامز  رد  ناناملـسم  رامآ  یلو  راعـشا ،  ندورـس  ماّیا  رد  ینعی  [ . 1 - ] 1
 « م دشاب « . 
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يربمغیپ نآ  زا  تسا  رازیب  لقع 

راع گنن و  ار  وا  تسین  هیقت  زک   

تسه هنرو  دشابن  جتنُم  دوب  رو 

راوتسا عرش  ار  لاثما  (1) و  عَّنَقُم  

راد هدنخ  دشاب  هک  یتافارخ  زجمادک  دشاب  رو  تسین  تعیرش  مه 

(2) راب دور  ِنادحلم  اب  دوب  قحمارح  لیلحت  تسه  تعیرش  رگ 

رارق نیا  زا  اهب  رب  تجاح  هچ  سپمکح  تسا  ضیوفت  لدعلا  تیب  هب  رو 

راطق رد  ار  يوروش  رما  تسینناهج  رد  تعیرش  سیسأت  خسن و 

راو هراچیب  نینچ  اتفگ  مرجالزجع  هب  نوچ  نیناوق  عضو  زا  دوب 

راوخ دودرم  نآ  تسا  هدرک  نایب  زکدنچ  رما  سدقمان  باتک  رد 

راصتبا لها  دزن  فلاخم  دشهمه  نطاب  رهاظ و  لوسر  اب 

ص:167

 . تسا طبض  خیراوت  رد  الصفم  شتالاح  [ . 1 - ] 1
ار مدرم  هنس 559  ناضمر  رد 17  درک و  داـحلا  توعد  تسا ،  فورعم  مالـسلا  ِهِرکِذ  یلَع  هب  هک  نسح  هّللادـبعوبا  دـننام  [ . 2 - ] 2
ود تسیب و  درک و  هارمگ  ار  رابدور  ناتسهق و  رثکا  هدش و  هتشادرب  فیلکت  هک  درک  مالعا  مدرم  هب  دراذگ و  دیع  زامن  درک و  عمج 

 . دومن یهاشداپ  لاس 
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راذگاو دش  اینغا  رب  انز  سپیُدب  يدقن  انز  تازاجم  رو 

راعتسم یلام  تسین  ار  وا  هکنازرما  ضیوفت  ادگ  رب  دشاب  هکلب 

راب ریز  ًاعبط  مکح  نیز  دور  یمنز  درم و  زا  تسرپ  توهش  دش  هک  ره 

رایتخا درادن  ار  دوخ  نز  سکدش  زیوجت  دش  هنوگ  ره  انز  نوچ 

راگزور رورم  ردنا  انز  ربتسا  يرتخد  اج  ره  خاتسگ  دوش  ات 

راکبان نآ  وفع  درک  ار  وا  مکحسورع  لوا  بش  دوبن  رگ  رکب 

ران هب  ار  یتیب  دینازوسب  هکیسک  ندنازوس  تشگ  بجاو  هچ  زا 

رادم تمکح  نیا  مکح و  نیا  زا  هب  هبین  بوچ و  یتشم  رهب  زا  سفن  لتق 

رامش زور  ات  تسا  ایشا  زا  هچنآدومن  رگ  تراهط  رحب  رد  سمَغ 

رارق نیز  ود  ره  دنزیکاپ  كاپ و  ؟  قرف هچ  دراد  اهب  اب  گس  هلضف 

راکزیهرپ ناز  زیهرپ  دنکانارچ  گس  غولَو  دش  يرسُم  مس 

ص:168
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مس لوب  ًاقافتا  دشاب  زین 

رارف دزاس  درخ  وا  باکترا   ز 

درک هدجس  مکح  هچ  زا  سپ  نینچ  رو 

راذگنوناق نیا  رهاط  صوصخ  رد   

تسین بیع  دیامن  را  مکح  نیا  ضقن 

راع بیع و  دشابن  رخآ  تسا  یلیم   

ردپ نز  حاکن  زا  اهنت  عنم 

راهم هتسسگب  مرش  یب  نیا  هدرک   

درک هچ  زا  هطاول  مکح  زا  مرش 

راهج رد  ار  وا  رس  میوگن  نم   

تسین مکح  زا  مرش  ماکحا و  عراش 

رامش رد  اناد  دزن  ضقانت  زج   

مولع لیصحت  عونمم  دش  هچ  زا 

راب دروآ  رک  روک و  دیاب  هچ  زا   و 

(1) يور هچ  زا  یقوش  عونمم  دوب  رو 

راب دنکفا  اهلاس  سرادم  رد   

ص:169

ار شنیـشناج  يدنفا  سابع  زا  دعب  هک  ییاهیئاهب  لوق  هب  انب  شردپ  تسا .  يدـنفا  سابع  گرزب  رتخد  هیئایـض  رـسپ  یقوش  [ . 1 - ] 1
اه ییاهب  نایم  هک  يدنفا  سابع  کچوک  ردارب  یلعدّمحم  ازریم  عابتا  هتفگ  هب  انب  هدوب و  نانفا  يداه  ازریم  دنناد ؛  یم  يدنفا  یقوش 
رد دنامزاب و  لیـصحت  زا  هک  دوب  مرگرـس  یـشایع  هب  ردـقنآ  وا  هدوب     ! !  يدـنفا  سابع  دوخ  شردـپ  تسا  فورعم  ربکا  نصغ  هب 

 . دش هزوفر  توریب  دروفسکا و  تاناحتما 
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دوبن يدوب  یم  سابع  یلو  رگ 

(1) راختفا شسیلگنا  زا  يرِس »  رب «   

 ... یتشم نیا  زاس و  نید  نیا  يوسدیرگنب  رخآ  راصبالا  یلوا  ای 

راوگان عضو  نوگانوگ و  گنرلَیِح  عاونا  اهبلقت و  نیا  و 

راکتبا دش  یبنجا  تسدب  هکفیثک  عرش  نآ  دشاب  ناسنیا  يرآ 

راهچ نیز  هجیتن  دوبن  ررض  زجدرم  فاصنا  اب  شیپ  ردنا  يراب 

راذتعا قیرط  ار  ناطیش  تسهءاشَی  ام  لعف  هب  تمصع  دوب  رو 

ران لها  دناوخ  ارچ  ار  نادیرم  زجامنهر  وا  يدب  لک  حلص  هب  رو 

راقن نیو  دشاب  هچ  زا  توادع  نیاملع  لها  ًاصوصخ  ناناملسم  اب 

رابغ شبلق  رب  تسین  را  تخس  عنمدرک  هچ  زا  تاقالم  ار  اناد  درم 

راسمرش ددرگ  ریرحت  دنک  رگملق  اهیئاهب  نیا  اهب و  نیز 

ص:170

 ( Sir ْرِس (  ناشن  بقل و  وا  هب  یسیلگنا  مکاح  یبمالا  یبنلآ  لارنژ  هداد و  لیکشت  يدنفا  سابع  هک  ینشج  سلجم  سکع  [ . 1 - ] 1
 . تسا وا  حاضتفا  دنس  مومع و  سرتسد  رد  هداد 
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نم هب  اه  فرخزم  حرش  مهد  رگ 

راکتفا لها  دنریگ  یم  هدروخ   

دیدن زگره  سک  دنیوگ  يا  هراپ 

راوس يو  نوچ  ینزهر  دنمس  رب   

دیدن رترخ  سک  هک  میوگ  یمه  نم 

راگزور ردنا  يو  نادیرم  زا   

يدزیا رهق  درک  ارادم  سب 

راک تشذگب  نتشیوخ  دح  ات ز   

لغد موق  نیا  دنتشر  ار  هچ  ره 

رات دوپ و  شیانف  داب  رب  داد   

حیضف موق  نیا  ییاوسر  رهب 

رانک ره  زا  دیزگرب  ینامدرم   

ازج ار  ناشیا  مالسا  زا  داب 

راگدرورپ اب  داب  کی  ره  رجا   

دومن نود  خرچ  هک  دیآ  متلجخ 

راذگرب مه  ام  هب  ار  دوخ  يزاب   

درم مرش  یب  نینچ  جیورت  رهب 

رامش زور  ات  هدنخ  يارب  زا   و 

(1) ناگیاپلگ زا  درک  ار  يا  هلضف 

ص:171
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نامه زادندومن  یم  لقن  دنا  هتشاد  ترشاعم  وا  اب  هک  نیقثوم  زا  يرایـسب  هچنانچ  يو  تسا .  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  دوصقم  [ . 1 - ] 1
 ، رـضاح رـصع  نادایـش  نازاس و  نید  نیا  رما  تیوقت  رب  وا  یعاد  اهنت  هدوب و  تالابم  یب  هدیقعلا و  دساف  دوب  ناگیاپلگ  رد  هک  ادتبا 
یب هدوب  ناهفـصا  رد  هک  یعقوم  رد  ًاصوصخم  ررکم  الا  هدوب و  هیناویح  دـصاقم  لامعا  مکـش و  ندرک  ریـس  هاج و  بح  جاجوعا و 
مه رگید  عقاوم  رد  دوب و  هتشاد  راهظا  هریغ  ملع و  لها  زا  ناگیاپلگ  یلاها  زا  رفن  نیدنچ  هب  يدایـش  طاسب  نیا  هب  ار  دوخ  یگدیقع 

ریزو ازریم  نارماـک  هک  یناـمز  رد  يرمق  لاس 1300  رد  اهیباب  زا  هک  هماـن  قاطنتـسا  رد  هچناـنچ  دـیدرگ .  راکـشآ  وا  زا  بلطم  نیا 
دـساف کلـسم  نیا  هب  ار  دوخ  یگدیقع  یب  هتـشادرب و  راک  زا  هدرپ  هرابکی  يو  هدـمآ ،  لمعب  هیمظن  رد  هدوب  نارهت  مکاح  گنج و 

اب یلب  هتـشادن .  مه  یتامولعم  لامک و  تسا  اهیئاهب  نیب  رد  روهـشم  هچنآ  فالخرب  هیلاٌراشم  هک  دـنامن  یفخم  تسا و  هدرک  مـالعا 
 . تفگ یقوش  اهب و  باب و  داتسا  دیاب  ار  وا  فصو  نیا 
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رام تشگ  هتفر  هتفر  ات  یکمرک 

ص:172
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اهب نید  وریپ  ییاهب  یب 

راوس تلذ  ینادان و  رخ  رب   

شیوخ مان  سکعب  نادان  یکدرم 

رانکرب شدارم  نوچ  لیاضف  زا   

لهج یخرب ز  رگ  دندناوخ  شلضاف 

رامش شچوپ  تحلصم  يور  ای ز   

نتفاب ترابع  دشاب  یک  لضف 

راگن گنر و  یلطاب  ندومن  ای   

تسیک لوضفم  رگد  سپ  ْنیا  را  لضاف 

راطق رد  ار  وا  هک  ره  اهب و  زج   

موق تالاکشا  لح  دشاب  لضف 

راچد دوخ  ندومن  لکشم  ره  هب  هن   

رو هرهب  دمآ  ملع  ره  زا  هکنآ 

رابتعا لها  دنیوگ  شلضاف   

ص:173
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ناهج درگ  ام  رهش  ناگرزب  زا 

راهتشا دیشروخ  وچ  یتقو  یتشاد   

ناشن مان و  نیا  رخف و  نیاک  فسا  او 

راتتسا رد  دش  سحن  دوجو  نیز   

دیرورپ سک  نینچ  نیاک  یکاخ  بآ و 

راع تسا و  گنن  نطو  نیا  زا  ارم  رم   

لامک لها  زک  شاب  شوخ  ایفاص 

راید نیا  فرط  زاب  نیگنس  تسه   

ممد زک  سب  منم  سک  دشابن  رگ 

رایشوه درم  بلق  ددرگ  هدنز   

رنه لضف و  تیاغ  زک  منم  نیا 

راختفا درآ  شناد  مدوجو  رب   

ملع رحب  رد  یصئاغ  نم  نوچ  خرچ 

راگزور رورم  رد  مک  سب  هدید   

تفرعم شوه و  يور  زک  مسب  نیا 

راشتنا نم  زا  دبای  لطاب  در   

تسا نم  لاح  دهاش  دوخ  نم  لوق 

راز هلال  زا  تدیاک  یمیسن  نوچ   

تسا مزال  یهاگ  هچرگ  ییاتسدوخ 

راب چیه  دیاشن  یفاص  يا  وت  زا   
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یتسیچ یتسیک و  اجک و  وت 

مه شناد  لها  اب  يوش  ات   

ص:174
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راطق

ص:175
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نخس مزاس  یم  هاتوک  ضرغلا 

راصتخا اب  يا  هتکن  میوگ  زاب   

نادحلم نیا  اب  هک  دشاب  بجع  نیا 

رای دنتسه  ایخرب  تلاهج  زا   

نلع ورس  رد  دنرآ  یهگناو 

رامش ردنا  نیملسم  زا  ار  شیوخ   

رسپ يا  تسا  مسق  هس  رب  نمشد  تفگ 

راگدرک یلو  ردفص  ردیح   

تسا نمشد  بحم  ناشیز  یمیود 

رادتسود ودع  دشاب  یمیس   

لقع مکح  لقن و  صن  دافم  رب 

رادم ار  نامیا  تشگ  هّللا  یف  ضغب   

هورگ نیز  يّربت  یفاص  تدیاب 

راگتسر یتیگ  هب  یشاب  را  یهاوخ   

نکم دب  هاوخم و  دب  وگم و  دب 

رادیاپ دنام  هک  یکین  نک  هشیپ   

هنم فک  زا  رز  ِلیصحت  یب  نید 

راز راوخ و  ملاع  ود  رد  يدرگن  ات   

تسین مان  وت  نم و  زک  دیآ  يزور 

راپ دوب  ام  اب  هکنآ  دش  اجک  رد   
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دب کین و  زا  ناهج  رد  ینیب  هک  ره 

راوس رخآ  دوش  یم  دوخ  رخ  رب   

ص:176
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نورب دش  هر  زا  هکنآ  کلاه  تسیک 

راکزیهرپ دش  هکنآ  یجان  تسیک   

میقتسم طارص  رب  ینامب  رگ 

راگنرز رصق  وت  زا  دنام  هک  هب   

عبط قح ز  ّیلو  حدم  یپ  زا 

راوهاش ياهرُد  میاد  زیر   

نامز بحاص  يدهم  نید  هش  يا 

راودیما هدید ي  غورف  يا   

ترد كاخ  نم  دننام  درخ  يا 

رارقرب ملاع  ود  ره  تدوج  يا ز   

نامز ثوَغ  يا  رصع  یلو  يا 

راچ تشه و  ِنیرخآ  مظعا  مسا   

یتمه اهاش  تسد  زا  نید  تفر 

رآرب یتسد  نیتسآ  ز  رخآ ،  یتسد   

مامت دش  تراظتنا  رد  ام  ربص 

راکف دش  تقارف  ردنا  ام  ناج   

سر دایرف  سک  وت  زج  ار  ام  تسین 

رای هراچیب  ره  هب  يا  دایرف  هب  سر   

دوجو ملاع  رد  هچنآ  تیادف  يا 

رامش رد  دیآ  هچ  نآ  وت  یخرب   
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ماش تشگ  تیور  رجه  رد  اهزور 

رات ماش  نیا  ادخ  رهب  نک  زور   

ص:177
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یک هب  ات  رد  رب  دیما  هدید 

راظتنا دح  زا  بات و  رگید  تفر   

ناهج راطقا  هتشگ  رپ  متس  زا 

راشف جنر و  رد  دنتسه  نیملسم   

داد لدع و  زا  ینک  ُرپ  ار  ناهج  ات 

راذگ نادیم  رد  ياپ  اقح  لدع   

قح فرح  وگرب  فوخ  یب  ایفاص 

راوتسا یعرِد  شوپ  لّکوت  زا   و 

ص:178
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اهب باب و  همانباتک ي 

دنم هقالع  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  هب  هک  یمرتحم  ناگدنناوخ  يارب 

 . دوش یم  یفرعم  هدش ،  هتشون  اهب  باب و  ّدر  رد  هک  ییاهباتک  زا  يرامش  دنتسه ، 

رد لقتسم  روط  هب  هک  میرب  یم  مان  ییاهباتک  یخرب  زا  طقف  اجنیا  رد 

 . تسا دوجوم  یمومع  ياه  هناخباتک  رد  هدش و  فیلأت  هراب  نیا 

 . 1354 ش دهشم ،  پاچ  یسبط ،  یئامن  اضرمالغ  تسا .  یباتک  تسین ،  شتآ   . 1

ءاطغلا فشاک  لآ  نیسح  دّمحم  خیش  تالالضلاو .  عدبلا  عمق  یف  تانیبلا  تایالا   . 2

 . 1345 ق فرشا ،  فجن  پاچ  1373 ق ، )  ) 

 ( ، 1317 ق یناکدرا (  ینیسح  لیعامسا  دیس  هیبابلا .  هلاضلا  هفئاطلا  بهذم  لاطبا   . 3

 . 1312 ق ناهفصا ،  پاچ 

 ، نارهت پاچ  1340 ق ، )  ینادمه (  یقتدّمحم  ازریم  قحلاب .  مئاقلل  قحلا  قاقحا   . 4

 . 1327 ق

پاچ یمامح ،  يرون  نیدباعلا  نیز  خیش  جاح  نایبلا .  لها  در  یف  نیطایشلا  ماغرا   . 5

 . 1342 ق نارهت ، 

 . نارهت پاچ  رصاعم ، )  يزاجح (  رقابدّمحم  دیس  تیودهم .  مالسا و   . 6

ص:179
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پاچ 1382 ق ، )  يدتهم (  یحبص  هّللا  لضف  يرگ .  ییاهب  هرابرد ي  كرادم  دانسا و   . 7

 . 1357 ش نارهت ، 

 . 1346 ش دهشم ،  پاچ  1316 ق ، )  يدزی (  سردم  یلع  دیس  هجحلا .  ماهلا   . 8

 . 1357 ش نارهت ،  پاچ  1400 ق ، )  نیئار (  لیعامسا  تییاهب .  رد  باعشنا   . 9

 . 1341 ق نارهت ،  پاچ  1350 ق ، )  يدورهاش (  دمحا  خیش  جاح  نیمئانلا .  ظاقیا   . 10

 . 1307 ش نارهت ،  یغارم ،  داصتقا  حلاص  ازریم  يرادیب .  ای  ظاقیالا   . 11

 . ات یب  پاچ  یکروگلاد ،  زاینیک  ناریا .  رد  اهب  باب و   . 12

 . 1371 ق نکد ،  دابآردیح  پاچ  يدزی ،  نوتفم  دیسانشب .  ار  اهب  باب و   . 13

 . 1378 ش مق ،  پاچ  رصاعم ، )  يدراهتشا (  يدمحم  دّمحم  يرگ .  ییاهب  يرگ و  یباب   . 14

 . 1413 ق توریب ،  پاچ  رصاعم ، )  یتمه (  نویامه  رتکد  نوییاهبلاو .  نویبابلا   . 15

 . 1347 ق نارهت ،  پاچ  يدنره ،  هّللا  هبه  خیش  دنیوگ . ؟  یم  هچ  اه  یباب   . 16

 . 1424 ق توریب ،  پاچ  1352 ق ، )  یغالب (  داوجدّمحم  همالع  هییاهبلاو .  هیبابلا   . 17

 . 1305 ش نارهت ،  پاچ  ناریا ،  سدق  وناب  تقیقح .  هقراب ي   . 18

 . 1377 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  يرامک (  دیس  ریصن  دیس  فوصت .  دولوم  تیئاهب   . 19

 ، نارهت پاچ  رصاعم ، )  یئایک (  نسح  دیس  هدش ؟  ادیپ  هنوگچ  اجک و  زا  ییاهب   . 20

 . 1349 ش

 . 1399 ق نارهت ،  پاچ  1423 ق ، )  یفجن (  رقابدّمحم  دیس  ناییاهب .   . 21

 . 1327 ش زاریش ،  پاچ  يزاریش ،  یمداخ  یلعدّمحم  دنیوگ ؟  یم  هچ  رگید  ناییاهب   . 22

 . 1380 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  ینادهاز (  دهاز  دیعس  دیس  رتکد  ناریا .  رد  تییاهب   . 23

 . 1339 ش نارهت ،  پاچ  1415 ق ، )  یئاده (  بارتوبا  تسین .  نید  تییاهب   . 24
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 . 1347 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  کلم (  میرکلادبع  دیسانشب .  ار  هارمگ  تییاهب   . 25

 . پاچ 1371 ق یمق ،  يوضر  يدهم  دیس  اهب .  باب و  شیادیپ  ای  تییاهب   . 26

 . 1334 ش نارهت ،  پاچ  1410 ق ، )  ینارهت (  اقآ  داوج  ازریم  دیوگ ؟  یم  هچ  ییاهب   . 27
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 . ادیص پاچ  رصاعم ، )  ینیوزق (  یمظاک  دّمحم  دیس  نازیملا .  یف  هییاهبلا   . 28

نمحرلادبع هینویهصلاو .  هینطابلاب  اهتلص  اهتدیقع و  اهخیرات و  هییاهبلا ،   . 29

 . 1381 ق هرهاق ،  پاچ  لیکولا ، 

 . 1405 ق نارهت ،  پاچ  ناگدنسیون ،  زا  یهورگ  رامعتسالا .  همدخ  یف  هییاهبلا   . 30

 . 1393 ق توریب ،  پاچ  رصاعم ، )  یمظعا (  نسح  دّمحم  رتکد  هینایداقلاو .  هییاهبلا   . 31

 . نارهت پاچ  ناگدنسیون ،  زا  یهورگ  درورپ .  هناگیب   . 32

 . 1372 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  یماما (  رفعجدّمحم  ردپ .  نانخس  ياپ   . 33

 . 1334 ش نارهت ،  پاچ  1382 ق ، )  يدتهم (  هّللا  لضف  ردپ .  مایپ   . 34

نسح خیش  هلودلا ، )  میعز  باوبالا  باب  حاتفم  همجرت ي  اهب ( .  باب و  خیرات   . 35

 . 1334 ش نارهت ،  پاچ  یناگیاپلگ ،  دیرف 

 . 1382 ش نارهت ،  مهد ،  پاچ  رصاعم ، )  یبایسارفا (  مارهب  تییاهب .  عماج  خیرات   . 36

 . 1348 ش مق ،  پاچ  رصاعم ، )  یلیبدرا (  يوسوم  میرکلادبع  دیس  هّللا  هیآ  یهبا .  لامج   . 37

 ، نادمه پاچ  رصاعم ، )  یفوئر (  زانهم  نایئاهب )  اب  ینخس  مدش ( ؟  ناملسم  ارچ   . 38

 . 1378 ش

 . 1313 ش نارهت ،  پاچ  يرد ،  نیدلا  لالج  هعمج .  بش  راهچ   . 39

 . 1322 ق نارهت ،  پاچ  ناگدنسیون ،  زا  یهورگ  رظتنملا .  هجحلا   . 40

 . 1329 ق هرهاق ،  پاچ  يرصم ،  لضاف  دّمحم  بابلاو .  ءاهبلا  ردص  یف  بارحلا   . 41

 . 1323 ق نارهت ،  پاچ  1350 ق ، )  يدورهاش (  دمحا  خیش  نیبملا .  قحلا   . 42

 . ات یب  نارهت ،  پاچ  ناگدنسیون ،  زا  یهورگ  ریجنز .  کی  ياه  هقلح   . 43

 . يرگینایداق يرگ ،  ییاهب  يرگ ،  یباب  یلیلحت  لاطبا  مالسا و  ربمایپ  تیمتاخ   . 44
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 . 1360 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  يرون (  ییحی  همالع 

 ، نارهت پاچ  رصاعم ، )  روپریما (  یلع  تییاهب .  ياه  هتخاس  هب  خساپ  تیمتاخ و   . 45

 . 1357 ش
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 . 1312 ش نارهت ،  پاچ  1382 ق ، )  يدتهم (  هّللا  لضف  یحبص .  تارطاخ   . 46

 . 1352 ش دهشم ،  پاچ  ینامحر ،  هّللا  حیسم  دلج . )   2 تسار (  هار   . 47

پاچ يدرجورب ،  قیاش  میرکلادبع  خیش  جاح  نایبلا .  لها  در  یف  ناطیشلا  مجر   . 48

 . 1392 ق یئبمب ، 

پاچ 1340 ق ، )  یناشاک (  هّللا  بیبح  الم  نیعالملا .  ّدر  یف  نیطایشلا  موجر   . 49

 . 1322 ق نارهت ، 

 . 1314 ق سیلفت ،  پاچ  زاقفق ،  مالسالا  خیش  هدازدنوخآ ،  مالسلادبع  ناقیا .  رب  در   . 50

 . 1325 ق نارهت ،  پاچ  1338 ق ، )  يدزی (  یناکدرا  ینیسح  نسح  دیس  هفیخس .  در   . 51

 . 1329 ق هرهاق ،  پاچ  1387 ق ، )  یناتسرهش (  نیدلا  هبه  دیس  هیبابلا .  یلع  درلا   . 52

 ، نارهت پاچ  1366 ق ، )  یناشاک (  یندم  لوسرلادبع  هییاهبلاو .  هیبابلا  یلع  درلا   . 53

 . 1374 ق

 . 1345 ق فجن ،  پاچ  یمورا ،  میحر  نب  ییحی  ازریم  هیباب .  در  رد  هلاسر   . 54

.ش  1326 نارهت ،  پاچ  دودو ، رونا  .تسایس  نید و  هنحص ي  رد  تییاهب  ياه  هتخاس   . 55

 . 1385 ش ناهیک ،  هسسؤم  ياهشهوژپ  رتفد  تیئاهب .  نشور  هیاس   . 56

 . يرصم لضاف  دّمحم  رردلا .  قحس   . 57

 ، دزی پاچ  رصاعم ، )  هداز (  ناطلس  اضر  دلج . )   2 نایئاهب (  ياه  باتک  رد  يریس   . 58

 . 1354 ش

 . 1385 ش مق ،  پاچ  رصاعم ، )  روپ (  يدهم  يدهم  ام ؟  نارود  يودهم  تاهبش   . 59

 . 1349 ش دهشم ،  پاچ  رصاعم ، )  يرذآ (  یحلاص  دّمحم  تسیچ ؟  رد  یتفگش   . 60

پاچ ینادمه ،  یمشاه  نیسحلادبع  دیس  بذاکلا .  حیضفت  یف  بقاثلا  باهشلا   . 61
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 . 1333 ق نادمه ، 

 ، دادغب پاچ  1930 م ، )  همعط (  مشاه  دیس  بابلاو .  یئاهبلا  در  یف  باشلاو  خیشلا   . 62

 . 1331 ق
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یسردم یضترم  عامتجا .  خیرات و  هفسلف ،  رظن  زا  يرگیباب  يرگیخیش ،   . 63

 . 1345 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  یهدراهچ ( 

 . 1356 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  زاونشوخ (  لد  مشاه  نافلاخم .  نامزلا و  بحاص   . 64

 . 1333 ش نارهت ،  پاچ  1298 ق ، )  هنطلسلا (  داضتعا  باب .  هنتف ي   . 65

 ، نارهت پاچ  یناسارخ ،  نیسح  خیش  جاح  وقربا .  لتق  هعقاو ي  ای  تییاهب  عیاجف   . 66

 . 1331 ش

پاچ رصاعم ، )  یمداخ (  یفطصم  دینک .  تواضق  دیناوخب و  تیئاهب ،  تحاضف   . 67

 . 1377 ش جوسای ، 

يراصح لاچ  ینارهت  اضردّمحم  خیش  ناقیا .  نتم  تآطخ  رد  نامیا ،  لها  تاتلف   . 68

 . 1345 ق نارهت ،  پاچ  1372 ق ، )  ) 

.ش  1306 نارهت ، پاچ  دلج ،)  4 ( ) 1341 ش  ) وکین نسح  ازریم  جاح  وکین .  هفسلف ي   . 69

 . 1353 ش زاریش ،  پاچ  ناگدنسیون ،  زا  یهورگ  کی ؟  مادک  ادخ !  ربمایپ !  مئاق !   . 70

 ، یئبمب پاچ  1357 ق ، )  يدزی (  یتفت  نیسحدّمحم  خیش  نیتولا .  عطاق   . 71

 . 1344 ق

پاچ رصاعم ، )  یطاشلا ء (  تنب  نمحرلادبع  هشئاع  د .  هیئاهبلا .  قئاثو  یف  هءارق   . 72

 . 1986 م هرهاق ، 

 ، نارهت پاچ  رصاعم ، )  يرای (  نارهب  رتکد  هیئاهب .  هیباب و  در  رد  يرایشوه  باتک   . 73

 . 1363 ش

 . 1326 ش نارهت ،  مشش ،  پاچ  دلج ، )   3 هراوآ (  نیسحلادبع  لیحلا .  فشک   . 74

مالسالا دیدج  یناتسغاد  یلقنیسح  خیش  هیبابلا .  تادقتعم  نع  هملظلا  فشک   . 75
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 . 1906 م دادغب ،  پاچ  1333 ق ، )  ) 

 ، مهدزناش پاچ  1337 ق ، )  یتالحم (  دّمحم  خیش  یلقرای .  شوخ ،  راتفگ   . 76

 . 1328 ش نارهت ، 
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یقتدّمحم ازریم  زیربت .  نویناحور  اب  باب  دّمحم  یلع  دیس  دونش  تفگ و   . 77

 . 1374 ش نارهت ،  پاچ  یناقمام ، 

يوفطصم نسح  خیش  جاح  دلج . )   3 ءاهب (  باب و  یسررب  همکاحم و   . 78

 . 1386 ش مق ،  مراهچ ،  پاچ  1384 ش ، )  ) 

 . 1381 ش نارهت ،  رصاعم ، )  یفوئر (  زانهم  قشع .  خلسم   . 79

 . 1356 ش لباب ،  پاچ  رصاعم ، )  نارماک (  يدهم  یقیقح .  حلصم   . 80

 . 1903 م هرهاق ،  پاچ  1333 ق ، )  هلودلا (  میعز  يدهم  ازریم  باوبالا .  باب  حاتفم   . 81

 . 1347 ق افیح ،  پاچ  دودو ،  رونا  نیدلاو .  هسایسلا  حرسم  یلع  هییاهبلا  لزاهم   . 82

 . 1349 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  افش (  هّللا  ناما  ولاپ .  نس  زا  يا  همان   . 83

 . 1382 ش نارهت ،  رصاعم ، )  یفوئر (  زانهم  مردارب .  يارب  يا  همان   . 84

 ( ، 1352 ق یغالب (  داوجدّمحم  همالع  ًایباب .  راصف  ًاملسم  ناک  نمل  يدهلا  حئاصن   . 85

 . 1339 ه دادغب ،  پاچ 

 (، 1352 ق یغالب (  داوجدّمحم  خیش  اهب .  باب و  ناگدروخ  بیرف  هب  تحیصن   . 86

 . 1331 ش ناهفصا ،  پاچ  1409 ق ، )  یناهفصا ( .  یناف  یلع  دیس  همجرت 

 . 1325 ق نارهت ،  پاچ  یناکدرا ،  يدزی  رغصا  یلعالم  هیودهملا .  هیدهلا   . 87

تال ___ جم

رویرهش  6 تسه ،  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب  مج :  ماج  همان  هژیو  هرامش 29 ،  مایا ،   . 88

 . یلحر 64 ص   ، 1386

 ، رهم 1386 هرامش 61 ،  رصاعم ،  ناریا  یسایس  خیرات  هشیدنا و  همانهام  هنامز ،   . 89

 . یلحر 112 ص 
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301 ص ناتسبات 86   تیئاهب ،  همان  هژیو  هرامش 17 ،  یخیرات ،  تاعلاطم  همانلصف   . 90

 . يریزو
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یقتدّمحم ازریم  زیربت .  نویناحور  اب  باب  دّمحم  یلع  دیس  دونش  تفگ و   . 77

 . 1374 ش نارهت ،  پاچ  یناقمام ، 

يوفطصم نسح  خیش  جاح  دلج . )   3 ءاهب (  باب و  یسررب  همکاحم و   . 78

 . 1386 ش مق ،  مراهچ ،  پاچ  1384 ش ، )  ) 

 . 1381 ش نارهت ،  رصاعم ، )  یفوئر (  زانهم  قشع .  خلسم   . 79

 . 1356 ش لباب ،  پاچ  رصاعم ، )  نارماک (  يدهم  یقیقح .  حلصم   . 80

 . 1903 م هرهاق ،  پاچ  1333 ق ، )  هلودلا (  میعز  يدهم  ازریم  باوبالا .  باب  حاتفم   . 81

 . 1347 ق افیح ،  پاچ  دودو ،  رونا  نیدلاو .  هسایسلا  حرسم  یلع  هییاهبلا  لزاهم   . 82

 . 1349 ش نارهت ،  پاچ  رصاعم ، )  افش (  هّللا  ناما  ولاپ .  نس  زا  يا  همان   . 83

 . 1382 ش نارهت ،  رصاعم ، )  یفوئر (  زانهم  مردارب .  يارب  يا  همان   . 84

 ( ، 1352 ق یغالب (  داوجدّمحم  همالع  ًایباب .  راصف  ًاملسم  ناک  نمل  يدهلا  حئاصن   . 85

 . 1339 ه دادغب ،  پاچ 

 (، 1352 ق یغالب (  داوجدّمحم  خیش  اهب .  باب و  ناگدروخ  بیرف  هب  تحیصن   . 86

 . 1331 ش ناهفصا ،  پاچ  1409 ق ، )  یناهفصا ( .  یناف  یلع  دیس  همجرت 

 . 1325 ق نارهت ،  پاچ  یناکدرا ،  يدزی  رغصا  یلعالم  هیودهملا .  هیدهلا   . 87

تال ___ جم

رویرهش  6 تسه ،  هک  هنوگ  نآ  تیئاهب  مج :  ماج  همان  هژیو  هرامش 29 ،  مایا ،   . 88

 . یلحر 64 ص   ، 1386

 ، رهم 1386 هرامش 61 ،  رصاعم ،  ناریا  یسایس  خیرات  هشیدنا و  همانهام  هنامز ،   . 89

 . یلحر 112 ص 
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301 ص ناتسبات 86   تیئاهب ،  همان  هژیو  هرامش 17 ،  یخیرات ،  تاعلاطم  همانلصف   . 90

 . يریزو
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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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