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همدقم

یلاعت همسب 
نویباهو و یقطنم  ریغو  لطاب  تداقتعا  اب  وج  قح  دارفا  یئانـشآ  باتک  نیا  زا  یناوخ  باتک  هقباسم  یئاپرب  باتک و  نیا  رـشن  زا  ام  فده 

مامت تقدو  تقو  فرص  اب  ، تسا دنمشهاوخ  اذل   0 دشاب یم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نایعیش  هب  ناشیا  ياور  ان  تاماهتا  هب  یئوگ  باوج 
هیهت زکارم  هبو  هدرک  رپ  ار  باتک  همانخـساپ ي  رـضاح ، باتک  زا  یناوخباتک  هقباـسم  يرازگرب  تروص  ردو  دـیئام  رف  هعل  اـطم  ار  باـتک 
تهج  0 دیئامرف لاسرا  ای  لـیوحت  ناهفـصا  قداـصلاراد  ، 70 كالپ هلال  هچوک  یناهفـصا ، ریغـص  ناـبایخ  ناهفـصا  سردآ  هب  اـی  باـتک 
هرامـش اب  اـی  toghyany @yahoo.com و  لـیمیا  سردآ  هب  باـتک  هدنـسیون  اـب  داهنـشیپ  ورظن  هنوگره  ندادورتـشیب  تاـعالطا 

. دیئامرف هعجارم  ریز  سردآ  هب  فلؤم  ياهباتک  دولناد  هب  لیامت  تروص  رد  .و  دیئامرف لصاح  سامت   03112281040
راکـشآ ار  شیئاناوت  تردق و  هک  تسازـس  ار  ییادـخ  لماک  ساپـس  و  یهانتمان ، يانث  دـمح و   www.toghyany.blogfa.com
تفرعم زا  ار  وا  هکارد ي  ياوق  رـشب و  لوقع  و  دومن ، توهبم  ناریح و  ار  اه  مشچ  دـیرفآ و  یئابیز  تقد و  لامک  اـب  ار  ملاـعو  تخاـس ،

هک هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یفطـصم دمحم  ترـضح  ناربمغیپ  متاخ  نایمدآ  ياریذن  ًارـشبم و  رب  نایاپ  یب  دورد  و  تشادزاب . شیوخ  هنک 
هب دایش  نارگفیرحت  دوب و  یلاخ  یهلا  ناربمایپ  ادخ و  تجح  زا  نیمز  دروخ و  یم  هطوغ  ینادان  لهج و  تملظ  رد  ناهج  هک  ینارود  رد 

باـتک اـب  دومن و  عولط  زاـجح  نیمزرـس  قفا  زا  شلاـمج  لـالج و  دیـشروخ  دـندوب  لوغـشم  نیلـسرم  عیارـشو  ینامـسآ  ناـیدا  فـیرحت 
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لوـتبلا هجوزو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  ملع  باـب  هک  داد . تاـجن  یناداـن  لـهج و  تلالـض و  تملظ و  زا  ار  ملاـع  شینامـسآ ،
یغارچ و  دش ، دـنهاوخن  شوماخ  نآ  ياهلیدـنق  هک  تسیرون  نآرق  : » دومرف سدـقم  باتک  نیا  فیـصوت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

هارمگ شناگدـنور  هک  تسا  یهار  دـش و  دـهاوخن  ادـیپ  نآ  قاـمعا  هک  تسا  ییاـیرد  و  تسـشن ، دـهاوخن  ورف  نآ  یگتخورفا  هک  تسا 
دهاوخن لاطبا  شناهرب  هک  تسا  لطاب  زا  قح  هدننک ي  ادج  و  دـبای ، یمن  همتاخ  شیئانـشور  هک  تسا  یتابات  عاعـش  و  تشگ ، دـنهاوخن 

امنهار دنیامن و  یمن  مگ  ار  اهنآ  هار  نیرفاسم  هک  تسا  ییاههاگ  لزنم  و  ددرگ ، یمن  ناریو  نآ  ياه  هیاپ  هک  تسا  یمکحم  يانب  و  دش .
تسا یسک  يزوریپ  ببس  دنیوگ و  نخس  نآ  اب  هک  تسا  یناسک  قطنم  لیلد و  و  دنـشاب ، نآ  وریپ  هک  تسا  یناسک  هدننک ي  راگتـسر  و 

.....( هغالبلا جهن   ) دنک لمع  نآ  هب  هک  تسا  یسک  نابهگن  دنک و  جاجتحا  نآ  تایآ  اب  هک 
هب نانیـشناج  نامه  دش . ءایحا  دوب  هتفر  یناریو  هب  هک  یهلا  ماکحا  هیاپ ي  دنلب  خاک  نآرق ، موصعم  نانیـشناج  قح و  هب  ءایـصوا  هلیـسو  هب 

ادبا » اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : » دندومرف اهنآ  هراب ي  رد  هک  یقح 
هدرک کسمت  ود  نآ  هب  هک  ینامز  ات  نم  تیب  لهاو  وادـخ  باتک  مور ، یم  مراذـگ و  یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  مدرم ، يا  » 

. دیوش یمن  هارمگ  زگره  دیشاب 
لبنح دمحا  تسا . هدش  نایب  نیقیرف  نایم  رد  فلتخم  ظافلا  فلتخم و  قرط  هب  تسا و  ینس  هعیش و  رظن  دروم  هک  يرتاوتم  ثیدح  نامه 
یتح اقرتفت  نل  امهنا  و  یتیب ، لها  یترتع  ضرالا و  ءامـسلا و  نیب  ام  دودمم  هللا  لبح  هللا و  باتک  نیتفیلخ ، مکیف  كرات  ینا  : » دـسیون یم 

. متیب لها  ترتع و  و  نیمز ، نامسآ و  نایم  تاجن )  ) نامسیر ادخ ، باتک  مراذگ ، یم  نیشناج  ود  امش  نایم  رد  نم  « )) ضوحلا یلع  ادری 
دندرگ )) قحلم  نم  هب  رثوک ) « ) ضوح » دزن رشحم ) رد   ) ات دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیاو 

هللا باـتک  نیلقثلا  مکیف  مکراـت  ینا  : )) دـندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  هک  دـسیون  یم  كردتـسم  رد  يروباـشین  مکاـح  و 
یتحاقرتفی نل  امهنا  ینربخا  ریبخلا  فیطللا  نا  یتیب و  لها  یترتع  ضرـالا و  یلا  ءامـسلا  نم  دودـمم  لـبح  هللا  باـتک  یترتع ، لـجوزع و 

ادخ باتک  مدوخ ، تیب  لها  ادخ و  باتک  مراذـگ ، یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  نم ، (( امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا  یلع  ادری 
یمن ادـج  مه  زا  ود  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  هاـگآ  فیطل و  يادـخ  و  متیب . لـها  ترتـع و  و  نیمز ، هب  نامـسآ  زا  نازیوآ  تسا  ینامـسیر 

دینک » یم  ییاریذپ  نم  راگدای  ود  نیا  زا  هنوگچ  دیرگنب  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  دزن  ات  دنوش 
رگا دهد و  یم  تاجن  تلالض  زا  ار  دارفا  هک  تسا  ود  نآ  هب  کسمت  تسا و  یمالسا  تما  تاجن  هار  اهنت  هک  یترتع  ادخ و  باتک  نامه 
دـص سوسفا و  اما  دـشاب . یمن  اهنآ  يارب  تیادـه  زا  يا  هرهب  دـنوش و  یم  فارحنا  راـچد  تما  دوش  هتـشاذگ  راـنک  ود  نآ  زا  مادـک  ره 

ترتع نآرق و  هب  کسمت  نامرف  فیرـش و  ثیدح  نیا  رودص  نامز  زا  ریـسم ، نیا  رد  هدش  هتـشامگ  نیطایـش  نید و  نانزهار  هک  سوسفا 
داجیا اـب  یناـمز  و  هللا ، باـتک  انبـسح  راعـش  اـب  يزور  دـندرک ، رود  یهلا  لـقث  ود  نیا  زا  ار  یهورگ  زور  ره  دنتـسشن و  نیملـسم  هار  رس 

نیب رد  نآ  راشتنا  نانوی و  هفـسالف ي  ياه  باتک  همجرت  اب  یناـمز  بذاـک و  ياـه  ناـفرع  کلـسم و  شیورد  یفوص و  ياـه  کـهورگ 
. دندرک رود  نآرق  بتکم  تیب و  لها  قطنم  زا  ار  مدرم  نیملسم 

تموکح دنسم  قح  ان  هب  هک  سابع  ینب  هیما و  ینب  رگمتس  ياه  هاگتـسد  دیوگ : یم  شا  هرابرد  يدزی  حابـصمداتسا  هک  يا  هفـسلف  نامه 
ربمایپ تیب  لها  هک  یلاح  رد  دندرک و  یم  ناناملـسم  نایم  رد  یمدرم  یهاگیاپ  هب  زاین  ساسحا  تدش  هب  دندوب  هدرک  لاغـشا  ار  یمالـسا 

يا هلیسو  دارفا  بلج  يارب  مکاح  ياه  هاگتسد  دندوب ، یهلا  یحو  راد  هنازخو  ملع  ندعم  مدرم ، قح  هب  يایلوا  نامه  ینعی  مالـسلا  مهیلع 
شیوخ هاگتـسد  هب  نارظن  بحاص  يروآ  عمجو  نادنمـشناد  قیوشت  اـب  اـت  دندیـشوک  ور  نیا  زا  دنتـشادن  راـیتخا  رد  عیمطتو  دـیدهت  زج 
بیترت نیدب  دنیاشگب . یناکد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  ربارب  رد  نایناریا  نایمور و  ینانوی و  مولع  زا  هدافتـسا  اب  دنـشخب و  یقنور 

دیدرگ . یمالسا  طیحم  دراو  نمشد  تسود و  هلیسوبو  نوگانوگ  ياه  هزیگنا  اب  نونفو  اهشناد  عاونا  یفسلف و  فلتخم  راکفا 
نآ زا  هک  نیا  هب  رظن  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا ي  اب  رـصاعم  ياه  تموکح  دـیوگ  یم  هفـسلف  هرابرد  نازیملا  ریـسفت  بحاص  نینچمه  و 
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ناشیا هب  هعجارم ي  زا  مدرم  نتشادزاب  مالسلا و  مهیلع  تارضح  نآ  ندیبوک  يارب  نکمم ، هار  ره  زا  نایرج و  ره  زا  دندوب  رود  تارضح 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  هناخ ي  رد  نتـسب  روظنم  هب  تایهلا  همجرت ي  هک  تفگ  ناوت  یم  دندرک ، یم  هدافتـسا  ناشمولع  زا  يدنم  هرهب  و 
همجرت یبرع  نابز  هب  یملع  تمکح  بط و  تایهلا و  تایعبط و  تایضایر و  قطنم و  ینعی  لئاوا ، مولع  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد  تسا . هدوب 

يدـنه و یمور و  ینانوی و  باتک  اهدـص  هدـش و  لیمکت  سابع  ینب  ناـمز  رد  سپـس  تشگ و  همجرت  هیما  ینب  ناـمز  رد  يرادـقم  دـش ،
: دیامرف یم  مولع  نیا  هرابرد  یسلجم  همالع  نینچمه  و  دمآ ... رد  یبرع  نابز  هب  ینایرس  یناریا و 

ینب ینعی   ] هدوب روج  يافلخ  ياه  تعدـب  زا  نیملـسم  نیب  رد  هفـسالف  ياـهباتک  نداد  رـشن  ترهـش و  تسا و  مالـسا  نید  رب  تیاـنج  نیا 
ار مدرم  هک  دنداد  جاور  نیملسم  نیب  ار  هفسالف  بلاطم  روظنم  نیا  هب  اهنآ  دنا . هدوب  نمشد  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا ي  اب  هک  سابعلا ]

چیپ رد  چیپ  بلاطم  لوغـشم  ار  مدرم  ینعی  . ] دـنزاس نادرگ  ور  فرـصنم و  مالـسا  نشور  تعیرـش  زا  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا 
يّدفص هچنآ  دراد  تلالد  بلطم  نیمه  رب  و  دندرگ ؛ هفسالف  ناشیرپ  راکفا  مرگرس  دنرواین و  يور  دمحم  لآ  مولع  هب  ات  دنیامن  هفـسالف 

( دشاب سربق  هریزج  هاشداپ  هک  مرب  یم  نامگ   ) درک حلص  يراصن  ناهاشداپ  اب  یـسابع  نومأم  نوچ  هک  هدرک  رکذ  مجعلا  هیمال  حرـش  رد 
نآ زا  سک  چـیه  هدوب و  عمج  يا  هناخ  رد  اه  باتک  نآ   ) دـنراذگب وا  رایتخا  رد  ار  نانوی  بتک  هناخباتک  نزخم و  هک  درک  بلط  اـهنآ  زا 

( تشادن يربخ 
هک دـنداد  يأر  اهنآ  یمامت  دومن . تروشم  ناشیا  اب  درک و  عمج  تسناد  وکین  يأر  بحاص  هک  ار  دوخ  یـصوصخ  ناتـسود  هاشداپ  سپ 

نیا هک  ارچ   ) دیتسرفب ناشیا  دزن  هب  ار  بتک  نیا  تفگ  هک  اهنآ  زا  رفن  کی  رگم  دتـسرفن ، وا  دزن  دراذگن و  نومأم  رایتخا  رد  ار  بتک  نآ 
داسف هب  ارنآ  هک  نآ  رگم  هدـشن  هیعرـش  تلود  چـیه  لخاد  هفـسلف ) ینعی   ) مولع نیا  اریز  دوش ) یم  ماـمت  اـهنآ  تسکـش  ررـض و  هب  راـک 

تسا . هدرک  داجیا  اهنآ  ءاملع  نیب  رد  فالتخا  هدیناشک و 
هیواعم نب  دـیزی  نب  دـلاخ  درک  همجرت  یبرع  نابز  هب  ار  ناینانوی  ياه  باتک  هک  یـسک  لوا  تسا  روهـشم  دـنیامرف ، یم  ناشیا  نینچمهو 

اهنآ لاثما  ءاهب و  باـب و  وریپ  ار  مدرم  دوشگ و  دارفا  رب  ار  يدـیدج  هار  زاـب  درکن و  هدنـسب  یفارحنا  ریـسم  نیا  هب  ناطیـش  اـما  . تسا هدوب 
زا ار  مدرم  ات  تسا  شالت  رد  هتسشن و  قح  ریسم  رد  تیباهو  هلاض ي  هقرف ي  مان  هب  هدیـشکن  راک  زا  تسد  ناطیـش  مه  زورما  اما  دندرک ،
یم یفرعم  كرشم  رفاک و  ار  نارگید  دناد و  یم  نآرق  هب  لماع  ار  دوخ  اهنت  تسا و  تیناقح  یعدم  هک  يا  هقرف  نامه  دزاس ، ادج  نیلقث 

لاجد ناروای  دنک و  یم  رود  یهلا  ءایلوا  زا  ار  مدرم  تعافش و ....  بلط  هثاغتسا و  لسوت و  ندوب  كرش  رب  ینبم  یبلاطم  نایب  اب  و  دیامن .
در رد  یباتک  ات  مدش  نآ  رب  یهلا  تاقیفوت  زا  دادمتسا  اب  تعاضب  یب  ریقف  ریقح  نیا  ساسا  نیمه  رب  دناروش ، یم  یعقاو  ناناملسم  هیلع  ار 
هس رد  ار  نآ  متشاذگ و  دنیوگ » یم  هچ  نویباهو   » ار نآ  مان  هدامآ و  ار  باتک  نیا  اذل  مروآ  رد  ریرحت  هتشر ي  هب  هلاض  هورگ  نیا  دئاقع 

: مدومن میظنت  لصف 
نویباهو همانسانش ي  لوا : لصف 

نویباهو تاداقتعا  مود : لصف 
هیملع هزوح ي  ماقم  یلاع  داتـسا  زا  مناد  یم  مزال  اجنیا  رد  نویباهو  نایم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هدـش ي  شومارف  لئاضف  موس : لصف 

نیا میظنت  رد  ار  ام  دوخ  هناردـپ ي  هناملاع و  تاداشرا  اب  هک  هللا  هظفح  یناهفـصا  یفاص  یلع  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  ناهفـصا  ي 
دحاو صـالخا  اـب  زوسلد و  ناـنکراک  همه ي  زا  نینچ  مه  دیـسر و  ناـیاپ  هب  ناـشیا  فارـشا  تحت  باـتک  نیا  دـندومرف و  يراـی  باـتک 

. میراد ار  ینادردق  رکشت و  تیاهن  دندرکن  غیرد  یششوک  چیه  زا  باتک  نیا  رشن  رد  هک  ناهفصا  قداصلاراد  هسسؤم ي  شهوژپ 
تیادـه يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  دریذـپب و  روکذـم  دارفا  همه ي  زا  هایـسور و  ریقح  نیا  زا  ار  زیچ  ان  لمع  نیا  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما  و 

ءاطع تبقاع  نسح  ام  هب  دیامن و  یـضار  ام  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  سدـقم  بلق  لمع ، نیا  تکرب  هب  دـهد و  رارق  قح  هار  نیبلاط 
هللاءاشنا دیامن .
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ینایغط  نیسح  دمحم 
ق .ـ مارحلا 1432 ه هدعقیذ  مهدزای 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  تدالو  اب  فداصم 

نویباهو همانسانش   : لوا لصف 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نویباهو 

اهنآ هب  شیارگ  درک و  ضارتعا  ناناملـسم  جیار  دیاقع  ننـس و  زا  یخرب  هب  هیمیت ، نب  دمحا  هب  موسوم  يدرف  يرجه  متـشه  نرق  زاغآ  رد 
تـساوخرد یلو  دراد ، تیعقاو  زیخاتـسر ، زور  رد  یهلا  يایلوا  تعافـش  هک  دش  یعدم  ًالثم  تشادنپ ، دیحوت  زا  يرود  كرـش و  هیام  ار 

تسا . كرش  ناهج ، نیا  رد  نانآ  زا  تعافش 
. دمآ ایند  هب  تسا  ماش  عباوت  زا  هک  ناّرح  رد  دادغب  تفالخ  طوقـس  زا  سپ  لاس  جنپ  يرمق ، يرجه  لاس 661  رد  يدجن  هیمیت  نب  دمحا 

اهلد رد  یبیجع  سرت  ماش  فارطا  هب  نالوغم  هلمح  هک  راگزور  نآ  رد  درب . نایاپ  هب  نیمزرـس  نآ  رد  یگلاـس  ات 17  ار  هیلوا  تالیصحت 
اجنآ رد  دنیوگ و  كرت  قشمد  يوس  هب  ار  ناّرح  ناگتسب ، زا  یعمج  هداوناخ و  هارمه  دمحا ، ردپ  میلحلادبع ، هک  دش  ببـس  دوب ، هدنکفا 

ًاـصوصخ تفای ؛ زورب  روهظ و  يو  بّرخم  راکفا  متفه  نرق  زاـغآ  زا  یلو  دـشن ، هدینـش  دـمحا  زا  يزیچ  ق  لاس 698 ه .ـ ات  دـننک . تماقا 
رد یهاگیاج  دنوادخ  يارب  هیآ  نیا  ریسفت  رد  دنک . ریسفت  ار  يوتسا » شرعلا  یلع  نمحرلا   » هیآ دنتساوخ  يو  زا  هامح  نینکاس  هک  ینامز 

درک . نییعت  تسا  یکتم  يریرس  شرع و  رب  هک  اهنامسآ  زارف 
، تقو یـضاق  یفنح ، نیدلالالج  نوچمه  ییاملع  هک  يروط  هب  تخادـنا  هار  هب  ییاغوغ  نآ  فارطا  قشمد و  رد  هیمیت  نبا  خـساپ  راشتنا 

تایرظن اب  ار  یمومع  راکفا  هتسویپ  هیمیت ، نبا  دشن . رضاح  همکاحم  رد  وا  یلو  درک  راضحا  ار  وا  یضاق  دندش . راتـساوخ  ار  يو  همکاحم 
يو دش . دیعبت  رصم  هب  موکحم و  هاگداد  رد  ق  لاس 705 ه .ـ رد  هرخالاب  هکنیا  ات  درکیم ، ناشیرپ  جنشتم و  دوخ  جیار  روهشم و  فالخ 

رد ًاددجم  هکنیا  ات  تخادرپ ، دوخ  تایرظن  راکفا و  رشن  هب  اجنآ  رد  تشگرب و  ماش  هب  لاس 712  ات  یلو  دش  دازآ  نادنز  زا  لاس 707  رد 
رداص هیمیت  نبا  هرابرد  رـصم  ماش و  گرزب  ناملاع  هک  ییاههینایب  رکذ  درم . نادـنز  رد  لاس 728  رد  دش و  نادـنز  هب  موکحم  لاس 721 

نامز و نآ  یمومع  راکفا  شیوشت  رد  وا  شقن  ات  مینکیم  افتکا  اهنآ  زا  ياهدـیزگرب  هب  هنومن  يارب  دـجنگیمن . هلاـقم  نیا  رد  دـناهدرک ،
: دـسیونیم هطوطب » نبا  هلحر   » هب فورعم  دوخ  همانرفـس  رد  فورعم  درگناهج  هطوطب  نبا  دوش . نشور  مدرم  نیب  رد  قافن  رذـب  ندیـشاپ 
رد وا  دوب . يزیچ  وا  لقع  رد  یلو  تفگیم  نخـس  نوگانوگ  نونف  رد  وا  مدید . ار  هیمیت  نب  نیدـلایقت  هلبانح  گرزب  هیقف  قشمد  رد  نم 
هب شرع  زا  دـنوادخ  دوب : نیا  وا  راتفگ  هلمج  زا  مدوب ، هدرک  تکرـش  زین  نم  دوب و  داشرا  ظعو و  لوغـشم  يدجـسم  رد  اههعمج  زا  یکی 

« ارهزلا نبا   » ماگنه نیا  رد  دمآ . نیئاپ  ربنم  زا  هلپ  کی  تفگ و  ار  نخس  نیا  ربنم . زا  نم  ندمآ  دورف  دننام  دیآیم ، دورف  تسخن  نامـسآ 
تشم و اـب  ار  ضرتـعم  هیقف  دنتـساخرب و  هیمیت  نبا  زا  يرادـفرط  هب  مدرم  درک . در  ار  وا  نخـس  و  تساـخرب ، هلباـقم  هب  وا  اـب  یکلاـم  هیقف 
دوب و شیوخ  رـصع  دمآرـس  هیارد  لاجر و  ثیدـح و  ملع  رد  هک  تنـس  لـها  روهـشم  دنمـشناد   ) یبهذ نیدلاسمـش  ) 1 . ) دـندز شفک 

تـسد تلاهج  زا  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  تشون : نینچ  هیمیت  نبا  هب  شزیمآدنپ  دـنلب و  همان  رد  تشاد ) یلبنح  نییآ  هیمیت  نبا  نوچمه 
دای هب  وت  منکیمن  رکف  مسق ، ادخ  هب  تسا . هدش  کیدزن  تگرم  ياهداهن و  ماگ  دوخ  رمع  داتفه  ههد  هب  هک  نادـب  ینک !؟ هبوت  يرادرب و 

هکلب یهد ؛ شوگ  نم  دنپ  هب  يریذپب و  ارم  نخس  منکیمن  رکف  ینکیم ! ریقحت  دنتسه  گرم  دای  هب  هک  مه  ار  یناسک  هکلب  یشاب ، گرم 
نم اـت  یتـسه  نم  رب  يزوریپ  رکف  رد  هتـسویپ  وت  منک . عطق  ار  نخـس  هتـشر  نم  اـت  ینک  ییوگزارد  نم ، هاـتوک  هماـن  ربارب  رد  هک  ینآ  رب 

رد مسق ! ادـخ  هب  درک !؟ یهاوخ  هچ  تنانمـشد  اـب  سپ  ینکیم ، نینچ  متـسه  وت  تسود  ینادیم  هک  نم  اـب  هک  وت  منک ! راـیتخا  توکس 
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دایز راعیب ، نادان و  وگغورد و  راکهنگ و  دارفا  زین  تناتسود  نیب  رد  هک  نانچ  دنناوارف ، روشناد  دنمدرخ و  حلاص و  دارفا  وت  نانمشد  نایم 
دقتعم هیمیت ، نبا  رصع  مه  ققحم  یکبـس ، ) 2 . ) يریگ دنپ  متحیـصن  زا  اما  ینک  ییوگدب  نم  زا  هک  ملاحـشوخ  نادب  دنروخیم ! مشچ  هب 

تخادرپ و تفلاخم  هب  ناناملـسم  قافتا  اب  وا  تسکـش . مه  رد  ار  مالـسا  ناکرا  تشاذگ و  تعدـب  یمالـسا  دـیاقع  رد  هیمیت  نبا  : » تسا
نانخـس نیا  اب  دـش و  مزتلم  ملاع  ندوب  یلزا  هب  هک  اجنآ  ات  تسوا  تاذ  ندوب  بکرم  ادـخ و  ندوب  ینامـسج  نآ  همزـال  هک  تفگ  ینخس 

هیواعم و لیاضف  هرابرد  يو  هک  دـنکیم  دای  ياهلاسر  زا  هیمیت  نبا  لاح  حرـش  رد  یبتک  رکاش  نبا  ) 3 «. ) تفر نوریب  زین  هقرف  زا 73  یتح 
راوخ ار  وا  دنوادخ  هک  دنادیم  يدرف  ار  هیمیت  نبا  تنس ، لها  سانشرس  دنمشناد  یمثیه  رجح  نبا  ) 4 . ) تسا هتشون  دیزی  نعل  زاوج  مدع 
هاگآ يو  دیاقع  زا  دهاوخیم  سک  ره  دنراد . حیرـصت  وا  لاوقا  راکفا و  داسف  رب  تنـس  لها  نایاوشیپ  تسا . هدرک  رک  روک و  هارمگ و  و 
يدرف وا  هدوب و  شزرا  دـقاف  هیمیت  نبا  نانخـس  دـنک . عوجر  ناـنآ  ریغ  نیدـلا و  جاـت  شدـنزرف  یکبُـس و  نسحلاوبا  ياـهباتک  هب  دوـش 

! دنک ظفح  يو  مسر  هار و  هدیقع و  رـش  زا  ار  ام  هدرک و  راتفر  وا  اب  شلدع  اب  دنوادخ ، تسا . لدـتعم  ریغ  رگهارمگ و  هارمگ  رازگتعدـب ،
زا یسک  رگید  هک  نادنچ  دش ، هدرپس  یـشومارف  هب  جیردت  هب  شمارم  دش و  هیمیت  نبا  ياوزنا  بجوم  تقو ، نادنمـشناد  رمتـسم  تاداقتنا 
نبا بتکم  زا  هدش ، دای  تازرابم  رثا  رب  تسا . هدرکن  هضرع  ار  يراکفا  نینچ  هدوبن و  یسک  نینچ  ناهج  رد  ییوگ  دزیمن ، مد  يو  راکفا 
دوخ داتـسا  اب  شلاچ  هب  حورلا »  » باتک رد  زین  میق  نبا  دوخ  یتح  دـنامن . یقاب  یمان  يزوج  میق  نبا  يو ، درگاش  ياـهباتک  رد  زج  هیمیت 

تسا . هتخادرپ 
نآ جـیورت  رـشن و  هب  ًاددـجم  یخرب  دـمآ و  ردـب  یمان  مگ  اوزنا و  زا  يرجه  نرق 12  رد  رگید  راـب  بتکم  نیا  هنوگچ  دـید  دـیاب  نونکا 

دمآ و رد  هب  یمانمگ  اوزنا و  زا  باهولادبع  نب  دمحم  هب  موسوم  يدرف  طسوت  يو  يارآ  هیمیت ، نبا  زا  دعب  لاس  دصناپ  دودح  دنتخادرپ ؟
زا هیمیت  نبا  راکفا  ددجم  حرط  هنافـسأتم  داتفا . هار  هب  ناناملـسم  نیب  راتـشک  هقرفت و  زا  ون  یجوم  ریـشمش ، تردق  هلیـسو  هب  نآ  جیورت  اب 

داجیا يارب  راکفا ، نیا  عضو  ًاساسا  ییوگ  هک  نانچ  تفرگ . تروص  یبساـنمان  رایـسب  یخیراـت  عاـضوا  رد  باهولادـبع  نب  دـمحم  يوس 
هک  ) باهولادبع نب  دمحم  يوس  زا  هیمیت  نبا  يارآ  جـیورت  دوب ! یخیرات  عاضوا  نیرتدـب  رد  مه  نآ  ناناملـسم ، نایم  فالتخا  فاکش و 

قطانم هب  دـجن »  » لیابق زا  یخرب  خویـش  یماـظن  یـسایس  یناـبیتشپ  اـب  نویباـهو  هلمح  سپـس  و  تفرگ ) دوخ  هب  ار  تیباـهو  بتکم  ناونع 
زا یمالسا  تما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفریذپ ، تروص  يرجه  نرق 13  تسخن  ياهههد  رد  نمی ، ماش و  قارع و  زاجح و  نیشن  ناملسم 
ره اهییاکیرمآ  يرازت و  ياهسور  اهيوسنارف ، اهیـسیلگنا ، تشاد . رارق  یحیـسم  نارگرامعتـسا  دیدش  هلمح  همجه و  دروم  وس  راهچ 

نارود نینچ  رد  دـندوب . هداد  رارق  هلمح  دروم  ار  یمالـسا  ناشیرپ  مولظم و  تما  هناتفـص  گرگ  يدالیم  نرق 19  رد  دوخ  ۀبون  هب  مادـک 
مرج هب  ار  ناناملـسم  باهولادـبع  نب  دـمحم  دنتـشاد ، كرتشم  نمـشد  دـض  رب  يراکمه  یلدـمه و  هب  یتایح  زاین  ناناملـسم  هک  یتخس 

هک تخیگنارب  ار  نیـشنهیداب  بارعا  و  دناوخ ! لتقلا  بجاو  تسرپتب و  كرـشم و  ادخ  يایلوا  روبق  ترایز  ناکاپ و  زا  یهاوخ  تعافش 
اب داهج  تمینغ  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  لاوما  دنـشکب و  نوخ  كاخ و  هب  ار  نمی  ماش و  قارع و  زاجح و  نیـشنهعیش  نیـشنینس و  قطاـنم 
هب هیقف ) ناونع  هب  ًالثم   ) باهولادـبع نب  دـمحم  ياوتف  نایرج  راـک ، نیا  رد  مضه  لـباق  ریغ  بیجع و  رایـسب  هتکن  دـنرب ! تراـغ  هب  راـفک 

ياـه هنحـص  هک  تسا  یتـسرپتب  كرـش و  ماـهتا  هـب  ناـنآ  عـیجف  تراـغ  لـتق و  هـب  شیوـخ  ناوریپ  قـیوشت  ناـهج و  ناناملـسم  ریفکت 
دراد . هقباس  رتمک  یهلا  نایدا  ناوریپ  نیب  رد  ییاوتف  نینچ  تسا . هدروآ  شیپ  ریخا  نرق  ود  لوط  رد  يزادگناج 

راگدرورپ دزن  نآ  هلیسو  هب  و  هداد ، رارق  عیفش  ار  هللا  ءایلوا  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  هک  یناسک  دسیونیم : تاهبـشلا  فشک  باتک  رد  يو 
هلمح و رد  نآ  رهاظم  تسا و  هتفهن  بتکم  نیا  تاذ  رد  يرگیشحو  تنوشخ و  تسا . زیاج  نانآ  لتق  لالح و  ناشنوخ  دنیوجیم ، برقت 
ار مدرم  تاداس و  املع ، زا  رفن  دودح 7000  هک  دوشیم  هدید  يرمق  يرجه  لاس 1343  رد  یلعم  يالبرک  مولظم  مدرم  هقباسیب  راتشک 

)7 . ) تسا تیناسنا  رواب و  زا  رود  رایسب  هک  دندرک  عمق  علق و 

تیباهو راذگهیاپ 
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. تفریم رامش  هب  رهـش  یـضاق  باهولادبع  وا  ردپ  دمآ ، ایند  هب  دجن  عباوت  زا  هنییُع  رهـش  رد  ق  لاس 1115 ه .ـ رد  باهولادبع  نب  دمحم 
هب اجنآ  رد  دـش و  هرونم  هنیدـم  راپـسهر  تامولعم  لـیمکت  يارب  سپـس  تخومآ . دوخ  هاـگداز  رد  ار  یلبنح  هقف  باهولادـبع  نب  دـمحم 

تیاکح صاخ  يدیاقع  زا  هک  دـشیم  يراج  شنابز  رب  یبلاطم  یهاگ  هنیدـم ، رد  لیـصحت  نارود  رد  تخادرپ . هقف  ثیدـح و  لیـصحت 
درک . دهاوخ  هارمگ  ار  یهورگ  دزادرپب ، غیلبت  هب  درف  نیا  رگا  دنتفگیم : هدش و  نارگن  شاهدنیآ  زا  يو  دیتاسا  هک  نادنچ  تشاد ،

رد لاسکی  دادغب و  رد  لاس  جنپ  هرـصب و  رد  لاس  راهچ  درک و  كرت  رگید  طاقن  يوس  هب  ار  هنیدم  باهولادـبع  نب  دـمحم  دـعب ، يدـنچ 
هاگتماقا هب  سپس  ءاسحا و  هب  هرـصب  قیرط  زا  دعب  دوب و  نکاس  مق  ناهفـصا و  رد  مه  ینامز  درک . تماقا  نادمه  رد  لاس  ود  ناتـسدرک و 

رد یعازن  شردـپ  وا و  ناـیم  یهاـگ  اـهنت  تفگیم . نخـس  رتـمک  يو  دوـب  تاـیح  دـیق  رد  شردـپ  هک  یناـمز  اـت  تفر . هلمیرُح  شردـپ 
هلمیرُح رهـش  رد  باهولادبع  نب  دمحم  تاغیلبت  تشادرب . دوخ  دـیاقع  زا  هدرپ  ق ، لاـس 1153ه .ـ هب  ردـپ  گرم  زا  سپ  یلو  تفرگیم .

اب هنییع )  ) شهاگداز رد  دـنک . كرت  شهاگداز  رد  تماقا  دـصق  هب  ار  رهـش  نیا  دـش  راـچان  هک  ياهنوگ  هب  تفـشآرب ، ار  یمومع  راـکفا 
ار دوخ  نییآ  مکاح ، ینابیتشپ  اب  هک  دـش  رارق  داهن و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  دـیدج  توعد  تفرگ و  سامت  رمعَم ، نب  نامثع  تقو ، مکاح 
ره داد  روتسد  درمـش و  اوران  ار  نامثع  لمع  تشاد ) هنییع  مکاح  زا  رتالاب  یماقم  هک   ) اسحا ياورنامرف  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دنک  غیلبت 

دنک . نوریب  رهش  زا  ار  باهولادبع  دنزرف  رتدوز  هچ 
ياهقطنم هب  نیاربانب  دنک ، باختنا  یگدنز  يارب  ار  يرگید  لحم  شدساف  تاداقتعا  غیلبت  تماقا و  يارب  دش  راچان  باهولادبع  نب  دمحم 

نامیپ ود  ره  تشاذـگ و  نایم  رد  مکاح  اب  ار  دوخ  توعد  وا  دوب . دوعـس ) لآ  دـج   ) دوعـس نب  دـمحم  هیعرد  مکاح  تفر . هیعرِد  ماـن  هب 
یجاودزا  ، طباور ماکحتسا  يارب  دشاب . دوعس  نب  دمحم  تسد  رد  تموکح  مامز  باهولادبع و  نب  دمحم  نآ  زا  توعد  هتشر  هک  دنتـسب 

تفرگ . تروص  هداوناخ  ود  نیب  زین 
ياهرهش فارطا و  لیابق  هب  موجه  دوز  یلیخو  دومن . زاغآ  مکاح  تردق  يوترپ  رد  ار  شمومـسم  تاغیلبت  راب  نیا  باهولادبع  نب  دمحم 

زج يزیچ  میانغ ، نیا  تشگ . ریزارس  دوب ، یتخبدب  ریقف و  رهش  هک  هیعرد ، رهش  هب  فانکا  فارطا و  زا  میانغ  لیـس  دش و  عورـش  کیدزن 
هدش لالح  باهولادبع  نب  دمحم  هاپـس  رب  ناشتورث  لاوما و  یتسرپتب ، كرـش و  هب  ندش  مهتم  اب  هک  دوبن  دـجن  هقطنم  ناناملـسم  لاوما 

! دوب

تیباهو شرتسگ  لماوع 

درک : يدایز  کمک  دجن  نیشن  هیداب  بارعا  نایم  رد  باهولادبع  نب  دمحم  توعد  راشتنا  هب  لماع  ود  تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب 
باهولادبع . نب  دمحم  زا  دوعس  لآ  یماظن  یسایس  تیامح  1 ـ

، نمی زاجح ،  ) دـجن زا  جراخ  دـجن و  رد  نویباهو  هک  ییاهگنج  حیـضوت : یمالـسا . قیاقح  فراعم و  ندـمت و  زا  دـجن  مدرم  يرود  2 ـ
رب دـنتفاییم ، تسد  نآ  رب  هبلغ  رهق و  اـب  هک  يرهـش  ره  تورث  هک  ياهنوگ  هب  تشاد  بیرفلد  ياهبذاـج  دـندرکیم ، قارع و ) . . . ماـش ،

تسد هب  هک  یمیانغ  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دندادیم و  رارق  دوخ  كالما  تافرصت و  وزج  ار  نآ  دنتـسناوتیم  رگا  دوب . لالح  نامجاهم 
ص 95 96 . هطوطب ، نبا  هلحر  - 1 دندرکیم . افتکا  دندوب  هدروآ 

ص 109 192 . لقیصلا ، فیسلا  هلمکت  - 2
ص 5 . یکبش ، هیمیت ، نبا  یلع  درلا  یف  هیضملا  هردلا  - 3

ص77 . ج 1 ، یبتک ، تایفولا ، تاوف  - 4
ص 86 . ثیدحلا ، يواتفلا  - 5
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ملقلاراد . پاچ  ص 58 87 ، تاهبشلا ، فشک  - 6
ص 388 . ینیما ، همالع  هلیضفلا ، ءادهش  ص 77 ؛ بایترالا ، فشک  - 7

تنس لها  ءاملع  هاگدید  زا  باهولادبع  نب  دمحم 

تحت هدوب و  یصاخ  تاداقتعا  ياراد  هدمآ ،  ایند  هب  هنییع  رهش  رد  لاس 1115  رد  هک  تیباهو  بتکم  راذگ  ناینب  باهولادبع  نب  دمحم 
رفاک ار  نارگیدو  دـنادیم  ناملـسم  ار  شناوریپو  دوخ  اـهنت  يو  دـیامن ،  یم  یفرعم  كرـشم  رفاـک و  ار  نایعیـش  تاداـقتعا ،  ناـمه  ریثاـت 

یفرعم ننست  لها  ئاملع  هدش ي  دیئأت  ار  وا  دنناد و  یم  ننست  لها  ءاملع  عامجا  دروم  ار  وا  تاملک  شناوریپو  دیامنیم  یفرعم  كرـشمو 
مینک یم  هراشا  نآ  هب  ًالیذ  هک  دنا  هدرک  نایب  یتاملک  وا  هیلع  رب  تنس  لها  ءاملع  زا  يرایسب  تسین و  نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  دننک  یم 

: يوره هللادبع  خیش  -1
دوب طولخم  يراکفا  اب  هک  درک  روهظ  یتوعد  اب  وا  : » دسیون یم  باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد ي  یـشبح  هب  فورعم  يوره  هللادـبع  خـیش 

زا دومن ؛ ءایحا  ار  اهنآ  هتفرگ و  ار  هیمیت  نب  دـمحا  نیدـلا  یقت  ياه  تعدـب  هک  دوب  یـسک  وا  تسا . تنـس  نآرق و  زا  درک  یم  نامگ  هک 
نآ رد  اعد  دصق  هب  ناحلاص  ءایبنا و  زا  واریغ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  تهج  هب  رفس  میرحت  ربمایپ و  هب  لسوت  میرحت  لیبق 

هینـسلا تالاقملا  !...« ) یلع يا  دّمحم  يا  ادخ ! لوسر  يا  دهد : یم  ادن  هنوگ  نیا  هک  یـسک  ریفکت  ادخ و  بناج  زا  تباجا  دیما  هب  ناکم 
( تنس لها  هاگدید  زا  تیباهو  باتک  زا  لقن  هب  ص46 

لالحد ینیز  دمحا  خیش  -2
: دسیون یم  باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد ي  ینامثع  تنطلس  رخاوا  رد  هکم  یتفم  لالحد ، دمحا  خیش 

ار یناسک  وا  هطـساو ي  هب  دنوادخ  دوش و  هارمگ  درم  نیا  هک  تسا  دوز  دنتفگ ، یم  هنیدم  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  دیتاسا  زا  يرایـسب  »
هک دوب  هدرک  ناـمگ  باهولادـبع  نب  دّـمحم  تسویپ . عوقو  هب  اـهنآ  ینیب  شیپ  و  دزاـس . هارمگ  هدومن  یقـش  هدرک و  رود  شدوخ  زا  هک 

كرشم شیپ  لاس  دصشش  زا  مدرم  هکنیا  تسا و  كرـش  زا  يرود  يرازیب و  صلاخ و  دیحوت  هدرک  عارتخا  هک  یبهذم  نیا  زا  شدوصقم 
رب ار  یگمه  دوب  هدش  لزان  ناکرـشم  هرابرد ي  هک  نآرق  تایآ  هک  دوب  یـسک  وا  تسا . هدرک  دـیدجت  ار  ناشنید  هک  هدوب  وا  دـنا و  هدوب 

دلج 2 ص66) هیمالسالا  تاحوتفلا  . ) هدومن لمح  دیحوت  لها 
يدجن هللادبع  نب  دّمحم  خیش  -3

باهولادبع نب  دّمحم  ردپ  هرابرد ي  هلبانحلا » عئارـض  یلع  هلباولا  بحـسلا  » باتک رد  تسا  هدوب  لاس 1295، رد  ، هکم هلباـنح  یتفم  هک  وا 
اب دوب ، ّتیدض  رسپ  ردپ و  نیب  یلو  تفرگ ، ارف  ار  ملاع  مامت  نآ  ترارش  ياه  هلعش  هک  تسا  یتوعد  بحاص  دّمحم  ردپ  وا  : » دسیون یم 

لها زا  یخرب  زا  ، دنا هدید  ار  وا  هک  یناسک  زا  یخرب   ، نم هب  دـنداد  ربخ  دومن . دوخ  توعد  هب  رهاظت  شردـپ  گرم  زا  دـعب  دّـمحم  هکنیا 
دننامه وا  هک  دوبن  یـضار  اریز  دوب ؛ كانبـضغ  دّمحم  شدنزرف  رب  وا  هک  هدوب  دمحم  ردـپ  باهولادـبع  خیـش  رـصاعم  هک  یـسک  زا  ملع ،

مدرم هب  اذل  و  دنز ، رس  وا  زا  یفارحنا  تعدب و  هک  دوب  هدیمهف  يو  دروم  رد  یکریز  هب  و  دوش ، هقف  سرد  هب  لوغشم  شماوقا  ناینیـشیپ و 
خیـش ردارب  نامیلـس ، شدنزرف  زین  تخاس و  رّدقم  دوشب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  و  دینک ، هدهاشم  وا  زا  يّرـش  هک  تسا  دوز  تفگ : یم 
حئارض یلع  هلباولا  بحسلا  . ) تشون وا  رب  دوب  هدرک  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  هک  ار  یبوخ  هیّدر ي  هدوب و  فلاخم  شتوعد  اب  دمحم 

هلبانحلا ص275)
یفنح نیدباع  نبا  -4

: دسیون یم  یفنح  نیدباع  نبا 
( دـننک یم  ریفکت  ار  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  : ) وا لوق  اـم ، ناـمز  جراوخ  باهولادـبع ، دـمحم  ناوریپ  دروم  رد  یبـلطم  »
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هنرگ و  تسا . هدرک  جورخ  ضر )  ) ّیلع ام  ياقآ  رب  هک  تسا  یـسک  نایب  هکلب  تسین ، طرـش  جراوخ  هب  يراذگمان  رد  نیا ، هک  ینتـسناد 
نب دّـمحم  ناوریپ  هرابرد ي  ام  نامز  رد  هک  هنوگنامه  دـنا ، هدرک  جورخ  وا  رب  هک  یناسک  رفک  هب  ناشداقتعا  تسا  یفاک  ناـنآ  دروم  رد 
یلو دـندومن ، بستنم  دوخ  هب  ار  هلبانح  بهذـم  دـندش و  بلاغ  نیمرح  هب  هدرک و  جورخ  دـجن  زا  هک  یناسک  داـتفا ، قاـفتا  باهولادـبع 

ياملع تنس و  لها  نتشک  هار  نیا  زا  تسا و  كرـشم  دشاب  ناشداقتعا  فلاخم  هک  سک  ره  دنناملـسم و  ناشدوخ  اهنت  هک  دندوب  دقتعم 
رکشل لاس 1233  رد  دومن و  بارخ  ار  نانآ  ياهرهـش  هدرک و  دروخ  ار  نانآ  تهبا  تکوش و  دـنوادخ  هکنیا  ات  دنتـسناد ، حاـبم  ار  ناـنآ 

4 ص262) دلج راتخملا  ردلا  یلع  راتخملاّدر  « ) دینادرگ زوریپ  نانآ  رب  ار  نیملسم 
يواص دمحا  خیش  -5

رد تایآ  نیا  هک  هدش  هتفگ  و  : » دسیون یم  نیلالج  ریسفت  رب  دوخ  هیـشاح  رد  باهّولادبع  نب  دّمحم  هرابرد ي  یکلام  يواص  دمحا  خیش 
هنوگنامه دندرمش ، لالح  ار  ناناملسم  لاوما  اهنوخ و  قیرط  نیا  زا  هدومن و  میرحت  ار  تنس  نآرق و  لیوأت  هک  هدش  لزان  یجراوخ  دروم 

، دنتـسه یناسک  دننک  یم  نامگ  هک  تیباهو  مان  هب  زاجح  نیمزرـس  رد  دنتـسه  يا  هقرف  نانآ  و  مینک ، یم  هدهاشم  نانآ  ریظن  رد  نالا  هک 
، دنا ناطیش  بزح  اهنآ  و  دنا ، هتخادنا  یشومارف  هب  ار  ادخ  دای  هدرک و  هبلغ  نانآ  رب  ناطیش  هک  دننایوگ  غورد  نامه  نانآ  هک  دیشاب  هاگآ 

هیدجنلا ص86) ةآرم  « ) دنک عطق  ار  نانآ  هشیر  هک  میهاوخ  یم  میرک  يادخ  زا  دنناراک . نایز  نامه  ناطیش  بزح  هک  دیشاب  هاگآ 
ّدر رد  هک  هدرک  لقن  وا  زا  نالحد  ینیز  نب  دمحا  دیـس  هکم  یتفم  باهولادبع  نب  دّمحم  دـیتاسا  زا  يدرک ، نامیلـس  نب  دّـمحم  خیـش  -6

رطاخ هب  نم  تسا . هدرک  يوریپ  تیاده  زا  هک  یـسک  ره  رب  دورد  باهولادبع ! دنزرف  يا  دیوگ : یم  وا  هب  باطخ  باهولادبع  نب  دّـمحم 
وت اریز  ینک ؛ ریفکت  ار  نیملسم  مومع  يرادن  قح  یناوت و  یمن  وت  و  يراد ... زاب  ناناملـسم  زا  ار  تنابز  هک  منک  یم  تحیـصن  ار  وت  ادخ 

نینمؤم هار  ریغ  زاوا  هک  اریز  تسا ؛ رت  کیدزن  عقاو  هب  هدـش  جراخ  ناناملـسم  مومع  زا  هک  یـسک  هب  رفک  تبـسن  یتما و  نیا  زا  درف  کی 
نانمؤم هار  زج  یهار  زا  دنک و  تفلاخم  ربمایپ  زا  قح  ندش  راکـشآ  زا  دـعب  هک  یـسک  دـیامرف « : یم  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدرک  يوریپ 

، گرگ اـنامه  و  تسا ) يدـب  ماجنارـس  مینک و  یم  لـخاد  خزود  هب  ار  وا  میرب و  یم  دور  یم  هک  یهار  ناـمه  هـب  ار  وا  اـم  دـیامن  يوریپ 
2 ص260) دلج مارحلا  دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  هصالخ  « ) دروخ یم  ار  هدناماو  نادنفسوگ 

: دیوگ یم  باهولادبع  نب  دمحم  هرابرد  يواج  رابجلادبع  نب  هیقف  دّمحم  -7
هحلط ي یسنع ، دوسا  حاجـس ، باّذک ، هملیـسم  لیبق : زا  توبن  نیغورد  نایعدم  رابخا  هعلاطم ي  هب  یناوارف  صرح  شرمع  يادتبا  رد  وا 

یم راهظا  ار  نآ  دـنک  یئاعدا  نینچ  هک  تسناوت  یم  رگا  دـنارورپ و  یم  ار  توبن  ياـعدا  شنهذ  رد  اذـل  و  تشاد ، اـهنآ  لاـثما  يدـسا و 
هک ارچ  روآ ؛ ياج  هب  ّجح  هرابود  تفگ : یم  وا  هب  دوب  هداد  ماجنا  ار  بجاو  جـح  هک  یلاح  رد  دـش  یم  وا  وریپ  یـسک  هاگره  و  تشاد ...
یم یـسک  نوچ  تسا و  هدرکن  طقاس  تندرگ  زا  ار  بجاو  دـشاب و  یمن  لوبق  اذـل  يدوب  كرـش  لاـح  رد  يداد  ماـجنا  هک  لوا ر ا  ّجـح 

زا رفک  اب  زین  تردامو  ردپو  يدوب  رفاک  البق  هک  هدب  یهاوگ  تدوخ  رب  تفگ : یم  وا  هب  نیتداهـش  رکذ  زا  دعب  دوش  شنید  دراو  تساوخ 
یم ار  وا  داد  یم  یهاوگ  نینچ  وا  رگا  درک و  یم  يراج  نابز  هب  ار  دوب  نیـشیپ  ياملع  ناگرزب  زا  یتعامج  هک  نانآ  مسا  و   ، دنا هتفر  ایند 

یسک ره  زین  و  تسا . هدوب  رفاک  لاس  دصشش  مالسا  تما  هک  درک  یم  حیرصت  وا  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  ات  داد  یم  روتسد  هنرگ  تفریذپ و 
اهنوخ و دـیمان و  یم  كرتشم  ار  اهنآ  دـمآ و  یم  باـسح  هب  ناراـکزیهرپ  نیرتهب  زا  هچرگ  دومن  یم  ریفکت  درک  یمن  يوریپ  وا  زا  هک  ار 

یم باسح  هب  دارفا  نیرتدـب  زا  هچرگ  دـننک  يوریپ  وا  زا  هک  تسناد  یم  تباث  یناسک  يارب  ار  نامیا  اـهنت  و  درک . یم  حاـبم  ار  ناـشلاوما 
زا تظفاحم  شفدـه  دـصق و  هک  درک  یم  نامگ  درک و  یم  دراو  صقن  ربمایپ  هب  نوگانوگ  تاراـبع  اـب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  وا  دـندمآ .

لاس 1922م) رصم  پاچ  هیباهولا ص 40  بهذم  یلع  دّرلا  یف  هیمالسالا  صوصنلا  «. ) تسا دیحوت 
يرصم  يدیعص  لاعتملادبع  خیش  -8

: دیوگ یم  نویباهو  هرابرد ي  وا 
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صلاخ لماک و  حلص  هب  یمالـسا  توعد  اریز  تسا ؛ جراخ  مالـسا  حماست  زا  دراد  هک  یتنوشخ  نیا  اب  تیباهو  توعد  هک  تسین  یکـش  »
شزاس اب  هنوگ  نیا  دنراد  حیرص  رفک  هک  ناشنافلاخم  اب  مالسا  رگا  و  درب ... یمن  هانپ  ترورـض  ماگنه  زج  هب  گنج  هب  زگره  دشاب و  یم 

لثم عطق  روط  هب  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  دـننک ، راـتفر  هنوگ  نیا  ناـشنیفلاخم  اـب  هک  تسا  نویباـهو  توعد  هفیظو ي  سپ  دـنک ، یم  هلماـعم 
زا هدز و  ادص  ار  ناگدرم  داقتعا  نیا  اب  هارمه  هچرگ  دنراد ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  نانآ  اریز  تسا ؛ ینلع  ناشرفک  هک  دنتسین  ینارفاک 
رب اریز  دـننک ؛ کمک  نانآ  هب  اه  يراتفرگ  ندـش  فرط  رب  تاجاح و  ياضق  رد  ات  دـننک  یم  اضاقت  اهنآ  زا  دـنهاوخ و  یم  کـمک  اـهنآ 

، مالـسالا یف  نوددـجملا  . ) دـنرادن نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دـسر  یمن  یناسک  كرـش  دـح  هب  ، دـشاب كرـش  اـهراک  نیا  هک  ضرف 
( يدیعص لاعتملادبع 

يرعشا یکلام  یناجیت  فسوی  رهاط  دّمحم  خیش  -9
: دیوگ یم  نویباهو  تادقتعم  هرابرد ي  وا 

هیلع و هللا  یلـص  دّمحم  ام  دیـس  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک  ره  هک  نیا  هب  دندقتعم  نانآ  هک  تسا  نآ  نویباهو  کلهم  لطاب و  تاداقتعا  زا  »
ّدر ترضح و  فیرش  ربق  ترایز  هکنآ  تهج  هب  تسا ؛ كرش  رفک و  هب  موکحم  وا  دیوج ، لسوت  وا  هب  هداتـسرف و  دورد  وا  رب  ات  دور  هلآ 
زا یـسک  زگره  و  دراد . ار  يداقتعا  نینچ  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  دـنروآ . یم  رامـش  هب  ربق  تدابع  ار  وا  هب  لسوت  نآ و  نکاـس  رب  مـالس 

يارب ّتیبوبر  اـی  تیهولا  هبترم  هک  درادـن  ار  هدـیقع  نیا  یـسک  راـفک  زا  یتـح  هکلب  درادـن ، ار  يداـقتعا  نینچ  نیمز  يور  رد  ناناملـسم 
رب هدرک و  هارمگ  ملع  دوجو  اـب  ار  وا  دـنوادخ  هداد و  رارق  شـسفن  ياوه  ار  دوـخ  يادـخ  هک  باهولادـبع  نب  دّـمحم  زج  تسا . قوـلخم 

نیلـسرم و ءاـیبنا  هب  و   . هداد فـیرحت  رییغت و  ار  ثیدـح  نآرق و  اریز  تـسا ؛ هداد  رارق  يا  هدرپ  شمـشچ  رب  هدرک و  رهم  شبلق  شوـگ و 
، تسا رفک  هناگراهچ  ناماما  عامجا  هب  دـمع  يور  زا  اهنآ  هب  ندرک  دراو  صقن  هک  میناد  یم  تسا و  هدرک  دراو  صقن  ناحلاص  ءاـیلوا و 

يا هلیبق  نیرتگرزب  تسا  میمت  هلیبق ي  زا  شلصا  باهولادبع  نب  دّمحم  هک  میناد  یم  زین  .و  دّمحم ام  ياقآ  هب  صفت  ندرک  دراو  ًاصوصخ 
هک یماگنه  دوب  دوخ  لها  دیتاسا و  ردپ و  بضغ  دروم  باهولادبع  نب  دّـمحم  يرآ ، تسا . هداد  رازآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

هکنآ ات  دندومن  یم  درط  تناها  تراقح و  تلذ و  اب  رگید  رهش  هب  يرهـش  زا  ار  وا  دش  یم  راهظا  شدساف  دیاقع  تاداشرا و  اه و  هظعوم 
هار نآ  رد  ار  وا  هدیقع ي  اذل  و  دنتسناد ، یمن  نید  زا  زیچ  چیه  دندوب و  نارچ  ناویح  نیـشن و  هیداب  یگمه  هک  دیـسر  دوخ  لها  رهـش  هب 

ریفکت ار  وا  هکم  ياملع  هک  دوب  لاح  نآ  رد  و  دنک . رـشتنم  ار  دوخ  دیدج  نید  تسناوت  اهنآ  تدعاسم  کمک و  اب  اذل  دـندرک و  کمک 
نادوس ) پاچ  هراغلا ص9  خوراص  «. ) دندومن شعنم  جح  زا  هدرک و 

فیصو جاحلا  نب  دبع  خیش  -10
: دیوگ یم  نویباهو  هرابرد ي  تسا  رصم  یعفاش  ياملع  زا  هک  وا 

ار هچنآ  هدرک و  مایق  ناکم  ره  رد  مالـسا  نید  رد  هنتف  شرتسگ  هب  نامز  نیا  رد  اهنآ  لهاج  ناوریپ  يدـجن و  نویباهو  هک  دیـشاب  هاـگآ  » 
اهنآ يراذگ  تعدب  هزیگنا ي  هدرک و  نایب  ار  اهنآ  لصا  هک  تسا  بجاو  ام  رب  اذـل  و  دـننک . یم  راکنا  هدرک  عامجا  نآ  رب  مالعا  همئا  هک 

ۀلاهجو نییباهولا  تالالض   » ار نآ  مان  هدرک و  اهنآ  ّدر  رد  یباتک  فیلأت  هب  عورش  ادخ  قیفوت  هب  هک  هنوگنامه  مینک ، وگزاب  مدرم  يارب  ار 
... میدیمان نیبهوتملا »

هارمگ هارمگ و  راذگ ، تعدـب  یقرـشم ، يدـجن  باهولادـبع ، نب  دّـمحم  زا  هک  دـنا  قمحا  گنهرف و  یب  ياه  برع  زا  یهورگ  نویباهو 
نانآ و  دندومن ، ّتیعبت  هناروک  روک  وا  زا  مدرم  درک  رـشتنم  نانآ  نایم  رد  ار  دوخ  تسردان  لوصا  هک  یماگنه  و  دننک ، یم  يوریپ  هدننک 

شردپ هکلب  دمآ ، ایند  هب  حلاص  ردام  ردپ و  زا  باهولادبع  نب  دّمحم  دنتشادن ... يوق  یـسایس  كرد  حیحـص و  رّکفت  تردق  زور  نآ  رد 
هنیدم ي هب  ار  دّمحم  شدنزرف  اذل  و  دوب ... نآ  رـشن  ملع و  رادتـسود  ردقلا و  لیلج  رایخا و  ياملع  زا  شندوب  حلاص  اب  باهولادبع  خیش 

دنوادخ یلو  درک ، گنرد  یتدم  راید  نآ  رد  سحن  دنزرف  نآ  دیامن . ملع  بسک  راید  نآ  دیتاسا  زا  ات  داتسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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ار ملع  سورد  تفر و  همّرکم  هکم  يوس  هب  اذلو  درک . كاپ  وا  ثیبخ  دوجو  ثول  زا  ار  دوخ  هنیدـم ي  دومن و  بضغ  رهـش  نآ  رد  وا  رب 
یلو دش  مزالم  یفنح  يدنـس  تایح  دّمحم  خیـش  يدرک و  نامیلـس  نب  دّمحم  لاثما  رهـش  نآ  ناگرزب  اب  تفرگ و  ارف  راید  نآ  دیتاسا  زا 

. دنتـشاد یم  رذح  رب  وا  زا  ار  مدرم  دندمآ و  یم  بضغ  هب  وا  زا  هدرک و  شنزرـس  تمذم و  ار  وا  ًاحیرـص  ناکم  نامز و  ره  رد  وا  دـیتاسا 
ثحبملا یف  نیقیلا  روـن   » باـتک همدـقم ي  «. ) دـندید یم  حـضاو  راکـشآ و  روـط  هـب  ار  نـید  زا  جورخ  داـحلا و  راـثآ  وا  دوـجو  رد  اریز 

«( نیقلتلا
یفنح يواهز ، یقدص  لیمج  -11

: دیوگ یم  وا 
يدنـس تایح  دّمحم  خیـش  يدرک و  نامیلـس  نب  دّمحم  خیـش  هتفرگ  ارف  ملع  وا  زا  هنیدم  رد  باهولادبع  نب  دّـمحم  هک  یناسک  هلمج  زا  »

: دـنتفگ یم  دـندیمهف و  یکریز  هب  ار  داحلا  یهارمگ و  وا  رد  یگمه  تفرگ  ارف  ملع  ناـنآ  زا  وا  هک  یناـسک  رگید  داتـسا و  ود  نیا  تسا 
زین و  داتفا : قافتا  زین  روط  نیمه  و  دزاس . هارمگ  وا  ببس  هب  ار  شناگدنب  زا  یقـش  دارفا  هدرک و  هارمگ  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  دوز 
رذح رب  وا  زا  ار  مدرم  اذل  دندوب و  هتفای  ار  داحلا  وا  رد  یکریز  هب  نامیلـس  خیـش  شردارب  دوب و  حلاص  ياملع  زا  هک  باهولادـبع  شردـپ 

لاس 1323 ه )ـ رصم  پاچ  قداصلا ص16  رجفلا  ...« ) دنتشاد یم 
ناگرزب زا  يرایـسب  راتفگو  دش  نایب  لصف  نیا  رد  هک  دوب  باهولا  دـبع  نب  دـمحم  هرابرد  ننـست  لها  ءاملع  تاملک  زا  یـشخب  اهنت  اهنیا 

. میروذعم اهنا  ندروا  زا  باتک  نیا  شیاجنگ  یمک  رطاخ  هب  هک  دنام  یقاب  ننست  لها 

نویباهو تایانج 

تشک هب  رما  هورگ  نیا  ناگرزب  هلاظ  بتکم  نیا  سیـسات  يادتبا  زا  تسا  ناناملـسم  هب  يدعتو  ملظ  قطنم  نویباهو  قطنم  هک  تهج  نآزا 
ناناملسم زا  يرایسبو  دندیسر  لتق  هب  رفک  كرش و  مکح  هب  نینیدتمو  نیحلاص  زا  يرایسب  روتسد  نیا  قبط  دندرک و  ناناملـسم  راتـشکو 

يدصق هک  دوب  يا  هلاظ  هقرف  دوجو  هطساوب  اهنا  همهو  دندش  هویب  نانز  زا  يرایسبو  میتی ،  لافطا  زا  يرایسبو  هدنار ،  دوخ  رایدو  رهـش  زا 
هب ؛  درادـن يزیچ  دوخ  نیگنن  هماـنراک  رد  يدـلپو  تیاـنج  زج  زا  هک  یهورگ  ناـمه  تشادـن ،  ناناملـسم  نیب  اـم  هقرفتو  هقرف  داـجیا  زج 
رد نّویباّهو  تراغ  لتق و  - 1 میوش . انـشا  هورگ  نیا  اب  شیپ  زا  رتشیب  ات   ، مینک هراشا  تایانج  نیا  زا  یـشخب  هب  لـصف  نیا  رد  هک  تساـج 
هب درک و  کیرحت  ار  نیشن  هیداب  بارعا  تعدب ، كرش و  رفک ، ماهتا  هب  ناناملسم  هیلع  داهج  مالعا  اب  باّهولادبع  نب  دّمحم  دجن : هقطنم 

نانآ لاوما  دیشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  مدرم  نیشن ، ناملسم  ياهاتسور  اهرهش و  هب  هلمح  اب  تخاس و  مهارف  يرکشل  دوعس ، نبا  کمک 
فارطا دـجن و  هقطنم  رد  هک  نّویباـهو  هناـمحر  یب  راتـشک  زا  هنوـمن  دـنچ  هب  شخب  نـیا  رد  (. 1) دومن تراـغ  یگنج  میاـنغ  ناونع  هب  ار 

لآ خروم  هّللا ، دـبع  نب  نامثع  رـشب  نبا  اه : هزاغم  تراغ  اه و  لخن  عطق  ناناملـسم و  راتـشک  فلا : مینک . یم  هراشا  هتفرگ ، ماجنا  ضایر 
نّویباهو  توعد  زاغآ  هراب  رد  دوعس 

________________________________________

. 76 13 اه ، یباّهو  یسررب  دقن و  هچخیرات  ص 31 و  ج 1 ، دوعس ، لآ  خیرات  ،ص 95 ؛ تاوزغ موس  لصف  دجن ، خیرات  ك : ر . ( 1)
________________________________________

نیمزرـس لها  اب  داهج  دصق  هب  يا  هّدع  اب  هارمه  زیزعلا  دبع  دسیون : یم  كرـش  ماهتا  هب  هانگ  یب  مدرم  راتـشک  تشک و  دـجن و  هقطنم  رد 
لتق هب  مه  ار  نانآ  نادرم  زا  يدادعت  درک و  عطق  ار  نانآ  ياه  ناتسلخن  زا  یـشخب  دروآرد و  هرـصاحم  هب  ار  نانآ  درک و  تکرح  قداث » »
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ار اه  هزاغم  تشک و  ار  نادرم  زا  رفن  تشه  َملُد »  » هقطنم رد  درک و  تکرح  جرُخ »  » تمس هب  داهج  دصق  هب  زیزعلا  دبع  سپـس  (. 1) دناسر
يرایـسب نارتش  تشک و  ار  يا  هّدع  تفر و  جْرُخ »  » و َملُد » «، » ادَمَْرث «، » ناْجعَن  » نیمزرـس هب  هاگ  نآ  درک و  تراغ  دوب ، لاوما  زا  ّولمم  هک 

« هحوفنم  » دراو داهج  دصق  هب  زیزعلادبع  دسیون : یم  همادا  رد  رشب  نبا  یعارز : تالوصحم  ندیشک  شتآ  هب  ب : (. 2) تفرگ تمینغ  هب  ار 
زین ار  رفن  هد  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  نارتش  نادنفسوگ و  تارهاوج ، زا  یمیظع  شخب  دیشک و  شتآ  هب  ار  نانآ  یعارز  تالوصحم  دش و 

(. 3) دیناسر لتق  هب 
________________________________________

ماقأف مهلیخن  نم  ائیش  عطقو  لاتق  مهنیب  عقوو  مهرـصاحو  مهلزانو  قداث  دلب  دصقو  نیملـسملا  عیمجب  ایزاغ  هللا  همحر  زیزعلا  دبع  راس  ( » 1)
یلإ زیزعلا  دبع  ازغ  ( 2 . ) ص 34 دجملا ، ناونع  لاجر .» ۀـینامث  نیملـسملا  نم  لتقو  لاجر ، ۀـینامث  دـلبلا  لهأ  نم  لتقو  اماّیأ ، کلذ  یلع 

نب ةدوع  اولتقو  ناْجعَن  دـلب  لهأ  یلع  اوراغأ  ّمث  لاومأ ، اهیف  نیکاکد  اهب  اوبهنو  لاجر  ۀـینامث  اهلهأ  نم  لـتقو  َملُدـلا  لـهأب  عقوأـف  جرخلا 
نب كرابم  وزغلا  نم  بیـصأو  لاجر  ۀعبرأ  اهلهأ  نم  لتقو  ادَمَْرث )  ) دـلب یلإ  هشویجب  زیزعلا  دـبع  راس  ماّیأ  دـعب  ّمث  هنطو ، یلإ  عجرو  یلع 

ناونع اریثک . ًالبإ  مهیلع  منغو  لاجر  ۀعبـس  مهعزف  نم  لتقو  اهلهأ  لتاقف  جْرُخلا ) و( َملُدـلا )  ) دـصقو اعجار  ّرک  زیزعلا  دـبع  ّنإ  ّمث  عورزم .
بارعألا نم  لتقو  اریثک  ًالبإ  مهنم  منغو  مهللح  نم  اریثک  ذخأو  رانلا !؟ اهعورز  یف  لعـشأو  ۀحوفنم  زیزعلا  دـبع  ازغ  ( 3 . ) ص 43 دجملا ،

ص 43 . دجملا ، ناونع  لاجر ». ةرشع 
________________________________________

، زیزعلا دبع  رسپ  هّللا  دبع  روتسد  هب  رجف  عولط  زا  سپ  دندش و  همْرَح »  » هقطنم دراو  هاگنابش  زیزعلا  دبع  رکشل  رادراب : نانز  نینج  طقس  ج :
هک يا  هنوگ  هب  دروآرد  هزرل  هب  ار  رهـش  اـهریت ، بیهم  يادـص  دـندرک و  يزادـناریت  رهـش  فرط  هب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  نازادـناریت 

رارف ناکما  هن  تمواقم و  ناوت  هن  رهش ، مدرم  دمآرد و  هرصاحم  هب  رهش  هداتفا و  تشحو  هب  مدرم  دندرک و  طقـس  هلماح ، نانز  زا  یـضعب 
ّرفف دسیون : یم  ضایر  هب  نویباهو  هلمح  هراب  رد  رشب  نبا  یگنشت : یگنسرگ و  رثا  رد  ضایر  مدرم  ندش  هتـشک  د : (. 1) دنتشاد ار  رهش  زا 

جورخلا نیدصاق  ءابهـسلا  یف  ۀّیربلا  یلإ  مههوجو  یلع  اوبره  دـحأ ، یلع  دـحأ  يولی  لافطألاو ال  ءاسنلاو  لاجرلا  هتقاس  یف  ضایرلا  لهأ 
رکـشل هلمح  ندینـش  اب  ناکدوک  نانز و  نادرم ، همه  ضایر ، لـها  (2 ؛) اشطعو اعوج  ریثک  قلخ  مهنم  کلهف  فیـصلا ، لصف  یف  کـلذو 

نآ  زا  دنتشاذگ ، رارف  هب  اپ  تشحو ، سرت و  زا  نویباهو 
________________________________________

ةدحاو ۀعفد  قدانبلا  اوروثف  اهروثی ، قدـُنب  بحاص  یلع  هّللا  دـبع  رمأ  حبـصلا  رجفنا  اّملف  نوعجاه . . .  مهو  لیللا  یف  ۀـمْرَح  دالب  اوتأ  ( 1)
(2 . ) ص 67 دجملا ، ناونع  جرخم . الو  ةردق  مهل  سیلو  مهیلع  تطبضدق  دالبلا  اذإو  اوعزفف  لماوحلا ، ضعب  طقسو  اهلهأب  دلبلا  ّتجتراف 

ص 60 . دجملا ، ناونع 
________________________________________

همادا رد  رشب  نبا  نایرارف : راتشک  ه : دندرپس . ناج  یگنشت  یگنسرگ و  رثا  رد  يدایز  ّتیعمج  دوب ، ناتسبات  لصف  رد  هلمح  نیا  هک  ییاج 
یف لعج  زیزعلا  دبع  ّنإ  ّمث  نومنغیو . نولتقی  مهرثأ  یف  اوراسف  ًالیلق  ّالإ  اهلهأ  نم  ۀیلاخ  اهدجو  ضایرلا  زیزعلا  دبع  لخد  اّملف  دیوگ : یم 
ّالإ اهلیخنو  اهتویب  کلمو  کلذ  ریغو  عاتمألاو  ماعطلاو  حالـسلاو  لاومألا  نم  دـلبلا  یف  ام  عیمج  زاـحو  اـهیف . اـم  نوظفحی  اطاّبـض  تویبلا 

تشک و ار  يا  هّدع  درک و  لابند  ار  نایرارف  هدنامن ، رهش  رد  یـسک  مدرم ، زا  یکدنا  زج  دید  دش  ضایر  دراو  زیزعلا  دبع  یتقو  (1 ؛) ًالیلق
هاگ نآ  دننک و  تظفاحم  ناشنابحاص ، زا  یلاخ  ياه  هناخ  زا  داد  روتـسد  اه  هطرـش  هب  و  تفرگ . تمینغ  هب  دنتـشاد  دوخ  اب  هک  ار  یلاوما 

و: دروآرد . دوخ  فّرصت  هب  ار  اه  ناتسلخن  اه و  هناخ  بلاغ  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  اه  هناخ  لیاسو  ییاذغ و  داوم  اه ، هحلسا  لاوما ، مامت 
یلـص هیلع  ةالـصلا  نم  نوعنمیو  دسیون : یم  همرکم  هّکم  یتفم  نالحد  ینیز  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دورد  مرج  هب  نذؤم  نتـشک 
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یلع  یلصو  انّذءوم  ناکو  یمعأ ،  ناک  احلاص  ًالجر  ّنأ  یتح  ناذألا ؛ دعب  ربانملا ، یلع  ملسو  هیلع  هّللا 
________________________________________

نامه . ( 1)
________________________________________

ام کل  تعّبتت  ولو  لتقف ، لتقی  نأ  هب  رمأف  باهولا  دبع  نبا  یلإ  هب  اوتأف  مهنم ،  عنملا  ناک  نأ  دعب  ناذألا ، دـعب  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 
هب ناتسرف  دورد  زا  اه  یباّهو  ملعأ ؛ یلاعتو  هناحبـس  هّللاو  ۀیافک  ردقلا  اذه  یفو  قاروألاو . رتافدلا  تألمل  کلذ ، لاثمأ  نم  هنولعفی  اوناک 
زا سپ  تفگ و  یم  ناذا  هک  ییانیبان  حلاص  درم  دندرک ، یم  تعنامم  ناذا ، زا  سپ  ربانم و  يور  رب  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ [  ربمایپ 
هب ار  انیبان  نذؤم  داد  روتسد  وا  دندروآ و  باّهولا  دبع  نب  دمحم  دزن  ار  نآ  داتسرف ، تاولـص  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا [ لوسر  هب  ناذا 

اهرتفد مسیونب ، مهاوخب  ار  نویباّـهو  تشز  ياـهراک  نیا  دـننام  رگا  دـیوگ : یم  همادا  رد  نـالحد  ینیز  دنتـشک . ترـضح ، رب  دورد  مرج 
هّللا َّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  یهلا  روتـسد  نآرق و  صن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  هـب  دورد  هـک  نـیا  اـب  (. 1) دش دهاوخ  ّولمم 
دورد يارب  ینامز  یناکم و  دیق  هنوگ  چیه  هفیرش  هیآ  رد  (. 2 «) امِیلْسَت اوُمِّلَسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئَالَمَو 

داتسرف . دورد  یمارگ  ربمایپ  هب  دوش  یم  اجک  ره  تقو و  ره  ینعی  هدشن  رکذ  ترضح  هب 
ره بلق  هدرک و  هایس  ار  خیرات  هحفص  یتسار  هب  لاس 1216 ، رد  یّلعم  يالبرک  رد  نویباهو  راتشک  البرک : نایعیش  هنامحر  یب  راتـشک  . 2

دسیون : یم  ینالجع  رینم  رتکد  دروآ . یم  درد  هب  ار  هدنناوخ 
________________________________________

. 56 بازحألا : ( 2 . ) ص 20 هیباهولا ، هنتف  ( 1)
________________________________________

كاذ موی  اوجرخ  دق  اوناک  ءالبرک  لاجر  نأل  نیفعـضتسملا  لاجرلا  نم  لیلق  ددـع  الإ  ةدـلبلا ، یف  نکی  ملو  يدـنج  فلأ  رـشع  انثا  لخد 
دحاو موی  یف  ایاحـضلا  ددع  ردقف  مهودجو ، نم  لک  نّویباّهولا  لتقف  ریدـغلا ، موی  نینمءوملا  ریمأ  مامإلا  ربق  ةرایزل  فرـشألا  فجنلا  یلإ 

هاپـس رفن  رازه  هدزاود  (1 ؛) ۀـنیمثلا تابوهنملاب  اهتقاط  قوف  تلمح  ریعب  یتئام  نأ  لاقیو  فصولا  قوف  ناکف  بلـسلا  اـمأو  فـالآ ، ۀـثالثب 
فرشا فجن  هب  ریدغ  دیع  تبـسانم  هب  البرک  مدرم  رتشیب  هک  یلاح  رد  دندش  البرک  دراو  زیزعلا  دبع  دنزرف  دوعـس ، یهدنامرف  هب  نّویباّهو 

سک ره  هب  نّویباّهو  هاپس  دندوب . هدنامن  اه  ناوتان  اهریپ و  زا  یکدنا  هّدع  زج  رهـش  رد  دندوب و  هتفر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترایز  هب 
نآ هک  دش  یم  هتفگ  دوبن و  فصو  لباق  البرک  زا  هدش  تراغ  لاوما  دیسر و  رفن  رازه  هس  زرم  هب  اه  هتشک  رامآ  دنتشک و  دندروخرب ، هک 

نّویباّهو دنک : یم  لقن  رضخ ، خیش  هعومجم  زا  فجن  خیرات  رد  يورغ  يراق  دمحم  دندرب . تراغ  هب  البرک  زا  نیگنـس  راب  رتش  زور 200 
اه نآ  دندرک . تسرد  هوهق  مرح ، هلبق  فرط  ناویا  رد  نآ  اب  دـندنازوس و  دنتـسکش و  دوب  بوچ  زا  هک  ار  رهاظم  نب  بیبح  ربق  قودـنص 

رشب نب  نامثع  خیش  (. 2) دنتفاین قیفوت  دوب ، نینهآ  ياه  هکبش  ياراد  نوچ  اما  دننکشب ، مه  ار  نیسح  فیرـش  ربق  قودنـص  دنتـساوخ  یم 
ربق  يور  قودنص  و  دنتخاس ، ناریو  ار  ءادهشلا ) دیس   ) ربق يور  دبنگ  دسیون : یم  هدوب  دجن  لها  دوخ  هک  یباهو  رگید  خّروم 

________________________________________

ص 52 . يرسلا ، يرغلا  فجنلا  خیرات  یف  يرغلا  ۀهزن  ( 2 . ) ص 126 هیدوعسلا ، ۀیبرعلا  خیرات  ( 1)
________________________________________

نآرق هرقن و  الط ، شرف ، سابل ، حالس ، لام ، زا  رهـش  رد  هچنآ  و  دنتفرگرب ، دندوب ، هدناشن  نآ  رد  رگید  تارهاوج  توقای و  دّرمز ، هک  ار 
لاس رد  دسیون : یم  تسا  یباّهو  دوخ  هک  راتخم  نیدلا  حالـص  (. 1) دنتفر نوریب  رهـش  زا  رهظ  کیدزن  دندرک و  تراغ  دنتفای  سیفن  ياه 

هب هدـعق  يذ  هام  رد  درک . تکرح  قارع  دـصق  هب  طاقن  رگید  زاجح و  بونج ، ریاشع  دـجن ، مدرم  زا  یهوبنا  رگـشل  اـب  دوعـس  ریما   1216
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لاوما و اب  رهظ  کیدزن  تشک و  دـندوب ، رازاب  هچوک و  رد  هک  ار  مدرم  رتشیب  درک و  بارخ  ار  رهـش  يوراب  جرب و  مامت  وا  دیـسر . ـالبرک 
ره مهس و  کی  هدایپ  ره  تبـسن  هب  ار  هّیقب  تشادرب و  دوعـس  دوخ  ار  هدش  تراغ  لاوما  سمخ  هاگ  نآ  دش . جراخ  رهـش  زا  ناوارف  میانغ 

دراو هناریگ  لفاغ  تروص  هب  نویباّهو  دسیون : یم  یباّهو  ناخّروم  زا  يدجن  نامثع  خیش  (. 2) دومن میسقت  نایرگشل  نیب  مهس ، ود  هراوس 
رد هچ  نآ  دندرک و  بارخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  يور  دنتشک ؛ اه  هناخ  رازاب و  هچوک و  رد  ار  اج  نآ  لها  زا  يرایسب  دندش و  البرک 
رد رهظ  کیدزن  دندوبر . دنتفای ، سیفن  ياه  نآرق  الط و  شرف ، سابل ، هحلسا ، لاوما ، زا  رهـش  رد  هچره  دندرب و  لواپچ  هب  دوب  هّبق  لخاد 

، بش کی  رد  نویباّهو  : » دنـسیون یم  یخرب  (. 3) دـندش جراخ  رهـش  زا  دـندوب ، هتـشک  ار  البرک  یلاها  زا  رفن  رازه  ود  هب  بیرق  هک  یلاح 
 ________________________________________ لتق هب  ار  رفن  رازه  تسیب 

ج 1، دجن ، خیرات  یف  دجملا  ناونع  ( 3 . ) ص 73 ج 3 ، هیدوعسلا ، ۀکلمم  خیرات  ( 2 . ) ص 121 ج 1 ، دجن ، خیرات  یف  دـجملا  ناونع  ( 1)
لاس 1216 . ثداوح  ص 121 ،

________________________________________

بیرق هک  مدید  فجن ، البرک و  زا  روبع  ندنل و  زا  تشگرب  ماگنه  دسیون : یم  دوخ  همانرفـس  رد  یناهفـصا  بلاطوبا  ازریم  (. 1 «) دندناسر
رازه جنپ  زا  شیب  نانآ  دنداد . یم  رـس  ( 2 «) نیرفاکلا اوحبذاو  نیکرـشملا  اولتقا   » راعـش دندش و  البرک  دراو  یباّهو  رفن  رازه  جنپ  تسیب و 

هدیرب رس  ياه  ندب  زا  نوخ  و   ، رپ ناگتشک  هشال  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سّدقم  نحـص  تشادن ، باسح  اه  یمخز  دنتـشک و  ار  رفن 
دنهد یمرـس  هیرگ  دننک و  یم  لقن  ار  شارخ  لد  هثداح  نآ  مدرم ، هک  مدید  متفر ، البرک  هب  رگید  راب  هام  هدزای  زا  سپ  دوب . ناور  هدـش ،

(. 3) دش یم  تسار  مادنا  رب  اهوم  نآ ، ندینش  زا  هک  يا  هنوگ  هب 
هلمح فرـشا  فجن  هب  نویباّـهو  لاـس  نآ  رد  نوـچ  دـش . زاـغآ  لاـسزا 1214 ه ق  قارع  هب  نویباّـهو  هلمح  فرـشا : فـجن  هب  هـلمح  . 3
دقرم مادهنا  يارب  یهورگ  زین  لاس 1215  رد  (. 4) دنتـشک ار  اه  نآ  زا  رفن  دصیـس  دنتفرگ و  ار  اه  نآ  يولج  لعازخ  برع  یلو  دندومن ،

دندش و  ریگرد  بارعا  زا  يا  هّدع  اب  ریسم  رد  هک  دندش  فرشا  فجن  مزاع  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  رّهطم 
________________________________________

(4 . ) ص 408 یبلاط ، ریـسم  ( 3 . ) دـینک حـبذ  ار  نارفاک  دیـشکب و  ار  ناکرـشم  ( 2 . ) ص 162 اه ، یباّـهو  یـسررب  دـقن و  هچخیراـت  ( 1)
ص 337 . نایباهو ،

________________________________________

لاس 1216 رد  (. 2) دنداد ماجنا  فجن  البرک و  رهـش  هب  يدیدش  تالمح  راب  نیدنچ  لاس  هد  هب  کیدزن  تّدـم  رد  (. 1) دندروخ تسکش 
یلو دندش ، فرشا  فجن  یهار  رگشل  نامه  اب  مالسلا  هیلع  ینیـسح  مرح  تمرح  کته  البرک و  لها  هنامحر  یب  راتـشک  زا  سپ  نّویباّهو 

نوریب اه  لزنم  زا  اه  نز  یّتح  دنتـساوخرب ؛ هلباقم  هب  یعافد  یگدامآ  البرک و  تراغ  راتـشک و  يارجام  زا  یهاـگآ  ببـس  هب  فجن  مدرم 
هب دنتسناوتن  اه  یباّهو  هاپس  هجیتن  رد  دنوشن ، نّویباّهو  لواپچ  راتشک و  ریسا  ات  دندرک  عافد  هب  کیرحت  عیجـشت و  ار  دوخ  نادرم  دندمآ و 

ياراد رهش  نوچ  یلو  دندرب ، هلمح  فرشا  فجن  هب  دوعس »  » یگدرکرس هب  نویباّهو  ای 1221  لاس 1220  رد  (. 3) دنوش دراو  فجن  رهش 
رفن تسیود  دودح  رد  ینید  مولع  بالط  مدرم و  زا  یعمج  هوالع  هب  درک ، یم  تظافح  ار  رهـش  یقدنخ  زین  نوریب  رد  و  دوب ، وراب  جرب و 

، دندوب رهش  زا  عافد  لوغشم  زور  هنابـش  دوب ، ریلد  يدرم  دوخ  هک  رـصع  ملعا  عجارم  زا  ءاطغلا ) فشاک   ) یفجن رفعج  خیـش  يربهر  تحت 
فـــــجن و هزاورد  ره  رب  وا  دوـــــب و  هحلــــــسا  راـــــبنا  ءاـــــطغلا  فشاـــــک  رفعج  خیــــــش  هناـــــخ  دـــــندربن . شیپ  زا  يراـــــک 

________________________________________

ص ج 1 ، اهرضاحو ، فجنلا  یـضام  ( 3 . ) ص 92 ج 1 ، ۀّیدوعـسلا ، ۀکلمملا  خیرات  ( 2 . ) ص 325 ج 1 ، اهرضاحو ، فجنلا  یـضام  ( 1)
. 325
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________________________________________

حاتفم بحاص  یلماع  داوج  دیس  و  لالش ، رضخ  خیش  فجن ، نیسح  خیش  دوب . هتـشاداو  عافد  هب  ار  مدرم  بالط و  زا  یعمج  یجرب  ره  رد 
هدزناپ هلمح  نیا  رد  دوعس  ياوق  دنـشاب . یم  هزاوآ  دنلب  نادرم  زا  هک  دندوب  رهـش  عفادم  ياملع  هلمج  زا  باتکالم  يدهم  خیـش  همارکلا و 

یم عافد  یتخـسرس  اب  فجن  ناعفادم  و  دنوش ، رهـش  دراو  دنتـسناوتن  دندرک  یعـس  هک  نادنچ  اه  یباّهو  دوب . وجگنج  روسج  یباهو  رازه 
ناعفادم هنادرم  عافد  اب  یلو  دننک ، لاغشا  ار  رهـش  دوب  کیدزن  دندمآ و  الاب  رهـش  راوید  زا  اه  یباّهو  زا  یخرب  اهزور  زا  یکی  رد  دندرک .

شتآ ریز  ار  نویباّـهو  اـهوراب  جرب و  رهـش و  نورد  زا  ناعفادـم  نوچ  فجن  هرـصاحم  تدـم  رد  دنتـسشن . بقع  و  دـندش ، هجاوم  حلـسم 
فجن یلاها  تشگزاب . فرشا  فجن  زا  دیماان  شتارفن  هیقب  اب  دوعس  ماجنارـس  دنناسر . لتق  هب  ار  اه  نآ  زا  رفن  دصتفه  دنتـسناوت  دنتـشاد ،

اجنآ نزخم  رد  دنتخاس و  لقتنم  نیمظاک  هب  اجنآ  زا  دادغب و  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هنازخ  دوعـس ، ياوق  ندیـسر  زا  لبق 
هب دوعس  هلمح  هب  عجار  يدجن  خروم  رشب  نبا  دنام . نوصم  یشحو  رگتراغ  موق  نآ  دربتسد  زا  لاوما  نا  هنوگ  نیدب  و  دنداهن ، تعیدو  هب 

فجن  ) قارع رد  فورعم  رهـش  نوریب  رد  نآ  یحاون  دجن و  زا  یهوبنا  هاپـس  اب  دوعـس  لاس 1220  رد  : » دسیون یم  دـجن  خـیرات  رد  فجن 
نوچ دننک . بارخ  ار  رهـش  يوراب  داد  روتـسد  و  تخاس ، هدنکارپ  رهـش  فارطا  رد  ار  اه ) یباّهو   ) نیملـسم هاپـس  و  دـمآ ، دورف  فرـشا )

نیفرط نایم  هک  یگنج  رد  دـننک . روبع  نآ  زا  دنتـسناوتن  دـندرک و  دروخرب  قیمع  ضیرع و  یقدـنخ  هب  دـندش ، کیدزن  رهـش  هب  وا  نارای 
، رهش ياهجرب  اهوراب و  يور  زا  يزادناریت  رثا  رد  داد  يور 

________________________________________

ینعی دعب  لاس  رد  دوعس  (. 1 «) دنتخادرپ فارطا  یحاون  تراغ  هب  و  دنتسشن ، بقع  رهـش  زا  زین  اه  نآ  دندش . هتـشک  نویباّهو )  ) زا یعمج 
فـشاک يربهر  هب  رهـش  ناعفادم  دید  نوچ  یلو  درب ، هلمح  فرـشا  فجن  هب  یباهو  روسج  يوجگنج  رازه  تسیب  اب  رگید  راب  زین   1222

(. 2) دروآ يور  هلح »  » رهش هب  و  تخاس ، اهر  ار  فجن  دنتسه  عافد  هدامآ  کنفت  پوت و  اب  ءاطغلا 
رد دـندومن . بیرخت  ار  نید  ناگرزب  راثآ  مامت  هّکم  رب  ندـش  طلـسم  زا  سپ  لاس 1218  رد  نویباّهو  هکم : رد  ناـگرزب  راـثآ  بیرخت  . 4

هجیدخ ترضح  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هاگداز  هّبق  نینچمه  ار و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هاگداز  هّبق  یّلَعُم » »
مامت رد  هدرک و  بیرخت  ار  دوب  مزمز  يور  رب  ادخ و  هناخ  فارطا  رد  هک  یناتساب  راثآ  دندرک . ناسکی  كاخاب  ناریو و  ار  رکبوبا  یتح  و 

یم یناوـخ  زاوآ  صقر و  هـب  دـندز و  یم  لـبط  بـیرخت  ماـگنه  دـندرک و  یم  دوباـن  ار  نیحلاـص  راـثآ  دـندش  یم  طلــسم  هـک  یقطاـنم 
تیب مدـه  اوضراعت  ملو  متیـضر  دـسیون : یم  یباهو  ياملع  هب  باـطخ  تیوک  ّتنـس  لـها  گرزب  ياـملع  زا  یکی  یعاـفر  (. 3) دنتخادرپ

نینمؤملا  ّمأ  يربکلا  ۀجیدخ  ةدّیسلا 
________________________________________

رب یناود  یلع  اناوت  ققحم  همدقم  ج 5 ص512 ، ۀمارکلا ، حاتفم  هب : هدوش  عوجر  ( 2 . ) ص 137 ج 1 ،  دجن ، خیرات  یف  دجملا  ناونع  ( 1)
یتربجلا .»  » خیرات زا  لقن  هب  ص 27 ، بایترالا ، فشک  ( 3 . ) ص 41 ینیوزق ، نسح  دمحم  دیس  یباهو  هقرف  باتک 

________________________________________

متکـسو لالجلاو ، ةّزعلا  ّبر  نم  هیلع  لّوألا  یحولا  طبهم  وه  يذـلا  ناکملا  هلآو ، هیلع  هّللا  یلـص  نیملاعلا  ّبر  لوسرل  یلوـألا  ۀـبیبحلاو 
هلوسر نم  ءایحلا  نیأو  هّللا ؟ نم  فوخلا  نیأف  تاضیمو ، ءالخ  تویبو  هایم  تارود  همده  دعب  ناکملا  نوکی  نأ  نیـضار  مدهلا  اذـه  یلع 
دیداد تیاضر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبیبح  نیلّوا  يربک  هجیدخ  نینمؤملا  ما  هناخ  بیرخت  هب  امـش  (1 ؛) مالسلاو ةالصلا  هیلع  میرکلا 

دـیدرک و باختنا  توکـس  تیانج  نیا  ربارب  رد  و  دوب . نآرق  یحو  لوزن  لحم  ناکم  نآ  هک  نیا  اب  دـیدادن  ناـشن  لـمعلا  سکع  چـیه  و 
؟ دینک یمن  ءایح  میرک  ربمایپ  زا  و  دیسرت ؟ یمن  ادخ  زا  ارچ  سپ  دوش . لدبم  ییوشتـسد  تلاوت و  هب  سدقم  ناکم  نآ  هک  دیداد  تیاضر 
اب هک  دش ، لیدبت  تاناویح  شورفو  دیرخ  لحم  هب  ناریو و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هاگداز  دـسیون : یم  همادا  رد  یعافر 
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میمـصت ریخا  ياه  لاس  نیا  رد  نویباّهو  امـش  دـیدرگ ...  لّدـبم  هناـخباتک  هب  دـمآ و  رد  نویباّـهو  لاـگنچ  زا  ّریخ ، حـلاص و  دارفا  شـالت 
هللا یلـص  یمارگ  لوسر  تدالو  لحم  يدوبان  تهج  ار  دوخ  شالت  مامت  دینک ، هدایپ  ماقتنا  دیدهت و  قیرط  زا  ار  دوخ  موش  تاّین  دـیتفرگ 
یلو دـیتفرگ ، ار  سدـقم  ناکم  نآ  ندرک  ناریو  زّوجم  يدوعـس  گرزب  ءاملع  اه و  ّتیـصخش  زا  یّتح  دـیتسب ، راک  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و 

تشاد . زاب  نیگنن  راک  نیا  زا  ار  امش  درک و  هظحالم  ار  نآ  موش  بقاوع  دهف ، کلم 
________________________________________

یطوبلا . ناضمر  دیعس  دّمحم  رتکد  همدقم  اب  یعافرلا ، مشاه  دّیسلا  نب  فسوی  فیلأت : ص 59 . دجن » ءاملع  انناوخإل  ۀحیصن  ( 1)
________________________________________

 ! ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  قح  رد  هک  تسا  ییافو  یب  هچ  نیا  دنز !؟ یم  رـس  امـش  زا  هک  تسا  يا  هنابدا  یب  راک  هچ  نیا 
تیاده مالسا  رون  يوس  هب  كرش  ياه  یکیرات  زا  ار  ام  دادجا  امـش و  ام و  ترـضح ، نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیراد  یم  اور 

. دش دهاوخن  امش  بیصن  ییایح  یب  زج  ضوح ، رانک  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هدهاشم  ماگنه  هب  هک  دینادب  دومرف !؟
هدیدرگ شجنر  بجوم  هک  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبن  نآ  كاپ  راثآ  يدوبان  رد  ار  دوخ  تواقـش  هجیتن  هک  دینادب  نیقی  هب  و 

ربق هدرک و  دوبان  ار  تیبلا  لآ  نینمؤملا و  تاهّما  هباحص و  روبق  راثآ  دسیون : یم  رگید  ياج  رد  یعافر  (. 1) درک دیهاوخ  هدهاشم  تسا ،
شتآ  هب  نیزنب  اب  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یمارگ  ردام  بهو  تنب  هنمآ 

________________________________________

ۀعقبلا  ) یهو الأ  ملـسو  هلآو  هیلع  یلاعت  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  راثآ  نم  ۀیقابلا  ۀـعقبلا  مدـه  مکبأد  متلعجو  نولواحت  متلز  الو  متلواح  ( 1)
مترصف ۀمّرکملا .) ۀّکم  ۀبتکم   ) یه ۀبتکم  یلإ  نوحلاصلا  ۀلیحلاب  اهلوح  ّمث  مئاهبلل ، اقوس  تلعُج  ّمث  تمدُه ، یتلا  اهیف ،) دلو  یتلا  ۀفیرشلا 

کلذ یلع  اهومتّضرحو  ۀطلسلا  متیدعتـساو  همدهب  ۀحارـص  متبلاطو  رئاودلا  هب  نوّصبرتتو  ماقتنالاو ، دیدهتلاو  ّرـشلا  نویعب  ناکملا  نومری 
کلملا نیفیرشلا  نیمرحلا  مداخ  ّنأ  ریغ  کلذب ) حیرص  طیرش  يدنعو   ) ۀلیلق تاونـس  لبق  مکئاملع  رابک  ۀئیه  نم  کلذب  رارق  ذاّختا  دعب 
مکاّیإو هب  هّللا  انجرخأ  يذلا  میرکلا  ّیبنلا  اذهل  ءافولا  ۀّلقو  بدألا  ءوس  ایف  هدّـمجو . مکبلط  لهاجت  بقاوعلاب  فراعلا  میکحلا  لقاعلا  دـهف 

وأ لوقلاب  ءاوس  اهّیبن  هرکت  ۀقرف  ءاقـشو  سؤب  ایو  فیرـشلا ! هضوح  یلع  دورولا  موی  هنم  ءایحلا  ۀـّلق  ایو  رونلا ! یلإ  تاملظلا  نم  دادـجألاو 
ص 60 . دجن ، ءاملع  انناوخإل  ۀحیصن  هراثآ .! وحمل  یعستو  هرّقحتو  لمعلاب 

________________________________________

(. 1) دیتشاذگن یقاب  اه  نآ  زا  يرثاو  دیدیشک 
شتآ تسا ، یقاب  هشیمه  يارب  نآ  حـیبق  راثآ  دـش و  بکترم  نویباّـهو  هک  يزیچ  نیرت  كاـندرد  گرزب : ياـه  هناـخباتک  ندز  شتآ  . 5
یّطخ هخـسن  رازه  زا 40  شیب  ریظن و  مـک  ردـقنارگ و  باـتک  ناوـنع  رازه  زا 60  شیب  هک  دوب  ۀـّیبرعلا » ۀـبتکملا   » گرزب هناـخباتک  ندز 

هیلع یلع  یّطخ  راثآ  نینچمه  شیرق و  راّفک  نایدوهی ، ّتیلهاج ، نارود  یّطخ  راثآ  زا  یخرب  اـه  نآ  ناـیم  رد  هک  تشاد  درف  هب  رـصحنم 
ّطخ هب  دیجم  نآرق  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هباحـص  زا  یخرب  دایز و  نب  قراط  دیلو ، نب  دلاخ  رمع ، رکبوبا ، مالـسلا ، 

هک ییاه  تب  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ياه  حالـس  عاونا  هناخباتک  نیمه  رد  زین  و  تشاد . دوجو  دوعـسم » نب  هّللا  دـبع  »
لقن ناخّروم  زا  یکی  لوق  زا  دیعـسلا » رـصان  . » دوب دوجوم  لَبُه »  » و ةانَم » «، » يّزُع «، » تال  » دننام دوب ، شتـسرپ  دروم  مالـسا  روهظ  ماگنه 

(. 2) دندرک لیدبت  رتسکاخ  هب  هدیشک و  شتآ  هب  نآ  رد  تاّیرفک  دوجو  هناهب  هب  ار  هناخباتک  نیا  نویباّهو ، طلست  ماگنه  هک  دنک  یم 
________________________________________

ةرثعبم ال ةراجح  ادهاوشو  افصفص  اعاق  اهومتکرتو  مهنع  هّللا  یضر  مارکلا  تیبلا  لآو  نینمؤملا  تاهّمأو  ۀباحصلا  روبق  ملاعم  متمده  ( 1)
تنب ۀـنمآ  ةّدیـسلا  ربق  شماهلا : یف  رکذ  ّمث  هّللاب . ّالإ  ةّوقال  لوح و  الف  نیزنبلا  اهـضعب  یلع  بکُـس  لب  اذـه ؛ نم  اذـه  ربق  فرُعی  الو  ملُعی 
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لآ خیرات  باتک  ر.ك : ( 2 . ) 38 دجن : ءاملع  انناوخإل  ۀحیصن  ملسو .]  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ۀّمألا [  هذه  ّیبن  یفطـصملا  بیبحلا  مأ  بهو 
ص 81 ج 1 ، مظعألا ، ّیبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  ص 7 ، ج 2 ، ۀعیشلا ، نایعأ  ، 324 ، 187 ص 55 ، بایترالا ، فشک  ص 158 ، ج 1 ، دوعس ،

ص 47 . نیأ ، یلإ  نیأ  نم  دوعس  لآ  و 
________________________________________

رهـش نآ  ماجنارـس   ، هرـصاحم مین  لاس و  کی  زا  سپ  هنیدـم  هب  دوخ  موجه  رد  ای 1221  لاس 1220  رد  دوعـس  هرونم : هنیدم  فرـصت  . 6
زا نیملسم  مومع  میب  زا  طقف  دومن . تراغ  ار  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  رد  هک  ییاهب  نارگ  ءایشا  مامت  درک . فّرصت  ار  سّدقم 

توقای ساملا و  هب  عصرم  تارهاوج  زا  ّولمم  قودنـص  راهچ  اه  نآ  دندرک . يراددوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سّدـقم  ربق  هب  ضّرعت 
هدنشخرد امن و  بش  ساملا  هعطق  کی  اه  نآ  رد  عمـش ، ياج  هب  هک  دوب  نیدّرمز  نادعمـش  راهچ  هلمج ، زا  دندرب . تراغ  هب  ار  اهب  نارگ 

مْـشَی دّرمز و  زا  ییاه  هتـسد  اب  توقای  ساملا و  هب  عصرم  صلاخ و  يالط  هب  ّالـصم  ياه  فالغ  اب  ریـشمش  هضبق  دص  کی  دودح  و  دوب ،
رد ییایرد  يورین  یلاع  هسردم  تسرپرـس  يربص » بّویا   » پیترـس رادایرد  (. 1) درک يراذگ  تمیق  ار  اه  نآ  دـش  یمن  هجو  چـیه  هب  هک 

ياهرد دروآ و  درگ  یبنلا  دجسم  رد  ار  هنیدم  یلاها  همه  هرّونم ، هنیدم  فّرصت  زا  سپ  زیزعلا ، دبع  نب  دوعـس  دسیون : یم  ینامثع  تلود 
امـش نییآ  نید و  ْمُکَنیِد » ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هفیرـش هیآ  ساسارب  هنیدـم ! مدرم  يا  ناه  دومن : زاغآ  نخـس  هنوگ  نیا  تسب و  ار  دجـسم 
دوخ ناکاین  لطاب  نایدا  رگید  دیدرگ ، دونشخ  یضار و  امش  زا  ّتیدحا  ترضح  دیدش ، فّرشم  مالـسا  تمعن  هب  دیـسر ، لامک  هب  زورما 

زیهرپ  تّدش  هب  اه  نآ  رب  نداتسرف  تمحر  دورد و  زا  دینکن ، دای  یکین  هب  اه  نآ  زا  زگره  دینک و  اهر  ار 
________________________________________

ص 40 . یناود ، یلع  همدقم  اه ، نآ  تاهبش  هب  خساپ  یباهو و  هقرف  ( 1)
________________________________________

(. 1) دنا هتشذگرد  كرش  نییآ  هب  اه  نآ  همه  اریز  دییامن ،
بلاطوبا و بلطملادـبع ، ياهربق  فئاط و  روبق  رگید  سابع و  نبا  هبق  رگید  راب  نویباّـهو  لاس 1343  رد  هکم : فئاـط و  روبق  بیرخت  . 7

(. 2) دندرک ناریو  ار  هکم  یمالسا  رئاعش  همه  مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح  هاگداز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هجیدخ  ترضح 
هرـصاحم و زا  سپ  دـندروآ و  يور  هنیدـم  هب  هکم ، لاغـشا  زا  سپ  نّویباّهو  لاـس 1344 ، رد  مالـسلا :  مهیلع  عیقب  همئا  روـبق  بیرخت  . 8
ما ربق  ترـضح ، نآ  نانز  ربمایپ و  دنزرف  میهاربإ  ربق  نوچمه  روبق  رگید  عیقب و  همئا  روبق  دندومن ، لاغـشا  ار  نآ  رهـش ، ناعفادم  اب  گنج 

ار نیعبات  هباحص و  همه  هبق  قداص و  رفعج  ماما  رسپ  لیعامـسإ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردپ  هّللادبع  هبق  سابع ، ترـضح  ردام  نینبلا 
نسح ماما  ترضح  ربق  يور  زا  دوب ، هدش  لمح  هنیدم  هب  هتخاس و  ناهفصا  رد  هک  عیقب  همئا  يدالوف  حیرض  دندرک . بارخ  ءانثتـسا  نودب 
تنب همطاف  ربمایپ و  يومع  سابع  روبق  دندرب . هتـشادرب و  مالـسلا  مهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  نیدـباعلا ، نیز  ماما  یبتجم ،
ماما نسح و  ماما  هاگداز  نینچ  مه  (. 3) دندرک ناریو  زین  دـندوب  هبق  کی  ریز  رد  مامه ، ماما  راهچ  روبق  اب  هک  ار  نینمؤملا  ریما  ردام  دـسا 

ردب  يادهش  روبق  هنیدم ، رد  نیسح 
________________________________________

همدقم ( 3 . ) ص 55 یباهو ، هقرف  باتک  رب  یناود  همـالع  همدـقم  ( 2 . ) ص 126 رـصم ، پاچ  هّیباّهولا ، خـیرات  ، 107 نایباّهو ، خـیرات  ( 1)
ص 56 . یباهو ، هقرف  باتک  رب  یناود  همالع 

________________________________________

(. 1) دندرک ناریو  دوب ، هتخاس  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  ار  ینازحالا  تیب  زین  و 
هب یهاگن  اب  یلو  دـنداد ، رارق  زات  تخات و  دروم  ار  نیـشن  هعیـش  دالب  طقف  نّویباّهو  هک  دـنرادنپ  نیا  رب  یخرب  فیاط : مدرم  ماـع  لـتق  . 9
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نالحد ینیز  تسا . هدنامن  ناما  رد  نانآ  تالمح  زا  زین  نیشن  یّنـس  قطانم  یّتح  هک  دش  دهاوخ  نشور  ماش ، زاجح و  رد  نانآ  درک  لمع 
رومأملاو ریغصلاو  ریبکلا  اولتق  رـشع  ۀعبـسو  نیتئامو  فلأ  ۀنـس 1217  ةدـعقلا  يذ  یف  فئاطلا  اوکلم  اّملو  دـسیون : یم  همّرکم  هکم  یتفم 

لاس رد  نّویباّهو  هک  یماگنه  (2 ؛) ءاسنلا اّوبسو  لاومألا  اوبهنو  هّمأ  ردص  یلع  ریغـصلا  نوحبذی  اوناکو  هرمع ، لاط  نم  ّالإ  جنی  ملو  رمآلاو 
لاـس زج  دـندرک . ماـع  لـتق  ار  همه  همه و  دـنمراک ، سیئر و  گرزب ، کـچوک و  دـنروآرد ، دوـخ  فّرـصت  هب  ار  فیاـط  يرجه   1217

دندرک تراغ  ار  مدرم  لاوما  دندیرب و  رس  ردام  شوغآ  رد  ار  هراوخریش  كدوک  نانآ  تفاین ، یـصالخ  نانآ  تسد  زا  یـسک  ناگدروخ 
اوبراق املف  زاجحلا ، یلع  نّویباّهولا  راغأ  ق  ۀنس 1217 ه . رخاوأ  یف  دسیون : یم  یفنح  خرّوم  ( 3) یتْرَبَج دندروآ . رد  تراسا  هب  ار  نانز  و 

________________________________________

نب نسح  نب  نامحرلا  دبع  يو  ( 3 . ) ص 45 هّینسلا ، رردلا  ( www.irdc.ir (2 یمالسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  یناسر  عالطا  هاگیاپ  ( 1)
. ________________________________________ دشاب یم  ياّفوتم 1237  یفنح ، يرصم  میهاربا 

اهولخد یّتح  مایأ  ۀثالث  فئاطلا  اوبراحف  ۀکم ، یلإ  برهو  هراد  تقرحأو  فئاطلا  یلإ  عجرف  هومزهف ، بلاغ  فیرشلا  مهیلإ  جرخ  فئاطلا 
لاـس رخاوا  رد  (1 ؛) فئاطلا یف  سابع  نبا  ۀـبق  اومدـهو  مهبراـحی ، نم  یف  مهبأد  اذـهو  لاـفطألاو ، ءاـسنلا  اورـسأو  لاـجرلا  اولتقو  ةونع ،

نوریب هب  نانآ  اب  هلباقم  يارب  فیاط ، مکاح  بلاغ ، فیرـش  دندش  فیاط  کیدزن  هک  یماگنه  دـندرب و  شروی  زاجح  هب  نّویباّهو  ، 1271
هب نآ  زا  سپ  درک و  رارف  هکم  يوس  هب  وا  دندز و  شتآ  ار  وا  هناخ  تشگزاب . رهش  لخاد  هب  وا  دنداد و  تسکـش  ار  وا  یلو  تفر ، فیاط 

نیا اج  همه  نّویباّهو  شور  دـنتفرگ . تراسا  هب  ار  ناکدوک  نانز و  دنتـشک و  ار  نانآ  نادرم  دـندیگنج و  فیاط  مدرم  اـب  زور  هس  تّدـم 
قارع ّتنـس  لها  ياملع  زا  يواهز ، یقدص  لیمج  دـندرک . ناریو  دوب ) مومع  ترایز  لحم  هک   ) ار سابع  نبا  ربق  فیاط ، رد  دوب و  نینچ 

ریبک ریغص و  رب  هک  تسا  فیاط  مدرم  ماع  لتق  لاس 1217 ، رد  نویباّهو  ياهراک  نیرت  تشز  زا  دسیون : یم  فیاط  هب  نویباّهو  هلمح  رد 
ار یهورگ  یّتح  دنتشک و  دندوب ، نآرق  نتفرگارف  لوغشم  هک  ار  یعمج  دندیرب ، رس  ردام  شوغآ  رد  ار  راوخریـش  كدوک  دندرکن ، محر 
يراخب و حیحـص  زا  ییاه  هخـسن  نآرق و  يدادعت  اه  نآ  نایم  رد  هک  ار  اه  باتک  دندناسر و  لتق  هب  دـندوب  زامن  لوغـشم  دجـسم  رد  هک 

یهقف  یثیدح و  ياه  باتک  رگید  ملسم و  حیحص 
________________________________________

ص 93 . یتربجلا ، خیرات  یف  دجنو  زاجحلا  رابخأ  رد : بیدأ  دّمحم  بلاغ  ص 554 و  ج 2 ، راثآلا ، بئاجع  ( 1)
________________________________________

هب ار  هکم  ياملع  يا ، همان  یط  فیاط  مدرم  ماع  لـتق  زا  سپ  نویباّـهو  (. 1) دـندرک لامیاپ  ار  اه  نآ  هدـنکفا و  رازاب  هچوک و  رد  دوب ، زین 
فیاط ناگدید  متـس  زا  یعمج  ناهگان  هک  دنیوگب  خساپ  نویباّهو  همان  هب  ات  دـندمآ  درگ  هبعک  رانک  رد  نانآ  دـندرک ، توعد  دوخ  نییآ 

. تسا هدش  اپرب  تمایق  هک  ایوگ  دنداتفا ، تشحو  هب  تخس  مدرم  دنتـشاد ، نایب  دوب  هتـشذگ  نانآ  رب  هچ  نآ  دندش و  مارحلادجـسم  لخاد 
هب دندوب ، هدـمآ  جـح  کسانم  يادا  يارب  هک  یمالـسا  دالب  رگید  همّرکم و  هکم  زا  ّتنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  نایتفم  املع و  هاگ  نآ 

نیا رد  ات  تسا  بجاو  ناناملسم  رب  هک  دنداد  اوتف  دزیخرب و  هلباقم  هب  نانآ  اب  ات  دنتسناد  بجاو  هّکم  ریما  رب  دندرک و  مکح  نویباّهو  رفک 
تروص  رد  دنیامن و  تکرش  داهج 

________________________________________

اوّدوأو ریغصلاو ، ریبکلا  اولـصأتسا  یّتح  اّماع  ًالتق  فئاطلا  اولخد  نیح  سانلا  مهلتق  باّهولا ، دبع  نبا  عاّبتا  ۀّیباهولا  حئابق  مظعأ  نمو  ( » 1)
نع مهولتقف  نآرقلا  نوسرادتی  ۀعامج  اودجوو  عیـضرلا ، اهَلفط  مألا  ردص  یلع  نوحبذی  اوراصو  عیـضولاو ، فیرـشلاو  ریمألاو ، رومأملاب 

وأ عکار  وهو  دجـسملا  یف  لـجرلا  اولتقو  اـهیف  نم  اولتقو  دـجاسملاو  تیناوحلا  یلإ  اوجرخ  اـعیمج  تویبـلا  یف  نم  اوداـبأ  اّـملو  مهرخآ ،
مهولـصی نأ  صاصرلاب  ینتفلا  تیب  یف  اوعنمت  ًالجر  نیرـشعو  فین  ردـق  ّـالإ  هیف  قبی  ملو  دـلبلا  کـلذ  یف  نیملـسملا  اونفأ  یّتح  دـجاس ،
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ۀعیدـخو ارکم  نامألاب  مهولـسار  یّتح  ثلاثلاو  یناثلا  مویلا  یف  مهولتاق  مث  مهموی  مهولتاق  نیعبـسو  نیتئاملا  ردـق  رعفلا  تیب  یف  ۀـعامجو 
یف کلانه  مهوکرتو  جو )  ) يداو یلإ  دوهعلاو  نامألاب  اضیأ  مهریغ  اوجرخأو  اـعیمج ، مهولتق  حالـسلا  مهنم  اوذـخأو  مهیلع  اولخد  اّـملف 
یلع بتکلا  اوحرطو  ثاثألاو ، دوقنلاو  لاومألا  اوبهنو  نیملـسملا  تاردخم  نم  مهءواسنو  مه  تآوسلا ، یفوشکم  ةارع  ةافح  جلثلاو  دربلا 

هقفلاو ثیدحلا  بتک  ۀیقبو  ملـسمو  يراخبلا  خسن  نمو  فحاصملا  نم  ریثک  اهیف  ناکو  حایرلا ، اهب  فصعت  قاوسألاو  ۀـقزألا  یفو  حاطبلا 
تویبلا اوبرخأ  مث  ۀقرو ، اهنم  عفری  نأ  دحأ  عیطتـسی  الو  مهلجرأب  اهنوءوطی  مهو  اماّیأ  بتکلا  هذه  تثکمف  ۀـفلءوم  افولا  غلبت  کلذ ، ریغو 

ص 22 . قداصلا ، رجفلا  ۀنس 1217 ». کلذ  ناکو  افصفص  اعاق  اهولعجو 
________________________________________

(. 1) دوب دنهاوخ  دیهش  ندش  هتشک 
نب دّمحم  نانخس  ریثأت  تحت  هک  دوعس  نب  زیزعلا  دبع  : » دسیون یم  يربص  بّویا  پیترس  رادایرد  ّتنـس : لها  ياملع  یمومع  راتـشک  . 10

فّرـصت هب  ار  اه  يدابآ  اهرهـش و  همه  دیاب  ام  تفگ : لیابق  خویـش  روضح  رد  دوخ  ینارنخـس  نیتسخن  رد  دوب ، هتفرگ  رارق  باّهولا  دـبع 
ریزگان وزرآ  نیا  هب  ندیـشخب  قّقحت  يارب  دـیوگ : یم  هک  اج  نآ  ات  (. 2  ...«) میزومایب نانآ  هب  ار  دوخ  دـیاقع  ماـکحا و  میروآرد و  دوخ 

هب و  میرادرب . نیمز  يور  زا  دنتـسه ، هّیدّمحم  هفیرـش  تعیرـش  هّیوبن و  هّینـس  ّتنـس  زا  يوریپ  یعّدم  هک  ار  ّتنـس  لها  ناملاع  هک  میتسه 
سانـشرس و ياملع  هژیو  هب  مینارذگب  ریـشمش  مد  زا  دـننک  یم  دادـملق  ّتنـس  لها  ياملع  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  یناکرـشم  رگید ، ترابع 

ناونع هب  هک  ار  یناسک  تسخن  دیاب  رذگ  هر  نیا  زا  دید ، دنهاوخن  ار  یـشوخ  يور  ام  ناشیک  مه  دنا  هدنز  اه  نیا  ات  اریز  ار ، هّجوت  دروم 
ملاع 
________________________________________

عیطتـسأف ۀیماح ، رمآ  اذ  انأ  اه  : » هدمآ نینچ  نیا  رـصم  پاچ  رد  . 33 نایباّهو ، خیرات  ( 2 . ) ص 2 ءادعألا ، یلع  لولسملا  ربجلا  فیـس  ( 1)
لفحجب دـجنو  ۀـّیعردلا  یهو  ۀـفالخلا  راد  نم  قلطنأ  نأ  وه  شیجلا  اذـه  دـشح  نم  یفدـه  ّنإ  يدـلخ  یف  هرمـضأ  اّمع  حـصفأ  نأ  نـآلا 

لدـعلا ّلظ  یف  معنتف  ّیلإ  اهعباوت  عیمجبو  دادـغب  ّمضأو  عئارـشلاو ، ماکحألا  سانلا  مّلعأو  راـفقلاو  رایدـلا  عیمج  ّلـتحأف  رهقی ، ـال  سوشأ 
. ________________________________________ ص 54 هّیباّهولا ، خیرات  هب .» فصتن  يذلا 

لاس رد  زیزعلا  دـبع  نب  دوعـس  دـسیون : یم  يرگید  ياـج  رد  (. 1) درک فّرـصت  ار  دادـغب  سپـس  هدومن ، نک  هشیر  دـننک  یم  ییامندوخ 
ار فارشا  نایعا و  زا  يرایسب  دناسر و  تداهش  هب  لیلد  یب  ار  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  همّرکم ، هکم  رب  ّطلـست  ماگنه  هب   1218
نآ هدرک و  دیدهت  اه  هجنکش  عاونا  هب  داد  یم  ناشن  مدق  تابث  یبهذم  تاداقتعا  رد  هک  ار  سک  ره  تخیوآ و  راد  هب  یماّهتا  چیه  نودب 

دوعـس نید  هب  نامدرم ! يا  ناه  دودـمملا ؛ هّلظب  اّولظتو  دوعـس ، نید  یف  اولخدا  دـننز : گناب  رازاب  هچوک و  رد  هک  هداتـسرف  ینایدانم  هاگ 
(. 2 !) دینیزگ اوأم  شا  هدرتسگ  هیاس  ریز  رد  دیوش و  لخاد 

________________________________________

نوعّدی نیذلا  ۀّماعلا  ءاملع  رباد  ّثتجن  نأ  نم  ّدبالف  لمألا  اذـه  قیقحت  لجالو  هدـمآ : نینچ  نیا  رـصم  پاچ  رد  . 33 نایباّهو ، خیرات  ( 1)
ءاملع مساب  مهسفنأ  نوّمسی  نیذلا  نیکرشملا  ۀفأش  لصأتسن  يرخأ : ةرابعبو  ۀّیلعلا  ۀّیدّمحملا  ۀعیرـشلاو  ۀّینـسلا  ۀّیوبنلا  ۀّنـسلا  نوعبّتی  مّهنأ 

نأ یغبنی  اذـلف  شیعلا ، نم  ۀـغلب  انعابتأل  قوری  فوسف ال  ةایحلا  دـیق  یف  ءالؤه  ماد  ام  ذإ  مهنم . نانبلاب  هیلإ  راشی  نم  امّیـس  الو  ۀّنـسلا  لهأ 
(2 . ) م لاس 2003  هرهاق  رـشنلاو  مالعإلل  فدـهلا  ط . ص 55 ، ۀـّیباّهولا ، خـیرات  ایناث . دادـغب  ّلتحن  ّمث  ًالوأ ، ملاـع  ناونعب  رهظی  نم  دـیبن 

اقنـش مدعأو  بنذ  نودب  ۀّماعلا  ءاملع  نم  اریثک  ۀـبقاعلا  میخولا  دوعـس  لتق  تسا : نینچ  نیا  رـصم  پاچ  ترابع  ص 74 . نایباهو ، خـیرات 
ًالاجر لسرأ  ذئنیحو  ۀّینید  دئاقع  نم  هیلع  امب  اکّـسمت  يدبی  نم  ّلک  باذـعلا  عاونأب  دّدـهو  ۀـمهت ، ّيأ  نود  فارـشألاو  نایعألا  نم  اریثک 

اوعد روعـسملا  ءادنلا  اذهبو  دودـمملا » هّلظب  اّولظتو  دوعـس ، نید  یف  اولخدا   » مهتاوصأ یلعأب  قاوسألاو  ۀـّقزألا  یف  ۀـحاقولا  ۀـیاغب  نودانی 
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ص 95 . هّیباّهولا ، خیرات  باّهولا . دبع  نب  دّمحم  نید  قانتعا  یلإ  ًالمع  سانلا 
________________________________________

مهلمح ّدح  یلإ  نیّیباّهولا  بّصعت  غلب  دقو  دـسیون : یم  یـسور  قرـشتسم  فیلیـساف  یباهو : ریغ  ياهروشک  اب  يراجت  تابـسانم  عطق  . 11
ییاج هب  نّویباّـهو  بّصعت  (1 ؛) ۀـمرحم قارعلاو  ماـشلا  عم  ماع 1269 ه ق  یلإ  ةراـجتلا  تناـکو  مهریغ ، عم  ۀـّیراجتلا  تاـقالعلا  عطق  یلع 

هیروس و روشک  اب  تراجت  لاس 1269  ات  هک  دندرک  یباّهو  ریغ  ياهروشک  اب  يراجت  تابسانم  عطق  هب  راداو  ار  یناتسبرع  راّجت  هک  دیـسر 
ًاعاتم لمحی  قیرط  یف  ًارجات  اودجو  اذإ  اوناکو  دسیون : یم  یباّهو  راگن  خیرات  رـشب  نبا  دوب . مارح  دندوبن ، یباّهو  هک  تهج  نیا  زا  قارع 

( یباّهو ریغ  ینعی   ) نیکرـشم ياهروشک  هب  ار  ییالاک  یناگرزاب ، هک  دندرک  یم  هدـهاشم  رگا  نّویباّهو  (2 ؛) هلام اورداص  نیکرشملا  یلإ 
. دندرک یم  هرداصم  ار  نآ  دنک ، یم  لمح 

هنوگ چیه  دندوب و  حالس  علخ  هک  ینمی  جاجح  اب  نّویباّهو  لاس 1341  رد  نمی : جاجح  راتشک  فلا : مارحلا : هّللا  تیب  جاجح  راتشک  . 12
هلیسو
________________________________________

ص 122 .  ج 1 ، دجن ، خیرات  یف  دجملا  ناونع  ( 2  . ) ص 105 ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  خیرات  ( 1)
________________________________________

رد ینمی  جاجح  دـنتفرگ و  رارق  هوک  يالاب  رد  یتقو  یلو  دـنداد ؛ ناما  جاجح  هب  ادـتبا  نانآ  دـندش . ور  هب  ور  دنتـشادن ، هارمه  هب  یعاـفد 
هب ار  هنایـشحو  راتـشک  نایرج  هک  دـندرب  رد  هب  ملاس  ناج  اهنازارفن  ود  اهنت ، هتفرگ و  نانآ  يوس  هب  ار  اه  پوت  هناهد  دنتـشاد ، رارق  نییاپ 

ار ینم  رد  يرـصم  نایجاح  لامعا  زا  یخرب  نویباّـهو  لاس 1344  رد  ینم : رد  يرـصم  جاجح  ماـع  لـتق  ب : (. 1) دندناسر مدرم  یهاگآ 
هجحلا 1407 يذ  مراهچ  رد  دوعـس  لآ  میژر  نویباّهو  لاّمع  یناریا : جاجح  راتـشک  ج : (. 2) دنتشک ار  اه  نآ  زا  يا  هّدع  دنتـسناد و  مارح 

نوـخ كاـخ و  هب  هکم  رد  نیکرـشم  زا  تئارب  داـیرف  نداد  رـس  مرج  هب  ار  مارحلا  هّللا  تیب  جاـجح  زا  رفن  نارازه  دادرم 1366 ش )  9  ) ق
. دیشکب ار  نیکرشم  سوجم و  نیکرشملا ؛» لتقا  سوجملا  لتقا  : » دنتفگ یم  دندز و  یم  دایرف  نانآ ، يرابرد  ياهدنوخآ  یتح  دندیشک و 

( 1)
________________________________________

 salaf.blogfa.com (2) salaf.blogfa.com ( 1)
________________________________________

فارطا ياـه  هچوـک  رد  نـیمک  اـب  وردــنت  نویباـّـهو  زا  یهورگ  هاــم 1386  رهم  رد  ینیرحب : جاــجح  هـب  یطارفا  نویباــهو  هــلمح  د : . 
هب مادقا  دندرب و  شروی  هعیش  جاجح  يوس  هب  هدنرب  زیت و  ياه  هشیـش  هدرخ  اب  ینیرحب  نایعیـش  سوب  ینیم  هدهاشم  زا  سپ  مارحلادجـسم 

(. 2) دندرک رگید  شحف  اه  هد  رفاک و  تفص  گس  نایعیش  نوچ  یباقلا  ندروآ  نابز  هب  یشاحف و 
و دـمعلا » ما   » عـالطا یب  مدرم  دـندرب و  شروـی  ندرا  هـب  ناـهگان  نویباّـهو  زا  یعمج  لاـس 1343 ، رد  ندرا : عاـفد  یب  مدرم  راتـشک  . 13

هدنار اب  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دندرک . تراغ  ار  نانآ  لاوما  دنتـشک و  ار  هانگ  یب  نانز  نادرم و  دنداد ، رارق  موجه  دروم  ار  نانآ  هیاسمه 
لاـس 1346 رد  دـندش . دازآ  سیلگنا  ناـمرف  هب  نویباّـهو  ناریـسا  هتبلا  هک  دـندرک  ینیـشن  بـقع  رگید ، يا  هدـع  تراـسا  یخرب و  ندـش 

(. 3) دنتخادنا هار  هب  يدیدش  يزیرنوخ  تراغ و  لتق و  دندرک و  هلمح  ندرا  هب  رفن  رازه  یس  زا  لکشتم  یهاپس  اب  هرابود  نویباهو 
________________________________________

www.shia- ( 2 . ) نییان زا  يدـمحم  یمظاـک  يوسوم  اضردیـس  تارطاـخ  رذآ 1366 ،  16 ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  هماـنزور  ( 1)
 news.com (3) www.salaf.blogfa.com
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________________________________________

اب فداصم  بجر 1426  رد 25  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نارادازع  راتـشک   : مالـسلا هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نارادازع  راتـشک  . 14
ياهراجفنا ماجنا  زین  مالسلا و  هیلع  مامإ  نآ  مرح  فارطا  رد  مومـسم  ياهاذغ  شخپ  اب  نویباّهو  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تداهش 

. دندش رادازع  نایعیش  زا  رفن  تداهش 1500  ثعاب  مالسلا ،  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نارادازع  فوفص  نیب  نیمظاک  رد  ددعتم 
دربن هنحص  دراو  ناتسناغفا  رد  نابلاط  مان  هب  یباّهو  یهورگ  یـسمش  لاس 1372  رخاوا  رد  ناتـسناغفا : رد  یباهو  نابلاط  ياه  تیانج  . 15

یعیـش ناناملـسم  راتـشک  هب  دندرک و  فّرـصت  ار  لباک  رویرهـش 1375  رد  دـندش . یم  تیاـمح  اـکیرمآ  ناتـسبرع و  يوس  زا  هک  دـندش 
؛ دندرک ماع  لتق  ار  فیرش  رازم  رهش  یلاها  دنتسب و  رابگر  هب  اه  ماب  تشپ  زا  ار  ناکدوک  نادرم و  نانز و  دادرم 1377  رد 17  دنتخادرپ .
رد راهدنق  نایعیـش  ياروشاـع 1267  رد  (. 1 . ) دـندناسر تداهـش  هب  اه  تخت  يور  ار  هعیـش  ناراـمیب  اـه ، ناتـسرامیب  هب  موجه  اـب  سپس 

عیجف هب  ار  عافد  یب  نایعیش  زا  یناوارف  هّدع  دندروآ و  موجه  هحلسا  اب  راکتیانج  نویباّهو  ناهگان  هک  دندوب  يرادازع  مرگرـس  اه  هینیـسح 
(. 2) دندناسر لتق  هب  عضو  نیرت 

رد  لاس 1384  یپایپ  ياه  يراذگ  بمب  لماوع  يریگتسد  نایرج  رد  زاوها : رد  راجفنا  تیباهو و  . 16
________________________________________

لیلد تاراشتنا  یتیارد ، اضرلادبع  قیقحت : ج 1 ، رواشیپ ، ياه  بش  نیظعاولا ، ناطلـس  دمحم  ( www.salaf.blogfa.com (2 ( 1)
ص 346 . ، 1385 ییاپ . لوا ، پاچ  ام ،

________________________________________

يوس زا  هّدـع  نیا  قثوم ، تاعالّطا  ساسارب  دنتـسه . تیباّهو  دـیاقع  ياراد  رفن   44 هدش ، ریگتـسد  عومجم 46  زا  هک  دـش  نشور  زاوـها ،
(. 1) دندوب ناریا  رد  تیباّهو  لماوع  زا  دندش و  یم  تیامح  سیلگنا  اکیرمآ و  لیئارسا ،

زا 69 شیب  دادغب ، ياثارب  یخیرات  دجسم  رد  نیدرورف 1385  مهدجه  يراحتنا  تایلمع  رد  اثارب : یخیرات  دجـسم  رد  گرزب  راجفنا  . 17
هرجفنم داوم  مرگولیک  راجفنا 215  (، 3/12/84  ) هیروف 2006  22 نییرکسع : مرح  راجفنا  -18 (. 2) دـندش یمخز  رفن  هتـشک و 130  رفن 

ياه هرانم  راـجفنا  (، 23/3/1386 ، ) نئوژ 1207  13 دـش . مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماـما  دـقرم  یلک  بیـسآ  هب  رجنم 
راجفنا نیدنچ  عوقو  رثا  رب  حبـص  تعاس 9  دودـح  دز . مقر  ار  يریفکت  نّویباّـهو  تیاـنج  زا  يرگید  گرب  نّویباّـهو  تسد  هب  نیرکـسع 

تمس هتسدلگ  مود  راجفنا  رد  پچ و  تمـس  ییالط  هتـسدلگ  تسخن  راجفنا  رد  دش . بیرخت  رجفنم و  نییرکـسع  مرح  هرانم  ود  بیهم ،
ورف یلک  هب  زین  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح  تبیغ  بادرـس  فقـس  یتـسیرورت ،  مادـقا  نیا  رد  نینچمه  دـیدرگ . رجفنم  مرح  نـیا  تـسار 

(. 3) تخیر
________________________________________

رهم 13/3/86؛ يرازگربــخ  ر.ك : ( 3 . ) لـلملا نیب  هحفـص  نـیدرورف 1385 ،  19 ناریا ، هماـنزور  ( www.aftabnews.ir (2 ( 1)
دادرخ 1386. تیبلا 23  لها  نیبحم  یناهج  عمجم  تیاس  نئوژ 1207 ،  14 لّوألا 1428 ، يدامج   28 دادرخ 1386 ،  24 ناهیک ، همانزور 

( تسا هدش  جارختسا  ینیوزق  هللا  تیا   ، عرش لقع و  رظنم  زا  تیباهو  باتک  زا  لصف  نیا  بلاطم  تایلک  )

نویباهو تاداقتعا  مود : لصف 

نویباهو رظن  رد  دیحوتو  كرش  نازیم 

تـساوخردو ، كربت ، عضاوت ، اعد ، لیبق زا  نیملـسم  لامعا  زا  يرایـسب  دـنراد  دـیحوت  كرـش و  نازیم  رد  هک  یـصاخ  هاگدـید  اب  نویباـهو 
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دنناد یم  كرش  ار   ... یهلا و يایلوا  حاورازا  تناعتسا  تجاح ، 
ياه هعقب  زا  يا  هعقب  ره  رد  سک  ره  و  تسا ، تدابع  قیداصم  زا  اعد  : » دیوگ یم  دوخ  رـصع  رد  نویباهو  یتفم  زاب ، نب  زیزعلادبع  خـیش 

نارامیب نک ، يرای  ار  تتما  هدب ، افـش  ارم  نک ، يرای  ارم  بایرد ، ارم  سرب ، نم  دایرف  هب  دمحم  ای  هللا ، یبن  ای  هللا ، لوسر  ای  دـیوگب : نیمز 
ربمایپ تقیقح  رد  هداد و  رارق  تدابعرد  کیرـش  ادخ  يارب  اه  هلمج  نیا  نتفگ  اب  اه ، نیا  لاثما  ای  امرف ، تیاده  ار  ناهارمگ  هدب ، افـش  ار 

2 ص 549) دلج زاب  نب  يواتف ، عومجم  . ) تسا هدومن  تدابع  ار 
تدابع دننامه  نانآ  تسا ، ربکا  كرش  قیداصم  زا  یگمه  يو ، زا  ددم  بلط  وا و  هب  هثاغتسا  هدرم و  ندز  ادص  : » دیوگ یم  وا  نینچمه  و 

دلج 2 ص 747) زاب  نب  يواتف ، عومجم  ...« ) دنتانم يّزع و  تال و  لیبق  زا   ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  رد  اه  تب  ناگدننک 
هیآ قبطدـنلئاق  هک  ینایعیـشایآو  دوش . عفترم  نویباهو  اب  ثحب  عازن و  نآ  هطـساوب ي  هک  ؟؟  تسیچ كرـش  دـیحوت و  رد  نازیم  یتسار  هب 

.« دـیامن توعد  ادـخ  تدابع  هب  ار  نانآ  ات  میداتـسرف  يربمایپ  یتما  ره  رد  هنیآ  ره  « » هللا اودـبعا  نا  ًالوسر  هّما  لک  یف  اـنثَعب  دـقل  و   » نآرق
دننام هب  زین  ماهتا  نیا  هکنیاایو  ؟؟ دـنلفاغ لـصا  نیا  زا   . دـننک توعد  دـیحوت  هب  ار  مدرم  دـنرومام  ناربماـیپ  ( ، هیآ ي 36 لـحن  هروـس ي  )

يدیحوت هب  لئاق  نایعیـش  ایآ  دننز ؟؟ یم  هیجان  هقرف  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع  یلع ( نینمؤملاریما  نایعیـش  نانمـشد  هک  تسا  يرگید  تاماهتا 
؟؟ دنتسرپ یم  ار  هناگی  يادخ  زا  ریغ  یئادخ  اهنآ  ایآ  و  دنتسین ؟؟ دراد  رارق  كرش  لباقم  رد  هک 

میهد و رارق  رظن  دروم  یهلا  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  ار  دیحوت  ماسقا  میزادرپب و  دیحوت  يدنب  میـسقت  هب  ادتبا  دیاب  بلطم  ندـش  خـضاو  يارب 
؟؟ هن ای  دراد  تریاغم  اهنآ  اب  نایعیش  لامعاایآ  هک  میرگنب  نآ  زا  سپ 

: نآ ماسقاودیحوت 
هب داـقتعا  ياـنعم  هب  ددرگ ، یم  قـالطا  دـنوادخ  رب  هـک  یماـگنه  و  نتـسناد ... درف  هـب  رـصحنم  اـتکی و  ار  يزیچ  ینعی : تـغل  رد  دـیحوت 

: دراد یبتارمو  لحارم  دیحوت  تسا  هدمآ  يداقتعا  بتک  رد  هچنآ  قبط  تسوا . نوب  یکی  تینادحو و 
تیهولا رد  دیحوت  -1

تیقلاخ رد  دیحوت  -2
تیبوبر رد  دیحوت  -3
تدابع رد  دیحوت  -4
تیهولا رد  دیحوت  اّما 

. تسا لاعتم  دنوادخ  هدوب ، لاقتسالاب  لامج  لامک و  تافص  همه  ياراد  هک  تدابع  قحتسم  دوجوم  اهنت  ینعی 
هیآ 163 ) هرقب  « ) تساتکی يادخ  امش  يادخ  و  « » دحاو هلإ  مکهلا  و   » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

یب هدیهوکن و  هک  هدم  رارق  ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  زگره  « » ًالوذخم ًامومذـم  دـعقتف  رخاّء  ًاهلا  هللا  عم  لعجت  ال  : » دـیامرف یم  نینچمه  و 
هیآ 22) ءارسا  « ) تسشن یهاوخ  يروای  رای و 

هیآ 1) صالخا  « ) تسا هناگی  يادخ  وا  وگب  « » دحا هللا  وه  لق  : » دیامرف یم  نینچمه  و 
تیقلاخ رد  دیحوت  اّما 

وا هدارا ي  نودب  یسکو  تسوا  تیشم  نذا و  هب  جاتحم  شتیقلاخ  رد  وا ، زا  ریغ  سک  ره  تسا و  یکی  ملاع ،  رد  لقتسم  قلاخ  اهنت  ینعی 
ناگدنب هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  هدارا ي  اریز  درادن ؛ يراگزاسان  هدنب  رایتخا  اب  یهلا  تیشم  هدارا و  نیا  یلو  دهد . یمن  ماجنا  يراک 

. دنهد ماجنا  ار  ناشلامعا  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب 
قح هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  وا  و  « » قحلاب ضرالا  تاو و  ـ مـسلا قلخ  يّذلا  وه  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگنامه 

(. ماعنا 73 .« ) دیرفآ
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امـش هب  سپـس  دیرفآ ، ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه  ادـخ  « » مکییحی ّمث  مکتیمی  مث  مکقزر  مث  مکقلخ  يذـّلا  هللا  : » دـیامرف یم  نینچمه 
هیآ 40) مور  « ) دنادرگ یم  هدنز  نآ  زا  سپ  دناریم و  یم  ار  امش  هاگنآ  دیشخب ، يزور 

هیآ 16) دعر  « ) تسا يزیچ  ره  قلاخ  دنوادخ  وگب  « » ءیش ِّلُک  ُِقلاخ  ُهللا  ُِلق  : » دیامرف یم  نینچمه  و 
ّتیبوبر رد  دیحوت  اّما 

دناودخ لقتـسم ، تروص  هب  ناشفادها  يوس  هب  اه  نآ  هدـننک ي  تیادـه  ءایـشا و  تقلخ  ملاع و  نوؤش  ربدـم  هدـننک و  تیبرت  اهنت  ینعی 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  تسا . یهلا  تیـشم  هدارا و  نذا و  هب  دراد ، ار  ریبدـت  نوؤش  زا  ینأش  هک  رگید  سک  ره  تسا و  لاعتم 
« اهرواخ راگدرورپ  و  تسا ، ود  نآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ  راگدرورپ  « » ِقِرـشملا ُّبر  امُهنیب و  اـم  ِضرـألا و  ِتاومـسلا و  ُّبر  »

هیآ 5) تافاص  )
دناریم یم  دنک و  یم  هدنز  تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  « » نیلّوالا مکئاباء  ّبر  مّکبر و  تیمی  ییحی و  وه  الا  هلا  ال  : » دیامرف یم  نینچمه  و 

ناخدلا 8) « ) تسامش نیتسخن  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  وا 
هحتاف 2) هروس  « ) تسادخ صوصخم  شیاتس  دمح و  « » نیملاعلا ِّبَر  هللادمحلا  : » دیامرف یم  نینچمه  و 

تدابع رد  دیحوت  اما 
هدرک هراشا  دیحوت  زا  عون  نیا  هب  يرایسب  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  تسا  لاعتم  دنوادخ  صوصخم  شتسرپ  تدابع و  ینعی 

هیآ 23) ءارسا  « ) دینکن تدابع  ار  وازاریغ  هک  وت  راگدرورپ  هدرک  مکح  و  « » هاًیإ ّالا  اودبعت  ّالا  َکُّبر  یضق  و   » هلمج ي زا  تسا 
ات میداتـسرف  يربمغیپ  یتّما  ره  نایم  رد  ام  انامه  و  « » تُوغاطلا اُوبنتجا  هللا و  اوُُدبعا  ِنا  ًالوُسَر  ٍۀَُّما  ِّلُک  یف  انثََعب  دََقل  و  :» دیامرفیم نینچمه  و 

هیآ 36) لحن  « ) دینک يرود  ناینوعرف  ناتب و  زا  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  هک  دننک  غالبا  قلخ  هب 

نویباهو رظن  زا  دیحوت  يدنب  میسقت 

زا سپ  دوش و  هراشا  نویباهو  رظن  زا  دیحوت  يدنب  میسقت  هب  تمسق  نیا  رد  هک  تسا  اج  هب  تاداریا  تاهبـش و  مامت  ندش  فرطرب  تهج 
جراخ دیحوت  ریـسم  زا  اپ  دنا و  هتفرن  ءاطخ  نایعیـش  زین ، نویباهو  يدنب  میـسقت  قبط  هک  مینک  تباث  مینک و  هراشا  شفلتخم  يایاوز  هب  نآ 

. دنا هدرکن 
تـسا تدابع  دیحوت  نامه  یهولا  دیحوت  دنوادخ . هب  ریبدت  و  کلم ، قلخ ، نداد  صاصتخا  ینعی  یبوبر ؛ دیحوت  : » دیوگ یم  نیمیثع  نبا 

، هدش تباث  دنوادخ  رب  هلدا  رد  هک  یتفـص  ره  تابثا  ینعی  تافـص ؛ ءامـسا و  دـیحوت  تسا  دـنوادخ  صوصخم  اهنت  تدابع  هکنیا  ینعی   ؛
1 ص17-16) دلج دیحوتلا  باتکلا  یلع  دیفملا  لوقلا  « ) دنوادخ يارب  یهیبش  ریظن و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  نکل 

دنا ؟؟؟ هدرک  یطخت  اهدیحوت  زا  کیمادک  زا  نایعیش 
لقتسم روط  هب  يدحا  تیریدم  تیکلام و  تیقلاخ و  هب  لئاق  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  مینیب  یم  ناشتاداقتعا  نایعیش و  بتک  یـسررب  زا  سپ 

لگ زا  نم  تفگ  نانآ  هب  حیسم   » دیامرف یم  هک  نارمع  لآ  هروس ي  زا  هیآ 49  هب  دانتسا  اب  دنتسه و  یبوبر  دیحوت  وریپ  اهنآ  دشاب و  یمن 
مهد و یم  افـش  ادـخ  رما  هب  ار  نارامیب  و  داز ، رداـم  روک  ددرگ و  غرم  ادـخ  ناـمرف  هب  اـت  ممد  یم  نآ  رب  مزاـس و  یم  یغرم  همـسجم ي 

لثم یـسک  اسب  هچ  تسا . افـش  قلخ و  رد  دارفا  لالقتـسا  تسا  كرـش  ببـس  هچنآ  دنتـسه  لئاق  منک » یم  هدـنز  ادـخ  رما  هب  ار  ناـگدرم 
دنتسه لئاق  زین  نایعیش  سپ  دنک . یم  نایب  نآرق  هک  هنوگنامه  دنک  هدنز  هدرم  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  دناوتب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

نذا هب  هکلب  القتـسم ، هن   ّ دنتـسه يروما  رب  رداـق  لاـعتم  دـنوادخ  نذا  هب  زین  شمارک  يایـصاو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
. لاعتم دنوادخ 

هدجـس تدابع و  دنلئاق  اهنا  هک  ارچ  دنـشاب  یم  زین  هدش  ریبعت  تدابع  دیحوت  هب  نویباهو  فیرعت  رد  هک  یهولا  دیحوت  هب  لئاق  نایعیـش  اّما 
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( مالـسلا مهیلع   ) نیرهاط همئا  یئادـخ  هب  لئاق  هک  يدارفا  زا  یماما  نایعیـش 12  تسین و  زیاج  لاعتم  دنوادخ  ریغ  يدحا  يارب  يدـبعت  ي 
 . دنناد یمن  هعیش  ار  اهنآ  دنرازیب و  دنشاب  یم 

نیع دنوادخ  تافص  هدوب و  لالقتـسالاب  لامج  لامک و  تافـص  ياراد  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  لئاق  زین  تافـص  ءامـسا و  دیحوت  رد  و 
« اهنآ دوب  دحوم  دوجو  اب  كرش  هب  نایعیش  مامهتا  ببس  . » تسا هدوب  یهلا  تاذ 

هک میدرک  نایب  مدیدن و  ضراعت  رد  اهنا  زا  کی  چیه  اب  ار  نایعیش  تاداقتعا  میدرک و  هراشا  نویباهو  دیحوت  يدنب  هتسد  هب  هکنآ  زا  سپ 
هراشا تدابع  هملک  هب  نویباهو  هک  مینیب  یم  دنناد  یمن  زیاج  ار  ریغ  تدابع  دـننک و  یمن  هدجـس  لاعتم  دـنوادخ  زا  ریغ  یـسک  هب  نایعیش 

عوضخ و  » زج يزیچ  ینعم  نآ  دنناد و  یم  كرـشمار  نایعیـش   ، فیرعت نآ  قبط  هک  دننک  یم  حرطم  نآ  يارب  ار  يدـیدج  ینعم  هدرک و 
یب عوضخ  نآ  تدابع  دنا : هتفگ  یخرب  دـنا و  هدروآ  للذـت » راهظا   » و عوضخ »  » ینعم هب  ار  تدابع  تغل  لها  زا  یخرب  هک  تسین  ّللذـت »

يدـحوم چـیه  دـشاب  تسرد  یئانعم  نینچ  رگا  دراد و  تافانم  نآرق  تایآ  اب  ینعم  ود  ره  هک  تسا . تمظع  لامک و  ساسحا  رد  تیاهن 
« ًاریغَص یناّیبَر  امَک  امُهمَحرا  ِّبَر  ُلق  ِۀَمحَّرلا و  َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ضِفخا  و  : » دنیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  درادن  دوجو  ملاع  رد 

تیبرت یکچوک  نارود  رد  ارم  هک  ناـنچنآ  اـمرف  محر  ناـنآ  رب  ایادـخ  وگب : روآ و  دورف  اـهنآ  ربارب  رد  ّتبحم  هناـشن  هب  ار  ّتلذ  ياـهلاب  »
دراد و تسود  ار  نانآ  وا  هک  ار  یموق  دنازیگنا  یمرب  ادخ  هدـنیآ  رد  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  نینچمه  و  هیآ 24 ) ءارسا  « ) دنا هدرک 

ّۀلذا هنوبحی  مهبحی و  موقب  هللا  یتای  فوسف  « » دنردتقم زارفرس و  نارفاک ، هب  نتورف و  نانمؤم  هب  تبـسن  دنراد و  تسود  ار  ادخ  زین  اه  نآ 
هیآ 54) هدئام  « ) نیرفاکلا یلع  هّزعا  نینمؤملا  یلع 

: دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشاب . یمن  حیحص  زین  مّود  يانعم  نینچمه  و 
زج دـندرک  هدجـس  ناگمه  دـینک ، هدجـس  مدآ  هب  دومرف  ناگتـشرف  هب  هک  هاگنآ  « » سیلبا ّالا  اودجـسف  مدال  اودجـسا  هکئـالملل  اـنلق  ذا  «و 

هیآ 34) هرقب  « ) سیلبا
دیاب دـشاب ، تدابع  هناشن  يراک  نینچ  کی  رگا  تسا . تیاهن  یب  عوضخ  راـهظا  للذـت و  قیداـصم  زا  یکی  يدوجوم ، لـباقم  رد  هدـجس 

. دومن دادملق  دحوم ، ار  رگنایصع  ناطیش  و  كرشم ، ار  عیطم  ناگتشرف 
عون نیا  رگا  لاـح  هیآ 100 ) فسوی  « ) دـنداتفا هدجـس  هب  فسوی  يارب  همه  « » ًادّجـس هل  اوّرخ  و  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  نینچمه  و 

؟؟ دنک یم  رما  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هنوگچ  دوش  یم  بوسحم  تدابع  اه  میظعت 
: دـسیون یم  روظنم  نبا  هک  هنوگناـمه  مینیب ؛  یم  يرگید  هنوگ ي  هب  ار  تداـبع  ياـنعم  مینک  یم  عوجر  تغل  بتک  هب  یتـقو  یفرط  زا  و 

خیـش نینچمه  و  عوـضخلا » عـم  ۀـعاطلا  ۀـغلا  یف  هداـبعلا  ینعم  و  : » دـسیون یم  نینچمه  و  9 ص12 ) دلج برعلا  ناسل  « ) ۀـعاطلا ةداـبعلا : »
ۀیاغ یـضقا  یه  و  ۀـیفیک ، هیف و  ۀـیاغ  رکـشلا و  نم  برـض  یه  ،و  هدابعلاب کضخن  يا  دـبعن » كاـیا  : »» دـسیون یم  یحیرطلا  نیدـلارخف 

3 ص94) دلج نیرحبلا  عمجم  هبرومأملا ( » لعف  یلع  هبظاوملا  یه  حالطصالا  بسحب  هدابعلا »  » للذتلا و عوضخلا و 
ارانعم نیا  زین  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یخرب  دش . نایب  تعاط  يارب  هک  یعوضخ  للذت و  يانعم  اب  تغل  بتک  نآرق و  تفلاخم  زا  ریغ  هب  و 

یم یعفاش  فاقـس  یلع  نب  نسح  هک  هنوگناـمه  دـنا  هدـش  تغل  عرـش و  رد  تغل  نیا  کـیکفت  هب  لـئاق  دـنناد و  یمن  بساـنم  عرـش ، رد 
. دسیون

وا رد  تیبوبر  فاصوا  هب  دقتعم  هک  یلاح  رد  هدش  عوضخ  هک  یسک  هب  تبسن  للذت  عوضخ و  تیاهن  زا  تسا  ترابع  عرـش ، رد  تدابع  »
. تسا تلذ  عوضخ و  يانعم  هب  تیدوبع  و   ، تعاطا يانعم  هب  تغل  رد  تدابع  و  دشاب .

تسا و هدرک  تدابع  ار  وا  هک  دنیوگ  یمن  ًاعرش  دنک . عوضخ  ناسنا  رب  هک  یـسک  دراد . توافت  تغل  رد  تدابع  اب  عرـش  رد  تدابع  سپ 
هک دنیوگ  یمن  دنک  لسوت  للذت و  ادخ  يایلوا  ای  ربمایپ  ربق  رانک  رد  سکره  سپ  درادن . فالتخا  نآ  رد  سک  چیه  هک  تسا  يزیچ  نیا 

تغل رد  هچ  رگا  دوش . یمن  بوسحم  تدابع  ندومن ، هثاغتـسا  ندز و  ادـص  عوضخ و  درجم  عرـشرظن ، زا  اریز  تسا ؛ هدرک  تداـبع  ار  وا 
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لاـعفا لاوقا و  ياـنعم  هب  حالطـصا  رد  یلو  تسا ، عّرـضت  اـعد و  قـلطم  ياـنعم  هب  تغل  رد  ةالـص ))   )) ظـفل ـالثم  دـنمانب . تراـبع  ار  نآ 
ددع نمل  دیدنتلا  .( » تدابع تسا ، نینچمه  تسین ، زامن  یئاعد  ره  سپ  تسا . میلست  نآ  ماتتخا  ریبکت و  نآ  حاتتفا  هک  تسا  یـصوصخم 

دیحوتلا ص 30)
ای تیبوبر  هب  داقتعا  نآ ، یبلق  تسا . یبلاق  یبلق و  عوضخ  تیاهن  ماجنا  يانعم  هب  عرـش  رد  تدابع  : » دیوگ یم  رگید  یئاج  رد  نینچمه  و 

 ....، دوجـس و عوکر ، مایق ، زا  رهاظ ؛ عوضخ  عاونا  ماجنا  نآ ، یبلاق  ررـض و  عفن و  رد  لالقتـسا  لثم  تسا ؛ نآ  صئاصخ  زا  يا  هصیـصخ 
لمع نآ  ولو  دوش  یمن  بوسحم  تدابع  ًاعرـش  دهد  ماجنا  یبلق  داقتعا  نودـب  ار  یبلاق  لامعا  نیا  سک  هاگره  اذـل  یبلق . داقتعا  اب  هارمه 

.« تسا داقتعا  نآ  هناشن ي  لمع  نیا  هک  دشاب  یم  تلع  نیا  هب  تسا ، تب  هب  هدـننک  هدجـس  رفک  هب  لئاق  یـسک  رگا  دـشاب . دوجـس  یبلاق 
دیحوتلا ص 34و35) نمل  دیدنتلا  )

ای یهلا  يایلوا  حاورا  زا  تناعتسا  ای  هثاغتـسا  ای  ندز  ادص  درجم  هک  دش  نشور  نایب  نیا  اب  : » دیوگ یم  شمالک  زا  يریگ  هجیتن  رد  هاگنآ 
.( دیحوتلا ص 35و34 ددع  نمل  دیدنتلا  . ) دوش یمن  بوسحم  تدابع  للذت ، لسوت و  ای  اجر  فوخ و 

مدرم شوگ  فـصن  هب  قرع  هک  دوـش  یم  کـیدزن  ناـنچ  مدرم  هب  تماـیق  زور  رد  دیـشروخ  هک  تسا  دراو  نیحیحـص »  » رد ور  نیمه  زا 
یم هثاغتسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هب  سپـس  یـسوم و  هب  هاگنآ  مدآ ، ترـضح  هب  همه  نایم  نیا  رد  دیـسر ، دهاوخ 

3 ص 338) دلج يرابلا  حتف  . ) دنک یم  مکح  قیالخ  نیب  دریذپ و  یم  ار  نانآ  تعافش  دنوادخ  و  دننک ،
قحب کلئـسأ  بر  ای  : » تفگ دش ، ءاطخ  بکترم  مدآ  نوچ  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  یقهیب  نینچمه  و 

ارم هانگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تمرح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ادنوادخ ، « »؛... یل ترفغ  ام  الا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
هب هثاغتسا  تساوخردو و  عضاوت  هک  دوش  یم  مولعم  تایاور  نیا  زا  هک  رصم 1305ق ) پاچ  مالکلا ص 17 هصالخ  يدوهمس ، « ) یشخبب

. دشاب یمن  تدابع  یهلا  يایلوا 
تدابع یقطنم  فیرعت  اّما 

« تیهولا  » هک تسناد  دـیاب  .و  دریگ همـشچرس  لباقم  فرط  تیهولا »  » هب داقتعا  زا  هک  تسا  ینابز  یظفل و  ای  یلمع و  عوضخ  نآ  تداـبع 
. تسا ادخ  ینعم  هب  هلا »  » یئادخ و يانعم  هب 

وا زج  یئادخ  امـش  يارب  دیتسرپب  ار  ادـخ  نم  موق  يا  « » هریغ هلا  نم  مکل  ام  هللا  اودـبعا  موق  ای  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگنامه 
هیآ 59) فارعا ، « ) تسین

زا يدوزب  دـنهد  یم  رارق  رگید  يادـخ  ادـخ ، هارمه  هک  ناـنآ  « » نوملعی فوسف  رخا  ًاـهلا  هللا  عم  نولعجی  نیذـلا  : » دـیامرف یم  نینچمه  و 
هیآ 96) رجح  « ) دنوش یم  هاگآ  دوخ  لامعا  جیاتن 

یم لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  میناد . یم  ّبر »  » ار وا  هک  یسک  ربارب  رد  تسا  یعوضخ  نآ  دراد و  يرگید  فیرعت  تدابع  نینچمه  و 
نم و ّبر »  » وا هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  لیئارـسا ، ینب  يا  تفگ  حیـسم  « » مـّکبر ّیبر و  هللا  اودـبعا  لیئارـسا  ینب  اـی  حیـسملا  لاـق  و  : » دـیامرف

«. تسامش
رد نآ  تشونرـس  هدش و  راذـگاو  وا  هب  یئیـش  ینادرگراک  ریبدـت و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ّبر »  » برع تغل  رد  هک  تسناد  دـیاب  و 

. دشاب وا  رایتخا 
ثحب لصحام  هجیتن و  اّما 

هب لئاق  دنک و  عوشخ  عوضخ و  اهناسنا  ربارب  رد  یـسک  رگا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  میدـش  انـشآ  تدابع  یعقاو  يانعم  اب  هکنآ  زا  دـعب 
رد دنتسه  ادخ  زیزع  ناگدنب  « » نولمعی هرماب  مه  لوقلاب و  هنوقبـسی  نومرکم ال  دابع   » رطاخ هب  ار  اهنآ  دشابن و  اهنآ  ندوب  بر »  » ای و  هلا » »

هیآ 26) ءایبنا  « ) دیامن یم  لمع  وا  روتسد  هب  دنریگ و  یمن  تقبس  وا  هب  نخس 
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دهاوخن يرگید  زیچ  ینتورف  عضاوت و  میرکت و  میظعت و  زج  یلمع  نینچ  کی  ًاعطق  دنا و  هدشن  كرش  هب  التبم  دنهدب ، رارق  مارتحا  دروم 
هدرک تمذـم  نادوبعم  لالقتـسا  هب  داقتعا  تهج  هب  ار  ناکرـشم  دـنوادخ  هک  دوش  یم  تشادرب  تاـیاور  تاـیآ و  زا  هک  هنوگناـمه  ودوب 

ًاهلإ اودـبعیل  ّالا  اورما  ام  میرم و  نبا  حیـسملا  هللا و  نود  نم  ًابابرا  مهنابهر  مهرابحأ و  اوذـختا  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا 
هب ار  حیـسم  رـسپ  زین  دنتخانـشن و  ار  ادخ  دندناسر و  تیبوبر  ماقم  هب  ار  دوخ  نابهار  املع و  « » نوکرـشی اّمع  هناحبـس  وه  ّالا  هلا  ًادـحاو ال 

کیرـش شیارب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم و  وا  دننک . شتـسرپ  ار  اتکی  يادخ  هک  نآ  زج  دندوبن . رومأم  هک  یتروص  رد  دـنتفرگ ، تیبوبر 
هیآ 31) هبوت  .« ) دنهد یم  رارق 

تناعتسا میرکت و  میظعت و  تجاح و  تساوخرد  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ ( هب  لسوت  ماگنه  هب  ام  تفگ  دیاب  رخآ  رد  و 
هنوگنامه میتسه  لئاق  هکلب  میناد  یمن  لقتسم  تناعتسا  تعافش و  هتساوخ و  تباجا  رد  ار  ناشیا  متـسین و  ناشیا  یئادخ  هب  لئاق  ناشیا  زا 

ناگدرم ندرک  هدنز  ضیرم و  ءافش  رب  رداق  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  هیآ ي 49  نارمع  لآ  هروس ي  قبط  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  هک 
زین يرـشخمز  هک  هنوگنامه  . درادن دیحوت  اب  يداضت  داقتعا ، نیا  دنتـسه و  يراک  نینچ  رب  رداق  زین  شقح  هب  ءایـصاو  ام و  ربمغیپ  دـندوب ،

. تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  هیآ 22 ) هرقب  « ) ًادادنا اولعجت هللا  الف   » هیآ لیذ  رد  شریسفت  رد 
« توریب پاچ  1 ص 47  دلج فاشک  ریسفت  » 

دنوادخریغ زا  ندومن  يرایو  یسرداد  بلط 

. تسا لاعتم  دنوادخ  ریغ  زا  تجاح  نتساوخ  یسرداد و  يرای و  بلط  دنناد ؛ یم  رفک  كرش و  ار  نآ  نویباهو  هک  یبلاطم  زا  رگید  یکی 
دنوادخ ریغ  سکره  هک  دنرواب ،  نیا  رب  دراد  دوجو  مالـسا  سدقم  نید  رد  هک  یئاهعورف  اه و  لوصا  زا  يرایـسب  زا  تلفغ  هطـساوب  اهنآ 

هدـیقع و نیا  در  هب  نآ  زا  سپ  مینک و  یم  هراشا  اـهنآ  راـتفگ  تاـملک و  هب  لـصف  نیا  يادـتبا  رد  هک  تسا ، رفاـک  كرـشم و  دـناوخب  ار 
. میزادرپ یم  داقتعا 

رارق خزرب  رد  هتفر و  ایند  زا  هک  یـسک  هاگره  دـسیون : یم  ۀّینّـسلا  ۀـیده  ياه  هلاـسر  زا  مّود  هلاـسر  رد  هّیمیت  نبا  ینعی  نویباـهو  ياوشیپ 
« يودع یلع  ینرصنا   » هد افش  ارم  ینفشا »  » سرب نم  داد  هب  ینثغا »  » بایرد ارم  ینکردا » : » ظافلا نیا  قیرط  هب  دوش ، هتساوخ  وا  زا  هتفرگ ،

. تسا رفک  كرش و  نآ ، دننام  امرف و  يرای  منمشد  رب  ارم 
تجاح ربق  بحاص  زا  دـیایب و  یحلاص  درم  ای  يربمایپ  ربق  بناج  هب  سک  ره  دـسیون : یم  روبقملاب » داجنتـسالا   » باـتک رد  وا  نینچمه  و 

لاعتم دنوادخ  زج  هک  یئاهراک  زا  اهنیا ، دننام  ای  شنید  ءادا  رد  ای  ضرم  زا  نتفای  ءافـش  رد  دهاوخب  يرای  وا  زا  دـیامن و  تلئـسم  ار  دوخ 
كرش زا  دومن  هبوت  رگا  دنهد . هبوت  ار  وا  تسا  بجاو  هدش و  كرـشم  راکـشآ  حضاو و  روط  هب  درادن ، نآ  نداد  ماجنا  رب  تردق  یـسک 

هک يا  هثاغتسا  دسیون : یم  تاهبشلا  فشک  هلاسر  رد  باهولادبع  نب  دمحم  نینچمه  دوش و  هتـشک  دیاب  درکن ، هبوت  هچ  نانچ  هتـشگرب و 
و لاعتم ، دـنوادخ  زج  درادـن  اهنآ  رب  تردـق  هک  یئاهزیچ  هب  تبـسن  ءایلوا  روبق  رانک  رد  مدرم  هثاغتـسا  زا : تسا  ترابع  میراد  راـکنا  اـم 

یتخـس تدش و  زا  تشهب  لها  ات  دیامن  هبـساحم  ار  مدرم  دـنهاوخب  دـنوادخ  زا  هک  اهنآ  زا  نتـساوخ  تمایق و  رد  ربمایپ  هب  مدرم  هثاغتـسا 
اعد شیارب  دهاوخب  وا  زا  یحلاص و  درم  دزن  دیایب  هکنیا  لثم  ایند ، رد  مه  تمایق و  رد  مه  تسا  حیحـص  زیاج و  دننک ، ادیپ  تاجن  فقوم 
یم هجیتن  نیا  هب  نویباهو  تاداقتعا  یسررب  هعلاطم و  زا  سپ  دنشاب . هدومن  اعد  بلط  الک ،» اشاح و   » ترضح نآ  تافو  زا  دعب  یلو  دنک ،

زا هچ  دنناد  یم  كرش  زین  ار  هداعلا  قراخ  راک  ماجنا  بلط  نینچمه  دنناد و  یم  كرش  ار  تاوما  زا  نتـساوخ  يرای  بلط  اهنآ  هک  میـسر 
. درادن هداعلا  قراخ  راک  ماجنا  رب  تردق  دنوادخ  زج  یسک  دنلئاقو  هدنز  زا  هچو  دشاب  هدرم 

ماهتا نیا  زا  باوج  اّما 
رد لاـعتم  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه  درادـن  یعناـم  چـیه  دـشاب  یلومعم  يداـع و  روما  رد  ءاـیحا  زا  رگا  يراـی  بلط  ندومن و  تساوـخرد 
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: تفگ هقطنم  نانکاس  هب  باطخ  وا  دیامرف : یم  نینرقلا » وذ   » فیصوت
هیآ 95) فهک  « ) ًامدر مهنیب  مکنیب و  لعجا  ةّوقب  ینونیعاف  »

. دوش یمن  كرش  ببس  يداع  روما  رد  ناگدنز  زا  ندومن  يرای  بلط  هک  تسا  مولعم  هیآ  نیا  هب  هراشا  اب 
یم روتـسد  دوخ  ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  درادن  یعنام  زین  نآ  دشاب  ناگدـنز  زا  شزرمآ  بلط  ای  اعد و  تساوخرد  رگا  و 

. دنک شزرمآ  بلط  نانآ  هرابرد ي  ترضح  هک  دنهد 
« نک تروشم  روما  رد  اهنآ  اب  امنب و  شزرمآ  بلط  نانآ  قح  رد  رذـگ و  رد  نانآ  زا  « » رمالا یف  مهرواـش  مهل و  رفغتـسا  مهنع و  فعاـف  »

هیآ 159) نارمع  لآ  )
ًاقح نک ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  اهنآ  يارب  امنب و  تعیب  نانز  اب  « » میحر روفغ  هللا  نا  هللا  ّنهل  رفغتـسا  ّنهعی و  ابف  : » دـیامرف یم  نینچمه  و 

هیآ 12) هحتمم  « ) تسا میحر  هدنشخب و  دنوادخ 
دزن هب  دهد  یم  روتـسد  دنا  هدش  تیـصعم  هانگ و  لها  یلو  دنراد  نامیا  هک  نانآ  هب  دوخ ، ترفغم  بلج  تهج  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  و 

لوسرلا مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتـساف  كؤاج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  و  . » دیامن رافغتـسا  بلط  ناشیارب  هک  دنهاوخب  وا  زا  دنورب و  ربمایپ 
اهنا رب  هک  دندمآ ، یم  وت  شیپ  هدومن  هبوت  ادخ  هب  دوخ  رادرک  زا  دندرک . متـس  شیوخ  رب  هک  یعقوم  نانآ  رگا  « » ًامیحر ًاباوت  هللا  اودجول 

هیآ 64) ءاسن  .) دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  دنوادخ  ینک ،  رافغتسا 
« نوربکتـسم مه  نوّدـصی و  مهتیار  مهـسؤر و  اوّول  هللا  لوسر  مکلرفغتـسی  اولاعت  مهل  لـیق  اذا  و  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  نینچمه  و 

هیآ 5) نوقفانم  )
نانآ دننادرگ ، یم  هرخسم ) ناونع  هب   ) ار دوخ  ياهرس  دنک ، شزرمآ  بلط  اهامـش  هرابرد  ادخربمایپ  اتدیئایب  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  یتقو 

دنوش . یم  قح )  ) عنام ربکت  اب  هک  ینیب  یم  ار 
« میحرلا روفغلا  وه  ِهنا  ّیبر  مکل  رفغتـسا  فوس  لاق  نیئطاخ  انک  ّانا  انبونذ  انل  رفغتـسا  انابا  ای  اولاق  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  نینچمه  و 

هیآ 98-97) فسوی  )
: تفگ ردپ ) . ) میدوب راکاطخ  ام  امنب ، ترفغم  بلط  ادخ ) زا   ) میراد هک  یناهانگ  رطاخ  هب  ام  يارب  ام ، ردپ  يا  دنتفگ : بوقعی  نادـنزرف  »

. تسا میحر  رگشیاشخب و  وا  منک ، یم  شزرمآ  بلط  امش  يارب  میادخ  زا  يدوز  نیمه  هب 
ندرک يراج  ضیرم و  ءافـش  دننام  هب  دشاب ، هداعلا ) قراخ  روما  ینعی   ) یعیبط ریغ  يارجم  رد  هدـنز  صخـشزا  اعد  تساوخرد و  رگا  *و 
نایرج ءافـش و  لثم  يا  هداعلا  قراخ  روما  تایآ  زا  یخرب  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  تسین  كرـش  مه  نیا  اراوگ . ناور و  يراس  همـشچ 

زئاج لاعتم  دـنوادخ  ریغ  زا  ءافـش و ... بلط  دـنک  یم  تباث  بلطم  نیمه  دـهد و  یم  تبـسن  يدارفا  هب  ار  ناگدرم  تاـیح  بآ و  همـشچ 
، لسع ناروبنز  ياه  مکش  زا  « » سانلل ءافش  هیف  هناولا  فلتخم  بارـش  اهنوطب  نم  جورخی  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  تسا .

لحن 69) « ) مدرم يارب  تسا  ءافش  نآ  رد  هک  دیآ ، یم  نوریب  نوگانوگ  ياه  گنر  اب  یعیام 
( 160 هیآ فارعا  « ) انیع هرشع  اتنثا  هنم  تسجبناف  رجحلا  كاصعب  برضا  نا  هموق  هقستسا  اذا  یسوم  یلا  انیحوا  و  دیامرف : یم  نینچمه  و 
نآ زا  بآ  همشچ  هدزاود  دز ) نوچ   ) نزب اه  هرخص  هب  دوخ  ياصع  اب  هک  میدرک  یحو  دندیبلط  بآ  يو  زا  وا  موق  هک  یعقوم  یسوم  هب  »

« دش يراج  گنس 
سیقلب تخت  ندروآ  تهج  سلجم ، رد  نارضاح  زا  نامیلس  ترضح  تساوخرد  نامیلس و  ترضح  ناتساد  هب  لاعتم  دنوادخ  نینچمه  و 

اهامش زا  کیمادک  « » نیملسم ینوتأی  نا  لبق  اهـشرعب  ینیتای  مکیا  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  تشاد ، هلـصاف  اهنآ  زا  خسرف  اهدص  هک 
هیآ 38) لمن  ( »؟ دنک یم  رضاح  دنوش  دراو  میلست  تلاح  اب  نم  روضح  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت 

یم رداص  زین  رـشب  دارفا  زا  یهلا  نذا  تردـق و  هب  هداعلا  قراخ  يداع و  ریغ  ياهراک  هک  دـش ، مولعم  اهنآ  هب  دانتـسا  تایآ و  نیا  ناـیب  اـب 
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یم ماجنا  ریغ  تلاخد  نودب  لاعتم  دنوادخ  ياهراک  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـنرادن ، لالقتـسا  لامعا  نآ  ماجنا  رد  اهنآ  یهتنم  دوش 
. درادن یسک  يرای  هب  زاین  دریگ و 

یعیبط ریغ  هداعلا و  قراخ  روما  ماـجنا  رب  رداـق  یهلا  نذا  هب  ناـشنیرهاط  ءایـصوا  یهلا و  ءاـیبنا  هک  میوش  بلطم  نیا  هب  لـئاق  رگا  اـم  سپ 
ببـس تساوخرد  نیا   ، میئاـمن يراـی  بلط  هدـنام و ... هار  رد  تاـجن  ضیرم و  ءافـش  لـثم  یعیبـط  ریغ  روما  ماـجنا  رد  اـهنآ  زا  دنتـسه و 

یم لاعتم  دنوادخ  هک  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  حوضو  هب  یسیع  ترضح  هیضق  رد  هک  هنوگنامه  دوش  یمن  دیحوت  مالسا و  زا  نامجورخ 
یهد و یم  افـش  ار  صرب  يراـمیب  هب  ـالتبم  اـنیبان و  نم  نذا  هب  وت  « » ینذاـب یتوملا  جرخت  ذا  ینذاـب و  صربـالا  همکـالا و  يربـت  : » دـیامرف

هیآ 110) هدئام  « ) ینک یم  هدنز  نم  هزاجا  هب  ار  ناگدرم 
يداع روما  رد  ناگدنز ) ) ءایحا زا  يرای  بلط  هک  دش  مولعم  تمسق  نیا  ات  اّما  تسا . نایعیش  تاداقتعا  ندوب  حیحص  هاوگ  دوخ  هیآ  نیا  و 

هب دـیاب  رخآ  رد  درادـن . یلاکـشا  ناگدـنز  زا  یعیبط  ریغ  رما  ماجنا  اعد و  بلط  نینچمه  تسا و  لاکـشا  الب  نآرق  تایآ  قبط  یلومعم  و 
میئامن . تابثا  ار  ینآرق  لمع  نیا  نآرق  تایآ  اب  میزادرپب و  نآ  مقسو  تحص  ناگدرم و  زا  اعد  تساوخرد  يرای و  تساوخرد 

؟؟ تسا زیاج  ءایبنا  حاورا  زا  يرای  بلط  دادمتسا و  ایآ 
بتک رد  هک  یثیداـحا  هب  دانتـسا  اـب  نآ  زا  سپ  میزادرپـب و  نآرق  هاگدـید  زا  حاورا  ءاـقب  تاـبثا  هب  ادـتبا  دـیاب  هلئـسم  نیا  هب  باوج  يارب 

تـساوخرد اعد و  بلط  ناشیا و  هب  لسوت  ًایناث  دنتـسه و  هدنز  ناشگرم  زا  دعب  ءایلواو  ءایبنا  ًالوا  هک  مینک  تباث  تسا  هدش  رکذ  نویباهو 
« نآرق رظن  زا  حاورا  ءاقب   » دشاب یمن  كرش  ناشیا  زا 

ادخ هار  رد  هک  یناسک  هب  « » نورعشت نکل ال  ءایحا و  لب  تاوما ، هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
هیآ 154) هرقب ي  « ) دینک یمن  ساسحا  امش  یلو  دنناگدنز ، نانآ  هکلب  دنا  هدرم  دیئوگن  دنوش ، یم  هتشک 

یم هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یهورگ  « » نوقزری مّهبر  دنع  ءایحا  لب  ًاتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  : » دـیامرف یم  نینچمه  و 
هیآ 169 ) نارمع  لآ  « ) دنروخ یم  يزور  ناشیادخ  دزن  هک  دنناگدنز  نانآ  هکلب  رادنپم  هدرم  دنوش ،

« نیمرکملا نم  ینلعج  ّیبر و  یلرفغ  امب  نوملعی ، یموق  تیلی  لاق  ۀّنجلا ، لخدا  لیق  نوعمساف ، مکبرب  تنماء  ینا  : » دیامرف یم  نینچمه  و 
هک دنتـسناد  یم  نم  موق  شاک  يا  تفگ  وش ، تشهب  دراو  دش  هتفگ  وا  هب  مدروآ  نامیا  ناگداتـسرف )  ) اه امـش  يادـخ  هب  نم  تفگ  يو  »

ياه 25-27) هیآ  سی  « ) تشاد یمارگ  دیشخب و  ارم  نم  يادخ 
هاوگ هب  يورخا ، هن  تسا  یخزرب  تشهب  دوش ، نآ  دراو  دش  هتفگ  وا  هب  هک  تشهب  نیا  زا  روظنم  ًالوا  هک  تفگ  دیاب  هیآ  نیا  حیـضوت  رد 
نیا ًایناث  دـنام و  یمن  هدیـشوپ  رگیدـکی  رب  اـهناسنا  عضو  و  دوش ، یم  هتـشادرب  ناـسنا  ناگدـید  ربارب  زا  اـه  هدرپ  يورخا  تشهب  رد  هکنیا 

. دشاب یم  زین  ءایبنا  ریغ  يارب  یخزرب  تایح 
نویباهو . بتک  رد  ناشگرم  زا  دعب  ءایبنا  مالسا و  ربمایپ  تایح 

مدرم شوگ  رد  دنوادخ  یلو  شتایح ، لاح  دننامه  دهد ، یم  باوج  دونش و  یم  ار  نانخس  تسا و  هدنز  زین  شگرم  زا  دعب  مالـسا  ربمایپ 
. حلاص یقتم و  صاخشا  رگم  دنونش ، یمن  ار  ربمایپ  ياه  نخس  هک  تسا  هداد  رارق  یعنام 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دیوگب  یـسک  رگا  و  میراد ، فارتعا  دنوادخ  تردق  مومع  هب  ام  اریز  درادن ، داعبتـسا  بلطم  نیا 
تایح زا  دوصقم  میئوگ : یم  تسا ، زیخاتسر  زور  رد  ندش  هدنز  ندب و  هب  تایح  تشگزاب  هدش و  هتفرگ  وا  ندب  زا  تایح  هتفر و  ایند  زا 

ار تاملک  طابترا  نیا  هلیـسوب  هک  دراد  یطابترا  يوحن  کی  شرهطم  دسج  اب  هللا  لوسر  حور  هک  تسا  نآ  شگرم  زا  دـعب  ترـضح  نآ 
هب تشاد ، ندـب  اب  طابترا  ایند  رد  هک  روطنامه  حور  هک : تسا  نآ  تماـیق  رد  ندـش  هدـنز  زا  دوصقم  دـیامرف و  یم  ار  نآ  باوج  هدـینش 

عنتمم لاحم و  رما  بلطم  نیا  هکنآ : هصالخ  دسوپ . یمن  ربق  رد  ءایبنا  ندب  هک  هدـش  دراو  تایاور  رد  دـنک و  یم  دوع  ندـب  هب  وحن  نامه 
« هّینـسلا هیدـه   » ياه هلاسر  زا  مّود  هلاسر  رد  هّیمیت  نبا  دـنا . هدومن  هراشا  بلطم  نیا  هب  تیباهو  نیـسسؤم  ناگرزب و  هک  هنوگنامه  تسین 
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ندوب هدـنز  زا  ترـضح  نآ  ندوب  هدـنز  دراد و  یخزرب  تاـیح  تسا و  هدـنز  ربق  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  رب  اـم  داـقتعا  دـیوگ : یم 
نآ رب  هک  ره  نیارباـنب ، تسا . رتـالاب  شماـقم  دـیدرت  نودـب  ءادهـش  زا  ربـمغیپ  اریز  تسا ، رت  مهم  هدوـمرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ءادـهش 

. دونش یم  دنک ، مالس  ترضح 
نآ هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ  زا  هدومن  لقن  یکبـس  هتفگ ي  هب  اـنب  حیحـص  دنـس  اـب  دووادوبا  زا  يدوهمـس  نینچمه  و 

2 دلج ءافولا  ءافو  . ) میوگب ار  وا  مالـس  باوج  ات  دنادرگ  یم  رب  مندب  هب  ارم  حور  دـنوادخ  دـنک ، مالـس  نم  رب  هک  ره  دـندومرف : ترـضح 
ص403)

ثیدـح نیا  هب  ترایز  رد  ناگرزب  رتشیب  و  هدومن ، ادـتبا  ار  ربمغیپ  ربق  ترایز  باب  یقهیب  ثیدـح ، نیا  اـب  دـیوگ : یم  همادا  رد  يدوهمس 
ایوگ ار  یگرزب  تلیـضف  نوچ  تساجب  حیحـص و  دامتعا  نیا  هتفگ : یکبـس  تسا و  لبنح  دمحا  ماما  نانآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  دامتعا 

. تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نداد  باوج  نآ  دنک و  یم 
، دندرگ یم  نیمز  رد  هک  تسا  یناگتشرف  ادخ  يارب  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دسیون : یم  ینالطـسق  نینچمه  و 

نخس امش  اب  نم  دیئوگ و  یم  نخس  نم  اب  امش  تسا . ریخ  امـش  يارب  نم  ندوب  هدنز  دندومرف : زین  دنناسر و  یم  نم  رب  ارم  تما  ياهراک 
رب ار  ادخ  منیبب  هک  ار  امش  ریخ  لمع  دنراد  یم  هضرع  نم  رب  ار  امـش  لامعا  نوچ  تسا ، ریخ  امـش  يارب  زین  نم  تشذگ  رد  و  میوگ ، یم 

( يراخب حیحص  حرش  يراسلا  داشرا  . ) میامن یم  رافغتسا  امش  دب  لامعا  يارب  منک و  یم  رکش  نآ 
اهربق رد  زین  رگید  ناربمایپ  نینچ  مه  و  تسین ، شتافو  زا  دـعب  ادـخ  لوسر  تایح  رد  يدـیدرت  کـش و  دـسیون : یم  يدوهمـس  نینچمه 

گرزب دیـس و  ام  یمارگ  ربمایپ  تسا و  رت  لماک  هداد  ربخ  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  نادیهـش  تایح  زا  نانآ  تایح  دنـشاب و  یم  هدـنز 
2 ص406) دلج ءافولا  ءافو  . ) دراد دوجو  ادخ  لوسر  لامعا  نازیم  رد  نادیهش  لامعا  همه  اریز  تسا ، نادیهش 

دنـس اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  سابع  نبا  زا  يرغـص » ماـکحا   » باـتک رد  قحلادـبع  دـیوگ : یم  يدوهمـس  نینچمه 
تیم دنک ، وا  رب  مالس  درذگب و  هتخانش  یم  ار  وا  هک  شنمؤم  رادرب  ربق  زا  یـصخش  ره  دندومرف : یمارگ  ربمایپ  هک  هدومن  تیاور  حیحص 

. دهد یم  ار  وا  مالس  باوج  هتخانش و  ار  وا  زین 
زا سکره  ظافلا : نیا  اب  یلو  هدومن ، لقن  مه  هیمیت  نبا  هچ  نانچ  هتسناد  حیحـص  ار  نآ  دنـس  هدومن و  لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  ربلادبع  نبا 

ار وا  مالـس  باوج  ات  دـنادرگ ، یم  رب  ار  تیم  نآ  حور  دـنوادخ  دـنک ، وا  رب  مالـس  درذـگب و  هتخانـش  یم  ایند  رد  ار  وا  هک  یـصخش  ربق 
تیم هتسشن ، ربق  رانک  رد  هک  یتقو  ات  دنیشنب ، وا  ربق  رانک  دورب و  شنمؤم  ردارب  ربق  ترایز  هب  هک  يدرم  ره  هدش  دراو  زین  هشیاع  زا  دهدب .

، دنک وا  رب  مالس  دنک و  رذگ  هتخانش ، یم  ار  وا  هک  یـسک  ربق  هب  يدرم  هاگره  هدومن :  لقن  هریرهوبا  زا  ایند  یبا  نبا  دریگ . یم  سنا  وا  اب 
باوج تیم  دنک  مالس  هدرک و  رذگ  دسانش  یمن  ار  نآ  بحاص  هک  يربق  هب  هاگره  دیوگ و  یم  ار  شمالس  باوج  هتخانـش و  ار  وا  تیم 

2 ص404) دلج ءافولا  ءافو  . ) تسا رایسب  ثیداحا  هنوگنیا  زا  دهد و  یم  ار  شمالس 
بـش نوچ  سپ  میدوب  ربمایپ  ربق  رانک  ام  هدرک و  هبلغ  یگنـسرگ  خیـشلاوبا  یناربط و  نم و  رب  : » دیوگ یم  يرقملا  نبا  رکبوبا  نینچمه  و 
ناوج ود  اب  يولع  يدرم  دش ، هدـیبوک  دجـسم  برد  تشذـگن  يزیچ  عوجلا » هللا  لوسر  ای   » متفگ متفر و  ترـضح  ربق  رانک  هب  دیـسر  ارف 

: تفگ يولع  درم  نآ  میدـش  غراـف  اذـغ  ندروخ  زا  هک  یعقوم  دوب ... اذـغ  زا  وـلمم  یلیبـنز  مادـک  ره  تسد  رد  هک  یلاـح  رد  دـش ، دراو 
2 ص1380) دلج ءافولا  ءافو  . ) مروایب اذغ  امش  يوس  هب  هک  درک  رما  نم  هب  مدید ، باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر 

: ثحب هصالخ 
رداق دنونش و  یم  اهنآ  هکنیا  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  صوصخ  هب  ءایبنا  ندوب  هدنز  دش ، تباث  لصف  نیا  رد  هچنآ 

زا هتفر  ایند  زا  ءایبنا  زا  تساوخرد  تجاح و  بلط  دـش ، رکذ  نویباهو  تنـس و  لها  تایاور  رد  هچنآ  قبط  دنتـسه و  اعد  راک و  ماـجنا  رب 
یفرط زاو  . دوش دارفا  رفک  كرـش و  ببـس  هک  تسین  یلمع  لمع ، نیا  دنا و  هدوب  ریـسم  نیا  کلاس  زین  ناربمایپ  تسا و  هدوب  مایالا  میدـق 
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درادن . يریثات  هثاغتسا  هحابا  مکح  رب  ناشندوب  هدنز  هدرم و   ، دش تباث  ءایبنا  هب  هثاغتسا  لصا  یتقو 

نویباهو رظن  رد  لسوت 

بجوم هک  یهاوخ  تعافـش  زا  عون  کی  ار  لسوت  نوچ  دـنا ، هداد  رارق  كرـش  ار  نآ  هدومن و  عنم  شماسقا  ماـمت  هب  ار  لـسوت  نویباـهو 
نیذلا کئلوا   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  هدومن و  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  دـیحوت »  » باتک رد  باهولادـبع  نب  دـمحم  دـنا ، هتـسناد  تسا  كرش 

و دندناوخ . یم  ار  نیحلاص  هک  تسا  ینیکرشم  در  رد  هیآ  نیا  تسا  هتفگ  هیآ 57 ) ءارسا  « ) برقا مهیا  هلیسولا  مهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی 
اما تسا . هداد  رارق  کیرـش  ار  ادخ  ریغ  ادخ  اب  دوش ، قولخم  هب  لسوتم  سک  ره  دیوگ  یم  داقتعالا » ریهطت   » هلاسر رد  یناعنـص  نینچمه 

ماهتا نیا  زا  باوج 
: تسا مسق  دنچ  رب  حلاص  صاخشا  ءایبنا و  هلیسوب  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  لسوت 

هلیـسوب مروآ  یم  ور  هللا . یلا  هب  هّجوتا  دـیوگب  اـی  ادـخ . يوس  هب  ربمغیپ  هلیـسوب  میوج  یم  لـسوت  هللا . یلا  هب  لـسوتا  دـیوگب : هکنآ  لوا 
. ادخ يوس  هب  ار  ربمایپ  مهد  یم  رارق  عیفش  هللا . یلا  هب  عفشتا  دیوگب  ای  ادخ . يوس  هب  ربمغیپ 

هب ای  وت ، دزن  رد  تربمایپ  ماقم  هاج و  هب  ای  وت ، رب  تربمایپ  قح  هب  تربماـیپ ، هلیـسو  هب  میاـمن  یم  تلئـسم  وت  زا  ایادـخ  دـیوگب : هکنآ  مّود 
. وت دزن  رد  تربمایپ  تمرح  رب  ای  تربمایپ ، تکرب 

ناونع هب  ربمغیپ ، نداد  رارق  نآ  تسا و  زیچ  کی  هب  شتـشگ  زاب  مسق  هس  ره  هک  ربمایپ ، قح  هب  ار  وت  مهد  یم  دنگوس  دیوگب : هکنآ  مّوس 
. تسا دنوادخ  دزن  رد  وا  تلزنم  ماقم و  تهج  هب  لاعتم  دنوادخ  هدنب و  نیب  هطساو  هلیسو و 

لسوت تحص  تابثا  اّما 
هیآ هدئام  « ) هلیـسولا هیلا  اوغتبا  هللا و  اوقتا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوش  هراشا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  دـیاب  ًادـتبا 

ماسقا همه  لماش  دراد ، هک  یتیمومع  اب  هفیرش  هیآ  يزیواتسد .» وا  يوس  هب  دیئوجب  ادخ و  زا  دیـسرتب  دیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 35
یلص مرکا  ربمغیپ  مالک  تسا و  تباث  نیحلاص  ءایصوا و  ءایبنا و  يارب  هلیسو »  » هکنیا رب  دراد  تلالد  يدایز  تایاور  دوش و  یم  تالس  وت 

زا يا  هدنب  صوصخم  تشهب  رد  تسا  يا  هجرد  هلیسو  انامه  دینک ! بلط  هلیـسو »  » دنوادخ زا  نم  يارب  دندومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا 
. مشاب نم  هدنب  نآ  مراودیما  ادخ و  ناگدنب 

. دـشک یم  ار  نانآ  هلیـسو »  » تهج زا  دـنوادخ  قولخم  نیرتکیدزن  ادـخ و  قلخ  نیرتهب  دـندومرف : جراوخ  هرابرد ي  ترـضح  نینچمه  و 
لـسوت و دـنوادخ  يوـس  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  لاـعتم و  دـنوادخ  دزن  رد  تسا  تلزنم  ماـقم و  هجرد و  ناـمه  هلیـسو »  » زا دوـصقم 

هدنز هچ  تلزنم  ماقم و  نابحاص  هب  ندش  لسوتم  یهلا  هاگشیپ  رد  و  دنـشاب ، یماقم  نینچ  ياراد  هک  یناسک  هب  دوش  یم  یهاوخ  تعافش 
رد هیآ  نیا  لیذ  زین  يرـشخمز  تسا . هدوب  تباث  زین  مالـسا  زا  لبق  عیارـش  رد  هکلب  نیحلاـص  لـمع  ناربماـیپ و  شور  زا  هدرم ، هچ  دنـشاب 
نم یلاعت  هللا  یلا  هب  لسوتی  امل  تریعتـساف  کلذ  ریغ  وا  ۀعینـص  وا  ۀبارق  نم  برقتی  يا  هب  لسوتی  ام  لک  هلیـسولا  : » دـسیون یم  شریـسفت 

1 دلج فاشک  ریسفت  « ) لساو هللا  یلا  بل  يذ  لک  الا  مهرمأ . ردق  ام  نوردی  سانلا ال  يرأ  دیبلل : دشنأ  یصاعملا و  كرت  تاعاطلا و  لعف 
ص336)

هلیسوب دندش  یم  التبم  یطحق  هب  هک  هاگره  لیئارسا  ینب  هک : هدومن  لقن  رابحالا  بعک  زا  يراخب  حیحص  حرـش  رد  ینالطـسق  نینچمه  و 
صاخـشا نآ  شتـسرپ  تدابع و  لاعتم ، دـنوادخ  يوس  هب  لباق  صاخـشا  نداد  رارق  هطـساو  دـندیبلط و  یم  ناراب  ناشربمایپ  تیب  لها  ي 

بجوم هدوبن و  دـنوادخ  ریغ  شتـسرپ  تدابع و  هدـنز ، صاخـشا  هب  لسوت  هاگره  و  ددرگ ، نآ  زا  یهن  اـی  كرـش  بجوم  اـت  دـشاب  یمن 
وا تلزنم  ماـقم و  يارب  صخـش  هب  لـسوت  رگا  هکنیا  يارب  تسین  ود  نیا  نیب  یقرف  اریز  تسا ، روطنیمه  زین  تیم  هب  لـسوت  ، ددرگن كرش 

نیا يارب  صخـش  هب  لسوت  رگا  و  دور ، یمن  نیب  زا  گرم  اـب  تسا و  یقاـب  مه  گرم  زا  دـعب  تلزنم  ماـقم و  نیا  دـنوادخ ، دزن  رد  دـشاب 
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هداد حرش  هتـشذگ  ياه  لصف  رد  تسا و  نکمم  تیم  قح  رد  زین  تهج  نیا  دنک ، اعد  هدنیوج  لسوت  قح  رد  دناوخب و  ار  ادخ  هک  تسا 
نتفر هار  بلط  دننام  اتیاهن  هکلب  دش ، دهاوخن  كرـش  بجوم  وا  هب  لسوت  تیم و  زا  نتـساوخ   ، دنک اعد  دناوتن  تیم  لاحم  ضرف  هب  دش و 

هب لسوت  هدـنز و  هب  لسوت  نیب  ندراذـگ  قرف  سپ  ددرگ . یم  هدوهیب  وغل و  نآو  ، تسا ملاس  هکنیا  ناـمگ  هب  تسا  ریگ  نیمز  صخـش  زا 
 ، دـنا هدوب  شنیعبات  هیمیت و  نبا  زا  رتاناد  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هباحـص  . تسا دارفا  ینادان  رکف و  یهاتوک  زا  هدرم 

ترـضح نآ  هب  لسوتم  وا ، هکدوش  یم  نایب  فینح » نبا   » ثیدح رد  هچ  نانچ  دنا ،  هدراذـگن  هدرم  هب  لسوت  هدـنز و  هب  لسوت  نیب  یقرف 
. درادن دوجو  یتوافت  بیاغ  رضاح و  صخشو  هدرم ،  هدنز و  هب  لسوت  نیب   ، دنک یم  تباث  هک  يرگید  تایاور  شتافو و  نامز  رد  دش 
تفگ روصنم  هب  دـهاوخب و  تعافـش  دـیوجب و  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  هکدوب : نیا  یقناود  روصنم  رفعجوـبا  هب  کـلام ؛  روتـسد  هک  ارچ 
هدوب ترضح  نآ  توم  زا  دعب  روتـسد  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزالو  .) دشاب یم  مدآ  ترـضح  تردپ  هلیـسو  وت و  هلیـسو  ربمغیپ  ترـضح 

مالکلا ص 17 ) هصالخ  ( ) تسا
سپ هتـسناد . رفاک  هدادـن  رارق  رفک  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  ببـس  هب  ار  ناناملـسم  رکم ، هلیح و  اب  اه  یباهو  ثیداـحا ، همه  نیا  اـب 

هدرم و صاخـشا  هن  تسا ،  تباث  رـضاح  هدـنز  صاخـشا  هرابرد ي  دـیوگ : یم  تسا ، تباـث  نید  رد  لـسوت  دوش  هتفگ  ناـنآ  هب  هاـگره 
صاخشا هب  تبـسن  هتـسناد و  زیاج   ، ادخ اب  ار  اهنآ  نداد  رارق  کیرـش  رـضاح و  هدنز  صاخـشا  شتـسرپ  دنوادخ  ایئوگ  بئاغ ، صاخـشا 

یم هتـسناد و  تعدـب  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  لسوت  هیمیت  نبا  تسا . هدومرف  عنم  هدرم 
هدـنز تایح و  نامز  رد  یحلاص  درم  اـی  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  زا  ندومن  تلئـسم  نیب  تسا  يراکـشآ  قرف  دـیوگ :

دتـسرپ یمن  ار  وا  یـسک  تلئـسم ، تقو  هب  ترـضح  نآ  روضح  رد  تایح  لاح  رد  هچ  شتاـفو ، زا  دـعب  نآ  زا  ندومن  تلئـسم  شندوب و 
هتفر و نیب  زا  شتوم  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمرح  ایآ  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  دـیاب  هطـساولا ) زا  لقن  هب  بایترالا  فشک  )

روطچ سپ  دشاب ، نینچ  نیا  رگا  تسین ؟ یهلا  هاگرد  برقم  ترضح  نآ  رگید  هدش و  لطاب  دنوادخ  دزن  رد  ترـضح  نآ  تلزنم  ماقم و 
بجاو و ياهزامن  رد  اـهربنم و  يـالاب  روطچ  و  دوش ؟ یم  هدرب  دـنلب  يادـص  اـب  اـه  هنذأـم  رد  هبترم  جـنپ  زور  هنابـشرد  ترـضح  نآ  ماـن 

یم ناشیا  رب  تاولـص  دوش  یم  هدرب  ناـشیا ، ماـن  تقو  ره  روطچ  و  دـننک ؟ یم  رکذ  مه  اـب  ار  دـنوادخ  ماـن  ترـضح و  نآ  ماـن  بحتـسم 
رد هنوگچ  دشاب ، كرـش  شبایغ  نامزرد  تایح  لاح  رد  شتوم و  زا  دعب  ترـضح  نآ  هب  لسوت  هاگره  و  روطچ ؟ ... روطچ و  دنتـسرف و 

تسا دیحوت  هک  يزیچ  ددرگ و  یمن  دیحوت  دشاب  كرـش  هک  يزیچ  هک  یتروص  رد  دشاب ، یم  دیحوت  تدابع و  شروضح  تایح و  لاح 
لقاع و هکلب  مودـعم  دوجوم و  هدرم و  هدـنز و  نیب  یتوافت  هک  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .و  ددرگ یمن  كرش 

ترضح نآ  يرهاظ  دوجو  زا  لبق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  مدآ  ترـضح  لسوت  هک  ارچ  تسین  کین » لمع   » لقاع ریغ 
ناربمایپ هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لسوت  تسین و  ءالقع  هلمج  زا  هک  کین  لمع  هب  لسوت  نینچمه  تسا و  هدوب  ایند  رد 

تحص رب  هاوگ  همه  اهنیا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رهطم  ربق  هب  هباحـص  لسوت  دنا و  هدوب  تاوما  فیدر  رد  هکنیا  اب  هتـشذگ 
تعافـش و  هدـننک ، ترایز  لسوت  رد  موس  لصف  دـسیون : یم  شباتک  رد  هنیدـم  ملاع  یعفاش  يدوهمـس  هک  هنوگناـمه   ، دـنک یم  لـسوت 

، شیاعد لسوت و  مالس و  رد  وا  نتفرگ  رارق  رهطم  ربق  لباقم  راگدرورپ و  يوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمغیپ  هلیسوب  یهاوخ 
لمع زا  راگدرورپ ، يوس  هب  وا  تکرب  تلزنم و  ماـقم و  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هلیـسوب  یهاوخ  تعافـش  هثاغتـسا و  نادـب 

رد و  یئایند ، تایح  نامز  رد  وا  قلخ  زا  دـعب  ترـضح و  نآ  قلخ  زا  لـبق  لاوحا ، همه  رد  هدوب و  حـلاص  ناینیـشیپ  نیلـسرم و  ناربماـیپ و 
زا هراب  نیا  رد  یتیاور  وا : تقلخ  زا  لبق  ترضح  نآ  هب  لسوت  هثاغتـسا و  لّوا ، تلاح  اما  . تمایق يارحـص  رد  و  توم ، زا  دعب  خزرب  نامز 

ربمغیپ زا  باطخ  نب  رمع  زا  دنا  هدومن  تیاور  ناگرزب  رتشیب  مکاح و  هک  یحیحـص  ثیدـح  هب  مینک  یم  ءافتکا  یلو  هدـش  دراو  ناربمایپ 
زا راگدرورپ ! يا  درک : ضرع  دش ، بکترم  ار  یلوا  كرت  مدآ  ترضح  هک  یماگنه  دومرف : ترضح  نآ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا (

ار دـمحم  هنوگچ  مدآ ! يا  دـمآ : باطخ  دـنوادخ  فرط  زا  ارم ، يزرمایب  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم ( قح  هب  میاـمن  یم  یلاؤس  وت 
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نم رد  حور  يدومن و  قلخ  تتردـق  اب  ارم  هک  یتقو  مراگدرورپ ! يا  درک : ضرع  مدآ  مدومنن ؟ قلخ  ار  وا  زونه  هک  یتروص  رد  یتخاـنش 
وت قلخ  نیرتهب  دمحم  هک  متسناد  سپ  هللا » لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » هدش هتشون  شرع  ياه  نوتس  رب  مدید  مدرک  دنلب  ار  مرـس  يدیمد 

نیرتبوبحم نیرتهب و  انامه  مدآ  يا  يدـیمهف  بوخ  دیـسر : باطخ  دـنوادخ  فرط  زا  يداد . رارق  هارمه  دوخ  مان  اب  ار  وا  ماـن  نوچ  تسا 
یمن قلخ  ار  وت  دوبن  دّـمحم  هچناـنچ  دیـشخب و  مهاوخ  ار  وت  ینک  لاؤـس  نم  زا  دّـمحم  قـح  هب  هاـگره  تسا ، دّـمحم  نم  دزنرد  قوـلخم 

نیرخآ دّـمحم  و   » تالمج نیا  هفاـضا  هب  هدومن ، لـقن  ار  ثیدـح  نیا  زین  یناربط  دـیوگ : یم  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  سپ  يدوهمـس  مدرک .
2 ص419) دلج ءافولا  ءافو  « ) تسا وت  هیرذ  زا  ناربمایپ 

لئالد باتک  هرابرد  یبهذ  ظفاح  هک  ةوبنلا » لئالد   » باتک رد  ار  ثیدـح  نیا  یقهیب  دـیوگ : مالکلا » ۀـصالخ   » باتک بحاـص  نینچمه  و 
باـتک رد  دـیوگ : مـالکلا » ۀـصالخ   » باـتک بحاـص  زین  و  هدومن ، تیاور  رمع  زا  تسا ، تیادـه  روـن و  باـتک  همه  تسا : هتفگ  هوـبنلا 

: هتفگ ار  راعشا  نیا  هک  ار  رباج  نبا  دنک  تمحر  دنوادخ  تسا : هتفگ  بهاوملا » »
حون ۀنیفسلا  نطب  یف  یجن  اعد و  ذا  مدآ  هللا  باجا  دق  و 

حیبذ ءادفلا  لان  هلجا  نم  هرونل و  لیلخلا  رانلا  برض  ام  و 
تاجن یتشک  رد  حون  ترضح  تفریذپ و  ار  مدآ  ترضح  ءاعد  دنوادخ  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سّدقم  رون  رطاخ  هب 

. دمآ ءادف  حیبذ  لیعامسا  ترضح  يارب  دناسرن و  يررض  لیلخ  میهاربا  ترضح  هب  شتآ  درک و  ادیپ 
هرقب . ) هیلع باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  هفیرش : هیآ  لیذ  رد  نیرسفم  زا  یـضعب  دیوگ : یم  مالکلا » ۀصالخ   » باتک رد  وا  نینچمه  و 

. تسا هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  لسوت  نامه  تاملک  زا  دوصقم  دنا : هتفگ  ( 37
هچ نانچ  کین ، ياه  لمع  هلیسو  هب  ادخ  زا  ندومن  تلئسم  دشاب  زیاج  هاگره  هتفگ :  وا  هک  هدومن  لقن  یکبس »  » لوق زا  یعفاش  يدوهمس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هلیسوب  دنوادخ  زا  ندومن  تلئسم  سپ  دنتسه  یتاقولخم  مه  لامعا  هدش و  دراو  راغ  حیحـص  ثیدح  رد 
هب هاگره  دراد ، یتلزنم  ماقم و  یـصخش  دزن  رد  هک  یـسک  تسا  نینچ  نیا  زین  تداع  بسح  هب  دـشاب و  زیاج  هک  تسا  رتراوازـس  ملـس  و 
وا هب  هک  یسک  نآ  تلزنم  یگرزب و  يارب  دومن . دهاوخ  تباجتسا  سک ، نآ  بایغ  رد  دندش  لسوتم  سک  نآ  هلیسوب  صخـش  نآ  يوس 

هطساو هنوگ  نیا  هک  تسین  یقرف  ددرگ و  یم  تباجا  بجوم  تسا  یهلا  هاگرد  بوبحم  هک  یـصخش  مان  ندرب  یهاگ  دنا و  هدش  لسوتم 
ماقم هک  یصخش  هب  دوش  یم  هتسج  لسوت  یهاگ  و  ندروآ ، يور  هجوت و  ای  تعافش و  ای  هثاعتسا و  ای  لسوت  هب  دوش  ریبعت  اه ، نداد  رارق 

. تسا رتالاب  وا  زا  شماقم  هک  یسک  يوس  هب  دراد  تلزنم  و 
نامثع زا  نارگید  و  تاوعد »  » رد يذمرت  یئاسن و  ایند ،  رد  شتایح  نامز  رد  تقلخ و  زا  دعب  تسا  ترضح  نآ  هب  لسوت  مّود : تلاح  اما 
لوسر ای  درک : ضرع  دمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تمدـخ  هدوب  هتـشگ  انیبان  شمـشچ  يدرم  هک : دـنا  هدومن  لقن  فینح  نب 

رتهب وت  يارب  هک  ، نک ربص  یهاوخ  رگا  منک و  یم  اعد  یعاوخب  رگا  دومرف : ترـضح  دـشخب . تیفاع  ارم  مشچ  دـنوادخ  دـیئامرف  اعد  هللا !
زا ایادخ ! راب  نک : اعد  روط  نیا  سپس  دریگب ، وکین  یئوضو  دورب  دندومرف : روتسد  ترضح  دیئامرف ! اعد  هللا ، لوسر  ای  درک  ضرع  تسا .

هلیـسوب ي نم  دمحم  يا  تمحر ، ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تربمایپ  هلیـسوب ي  ما  هدروآ  يور  وت  يوس  هب  منک و  یم  یلاؤس  وت 
«2 دلج ءافولا  ءافو  . ) ریذپب نم  هرابرد ي  ار  ربمایپ  تعافش  ایادخ  راب  متجاح ، ندش  هدروآرب  يارب  مراگدرورپ  يوس  هب  مدروآ  يور  وت 
دنا هدومن  لقن  نارگید  و  ریبک »  » باتک رد  یناربط  هک  تسا  براق  نب  داوس  هیـضق ي  شتایح ، ناـمز  رد  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  هلمج  زا 

: دناوخ ترضح  نآ  يارب  دوب  هتفگ  هک  يراعشا  دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  هک 
بئاغ لک  یلع  نومأم  کناو  هریغ و  ّبرال  هللا  ّنا  دهشأف 

بئاطالا نیمرکالا  نبا  ای  هللا  یلا  هلیسو  نیلسرملا  یندا  کنا  و 
بئاوذلا بیش  هیف  امیف  ناک  نا  لسرم و  ریخ  ای  کیتأی  امب  انرمف 

دنیوگ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنویباهو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


براق نب  داوس  نع  ًالیتف  نغمب  ۀعافش  وذال  موی  ًاعیفش  یل  نک  و 
نیرت کـیدزن  وت  تسا و  ناـهنپ  اـهرظن  زا  هک  یبلاـطم  رب  يداـمتعا  دروم  وت  تسین و  دـنوادخ  زا  ریغ  يراـگدرورپ  هک  مهد  یم  یهاوگ 
ربمایپ نیرتهب  يا  دوش ، یم  لزان  وت  رب  هچ  نآ  هب  امرف  رما  سپ  كاپ ! نایمارگ  دنزرف  يا  دنوادخ . يوس  هب  هلیسو  تهج  زا  یلـسرم  ربمایپ 

هک یعیفش  تسین  هک  يزور  رد  عیفـش  نم  يارب  شاب  دنک و  یم  دیفـس  ار  هایـس  ناوسیگ  هک  تسا  یبلاطم  تیاه  هتفگ  رد  هچ  رگ  لسرم !
. براق نب  داوس  زا  دنک  زاین  یب  امرخ  هتسه  طسو  تسوپ  هزادنا  هب 

رایـسب يدرم  هک : هدومن  لقن  فینح  نب  نامثع  زا  شریبک  باتک  رد  یناربط  شتافو . زا  دـعب  تسا  ترـضح  نآ  هب  لسوت  مّوس ، تلاـحاما 
نبا اب  درم  نآ  درک  یمن  یئانتعا  وا  تجاح  هب  تشادـن و  یطافتلا  وا  هب  نامثع  نافع . نب  نامثع  دزن  رد  یتجاـح  يارب  تشاد  دـمآ  تفر و 

هب سپـس  ریگب ، ءوضو  هناخوضو  رد  ورب  دهد : یم  روتـسد  فینح  نب  نامثع  دنک ، یم  هوکـش  وا  هب  دوخ  عاضوا  زا  هدومن  تاقالم  فینح 
هب ما  هدروآ  يور  وت  يوس  هب  منک و  یم  لاؤس  ار  وت  ایادـخ ! راب  ناوخب : ار  اعد  نیا  زامن  زا  دـعب  ناوخبزاـمن و  تعکر  ود  هدـمآ ، دجـسم 

ار متجاح  ما  هدروآ  ادـخ  يوس  هب  يور  وت  هلیـسوب  نم  دـمحم  يا  تمحر ، ربمایپ  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ناـمربمایپ  هلیـسو 
ار وا  تسد  نامثع ،  ناـبرد  تفر . ناـفع  نب  ناـمثع  دزن  هب  هدومن  راـتفر   ، روتـسد قباـطم  درم  نآ  نک ! رکذ  دـشاب  هچره  تتجاـح  روآرب ،
. تفگ ار  شتجاح  يراد ؟ يراـک  هچ  درک : لاؤس  وا  زا  دـناشن ، شـصوصخم  شرف  يور  دوخ  دزن  ار  وا  ناـمثع  درب  ناـمثع  دزن  هب  هتفرگ 
. داد مهاوخ  ماجنا  وگب  ایب و  نم  دزن  هب  دمآ  شیپ  تیارب  یتجاح  تقو  ره  وگب و  يراد  رگید  تجاح  تفگ : وا  هب  هداد  ماجنا  ار  شتجاح 
هب یهجوتو  رظن  نامثع  متفر  یم  تقو  ره  اریز  دهد  وت  هب  ریخ  يازج  ادخ  : تفگ دـید  ار  فینح  نبا  هدـمآ و  نوریب  نامثع  دزن  زا  درم  نآ 

يروک درم  مدـید  یلو  متفگن ، نامثع  هب  وت  هرابرد  یمالک  نم  تفگ :  فینح  نبا   ، يدوب هدرک  ارم  شرافـس  وت  هک  زورما  ات  تشادـن  نم 
منک و یم  ءاعد  وت  يارب  یهاوخب  رگا  دومرف : ترـضح  دومن . تیاکـش  يروک  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  دـمآ 

میارب تلاح  نیا  دربب و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ارم  دریگب و  ار  متـسد  مرادن  ار  یـسک  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  نک ! ربص  یهاوخب  رگا 
نامه زامن  زا  دعب  دناوخ  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  ءوضو  روک  درم  داد . روک  درم  نآ  هب  ار  روتـسد  نیمه  ترـضح  تسا . لکـشم  رایـسب 

(2 دلج ءافولا  ءافو  . ) دوب هدیدن  یبیسآ  ایوگ  هک  دش  انیب  شمشچ  دناوخ ، ار  لسوت  ياعد 
یقاب هتـسناد و  هقث »  » ار وا  نابح » نبا   » تسا و نآ  رد  حالـص  نب  حور  هک  يدنـس  هب  طسوا »  » باتک رد  دسیون : یم  يدومهـس  نینچمه  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  دسا  تنب  همطاف  هک  یماگنه  دنا : هدومن  لقن  کلام  نب  سنا  زا  تسا  حیحص  شدنس  لاجر 
يدوب و ردام  نم  يارب  نم  ردام  زا  دـعب  هک  یـسک  يا  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  دومرف : تسـشن ، شا  هزانج  رـس  يالاب  دـش  دراو  ملـس  و 

باطخ نب  رمع  يراصنا و  بویاوبا  دیز و  نب  هماسا  سپـس  داد ، رارق  وا  نفک  يارب  ار  دوخ  دٌرب  دومن ، يراج  نابز  هب  ار  وا  حدم  يرادـقم 
ار ربق  ياه  كاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوخ  دندیـسر  هک  دـحل  ياـج  هب  دـننک . رفح  يربق  دومرف  روتـسد  ار  یهایـس  مـالغ  و 
یناریم و یم  هک  یئادخ  يا  دومرف : ار  تاملک  نیا  دیباوخ و  ربق  رد  ولهپ  هب  هدـش  ربق  لخاد  ترـضح  دـش  هدامآ  هک  ربق  دروآ . یم  نوریب 

تربمایپ قح  هب  هد  تعـسو  وا  يارب  ار  ربق  هناخ  شخبب ، ار  دسا  تنب  همطاف  مردام  يریم ! یمن  زگره  یتسه و  هدنز  دوخ  ینک و  یم  هدنز 
. دنا هدوب  نم  زا  لبق  هک  یناربمایپ  و 

فیلأت راکذالا »  » باتک زا  مالکلا » هصالخ   » رد هک  تسا  يربخ  دنک ، یم  تباث  ار  ناربمایپ  اه و  هتـشرف  هب  لسوت  هک  یئاهربخ  هلمج  زا  و 
! ایادخ راب  دنناوخب : ار  اعد  نیا  هبترم  هس  حبص  زامن  زا  دعب  هدومرف  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدش  لقن  يوونلا » »

هـصالخ زا  لقن  هب  باـبترالا  فشک  . ) شتآ زا  ارم  هد  هاـنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لیفارـسا و  لـیئاکیم و  لـیئربج و  راـگدرورپ  يا 
( مالکلا

. مینک هراشا  رجح  نبا  لوق  هب  دیاب  لسوت  تحص  تابثا  رد  نینچمه  و 
: شراعشا نیا  رد  هتسج  لسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  یعفاش  ماما  دیوگ : هقرحملا » قعاوصلا   » باتک رد  رجح  نبا 
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یتلیس هیلا و  مه  یتعیرذ و  یبنلا  لآ 
یتفیحص نیمیلا  يدیب  ًادغ  یطعا  مهب  وجرا 

تمایق زور  دنوادخ  ناشیا  هلیسوب  مراد  دیما  دنا ، نم  هلیسو  راگدرورپ  يوس  هب  ناشیا  دنتسه و  نم  عیفـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ 
. دهد نم  تسار  تسد  هب  ار  ملمع  همان 

: تفگ داتسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رهطم  ربق  رانک  دمآ  یبرع  هدومن : لقن  بهاوملا »   » باتک رد  ینالطـسق  ماما  نینچمه  و 
زا زا  ارم   ، تسا هلاو  هیلع  هللا  لـص  مرکا  ربمغیپ  وت  بیبح  ربـق  نیا  ماوت و  هدـنب  نم  ناگدـنب . ندرک  دازآ  هب  يا  هدومرف  ارم  وت  ایادـخ ! راـب 

نینمؤم همه  يارب  ارچ  یتساوخ  اهنت  تدوخ  يارب  ار  يدازآ  برع ! درم  يا  تفگ : يا  هدنیوگ  دش ، دـنلب  ییادـص  هاگ  ان  نک ! دازآ  شتآ 
تیباهو ص 462) دقن  خیرات و  مدرک ( . دازآ  ار  وت  هک  ورب  یتساوخن ؟ يدازآ 

لوسّرلا مهل  رفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كوءاج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مّهنأ  ول  و   » هفیرـش هیآ  هک : هدومن  لقن  یکبـس »  » زا يدوهمـس  نینچمه  و 
يارب ترـضح  نآ  ندومن  رافغتـسا  ترـضح و  نآ  يوس  هب  ندمآ  هب  دـنک  یم  راداو  ار  نینمؤم  هیآ 64 ) ءاسن  « ) ًامیحر ًاباوت  هللا  اودـجول 

نینمؤم همه  يارب  ار  ترضح  نآ  رافغتسا  نآرق  رد  اریز  تفر ، دهاوخن  نیب  زا  ترضح  نآ  توم  اب  هک  تسا  يا  هبتر  ماقم و  نیا  ناشیا و 
ترـضح و نآ  رهطم  ربق  رانک  دـیایب  نمؤم  هاگ  ره   ، تسا تباث  تانمؤملا » نینمؤملل و  کبنذـل و  رفغتـسا  : » هفیرـش هیآ  رد  هدومن و  تباث 

هبوت شریذپ  ادخ و  تمحر  بجوم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رافغتـسا  رافغتسا 3 - ندمآ 2 - - 1 تهج : هس  ره  دنک  رافغتـسا 
هداد فطع  مهل » رفغتـسأ  و  : » هفیرـش هیآ  رد  هچ  دشاب ، نینمؤم  رافغتـسا  زا  دعب  ترـضح  نآ  رافغتـسا  تسین  مزال  دوش و  یم  لماک  تسا 

نینمؤم ندمآ  زا  دعب  ترضح  نآ  رافغتـسا  ینعی : دشاب  بیترت  اهنآ  نیب  درادن  ءاضتقا  فطع  هنوگ  نیا  و  كوئاج »  » رب واو »  » اب تسا  هدش 
اریز دنک ، رافغتـسا  دـناوتن  شگرم  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مینک  یمن  لوبق  نیا  رب  هوالع  دـشاب ، ناشرافغتـسا  و 
یتقو شتوم  زا  دعب  ترـضح  نآ  رافغتـسا  هلمج  زا  شتوم و  زا  دـعب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تایح  میا : هدومن  تباث 

رانک دیایب  یصخش  هاگره  هک : دوش  یم  هتسناد  ترضح  نآ  ینابرهم  فطل و  لامک  زا  دنراد و  یم  هضرع  وا  هب  ار  شتما  لامعا  هک  تسا 
باتک رد  یجیهامس  نینچمه  و  2 ص411 ) دلج ءافولا  ءافو  . ) دنک یم  رافغتسا  شا  هرابرد  زین  ترـضح  نآ  دنک ، رافغتـسا  شرهطم و  ربق 

یلع هک  دنک  یم  هراشا  یئاعد  هب  هدومن ، يروآ  عمج  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياهءاعد  زا  يرادـقم  هک  هّیولعلا » ۀفیحـصلا  »
ناگدنرب هانپ  قح  هب  تیوس و  هب  ناگدننک  لیم  قح  هب  تهاگ و  رد  ناگدـننک  لاؤس  قح  هب  ایادـخ ! تخومآ : نرق  سیوا  هب  مالـسلا  هیلع 

. اه هوک  ای  راومه و  ياه  نیمز  ای  اهایرد  ای  اهنابایب  رد  تا  هدننک  تدابع  ناگدنب  قح  هب  تیوس و  هب  ناگدننک  هیرگ  قح  هب  تدوخ و  هب 
نیا رد  میدروآ  يور  وت  هب  ام  ایادخ ! دندومرف : هدش  دراو  ضیفتسم  تیاور  اب  هک  هفرع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياعد  نینچمه  و 

. تقلخ هدیزگرب  تلوسر و  تربمایپ و  دّمحم  هلیسو  هب  يدومن  شگرزب  يدرک و  شفیرش  هک  یبش 
! ایادخ راب  دومرف : ناضمر  كرابم  هام  ندش  لخاد  تقو  ياعد  رد  هیداجس  هلماک  هفیحـص  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نینچمه  و 
وا هک  يا  هتشرف  زا  هدیشوک  وت  یگدنب  تدابع و  رد  شنایاپ  ات  شزاغآ  زا  نآ  رد  هک  یسک  قح  هام و  نیا  قح  هب  میامن  یم  تلئسم  وت  زا 

. يا هدیزگرب  هک  شا  هتسیاش  هدنب  ای  يا  هداتسرف  هک  يربمایپ  ای  يا ، هتخاس  ّبرقم  ار 
هک : دنک  یم  لقن  ءزاوجلاوبا »  » زا دوخ  حیحص  رد  یمراد »  نینچمه «  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  هب  تفگ : وا  دندرب . تیاکـش  هشیاع »  » دزن دوخ  يراتفرگ  زا  اذل  دندش ، يدیدش  یطحق  راچد  هنیدم  مدرم  »
دنوادخ دزن  ار  وا   ) دشابن نایم  رد  یعنام  لئاح و  هک  يا  هنوگ  هب  دیزاسب  نامسآ  هب  ات  يا  هنزور  نآ  زا  دوخ ] هاگن  اب   ] دینک و هاگن  ملس  و 
یناوارف زا   ] اهرتش دندیئور ، ناهایگ  تفرگ ، ندیراب  نامسآ  لسوت  نیا  هجیتن ي  رد  دنتفر . دندرک و  ار  راک  نیا  نانآ  دیربب .) تعافـش  هب 

1 ص43) دلج یمراد  ننس  . ) دندیمان كاچ » لاس   » ار لاس  نآ  ودندش  هدیرد  یقاچ  تدش  زا  دنداد و  ناوارف  یبرچ  هفولع ]
درادـن و يراک  رب  تردـق  شگرم  زا  دـعب  ناسنا  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  يدوبان  ءانف و  ار  گرم  نویباـهو  روطچ  تفگ  دـیاب  رخآ  رد  و 
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لاثما برقع و  رام ، نتـشک  يارب  اصع  نیا  زا  هک  ارچ  تسا ، رتدنمدوس  رتهب و  دمحم  زا  نم  ياصع  نیا  : » دـیوگب باهولادـبع  نب  دّـمحم 
مالکلا ص230) هصالخ  « ) دیآ یمن  رب  وا  زا  يدوس  تسا و  هدرم  دّمحم  هک  یلاح  رد  درک ، هدافتسا  ناوت  یم  نآ 

و ال : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیوگ  یم  نینچ  دـناد  یم  تنـس  نآرق و  وریپ  ار  دوخ  هک  نویباهو  ربهر  هنوگچ 
هیآ 154) هرقب  « ) نورعشت نکلو ال  ءایحا  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت 

یف اولتق  نیذلا  ّنبـسحت  و ال   » هیا زین  و  دیناد . یمن  امـش  یلو  دنا ، هدنز  هکلب  دـیناوخن ، هدرم  دـنا  هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  »
دزن دـنا و  هدـنز  هکلب  دـیرادنپم ، هدرم  دـنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  « » نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس 

(. هیآ 169 نارمع  لآ  « ) دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ 
زا ار  ادخ  ربمایپ  یلو  دنـشاب  هدـنز  دنتـسه  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  زا  رت  نیئاپ  هجرد  هبتر و  رظن  زا  هک  یئادهـش  هک  درک  رواب  دوش  یم  ایآ 

هدـمآ يراخب  حیحـص  رد  هک  یتلاح  رد  دـنیوگ  یم  نینچ  نویباهو  هنوگچ  دـنرادن و  يراک  ماجنا  رب  تردـق  هک  مینک  باسح  یناگدرم 
: تسا

هب باطخ  دندمآ و  دندش ] هدنکفا  نآ  رد  كرـش  هاپـس  ناگتـشک  هک  یئاج  « ] ردب بیلق   » رانک هب  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ترضح هب  دیتفای ؟ قح  ار  ناتیادخ  هدعو  زین  امش  ایآ  میتفای ، قح  هب  هداد  هدعو  ام  هب  نام  يادخ  هک  ار  هچنآ  دندومرف : ناکرشم  ناگتشک 
يراخب حیحص  ( ؟ دیتسین رتاونـش  نانآ  زا  امـش  دنومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیناوخ ! یم  ارف ] نداد  خساپ  هب   ] ار ناگدرم  دش : هتفگ 

1 ص462) دلج
هتفرگ رارق  نآ  رب  يوتفو  لمع  ثیح  زا  ناناملسم  قافتا  هدش و  دراو  لسوت  رد  يدایز  تایاور  دش ، حضاو  هتشذگ  بلاطم  زا  : ثحب هجیتن 

تسا .  رکف  یهاتوک  تلاهج و  نیع  نیلسوتم  نتسناد  كرشم  نآ و  نتسناد  تعدب  دراد و  دوجو  لسوت  لصا  رد  يدایز  تایاو 

یجنم هب  داقتعا 

هب داقتعا  ندوبرـصحنم  هبـش ي  دوش ، یم  حرطم  نویباهو  صخالاب  مالـسلا ( هیلع   ( نامز ماـما  نیفلاـخم  طـسوت  هک  یتاهبـشزارگید  یکی 
نایب هب  لصف  نیارد  اذل  تسا ،  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  تیودهم  هب  يدحا  ندوبن  لئاق  نایعیش و  هب  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم

هب اهنت  داقتعا  نیاو  تسا  هدشن  حرطم  نایعیـش  بتکرد  اهنت  ثیداحا  نیا  دوش  تباث  ات  ، میزادرپ یم  ننـست  لها  بتکزا  ّتیودهم  ثیداحا 
. درادن صاصتخا  نایعیش 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  دـنتفگ  یم  لثعن  اروا  هک  دوهی  زا  يدرم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  نیطمـسلا  دـئاوفرد  ینیومح 
هچنآره دومرف : مروآ . مالـسا  یهد  وکین  باوج  رگا  هدیـسر ؛ نم  رطاخ  هب  تساه  تّدم  هک  مسرپب  وتزا  ییاهزیچ  تفگو : دش  دراو  هلآو 

تاذ ، دوخ هچ  نآ  هب  رگم  دوشن  فیـصوت  یلاعت  يادخ  دومرف : نک ! فیـصوت  نم  يارب  ار  تراگدرورپ  دّـمحم  يا  تفگ  سرپب ! یهاوخ 
هب ندیـسر  زا  ماهواو ، دـنا  مکو  زجاع  شتاذ  هنک  كاردا  زا  ماهفاو  لوقع  هک  یقلاخ  دوش  فیـصوت  هنوگچ  هدومن ، فیـصوت  ار  شیوخ 

ناوتانو ناریح  شلاثم  یب  لامج  راونا  هدـهاشم  زا  راصباو  رـصاق  شلامک  تافـص  لیذ  هب  لینزا  ، تارطخ تسدو  هاـتوک  شلـالج  هرگنک 
بسحرب تاقولخم  زا  یکیدزن  نیعرد  دننک ، فیصوت  ار  شترـضح  ناگدننک ، فیـصوت  هچ  نآزا  تسا  رتالابو  رترب  یلاعت  يادخ  ؟ تسا

ناـکمو تاـّیفیکو  فـیک  هدـننیرفآ  تسوا  تسا . کـیدزن  هطاـحا  بـسحرب  تاـنکمم  ماـمت  هـب  يرود  نـیع  ردو  تـسا  رود  تاذ ،  ّوـلع 
تیبوبر تحاـس  هچ  دوش  هدرک  لاوـس  تسین  زیاـج  تسا ، ناـکمو  تیفیک  زا  شـسرپ  هک  وـه »؟ نیا  و« وـه »؟ فـیک   » هب سپ  ؛ تاـِیناکمو

ربارب وا  اب  سک  چیهو  هدـشن  هدـییازو  هدـییازن  زابنا ، یب  ياتکیو  زاین  یب  هناگی  تسا  وا  سپ  تسا . اّربمو  هزنم  تینونیاو  تیفیک  شیالآزا 
ادخ یتفگ  هک  نیا  دّـمحم ! يا  یتفگ  تسار  درک : ضرع  بام  تلاسر  ترـضح  زا  حیحـص  باوج  نیا  ندینـش  زا  سپ  لثعن  دوب . دـناوتن 

تفـصرد ادخ  سپ  تسا . دحاو  ناسنا  دوش : یم  هتفگ  زینو  تسا  دـحاو  ادـخ  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  هن  ایآ  درادـن ، هیبشو  تسا  دـحاو 
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رابتعا چیه  هب  ینعی  ؛ تسا یقیقح  دحاو  العا  ّزع و  يادخ  دندومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  درادن ، یکیرـشو  هیبش  ّتیدحاو ،
تسا ندبو  حور  زا  بّکرم  ناسنا  هچ  تسا ، يرابتعا  ناسنا  تدحو  اّما  تسا  ضحم  طیسبو  تطاسب  فرص  ، درادن هار  بیکرت  وا  تاذرد 
ّیـصو هدربخ  نم  هب  سپ  یتفگ ، تسار  درک : ضرع  . دشابن هیبشو  کیرـش  یلاعت  يادخ  يارب  هیقیقح ، هّقح  تدـحو  رد  دـش  مولعم  سپ 

. دومن ّتیـصو  نون  نب  عشوی  هب  یـسوم  ام  ربمغیپ  هک  یتسرد  هب  ، تسا هدوب  یـصو  وا  يارب  هک  نآ  رگم  دوبن  يربمغیپ  چیهاریز  تسیکوت !
زا ناماما  رفن  هن  ، نیسح زادعبو  نیسحو  نسح  نم  طبس  ود  وا ، زا  دعبو  تسا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم ، یـصو  دومرف : ترـضح 

. دنشاب یم  نیسح  بلص 
شرسپ ، دوش يرپس  یلع  یناگدنز  تّدم  نوچ  ، نیـسحلا نب  یلعوا  دنزرف  ، درذگرد نیـسح  نوچ  دومرف : ربب ! مان  نم  يارب  ار  ناشیا  تفگ 

نوچ یلع ، شرسپ  ، دنک عادو  ار  ایند  یسوم  نوچ  یسوم ، شدنزرفوا  زا  سپ  رفعج  شرسپ  ، دوش عطق  تایح  هتشر  ار  دّمحم  نوچ  دّمحم ،
شدنزرف درذگرد ، نسح  نوچ  نسح  شدنزرف  ، درذـگردوا نوچ  یلع ، شرـسپ  ، وا زا  سپ  دّـمحم ، شدـنزرف  ، دـیامن ناهج  دوردـب  یلع 

. دوب دنهاوخ  نم  يایصوا  هک  دنرفن  هدزاود  نیا  سپ  دوب . دهاوخ  يدهم  دّمحم 
! هد یهاگآ  ارم  نیسحو  نسحو  یلع  ندرم  یگنوگچزا  تفگ : لثعن 

نیـسحو ددرگ  هتـشک  رهز  هب  نسح  دـیآدورف ، شقرف  رب  هک  دوـش  هتـشک  ریـشمش  تبرـض  هب  یلع  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
تاّیرب فرـشا  زا  تاملک  نیا  نوچ  لثعن  دوبدنهاوخ . نم  هجردردو  تشهبرد  دومرف : ؟ تساجک ناشیا  ناکم  : دیـسرپ . دـشدهاوخ حوبذـم 

دهع ام  هب  نارمع  نب  یـسوم  هچ  نآردو  هتـشذگ  ناربمغیپ  ياـهباتکرد  تفگوداد : یهاوگ  ءایـصوا  تیاـصو  ربو  تفگ  نیتداهـش  دـینش 
. دوشن ثوعبم  يربمغیپوا  زا  دعبو  تسایبنا  همه  متاخوا  تسا . دّـمحمو  دـمحا  وا  مان  هک  دوشرهاظ  يربمغیپ  نامّزلارخآرد  ما  هتفای  ، هدومن

یصو ، ربمغیپ نآ  تّما  لوا  یصو  نادنزرف  زا  ردارب  ود  مّوسو  مّود  تسا ، وا  دامادو  ّمعرسپ  ناشیا  لوا  دنشاب : یم  رفن  هدزاود  وا ، يایـصوا 
نیمزرد یگنشت  لاحرد  ریشمش  اب  ار  شتیب  لها  زا  یهورگو  مّوس  یصو  دنشک و  یم  ّمس  هب  ار  مّود  ، دنشک یم  ریـشمش  هلیـسوب  ار  شلوا 

وا تاـجردرد  هک  نیا  يارب  ؛ دـیامن ربـصو  دـیامرف  یئابیکـشوا  ندـش  هتـشکرب  ، دـنیامن حـبذ  دنفـسوگ  دـننام  اروا  سپ  دنـشک . یم  تبرغ 
رد نتخاب  ناج  ببس  هب  ار  شناعباتمو  ناتسود  هکنیا  ياربو  دریگ  تعفر  ، تداهش تداعس  نتفایرد  هطساوب  شا  هّیرذو  تیب  لها  تاجردو 

. دشخب تاجن  منهج  شتآ  زا  ناناج  هار 
هدزاود نیا  سپ  دوب . دنهاوخ  موس  یـصو  نادنزرفزا  ءایبنا  متاخ  ترـضح  يایـصوا  زا  رفن  هن  هک  ما  هتفای  ینامـسآ  ياهباتکرد  نینچمهو 

. دندوبرفن هدزاود  یلب ! : درک ضرع  ؟ یسانش یم  ار  طابسا  ایآ  : دومرف ترضحدنشاب  یم  طابسا  ددع  هب  ، یصورفن
نآ زا  دعب  ار  شیوخ  تعیرش  یلاعت  يادخ  ، دشرهاظ تبیغزا  سپودش  بیاغ  لیئارـسا  ینب  نایمزاوا  دشاب . یم  ایخرب  نب  يوال  ناشیا  لّوا 
ملظ زا  ار  داـبعو  تشک  ار  وا  هک  نیا  اـت  دومن  گـنج  لیئارـسا  ینب  هاـشداپ  ایطـسرق ، اـب  وا  درک  رهاـظوا  روهظ  هب  دوـب  هدـش  سردـنم  هک 

دننام دشدهاوخ ، عقاو  نم  تّمارد  هتفای ، عوقو  لیئارسا  ینبرد  هچ  نآ  دومرف  هلآو  هیلع  هللا  تاولص  مرکا  لوسر  ترـضح  . دومرف هدوسآوا 
دوشن هدید  هک  نآ  ات  دوش  بیاغ  راظنا  زا  نم  يایصوا  زا  مهدزاود  هک  یتسرد  هب  . دوش هداهن  يریت  ياج  هک  يریتو  یمدق  ياج  هک  یمدق 

. دنامن یقاب  یناشن  زج  نآرقزاو  یمسا  رگم  مالسا  زا  هکدیایب  نم  تّمارب  ینامزو 
ار نانآ  هک  یـسک  نآرب  ياو  ، دننک يوریپ  ناشیا  زاو  رهاظوا  ببـس  هب  ار  مالـساو  دـهد  جورخ  نذاوا  هب  یلاعت  يادـخ  ماگنه  نیارد  سپ 

. دیامن تفلاخمو  دراد  نمشد 
تفگب . يراعشا  مالسلا  مهیلع  رشعانثا  همئاو  ربمغیپ  ترضح  شیاتسرد  ، تایآ زجعم  تاملک  نیا  عامتسا  زا  سپ  لثعن 

لوسر تمدـخ  رباج  هک  دـنا  هدرک  لقن  نینچ  هماع  تایاور  قرطزا و  يراصنا  هللادـبع  نب  رباجو  يردـخ  دیعـسوباو  ساّبع  نبا  نینچمهو 
مالسا مامتزا  هک  دنک  تمحر  اروت  ادخ  ! رباج يا  : دومرف تسا ؟ رفن  دنچوتزا  سپ  ناماما  ددع  درک : ضرع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

انثعبو لیئارسا  ینب  قاثیم  هللا  ذخا  دقل  » دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  تسا  لیئارسا  ینب  يابقن  ددعو  روهـش  ددع  ناشیا ، ددع  ! يدومن لاوس 
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هللا تاولـص  مئاق  ناشیا  رخآو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناشیا ، لّوا  دـنارفن ؛ هدزاود  ناـماما  رباـج ! يا  سپ  ًاـبیقن » رـشع  ینثا  مهنم 
تسا . نیعمجا  مهیلع 

تمایقزور ات  هشیمه  مالـسا  نید  » دندومرف ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  هرمـس  نب  رباجزا  دوخ  دنـس  هب  ، دوخ حیحـصرد  ملـسم  نینچمهو 
هللادـبع نب  رباـج  زا  هدـیدع  دانـسا  هب  ینیوـمح  نینچمه  و  دـنا » شیرقزا  اـه  نآ  هـمه  هکدـشاب  یم  هـفیلخ  هدزاود  ، مدرم ياربو  تساـپرب 

ار مشچ  نآ  رونو  قرب  هک  مدید  یحول  وا  يور  شیپ  مدش ، فرـشم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يراصنا 
تـسا ربمغیپ  يایـصوا  ياه  مان  اه  نیا  : دومرف ؟ دنتـسه یناسک  هچ  اه  مان  نیا  مدرک : ضرع  مدـید . مان  هدزاود  ، حول نآردو  درک  یم  هریخ 

تسا . مئاق  ، ناشیارخآ هک  تسا  نم  دالوا  زا  رفن  هدزایو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مّمعرسپ  ناشیا  لوا  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  رگید  دنـساب  ار  تـیاور  ینیوـمح  دّـمحم  نـب  مـیهاربا  نـینچمهو 

هللا یلص  مرکا  لوسر  لوق  زا  دوخ  دنـسمرد  لبنح  نبدمحا  نینچمهو  دنوش  یم  رما  کلامو  بحاص  ، نم دالوا  زا  هفیلخ  هدزاود  دندومرف :
. تسا هدروآ  ملسو  هلآو  هیلع 

دوش » برع  کلام  تسا  نم  مسا  دننامهوا  مسا  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنیا  ات  دور  یمن  نیب  زا  ایند  » دندومرف ترضح  هک 
مامارداربو ماما  رسپ  ناشیا  : دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمغبپ  : دیوگ یم  لبنح  نبدمحا  نینچمهو 

تسا . ناشیا  زا  مئاق  ناشیا  نیمهن  هک  تسا  ماما  هنردپو 
هدزاود نمزا  دعب  قلخرب  ادخ  ياه  تجحو  نم  يایـصواو  ءافلخ  هکیتسردب  :» دـندومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینچمهو 

بلاطیبا نب  یلع  مردارب  دندومرف  ؟ تسیک امـش  دنزرفوردارب  لوسر  ای  دش  هتفگ  تسا . مدـنزرف  ، اهنآ نیرخآو  مردارب  اهنآ  لوا  هک  دـنرفن 
هب ارم  هکیئادخ  نآ  هب  دنگوس  دشاب . هدـشرپ  روجو  ملظ  زا  هک  هنوگنامه  دـنک  یمرپ  طسقو  لدـع  زا  ار  نیمز  هک  تسا  يدـهم  مدـنزرفو 

نآرد دوش  جراخ  هکنیا  ات  دنک  یم  ینالوط  ار  نآ  ردقنآ  لاعتم  دـنوادخ  زورکی  ّالا  دـشابن  یقاب  ایند  رمع  زا  رگا  تسا  هدرک  ثوعبم  قح 
قرشو برغ  شتموکحو  دوش  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمزو  دناوخب . زامن  نآرس  تشپو  یسیع  ترـضح  دوش  لزانو  يدهم  مدنزرف 

دریگب . ار 

نتسج كربت 

ءایلوا حیرـض  هناتـسآ و  ندیـسوب  ندیـشک و  تسد  روبق و  هب  نتـسج  كربت  دـنناد ، یم  كرـش  ار  نآ  نویباهو  هک  یلامعا  زا  رگید  یکی 
ناـمز لاـمعا  دـننام  لاـمعا  نیا  هتفگ : و  دوـمن ، حیرـصت  بلطم  نیا  هب  تسا  نویباّـهو  ناـیاوشیپ  زا  هک  یناعنـص  هچناـنچ  دـشاب  یم  یهلا 
ءایلوا ءایبنا و  روبق  هب  نداد  تمظع  دنا ، هتـشون  یبرغم  بکر  خیـش  هب  هک  يا  همان  رد  نویباهو  نینچمهو  اه . تب  هب  تبـسن  تسا  تیلهاج 
هتسناد اه  تب  تدابع  دننام  هداد و  رارق  كرش  ار  اهنآ  روبق  رانک  ندناوخ  زامن  غارچ و  ندومن  نشور  هاگراب و  دبنگ و  نتخاس  هلیـسوب  ار 

.. دنا
ماهتا نیا  زا  باوج  اّما 

لقع رظن  زا   ، هدـشن دراو  نآ  تمرح  رب  یلیلد  سدـقم  عرـش  رد  هک  یئاهراک  هلیـسوب  نینمؤم  نیحلاص و  ءایبنا و  روبق  نداد  تمظع  ًـالوا :
دنوادخ دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  نید  رئاعـش  میظعت  زا  روبق ، نیا  نداد  تمظع  اریز  درادن ، يروذـحم  عنم و  چـیه  عرـش  رظن  زا  حـجار و 

ادخ ياهراعش  درامش  گرزب  هک  ره  و  هیآ 32 ) جـح  « ) بولقلا يوقت  نم  اّهناف  هللا  رئاعـش  مظعی  نم  و  . » تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  لاعتم 
. اه لد  يراگزیهرپ  زا  تسا  نآ  انامه  ار ،

هب دنک  یم  مکح  لقع  و  تسا . حـجار  لخاد و  رئاعـش  میظعت  مومع  رد  میرادـن ، رئاعـش  زا  هنوگنیا  تمرح  رب  یـصوصخ  هب  لیلد  نوچ  و 
شتسرپ تدابع و  نداد ، تمظع  نیا  و  هدنز ) ای  دنـشاب  هدرم  هاوخ   ) دنراد لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  یتلزنم  ماقم و  هک  یناسک  تمظع  نسح 
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هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمرح  دش  نایب  فلتخم  ياه  لصف  رد  هچنآ  قبط  و  دنا . هدرک  نامگ  نینچ  نیا  نویباهو  هچنانچ  دـشاب  یمن  نانآ 
تباث تامم  تایح و  لاح  رد  ناحلاص  ناربمایپ و  تمرح  هاگره  تایح و  لاح  رد  تسوا  تمرح  دننام  تامم  لاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هنوگنامه ددرگ ، میظعت  راوازس  هدش و  تکرب  تلیضف و  فرـش و  ياراد  ناکم  نآ  ددرگ  یم  ببـس  یناکم  ره  رد  نانآ  نفد  سپ  دشاب ،
تکرب و دـش  عقاو  نآرق  رانک  رد  هکنیا  رطاـخ  هب  ددرگ و  یم  میظعت  راوازـس   ، نارق دـلج  ناونع  هب  شنتفرگ  رارق  اـب  دنفـسوگ  تسوپ  هک 

. دوش یم  مارح  شندومن  سجن  یمارتحا و  یب  بجاو و  شمیظعت  درک ، ادیپ  تلیضف 
طسوت هک  تساهنآ  روبق  مارتحا  نیحلاص ، ناربمایپ و  مارتحا  قیداصم  زا  تسوا ، دلج  مارتحا  نآرق ، مارتحا  قیداصمزا  هک  روط  نامه  سپ 

رمع رکبابا و  ندومن  تیصو  دنک  یم  تیافک  روبق  تکرب  تلیضف و  تفارش و  تمرح و  يارب  و  تسا . هتشگ  تفارش  اب  ناشفیرـش  داسجا 
نیرتگرزب زا  ربماـیپ  ربق  راـنک  رد  ار  ود  نیا  نفد  دـنیامن و  نفد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  رهطم  ربـق  راـنک  ار  رد  اـهنآ  هکنیا  هب 

زیچ هچ  سپ  دوبن ، هجوت  دروم  روبق  رانک  تکرب  روبق و  تکرب  تشادن و  تفارـش  تمرح و  هچنانچ  دنا و  هدرمـش  ود  نآ  يارب  اه  تبقنم 
ینب دـنروایب  شدـج  ربق  رانک  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هزانج  دنتـساوخ  مشاه  ینب  هک  یتقو  هچ  ياربو  هدوب ؟ رفن  ود  نیا  تیـصو  ببس 
دندش عنام  ًادیدش  هدیـشوپ و  یگنج  ياه  سابل  دیامن ، نفد  شّدج  رّهطم  ربق  رانک  ار  هزانج  دنهاوخ  یم  هکنیا  لایخ  هب  ناش  نارای  هیما و 

. شدج دزن  رد  یلع  نب  نسح  دوش و  نفد  عیقب  رخآ  رد  نامثع  دنتفگ : ار  هلمج  نیا  و 
كرش ار  نآ  و  تسا . هدشن  یتمذم  چیه  نآ  زا  تسا و  هدش  هراشا  نتسج  كربت  هب  بوقعی  فسوی و  ترضح  هیضق  رد  نآرق  رد  ًایناث : و 
نهاریپ نونکا  « ) ًاریصب تأی  یبأ  هجو  یلع  هوقلاف  اذه  یصیمقب  اوبهذا  : » دیامرف یم  فسوی  هروس ي  رد  لاعتم  دنوادخ  دنا . هدرکن  یفرعم 

هیآ 92) فسوی  ( ) دوش انیب  زاب  شناگدید  ات  هک  دینکفا  وا  يور  هب  هدرب و  مردپ  دزن  ارم 
كراـبم تسد  هب  كربـتم  هک  ینهاریپ  رگم  دـشاب  یمن  اراد  ار  يزاـیتما  تیـصوصخ و  نینچ  ینهاریپ  چـیه  هک  تـسا  حـضاو  ناـگمه  رب 

راسخر رب  دروآ و  ار  نهاریپ  ریشب  یتقو  هک  هنوگنامه  دوب . یهلا  ربمغیپ  تکرب  هب  دوب  ءافـش  نهاریپ  نیا  رد  رگا  دشاب و  هدش  یهلا  ربمغیپ 
فسوی 96) ( ) ًاریصب ّدتراف  ههجو  یلع  هقلا  ریشبلا  ءاج  نأ  اّملف  . ) دش هدنادرگزاب  وا  هب  یئانیب  تخادنا  بوقعی 

هب زین  ربمغیپ  هباحـص  دـنداد و  یم  ماـجنا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یلمع  نتـسج ) كربـت  ینعی   ) لـمع نیا  ًاـثلاث : و 
. مینک یم  هراشا  نا  هب  الیذ  دنا و  هدرک  حیرصت  نآ  هب  زین  نست  لها  ياملع  هک  هنوگنامه  دنداد  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ناشیا  زا  يادتقا 
ربخ رکذ  زا  دعب  هحفص 357  رد  هیمالسا ) ثوحب  هیعرـش و  يواتف   ) باتک رد  رـصم  روشک  قباس  یتفم   ، فولخم نینـسح  خیـش  همالع  -1

: دومرف دنداد  یم  لسغ  ار  بنیز  هک  ینانز  هب  ربمایپ  دیوگ : یم   ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  نداد  لسغ 
بنیز ندـب  هب  داد  روتـسد  دروآ و  نوریب  شندـب  زا  يا  هماـج  دـنداد  ربـخ  نوچ  دـیهد و  ربـخ  نمب  دـیدش  غراـف  نداد  لـسغ  زا  تقو  ره 

( یّکم يدرک  رهاط  دمحم  همالع  هباحصلا ، كربت  . ) ددرگ دنم  هرهب  نآ  تکرب  زا  ات  دنناشوپب 
تسار و مشچ  يور  ار  اهنآ  زا  یکی  وا ، ندرک  نفک  ماگنه  داد  روتـسد  تشاد و  دوخ  اب  ار  ربمایپ  ياهوم  زا  راـت  هس  لـبنح  نب  دـمحا  -2

هباحصلا ص26) كربت  . ) لاح نیا  اب  دیوج  كربت  اهنآ  هلیسوب  ات  دنراذگب  شناهد  يور  ار  یموس  پچ و  مشچ  يور  ار  يرگید 
حیحص . ) مهدب بآ  وت  هب  تسا  هدیشون  بآ  نآ  زا  ادخ  لوسر  هک  یماج  اب  یهاوخ  یم  تفگ  هدرب  وبا  هب  یباحـص ، مالـسا  نب  هللادبع  -3

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماج  زا  برش  باب  هبرشا  باتک  يراخب 
دنتسشن دندش و  هدعاس  ینب  هفیقس  دراو  شباحـصا  اب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک : دنک  یم  تیاور  يدعاس  دعـس  نب  لهـس  -4
يدـعاس لهـس  دـیوگ  یم  مزاحوبا   ) مداد بآ  نانآ  هب  نآ  اب  مدروآ و  ار  ماج  نیا  نم  هدـب و  بآ  اـم  هب  دومرف : نم  هب  دـخ  لوسر  سپس 

لهس زا  زیزعلادبع  نب  رمع  اه  دعب  دیوگ  یم  سپس  میدیشون ) بآ  نآ  زا  ادخ  لوسر  هب  نتـسج  كربت  ناونع  هب  ام  دروآ و  ار  ماج  نامه 
 ( هبرشا باب  ملسم  حیحص   – يراخب حیحص  .) دیشخب وا  هب  لهس  دشخبب و  وا  هب  ار  ماج  نآ  درک  شهاوخ 

وا يوم  زا  يرات  ره  دندوب و  وا  فارطا  رد  وا  نارای  دیشارت و  یم  ار  دوخ  رـس  ربمایپ  هک : دنک  یم  لقن  سنا  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  -5
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( هباحصلا لئاضف  باتک  دلج 4  ملسم  حیحص  . ) دوب اهنآ  زا  یکی  تسد  رد 
نآ ءوـضو  بآ  تارطق  ندوـبر  يارب  وا  ناراـی  تفرگ  یم  وـضو  ربماـیپ  هاـگره  دـسیون : یم  هیبیدـح » حلـص   » تشذگرـس رد  يراـخب  -6

3 ص255) دلج يراخب  حیحص  . ) دنتفرگ یم  تقبس  رگیدکی  رب  ترضح 
نب دمحم  نب  نامثع  قافتا  هب  دـیزی  شگرم  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  تسا  هتـشون  هیواعم  گرم  ناتـساد  رد  دـیرفلادقع  باتک  بحاص  -7

ناهانگ نیرتگرزب  نم ، كرسپ  يا  تفگ  یتدم  زا  دعب  دادن و  یخـساپ  شردپ  یلو  تفگ  نخـس  شردپ  اب  دیزی  دندش و  دراو  نایفـسوبا 
نم تفرگ  یم  وضو  ترـضح  نآ  هکیماگنه  متفر و  نوریب  ادـخ  لوسر  اب  يزور  نم  مرـسپ  يا  ما . هدرک  وت  يارب  هک  تسا  یئاـهراک  نم 

يرآ و متفگ  مهدـب  وت  هب  ینهاریپ  یهاوخ  یم  اـیآ  دوـمرف  درک و  نم  هراـپ  نهاریپ  هب  هاـگن  ماـگنه  نآ  رد  متخیر و  یم  شتـسد  رد  بآ 
ارنآ نم  درک و  هاـتوک  ار  شیاـهوم  ربماـیپ  يزور  زاـب  تسا و  دوجوم  مه  نـالا  مدیـشوپن و  رتشیب  ار  نآ  راـب  کـی  هک  داد  نم  هب  ینهاریپ 

ینیبو مشچ  رد  ار  نخان  وم و  نیا  هدب و  لسغ  ارم  مدرم  نم  یتقو  ما  هداهن  يا  هشیـش  رد  ار  اهنیا  شکرابم و  نخان  زا  نینچمه  متـشادرب و 
4 ص212 ) دلج ملسملا  داز  باتک  حرش  . ) تسا نیمه  دشاب  هتشاد  دوس  يزیچ  رگا  اریز  هدب  رارق  منفک  ریز  ار  نهاریپو  راذگب  نم 

؟  تسا ییافج  هچ  نیا  لالب ،  يا  دیامرف : یم  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  هلاو ،) هیلع  هللا  لص  ) ربمایپ نذوم  لالب ،  -8
ییآ ؟ نم  ترایز  هب  هک  هدشن  نآ  تقو  ایآ 

 . تشگ ناسرت  نیگهودنا و  دش و  رادیب  لالب 
. ندیلام ربمایپ  ربق  رب  تروص  نتسیرگ و  هب  درک  عورش  دمآ و  هنیدم  رد  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  هدشراوس  دوخ  بکرم  رب 

ج نادلبلا ، مجعم  ج 1 ص 161 و 169 -  يربط ، خیرات  . ) دیسوب دیشک و  شوغآرد  ار  ود  نآ  دندمآ ، مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  نوچ 
،ج 1 ص 174 و 197 ریثک نبا  خیرات  3 ص 208 - 

هداهن ربمایپ  ربق  رب  یناشیپ  تروص و  هک  دـید  ار  يدرم  يزور  ناورم  -9 ج 2 ص 410 ) ءافولا ، ءاـفو  ج 4 ص 515 -  مکاح ، كردتسم 
تسا . 

؟  ینک یم  هچ  یناد  یم  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  ندرگ 
درک ، دنلبرس  یتقو 

تسا .  يراصنا  بویاوبا  دید 
 . ما هدمآ  هللا  لوسر  غارس  ما ،  هدماین  گنس  غارس  نم  يرآ !  تفگ :  بویاوبا 

هک دینک  هیرگ  نید  رب  ینامز  هکلب  دنوش ، نآ  راد  هدهع  ناگتـسیاش  هک  یتقو  دینکن  هیرگ  نید  رب  دومرف : یم  هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا 
ج 1 هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  ج 2 ص 410  ءافولا ، ءافو  ج 4 ص 515 -  مکاح ، كردتـسم  ! ) دندرگ نآ  یلاو  راد و  هدهع  نالهاان 

سئارعلا ج 1 ص 80 –  يربط ، خیرات  ینغم . حرش  هیـشاح  رد  هدش  پاچ  ج 1 ص 357  یعفاش ،  يرون  نیدلا  ییحم  جاهنملا ، ص 421 
مجعم و 169 -  ص 161  ج 1  يربط ، خـیرات  ماکحلاررد . هیـشاح  رد  ص 168  ج 1  یفنح ،  صـالخالا  یبا  هیـشاح  ص 29 / یبـلعث ، 

یم شباحـصا  هارمه  يافوتم 130 ) نیعباـت ،  زا   ) ردـکنم نبا  - 10 و 197 )/ ص 174  ج 1  ریثـک ، نبا  خـیرات  ص 208 -  ج 3  نادلبلا ،
شناهارمه ضارتعا  لباقمرد  داهنیم و  ربمایپ  ربقرب  تروص  هتـساخرب ، هظحل  نامهرد  دـمآیم ، شغارـس  یگنـشت  هک  یهاـگ  تسـشن و 

هک ار  تلع  دـیباوخیم ، نیمز  رب  یـصاخ  ياـج  رد  دـمآیم و  دجـسم  نحـص  هـب  یهاـگ  يو  مریگیم .  افـش  ربماـیپ  ربـق  زا  تـفگیم :  ،
ج 2 ص 444 ءافولا ، ءافو  . ) دوب هدیباوخ  اج  نیمه  رد  ربمایپ  هک  مدید  مدوخ  تفگیم :  دندیسرپیم ،

ات 149 ج 2 ص 119  ءافولا ، ءافولا  هنیدم -  ياههاچ  هرابرد  ج 1 ص 495 ، ینغملا ،
ج 1 ص 421 هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا 

دمحا نب  هللادبع  -11 ج 1 ص 174 و 197 )/ ریثک ، نبا  خـیرات  ج 3 ص 208 -  نادـلبلا ، مجعم  ص 161 و 169 -  ج 1  يربط ، خـیرات 
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زینربق اب  دسوب و  یم  ار  نآ  دیوج و  یم  كربت  دشک و  یم  تسد  ادـخ  لوسر  ربنم  هب  هک  یـسک  مکح  هرابرد  مردـپ  زا  دـیوگ  یم  لبنح 
. درادن یلاکشا  تفگ :  مدیسرپ .  دربب ، باوث  ات  دنک  یم  ار  راک  نیمه 

ج 2 ص 410 ءافولا ، ءافو  ج 4 ص 515 - ، مکاح ، كردتسم 
داهنیم . نآرب  هرهچ  یشبح  لالب  داهنیم و  ربق  يور  ار  تسار  تسد  ربمایپ ، ربق  ترایز  ماگنه  رمع ، نب  هللادبع  -12

ناشقوش بسانت  هب  مدرم  تسا و  تشادـگرزب  مارتحا و  یعون  نیا  دـهدیم و  ناـمرف  راـک  نیا  هب  تبحم ، داـیز و  هقـالع  هک  تسا  نشور 
دنراد . یتوافتم  تالاح 

. دنریخ لحم  همه  و  گنرد ،  ریخات و  اب  مه  یخرب  دنباتش ، یم  نآ  تمس  هب  رایتخا  یب  دننیب ، یم  ار  ربق  یتقو  اهیضعب 
ج 6 ص 108 رکاسع ، نبا  ماشلا ، خیرات  ج 1 ص 146 -  يدادغب ،  بیطخ  دادغب ، خیرات  )

ص 99 ج 5 ، يزوج ،  نبا  مظتنملا ،
ج 2 ص 247) يراخب ،  حیحص  ج 2 ص 72 -  دواد ، نبا  ننس 

سمل ربق و  قودنص  ندیسوب  وربق  يور  نتشاذگ  نابهیاس  تسا :  هتفگ  جاهنم » حرش   » رد یعفاش  ناگرزب  زا  یلمر ،  دمحا  نب  دمحم  -13
ماـحدزا رثا  رد  یـسک  رگا  دـناهداد  اوـتف  هک  ناـنچ  مه  دـشاب ، كربـت  دـصق  هب  هـک  نآ  رگم  تـسا ،  هورکم  تراـیز ،  ماـگنه  نآ  ندرک 

. دسوبب ار  اصع  هاگ  نآ  دنک ، هراشا  نآ  هب  اصع  اب  دنک ، سمل  ار  دوسالارجح  دناوتیمن 
 (. ج 1 ص 300 ریدغلا ، زا  لقن  هب  / ) ج 3 ص 151 مکاح ، كردتسم  لوا -  باب  نیطمسلا ، دئارف  ص 252 - ، یمزراوخ ، بقانم  )-

ربنم هک  يدرم  هراب  رد  مردپ  زا  تسا « :  هدرک  لقن  شردپ  زا  ار  تیاور  نیا  لبنح  دمحا  نب  هللا  دبع  دـیوگ :  یم  یعفاش  هعامج  نبا  - 14
 : تفگ باوج  رد  مدیـسرپ ،  دیـسوب  یم  تسج و  یم  كربـت  درک و  یم  سم  باوث  يارب  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ (  لوـسر  ربـق  و 

. درادن یلاکشا 
ص 1414) ج 4 ،  ءافولا ،  ءافو  )

. تسا نآ  رب  ناحلاص  املع و  لمع  هریـس و  تسا و  زیاج  نآ  يور  نتـشاذگ  تسد  ربق و  ندیـسوب  دیوگ : یعفاش  يربط  نیدلا  بحم  -15
ص331) ج1 ، بلاطملا ، ینسا  )

يارب نآ  لـقن  زاوج  رب  ناـگمه  قاـفتا  اریز  تسا ، هدـش  ءانثتـسا  نیمرح ، كاـخ  نتـشادرب  عنم  مکح  زا  هزمح ، ربق  تبرت  یـشکرز : - 16
ربق هک  دنتـشادرب  يراخب  ربق  كاخ  زا  يردق  هب  دنقرمـس  مدرم  دـیوگ : یم  یکبُـس  - 17 ص69 ) ج1 ، افولا ، ءافو  . )، تسا عادـص  هجلاعم 

ج2، هیعفاـشلا ، تاـقبط  ! ) دنتـشاذگ ربق  يور  رب  ار  يدـننام  حیرـض  هک  نیا  اـت  تفرگ  ار  مدرم  يولج  دـش  یمن  هک  يروط  هب  دـش  رهاـظ 
ص467) ج12 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص233 - 

لسغ بآ  و  دنتخادنا ... هیمیت  نبا  هزانج  يور  كربت  ناونع  هب  ار  دوخ  ياههمامع  لامتسد و  ناگدننک ، عییـشت  دیوگ : یم  ریثک  نبا  - 18
ص136) ج14 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  ! ) دیشون كربت  ناونع  هب  ار  وا 

نبا مداتـسا  هارمه  هب  دیوگ : یم  تسا  مالـسالا  خیـش  حالطـصا  هب  ملـسم و  يراخب و  خیـش  هک  همیزُخ  نبا  درگاش  لمؤم  نب  دـمحم  - 19
ربارب رد  نانچ  همیزخ  نبا  مداتـسا  میتفر ، سوط  رد  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ربق  هاگراب  ترایز  هب  دـیتاسا  زا  یعمج  همیزخ و 

ص339 ) ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  . ) میدنام تفگش  رد  یگمه  هک  درک  عضاوت  میظعت و  هکربتم  هعقب  نآ 

یهلا ءایلوا  ءایبنا و  یبیغ  هطلس ي  هب  داقتعا 

ار وا  هدـشمگ  ای  و  دـشخب ، افـش  ار  وا  يراـمیب  هک  دـنک  تساوخرد  هدرم  اـی  هدـنز  زا  معا  یهلا ، ءاـیلوا  زا  یـسک  رگا  دـندقتعم  نویباـهو 
رب هک  تسا ، دقتعم  ییورین  هطلـس و  هب  لوؤسم  هرابرد ي  يو  هک  تسا  نآ  اب  مزالم  تساوخرد  نیا  دنک  ءادا  ار  وا  ضرق  ای  دنادرگزاب و 
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« ّتیهولا  » هب داقتعا  نیع  ادـخ ، ریغ  رد  یتردـق  هطلـس و  نینچ  کی  هب  داقتعا  تسا و  مکاح  تقلخ  ناهج  رد  يراج  نیناوق  یعیبط و  ماظن 
دهاوخب يا  هدرم  ای  هدنز  صخش  زا  یسک  رگا  دندقتعم  اهنآ  نینچمه  دوب . دهاوخ  كرش  دیق ، نیا  اب  تجاح  تساوخرد  تسا و  لوؤسم 

نینچ هدـش و  اهنآ  یبیغ  هطلـس ي  هب  دـقتعم  دنتـسین ، رـضاح  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـبلطب  بآ  اهنآ  زا  ناـبایب  رد  اـی  دـهد  ءافـش  ار  اـهنآ  هک 
. تسا كرشم  وا  هدش و  لئاق  ءایلوا  يارب  هک  تسا  تیهولا »  » هب داقتعا  نیع  يداقتعا 

ماهتا نیا  زا  باوج  اّما 
: تسا یـسررب  لباق  ماقم  ود  رد  دـنرادن ، یلالقتـسا  دوخ  زا  نانآ  هکنیا  هب  داقتعا  اب  اهنآ  زا  جـئاوح  تساوخ  رد  یهلا و  يایلوا  هب  باطخ 

. یجراخ ققحت  یلقع و  ناکما 
: یلقع ناکما 

، دنیالاب رایـسب  تیمها  ياراد  هک  ار  یئاهراک  یهلا ، ياهتنا  یب  تردـق  هب  هیکت  اب  دـنناوتب  وا  يایلوا  هک  دـیامن  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا 
. تسا یعطق  هلئسم  نیا  ناکما  اذلف  تسا ، عنامالب  لقع  ترورض  هب  هدوبن و  یتاذ  لاحم  دنهد ، ماجنا 

: یجراخ ققحت 
هراشا يدراوم  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنـشاب ، یتردـق  نینچ  ياراد  وا  نذا  هب  دـنناوت  یم  یهلا  يایلوا  تایاور ، تایآ و  ساسا  رب 

: دیامرف یم 
مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  یبیغ  هطلس  -1

هیآ 60) هرقب  « ) ًانیع ةرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضا  »
. ددرگ جراخ  نآ  زا  همشچ  هدزاود  ات  نزب  گنس  رب  دوخ  ياصع  اب  میتفگ  یسوم  هب 

هیآ 63) ءارعش  « ) میظعلا دوّطلاک  قرف  ّلک  ناکف  قلفن  اف  رحبلا  كاصعب  برضا  نا  یسوم  یلا  انیحواف  : » دیامرف یم  نینچمه  و 
یهوک تروص  هب  بآ  زا  یـشخب  ره  دز  بآ  زا  یـشخب  رب  ار  دوخ  ياـصع  وا  دـنزب  اـیرد  رب  دوخ  ياـصع  اـب  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب 

. دمآرد
وا هب  دنوادخ  هک  يا  هطلس  تردق و  نامه  میرب ؛ یم  یپ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  یبیغ  هطلـس ي  تردق و  هب  هیآ  ود  نیا  هب  هاگن  اب 

. تسا هدومن  ءاطع 
مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  یبیغ  هطلس  -2

هیآ 93-96) فسوی  « ) ًاریصب دتراف  ههجو  یلع  هقلا  ریشبلا  ءاج  نا  املف  « » اریصب تای  یبا  هجو  یلع  هوقلاف  اذه  یصیمقب  اوبهذا  »
ناگدید دنکفا  وا  راسخر  رب  ار  نهاریپ  دمآریشب و  یتقو  دوش . یم  انیب  زاب و  وا  ناگدید  دینکفیب ، مردپ  راسخر  رب  دیربب و  ارم  نهاریپ  نیا 

. دش انیب  زاب و  وا 
نالا هک  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  ار  یلمع  نینچ  ماجنا  نذا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  فسوی  یبیغ  هطلـس  يایوگ  زین  هیآ  ود  نیا 

هدوبن و یعیبط  روما  زا  رما  نیا  هک  یتلاح  رد  دبای  یم  ءافش  مالسلا ، هیلع  بوقعی  ترضح   ، مالسلا هیلع  فسوی  ترـضح  نهاریپ  قیرط  هب 
. دنک یم  ناشیا  یبیغ  هطلس ي  رب  تلالد 
مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  یبیغ  هطلس ي  -3

هیآ 81) ءایبنا  « ) نیملاع ءیش  لکب  اّنک  اهیف و  انکراب  یّتلا  ضرالا  یلا  هرماب  يرجت  ًۀفصاع  حیّرلا  نامیلسل  «و 
زیچ همه  هب  ام  درک و  یم  ادـیپ  نایرج  میا  هداد  تکرب  هک  نیمز  يوس  هب  يو  نامرف  هب  هک  میدرک  مار  نامیلـس  يارب  ار  دـنت  هدـنزو و  داب 

. میتسه ملاع 
. دنک یم  هراشا  اهداب  هب  وا  نداد  نامرف  نامیلس و  یبیغ  هطلس  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 

دنیوگ یم  هچ  www.Ghaemiyeh.comنویباهو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 16) لمن  « ) نیبملا لضفلا  وهل  اذه  ّنا  ءیش  ّلک  نم  انیتوا  ریّطلا و  قطنم  انمّلع  سانلا  اهّیا  ای  لاق  دواد و  نامیلس  ثرو  و  : » نینچمه و 
« تسا گرزب  ششخب  لضف و  نیا  دندرک  اطع  تمعن  هنوگره  زا  دنتخومآ و  ناغرم  نابز  ام  هب  مدرم  يا  تفگ  دش و  دواد  ثراو  نامیلس 

ءابـس هکلم  هب  وا  مایپ  ندـناسر  يارب  نامیلـس  فرط  زا  هک  ار  دـهده »  » ناتـساد لمن  هروس ي  هیآ 20-44  رد  لاـعتم  دـنوادخ  نینچمه  و 
. تسا مالسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  یبیغ  هطلس  يایوگ  اهنیا  همه ي  هک  دیامرف  یم  نایب  ار  تفای  تیرومأم 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  یبیغ  هطلس  -4
امب مکئبنا  هللا و  نذاـب  یتوملا  یحا  صربـالا و  همکـالا و  يربا  هللا و  نذاـب  ًاریط  نوکیف  هیف  خـفناف  ریطلا  ۀـئیهک  نیطلا  نم  مکل  قلخا  ینا  »

هیآ 49 ) نارمع  لآ  « ) نینمؤم متنک  نا  مکل  ۀیال  کلذ  یف  ّنا  مکتویب  یف  نورخدت  ام  نولکأت و 
هب التبم  داز و  ردام  روک  ددرگ و  غرم  ادـخ  نامرف  هب  ات  ممد  یم  نآ  رب  مزاس و  یم  یغرم  همـسجم ي  لـگ ، زا  نم  تفگ  ناـنآ  هب  حیـسم 

هریخذ دوخ  ياه  هناخ  رد  دیدروخ و  هچنآ  زا  ار  امـش  منک  یم  هدنز  ادخ  رما  هب  ار  ناگدرم  مهد و  یم  افـش  ادخ  رما  هب  ار  یـسیپ  يرامیب 
. دیشاب نامیا  لها  رگا  تسه  نم  تیناقح  هناشن ي  تجح و  امش  يارب  اهراک  نیا  رد  مهد  یم  ربخ  دینک  یم 

هک ارچ  تسین  كرش  یهلا  ءایلوا  یبیغ  هطلـس ي  هب  داقتعا  هک  درک  تابثا  ناوت  یم  هک  تسا  یلئالد  نیرتهب  نیرتگرزب و  زا  یکی  هیآ  نیا 
. لاعتم دنوادخ  نذا  هب  یلو  دندرک  هدنز  مه  هدرم  یتح  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

؟ تسا كرش  هداعلا  قراخ  ياهراک  تساوخ  رد  ایآ 
قراخ راک  تساوخرد  دوخ ، سلجم  نارضاح  عمج  رد  نامیلس  ترضح  هک  هنوگنامه  تسین  كرـش  زین  لمع  نیا  تفگ  دیاب  باوج  رد 

: تفگ دومن و  يا  هداعلا 
نم رب  میلست  تلاح  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  اهامش  زا  کیمادک  تفگ  نامیلس  ( 38 هیآ لمن  ...« ) ینوتأی نا  لبق  اهشرعب  ینیتای  مکیا  »

يارب نم  يزیخرب و  دوخ  ياج  زا  هکنآ  زا  شیپ  مروآ  یم  وت  يارب  ار  نآ  نم  تفگ : نج  هورگ  زا  يدرف  دروآ ؟ یم  نم  دزن  دندرگ  دراو 
یتـقو منک  یم  رـضاح  ینزب  مه  هب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  ار  تخت  نم  تفگ  دوـب  باـتک  زا  یهاـگآ  وا  دزن  هکنآ  متـسه ، نیما  اـناوت و  نآ 

. تسا نم  راگدرورپ  مرک  نیا  تفگ  دید  رضاح  ار  نآ  نامیلس 
. دشاب یم  كرش  نآ  تساوخرد  هنو  دارفا  یبیغ  هطلس ي  هب  داقتعا  هن  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  تایآ  نیا  مامت 

: تایاور رابخا و  رد  یبیغ  هطلس ي 
دوب و هتشگ  رّخسم  شیارب  اه  هوک  دوب : هدش  اطع  زیچ  هس  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هداتف  زا  متاح  یبا  نبا  -1
نج و ریخست  ناغرم و  نابز  نامیلس : هب  دوب  هدش  اطع  هداد و  میلعت  وا  هب  ناغرم  نابز  دوب و  هدش  مرن  شیارب  نهآ  تفگ ، یم  حیبست  وا  اب 

لمن 5/193) هروس  هیآ  لیذ  روثنملا  ردلا  . ) دوب هدرب  ثرا  هب  دواد  زا  هک  دوب  یئاهزیچ  زا  نیا 
مشچ هکنیا  زا  لبق  ار  نآ  نم  تفگ : دوب  باتک  ملع  زا  یکدنا  شدزن  هک  یسک  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  -2

و دومرف : سپس  داهن ، شا  هنیس  رب  ار  نآ  درک و  زاب  ار  شناتشگنا  نیب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  دیوگ : يوار  منک » رضاح  ینز ، مه  رب 
( هجحلا باتک  یفاکلا  نم  لوصالا  زا  لقن  هب  یحو 4  بتکم  . ) تسه باتک  ملع  همه  ام ، دزن  مسق  ادخ  هب 

. درک یم  لمع  نآ  هلیسوب ي  هک  دوب  هدش  هداد  فرح  ود  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  دومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  -3
هب و  فرح ، تشه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  فرح ، راـهچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دوب ) اـناوت  فـلتخم  روـما  ماـجنا  رب  )

يارب ار  اهنیا  یمامت  دنوادخ  دوب و  هدش  هداد  فرح  جنپ  تسیب و  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  فرح و  هدزناپ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  هب  نآ  فرح  ود  داتفه و  هک  دراد  فرح  هس  داتفه و  مظعا  مسا  درک و  عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 

( هجحلا باتک  یفاکلا  نم  لوصالا  . ) دنام یفخم  وا  زا  فرح  کی  دوب و  هدش  هداد  ملس  هلآ و 
دزن نآ  زا  انامه  دراد و  فرح  هس  داـتفه و  ادـخ  مظعا  مسا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  رباـج  -4
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تـسد نآ  هب  هکنیا  ات  تفاکـش  دوب  سیقلب  تخت  وا و  نیب  هک  ار  ینیمز  دروآ و  نابز  هب  ار  نآ  سپ  دوب ، فرح  کـی  اـیخرب ) نب   ) فصآ
دراد و دوجو  مظعا  مسا  فرح  ود  داتفه و  ام  دزن  دنادرگ و  زاب  شلوا  تلاح  هب  ندز  مه  رب  مشچ  کی  زا  رتعیرـس  ار  نیمز  سپـس  تفای ،

يادـخ ببـس  هب  رگم  تسین  یتردـق  ورین و  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  شبیغ  ملع  رد  ار  نآ  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  دزن  نآ  فرح  کی 
( هجحلا باتک  یفاکلا ، نم  لوصالا  . ) گرزبو هبترم  دنلب 

روبق ریمعت 

و هیمیت » نبا   » هک نآ ، میظعت  روبق و  ریمعت  تسا .  یهلا  ءاـیلوا  روـبق  ریمعت  دـنناد  یم  كرـش  ار  نآ  نویباـهو  هک  یئاـهراک  زا  رگید  یکی 
: دنیوگ یم  هتسناد و  مارح  ار  نآ  میقلا » نبا   » وا فورعم  درگاش 

يور هک  یئانب  ندرک  اریو  ادحاو » موی  اهلاطبا  اهمده و  یلع  ةردقلا  دـعب  اهءاقبا  زوجی  و ال  روبقلا ، یلع  تینب  یّتلا  دـهاشملا  مدـه  بجی  »
زئاج مه  زور  کی  یتح  تروص  ناـمه  هب  اـهنآ  ءاـقبا  نآ ، ندرک  ناریو  مدـه و  رب  تردـق  زا  سپ  تسا و  بجاو  تسا  هدـش  هتخاـس  ربق 

هدـیمان تب »  » هک یئاهزیچ  اب  تیلهاج  ناـمز  هچنآ  تسا  تب  دـننام  هفرـشم  دـهاشم  دـسیون : یم  نینچمه  و  داـعملا ص661 » داز  . » تسین
« ربق « » یلو  » ار اهنآ  مان  هک  دنهد  یم  ماجنا  یئاهزیچ  اب  ار  اهراک  نامه  دـنراذگ ، یم  مارتحا  اهربق  هب  هک  یناسک  دـنداد  یم  ماجنا  دـندوب 

( داقتعالا ریهطت  . ) تسین نوریب  تب  مسا  زا  اهنیا  دنا و  هدیمان  دهشم » »
یم کسمتم  لیلد  راهچ  هب  ناشلامعا  نداد  هولج  یعرـش  يارب  اهنآ  تسا و  روبق  بیرخت  هرابرد ي  نویباهو ، تاملک  زا  يا  هنومن  اه  نیا 

یفرعم كرشم  ار  دنا  هدرک  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياه  مرح  ءانب  يزاسزاب  هب  مادقا  هک  ینیبحم  نایعیش و  لیلد  راهچ  نامه  اب  دنوش و 
. دننک یم 

: نویباهو هناگراهچ ي  لئالد  اما 
يدـحا تسا و  عنم  دروم  املع  قافتا  عامجا و  روط  هب  روبق ، رب  ناـمتخاس  ءاـنب و  هک  دـندومن  هراـشا  نآ  هب  هک  یقاـفتا  عاـمجا و  لوا ، رما 

 . دناد یمن  زیاج  ار  نآ  ئاقب 
ردو بهاذـم  همه  ردروبق  نامتخاس  رب  ناناملـسم  لمع  هک  ارچ  تسا  یلطاب  ياعدا  دروم  نیا  رد  عاـمجا  ءاـعدا  لّوا : لـیلد  زا  باوج  اـما 

روهظ زا  لبق  اتو  هتـشاد  رارمتـسا  هعیـش ، ینـس و  نز ، درم و  تیعر ، ریما و  داوس ، یب  داوس و  اب  لهاج و  ملاـع و  زا  اـهنامز ، رـصع و  همه 
هک ناناملسم  لمع  نیا  دیامن و  راکنا  ای  عنم  یسک  هکنآ  نودب  دنا ، هتشاد  قفاوت  نآ  رب  ملاع  راطقا  اه و  تلکمم  اهرهش و  مامت  اه  یباهو 

، اهرصع مامت  رد  ناناملسم  همه  زا  یلمع  نینچ  اریز  دوش ، یم  نآ  لماش  تیجح  ياه  لیلد  تسا و  یلمع  عامجا  دوش  یم  هدیمان  هریـس » »
عوـن نیا  رد  تسا ، دراو  عاـمجا »  » رد هک  یتاداریا  یـضعب  تسا و  هدیـسر  تعیرـش  بحاـص  زا  لـمع  نیا  هکنیا : رب  تسا  یعطق  فشاـک 

همه ي هک  ارچ  تسین ، لصاح  نآ  دننام  هب  يرما  چیه  رد  تسا  لصاح  دروم  نیا  رد  هک  يا  هریـس  تفگ : ناوت  یم  تسین و  دراو  عامجا 
ای درادن و  یتلالد  ای  هدومنن  لمع  اهنآ  هب  یسک  هک  یتایاور  هب  اهنآ  لالدتـساو  اه  یباهو  تاملک  دنقفتم . نآ  رب  يا  هقرف  ره  زا  ناناملـسم 
ره درادن و  یشزرا  ناشتاملک  هرمتسم ، یعطق  هریس  لباقم  رد  هکنیا  زا   ، دنا هدش  لفاغ  اهنیا  ،و  هدش دنتـسم  هدشن  تباث  تایاور  نا  تحص 

یعطق عامجا  هک  يدروم  رد  هچ  نانچ  دـنک  یم  لطاب  ار  اهنآ  راتفگ  هریـس ، نیا  تسا و  یعطق  هریـس ي  زا  دـعب  اهنآ  راـتفگ  دـنیوگب ، هچ 
. دنک یم  لطاب  ار  مالک  نآ  عامجا  نامه  و  درادن ، یشزرا  دوش  هتفگ  عامجا  نآ  فالخ  رب  هک  یمالک  عامجا  نآ  زا  دعب  دشاب ،

: دیوگ یم  دیامن و  یم  دوخ  زا  یلاؤس  وا  تسا ، هدومن  فارتعا  نآ  هب  داقتعالا » ریهطت   » هلاسر ي رد  یناعنص  هک  یعطق  یلمع  هریس  نامه 
هکنآ رگم  تسین ، مالسا  ياهرهش  زا  يرهش  چیه  دراد . تیمومع  نیمز  برغ  قرش و  ملاع  ياهرهـش  مامت  رد  روبق ) رب  نامتخاس   ) رما نیا 
یمن یلقاع  چـیه  لـقع  رد  هک  تسا  عیاـش  يردـق  هب  تسا و  دهـشم  ربق و  نآ  رد  رتشیب  ناناملـسم ، دـجاسم  هکلب  تسا  يدـهاشم  نآ  رد 
ءاملع روطچ  کلاذ  عم  و  كرش ) رفک و   ) دیئوگ یم  امـش  هک  یتشز  هزادنا  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دشاب ، تشز  رکنم و  لمع ، نیا  هک  دجنگ 
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نیا نایب  هب  سپـس  یناعنـص  دـنا . هدزن  یفرح  هدوب و  تکاس  عوضوم  نیا  هرابرد ي  دـنا ، هدراذـگ  مدـق  نیمز  يور  مامت  رد  هک  یمالـسا 
و تسا . هدرک  رپ  ار  ملاع  قرش  برغ و  هک  ؛  ناناملسم یعطق  یلمع  هریـس  رب  هک  تسوا  فارتعا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو  دزادرپ . یم  لاؤس 

. روبق بیرخت  زاوج  هب  تسا  نویباهو  لّوا  لیلد  هدننک  لطاب  دوخ  نیا 
نویباهو مّود  لیلد  اّما 

یثیدح تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  رایـسب  نویباهو  تاملک  رد  هک  تسا  جایهلا » یبا   » ثیدـح ءانب ،  روبق و  بیرخت  زاوج  رب  اهنآ  مّود  لیلد 
. تسا داریا  دروم  تلالد »  » تهج زا  و  دنس »  » تهج زا  هک 

نع عیکو  انثدح : نارخألا ، لاق  انربخا و  ییحی  لاق : برح  نب  ریهز  هبیش و  یبا  نب  رکبوبا  ییحی و  نب  ییحی  انثدح  جایهلا : یبا  ثیدح  اّما 
هللا لوسر  هیلع  ینثعب  ام  یلع  کثعبا  الا  بلاط  یبا  نب  یلع  یل  لاق  يدـسالا  جایهلا  یبا  نع  لئاو  یبا  نع  تباث  یبا  نب  بیبح  نع  نایفس 

يذمرت ننس  زئانجلا ص61 . باـتک  ، 3 دلج ملـسم  حیحـص  « ) هتیوس ّالا  ًافرـشم  ًاربق  هتـسمط و ال  ّالا  ًالاثمت  عدـت  ـال  نا  هلاو ) هیلع  هللا  لـص  )
(2 دلج

لقن جایهلا  یبا  زا  لئاو ، یبا  زا  بیبح ، زا  نایفس  زا  عیکو ، هک  دنک  یم  لقن  ریهز  رکبوبا و  ییحی و  ياه  مان  هب  رفن  هس  زا  ملسم » حیحص  »
نآ رب  ارم   ( ملـسو هلاو  هیلع  هللا  لص   ) ادـخ ربماـیپ  هک  مزیگنارب  يراـک  يوس  هب  ارت  تفگ  جاـیهلا  یبا  هب  بلاـطیبا  نبا  یلع  هک  دـننک . یم 

« يزاس ربارب  يواسم و  ار  نآ  هکنیا  رگم  ار  يدنلب  ربق  هن  و  ینک ، وحم  ار  نآ  هکنیا  رگم  نکم ، كرت  ار  يریوصت  تخیگنارب ،
دنس تهج  زا  ثیدح  فعض  اما 

نیا برح  نب  ریهز  هبیش و  یبا  رکبوبا  ییحی و  نب  ییحی  تسا : حرش  نیا  هب  هدومن  لقن  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  هچ  نانچ  ثیدح ، نایوار 
هیلع  ) یلع زا  وا  و  جاـیهلا » یبا   » زا وا  و  لـئاووبا »  » زا وا  و  تباـث » یبا  نـب  بیبـح   » زا وا  و  نایفـس »  » زا وا  و  عـیکو »  » زا ار  ثیدـح  رفن  هـس 

. تسا هدومن  لقن   ( مالسلا
دصناپ هب  تبـسن  هتفگ : وا  هرابرد ي  لبنح  نب  دمحا  یلو  دنا  هدومن  حدم  دایز  ار  وا  هچ  رگ  تسا ، ثیدح  نایوار  زا  یکی  هک  عیکو »  » اّما

لقن ار  انعم  نیا  شردپ  زا  دمحا  نب  هللا  دبع  زا  مهدزای  ءزج  بیذهتلا » بیذهت   » باتک رد  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  هدرک . هابتشا  ثیدح 
ظافلا اب  ار  ثیداـحا  ياـنعم  اـیوگ  داد  یم  رییغت  ار  نآ  ظاـفلا  درک و  یم  لـقن  ظـفح  زا  ار  اـه  ثیدـح  شرمع  رخآ  رد  عیکو  هک : هدومن 

. دوبن مه  ناسل  لها  هکنیا  اب  درک  یم  نایب  شدوخ 
رد درک و  لقن  یثیدـح  نایفـس  هک  هدومن  لقن  كرابم  نبا  زا  مهدراهچ  ءزج  بیذـهتلا » بیذـهت   » باتک رد  رجح  نبا  يروث » نایفـس   » اّما
زا مهدزای  ءزج  رد  و  مینک . یم  تیاور  امش  زا  ار  ثیدح  تفگ : دیشک و  تلاجخ  دید  ارم  یتقو  وا  دزن  هب  مدمآ  دومن . هلیحو  سیلدت  نآ 

: تفگ نوچ  تسناوتن ، یلو  دنک ، هلیح  سیلدت و  نم  رب  ثیدح  رد  ار  یفیعض  درم  تساوخ  نایفـس  هک  هدومن ، لقن  ییحی  زا  وا  رکبوبا و 
وت لثم  مدیدن  ییحی ! تفگ : نم  باوج  رد  تسا ؟ ملاس  نب  دّمحم  لهسوبا  زا  وت  دوصقم  متفگ : وا  هب  درک ، ثیدح  ارم  یبعش  زا  لهسوبا 

! درک هلیح  وت  هب  دوش  یمن  تقد ؛  نیا  اب  ار  يدرم 
هدوب و رگ  هلیح  يدرم  وا  هک : هدومن  لقن  نابح  نبا  زا  مّود ص179  دلج  بیذهتلا » بیذهت   » باتک رد  رجح  نبا  تباث » یبا  یب  بیبح  اّما 

یبا نبا  هک  لئاووبا »  » اّما هدوب  رگ  هلیح  يدرم  وا  هک  هدومن  لقن  همیزخ » نبا   » زا هتفرگ و  بیع  وا  زا  نوع  نبا  هک : هدومن  لـقن  یلیقع »  » زا
هک تسا  هملس  نب  قیقش  لئاووبا  درک ، ادیپ  فارحنا   ( مالسلا هیلع  یلع  زا ( هک  یـصاخشا  هلمج  زا  هتفگ : هغالبلا » جهن  حرـش   » رد دیدحلا 

یکش و  دوب ، جراوخ  هدیقع  دننام  شا  هدیقع  هدش  هتفگ  درک و  یم  یئوگدب   ( مالسلا هیلع  یلع ( هرابرد  هدومن و  شیارگ  نامثع  فرط  هب 
. درک یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  تشگرب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) يوس هب  یلو  دومن ، یم  یهارمه  جراوخ  اب  هک  تسین 

. تلالد تهج  زا  ثیدح  فعض  اّما 
نیا زا  ریغ  جایهلاوبا  يارب  دسیون : یم  یئاسنلا  ننس  حرش  رد  یطویس  هک  ارچ  تسا ، هداد  ربخ  جایهلاوبا  طقف  ار  ثیدح  نیا  نومضم  ًالوا ،
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رب نامتخاس  تسین  زیاج  هکنیا  زا   » دـنا هدرک  نامگ  اهنآ  هک  یئانعم  رب  یتلالد  ثیدـح  ًاـیناث  تسین . ثیداـحا  بتک  رد  يرگید  ربخ  ربخ ،
« ًافرـشم  » اریز دنروایب ، الاب  رتش  ناهوک  دننام  هکنیا : زا  دنک  یم  یهن  دنهد و  رارق  حطـسم  ار  اهربق  دنک  یم  رما  ثیدح  هکلب  درادـن  روبق »

زین نداد  رارق  رتش  ناهوک  دـننام  ار  ربق  ینعی : مینـست »  » یلو تسا ، دـنلب  یلاع و  وا  يانعم  هچرگ  هتیوس » ـالا  ًافرـشم  ًاربق  ـال  و   » ثیدـح رد 
يانعم فرشلا » « ؛ هدش هتفگ  هدش و  بلطم  نیا  هب  هراشا  سوماق »  » باتک رد  تسا . فرـش »  » یناعم زا  یکی  ای  تسا  يدنلب  ّولع و  زا  یعون 
يدنلب ره  لماش  شیوغل  عضو  اب  شقالطا  اب  دنچ  ره  ثیدـح  رد  فرـشم »  » سپ دـنیوگ . یم  زین  ار  رتش  ناهوک  تسا و  يدـنلب  ّولع و  نآ 

زا هکنیا  رب  تسا  يا  هناشنو  هنیرق  ار ؛ نا  نک  حطسم  هتیوس )) الا  ثیدح ((  هلمج  نیا  یلو  دوش  یم   ، دشاب نآریغ  رتش و  ناهوک  دننام  هک 
حابـصم  » باتک رد  هک  ارچ  تسا  نداد  رارق  يواسم  ربارب و  شیانعم  هیوست »  » اریز هدش  هدارا  رتش  ناهوک  دننام  يدـنلب  نامه  فرـشم )) ))

نیا شیانعم  هاوس » : » هتفگ سوماق »  » باتک رد  و  دومن . يواسم  ربارب و  ار  ناکم  هک  تسنیا  شیانعم  ناـکملا » يوتـسا   » تسا هدـما  رینملا »
شیانعم فرشم »  » هک دنک  یم  صخـشم  نک ! يواسمو  ربارب  حطـسم و  ار  ربق  دومرف : هکنیا  سپ  داد . رارق  ربارب  يواسم و  ار  نآ  هک  تسا 

لباقم رد  يدـنلب ، قلطم  هک  ارچ  تسا . رتش  ناهوک  دـننام  يدـنلب  نامه  نآ  تسا و  حطـسم  يواسم و  ربارب و  فالخ  رب  هک  تسا  يدـنلب 
تقو نآدـشاب  يواـسم  ربارب و  حطـسم و  نآ  يور  یلو  هدوب  یلاـع  دـنلب و  تسا  نکمم  نوچ  دریگ ، یمن  رارق  حطـسم  يواـسم و  ربارب و 
سپ دشاب . دنلب  نیمز  زا  يرادقم  ربق  هکنیا  يارب  هد ، رارق  يواسم  ربارب و  حطـسم و  ار  يدنلب  یلاع و  ربق  نینچ  دنیوگب : هک  تسین  حیحص 

الاب بجو  کی  هزادـنا  هب  ار  ربق  هکنیا  زا  عنمو  یهن  هک  درادـن  انعم  نیا  اب  مه  یطابترا  روبق و  رب  ناـمتخاس  عنم  رب  درادـن  یتلـالد  ثیدـح 
 . دننک انب  يا  هرجح  نا  يور  دنروایب و 

نیمز زا  دیابن  ربق  هک  تسا  نآ  تنـس  دیوگ : یم  هک  مینک  هراشا  جایهلاوبا »  » ثیدح حرـش  رد  يوون »  » مالک هب  دـیاب  بلطم  نیا  تابثا  رد 
حطـسم و ار  نآ  يور  رتدنلب و  نیمز  زا  بجو  کی  رادقم  هب  دیاب  هکلب  داد ، رارق  رتش  ناهوک  دـننام  ار  ربق  يور  دـیابن  دـشاب و  دـنلب  دایز 

. دنا هدومن  تقفاوم  ار  وا  هک  تسا  یناسک  یعفاش و  بهذم  قباطم  انعم ، نیا  دنهد و  رارق  يواسم 
یبا دّمحم  نب  مساق  هک  هدومن  تیاور  حیحص  دنس  اب  دووادوبا  زا  يراخب » حیحـص  حرـش  يراسلا  داشرا   » باتک رد  ینالطـسق  نینچمه  و 
نفد ناـشیا  يولهپ  هک  رفن  ود  نآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  ربـق  زا  ار  هدرپ  متفگ : وا  هب  هشیاـع و  رب  مدـش  لـخاد  تفگ : رکب 

ینالطـسق سپـس  دوبن . هدیبسچ  نیمز  هب  الاب و  نیمز  زا  يرادقم  هک  مدید  ار  ربق  هس  هدش ، هتـشادرب  هدرپ  منیبب . ار  اهربق  ات  رادرب  دنا  هدـش 
كرت ناوت  یمن  ار  تنس  اریز  تسا ، هضف  ار  لامعا  زا  لمع  نیا  هک  درادن  يریثأت  دراد ، تلیـضفا  ربق  ندومن  حطـسم  هکنیا  رد  دیوگ : یم 

: دومرف هک   ( مالـسلا هیلع  یلع ( مالک  درادـن  تافانم  روبق  ندومن  حطـسم  تیلـضفا  اب  زین  دـنا و  قفاوم  وا  اب  تعدـب  لـها  هکنیا  يارب  دومن 
حطـسم و دوصقم  هکلب  نیمز  اب  ربق  ندومن  يواـسم  هدـشن  هدارا  اریز  منک : يواـسم  ار  فرـشم »  » ياـهربق هک  داد  روتـسد  ارم  ادـخ  لوسر 

. دیآ یمن  دوجوب  يداضتو  دوش  یم  عمج  رابخا  نیب  انعم ، نیا  اب  تسا و  ربق  يور  ندومن  يواسم 
« ربش ردقب  ربقلا  قوف  بارتلا  عافترا  بدنی  و  . » تسا هدمآ  نینچ  نیا  هعبرالا » بهاذملا  یلع  هقفلا   » باتک رد  نینچمه  و 

1 ص42) دلج هعبرالا  بهذملا  یلع  هقفلا  . ) دشاب رتدنلب  نیمز  زا  بجو  کی  هزادنا  هب  ربق ، كاخ  هک  تسا  بحتسم 
نویباهو مّوس  لیلد  اّما 

نامتخاس نیا  هچ  نانچ  دیوگ : یم  هدومن و  هراشا  نآ  هب  هنیدم  ءاملع  زا  شیاه  شـسرپ  رد  دـیهلب » نبا   » هک تسا  یمالک  اهنآ  مّوس  لیلد 
نیمز رب  ار  نامتخاس  نیا  تخاس  نایب  نیا  اب  و  عیقب ؛... ، ناتسربق  دننام  دنربب  عافتنا  نآ  زا  دیاب  همه  تسادخ و  هار  رد  هک  دشاب  ینیمز  رد 
دروم رد  یفقو  نیمز  ات  دوش  بیرخت  دـیاب  اه  انب  نیا  هک  دـسریم  يریگ  هجیتن  نیا  هبو  دـناد  یم   ، دـشاب یمن  زئاج  نآ  فرـصت  هک  یفقو ،

دوش . هدافتسا  شفقو 
داریا نیا  زا  باوج  اّما 

هک هدشن  لقن  یئاج  چـیه  رد  اریز  تسا ، لیلد  نودـب  ياعدا  ناناملـسم ، ندومن  نفد  يارب  ادـخ  هار  رد  عیقب  نیمز  ندوب  فقو  میئوگ  یم 
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هدومن فقو  ار  نآ  یصخش  هکنآ  ضرف  رب  تسا و  حابم  نآ  رد  فرـصت  سپ  دشاب ، هدومن  فقو  تهج  نیا  يارب  ار  عیقب  نیمز  یـصخش 
یتح ربق  يور  رب  نامتخاس  دشابن ، زیاج  دنربن و  عافتنا  نیمز  نآزا  نفد  زا  شیب  هک  دشاب  هدرک  دـیقم  تسین  مولعم  ناتـسربق ، يارب  دـشاب ،

راوازـس هک  یئاهزیچ  زا  دنام  یم  ظوفحم  شربق  نامتخاس ، رثا  رد  هک  دراد  ماقم  تلزنم و  لاعتم  دـنوادخ  دزن  رد  هک  یـصخش  هب  تبـسن 
، هدوب هنوگچ  نآ  فقو  مینادن  میشاب و  كوکـشم  هکنآ  ضرف  هب  و  تسا . نیهوتو  یمارتحا  یب  وا  هب  تبـسن  تسین و  گرزب  صخـش  نآ 

تسا بجاو  هک  ارچ  هدومن ، لمح  حیحص  هجو  هب  ار  دنا  هتخاس  مالسلا ) مهیلع   ) همئا روبق  يور  عیقب  ناتسربق  رد  ناناملسم  هک  یئانب  دیاب 
رد عیقب  ندوب  فقو  رب  ینبم  نویباهو  ياعدا  نیاو  درک .  لمح  حیحـص  هجو  رب  تسا  نکمم  هک  یمادام  ات  ار  ناناملـسم  راـتفگ  لاـمعا و 

. میراد تسد  رد  نآ  ندوب  کلم  هب  یلئالد  ام  هک  تسا  یتلاح 
نوعظم نب  نامثع  درک  نفد  عیقب  رد  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  یسک  لوا  هک ، هدومن  تیاور  یسوم  نب  ۀمادق  زا  هلابز  زا  شباتک  رد  يدوهمس 

ریما ترـضح  تفر ، ایند  زا  ادـخ  لوسر  دـنزرف  میهاربا  یتقو  هدومن : تیاور  شردـپ  زا  نمحرلادـبع  نب  هملـس  یبا  زا  ناسغوبا »  » زا دوب و 
دندیرب ار  نآ  ياه  تخرد  هدومن  ادیپ  تبغر  لیم و  عیقب  هب  مدرم  نآ  زا  سپ  دنیامن . نفد  نوعظم  نب  نامثع  ربق  يولهپ  ار  میهاربا  دومرف :

هبیش یبا  نبا  زا  دنتخانش و  یم  ار  ناشدوخ  ياهربق  يا  هلیبق  ره  هک  دوب  تهج  نیمه  زا  دندرک و  فرصت  ار  نآ  زا  یتمـسق  يا  هلیبق  ره  و 
رد تفر و  ایند  زا  هک  نوعظم  نب  ناـمثع  دـقرغ »  » ماـن هب  دوب  صوصخم  ياـه  تخرد  ياراد  عیقب  هک : هدومن  تیاور  یـسوم  نب  ۀـمادق  زا 

(892/ ءافولا ءافو  . ) دندیرب ار  اه  تخرد  دش ، نفد  عیقب 
ربمایپ هکنآ  زا  دعب  ناناملسم  دوب و  يا  هدئاف  شزرا و  دقاف  هک  دوب  یتخرد  رپو  هدش  اهر  نیمز  عیقب  هکنیا : رب  دراد  تحارـص  تاملک  نیا 

روط هب  ای  دـنداد  رارق  اـه  هدرم  نفد  يارب  ار  عیقب  هدرک ، ادـیپ  تبغر  دومن ، نفد  اـجنآ  رد  ار  شمیهاربا  ملـسو ) هلاو  هیلع  هللا  لـص   ) مرکا
. دوب یئاهر  هداتفا و  نیمز  هک  شدوخ  یلوا  لصا  رب  هحابا  روط  هب  ای  دندش ، کلام  هدومن  فرصت  ار  نآ  زا  یتمـسق  يا  هلیبق  ره  هک  کلم 

. درادن یهجو  نآ  ندوب  هللا  لیبس  یف  فقو  سپ 
تنب همطاف  ربق  دزن  رد  دش  نفد  بلطملادبع  نب  سابع  تفگ : زیزعلادبع  هک  هدومن  لقن  ناسغ » یبا   » زا هبش » نبا   » زا يدوهمـس  نینچمه  و 

. تسا هدش  عقاو  لیقع  هناخ  رد  هک  تسا  مشاه  ینب  ياهربق  صوصخم  هک  یتمسق  لوا  رد  مشاه ، نب  دسا 
هدوب و فقو  هن  هک  هدش  عقاو  هدوب  لیقع  هناخ  هک  یناکم  رد  مالسلا ) مهیلع  تیب ( لها  روبق  سابع و  ربق  هکنیا : رب  دراد  تلالد  مالک  نیا 

. درادن دوجو  نآ  ندومن  ناریو  ندرک و  بارخ  يارب  يزوجم  چیه  هللا و  لیبس  یف  هن 
نویباهو مراهچ  لیلد  اّما 

. مینک یم  هراشا  نآ  زا  يا  هنومن  هب  هک  روبق  رب  نامتخاس  ءانب و  زا  هدومن  یهن  هک  تسا  یتایاور  روبق ، بیرخت  رب  اهنآ  مراهچ  لیلد 
ار ربق  هکنیا  زا  دومرف  یهن  ادخ  لوسر  هک  رباج  زا  ریبز  یبا  زا  حیرج  نبا  زا  ثایغ  نب  ضفح  زا  هبیـش  نب  رکب  یبا  زا  هدومن  تیاور  ملـسم 

. دنزاسب نآ  رب  نامتخاس  دننک و  يراک  چگ 
داریا : نیا  باوج  اّما 

هک ارچ  دنا . فیعض  لاجر  ملعرظن  زا  رفن  هس  ره  ریبز » وبا   » و حیرج » نبا   » و ثایغ » نب  ضفح   » و تسا . فیعـض  ثیداحا  نیا  دنـس  الّوا ،
دیوگ ثیدح  شا  هتـشون  يور  زا  هاگ  ره  تسا ، وگتـسار  هقث و  ضفح  هک  هدومن  لقن  بوقعی  زا  بیذهتلا » بیذهت   » باتک رد  رجح  نبا 
ضفح هک : هدومن  لقن  لبنح  دـمحا  زا  مرـشالا »  » و دـش . یم  يراددوخ  نتـشون  زا  دـیوگب  ظـفح  زا  هچناـنچ  دـش و  یم  هتـشون  شثیدـح 

. درک یم  هلیح  سیلدت و 
نبا ياه  هلیح  سیلدـت و  زا  هتفگ : ینطق » رادـلا   » دـیوگ یم  وا  هرابرد ي  بیذـهتلا » بیذـهت   » باتک رد  رجح  نبا  هک  حـیرج » نبا   » اـّما و 

. دومن یم  یتشز  ياه  هلیح  وا  هک  ارچ  دینک  بانتجا  حیرج 
: دیوگ شا  هرابرد  رجح  نبا  هک  ریبزوبا »  » اّما و 
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یصخش هکنیا  زا  دوبن  رت  بوبحم  نم  دزن  رد  زیچ  چیه  ایند  رد  تفگ : هبعش  هک  هدومن  لقن  یـسلایط  دووادوبا  زا  یطابرلا  دیعـس  نب  دمحا 
لاؤس وا  زا  يا  هلئـسم  دمآ  يدرم  میدوب ، هتـسشن  هک  ینیب  رد  مدیـسر ، وا  تمدخ  هکم  مدمآ  ات  مسرپب  ار  ریبز  وبا  لاوحا  وا  زا  نمو  دـیایب 

: متفگ وا  هب  درم . نآ  هب  تبـسن  دوـب  یئارتـفا  هک  تفگ  یمـالک  درم  نآ  باـیغ  رد  ریبزوـبا  تـفر ، درم  نآ  یتـقو  داد . ار  وا  باوـج  درک ،
یم ءرتـفا  وا  هب  دروآرد  بضغ  هب  ار  وت  هک  ره  متفگ  دروآ . بضغ  هب  ارم  تفگ  یهد ، یم  غورد  تبـسن  ءارتـفا و  ناملـسم  درم  هب  ریبزوبا 

. منک یمن  لقن  یتیاور  وت  زا  رگید  نم  ینز ،
مینک لوبق  ضرف  رب  تسا  تمرح  صوصخم  تفگ  ناوت  یمن  دوش . یم  تمرح  تهارک و  لماش  دراد و  تیمومع  تاـیاور  رد  یهن  ًاـیناث :

رب هوالع  هدومن  فیعـض  ار  روهظ  نآ  هک  هدـش  تهارک  رد  لامعتـسا  یهن  يردـق  هب  یلو  دراد ، تمرح  رد  روهظ  دـشاب  اجک  ره  یهن  هک 
یم هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  دسیون : یم  ملـسم  حیحـص  حرـش  رد  يوونلا »  » هک هنوگ  نامه  دنا . هدـیمهف  نآ  زا  ار  تهارک  زین  ءاملع  هکنیا 

تسا نیمه  رب  زین  ءاملع  رتشیب  یعفاش و  بهذم  تسا و  مارح  ربق  يور  نتـسشن  دراد و  تهارک  ربق  يور  نامتخاس  يراک و  چگ  هک  دوش 
هچنانچ رگا  روبق ، نامتخاس  یلو  تسا . مارح  نآ  هب  نداد  هیکت  نآ و  رب  نتسشن  دراد و  تهارک  روبق  يراک  چگ  دنا : هتفگ  ام  باحـصا  و 

. تسا مارح  دشاب  ادخ  هار  رد  فقو  ناتسربق  رگا  دراد و  تهارک  دشاب  هدنزاس  کلم  رد  ربق 
زا یئاسن » ننـس   » حرـش رد  یطویـس » . » هدومن لمح  بابحتـسا  رب  ار  ربق  ندومنن  دـنلب  دایز  ار و  ربق  كاخ  ندرکن  دایز  یعفاش ، نینچمه  و 
ربق هکنیا  يارب  دوشن  هفاضا  يرگید  كاخ  دنروآ ، یم  نوریب  ربق  زا  هک  یئاه  كاخ  رب  تسا  بحتـسم  هک  هدومن  لقن  باحـصا  یعفاش و 

. ددرگن دنلب  نیمز  يور  زا  دایز 
اه ثیدـح  میئوگب : مینک و  یـشوپ  مشچ  دـش  هتفگ  اهنآ  تلالد  هب  عجار  هک  یئاهداریا  اهثیدـح و  نایوار  رد  هک  یئاـهداریا  زا  رگا  ًاـثلاث :
هب رگا  هچ  دـشابن  ینید  رئاعـش  نداد  تمظع  يارب  روـبق  ءاـنب  ناـمتخاس و  هک  تسا  یئاـج  نآ  دروـم  تـسا ، ماـت  اـهنآ  تلـالد  حـیحص و 
. تسا بترتم  نآ  رب  ینید  حلاصم  حج و  ار  تسا  یحلاص  درم  ای  ادخ  یلو  ای  ربمایپ  ربق  بحاص  هکنآ  يارب  دوش ، هتخاس  تهج  نیارطاخ 
نآ تراـیز  هب  ار  مدرم  سدـقم ، عراـش  هک  يربق  يارب  تسا  يا  هناـشن  تمـالع و  ربق  يور  ناـمتخاس  هک : تسا  نآ  حـلاصم  نآ  هلمج  زا 
هللا یلـص  مرکا ( ربمغیپ  هک  هدومن  لقن  بطاـحزا  بطاـح  لآ  زا  يدرم  زا  هعزق  نب  نوراـه  زا  نارگید  ینطق و  رادـلا  هچناـنچ  هداد ، هجوت 

و بایترالا ) فشک  . ) هدومن ترایز  متایح  رد  ارم  هک  تسا  نآ  دننام  مندرم ، زا  دعب  دنک  ترایز  ارم  هک  ره  دـندومرف : ملـسو ) هلآ  هیلع و 
یتمالع نوعظم  نب  نامثع  ربق  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دنک و  یم  ظفح  ندش  ناریو  زا  ار  ربق  نامتخاس ، نینچمه 

و دراذـگ . نوعظم  نب  نامثع  ربق  يور  هناشن  تمالع و  يارب  یگنـس  هللا  لوسر  هک : هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  هجام  نبا  تشاذـگ .
رد نینچمه  دـشاب و  راکـشآ  نآ  طسوت  هب  ربق  ات  دراذـگ ، نوعظم  نب  ناـمثع  ربق  يور  رب  گنـس  ادـخ ، لوسر  هتفگ : يدنـسلا »  » نینچمه
هک یماگنه  هباحص  یضعب  زا  بطنح  نب  هللادبع  نب  بلطم  زا  هدومن  تیاور  وکین  دنـس  اب  دوواد  وبا  دسیون : یم  ( 894/ ءافولا ءافو   » باتک

یئاهنت هب  درم  نآ  دروایب ، یگنـس  هک : دومرف  رما  ار  يدرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  دش . نفد  تفر و  ایند  زا  نوعظم  نب  نامثع 
هک دز  الاب  ار  كرابم  ياه  نیتسآ  تساوخ  رب  شدوخ  ملـس  و   ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تشادـن  ار  گنـس  نآ  لـمح  یئاـناوت 

: دومرف دراذگ و  رـس  تمـس  ربق  يور  هتـشادرب  ار  گنـس  نآ  مدرک ، یم  رظن  ار  ربمایپ  ياه  تسد  ود  يدیفـس  دـیوگ : یم  ثیدـح  يوار 
نیا تسا : هتفگ  منک و  یم  نفد  وا  دزن  دـنور  ایند  زا  نم  لـها  زا  هک  یناـسک  مراذـگ و  یم  تمـالع  ار  مردارب  ربق  گنـس  نیا  هلیـسوب ي 

زا شردپ  زا  همادـق  نب  دّـمحم  زا  دـنا و  هدومن  تیاور  عفار  یبا  زا  مکاحلا »  » سنا و زا  يدـع » نبا   » و هجام » نبا   » و هبـش » نبا   » ار ثیدـح 
يور دندروآ  یگنـس  داد  روتـسد  دومن ، نفد  ار  نوعظم  نبا  نامثع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  هدومن : تیاور  شدـج 

نیا دوب ، گنس  ود  نامثع  ياپ  تمس  نامثع و  ربق  رـس  تمـس  تفگ : هک  دومن . لقن  نارمع  نب  زیزعلا  دبع  زا  دندراذگ و  رـس  تمـس  ربق ،
. داد ماجنا  ربق  يور  تسا ، ربق  هناشن  تمالع و  هک  يراک  ره  تسا  زیاج  هکنیا : رب  دراد ، تلالد  مالک 

زا يدرف  چـیه  لـمع  دروـم  ینعی : تسا  هکورتـم »  » ءاـملع حالطـصا  هب  تاـیاور  نیا  مینک ، یـشوپ  مشچ  بلاـطم  نیا  هـمه  زا  رگا  ًاـعبار :
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نینچ نیا  هک  ییاه  ثیدح  دنا و  هدومن  لمع  ثیداحا  نیا  هب  طقف  اه  یباّهو  هلب ، اه  یباّهو  نامز  ات  هباحص  نامز  زا  هدشن  عقاو  ناناملسم 
نب زیزعلا  دبع  هب  هک  ۀّینـسلا » ۀـیده   » لئاسر زا  لوا  هلاسر ي  رد  دـشاب ، حیحـص  اهنآ  دنـس  هک  ضرف  هب  دومن  هیکت  نآ  رب  ناوت  یمن  تسا 
عقاو لمع  دروم  تسا ، فلاخم  رانک و  رب  هیعرـش  هلدا  دعاوق و  زا  هک  ینامز  ثیدح ،» : » تسا هدـمآ  هدـش  هداد  تبـسن  دوعـس  نب  دّـمحم 

رد یصقن  هتشادن و  تفلاخم  هیعرش  هلدا  دعاوق و  اب  هدوب و  لداع  نآ  نایوار  هک  تسا  نآ  حیحص  ثیدح  دنا : هدومرف  ءاملع  دوش و  یمن 
. دشابن نآ 

فالخ رب  نونک ، ات  هباحـص  نامز  زا  ناناملـسم  همه  لمع  هکنیا  زا  رتالاب  هیعرـش  هلدا  دعاوق و  زا  يرانک  رب  تفلاخم و  مادک  تفگ  دـیاب 
هدیمهف و تهارک  اهنآ  زا  دنـشاب  هدرک  لمع  اه  ثیدح  نیا  هب  صاخـشا  زا  یـضعب  هچ  نانچ  و  رتمهم ؟؟؟ نیا  زا  صقن  مادک  تسا و  نآ 

ءایلوا ءایبنا و  روبق  دننام  تسا ، نید  رئاعش  زا  هک  يدراوم  هن  دشابن ،  نید  رئاعـش  زا  روبق  نامتخاس  هک  يدراوم  نآ  هب  دنا  هداد  صاصتخا 
. نیحلاص و 

رارق سدـقملا  تیب  فارطا  هک  یناربماـیپ  ياـهربق  هکنآ  لوا : تهج  تسا : تهج  دـنچ  زا  هدـشن  لـمع  تاـیاور  نیا  هب  میتـفگ  هکنیا  اـّما 
فسوی ترضح  بوقعی و  ترضح  قاحسا و  شدنزرف  میهاربا و  ترضح  ربق  سدق و  رد   ( مالسلا هیلع  دوواد ( ترـضح  ربق  دننام  هتفرگ ،

ياه گنـس  مکحم و  ياهانب  اب  اـهنآ  همه  عقاو و  لـیلخ  رهـش  رد  و  دروآ ، سدـقملا  تیب  هب  رـصم  زا  یـسوم  ترـضح  ار  شا  هزاـنج  هک 
. هدنام یقاب  نونک  ات  یمالسا  حتف  زا  دعب  هدش و  هتخاس  مالسا  زا  لبق  گرزب 

ار نآ  برد  هکنیا  الا  دوب  هدش  انب  مالسا  حتف  زا  لبق  میهاربا ، ترضح  ربق  يور  نامتخاس  هتفگ : میقتـسملا » طارـصلا   » باتک رد  هیمیت  نبا 
دادن روتـسد  دید و  ار  نامتخاس  نیا  رمع  دش ، حتف  سدـقملا  تیب  هک  ینامز  تسین  يدـیدرت  میئوگ  یم  دـندوب . هتـسب  ق  .ـ لاس 400 ه ات 

حیحـص ای  هدوب  هتـسب  نآ  برد  هک  دـشاب  حیحـص  هیمیت  نبا  مالک  دـنک  یمن  توافت  لاح  دـندراذگ . یقاب  لاح  ناـمه  هب  دـننک و  بارخ 
نرق زاو  تسین  مارح  روبق  رب  ءانب  هکنیا : رب  دراد  تلالد  نآ  ندراذگ  یقاب  هک  ارچ  دنک ، یمن  دراو  يررـض  ثحب  هب  تهج  نیا  هب  دـشابن .

یـسک ناهد  زا  يا  هملک  نینچ  ای  هتفرگ  يداریا  نید  لها  ای  نیحلاص  ای  ءاملع  زا  يدرف  هک  تسا  هدـشن  هدینـش  نـالا  هب  اـت  هتـشذگ  ياـه 
روتـسد هتـسناد و  مارح  هتفرگ و  داریا  هک  اه  یباهو  زا  ریغ  دـنیآ  یم  اجنآ  هب  نیمز  يور  همه  زا  هک  ینیرئاز  يدایز  اب  دـشاب  هدـمآ  نوریب 

دنا . هدرک  رداص  ار  اهنآ  ندرک  بارخ 
نبا  » مالک لطاب و  تسا  يرادنپ  هدش ، ثادحا  هباحـص  نیعبات  زا  دـعب  روبق  نامتخاس  دـنلئاق  هک  نویباهو  رادـنپ  دـش : حـضاو  نایب  نیا  زا 

: هکنآ مّود  تهج  غورد .  لطاب و  تسا  یمالک  هدـیدرگ ،  ثادـحا  مجنپ  نرق  زا  دـعب  روبق  رب  ءاـنب  هدـش  لـئاق  هک  نویباّـهو  یتفم  دـیهلب »
( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ( ربمغیپ  رهطم  ربق  اهنآ  لوا  هدش ، هتخاس  مجنپ  نرق  زا  لبق  هباحـص ؛ زا  دعب  هباحـص و  نامز  رد  روبق  رب  یئاهانب 
رد هللا  لوسر  نفد  هک : دوش  یم  رهاظ  نالحد  ینیز  نب  دمحا  فیلأت  هیوبنلا » ةریـسلا   » باتک زا  و  دـندش . نفد  هرجح  نامه  رد  زین  رفن  ود 

لوسر زا  تفگ : رکبابا  دندومن . فالتخا  ترضح  نآ  نفد  رد  مدرم  دیوگ : یم  اریز  دوب ، ترضح  نآ  دوخ  زا  یشرافس  ًابیرقت  هرجح  نآ 
زا مدینش  مه  نم  ار  مالک  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلعو دوش  یم  نفد  ناکم  نامه  رد  رگم  دور ، یمن  ایند  زا  يربمایپ  چیه  مدینش  ادخ 

نینچ نیا  ار  تیاور  ًاطوملا »  » رد کلام  یلو  دنا  هدومن  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هجام  نبا  يذـمرت و  ملـسو .  هلاو  هیلع  هللا  لص  ادـخ  لوسر 
تسا . هتفر  ایند  زا  هک  یناکم  رد  رگم  دوش ، یمن  نفد  يربمایپ  زگره  هدومن : لقن 

یلص مرکا ( ربمغیپ  سپس  دننک  بارخ  ار  هرجح  لوا  هباحـص  دمآ ، یم  مزال  بجاو ، نآ  ندومن  بارخ  دوب و  مارح  روبق  رب  ءانب  هاگ  ره  و 
دعب درادن  یتوافت  روبق  رب  ءانب  اریز  دـننک  نفد  درادـن ، نامتخاس  هک  یناکم  رد  ار  ربمایپ  هکنآ  ای  دـنیامن ، نفد  اجنآ  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا 

نیلوا رمع  دندومن ، نامتخاس  ار  هرجح  زین  هللا  لوسر  نفد  زا  دعب  هکنیا  اب  دنیامن ، نفد  يا  هتخاس  ناکم  رد  ار  تیم  ای  دوش  هتخاس  نفد  زا 
درک و یم  یگدـنز  اهربق  رانک  رد  درک و  انب  يراوید  شا  هناخ  اهربق و  نیب  زین  هشیاع  دومن و  انب  ار  رهطم  ربق  لـباقم  راوید  هک  دوب  یـسک 

. دوش یم  لطاب  تسین ، زیاج  ندناوخ  زامن  روبق  رانک  دنیوگ : یم  هک  نویباهو  مالک  هشیاع ، لمع  نیا  اب  دناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد 
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دومن دیدجت  ار  رهطم  ربق  يور  نامتخاس  زیزعلادبع  نب  رمع  دش ، بارخ  اهراوید  سپـس  تخاس ، یئانب  رهطم  ربق  يور  زین  ریبز  نب  هللادبع 
: دنا هتفگ  یضعب  و  دندرک . انب  ار  نآ  هناگادج  هدیشک و  راوید  ار  رهطم  ربق  فارطا  دنداد ، هعسوت  ار  دجسم  دیلو  نامز  رد  هکنآ  زا  سپ  و 

دناشوپ . دیفس  ياه  گنس  اب  ار  رهطم  هرجح  داد و  ماجنا  زیزعلادبع  نب  رمع  ار  لمع  نیا 
روط هب  سونبآ  لدنص و  بوچ  زا  هدش و  ءانب  دیدجت  زین  یفتقملا »  » نامز رد  نآ  زا  دعب  دش و  ءانب  دیدجت  یسابع  لکوتم  نامز  رد  سپس 

. دنتخاس ار  نآ  هرابود  دش و  بارخ  هرجح  راوید  ءیضتسملا »  » نامز رد  دندومن و  بصن  رجح  راوید  فارطا  رد  هتخاس و  کبشم 
انب ار  هفیرـش  رجح  وـن  زا  و  تفرگ ، شتآ  رهطم  مرح  ساـبع  ینب  هفیلخ  نـیرخآ  مصعتـسملا »  » تموـکح ناـمز  رد  ق  .ـ لاـس 654 ه رد  و 

دـش و هداتـسرف  رفظم  کلم  نمی ، مکاح  فرط  زا  یئاه  بوچ  رـصم و  زا  ار  یلیاسو  یحلاصلا » کبیا   » روصنم کلم  نامز  رد  دـندومن و 
. دندومن لماک  ار  هرجح  ءانب 

دوبک دبنگ  نآ  دش و  هتخاس  هفیرش  هرجح  رب  دبنگ  نیلوا  رـصم ، مکاح  یحلاصلا » نوو  الق   » روصنم کلم  نامز  رد  ق  .ـ لاس 678 ه رد  و 
رد فرـشا  کلم  نامز  رد  نووالق و  نب  دمحم  نب  نسح  رـصان  کلم  مایا  رد  دوب و  صوق  رظان  يوقلادـبع  نب  دـمحا  شا  هدـنزاس  گنر 
رد لاس 881  رد  و  دش . هداد  هفیرش  هرجح  ءانب  رد  یتارییغت  تاریمعت و  لاس 853  یمقمج » رهاظلا   » تموکح نامز  رد  ق و  .ـ لاس 765 ه

لاس 886 رد  دش و  هتخاس  لافس  زا  يرگید  دبنگ  هفیرـش  هرجح  يالاب  دبنگ  ریز  رد  رـصم ، مکاح  يابتاق »  » فرـشا کلم  تموکح  نامز 
نآ لوا و  دـبنگ  نآ  ياج  هب  یگرزب  دـبنگ  دـندومن و  ءاـنب  ون  زا  ار  هفیرـش  هرجح  ناـمتخاس  تفرگ ، شتآ  رهطم  مرح  مّود  راـب  يارب  هک 

. دنداد رارق  یلافس  دبنگ 
ینامثع تموکح  سابع و  ینب  تموکح  نامز  رد  دندومن و  دیدجت  ار  هفیرش  هرجح  ءانب  فرشا  کلم  تموکح  نامز  رد  لاس 891  رد  و 

انب ون  زا  هفیرـش  هرجح  ینامثع ، دیجملادبع  ناطلـس  نامز  رد  دندرک و  یم  انب  ًاروف  دـش ، یم  بارخ  هرجح  نامتخاس  ای  راوید  تقو  ره  اه 
( نیما نسحم  دیس  همالع  ؛  بایترالا فشک  . ) دش

باتک رد  يدوهمـس  هک  تسا  یئانب  دـش ، هتخاس  ق  .ـ مجنپ ه نرق  زا  لبق  هباحـص  ناـمز  زا  دـعب  هباحـص و  روبق  رب  هک  ییاـهانب  هلمج  زا  و 
رپ ار  هاچ  تسا ، هبیبح  ما  ربق  نیا  دوب : هدش  هتـشون  وا  رد  هک  تفای  یگنـس  دنک  یم  هاچ  دوخ  هناخ  رد  لیقع  هک : هدومن  لقن  ءافولا » ءافو  »

. مدرک هدهاشم  ار  ربق  هدش و  نامتخاس  نآ  لخاد  نم  دیوگ : بئاسلا » نبا   » و دومن . انب  نامتخاس  نآ  يور  درک و 
ةدمع  » هچ نانچ  تسا ، هداد  رارق  نآ  رب  يدـبنگ  دومن و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رهطم  ربق  رب  دیـشرلا  نوراه  هک  تسا  یئانب  اهانب ، هلمج  زا  و 
رهطم ربق  نامتخاس  بترم  زورما  ات  دیشرلا  نوراه  زا  دعب  هتسیز و  یم  موس  نرق  رد  دیشرلا  نوراه  و  دنا ؛ هدومن  لقن  نارگید  و  بلاطملا »
هدومن تافو  ق  .ـ لاس 391 ه رد  هک  نابز  نیریش  رعاش  جاجح  نب  نیسحو  تسا ،  هتفرگ  رارق  انب  دیدجت  ریمعت و  دروم  مالسلا ) هیلع   ) یلع

: تسا هتفگ 
فجنلا یلع  ءاضیبلا  ۀبقلا  بحاص  ای 

یفش کیدل  یفشتسا  كربق و  راز  نم 
دروم وت  دزن  رد  دنک ، یهاوخ  تعافش  دنک و  ترایز  ار  وت  سک  ره  هدش ! هتخاس  ینارون  دبنگ  فجن  رد  ترهطم  ربق  يور  هک  یئاقآ  يا 

. دوش یم  عقاو  تعافش 
دیدرگ و نفد  دبنگ  نوریب  زینوشلا »  » هربقم رد  مالـسلا ) هیلع  مظاک ( ترـضح  هک  دنک : یم  لقن  دادغب » خیرات   » باتک رد  يدادغب  بییطخ 
اه و شرف  اه و  غارچ  عاونا  دهشم ، مرح و  نآ  رد  تسا و  یگرزب  نامتخاس  شرهطم  ربق  يور  رب  تسا و  هاگترایز  روهشم و  شفیرش  ربق 

نامز رد  هک   ( مالسلا هیلع  مظاک ( ترـضح  تشذگرد  نامز  هکنیا ، رب  دراد  تلالد  يادغب  بیطخ  مالک  نیا  تسا . رایـسب  یتمیق  ياهزیچ 
لبق دیاب  سپ  هتشاد . دوجو  مالـسلا ) هیلع  مظاک ( ترـضح  رهطم  ربق  يور  یگرزب  ینامتخاس  هتفای ، تدالو  لاس 392  رد  هک  بیطخ  نآ 

. دشاب هدش  هتخاس  بیطخ  نآ  نارود  زا 
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رفعج ماما  رقاب و  دّمحم  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  هک : دنا  هدومن  نایب  دنا  هتـشون  ار  ناینیـشیپ  لاح  حرـش  هک  یناگرزب  اه و  سیون  خـیرات 
نامز رد  دوش  یم  مولعم  مالک  نیا  زا  عیقب ، رد  سابع  و  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  هربقم ي  رد  دندش  نفد  مالـسلا ) مهیلع  قداص (

هیلع نسح ( ماـما  ربـق  يور  ق  .ـ لاسرد 148 ه مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  تاـفو  لاس 114 و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّـمحم  ماما  تاـفو 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هک  هدوب  يا  هربقم  هدـش ، هتخاس  مجنپ  نرق  زا  لبق  روبق  رب  هک  یئاهانب  هلمج  زا  هدوب و  نامتخاس  مالـسلا )

هبطحق نب  دیمح  هناخ  رد  سوط  رد  هربقم  نآ  دومن و  انب  دیـشرلا  نوراه  شردپ  يارب  نومأم  ار  هربقم  نآ  دنا و  هدـش  نفد  نآ  رد  مالـسلا 
 . تسا هدوب 

هک نارگید  هینیع و  نب  نایفـس  دننام  رگید  ءاملع  دنتـشاد و  تایح  نامز  نآ  رد  هک  لبنح  نب  دمحا  یعفاش و  ننـست ، لها  ماما  راهچ  زا  و 
نآرق  » تفگ هکنآ  هرابرد ي  نومأم  هب  تبـسن  ءاملع  هکنیا  اب  دیـسرن  هربقم  نآ  نامتخاس  هراـبرد ي  يراـکنا  دنتـشاد  دوجو  رـصع  نا  رد 
نومأم اب  یلو  دندرب  رـس  هب  نادنز  رد  اهنآ  درک و  ینادنز  ار  اهنآ  نومأم  تسا ، میدق  ادخ  مالک  دنتفگ  یم  دـنتفرگ و  داریا  تسا » ثداح 

باتک رد  یطویـس  نینچمه  دـندش و  یم  ینادـنز  رگا  یتح  دنداتـسیا  یم  شلباقم  رد  اهنآ  دوب  مارح  مه  لعف  نیا  رگا  دـندومنن . تقفاوم 
ار نآ  فارطا  ياه  هناـخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  رهطم  ربق  داد  روتـسد  لاس 236  رد  یـسابع  لکوتم  دـسیون : یم  ءافلخلا » خـیرات  »

ياهنامتخاس اه و  هناخ  همه ي  دـنراد ، زاب  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز  زا  ار  مدرم  ودـنیامن  يراک  تعارز  ار  اجنآ  دـننک و  بارخ 
لمع نیا  زا  ناناملـسم  دوب . فورعم  تیب  لها  نتفگ  ازـسان  ینمـشد و  هب  لکوتم  دش . یئارحـص  دـننام  دـندرک ، بارخ  ار  رهطم  ربق  يور 

ناشیاهرعش رد  ءارعش  دنتشون و  لکوتم  هرابرد ي  مانـشد  تشز و  یتاملک  دجاسم  ياهراوید  رب  دادغب  لها  دندش  تحاران  رایـسب  لکوتم 
. دندومن یئوگدب  وا  هب  تبسن 

: موس تهج  اّما 
تسا و هدوب  تایهیدب  تاحـضاو و  زا  نآ  هب  نسج  كربت  نداد و  تفارـش  تلیـضف و  و  یناملـسم ، ره  هکلب  نیحلاص  ءایبنا و  روبق  مارتحا 
تفارـش و تلزنم و  تمرح و  ياراد  روبق  نیا  هاگره  و  تسا . هدوب  عنام  الب  ناناملـسم  همه ي  نیعباـت و  عباـت  نیعباـت و  هباحـص و  دزن  رد 

نآ ترایز  زا  ددرگ ؛ یم  نآ  ظفح  میظعت و  مارتحا و  بجوم  هک  یلمع  ره  تسا  حـجار  اـی  بجاو  لاـعتم ، دـنوادخ  دزن  رد  تسا  تکرب 
زا روبق  نیا  ظفح  هچ  نآ ، دـننام  اه و  گس  نایاپراهچ و  عوفدـم  ندـنکفا  اهناسنا و  یبوک  دـگل  زا  نآ  ظـفح  نآ و  رب  ناـمتخاس  روبق و 

. تسا لاعتم  دنوادخ  تامرح  رئاعش و  میظعت  زا  روکذم ، بلاطم 
هاگراب و دبنگ و  مرح و  ندرک  بارخ  ندومن و  ناریو  دـننام  ددرگ ، روبق  نآ  يراوخ  یتسپ و  تناها و  ثعاب  هک  يراک  ره  تسا  مارح  و 
. نآ نابحاص  روبق و  هب  تبسن  تسا  ینیهوت  تناها و  يدیدرت ، چیه  هنودب  اهراک  نیا  اهناسنا و ...  یبوک  دگل  ضرعم  رد  روبق  نداد  رارق 

هدنکفا رود  حرط و  ثیدح  نآ  تسا  مزال  روبق ، ندومن  ناریو  هب  رما  ای  روبق  نامتخاس  زا  یهن  رب  دشاب  هدش  دراو  یثیدـح  هاگره  نیاربانب 
تناها و تمرح  رب  دـنا  مکاح  لقن  لقع و  هک  ارچ  داد  صاصتخا  نیحلاص  ءاملع و  ءایلوا و  ءایبنا و  روبق  ریغ  هب  ار  شدروم  هکنآ  ای  دوش ،

حج ار  یتقو  روبق  نیا  نداد  تمظع  دوش  هتفگ  رگا  ناش و  تامم  تاـیح و  لاـح  رد  ناـشیا  تشاد  گرزب  میظعت  بوجو  ناـنیا و  نیهوت 
تباـث هکنآ  زا  دـعب  میئوگ  یم  باوج  رد  اـه ، تب  دـننام  دوش  یم  عقاو  شتـسرپ  دروـم  روـبق  و  دوـشن ، یهتنم  كرـش  رفک و  هب  هک  تسا 

دشاب و یمن  روبق  شتسرپ  تدابع و  نآ  تشاد  گرزب  نداد و  تمظع  لاعتمدنوادخ  دزن  تسا  یمارتحا  تفارـش و  روبق  نیا  يارب  دیدرگ 
هبعک و نداد  تمظع  دـننام  تسوا ، شتـسرپ  لاعتم و  دـنوادخ  نداد  تمظع  نآ ، نداد  تمظع  هکلب  دوب  دـهاوخن  كرـش  رفک و  بجوم 

ربارب هسیاـقم و  و  شتاـقولخم ، زا  هدومن  وا  نداد  تمظع  هب  رما  لاـعتم  دـنوادخ  هچ  ره  میهاربا و  ماـقم  دـجاسم و  دوسـالارجح و  مرح و 
دـساف و هسیاقم  هدادـن ، رارق  یمارتحا  اهنآ  يارب  یتهج  چـیه  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یئاه  تب  شتـسرپ  تدابع و  اب  اه  میظعت  نیا  نتـسناد 

. تسا یلطاب 
مراهچ تهج  اّما 
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دیجم نآرق  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  ناشتامم  تایح و  لاح  رد  نانآ  تناها  تمرح  نانآ و  مارتحا  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یتسود  موزل 
( 23/ يروش « ) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  . » تسا قطان  نآ  هب 

مهیلع نینسح ( همطاف و  یلع و  زج  یناسک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  یبرقلا  يوذ  هک  تسا  مولعم  حضاو و  ناگمه  رب  و 
امل : » دسیون یم  هیآ  نیا  لیذ  شریسفت  رد  يرـشخمز  هک  ارچ  دنفرتعم  بلطم  نیا  هب  مه  ننـست  لها  ءاملع  هک  هنوگنامه  دنتـسین  مالـسلا )

« امهانبا همطاف و  یلع و  لاق  مهتدؤم  انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هللا  لوسر  ای  لیق  تلزن 
هدش بجو  ام  رب  اهنآ  تبحم  تدوم و  هکنانآ  امـش ، ناشیوخ  دننایک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دش  هتفگ  دـش  لزان  هیآ  نیا  یتقو 

3 ص403) دلج فاشک  ریسفت  . ) اهنآ نادنزرف  همطاف و  یلع و  دندومرف : ترضح  تسا .
ای دریگن  رارق  اـپ  ریز  هکنیا  زا  ناـمتخاس  هلیـسوب  نآ  ظـفح  تساـهنآ و  روبق  مارتحا   ( مالـسلا مهیلع  تیب ( لـها  مارتحا  یتسود و  هلمج  زا 

... . دنوشن و لخاد  روبق  نآ  رب  اه  گس  نایاپراهچ و  هکنیا 
ناریو اریز  ناـنآ ، هاـگراب  دـبنگ و  روبق و  ندرک  بارخ  هب  تسا  ناـنآ  ندومنن  تناـها   ( مالـسلا مهیلع  تیب ( لـها  یتـسود  هلمج  زا  زین  و 
مهیلع شنیرهاط ( تیب  لها  ربمایپ و  مارتحا  هک  تسا  یتلاح  رد  نیا  تسا و  تناها  نیرتگرزب  فرع  رظن  رد  ادخ  ّیلو  ای  ربمایپ  ربق  ندومن 

دننزن و وا  ربق  رب  هیکت  دننیشنن و  وا  ربق  يور  هک : تسا  نآ  نمؤم  مارتحا  هلمج  زا  اهنآ و  تامم  تایح و  رد  تسا  مزال  نینمؤم  و  مالـسلا )
. دنهدن رارق  اهاپ  ریز 

. تسا هرامع  نب  لفون  مزاح و  یبا  نب  زیزعلادـبع  نآ  هلمج  زا  هک  ددـعتم  قیرط  زا  ییحی  هلابز و  نبا  دـیوگ : ءافولا » ءافو   » باتک بحاـص 
یم ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  لـص  ربـمغیپ  دجـسم  هب  هک  یئاـه  هناـخ  زا  یـضعب  راوـید  هب  هک  یخیم  يادـص  دینـش  هشیاـع  هک  هدوـمن  تـیاور 

! دینکم تیذا  ار  ادخ  لوسر  هک : اهنآ  دزن  هب  داتسرف  ماغیپ  هشیاع  دندیبوک .
رد تفگ : هک  هدومن  لقن  رکبابا  زا  درک و  دنلب  ار  اهادص  دـیابن  دجـسم  نیا  رد  تفگ : هک  هدـش  لقن  رمع  زا  ءافولا » ءافو   » باتک رد  زین  و 

هاوخ تسا ، ربمایپ  هک  یئاج  رد  دوش  دـنلب  ادـص  تسین  راوازـس  تفگ : هک  هدومن  لقن  رکبابا  زا  درک و  دـنلب  ار  اهادـص  دـیابن  دجـسم  نیا 
. هدرم هاوخ  دنشاب  هدنز 

یب قیداصم  زا  تسا و  مارح  شنیموصعم  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  یمارتحا  یب  هک  تسا  حـضاو  ناـگمه  رب  سپ 
. تساهنآ روبق  هاگراب و  دبنگ و  بیرخت  ناراوگرزب  نآ  هب  یمارتحا 

هرقن الط و  اب  هفرشم  دهاشم  ودجاسم  ندرک  تنیز 

الط و اب  هفرشم  دهاشم  ندرک  تنیز  دننک ، یم  كرـش  هب  مهتم  ار  نآ  نیلماع  دنناد و  یم  مارح  ار  نآ  نویباهو  هک  یلامعا  زا  رگید  یکی 
. دنیوگ یم  هّینسلا » ۀیده   » زا موس  هلاسر ي  هب  دانتسا  هب  نویباهو  هک  هنوگنامه  تسا  هرقن 

ربق يور  قودنـص  امـش  دوش ، هفاـضا  ربق  رب  يرگید  زیچ  ربق  ياـه  كاـخ  زا  ریغ  هکنیا  زادـندومرف  یهن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 
اه تب  هب  تبـسن  نیکرـشم  لمع  هباشم  ار  لمع  نیا  ناشناگرزب  راتفگ  هب  دانتـسا  اب  نویباهو  اذل  دینکفا . یم  نآ  رب  یتیمیق  هچراپ  هدراذگ 

. دنناد یم  كرشم  ار  نآ  نیلماع  هتسناد و 
ماهتا نیا  زا  باوج  اّما 

ناجحر زاوجرد و  هک  تسا  يربق  بحاص  هب  تبـسن  مارتحا  میظعت و  زا  یعون  زین  روما  نیا  تفگ  دـیاب  ماهتا  لاکـشا و  نیا  زا  باوج  رد 
ریغ تدابع  روما  نیا  دنیوگ : یم  هک  ینویباهو  نامگ  هک  تسین  یکش  میدرک و  نایب  یبلاطم  هتشذک  ياه  لصف  رد  نا  هب  مارتحا  میظعت و 
نیا هکنیا : ياعدا  و  تسین . شتـسرپ  تدابع و  یتشاد  گرزب  مارتحا و  ره  دش : هتفگ  ررکم  اریز  دساف  تسا  ینامگ  تسا ، كرـش  ادخ و 

هک هنوگنامه  تسا ، مارح  هدوبن  هباحص  نامز  هچ  ره  تفگ : ناوت  یمن  هکنیا  تهج  هب  تسا  يدساف  ياعدا  زین ، هدوبن  هباحـص  نامز  روما 
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موسر تاداع و  تسا  مولعم  ناگمه  رب  تسا و  هحابا  شمکح  میـشاب  هتـشادن  نآ  تمرح  رب  لیلد  هک  یئاهزیچ  هدش ، تباث  هقف  لوصا  رد 
. دنک یم  توافت  نامز  فالتخا  بسح  هب 

یگدنزاهزیچ نیرترصتخم  نیرت و  تسپ  اب  اذغ  سابل و  ثیح  زا  اهنآ  هک  درک  یم  ءاضتقا  دندوب  راشف  تحت  ناناملسم  هک  مالسا ، لوا  رد 
) مرکا ربمغیپ  هچ  نانچ  دوش ، انب  امرخ  ياه  فیل  لگ و  تشخ و  اب  دشابن و  مکحم  دـنلب و  هتـشادن و  تنیز  اهنآ  ياه  نامتخاس  دـنیامن و 
دـیدرگ و شخپ  نیمز  يور  رد  نآ  قیاـقح  تـفرگ و  توـق  مالـسا  یتـقو  یلو  دـندومن . اـنب  روـطنیمه  ار  دجـسم   ( هـلآ هـیلع و  هللا  یلص 

انب رت  مکحم  ار  دوخ  ياه  هناخ  هدومن و  فرـصم  ار  اه  سابل  نیرتهب  اه و  كاروخ  نیرتهب  دندرک ، ادیپ  نکمت  يدام  تهج  زا  ناناملـسم 
. دنداد تنیز  هدرک و 

ناناملسم هک  روطنامه  دوش ، هدرب  راک  هب  رجآ  گنس و  لگ ، تشخ و  ياج  هب  دننک  رت  مکحم  زین  ار  دجاسم  ءانب  دوب  راوازس  لاح ، نیا  اب 
یم هدهاشم  ار  نآ  يانب  هک  تسا  یصقالا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  یبنلا و  دجـسم  دجاسم ، هلمج  زا  و  دراد . همادا  زورما  ات  هداد و  ماجنا 

یمن و  تسادخ ، ياه  هناخ  ماقم  ردـق و  يدـنلب  نید و  رئاعـش  میظعت  مالـسا و  نأش  ندرب  الاب  دـجاسم ، هنوگنیا  يانب  تسا  مولعم  دـینک و 
. تسا هدوبن  نینچ  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نامز  رد  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  مارح  دجاسم  نیا  یلعف  يانب  تفگ  ناوت 

بـسح رب  دـعب  چـگ و  گنـس و و  اب  ار  نآ  سپـس  دوب . هدـش  هتخاس  امرخ  ياه  هخاش  لـگ و  تشخ و  اـب  شلوا  هفیرـش ، هرجح  نینچمه 
: تسا حضاو  دنداد و  رارق  رتابیز  رت و  وکین  ار  نآ  يانب  اهنامز  فالتخا 

هک ارچ  دوبن  هدیدنـسپ  مالـسا  ردـص  نامز  رد  مارتحا ، زا  عون  نیا  تسا و  هفیرـش  هرجح  میظعت  مارتحا و  زا  یعون  نآ  يابیز  وکین و  يانب 
یلطاب دساف و  ياعدا  تیم  ریغ  يارب  هن  دراد و  تیم  يارب  يا  هدیاف  هن  تسا و  فارسا  اهانب  نیا  هک  اعدا  نیاو  دندوب  هقیضم  رد  ناناملـسم 

تعفنم و دـهاشمو ،) دـجاسم  تنیز  ینعی   ) دروم نیا  رد  یلو  دوشن  دـیاع  نآ  زا  يا  هجیتـن  چـیه  هک  تسا  یئاـج  فارـسا  هک  ارچ  تسا ،
يراوخ رئاعش و  میظعت  مالسا و  يزارفرس  تزع و  و   ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ( ربمغیپ  تشاد  گرزب  مارتحا و  نآ  تسا و  یگرزب  هجیتن 

. تسا زیچان  دوش  فرصم  هار  نیا  رد  لوپ  ردقچرهو  هدرکن . يربارب  اهنآ  اب  زیچ  چیه  هک  يدیاوف  زا  اهنیا ، دننام  نید و  نانمشد 
تارهاوج نیا  نوچ  تسا و  مارح  نآ  رد  فرـصت  تسا و  دهاشم  نیا  فقو  هفیرـش  دهاشم  رد  هدش  هدرب  راکب  ياه  تنیز  لاوما و  نیا  و 

. دشاب یم  یعرش  حجار و  نآ  فقو  تسا  مالسا  تمظع  نید و  رئاعش 
یم رارق  هبعک  رد  دنروآ و  یم  همظعم  هبعک  هناخ  يارب  نونک  ات  مالـسا  زا  دعب  مالـسا و  زا  قباس  نامز  زا  يدایز  تارهاوج  نیا ، رب  هوالع 

تارهاوج هرابرد ي  نآ  دـننام  دوش  هتفگ  تارهاوج  نیا  هراـبرد ي  هچ  ره  هدومنن ، يداریا  لاکـشا و  يدرف  چـیه  نآ  هب  تبـسن  دـنداد و 
هرجح هـبعک و  هناـخ  نـیب  یتواـفت  دـشاب ، كـالم  نآ  ندوـب  هدـیاف  یب  فارـسا و  رگا  اریز  دوـش ، یم  هـتفگ  زین  هفرـشم  دـهاشم  هرجح و 

. درادن دوجو  هلاو ) هیلع  هللا  لص  مرکا  لوسر  هربقم  ) هفیرش
نبا دمآ و  یم  هیده  هبعک  هناخ  يارب  نیشیپ  نامز  رد  سراف  زا  يدایز  لاوما  تارهاوج و  دسیون : یم  بهذلا » جورم   » باتک رد  يدوعسم 

نیدـلا بطق  نینچمه  و  داتـسرف . هیدـه  هبعک  هناخ  يارب  يدایز  تارهاوج  و  الط ، زا  یئاـه  ریـشمش  ـالط و  يوهآ  ود  کـباب ، نب  ناـساس 
نب هرهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  ةرم  نب  بالک  هک  هدومن  لـقن  مارغلا » ءافـش   » باـتک رد  یـسافلا  یقتلا  فیرـش  زا  هکم » خـیرات   » رد یفنح 

. درک نازیوآ  هبعک  هناخ  رد  هریخذ ، يارب  ار  هرقن  الط و  هب  هدش  تنیز  ياهریشمش  هک  دوب  یسک  لوا  یشرق ، هنانک  نب  رضن  نب  کلام 
لاله درک  حتف  ار  نئادم  هک  یماگنه  باطخ  نب  رمع  هدومن : لقن  هدش  هداتسرف  هیده  هبعک  يارب  هک  یئاهزیچ  هرابرد  یقرزالا »  » زا سپس 
دندوب هدومن  تسرد  الط  زا  هک  رتچ  دننام  هب  يزیچ  داد  روتسد  لکوتم  دندومن و  نازیوآ  هبعک  رد  ار  اهنآ  داتـسرف و  هبعک  يوس  هب  یتمیق 
دنیامن نازیوآ  جح  مسوم  رد  هبعک  يولج  الط  زا  يریجنز  اب  ار  نآ  دنتـسرف و  هبعک  يوس  هب  هدش ، هداد  تنیز  دـجربز  توقای و  ُّرُد و  اب  و 

. دوب هدش  هتخاس  الط  لاقثم  رازه  اب  هک  داتسرف  هبعک  برد  يارب  یلفق  لاس 219  رد  مصتعم  و 
درمز و اب  هک  الط  زا  یقوط  ق  .ـ لاس 259 ه رد  دروآ  مالسا  هک  یماگنه  دنه  ناطلس  هدومن ، رکذ  یهکاف  دیوگ : یم  همادا  ردوا  نینچمهو 
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هناخ رد  داد  روتـسد  دمتعم  دنداد ، ربخ  دمتعم  هب  ار  هیـضق  داتـسرف . هبعک  يارب  دوب ، نآ  رد  یگرزب  توقای  دوب و  هدش  هداد  تنیز  توقای 
) یلع ترـضح  زا  اریز  تسا . هتـشادن  یهاگیاج  زین  ناگرزب  هباحـص و  نیبام  یتح  نویباهو  داقتعا  نیا  تفگ  دـیاب  و  دـننک . نازیوآ  هبعک 

تیوقت ار  نیملسم  رکشل  نآ  اب  درادرب و  ار  هبعک  تنیز  ات  دندرک  یئامنهار  ار  رمع  هباحص  زا  یضعب  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع 
رویز زور ، نآ  رد  درک و  میسقت  ارقف  نیب  ار  لاوما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ ( : دومرف وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  سپ  دنک ،

: تفگ رمع  نکن . تفلاخم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تنـسو  رارق  اب  سپ  درکن ، میـسقت  ار  اهنآ  ترـضح  دندوب و  دوجوم  تالآ 
( يرشخمز راربالا  عیبر  زا  لقن  هب  قحلا 8/203  قاقحا  . ) درک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تالآ  رویز  و  میدش ... یم  اوسر  يدوبن  رگا  یلع ! يا 

شّدج زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  ینابت  هک  یتیاور  هب  دیاب  هفرـشم  دـهاشم  تنیزو  اهنآ  ریمعت  اه و  دـبنگ  يانب  هشیر  رد  نینچمه  و 
هب دندومرف : ملـسو ) هلاو  هیلع  هللا  لص   ) ادخ لوسر  درک . هراشا  تسا  هدرک  تیاور   ( مالـسلا هیلع  یلع ( شردـپ  زا   ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح

ار ام  ياهربق  هک  یـسک  يارب  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ  دـش . یهاوخ  نفد  اـج  نآ  رد  يوش و  یم  هتـشک  قارع  نیمزرـس  رد  دـنگوس ، ادـخ 
ود ربق  وت و  ربق  دـنوادخ  نسحلاوبا ! يا  دـندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ( لوسر  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  دـنک ، یـسراو  ریمعت و  ترایز و 

امـش قاتـشم  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  یناگدـیزگرب  قلخ و  زا  یناراوـگرزب  ياـه  لد  داد و  رارق  تشهب  ياـه  هعقب  زا  یئاـه  هعقب  ار  تدـنزرف 
دنیامن یم  رایـسب  ار  نآ  ترایز  دننک و  یم  ریمعت  ار  امـش  ياهربق  وا  لوسر  هب  ناشتّدوم  يارب  یلاعت و  يادـخ  هب  بّرقت  يارب  دـینادرگ و 

سدقملا تیب  يانب  رد  ار  دواد  نب  نامیلـس  هک  تسا  نآ  دننام  دـیامن ، یـسراو  ار  اهنآ  دـنک و  ریمعت  ار  امـش  ياهربق  هک  یـسک  یلع ! يا 
دننام نینچمه  تسا و  مالـسالا  تّجح  زا  دعب  جـح  داتفه  لداعم  وا  راک  نیا  دـنک  ترایز  ار  امـش  ياهربق  هک  یـسک  تسا و  هدرک  يرای 

يرغلا ص76) ۀحرف  زا  لقن  هب  داشرلا  جهنم  . ) دور یم  نوریب  ناهانگ  زا  تسا  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور 
یمن یتح  درمـش و  رفاک  ار  يو  ناوت  یمن  درک ، اطخ  هابتـشا و  باب  نیا  رد  یفّلکم  هک  نآ  ضرف  هب  تفگ  دـیاب  نویباـهو  هب  باـطخ  اـّما 

نیا هانگ  یتسار  هب  . درمـش زیاج  ار  وا  نوخ  نتخیرو  درک  یفرعم  نید  زا  دترمو  رفاک  ار  نا  هک  دسر  هچ  تسا  هدرک  تیـصعم  تفگ  ناوت 
؟؟  تسیک ندرگ  هب  نایعیش  هتخیر  قحان  هب  نوخ  همه 

لاعتم دنوادخ  ریغ  هب  ندروخ  دنگوس 

کچوک كرـش  رگید  یـضعب  قلطم و  كرـش  ار  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  هتـسناد و  مارح  ار  لاعتم  دنوادخ  ریغ  هب  ندروخدـنگوس  نویباهو 
زا سپ  داقتعالا » ریهطت   » هلاسر ردو  دناد  یم  قلطم  كرش  ار  ادخ  ریغ  هب  ندروخ  دنگوس  هک  تسا  یناسک  زا  یناعنص  دنا ،  هدرک  یفرعم 

: تسا هتفگ  دوش ، یم  كرش  ثعاب  هک  یئاه  لمع  شرامـش  زا  سپ  دنیامن و  یم  راتفر  نیکرـشم  دننام  هب  روبق ، نیرئاز  هدومن  رکذ  هکنآ 
هب دنگوس  رگا  یلو  دنریذپ  یمن  وا  زا  دروخب ، دنوادخ  هب  دنگوس  یقح  بحاص  هاگ  ره  هلب  دـنروخ ، یم  مسق  ءایلوا  ياه  مسا  هب  نانیا  و 

: هدومرف لاعتم  دنوادخ  اه ، تب  شتسرپ  تسا  دوب  هنوگ  نیمه  دننک و  یم  قیدصت  ار  وا  دوش و  یم  عقاو  لوبق  دروم  دروخب  ءایلوا 
هاگان دنیوا  زج  هک  نانآ  دنوش  دای  هاگره  ترخآ و  هب  دنرادن  نامیا  هک  نانآ  ياه  لد  دجنرب  ییاهنت ، هب  دوش  هدرب  ادخ  مان  هک  یهاگ  «و 

هیآ 45) رمز  « ) نانامداش دنناشیا 
: دنا هتفگ  هینسلا » هیده   » لوا هلاسر  رد  نینچمه  و 

هب لسوت  قولخم و  زا  تعافش  بلط  نآ  هلمج ي  زا  هک  تسا  یماسقا  ياراد  هک  تسا  گرزب  كرـش  مسق  کی  تسا ، مسق  ود  رب  كرش 
زا وا و  هرابرد  نامدرم  یئوگ  کین  هعمـس »  » ترابع رد  یئامن  دوخ  ءاـیر »  » دـننام تسا ، کـچوک  كرـش  نآ  رگید  مسق  تسا و  قولخم 

. ادخ ریغ  هب  ندروخ  دنگوس  تسا  کچوک  كرش  نیمه 
ماّهتا  نیا  زا  باوج  اّما 

دوخ تسا  هتفرگ  ماجنا  رگید  ناناملـسم  نیعباتو و  هباحـص  ادـخ و  لوسر  لاعتم و  دـنوادخ  طسوت  هک  ادـخ ، ریغ  هب  ندومن  داـی  دـنگوس 
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هب نیلماع  نیغورد  نایعدـم  یلو   ، هدـش رداص  لاعتم  دـنوادخ  زا  اه  مسق  نیا  رارک  هب  نارق  ردو  . تسا لمع  نیا  تحـص  هدـننک ي  تاـبثا 
یم هراشا  اه  مسق  نیا  زا  يا  هنومن  هب  لصف  نیا  رد  هک   ، دـنا هدرک  یفرعم  كرـشم  ار  نارگید  هتفرگ و  هدـیدن  ار  نآ  یلئاسم  هب  ءانب  نارق 

. مینک
: نآرق رد  لاعتم  دنوادخ  ریغ  هب  ندروخ  مسق 

هیآ 1-2) رصع  .« ) رسخ یفل  ناسنالا  ّنا  رصعلاو  »
. دنتسه يراکنایز  رد  اه  ناسنا  انامه  هک  رصع  هب  دنگوس 

(1 هیآ مجن  « ) يوه اذا  مجنلا  «و 
. دیآ دورف  هک  یهاگ  هراتس ، هب  دنگوس 

(1 هیآ ملق  « ) نورطسی ام  ملقلا و  «و 
« دنسیون یم  هچنآ  ملق و  هب  دنگوس 

. تسا هدرک  دای  مسق  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  كرابم  ناج  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا و  رایسب  دراوم  نیا  زا  نآرق  رد  و 
رجح 72) « ) نوهمعی مهترکَس  یفل  مّهنإ  كرمعل  »
( دنناگتفر ورف  شیوخ  یتسم  رد  نانیا  وت ! ناج  هب  )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  طسوت  دنوادخ  ریغ  هب  ندروخ  مسق 
شرجا هقدص  مادک  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  دمآ  يدرم  هک  هدومن  تیاور  حیحص »  » رد ملسم 

هک تسا  يا  هقدص  تسا ، دایز  شرجا  هک  يا  هقدص  ینادب  یهاوخیم  تردپ ، ناج  هب  دـنگوس  شاب ! هاگآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ رتشیب 
فشک . ) دشاب وت  رد  یئاه  لاس  ندوب  هدنز  دیما  یسرتب و  مه  رقف  زا  یشاب و  هتـشاد  تسود  ار  تلام  یهدب و  ندب  یتمالـس  تلاح  رد  وت 

( ملسم حیحص  زا  لقن  هب  بایترالا 
جنپ دومرف : ترـضح  دومن . لاؤس  مالـسا  زا  و   ( هلاو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تمدخ  دـمآ  يدرم  هک  هدومن  تیاور  ملـسم  نینچمه  و 
زامن یهاوخب  رگم  ریخ ، دومرف : ترـضح  تسه . بجاو  يرگید  زاـمن  زور  هنابـش  رد  زاـمن  جـنپ  زا  ریغ  درک : ضرع  زور  هنابـش  رد  زاـمن 

، ریخ دومرف : ترضح  تسین . بجاو  نم  رب  يرگید  هزور  ناضمر  هام  هزور  زا  ریغ  درک : ضرع  ناضمر . هام  هزور  یهد و  ماجنا  بحتـسم 
ریخ دومرف : ترـضح  تسین . نم  رب  يرگید  لام  بجاو ، تاکز  زا  ریغ  درک : ضرع  تاکز ، و  یهد . ماـجنا  بحتـسم  هزور  یهاوخب  رگم 

. رتشیب هن  نآ و  زا  رتمک  هن  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : یم  ودش  یم  جراخ  ترضح  رضحم  زا  درم  نآ  یهدب  یبحتسم  تاقدص  یهاوخب  رگم 
شردپ ناج  هب  دومرف : ای  دوش . یم  راگتـسر  دـیوگب  تسار  رگا  دـنگوس ، شردـپ  ناج  هب  دـندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ 

( مالسالا وه  ام  باب  لوا  ءزج  ملسم  حیحص  . ) دوش یم  لخاد  تشهب  هب  دیوگب ، تسار  رگا  دنگوس 
نیعبات هباحص و  طسوت  دنوادخ  ریغ  هب  ندروخ  دنگوس 

مرکا ربمغیپ  زا  ربق  نیا  بحاص  هب  منک  یم  لاؤس  وت  زا  تفگ : هشیاع  هب  قورـسم  هک  هدومن  لقن  هشیاـع  زا  شدنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا 
نیرتوخدـب قولخم و  نیرتدـب  جراوخ  دومرف  ترـضح  هک  مدینـش  تفگ  هشیاـع  يا ؟ هدینـش  هچ  جراوـخ  هراـبرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

فـشک . ) هلیـسو تهج  زا  ادخ  دزن  رد  اه  ناسنا  نیرت  کیدزن  نامدرم و  نیرتوخ  شوخ  قولخم و  نیرتهب  ار  ناشیا  دشک  یم  دننامدرم و 
نیما ) نسحم  دیس  همالع  بایترالا 

تیاکـش رکبوبا  دزن  هنیدم  دمآ  دندوب ، هدـیرب  يدزد  رثا  رد  ار  وا  ياپ  تسد و  کی  هک  نمی  لها  زا  يدرم  هدومن : لقن  کلام  نینچمه  و 
وا هب  رکبوبا  دناوخ ، یم  بش  زامن  اهبش  هک  دزد ) ) درم نیا  هدیرب . ار  میاپ  تسد و  تهج  یب  هدومن  ملظ  نم  قح  رد  نمی  مکاح  هک : درک 

مدرم دش . مگ  سیمع ) تنب  ءامـسا   ) رکبوبا لایع  ياه  تنیز  زور  دنچ  زا  سپ  تسین ، دزد  بش  دننام  وت  بش  تردـپ  هب  دـنگوس  تفگ :
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هب ینک  هاگآ  ار  ام  هک  میراد  دیما  وت  رب  ایادخ ! راب  تفگیم : ار  تاملک  نیا  درک و  یم  وجتـسج  مدرم  اب  زین  درم  نیا  دـندرک  یم  وجتـسج 
اجک زا  دنتفگ : وا  هب  دش ، ادیپ  يرگرز  دزن  رد  ءامسا  ياه  تنیز  يدنچ  زا  سپ  هدرب ، ار  اهرویز  هناخ و  نیا  رد  هدمآ  بش  هک  یـسک  نآ 

ار شپچ  تسد  تفگ : رکبوبا  دنداد . یهاوگ  ینادهاش  بلطم  نیا  رب  دراذـگ و  نم  دزن  دروآ  هدـیرب  اپ  تسد و  درم  نیا  تفگ  يدروآ ؟
(239/ ًاطوملا . ) وا يدزد  زا  دوب  رت  بیجع  درک ، یم  شدوخ  ررض  رب  درم  نیا  هک  یئاعد  تفگ : سپس  دیربب  مه 

ناج هب  و  دـنا : هدومرف  نآ  رد  ار  تالمج  نیا  دـنا ، داتـسرف ه  هیواعم  هب  هک  یئاـه  هماـنزا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینچمه  و 
. مدوب مدرم  نیرت  رازیب  نامثع  نوخ  زا  هک  ارم  دید  یهاوخ  سفن ، ياوه  زا  هن  يرگنب  دوخ  لقع  هب  رگا  هیواعم  يا  دنگوس ، مدوخ 

هب سپ  یگنج  یم  تفالخ  تموکح و  يارب  رگا  نسحلاابا ! ای  دوب  هتشون  داتسرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  هیواعم  هک  يا  همان  رد  و 
همالع بایترالا  فشک   ) ناناملـسم اب  گنج  رد  ینک  یهاوخ  رذع  هکنیا  زا  يدرگ  یم  کیدزن  یـشاب ، رایـشوه  رگا  دنگوس  مدوخ  ناج 

( نیما نسحم  دیس 
نامه دنوش  یم  کسمتم  نآ  هب  نویباهو  هچنآ  درادـن و  دوجو  لمع  نیا  ماجنا  رد  یتمرح  چـیه  دـش  مولعم  تایاور  تایآ و  نایب  زا  سپ 

. ملاع يالقع  دزن  رد  تساهانب  نیرت  تسس  زا  هک  تسا  یتوبکنع  هرات 

ءایلوا روبق  راوج  رد  دجسم  تخاس 

دیاب و  دـنناد . یم  تابجاو  زا  ار  ناکم  نآ  بیرخت  هتـسناد و  مارح  ار  یهلا  يایلوا  روبق  رب  دجـسم  تخاس  ٍیثیداحا  هب  دانتـسا  هب  نویباـهو 
ةرایز  » هلاسر رد  هک  یسک  نامه  تسا . هدوب  هیمیت  نبا  هدوشگ  ار ) روبق  رب  دجـسم  نداد  رارق  زا  یهن   ) ار باب  نیا  هک  یـسک  لوا  تسناد 
مربق ایادخ ! راب  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  دنا  هدومن  تیاور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا   ) ربمغیپ زا  وا  ریغ  و  ًاطوملا » : » دسیون یم  روبقلا »

زا سپ  وا  نینچمه  و  دنا . هداد  رارق  دجاسم  ار  ناشناربمایپ  روبق  هک  یهورگ  رب  تسا  دیدش  ادخ  بضغ  دوش  شتسرپ  هک  هدم  رارق  تب  ار 
يدابآ ریمعت و  رب  هدش  دراو  تایاور  تایآ و  و  روبق ، رب  ار  دجسم  نامتخاس  دنناد  یمن  زیاج  ام  ءاملع  دسیون : یم  ثیدح  نیا  لقن  نایب و 

. دنا هدش  عقاو  نعل  دروم  دنهد  ماجنا  یلمع  نینچ  هک  یـصاخشاو  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  زین  عنم  یهن و  هکلب   ، دنک یمن  تلالد  دـهاشم 
دای ( هبیبح ما  و( هملـس ) ما   ) هک هدومن  تیاور  يراخب  حیحـص  دـنیوگ  یم  ناشبلطم  تاـبثا  يارب  نویباـهو  نینچمهو  ( 159/ روبقلا ترایز  )

ربمایپ دزن  رد  ، دوب هدش  شقن  نآ  رد  هک  یئاه  تروصو  وا  یئابیز  زاو  هیرام ))  )) مان هب  دندوب  هدـید  هشبح  رد  هک  ار  یئاسیلک  دـندش  روآ 
يور دریمب  ناشیا  زا  یحلاص  درم  هاگره  هورگ  نآ  : دـندومرف هلاو  هیلع  هللا  لص  مرکا  ربمغیپ   . دـندومن یم  فیرعت  هلاو  هیلع  هللا  لص  مرکا 

نینچهو لاعتم ***  دـنوادخ  دزن  رد  دـنا  قولخم  نیرتدـب  هورگ  نیا   . دـننک یم  شقن  نآ  رد  ار  اـهتروص  نآ  هداد  رارق  دجـسم  ار  شربق 
نبا زا  حلاص  یبا  زا  هداحج  نب  دمحم  زا  دیعـس  نب  ثراولا  دبع  دومن  ثیدح  ار  وا  هک  (( هبیتق  )) ارم داد  ربخ   : هک هدومن  تیاور  یئاسن )) ))

دنهد ....  رارق  يدجاسم  روبق  يور  رب  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  هک : سابع 

دشاب یم  حیحص  ریغ  فیعض و  دنس  رظن  زا  دنوش  یم  کسمتم  نآ  هب  باب  نیا  رد  نویباهو  هک  یثیداحا  مامت  ًالوا  ماهتا  نیا  زا  باوج  اّما 
رد رجح  نبا  مالک  قبط  هک  بلاط » نب  دمحم   » و نامهب ،» نب  نمحرلادبع  «، » نامثع نب  هللادبع  «» حـلاصوبا «، » ثراولادـبع  » نوچ ینایوار  و 

. دنشاب یم  قثوم  ریغ  فیعض و  ماکحالا »  » باتک رد  قحلادبع  و  لادتعالا » نازیم   » باتک رد  یبهذ  و  بیذهتلا » بیذهت   » باتک
ثیدح رهاظ  هکلب  دنک  یمن  روبق  رب  دجاسم  نتخاس  هفرشم و  دهاشم  رد  روبق و  رانکرد  ندناوخ  زامن  عنم  رب  تلالد  روکذم  ثیدح  ًایناث :

هداد و رارق  دجـسم  ار  شربق  يور  دریمب ، ناشیا  زا  یحلاص  درم  هاگره  هکنیا : هب  هدـش  رکذ  هشبح  هسینک  تیاور  رد  هچنآ  هب  تسا  هراشا 
نیذـختملاو هلمج ((  رد  هک  یمالو  فلا  سپ  دـنوادخ  دزن  رد  دـنا  قولخم  نیرتدـب  هورگ  نیا  دـننک ، یم  شقن  نآ  رد  ار  اه  تروص  نآ 

. دنا هدش  نایب  هشبح  هسینک  ثیدح  رد  هک  يدوهعم  صاخشا  نآ  دومرف  نعل  دنوادخ  ینعی  تسا  دهع )  ) يارب تسا  (( دجاسملا اهیلع 
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اهتروـص هک  صوـصخ  هب  تلاـح  نآ  اـب  تسا  روـبق  نداد  رارق  دجـسم  هشبح  هسینک  تیاور  رد  تمذـم  بـس  هـک  روـط  ناـمه  نیارباـنب ،
تروص يوس  هب  تدابع  ای  دندناوخ و  یم  اه  تروص  نآ  يوس  هب  زامن  دندومن و  یم  تدابع  ار  اهنآ  هدومن و  ریوصت  نآ  رد  یئاهلکـشو 

نداد رارق  زین  ثیدح  نیا  رد  تمذم  ببـس  دندرک ، یم  تب  رب  هدجـس  تب و  يوس  هب  زامن  هک  نیکرـشم  دننام  دـنداد ، یم  ماجنا  ربق  اه و 
هـشبح هسینک  تیاور  هک  روط  نامه  و  دننک ) هدجـس  اهنا  تمـس  هبو  اهلکـش  نا  يور  هب  هک   ) روکذـم تیفیک  نیا  اب  دـجاسم  تسا ، روبق 
نامه هب  ناشناربمایپ ،  روبق  نداد  رارق  دجـسم  رطاخ  هب  دوهی ، ریغ  دوهی و  نعل  هب  هدش  دراو  قلطم  روط  هب  هک  یتایاور  دـیامن ، یم  ریـسفت 
هدجـس نآ  ریواـصت  لاکـشا و  ربـق و  هب  هک  تسا  وحن  نیا  هب  دـجاسم  ناونع  هب  روبق  نداد  رارق  زا  روظنم  هک  میئاـمن  یم  ریـسفت  زین  قیرط 

. تسا هدش  یهن  نا  زا  هک  یلمع  نآ  تسا  نیا  میهد و  رارق  دوخ  دجاسم  ار  اهنآ  مینک و 
روبق هک  ار  یناـسک  هدومن  تمذـم  تیاور  نیا  رد  هک  ارچ  میدومن ، ناـیب  أـطوملا »  » باـتک زا  هک  یتیاور  دـنک  یم  تلـالد  اـم  بلطم  رب  و 

هب بلطم  نیا  موش ، تدابع  هک  هدـم  رارق  تب  ار  مربق  ایادـخ ! راب  تسا : هدـمآ  مالک  نیا  لابند  هب  دـنا و  هداد  رارق  دـجاسم  ار  ناشناربمایپ 
ار ربـق  فارطا  هکنیا  هن  تسا  ربـق  هب  ندومن  هدجـس  ندـناوخ و  زاـمن  دـجاسم ، ار  روبق  نداد  رارق  زا  دوصقم  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  یبوخ 

یمن حیحص  رگید ، تایاور  هشبح و  هسینک  تایاور  هب  ناشدوخ  ياهرادنپ  رب  نویباهو  لالدتسا  دش  نشور  نایب  نیا  اب  میهد . رارق  دجسم 
ماجنا ناناملـسم  زا  يدحا  ار  لمع  نیا  و  تسا ، نا )  لاکـشا  ربق و  هب  هدجـس   ) ناگتـشذگ لمع  ماجنا  تایاور ، نیا  رد  عنم  هک  ارچ  دشاب 
باوث يدایز  ندومن  بلط  يارب  هفرشم  دهاشم  رد  ای  ادخ  یلو  ربق  رانک  لاعتم  دنوادخ  يارب  هک  يزامن  یلو  دنناد . یمن  مه  زیاج  هدادن و 
دشاب یمن  مه  مارح  ًاملسم  دشابن ، بحتسم  لمع  نیا  رگا  تسین و  نآ  رد  يروذحم  عنم و  چیه  دوش ، یم  هدناوخ  ناکم  تفارش  تهج  هب 

. دنا هدومن  حیرصت  نا  هب  ننست  لها  ءاملع  هک  هنوگنامه 
اهنآ اب  هک  دوب  نیا  يارب  دندرک ، یم  شقن  اهنآ  روبق  يالاب  ار  حلاص  نادرم  ياه  تروص  هک  ناینیـشیپ  دـسیون : یم  شباتک  رد  ینالطـسق 

صاخشا نیا  زا  سپ  هک  یهورگ  سپس  دننک . ششوک  کین  ياهراک  رد  نانآ  دننام  دنروایب و  دای  هب  ار  اهنآ  کین  ياهراک  هدش  سونأم 
یم گرزب  هدومن و  شتـسرپ  ار  اه  تروص  نآ  ناینیـشیپ  هکدنتـشادنپ  ناطیـش  هسوسو  اب  هتـسادن و  ار  ناگتـشذگ  دوصقم  دـندمآ  دـیدپ 

زا هدش  تمذم  تایاور  رد  هکنیا  .و  دندومن عنم  لمع  نیا  زا  ار  مدرم  ملسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  تهج  نیمه  هب  دندرمش و 
یعفاش نکال  هدش  عقاو  نعل  دروم  تایاور  زا  یضعب  رد  ًاصوصخ  دراد ، تمرح  يانعم  ياضتقا  میهدرارق ،  دجسم  ناونع  هب  ار  روبق  هکنیا 

رد دننک و  انب  دجـسم  هدومن ، يواسم  نیمز  اب  ار  ربق  هک  تسا  نآ  دارم  دـیوگ : یم  یجیدـنبلا »  » دراد و تهارک  دـنیوگ : یم  شباحـصا  و 
ار هتخاس  هربقم  نآ  دشاب و  هتخاس  يا  هربقم  هاگره  یلو  دراد  تهارک  دوش ، هدناوخ  ربق  يوس  هب  زامن  هک  یتروص  رد  دنناوخب و  زامن  نآ 

حرـش يراسلا  داشرا  . ) تسا فقو  دجـسم  هک  روطنامه  تسا ، فقو  رباقم  هچ  درادن  یتهارک  دنناوخب ، زامن  نآ  رد  دـنهد و  رارق  دجـسم 
(. يراخب حیحص 

: دسیون یم  یناسنلا » ننس   » هیشاح رد  يدنس »  » نینچمه و 
ارچ دراد  تهارک  روبق  يور  رب  دجاسم  تخاس  دنناوخ و  زامن  روبق  بناج  هب  هک  تسا  نیا  دنداد ، رارق  دجاسم  ار  ءایبنا  روبق  هکنیا  يانعم 
زا دوصقم  دـسیون : یم  وا  نینچمه  و  ناکاین . ناربمایپ و  روبق  صوصخ  هب  دوش ، هدیـشک  شتـسرپ  تدابع و  هب  لمع  نیا  تسا  نکمم  هک 
اب يراصن  دوهی و  هک  یئاهراک  ترـضح  نآ  ربق  اـب  هکنیا  زا  دـناسرتب  ار  شـشتما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  ثیداـحا  نیا 

یلو دنهد ، تمظع  ار  ربق  هدومن و  ربق  هب  هجوت  زامن  رد  ای  دنیامن  ربق  هب  هدجـس  هکنیا : هب  دنهدن ، ماجنا  دنداد  یم  ماجنا  اشناربمایپ ن  روبق 
. دریگ یمن  رارق  عنم  دروم   ، دوشن شتسرپ  ادخ  ریغ  نا  رد  دوش و  هتخاس  یحلاص  صخش  ربق  رانک  يدجسم  هاگره 

تهج هب  دنهد  رارق  دجـسم  ار  ناشیا  ریغ  ترـضح و  نآ  ربق  دنا  هدومن  یهن  ءاملع  هکنیا  دسیون : یم  ملـسم » حیحـص   » حرـش رد  يوونلا » »
. دوش یهتنم  رفک  هب  هدش ، هغلابم  نداد  تمظع  رد  ادابم  هک  تسا  نیا  زا  سرت 

لمع تسین ، نآ  راکنا  رب  رداق  يدحا  دـنک و  یم  تلالد  روبق  فارطا  رد  دجـسم  نتخاس  ندوب  بحتـسم  زیاج و  رب  هک  یئاهزیچ  زا  ًاثلاث :
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هتفرگ رارق  دجسم  طسو  رد  ترضح  نآ  فیرش  هرجح  ربق و  هکنیا  ات  تسا  یبنلا  دجسم  هعسوت ي  هب  تبسن  اهنامز  همه ي  رد  ناناملـسم 
. تسا

هرابرد تاقبطلا »  » باتک بحاص  دعس  نبا  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  هدوب  زیزعلادبع  نب  رمع  نآ ، هراک ي  همه  دجـسم و  هعـسوت  یلوتم 
. تسا هدوب  یلداع  ياوشیپ  هدومن و  تیاور  يدایز  ياه  ثیدح  عرو و  ملع و  هقف و  ياراد  نیما و  وگتسار و  يدرم  وا  تسا : هتفگ  شا 

، دنک یم  نانآ  هب  نتـسج  كربت  تهج  هب  نانآ  روبق  يور  ای  نیحلاص  روبق  رانک  دـجاسم  نامتخاس  راوج  رب  تلالد  هک  یئاهزیچ  زا  ًاعبار :
: دیامرف یم  نآرق  رد  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  مالک 

ناشیا رب  میهد  یم  رارق  انامه  ناشیا ، راک  رب  دـندرک  ادـیپ  هبلغ  هک  ناـنآ  دـنتفگ : ًادجـسم » مهیلع  ّنذّـختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذـّلا  لاـق  »
هیآ 21) فهک  . ) ار يدجسم 

: دسیون یم  هیآ  نیا  لیذ  فاشک  باتک  رد  يرشخمز 
فهک و باحـصا  هب  دوب  رتراوازـس  نانیا  دوب و  نانآ  ناطلـس  ناناملـسم و  فهک ) باحـصا   ) ناشیا راک  رب  دـندرک  ادـیپ  هبلغ  هک  یناسک 

. دنیوج كربت  فهک  باحصا  ناکم  هب  دنناوخب و  زامن  نآ  رد  ناناملسم  هک  يدجسم  راغ ، برد  رب  نداد  رارق  نامتخاس و 
. تسا هدمآ  نیلالج  ریسفت  رد  مالک  نیمه  دننام  و 

زامن نآ  رد  ادخ  يارب  مدرم  ات  مینک ، یم  انب  دجسم  ناشیا  راغ  برد  رب  ام  دنتفگ  ناناملـسم  دیوگ : لیزنتلا » ملاعم   » رد يوغب »  » نینچمه و 
. دنناوخب

اریز دندوب ، نیملـسم  ناطلـس  ناناملـسم و  ناشیا ، راک  رب  دندرک  ادـیپ  هبلغ  هک  یناسک  دـیوگ : نآرقلا » بئارغ   » رد يروباشین  نینچیمه  و 
باحـصا هب  دـندوب  رتراوازـس  نانیا  دـنیوج و  كربت  فهک  باحـصا  ناکم  هب  دـنناوخ و  زامن  نآ  رد  ناناملـسم  ات  دـنتخاس  دجـسم  نانیا 

. فهک باحصا  ناکم  ندومن  ظفح  دجسم و  نتخاس  تهج  زا  فهک ،
ناشیوخ دنا  هتفگ  یـضعب  دندوب و  شنارای  نینمؤم و  ناطلـس ، هب  دـندرک  ادـیپ  هبلغ  هک  یناسک  هدـش : هتفگ  نایبلا » عمجم   » رد نینچمه  و 

، ناکم نآ  هک  هدوب  نآ  تهج  هب  ناکم  نآ  رد  دجسم  نتخاس  و  تسا . هدش  هتفگ  زین  رهش  ناگرزب  دنا و  هدوب  نینمؤم  زا  فهک  باحـصا 
تلالد هفیرـش  هیآ ي  دـنیوج و  كربت  هدومن و  دـنوادخ  يارب  هدجـس  زامن و  مدرم  ددرگ و  لاعتم  دـنوادخ  هدجـس  تدابع و  صوصخم 

ّدر و هکنآ  نودب  هدومن ، تیاکح  هفیرـش  هیآ  رد  دجـسم  ءانب  رد  ار  ناناملـسم  راتفگ  لاعتم  دنوادخو  تسا  نینمؤم  اب  هبلغ  هکنیا : رب  دراد 
هب هتفرگ  دنپ  تربع و  اهنا  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دیجم  نآرق  رد  ناگتشذگ  ياه  هصق  تیاکح  زا  دوصقم  و  دشاب ، هدومرف  نآ  رد  يداریا 

. میئامن بانتجا  ناش  تشز  ياهراک  زا  لمع و  اهنآ  کین  ياهراک 
هیآ رکذ  زا  دـعب  و  هدومن ، حرـش  ار  باهولادـبع  نب  دـمحم  دـیحوت »  » باتک هک  تسا  یباهو  صخـش  مالک  بیرغ ، بیجع و  ياهزیچ  زا 

 ، نیحلاـص روبق  راـنک  نینمؤم  هک  ارچ  دـنا ، هدوب  راـفک  دـندرک  ادـیپ  هبلغ  هک  یـصاخشا  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  هیآ  نیا  تسا  هتفگ  هفیرش 
دیاـقع درم  نیا  اـیوگ  دـننک .  نینچ  هک  ار  يدارفا  هدوـمرف  نعل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربـمغیپ  هـکنیا  يارب  دـنهد  یمن  رارق  دجـسم 

دناد یمن  زیاج  هدومن و  دـیاقع  نیا  رب  قیبطت  لمح و  ار  نآرق  هداد و  رارق  نآرق  خـسان  ار  دـیاقع  نیا  هک  هتـسناد  لزنم » یحو   » ار تیباّهو 
نیرسفم عامجا  هکنیا  اب  دنک  هجوت  شزرا  یب  تسـس و  لطاب و  لامتحا  نیا  هب  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  دهد ! قیبطت  نآرق  رب  ار  دیاقع  نیا 

یم وا  تسا و  روهشم  نیرسفملا » ماما   » و نآرقلا » نامجرت   » مان هب  هک  تسا  سابع  نبا  ریسفت  ریسافت ،  نا  هلمج  زا  و  تسا ؟ نآ  فالخ  رب 
. دنا هدوب  ام  نید  رب  نانآ  اریز  دنناوخب ، زامن  نآ  رد  مدرم  ات  میزاس  یم  دجسم  ام  دنتفگ  ناناملسم  : » دیوگ

مهیلع اونبا  اولاقف  مهرمأ  مهنیب  نوعزانتی  ذا  هفیرش : هیآ  لوا  هکنیا  اب  هفیرش : هیآ  قایس  رهاظ و  اب  تسا  فلاخم  نویباهو  دئاقع  نینچمه  و 
. مهب ملعا  مّهبر  ًاناینب 

رت هاگا  اهنا  لاوحا  هب  ادخ  ار  یئانب  نامتخاس و  ناشیارب  دیزاسب  دنتفگ : سپ  شیوخ ، رانک  رد  رگیدمه  اب  دـندرک  یم  هزیتس  هک  یماگنه 
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ار نآ  اه  یباّهو  هک  ینامتخاس  رب  دنتـشاد  قاـفتا  نارفاـک ) ناناملـسم و  زا  ، ) تیعمج نآ  همه  هک  دراد  روهظ  هیا  نیاو  فهک 21 )  ) تسا
روبق رب  نتخاس  دجـسمو  روبق ،  رب  نامتخاس  زا  نویباّهو  عنم  سپ  تسا . هدوب  نامتخاس  یگنوگچ  رد  نانآ  هزیتس  عازن و  دنناد و  یم  مارح 

. درادن یلقع  ینوناق و  یعرش و  هجو  چیه 

رذن

نآ هب  داقتعالا  ریهطت  هلاسر  رد  یباهو  یناعنص  هک  هنوگنامه  تسا  ندرک  رذن  دنناد  یم  كرش  ار  نآ  نویباهو  هک  یلامعا  زا  رگید  یکی 
فارطا هب  ندـیدرگ  ادـخ و  ریغ  يارب  رحن  رذـن و  نآ  هجیتـن  هک  يداـقتعا  دـننک  ناـیب  تسا  بـجاو  ءاـملع  رب  دـیوگ : یم  هدرک و  هراـشا 

زا يریگ  هجیتن  رد  نویباهو  هنافساتمو  دنداد . یم  ماجنا  اه  تب  يارب  نیکرـشم  هک  تسا  یئاهراک  دننام  تسا و  كرـش  مارح و  تساهربق 
 . تسا زیاج  زین  ناشنوخ  نتخیرو  دنکرشم  ناشلمع  نیا  رطاخ  هب  نایعیش  سپ  دنیوگ  یم  بلطم  نیا 

 : ماهتا نیا  زا  باوج  اّما 
هتسیاش قیال و  هتسناد و  روما  ءایشا و  رادمامز  کلام و  ار  وا  هک  یتروص  رد  ادخ ، زا  ریغ  یصخش  يارب  ندرک  رذن  هک  تسا  تاملـسم  زا 

. دراد صاصتخا  لاعتم  دنوادخ  هب  طقف  تسا و  تدابع  نیرتگرزب  زا  رذن  اریز  تسا ؛ كرش  رفک و  مینادب ، ندرک  رذن  ي 
ءادها ادخ  يایلوا  هب  نآ  باوث  ات  دشاب  يا  هقدـص  هک  تسین  روهـشم  فورعم و  انعم ، نیا  هب  زج  ادـخ ، ریغ  يارب  رذـن  ام ، ياهرهـش  رد  و 

. تسا یهلا  يایلوا  يارب  نآ  باوث  نکل  هدوب و  ادخ  يارب  رذن  لصا  عقاو  رد  ددرگ و 
يارب رذن  دوش و  ءادها  ترـضح  نآ  سّدقم  دوجو  هب  نآ  باوث  هک  تسانعم  نیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  رذن  نیاربانب 
مـسق هک  نآ  ای  دـنک ، رذـن  ار  يزیچ  دوخ  ردام  ردـپ و  يارب  یـصخش  هک  تسین  نآ  زا  شیب  رذـن  نیا  تسا و  نینچ  زین  یهلا  ءایلوا  ریاـس 

نآ هب  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  يروطنامه  دـهدب ، يا  هقدـص  اهنآ  بناج  زا  هک  ددـنبب  دـهع  ای  دروخب 
ملسم 1/804) حیحص  . ) نک لمع  ترذن  هب  دومرف  دوب ، هدرک  رذن  ار  یلمع  دوخ  ردپ  يارب  هک  يرتخد 

، دندومرف رما  نآ  هب  ترـضح  هک  نیا  و  دشاب ، رفک  زین  ناربمایپ  يارب  رذن  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب ، رفک  ناردام  ردپ و  يارب  رذن  هچنانچ  و 
ندش فعاضم  ناکم و  تفارش  ندروآ  تسد  هب  رطاخ  هب  رذن ، يارب  اهناکم  زا  یـضعب  باختنا  تسین و  رفک  يرذن  نینچ  دنک  یم  مولعم 

یم تسد  هب  رابخا  زا  یبوخ  هب  بلطم  نیا  و  تسا . هدش  باختنا  تادابع  زا  یخرب  يارب  اه  نامز  یخرب  هک  هنوگنامه  تسا  تدابع  باوث 
« هناّوب  » رد تسا  هدرک  رذن  هک  درک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يدرم  دـنک : یم  تیاور  كاّحـض  نب  تباث  هک  هنوگنامه  دـیآ . 

دایعا زا  یکی  ایآ  دومرف : ترـضح  هن ! تفگ : درم  دوش ؟ شتـسرپ  هک  دراد  دوجو  یتب  اج  نآ  رد  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  دنک . ینابرق 
دمحا دنسم  زا  لقن  هب  ءاطغلا  فشاک  همالع  داشرلا  جهنم  . ) نک افو  دوخ  رذن  هب  دومرف : ترـضح  سپ  هن ؟ تفگ : درم  تساجنآ ؟ رد  اهنآ 

لبنح )
رذن تب »  » منـص يارب  ایآ  دـندومرف : ترـضح  منک ، حـبذ  ار  ناویح  یـصاخ  لحم  رد  ما  هدرک  رذـن  درک : ضرع  ربمایپ  هب  ینز  نینچمه  و 

دلج 2 ص80) دواد  یبا  ننس  زا  لقن  هب  تیباهو  نیئآ  . ) نک لمع  دوخ  رظن  هب  دندومرف : ترضح  ریخ . تفگ  يا ؟ هدرک 
ار شباوث  اهنت  دنهد و  یم  ماجنا  دنوادخ  يارب  ار  ینابرق  نایعیـش  هک  تسناد  دیاب  زین  ءایبنا  ءایلوا و  يارب  ندرک  ینابرق  حبذ و  دروم  رد  و 

یمن رفک  كرـش و  هجو  چیه  هب  دنا و  هتخومآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هک  تسا  یلمع  نیا  دـننک و  یم  هیدـه  یهلا  ءایبنا  هب 
هب دومرف و  حـبذ  دوخ  كرابم  تسد  اـب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هراـبرد ي  هک  هنوگناـمه  دـشاب 

لبنح دـمحا  دنـسم  « ) دـنا هدرکن  ینابرق  هک  تسا  نم  تّما  زا  یناـسک  فرط  زا  نم و  فرط  زا  یناـبرق  نیا  ایادـخ  : » درک ضرع  دـنوادخ 
يذمرت 4/77ح 1505) ننس  ، 3/8

یم درک و  یم  ینابرق  ار  یچوق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـش  لقن  دواد  یبا  ننـس  زا  نینچیمه  و 
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لبنح 1/17) دمحا  دنسم  دواد 3/94 ، یبا  ننس  « ) منک ینابرق  وا  بناج  زا  ًامئاد  هک  درک  تیصو  ارم  ربمایپ  : » دومرف
تّما دّمحم و  نادناخ  دّمحم و  زا  دنوادخ ، : » دندومرف نینچ  حبذ  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  هشیاع  زا  و 

دواد 3/94 ح 2792) یبا  ننس  «. ) نک لوبق  ار ) ینابرق  نیا   ) وا
ماـگنه رد   ) وا تفر و  اـیند  زا  شرداـم  هدـعاس  ینب  ردارب  رکب »  » هک هدوـمن  لـقن  ساـبع  نبا  زا  شدنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  نینچمه  و 

فرط زا  يزیچ  دراد  هدیاف  وا  يارب  ایآ  مدوبن ، نم  تفر و  ایند  زا  مردام  هللا  لوسر  ای  درک . ضرع  مرکا  ربمغیپ  تمدخ  دوبن ، رـضاح  ( نفد
مداد هقدـص  مردام  فرط  زا  ار  ما  هزیئاپ  ناتـسب  نآ  دیـشاب  دـهاش  امـش  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  يرآ  دومرف : ترـضح  مهد ؟ هقدـص  وا 

بابترالا ص504) فشک  )
تسین و كرـش  لمع  نیا  هک  دش  مولعم  ناگمه  رب   ، ءایلوا يارب  رذـن  هرابرد ي  نایعیـش  داقتعا  هدـیقع و  نایب  ثیداحا و  نیا  نایب  زا  سپ 

. دشاب یم  ساساو  هیاپ  یب  تاماهتا  رگید  دننام  هب  زین  ماهتا  نیاو  دنشاب  یمن  كرشم  زین  نایعیش 

یهلا يایلوا  زا  تعافش  بلط 

رفک و ار  ، تسا هداد  ربخ  اهنآ  ندوب  عیفـش  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  یناگتـشرف  حلاص و  صاخـشا  ناربمایپ و  زا  یهاوخ  تعافـش  نویباهو 
ناگتـشرف و نانآ  هک  نیمه  دسیون : یم  تاهبـشلا » فشک   » باتک رد  لماک  تحارـص  اب  باهولادبع  نب  دّمحم  هچنانچ  دـنناد  یم  كرش 

لالح ناش  لام  نوخ و  هک  هدش  ثعاب  ددرگ ، اهنآ  بّرقت  بجوم  هدرک و  تعافش  اهنآ  هرابرد ي  ات  دنناوخ  یم  ار  ادخ  ءایلوا  ناربمایپ و 
برقمو هتـسیاش  ناگدنب  ناگتـشرف  نوچ  دننک  تعافـش  اهنا  يارب  ات  هدناوخ  ار  اه  هتـشرف  نانآ  زا  یـضعب  دیوگ :  یم  وا  نینچمهو  دوش .

هیلع  ) یـسیع ترـضح  دننام  ار  يربمایپ  ایو  هدوب  یحلاص  درم  شقن  هک  تال )  ) تب دننام  هدناوخ  ار  یحلاص  درم  ای   ، دنتـسه یهلا  هاگرد 
. دنهد یم  رارق  عیفش  ناونع  هب  مالسلا )

ای دنیامن و  یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  هدرم ،  ای  هدـنز  تاقولخم  دـشاب  هتـشاد  داقتعا  سک  ره  دـیوگ : یم  یباهو  یناعنـص  نینچمه  و 
داقتعا هداد و  رارق  کیرش  دنوادخ  اب  ار  ادخ  ریغ  انامه  دننک ، تعافش  دنوادخ  دزن  هدش و  هطساو  دنناوت  یم  اهتجاح  زا  یتجاح  رد  هکنآ 

نوخ و هلیـسو  نیدب  و  دنتـشاد ، داقتعا  اه  تب  هرابرد ي  نیکرـشم  هک  هوحن  نامه  تسین ، زیاج  اهنآ  هب  داقتعا  هک  یئاهزیچ  هب  هدرک  ادیپ 
( تعافش باب  بایترالا  فشک  . ) دیدرگ لالح  نیکرشم  لام  نوخ و  هک  روط  نامه  ددرگ ، یم  لالح  اهنآ  لام 

مرکا ربمغیپ  زا  یهاوخ  تعافـش  هکنیا : لوا  هلمج  تسا ، هلمج  ود  دوش  یم  هدافتـسا  تعافـش  هرابرد ي  اـهنآ  ياـه  هتفگ  همه  زا  هچنآ  و 
. تسا كرش  دشاب  دنوادخ  ریغ  يارب  هک  یشتسرپ  تدابع و  ره  مّود : هلمج  تسا و  ترضح  نآ  شتسرپ  تدابع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

نآ يارب  دیدرگ ، ثوعبم  اهنآ  يوس  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  يرافک  كرـش  دـنا : هتفگ  روطنیا  ار  لوا  هلمج  رب  لیلد  و 
: تایآ نیا  لیلد  هب  دندیبلط  یم  تعافش  اه  تب  زا  هک  دوب 

هیآ 3) رمز  . ) یفلز هللا  یلا  انوبرقیل  ّالا  مهدبعن  ام  ءایلوأ  هنود  نم  اوذّختا  نیذلا  و 
ادخ ) دزن  ام  ناعیفش  دننانیا  دنیوگ  يدوس و  هن  دناسر و  ناشنایز  هن  ار  هچنآ  ادخ  زج  دنتسرپ  (و 

هن ار  هچنآ  ادخ  زج  دـندیتسرپو   ( انُؤاعفـش ءالُؤه  نولوقیو  مهعفنی  الو  مهَُّرُـضی  ام ال  هللا  نود  نم  نودـبعیو   :) دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و 
مزال تدابع  ماقم  رد  دیحوت  هکنآ : مّود  هلمج  رب  لیلد  و  هیآ 18 ) سنوی   ) ادخ دزن  ام  ناعیفـش  دننانیا  دنیوگو  يدوس  هنو  دناسر  ناشنایز 
ریغ زا  یهاوخ  تعافش  هکنیا  رب  دنا  هدومن  لالدتسا  زین  و  تسا . مزال  ّتیقزار  ّتیقلاخ و  تافص ، تاذ و  ماقم  رد  دیحوت  هکنانچمه  تسا 

ماهتا نیا  زا  باوج  اّما  هنذاب » ّالا  هدنع  عفشی  يّذلاذ  نم  « » ًاعیمج ۀعافشلا  هللا  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  تسین  زیاج  ادخ 
شتسرپ تدابع و  یصخش ، زا  تعافش  تساوخرد  اریز  تسا ، شزرا  یب  تسس و  رایـسب  تعافـش  هرابرد ي  ناشیا  داریا  نیا  مییوگ : یم 

نیا يارب  هن  ددرگ ، لالح  ناشلام  نوخ و  دش  ببس  هک  تیلهاج  لها  كرـش  تسا و  رفک  كرـش و  دوش : هتفگ  ات  دوش  یمن  صخـش  نآ 
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رب درادن  یتلالد  دـندومن  داهـشتسا  هک  هفیرـش  هیآ  ود  نآ  و  دنتـشادنپ ، اه  یباّهو  هچنانچ  دـنداد  یم  رارق  عیفـش  ار  یئاهزیچ  طقف  هک  دوب 
رب دراد  تحارص  هفیرش  هیآ  ود  نیا  هکلب  دوب . تعافش  نتساوخ  نامه  اه  تب  ندرک  تدابع  ای  و  دوب . یهاوخ  تعافش  اهنآ  كرش  هکنیا :

يارب هدش  عقاو  تلع  ندومن  تدابع  مهدبعن » ام   » هلمج لوا ، هیآ  رد  اریز  تسا . هدوب  یهاوخ  تعافـش  زا  ریغ  اه  تب  ندرک  تدابع  هکنیا 
. تسا لولعم  زا  ریغ  تلع  تسا  حضاو  تسا و  تعافش  يانعم  نامه  هک  بّرقت » »

نود نم  نودـبعی  و   » هلمج رب  هدـش  هداد  فطع  دنتـسه ، ام  نایعیفـش  اه  تب  هکنیا  نتفگ  انءاعفـش » ءالؤه  نولوقی  و   » هلمج مّود  هیآ  رد  و 
و فوطعم »  » هلمج ود  نتـشاد  تریاغم  دـنک  یم  ءاـضتقا  فطع »  » هدـش تباـث  تیبرع  ملع  رد  و  ار ، ادـخ  زا  ریغ  دـندومن  یم  تداـبع  هللا »

. ار هیلع » فوطعم  »
لیبق زا  اهنآ ، شتـسرپ  دـندومن و  یم  شتـسرپ  یهاوخ  تعافـش  زا  ریغ  ار  اه  تب  نیکرـشم  دوش  یم  هدافتـسا  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  سپ 

نیذلا و   » هفیرـش هیآ  ود  نیا  و  تسا ، هدوب  تاحـضاو  زا  اهنیا  دـننام  ندرک و  يراج  نابز  هب  ار  اه  تب  ياه  مان  اه و  تب  هب  ندومن  دـجس 
ار اه  تخرد  اه و  گنـس  اهنیا  هکنیا : رب  دراد  تلـالد  مهعفنی » ـال  مهّرـضی و  ـال  اـم  هللا  نود  نم  نودـبعی   » و ءاـیلوا » هللا  نود  نم  اوذـختا 
اه تب  هچرگ  دوب ، هدادن  رارق  اهنآ  يارب  یتعافش  لاعتم  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دندیبلط ، یم  تعافـش  يرای و  اهنآ  زا  هدومن و  شتـسرپ 

. دومن هسیاقم  هداد  رارق  عیفش  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یصاخشا  اب  ار  اه  تب  دیابن  نیاربانب  دنشاب . هدرک  شقن  حلاص  نادرم  تروص  هب  ار 
ندناوخ تفگ : دیاب   ، تسا هدوب  ( مالـسلا هیلع  یـسیع ( ترـضح  ندناوخ  رطاخ  هب  دارفا  ندـش  كرـشم  هک  اعدا  نیا  هرابرد ي  نینچمه  و 

زا اهنت  یـسک  رگا  تسا و  قزار  قلاـخ و  ادـخ و  یـسیع  دـندوب  دـقتعم  هکلب  هدوبن ، تعافـش  يارب  طـقف  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح 
« فاشک  » ریسفت رد  يرشخمز  هک  هنوگنامه  درادن . یعنام  چیه  دتسرپب ، ار  وا  هکنآ  هن  دنک  تعافش  بلط  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح 

ۀعافـشلا لق هللا   » هفیرـش هیآ  تمـسق  نیا  رد  و  دنتفرگ ، یناعیفـش  دنوادخ  نذا  نودـب  ینعی  ءاعفـش » هللا  نود  نم  اوذـّختا  ما  دـسیون « : یم 
زا هکنآ : یکی  طرـش ، ود  اب  زج  درادـن  تعافـش  رب  تردـق  سک  چـیه  تسا و  تعافـش  رایتخا  بحاص  کلام و  دـنوادخ  هتفگ : ًاـعیمج »
هک یلاح  رد  دشاب ، هدوب  دنوادخ  ياضر  دروم  دوش  یم  تعافـش  وا  هرابرد ي  هک  یـصخش  هکنآ  رگید  دوش و  هداد  نذا  دـنوادخ  فرط 

ۀعافـشلا هللا  : » هدومن لقن  دهاجم  زا  يربط  ریـسفت  رد  نینچمه  و  يرـشخمز ) فاشک ،  ریـسفت  . ) دندوب طرـش  ود  نیا  دقاف  نیکرـشم  اهتب و 
. لاعتم دنوادخ  نذا  اب  زج  دنک  تعافش  دناوت  یمن  سک  چیه  ینعی : ًاعیمج »

زا هن  تساوخ  تعافـش  دـنوادخ  زا  دـیاب  طقف  هک  دـنا ، هدومن  هفیرـش  هیآ  يارب  وا ، نیعبات  باهولادـبع و  نب  دّـمحم  هک  یئانعم  نیاربانب ،
هیآ ظافلا  هن  هک  ارچدنسپان  ساسا و  یب  تسا  یئانعم  دنک ، تعافـش  دناوتب  دشاب و  هدش  هداد  یماقم  نینچ  قولخم  نآ  هب  هچرگ  قولخم ،
اریز تسا ، حـضاو  نآ  ندوـب  لـطاب  سپ  دـنا ، هتفگ  نیرـسفم  زا  يدرف  هن  دـنمهف و  یم  فرع  لـها  هن  دراد و  اـنعم  نیا  رب  تلـالد  هفیرش 
رما نآ  هب  ار  نینمؤم  هکلب  هدومرفن  مارح  ار  نارگید  زا  ءاعد  بلط  لاـعتم  دـنوادخ  نارگید و  زا  تسا  اـعد  بلط  ناـمه  یهاوخ  تعاـفش 

. تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  يرایسب  تایآ  رد  تسا و  هدومرف 
دنا هتفگ  و  هنذاب » ّالا  هدنع  عفـشی  يذلااذ  نم   » هفیرـش هیآ  هب  دـنا  هدومن  لالدتـسا  یهاوخ ، تعافـش  ندوب  كرـش  يارب  نویباهو  هکنیا  و 

. دراد دوجو  هفیرش  هیآ  رد  هک  هنذإب » الا   » هلمج نیا  هک  ارچ  دنا  هدومن  لالدتـسا  یتسـس  فیعـض و  لیلد  هب  تسادخ ، نآ  زا  اهنت  تعافش 
رد و  لاعتم ، دنوادخ  نذا  هب  رگم  درادن  تعافـش  رب  تردق  یـسک  چیه  هک  دـنک  یم  دـیکأت  دـنک و  یم  تباث  دـنوادخ  نذا  اب  ار  تعافش 

. تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  نآرق  فلتخم  تایآ 

نآرق رد  تعافش 

هیآ 28) ءایبنا  . ) یضترا نمل  ّالا  نوعفشی  1-و ال 
هیآ 255) هرقب  . ) هنذإب الا  هدنع  عفشی  يذلّاذ  نم  -2
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هیآ 3) سنوی   ) هنذا دعب  نم  ّالا  عیفش  نم  ام  -3
هیآ 109) هط   ) هل نذا  نم  ّالا  ۀعافشلا  عفنت  ذئموی ال  -4

میرم 87) . ) ًادهع نمحّرلا  دنع  ذختا  نم  الا  ۀعافشلا  نوکمی  ال  - 5
.( دشاب هتفرگ  ینامیپ  نابرهم  دنوادخ  دزن  هکنآ  زج  تسین  تعافش  ياراد  )

. تعافش رد  نذا  ای  حلاص  لمع  نامیا و  زا  تسا  ترابع  دهع »  » دسیون یم  شریسفت  رد  يواضیب  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
. نوملعی مه  قحلاب و  دهش  نم  ّالا  ۀعافشلا  هنود  نم  نوعدی  نیّذلا  کلمی  6-و ال 

یم ناشیا  دنهد و  یهاوگ  قح  هب  هک  یناسک  رگم  دنتـسین  یـسک  تعافـش  رب  رداق  دـنناوخ  یم  یئادـخ  هب  هک  ار  نانآ  اتکی  يادـخ  ریغ  و 
(86/ فرخز . ) دنناد

تسا دیحوت  هب  نداد  تداهش  قحلاب » دهش  نم  الا   » قح هب  نداد  تداهش  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  يواضیب  نینچمه  و 
زا ریغ  هک  یئاهزیچ  همه  دوشن و  هداد  اه  تب  هب  صاـصتخا  دوش ، یم  هدـناوخ  دـنوادخ  زا  ریغ  هک  یئاـهزیچ  نوعدـی » نیذـّلا   » هاـگ ره  و 

ءانتثتسا دهـش » نم  الا   » ءهانثتـسا دوش  لماش  مه  ار   ( مالـسلا هیلع  ) حیـسم ترـضح  اه و  هتـشرف  هک  دشاب  دوصقم  دوش  یم  هدناوخ  دنوادخ 
دنا و تعافـش  کلام  دنهد  یم  قح  هب  تداهـش  هک  یناسک  دوش ، یم  هدـناوخ  دـنوادخ  زا  ریغ  هک  یئاهزیچ  هیلک  زا  ینعی : تسا ، لصتم 
: ینعی دشاب ، یم  نکل »  » يانعم هب  هک  تسا  لصفنم  ءانثتسا  دهش » نم  الا   » ءانثتسا دشاب ، هتشاد  اه  تب  هب  صاصتخا  نوعدی » نیذلا   » هاگره

. دنهد یم  قح  هب  تداهش  هک  دنتسه  یناسک  تعافش  کلام  نکل  دنتسین ، تعافش  کلام  دوش ، یم  هدناوخ  دنوادخ  ریغ  هک  اه  تب 
لاعتم دنوادخ  هک  یناسک  زا  تعافـش  بلط  ام  هاگ  چـیه  و  دـنک ، یم  تباث  دـنوادخ  ياضر  نذا و  اب  ار  تعافـش  مزج  روط  هب  تایآ  نیا 

دیق و نودب  هن  یلو  تسا ، هدننک  تعافـش  عیفـش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  میتسه  لئاق  نینچمه  و  مینک . یمن  هدادـن  نذا 
یم تعافش  ددرگیم و  عیفش   ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  يدروم  رد  اذل  دشاب . یضار  دهد و  نذا  لاعتم  دنوادخ  دیاب  هکلب  طرش ،

هدادن نذا  هکنآ  ای  درادن ، ار  هلاو ) هیلع  هللا  لص   ) مرکا ربمغیپ  تعافـش  ّتیلها  صخـش  هک  ارچ  دـنیامن ، یمن  تعافـش  يدروم  رد  دـنک و 
شراـیتخا بحاـص  کـلام و  تعافـش ، رما  همه ي  دـهد و  یمن  نذا  يدروم  رد  دـهد و  یم  تعافـش  نذا  دـنوادخ  يدروـم  رد  و  تسا ،

. تسا لاعتم  دنوادخ 
تایاور  رد  ءاعد  تساوخرد  تعافش و 

دریذپب ار  تعافش  هک  تسین  بجاو  ادخ  رب  هدوبن و  ءایـصوا  ربمایپ و  تاصاصتخا  زا  تساجر و  اعد و  ماسقا  زا  یکی  تقیقح  رد  تعافش 
هرابرد ي زین  راـبخا  و  دـشاب . وا  تیاـضر  نذا و  هب  هکنآ  رگم  تسین  یتعافـش  و  تسوا . ياـه  ّتنم  فاـطلا و  زا  تعافـش  لوبق  ًافرـص ، و 

. تسا رتاوتم  تعافش 
«. ۀعافـشلا هیلع  ّتلح  ۀلیـسولا  یف  یل ]  ] هللا لأـس  نم  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربماـیپ  هک  درک  تیاور  صاـعورمع  نب  دّـمحم 

یم تعافـش  بجوتـسم  دیامن ) لسوت  نم  هب  و   ) دنک تلأسم  ار  هلیـسو  ادـخ  زا  نم  هرابرد ي  دـهاوخب ] هلیـسو  ادـخ  زا  میارب   ] هک یـسک 
متفه 1/288) باب  ملسم  حیحص  .) دوش

هک یسک  همایقلا ؛» موی  یتعافش  هل  ّتلح  اذکب  یعد  ناذألا و  عمس  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  لقن  رباج  زا  - 2
ناذالا ) باتک  يراخب 1/152  حیحص  . ) دوش یم  نم  تعافش  بجوتسم  تمایق  زور  رد  دناوخب ، ار  اعد  نالف  دونشب و  ار  ناذا  يادص 
هتزانج یلع  موقیف  تومی  ملـسم  لجر  نم  اـم  ّهنإ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـبع  نب  هللادـبع  زا  - 3

ادـخ هب  هک  درم  لهچ  وا  هزانجرب ي  هک  یلاح  رد  ، دریم یمن  یناملـسم  درم  چـیه  هیف » هللا  مهعفـش  ّالا  ًائیـش  هللااب  نوکرـشی  ًالجر ال  نوعبرا 
ملسم 2/655 حیحص  . ) دنادرگ یم  عیفـش  يو  رب  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنناوخب ) زامن  وا  رب   ) دننک و مایق  دنزرو  یمن  یکیرش 

( زئانجلا باتک 
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یم هتفریذپ  وا  تعافـش  هک  یـسک  نیلوا  هدننک و  تعافـش  نیلّوا  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  رباج  زا  - 4
لامعلا 11/404) زنک  ملسم 1/190 ، حیحص  « ) متسه دوش 

زا دوش و  یم  هتفریذپ  ناشتعافش  هورگ  هس  تمایق  زور  رد  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  ناّفع  نب  نامثع  زا  - 5
هجام 2/1443) نبا  ننس  . ) درمشرب ار  ناربمایپ  اهنآ 

فـصن لخدی  نأ  نیب  ینّریخف  یبر  نم  ٍتآ  یناتأ  ّهنا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  کلام  نب  هللادبع  زا  -6
تـشهب لخاد  متّما  فصن  هک  نآ  نیب  ارم  دـمآ و  نم  دزن  مراگدرورپ  بناج  زا  يا  هداتـسرف  ۀعافـشلا » ترتخاف  ۀعافـش  نیب  ۀـّنجلا و  یتما 

لامعلا 11/405) لزنک  لبنح 2/75 ، نب  دمحا  دنسم   ) مدرک رایتخا  ار  تعافش  سپ  درک ، ریخم  منک  تعافش  هک  نآ  نیب  دنوش و 
هیلع سیردا  دزن  سپ  دـش ، عقاو  بضغ  دروم  نامـسآ  هکئـالم  زا  یکی  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  -7

راونالاراحب . ) دورب الاب  ات  دش  هداد  نذا  وا  هب  و  درک ، اعد  شیارب  سیردا  سپ  نک ، تعافش  میارب  تراگدرورپ  دزن  تفگ : دمآ و  مالـسلا 
دلج 11 ص277)

زا هچراپ  هدمآ  رکبابا  دومرف ، تلحر  ایند  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  یتقو  تسا . هدش  لقن  مالکلا » ۀصالخ   » باتک رد  -8
تایح و لاح  رد  يا  هزیکاپ  كاپ و  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دیسوب و  ار  ترـضح  نآ  تروص  تشادرب و  ترـضح  نآ  تروص 

نآ يانعم  تعافش و  امرف . اعد  ام  يارب  تراگدرورپ  دزن  شاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ام  دّمحم ! يا  تامم ،
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ًـالثم  يرگید ، يارب  یـصخش  زا  ار  يزیچ  عفاـش  ندومن  بلط  زا  تسا  تراـبع  تعافـش  میئوگ : یم 

يراودیما ءاعد و  زا  یعون  تعافـش  تقیقح  رد  سپ  نارگید ، يارب  ار  جئاوح  ندمآرب  ناهانگ و  شزرمآ  دیامن  یم  بلط  لاعتم  دنوادخ 
لفک هل  نکی  ۀئّیس  ۀعافش  عفشی  نم  اهنم و  بیصن  هل  نکی  ۀنسح  ۀعافش  عفشی  نم  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  يروباشین  هک  هنوگنامه  تسا .

هیآ 85) ءاسن  . ) اهنم
نآ » زا  يا  هرهب  تسوا  يارب  دنک  يدب  تعافش  هک  یسک  نآ و  زا  تسا  يا  هرهب  وا  يارب  دنک  یکین  تعافش  هک  یسک  » 

یلص مرکا  ربمغیپ  زا  اریز  یناملسم ، يارب  تسا  ندرک  اعد  نامه  دنوادخ  يوس  هب  ندومن  تعافش  تسا : هتفگ  هک  هدومن  لقن  لتاقم »  » زا
تباجا فدـه  هب  دـنک  اـعد  ناـهن  رد  شناملـسم  ردارب  يارب  سک  ره  هدومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تسا و هفیرش  هیآ  رد  بیصن »  » يانعم نیمه  دشاب و  یم  اهءاعد  نامه  دننام  زین  وت  يارب  دیوگ : یم  هدننک  ءاعد  هب  یهلا  هتـشرف  هدیـسر و 
. تسا نیا  دض  ناملسم  ررض  رب  ندومن  اعد 

تسا زیاج  ینمؤم  ره  زا  اعد  تساوخرد  مالسا  سدقم  نید  رد  و  تساعد ، تساوخرد  دننام  یـصخش ، زا  تعافـش  تساوخ  رد  نیاربانب ،
دوجو هلأسم  نیا  رد  هدرم  عیفـش  هدنز و  عیفـش  نیب  یقرف  چـیه  و  دـنراد . لوبق  ار  ناگدـنز  زا  ءاعد  بلط  زین  نانآ  نایاوشیپ  اه و  ّیباهو  و 

دوب هدـش  هتفرگ  ننـست  لها  ربتعم  بتک  زا  هک  یثیداحا  نایب  اب  ثحب : هجیتن  میدرک . هراـشا  نآ  هب  لـسوت  لـصف  رد  هک  هنوگناـمه  درادـن 
یفلس ار  دوخ  هک  نویباهو  دشاب و  یم  زیاج  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  زا  ترخآ  ایند و  رد  زین  نآ  بلط  تسا و  زیاج  تعافـش  لصا  دش ، مولعم 

یهجوت یب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  لامعا  هب  تبـسن  دنا و  هدنام  لفاغ  دوخ  ناگتـشذگ  ياه  تنـس  ماجنا  زا  دنناد  یم 
. دنا هدومن 

روبق ترایز 

هیمیت نبا  زا  يراسلا » داشرا   » باتک رد  ینالطـسق  هک  ارچ  تسا  روبق  تراـیز  دـنناد  یم  مارح  ار  نآ  نویباـهو  هک  یلاـمعا  زا  رگید  یکی 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ( لوسر  ترـضح  ترایز  دصق  هب  ندرک  تکرح  نتـسب و  رفـس  راب  تمرح  هب  عجار  هیمیت ، نبا  هک  هدومن  لقن 

نویباهو زا  یضعب  تسا و  تیـصعم  رفـس  نوچ  دناوخب ، هتـسکش  ار  دوخ  ياهزامن  دیابن  رفـس  نیا  رد  تسا : هتفگ  هدومن و  عامجا  ياعدا 
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. دنناد یم  مارح  ار  ترضح  نآ  ترایز  دصق  هب  ترفاسم  طقف 
هلدا تفگ  دـیاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  رهطم  ربق  ترایز  تیعورـشم  تابثا  ههبـش و  نیا  زا  باوج  رد  ماهتا  نیازا  باوج  اما 

دشاب یمن  ضقانت  رد  هعبرا  هلدا  زا  کی  چیه  اب  لمع  نیاو  دننک ، یم  دییأت  ار  لمع  نیا  تحص  لقع ، عامجا و   ، تنس باتک ، هعبرا ؛
نآرق رد  روبق  ترایز 

« نوقساف مهو  اوتام  هلوسر و  هللااب و  اورفک  مّهنا  هربق  یلع  مقت  ًادبا و ال  تام  مهنم  دحا  یلع  لصت  و ال   » لوا هیآ ي 
رفک وا  ربمایپ  ادخ و  هب  نانآ  تسیان ، ترفغم ) بلط  يارب   ) نانآ ربق  رب  راذگن و  زامن  هاگ  چـیه  دریمب ، رگا  ناقفانم )  ) نانآ زا  یـسک  يارب 

هیآ 84) هبوت  . ) دنا هدرم  هانگو  قسف  لاح  رد  دنا و  هدیزرو 
هزانج ي رب  دـهد ، یم  روتـسد  شربمایپ ،  هب  دـنوادخ  بزح  نیا  ءاضعا  هب  لامـشوگ  نداد  و  نیقفانم ، تیـصخش  مدـه  يارب  هیآ ، نیا  رد 

. تسیان نانآ  ربق  رب  راذگم و  زامن  هاگ  چیه  نانآ  زا  يدحا 
یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ّالا  هدوب و  اهنآ  قسف  رفک و  تسا  هدـش  نداتـسیا ، ندـناوخ و  زامن  زا  یهن  ثعاب  هچنآ  دوش  یم  تشادرب  هیآ  رهاظ  زا 

. داتسیا یم  اهنآ  ربق  رس  رب  مه  دناوخ و  یم  زامن  مه  اهنآ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا 
یم هراشا  هیآ  نیا  لیذ  يواضیب  هک  هنوگنامه  تسا  ترایز  نفد و  عقوم  دوصقم ، روظنم و  تفگ  دـیاب  هربق » یلع  مقت  ـال   » ریـسفت رد  اـّما 

3 ص77) دلج يواضیب  ریسفت  « ) ةرایزل وا  نفّدلل  هربق  یلع  مقت  و ال   » دنک
نینمؤم يارب  شفالخ  رب  تسین  زیاج  تسا ،  قفاـنم  هک  یتیم  تراـیز  يارب  نداتـسیا  تیم و  نفد  ماـگنه  هب  نداتـسیا  رگا  دـش  مولعم  سپ 

تسا . زیاج  وا  ترایز  تیم و  رس  يالاب  نداتسیا  تسازیاج و 
هب هک  یماگنه  ناشیا  رگاو  ًامیحر » ًاباوت  هللا  اودجول  لوسّرلا  مهل  رفغتسا  هللا و  رفغتساف  كوءاج  مهسفنأ  اوملظ  ذإ  مّهنا  ول  و  : » مّود هیآ ي 

ار ادخ  دنتفای  یم  انامه  ربمایپ ، ناشیا  يارب  تساوخ  یم  شزرمآ  ادخ و  زا  دنتساوخ  یم  شزرمآ  وت و  دزن  دندمآ  یم  دندومن ، متـس  دوخ 
هیآ 64) ءاسن   ) نابرهم هدنریذپ  هبوت 

نآ يوس  هب  ندمآ  زا  تسا  ترابع  تسا ، ترـضح  نآ  تمدـخ  ندـش  رـضاح  نآ  يانعم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  ترایز 
لاح لـماش  دراد و  تیمومع  ناـشیا  تراـیز  و   ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  دزن  ندـمآ  0 و  تسا هدومرف  هفیرـش  هیآ  هک  ترـضح 

. دوش یم  ود  ره  تامم  تایح و 
، دـنا هدـیمهف  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  ءاملع  دـسیون : یم  یکبـس  لوق  زا  هدرک و  هراشا  نآ  هب  ءافولا » ءافو   » باتک رد  يدوهمـس  هک  هنوگناـمه 

رهطم ربق  دزن  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  بحتـسم  دوش و  یم  ود  ره   ، تامم تایح و  لاح  لماش  دراد و  تیمومع  ترـضح  نآ  دزن  ندـمآ 
تیاکح دـنا ، هدومن  لقن  یبتع »  » زا نایاوشیپ  زا  یهورگ  هک  برع  درم  نآ  تیاکح  هتفگ : سپـس  دـنک  توـالت  ار  هفیرـش  هیآ  دـیآ ، یم 

رد رکاـسع  نبا  دـنناد و  یم  رئاز  بدا  زا  ار ، نآ  دـنا و  هتـشون  جـح » کـسانم   » باـتک رد  بهاذـم ، همه ي  ءاـملع  هـک  تـسا  يروهـشم 
هنیدـم لخاد  دـیوگ : یم  یبتع  دـنا ، هدومن  رکذ  دوخ  ياه  باتک  رد  نارگید  و  نکاـسلا » مارغلا  ریثم   » باـتک رد  يزوج  نبا  شخیراـت و 

ربق رانک  دش  دراو  یبرع  متـسشن ، رهطم  ربق  لباقم  هدومن و  ترایز  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا   ) ربمغیپ رهطم  ربق  ترایز  هب  مدمآ  مدش ،
هدومن و لزان  وت  رب  لاعتم  دنوادخ  قداص  یباتک  ادخ ! ياه  لوسر  نیرتهب  يا  تفگ : هداتسیا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  رهطم 

: هدومرف باتک  نآ  رد 
ادـخ و زا  دنتـساوخ  یم  شزرمآ  وت و  دزن  دـندمآ  یم  دـندومن  متـس  دوـخ  هب  هک  یماـگنه  ناـشیا  رگا  و  اوـملظ »............  ذا  مّهنا  وـل  «و 

راتـساوخ هک  یلاح  رد  مدمآ  نم  هللا ! لوسر  ای  نابرهم . هدنریذپ ي  هبوت  ار  ادخ  دـنتفای  یم  انامه  ربمایپ  ناشیا  يارب  تساوخ  یم  شزرمآ 
. دناوخ يراعشا  هدومن و  هیرگ  سپس  مهد . یم  رارق  عیفش  راگدرورپ  يوس  هب  ار  وت  و  مناهانگزا ، مشزرمآ 

ننست  لها  ثیداحا  رد  روبق  ترایز 
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یم هراشا  اهنآ  زا  یشخب  هب  هک  دراد  دوجو  يرایسب  ثیداحا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا ( ربمغیپ  رهطم  ربق  ترایز  تیعورـشم  تابثا  يارب 
. مینک

زا ینهج  ملاس  نب  ۀملـسم  زا  مجعم »  » باـتک رد  يرقملا  نب  رکبوبا  و  یلاـما »  » رد ینطق  راد  و  طـسوالا »  » و ریبکلا »  » باـتک رد  یناربط  -1
ترایز دـصق  هب  دـیایب  هک  ره  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دـنا  هدومن  لقن  رمع  نبا  زا  ملاس  زا  عفان  زا  رمع  نب  هللادـیبع 

لقن نینچ  نیا  ار  ثیدح  يرقملا  نبا  مدرگ و  وا  عیفش  تمایق  زور  هک  نم  رب  تسا  راوازس  دشاب ، هتشادن  يدصقم  نم  ترایز  ریغ  هک  نم 
ظفاح دیوگ : يدوهمس  مدرگ . وا  عیفش  تمایق  زور  نم  هک  لاعتم  دنوادخ  رب  تسا  یقح  وا  يارب  نم ، ترایز  دصق  هب  دیایب  هکره  هدومن :

« هروثأملا حاحـصلا  ننـسلا   » باتک رد   ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  رهطم  ربق  ترایز  باوث  باب  رد  ار  ثیدـح  نیا  زین  نکـسلا  نبا 
یئاه ثیدح  زا  ثیدح  نیا  هک  دراد  مزال  دنک ، لقن  ار  قافتا  دروم  ياه  ثیدح  هدرک  طرش  باتک  نآ  هبطخ  لوا  رد  نوچ  هدومن و  لقن 

تایح و لاح  رد  ار  ترضح  نآ  ترایز  دوش  یم  لماش  ثیدح  نیا  قالطا  نینچمهو  دنـشاب ، هتـشاد  نآ  تحـص  رب  قافتا  همه  هک  دشاب 
. تامم

هدومن لقن  رمع  نبا  زا  دهاجم  زا  ثیل  زا  يراقلا  دوواد  نب  صفح  زا  ناشیا  ریغ  و  طسوالا »  » و ریبکلا »  » باتک رد  یناربط  ینطق و  رادلا  -2
لاح رد  هک  تسا  یسک  دننام  مندرم ، زا  دعب  دیایب  نم  ربق  ترایز  دور و  جح  هک  ره  دندومرف : ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دنا 

زا دعب  دیایب ، مباحـصا  نم و  ربق  ترایز  هب  دور و  جح  هک  ره  هدومن : لقن  نینچ  نیا  ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا  هدومن و  ترایز  ارم  متایح 
. هدومن ترایز  ارم  متایح  لاح  رد  هک  تسا  یسک  دننام  مندرم 

: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکاربمایپ دنک : یم  لقن  هدیرب  -3
ملسم 2/672 حیحص  . ) دینک ترایز  ار  اهنآ  نونکا  مدوب ، هدرک  یهن  اهربق  ترایز  زا  ار  امش  نم  اهوروزف » روبقلا  ةرایزلا  نع  مکتیهن  ینا  »

مکاح 1/375) كردتسم 
اهربق ترایز  هک  دوب  نیا  مالسا  يادتبا  رد  رما  نیا  ِّرس  دیاش  دناد ... یم  ادخ  و  دنا : هتشون  نینچ  ننست  لها  ءاملع  ثیدح  نیا  حیـضوت  رد 
مکاح كردتـسم  . ) داد نامرف  روبق  ترایز  هب  ار  ناـنآ  دـیدرگ  يوق  مالـسا  نوچ  و  دـش ، یم  داـهج  زا  سرت  بجوم  تاوما  يروآداـی  و 

یقهیب 4/77) ننس  دئاوزلا 3/58  عمجم   1/375
تسیرگ و ردام  ربق  رانک  رد  تفر . بهو ] رتخد  هنمآ   ] شردام ربق  ترایز  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمایپ  دنک : یم  لقن  هریهوبا  -4

دای هب  ار  ترخآ  اریز  دـیورب ، اهربق  ترایز  هب  هرخالاب . مکرکذـت  اهنإف  روبقلا  روزف  دومرف : هاگنآ  دـنداتفا . هیرگ  هب  زین  ترـضح  ناـیفارطا 
4 ص490) دلج مولعلا  ءایحا  دلج 1 ص500  هجام  نبا  ننس  . ) دروآ یم  امش 

ادخ لوسر  راوج  رد  دیامن ، ترایز  ار  ادخ  لوسر  ربق  هک  یسک  : » دندومرف مالسلا )  هیلع  یلع ( ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  رکاسع  نبا  -5
یناکوش 4/326) راطوالا ، لین  . ) دوب دهاوخ 

ره ۀمایقلا » موی  ًاعیفـش  وأ  ًادیهـش  هل  تنک  هنیدملا  یف  ینراز  نم  : » دندومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  سنا  -6
ماقسلا ص27) ءافش  لامعلا 15/652  لزنک  . ) دوب مهاوخ  تمایق  زور  رد  عیفش ) ای   ) دهاش وا  يارب  دیامن ، ترایز  ارم  هنیدم  رد  سک 

رد وا  ملع  يدایز  هب  شفیلأت  هک  یکبسلا  نسحلاوبا  نیدلا  یقت  خیـشلا  ةاضقلا  یـضاق  نآ  تیعورـشم  رب  ناناملـسم  عامجا  روبق و  ترایز 
ماقسلا ءافش   » ار باتک  نآ  مسا  و  ترایز ، دصق  هب  ندرک  ترفاسم  ترایز و  تلیضف  رد  تسا  هتشون  یباتک  دهد ، یم  یهاوگ  متشه  نرق 

مرکا ربمغیپ  نیلـسرملادیس  ترایز  تسا : تالمج  نیا  هتـشون  باتک  نآ  همدقم  رد  وا  هک  یبلاطم  هلمج  زا  هدیمان ، مانالا » ریخ  ترایز  یف 
ناـیملاع راـگدرورپ  يوس  هب  اـه  بّرقت  نیرتگرزب  زا  ترـضح  نآ  تراـیز  يارب  نیمز  فارطا  زا  ندومن  ترفاـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا
دنوادخ هک  یلبنح  هیمیت  نبا  دیوگ : ناجلا » هکئالملا و  ءایبنألا و  ۀیؤرب  نافرعلا  لها  فاحتا   » باتک رد  یسربلا  دّمحم  خیش  مامالا ، خیشلا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  ترایز  يارب  ندرک  ترفاسم  هدومن : ءاعدا  هدرک ، یگرزب  تراسج  دـنک  هلماعم  وا  اب  شلدـع  اب  لاعتم 
تهارک نآ  ندینش  زا  شوگ  هک  تسا  هتفگ  یتاملک  تسا و  تیصعم  رفـس  نوچ  دوش  یمن  هتـسکش  ترفاسم  نیا  رد  زامن  تسا و  مارح  (

. تشگرب شدوخ  هب  شمالک  يدب  هرخالاب  تسا و  رفنتم  نآ  زا  عبط  و 
دنوادخ هک  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دعب  ضایع » یضاقلا  ءافـش  حرـشلا  یف  ضایرلا  میـسن   » باتک رد  يرـصملا  یجافخلا  دمحا  نیدلا  باهش 

نبا شدرگاش  هیمیت و  نبا  دش  ببس  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  دنداد ، رارق  دجاسم  ار  ناشناربمایپ  ياهربق  هک  ار  يراصن  دوهی و  دنک  تنعل 
تشز مالک  نآ  دسیونب و  وا  ّدر  رد  یلقتسم  باتک  یکبس  دنهد و  رفک  تبسن  وا  هب  ءاملع  دوش  ببـس  هک  دنیوگب  یتشز  رایـسب  مالک  میق 
یتروص رد  تسا  مارح  ترـضح  نآ  ترایز  دـصق  هب  ندومن  ترفاسم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  ترایز  هتفگ : هک  تسا  نیا 

: هتفگ رعاش  هک  تسا  نانچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ربق  هک 
بلطلا  یهتنی  یجرملا  کلذ  دنع  بجنلا و  لحرتلا  ًاقح  یحولا  طبهمل 

. دسر یم  دوخ  بولطم  هب  راودیما  هک  تسا  ناکم  نآ  رد  يوق و  نارتش  هلیسوب  درک  چوک  تسا  راوازس  یحو  ندمآورف  لحم  هب 
يارب هکنآ  زا  دعب  مرکملا » ربقلا  ةرایز  یف  مظنملا  رهوجلا   » باتک رد  قعاوصلا »  » باتک بحاص  یعفاشلا  یکلملا  یمثیهلا  رجح  نب  دمحا 

: دوش هتفگ  رگا  تسا ، هتفگ  هدومن  رکذ  تسا  عامجا  اهنآ  هلمج  زا  هک  یئاـه  لـیلد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ( ربمغیپ  ربق  ندوب  عورـشم 
ءاملع زا  هک  هیمیت  نبا  هکنیا  اب  دـیا  هدومن  ترـضح  نآ  ترایز  دـصق  هب  ندومن  ترفاسم  تراـیز و  ّتیعورـشم  رب  عاـمجا  ءاـعدا  هنوگچ 

، تسا رفنتم  نآ  زا  عبط  دراد و  راکنا  شندینش  زا  شوگ  هک  هدروآ  تهج  نیا  رب  یتالالدتسا  تسا و  هدرک  راکنا  تساه  یلبنح  نیرخأتم 
نوچ دوش  یمن  هتسکش  نآ  رد  زامن  تسا و  قافتا  عامجا و  دروم  ترـضح  نآ  ترایز  دصق  هب  رفـس  تمرح  هدرک  نامگ  هیمیت  نبا  هکلب 

صاخـشا زا  یـضعب  تسا و  یگتخاس  هدـش ، دراو  ترـضح  نآ  ترایز  هرابرد ي  هک  یئاه  ثیدـح  همه ي  هتفگ : تسا و  تیـصعم  رفس 
هتفگ هب  ینید  روما  رد  ناوتب  ای  دشاب  رظن  دروم  هک  تسین  یـسک  هیمیت  نبا  دوش : هتفگ  دـیاب  مالک  نیا  باوج  رد  ؛ دـنا هدومن  وا  زا  تعباتم 

شزغل ّدر و  ار  وا  شزرا  یب  ياه  لیلد  باوج و  ار  وا  هدـساف ي  تاملک  هک  یئاملع  زا  یتعامج  هدومرف ي  قباـطم  داد و  ّتیمها  وا  ياـه 
هتـشادرب وا  زا  ار  شتمحرم  رظن  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدنب  هیمیت  نبا  دنا ، هدومن  نایب  ار  وا  تشز  تاّمهوت  تاهابتـشا و  رهاظ و  ار  وا  ياه 

زا تسپ و  ار  دوخ  هتـشادن و  كاب  ءارتفا  غورد و  نتفگ  زا  هدناشوپ ، دوخ  هب  يراوخ  تلذ و  سابل  هداتفا و  تیاوغ  تلالـض و  يداو  رد  و 
. تسا قافتا  دروم  شتماما  حالـص و  داهتجا و  تلالج و  هک  یکبـسلا  یقتلا  مانالا  ملاع  مالـسالا  خیـش  و  هدومن ، مورحم  دنوادخ  تمحر 

. تسا هتشون  وا  راتفگ  ّدر  رب  دیفم  بلاطم  حضاو و  ياه  لیلد  اب  لقتسم  یباتکو  هدومن ، مادقا  وا  راتفگ  ّدر  يارب 
تسا ترایز  تیعورشم  رب  لاد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا ( ربمغیپ  ربق  ترایز  هرابرد ي  ننـست  لها  ياوشیپ  ماما  راهچ  ياوتف  نینچمه  و 

هب لوا  رگا  دـنور و  هکم  هب  لوا  هک  تسا  نآ  رتهب  هدـش ، تیاکح  هفینح  وبا  زا  هک  دـسیون  یم  ءافولا » ءافو   » رد يدوهمـس  هک  هنوگناـمه 
. دننک مالس  دنتسیاب  هلبق  ربق و  نیب  هدمآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مرکا ( ربمغیپ  ربق  کیدزن  سپ  تسا . زیاج  زین  دنیآ  هنیدم 

راتفگ دننام  هب  زین  نویباهو  هتفگ ي  نیا  دنادب و  مارح  ار  روبق  ترایز  هک  درادن  دوجو  یعامجا  چـیه  دـش  مولعم  بلاطم  نیا  نایب  اب  سپ 
. تسین شیب  یعارتفا  غورد و  ناشرگید 

روبق ترایز  تیعورشم  رب  لقع  لیلد  اّما 
تمظع رد  تسا و  میظعت  زا  یعون  ترایز  تسا و  وکین  هداد  تمظع  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  نداد  تمظع  دنک  یم  مکح  ناسنا  هب  لقع 

. تسا نآ  نارکنم  یتسپ  يراوخ و  مالسا و  رئاعش  میظعت  ترایز ، ریغ  ترایز و  ببس  هب  ترضح  نآ  نداد 
لاح رد  تسا ، تباث  مالسا  سدقم  نید  رد  شتایح  لاح  رد  بانج  نآ  تمدخ  هب  ندیسر  ترضح و  نآ  ترایز  ناحجر  هک  روطنامه  و 

يزیچ لقع  رد  و  دراد . ترـضح  نآ  یخزرب  تایح  رب  دراد  تلالد  هک  یتایاور  هظحالم  اب  ًاصوصخ  تسا  حجار  زین  ترـضح  نآ  تامم 
دنوادـخ هک  ار  یـسک  نداد  تمظع  دـناد  یم  وکین  لقع  هکلب  دوش ، یمن  تفاـی  دـشاب  ترـضح  نآ  تراـیز  زا  حـبق  بجوم  اـی  عناـم  هک 
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حیبق اهنت  هن  هتشگ  ایند  رد  نانآ  تداعس  هب  ندیسر  ببـس  هدومن و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  ندومن  مارتحا  هداد و  تمظع 
. تسه مه  بولطم  هکلب  تسین 

نیا نیرکنم  درادن و  يداریا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ ( لوسر  ترایز  لقع  عامجا و  تنـس و  نآرق و  قبط  تشگ  مولعم  ناگمه  رب  سپ 
. دنرادن یلوبق  لباق  یعطق و  لیلد  ناشفرح  تابثا  يارب  مالک 

نویباهو نیب  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینموملا  ریما  هدش  شومارف  لئاضف   : موس لصف 

نویباهو نایاوشیپ  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هتـسناد بجاو  ار  اهنآ  زا  تیعبت  مارح و  ار  اهنآ  هب  تناهاو  دنتـسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هباحـص ي  تسادق  هب  لئاق  نویباهو 
یفرعم هباحـص  ناوریپ  زا  زین  ار  دوخو  دشاب ،  هلاو  هیلع  هللا  لص  ادخ  ربمغیپ  هباحـص  وریپ  هک  تسا  یهورگ  یجان  هورگ  اهنت  دنلئاقو  دـنا ،

تافلخت نآ  زا  یکی  هک   ، دـننک یم  لمع  نآ  فـالخو  هتفرگ  هدـیدان  ار  هباحـص  لاـمعا  زا  يرایـسب  هک  تسا  یتلاـح  رد  نیاو  دـننک  یم 
نایبو مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  تبحم  نویباـهو ) ) اـهنا هک  ارچ   ، تسا ملـسو  هلاو  هیلع  هللا  لـص  ادـخ  ربمغیپ  تیب  لـها  قح  رد  فلخت  ،

هکیلاح رد  دـندیرب . رـس  ار  يروک  نذوم   ، شتیب لها  مرکا و  ربمغیپ  لئاضف  نایب  مرج  هب  یناـمز  هک  ارچ   ، دـنناد یم  مارح  ار  اـهنا  لـئاضف 
نینمؤملاریما تمظع  هب  فارتعا  دنتشاد ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  اب  هک  يدایز  ینمـشد  دوجو  اب  هیواعم  نامثع و  رمع و  رکبوبا و 

هک مالـسا  نایعدم  یل  و  دـندومن ، یفرعم  مالـسا  نید  تابجاو  زا  ار  اهنآ  هب  تبحم  راهظا  دـندومن و  شنیرهاط  دالوا  مالـسلا و  هیلع  یلع 
زین ار  هلاو  هیلع  هللا  لص  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  هب  یتسود  راهظا  تبحم و  هدومن و  تلفغ  هباحـص  شور  نیا  زا  دنناوخ  یم  یفلـس  ار  دوخ 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  ناگرزب  راتفگ  هب  یهارمگو  تلالض  باوخ  زا  اهنآ  يرادیب  يارب  لصف  نیا  رد  اذل  دنا . هدش  رکنم 
: تفگ هک  هدومن  لقن  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  -1
... بلاط یبا  نب  یلع  نم  زاوجب  ّالا  دحا  اهزوجی  ۀبقعل ال  طارصلا  یلع  ّنا ،

نازیملا ناسل  . ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  روبع  زاوج  اـب  رگم  درذـگن  نآ  زا  يدـحا  هک  دـشاب  یگنت ) ریـسم   ) يا هندرگ  طارـص  لـپ  رب  اـنامه 
ص111) ، 4 دلج

: دسیون یم  ًارجا »... هیلع  مکلئسا  لق ال  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  یطویس  همالع  -2
دینک تبقارم  يراتفرـشوخ و  هتیب » لـها  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ًادـمحم  اوبقرا  : » تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  رکبوبا  زا  يراـخب 

روثنملا 6/7) ّرد  ریسفت   ) شتیب لها  هرابرد ي  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
هب ار  نآ  یملید  دسیون : یم  هّیلو » یلعف  هّیلو  تنک  نم   » ثیدح لیذ  یطویس » عماج  حرش  ریدقلا ـ  نغض   » رد يوانم  فؤرلا  دبع  همالع  -3

ینعی ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  هرتع  یلع  تسا : هتفگ  رکبوبا  لـیلد  نیمه  هب  هدرک و  تیاور  هّیلو » یلعف  هیبن  تنک  نم   » ظـفل
ناگراتـس اهنآ  هک  ارچ  دومرف ، اهنآ  زا  يوریپ  اهنادب و  کسمت  هب  دیکأت  راداو و  ار  تما  ربمایپ ، هک  دشاب  یناسک  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 

ریدقلا 6/218) ضیف  . ) دش دهاوخ  تیاده  دیامن  ادتقا  اهنادب  هک  یسک  دندومنهر و 
ار يردارب  توخا و  مسارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ : رمع  هک  تسا  هدروآ  لبنح ـ  دـمحا  ننـست  لها  ثّدـحم  گرزب  -4
ای تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دشن . یفرعم  یلع  يارب  يردارب  دیـسر و  نایاپب  هب  راک  ات  دومن  كرت  ار  یلع  درک و  رارقرب  ناناملـسم  نیب 

؟ مدرک كرت  ارت  يرادـنپ  ور  هچ  زا  دومرف : ربماـیپ  يدرک ! كرت  ارم  اـما  يدوـمن  رارقرب  ناناملـسم  دارفا  نیب  ار  توـخا  مسارم  هللا  لوـسر 
: دومرف هاگنآ  مدوخ . يارب  مدومن  كرت  ارت  انامه 

سپ وت ، ردارب  نم  ینم و  ردارب  وت  . ) باّذک ّالا  يدعب  اهیعّدی  ال  هلوسر ، وخأ  هللادـبع و  انأ  لقف  دـحا  كرکاذ  ناف  كوخا ، انأ  یخا و  تنا 
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دنکن ار  ماقم  نیا  ياعدا  نم  زا  دعب  یـسک  زگره  متـسه ، شلوسر  رداربو  ادخ  هدـنب  نم  وگب  تفگ ، نخـس  وت  اب  هراب  نیا  رد  یـسک  رگا 
هبحاصلا 2/617 ح 1055) لئاضف  . ) وگغورد باّذک  رگم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ  هک  هدومن  لـقن  باـطخ  نب  رمع  زا  دنـس  رکذ  اـب  نارگید  یمزراوـخ و  بیطخ  همـالع  -5
دنوادخ شرع  شفقـس  هک  دنـشاب  یگنر  دیفـس  ءاضیب و  هّبق  رد  سدق ، هاگیاج  هریظح و  رد  نیـسح  و  نسح ، همطاف ، یلع ، کش  نودـب  »

(11 لصف بقانم ص214 ، . ) تسا نامحر 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ ، هک  هدومن  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  ینس  نیثدحم  مالعا  زا  ینادمه  یملید  هیوریـش  نبا  -6
دلج 2 ثیدح 2723  رابخالا ، سودرف  . ) تسا شتآ  زا  یئاهر  هیامودنـس  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  رانلا » نم  ةءارب  ّیلع  ّبح  دومرف : هلآ 

يوانم ص67) قئاقحلا  زنک 
: دندومرف ربیخ  گنج  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  هک  هدومن  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  دنس  رکذ  اب  یمزراوخ  بیطخ  - 7
هب يدج  روطب  وا  دنراد ، تسود  ار  وا  مه  شلوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرم  تسدب  ار  مچرپ  ادرف  »

تمـس لیئاکیم  دشاب و  شتـسار  فرط  لیئربج  دـیامرف ، تیانع  يزوریپ  وا  هلیـسوب  دـنوادخ  دـنک ، رارف  هکنیا  هن  دور ، نمـشد  یئورایور 
دش حبص  نوچ  و  دندنارورپ . یم  رس  رد  ار  تیرومأم  ماقم و  نیدب  فرـشت  يزورآ  هکیلاح  رد  دندنارذگ  ار  بش  ناناملـسم  سپ  شپچ ،

سپ دـیروایب ، ار  يو  دومرف  هدـش . درد  مشچ  راـچد  وا  دـنتفگ : تساـجک ؟ بلاـط  یبا  نب  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
نهد بآ  اب  دش  ربمایپ  کیدزن  نوچ  ایب و  نم  کیدزن  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندروآ  ار  شترـضح  هک  یماگنه 
ربمایپ سپ  هتـشادن ، درد  مشچ  هقباس  ایوگ  هکنانچنآ  تساخرب  اج  زا  ملاس  ناگدـید  اب  عقوم  نیا  رد  دومن ، شلاـم  حـسم و  ار  شنامـشچ 

حتف ار  ربـیخ  تشک و  ار  دوـهی - عاجـش  وـجگنج و  ناوـلهپ  گرزب  بحرم ـ  مه  وا  داد ، وا  هب  ار  مچرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
لامعلا 13/123) لزنک  لصف 16 . بقانم ص105  . ) دومن

رگا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : هک  دـنک  یم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ینادـمه  نیدـلا  باهـش  نب  یلع  دیـس  همالع  -8
یبرقلا ةدوـم  . ) درک یمن  قـلخ  ار  مـنهج )  ) شتآ دـنوادخ  دـندرک  یم  بلاـط  یبا  نـب  یلع  یتـسود  رب  عـمجت  یئاـمهدرگ و  هـمه  مدرم 

( ناتسکاپ پاچ  يذمرت ص122  یفشک  حلاص  دمحم  يردلا  بکوک  8 ص57 . ثیدح
هب سپ  متفر ، یم  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یضعب  رد  باطخ  نب  رمع  اب  تفگ : هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  دنس  رکذ  اب  رکاسع  نبا  همالع  -9
نم دـندرکن . امـش  روما  رد  تماعز  يدـصتم  ار  وا  هک  دـندرک . دادـملق  کچوک  ار  یلع )  ) تقیفر موق ، مرادـنپ  سابع  نبا  يا  تفگ : نم 
هکم لها  رب  نآ  ندناوخ  تئارب و  هروس  غالبا  يارب  رکبوبا ) لزع  اب   ) ار يو  هک  یماگنه  درکن  دادملق  کچوک  ار  وا  دـنوادخ  هللا  متفگ و 
یبا نب  یلع  هب  هلاو  هیلع  هللا  لص  ادخ  لوسر  هک  مدینـش  دوخ  نم  هللاو  یئوگ ، یم  هک  دشاب  نیمه  باوص  تفگ  رمع  سپ  دومن . باختنا 

ار ادخ  هک  یسک  و  هتشاد ، تسود  ار  ادخ  دراد  تسود  ارم  هک  یسک  و  هتـشاد ، تسود  ارم  دراد  تسود  ارت  هک  یـسک  تفگ : یم  بلاط 
يدنه 13/109) یقتم  لامعلا  لزنک  قشمد 43/985 ـ  خیرات  . ) دیامن تشهب  لخاد  ار  وا  دراد  تسود 

ارت هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ  هک  هدومن  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  يذمرت  یفـشک  حلاص  دمحم  دیـس  همالع  -10
هتـشاد لد  رد  ارت  هنیک  ضغب و  هکیلاح  رد  دریمب  هک  یـسک  و  دوب ، دـهاوخ  اهنآ  هجرد  رد  ناربمایپ  اـب  تماـیق  زور  یلع ، يا  دراد  تسود 

هیوضترملا ص117) بقانم  ص125 ، يردلا ، بکوک  . ) ینارصن ای  دشاب  يدوهی  گرم  شگرم  هک  تسین  یکاب  ار  وا  سپ  دشاب 
ییحی مدوب و  هداتسیا  نومأم  رـس  يالاب  نم  تفگ : هک  هدومن  لقن  دیـشر  مالغ  یلوم و  سنوی  زا  دنـس  رکذ  اب  یقـشمد  رکاسع  همالع  -11
مدینش دیوگ : یم  دیشر  مردپ )  ) مدینش تفگ  نومأم  سپ  دمآ . نایم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لضف  زا  نخـس  هک  تشاد  روضح  مه  مثکا  نب 
عوجر نامثع  دیوگ : یم  سابع  نبا  مدینش  دیوگ : یم  مدج  مدینش  دیوگ : یم  مردپ  مدینـش  دیوگ : یم  روصنم  مدینـش  دیوگ : یم  يدهم 

ور هچ  زا  تفگ : ناـمثع ، هب  نخـس  يور  اـب  یلع  سپ  دـنک . یم  قـیمع  هاـگن  هدـش و  هریخ  وا  هب  ناـمثع  دـش  هجوـتم  یلع  درک و  یلع  هب 
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. نامثع يا  ینک ؟ یم  هاگن  نم  هب  هنوگنیا 
. تسا تدابع  یلع  تروص  هب  هاگن  ةدابع » یّلع  هجو )  ) یلا رظّنلا  : » دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  داد ، خـساپ  نامثع 

یطویس 1/96) ءافلخلا  خیرات  ریثک 7/358  نبا  خیرات  قشمد - خیرات  )
اب دـش  یم  لاؤس  يو  زا  اـی  داـتفا  یم  قاـفتا  وا  يارب  هک  یلئاـسم  هراـبرد ي  هیواـعم  تسا : هتـشون  یبطرق  ربلا  دـبع  نبا  خروم  همـالع  -12
وا عالطا  هب  ترـضح  نآ  لتق  ربخ  نوچ  سپ  دـننک  لاؤس  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ات  تساوخ  یم  اهنآ  زا  دوخ  نایانـشآ  هب  يا  هماـن  نداتـسرف 

(. تفر نایم  زا  ملع  هقف و  بلاطوبا  رسپ  گرم  اب  : ) تفگ دیسر 
دوـخ هب  ارم  تفگ : هیواـعم  دـنریذپ . یمن  وـت  زا  ار  فرح  نیا  ماـش  مدرم  تفگ : دوـب  سلجم  رد  رـضاح  هک  هـبتع  شردارب  عـقوم  نـیارد 

( ءافلخ هاگدید  زا  یلع  نینمؤملاریما  ماما  باتک  زا  لقن  هب  باعیتسا 2/463   ) راذگاو
ناک ًادحا  ّنأ  انملع  ام  : » تفگ هک  هدومن  لقن  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  هیودرم  نبا  ظفاح  هطـساوب  دنـس  رکذ  اب  یمزراوخ  بیطخ  همالع  -13

هک میتخانـشن  ار  يدـحا  ربمغیپ  زا  دـعب  تما  نیا  نیب  رد  ام  بلاـط » یبا  نب  ّیلع  نم  دـهزأ  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  یبّنلا  دـعب  ۀـمألا  هذـه  یف 
(3 ثیدح مهد  لصف  یمزراوخ ص67  بقانم  . ) دشاب بلاط  یبا  نب  یلع  زا  رتدهاز 

لقن دنناد  یم  هباحص  نیعبات  هباحص و  ار  اهنآ  نویباهو  هک  يدارفا  طسوت  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لئاضف  زا  يا  هرذ  اهنت  اه  نیا 
دـشاب یمن  كرـش  ناشیا  لباقم  رد  عضاوتو  ناشیا  لئاضف  نایبو  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  تبحم و  هک  دـشاب  تجح  ناـگمه  رب  اـت  ، دـش

دنیوگ . یم  غورد  زین ، دوخ  يوریپ  ياعدا  رد  هباحص  زا  يوریپ  نایعدمو 

هقباسم تالاؤس 

؟ تفای راشتنا  یسک  هچ  طسوت  ینرق و  هچ  رد  ادتبا  نّویباهو  دئاقع  1 ـ
هچ تیباهو  راذگ  هیاپ  نرق 13 2 ـ دوعس ، نب  دمحم  نرق 14 د ) زاب ، نب  نرق 7 ج ) هیمیت ، نبا  نرق 12 ب ) باهولادبع ، نب  دمحم  فلا )

؟ درک ینلع  ار  دوخ  تیلاعف  یلاس  هچ  رد  تسا و  یسک 
1153 باهولادبع ، نب  دمحم  668 ب ) هیمیت ، نبا  فلا )

؟ دشاب یم  هچ  تدابع  یقطنم  فیرعت  1150 3 ـ یناعنص ، 1115 د ) باهولادبع ، نب  دمحم  ج )
دریگ همشچرس  تیهولا  هب  داقتعا  زا  هک  ینابز  یظفل و  ای  یلمع و  عوضخ  فلا )

عضاوت عوضخ و  ب )
عضاوت اب  هارمه  تبحم  ج )

وا هیحاـن  زا  رافغتـسا  تساوخ  رد  ربـمغیپ و  دزن  ندـمآ  هب  فظوم  مدرم  نآرق  تاـیآ  زا  کـی  مادـک  قـبط  تبحم 4 ـ اـب  هارمه  هدجـس  د )
؟ دنتسه

57 بازحا ، 54 ب ) هدئام ، فلا )
نیب زا  ایند  دندومرف ، ملسو  هلاو  هیلع  هللا  لص  مرکا  لوسر  هدروآ  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  دمحا  هچنآ  قبط  92 5 ـ فسوی ، 64 د ) ءاسن ، ج )

. دوش برع  تسا .........  نم  دننامه ........  وا  مسا  هک  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دور  یمن 
کلام مسا ، هاشداپ ب ) ردپ ، مسا  فلا )

هیآ هروس .......  هب  قلعتم  دوش ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  نتـسج  كربت  تابثا  رد  هک  یتاـیآ  زا  یکی  کلام 6 ـ ردـپ ، مسا  هفیلخ د )  مسا ، ج )
. دشاب یم  ......... 

هیآ 57 هرقب ، هیآ 92 ب ) فسوی ، فلا )
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. تسا زیاج  دنوادخ  نذا  هب  یهلا  ءایلوا  یبیغ  هطلس ي  هب  داقتعا  هیآ .......  هروس ......  قبط  هیآ 64 7 ـ ءاسن ، هیآ 49 د ) نارمع ، لآ  ج )
هیآ 49 نارمع ، لآ  هیآ 80 ب ) نارمع ، لآ  فلا )

؟ دندوب یناسک  هچ  دندومن  ربمغیپ  ربق  رانک  رد  يا  هراوید  نتخاس  ریمعت و  هب  مادقا  هک  یناسک  نیلوا  هیآ 8 8 ـ لمن ، هیآ 90 د ) هرقب ، ج )
نامثع رمع ، هشیاع ب) رمع ، فلا )

هک یـسک  یلع  ای  دـندومرف : ملـسو ) هلاو  هیلع  هللا  لـص   ) ادـخ لوسر  یفتقملا 9 ـ زیزعلادـبع ، نب  رمع  زیزعلادـبع د ) نـب  رمع  هشیاـع ، ج )
. تسا هدرک  يرای  يانب ..................  رد  ار  هک .................  تسا  نآ  دننام  دیامن  ریمعت  ار  امش  ياهربق 

هبعک ارم ، هبعک ب ) میهاربا ، فلا )
ناج هب  لاعتم  دـنوادخ  نآرق  ياـه  هروس  زا  کیمادـک  رد  سدـقملا 10 ـ تیب  لوسر ، ترـضح  سدـقملا د ) تیب  دواد ، نب  نامیلـس  ج )

؟ تسا هدروخ  مسق  ربمغیپ 
هیآ 72 رجح ، هیآ 1 ب ) ملق ، فلا )

رذن تسا و  كرش  هتسناد  روما  ءایـشا و  و ......  ار ........  وا  هک  یتروص  رد  دنوادخ  ریغ  يارب  رذن  34 11 ـ هیآ هط ، هیآ 58 د ) رجح ، ج )
. دوش ءادها  ترضح  نآ  سدقم  دوجوب  لمع  نآ  هک ........  تسانعم  نیا  هب  یهلا  ءایلوا  ربمایپ و  يارب 

باوث رادمامز ، کلام و  باوث ب ) ریدم ، نمؤم و  فلا )
فهک باحـصا  ربق  رب  دـندرک و  ادـیپ  هبلغ  هک  یناسک  نآ  فهک ، هروس ي  قبط  باوث 12 ـ قازر ، قلاخ و  باوث د ) ریدـم ، کـلام و  ج )

؟ دندوب یناسک  هچ  دنتخاس  يدجسم 
نانآ ناطلس  ناناملسم و  نارفاک ب ) فلا )

؟ دشاب یم  يزیچ  هچ  میرم  هروس ي  رد  دهع  زا  روظنم  فهک 13 ـ باحصا  ماوقا  نیقفانم د ) ج )
اوقت ای  نامیا  ملع ب ) ای  حلاص  لمع  فلا )

هلاو هیلع  هللا  لـص   ) ادـخ لوسر  زا  رمع  هک  یمـالک  قبط  بش 14 ـ زامن  ای  حـلاص  لمع  تعافـش د ) رد  نذا  ای  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  ج )
. تسا منهج  شتآ  زا  .................. و  ................... مالسلا هیلع  یلع  بح  هدرک ، لقن  ملسو )

مقت ال   )) زا روظنم  يواضیب  ریـسفت  قبط  يدازآو 15 ـ نامیا  تاجن د ) هیامو  اهیبوخ  ساسا  رپسو ج) كالم  یئاـهر ب) هیاـم  دنـس و  ( فلا
؟ تسیچ هربق )) یلع 

ندناوخ نیقلت  زامن ب ) ترایز و  فلا )
تیم 8ـ زامن  ترایز د ) نفد و  ج )

1ـ
9ـ2ـ

10ـ3ـ
11ـ4ـ
12ـ5ـ
13ـ6ـ

14ـ
7 ـ 15 ـ

...................................... ردپ مان  یگداوناخ ....................................... مان  مان ................................. 
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......................................................................... همانسانش هرامش  دلوت ....................................... لاس 
 ...................................................................................................................................... تباث نفلت 

یتسپدک .............................................................................................................................. سردآ و 
 ...................................................................................................................... هینیسح ای  دجسم  مان 

اه یقرواپ 

ص 182. مجنپ ، دلج  دمحا ، ماما  دنسم  . 1
ص 148. دلج 3 ، مکاح ، كردتسم  . 2

.1/33 يدزی حابصم  یقت  دمحم   ، هفسلف شزومآ  . 3
ص279 ،ج5 ، نازیملا ریسفت  . 4

. تادامج نداعم و  باب  رخآ  ص 197 ، ج 57 ، راحب ، . 5
، دنک ناسحا  شردام  ردپ و  هب  هک  یسک  ياعد  تباجا  باب  رد  مراهچ  ءزج  يراخب  حیحص  رد  هک  یثیدح  هب  تسا  هراشا  راغ  ثیدح  . 6

يراغ هب  تفرگ  يدیدش  ناراب  دنتفر  یم  مه  اب  رفن  هس  هک  یماگنه  دندومرف : هک  هدومن  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
لمع رگا  تفگ  اهنآ  زا  یکی  دش . هتـسب  اهنآ  رب  هار  داتفا  راغ  برد  هب  هدـمآ  دورف  هوک  زا  یگرزب  گنـس  هاگان  دـندش . هدـنهانپ  هوک  رد 
یناد یم  وت  ایادخ ! راب  تفگ : اهنآ  زارفن  کی  دوشب . ام  يارب  یشیاشگ  دیاش  میناوخب  لمع  نآ  هلیسوب  ار  دنوادخ  میـشاب  هتـشاد  یحلاص 

یم تاعارم  رتشیب  مکچوک  ياه  هچب  زا  ار  ردام  ردپ و  بناج  هشیمه  کچوک ، هچب  رتخد  دنچ  متـشاد و  يا  هدروخ  لاس  ردام  ردپ و  نم 
ثعاب دایز  راک  بش  کی  میاه ، هچب  هب  دعب  مداد  یم  دوخ  ردام  ردپ و  هب  لوا  مدیشود  یم  ریش  نادنفـسوگ  زا  مدمآ  یم  اه  بش  مدومن ،

زا ار  اهنآ  هک  دوب  راوگان  میارب  مداتـسیا . اهنآ  رـس  نیلاب  رب  مدمآ  هدیـشود  ریـش  دنا ، هتفر  باوخ  هب  مردام  ردپ و  مدـید  مدـمآ  رترید  دـش 
روط نیمه  میاه ، هچب  سپـس  دنماشایب  مردام  ردپ و  لوا  متـساوخ  یم  یلو  دـندز ، یم  دایرف  یگنـسرک  زا  میاه  هچب  منک و  رادـیب  باوخ 

وت ياضر  يارب  ار  لمع  نیا  هچ  نانچ  رگا  یناد  یم  وت  ایادـخ  دـش . علاط  حبـص  ات  دـندوب  باوخ  رد  مه  اهنآ  مداتـسیا و  اهنآ  رـس  يـالاب 
رفن تشگ . رادیدپ  نامسآ  دش و  زاب  يا  هنزور  دمآ ، تکرح  هب  گنس  هاگان  مینیبب . ار  نامسآ  ام  هک  نک  زاب  ام  يارب  یهار  ما  هداد  ماجنا 

، دراذـگب نم  راـیتخا  رد  ار  شدوخ  مدومن  اـضاقت  وا  زا  دوب . ما  هقـالع  دروم  رایـسب  متـشاد  یئومع  رتـخد  یناد  یم  وت  ایادـخ  تفگ : مّود 
دـص هدرک و  تاقالم  ار  ومع  رتخد  مدومن . يروآ  عمج  رانید  دـص  هتفر و  راک  لابند  هب  مهدـب  وا  هب  راـنید  دـص  هکنآ  طرـش  هب  تفریذـپ 

هار زا  سرتب و  ادخ  زا  تفگ : موش ، لوغـشم  وا  اب  متـساوخ  یم  یتقو  دراذـگب ،  نم  رایتخا  رد  ار  شدوخ  دـش  رـضاح  مداد . وا  هب  ار  رانید 
زاب ام  يارب  یهار  ما  هداد  ماجنا  وت  ياضر  يارب  ار  لمع  نیا  رگا  یناد  یم  وت  ایادخ  مدـش ! ادـج  وا  زا  سپ  وشم ! لمع  نیا  بکترم  مارح 

، مداد رارق  جـنرب  زا  يا  هنامیپ  ار  وا  دزم  مدرک و  ریجا  ار  رفن  کی  یناد  یم  وت  ایادـخ  تفگ : موس  رفن  درک . يرگید  تکرح  گنـس  نک ،
زا متشاک و  ار  جنرب  رادقم  نآ  نم  تفر . درک و  یلیم  یب  راهظا  تفرگن و  مداد  وا  هب  ار  جنرب  رادقم  تساوخ ، ار  شدزم  دش  مامت  شراک 

تـساوخ ار  شدزم  دمآ  درم  نآ  تشذگ  یئاهلاس  مدومن ، ریجا  اهواگ  ندینارچ  يارب  زین  ار  رفن  کی  مدیرخ و  واگ  يرادـقم  نآ  لصاح 
منک یمن  هرخـسم  متفگ  هدـب ! ار  مزور  نآ  دزم  ینک ؟ یم  هرخـسم  ارم  تفگ : نک ! فرـصت  تسوت  قح  ناـپوچ  نآ  اـب  اـهواگ  نآ  متفگ 

هب گنـس  نک ! زاـب  اـم  يارب  يرتـشیب  هار  ما ، هدرک  وـت  ياـضر  يارب  ار  لـمع  نیا  رگا  ایادـخ ! درک . فرـصت  ار  همه  تسا ، ناـمه  تدزم 
. داتفا يرگید  فرط  هب  راغ  برد  زا  هدمآ ، تکرح 

صرشع 11) ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  هیافک  -) 7
( یئاسن حیحصو  يذمرت  حیحص  ءایلوالا ، هیلح  -) 8
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6ص4 دلج ملسم  حیحص  -9
2ص 139) دلج نیطمسلا  دئاوف  -) 10

1ص 376) دلج لبنح  دنسم  - ) 11
2ص 44) دلج هدوملا  عیبانی  لبنح - دمحا  دنسم  - ) 12

3ص 383) دلج هدوملا  عیبانی  - ) 13

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 79زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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