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نآرق ریسفت  رد  نایبلادجم 

: هدنسیون

یناهفصا یفجن  نیسحدمحم 

: یپاچ رشان 

ریسفتلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نآرق ریسفت  رد  15نایبلادجم 

باتک 15تاصخشم 

15هراشا

مجرتم 17نخس 

17هراشا

ریسفت 17نیا 

ریسفت نیا  فلؤم  شردارب  دروم  رد  یناهفصا  یفجن  هللا  هیآ  19مالک 

فلؤم شداتسا  دروم  رد  ینیئان  یمظعلا  هللا  هیآ  21مالک 

ردپ دروم  رد  یفجن  اضردمحم  خیش  هللا  هیآ  شدنزرف  23مالک 

فلؤم دروم  رد  یفجن  يدهم  خیش  جاح  هللااهیآ  فلؤم  هدازردارب  23مالک 

لطاعلا نمزلا  یلح  باتک  رد  دنزرف  زا  يرگید  24مالک 

فلؤم دروم  رد  هعینملا  نوصحلا  رد  ءاطغلا  فشاک  یلع  خیش  جاح  هللا  هیآ  29مالک 

فلؤم شیومع  دروم  رد  تفلا  رقاب  دمحم  همالع  30نایب 

فلؤم شیدج  دروم  رد  یفجن  يداه  خیش  جاح  هللااهیآ  33مالک 

فلؤم دروم  رد  لمآلا  لما  هملکت  رد  ردص  هللااهیآ  34مالک 

فلؤم دروم  رد  نیبغارلا  هیغب  رد  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  هللااهیا  35نایب 

فلؤم دروم  رد  هعیشلا  نایعا  باتک  رد  نیما  دمحم  دیس  هللااهیآ  35نایب 

فّلؤم لاح  37حرش 

37هراشا

فّلؤم 38ناکاین 

یملع 38ماقم 

40دیتاسا

ناهفصا هب  40تشگزاب 
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فرشا فجن  هب  41رفس 

قلخ زا  ندیرب  42ببس 

راتفر 43قالخا و 

تشذگرد 44دلوت و 

خیش جاح  هّللا  هیآ  فّلؤم  دیفح  47همدقم 

47هراشا

فّلؤم 53راتفگشیپ 

53هراشا

فیلأت 55هزیگنا 

نآ رد  ندیشیدنا  نآرق و  هب  ندیزای  تسد  لّوا : 57همّدقم 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  ساسارب  ریسفت  موزل  و  عونمم ؛ يأر  هب  ریسفت  مود : 87همدقم 

تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  دزن  نآرق  ملع  همه  موس : 109همّدقم 

مراهچ 112همّدقم 

نآرق تایآ  یّلک  يدنب  میسقت  مجنپ : 128همّدقم 

تسا زیچ  همه  رگنایب  نآرق  مشش : 137همّدقم 

نآرق يروآ  عمج  رد  تایاور  زا  یشخب  متفه : 141همّدقم 

دش لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  تیاور : حیضوت  متشه : 143همّدقم 

نآ هب  طوبرم  یتاکن  نآرق و  لوزن  ماگنه  مهن : 147همّدقم 

شیوخ لها  يارب  شندرک  تعافش  تمایق و  رد  نآرق  مّسجت  مهد : 152همدقم 

نآرق توالت  ینطاب  يرهاظ و  بادآ  زا  یشخب  مهدزای : 169همّدقم 

ریسفت نیا  رد  اه  حالطصا  اه و  شور  زا  یخرب  مهدزاود : 193همّدقم 

دمح هروس  196ریسفت 

196هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  198مسب 

ثیداحا رد  هّللا » مسب   » 198ریسفت

نآ قَّلعتم  و  ب »  » 198فرح
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« هّللا مسب   » 200يانعم

: دنوادخ مسا  هب  تناعتسا  203یگتسب 

« هّللا مسب   » فورح 206ریسفت 

تایاور هرابرد  209یشهوژپ 

: هّللا سدقم  211مان 

هّللا سّدقم  هملک  یبای  هشیر  213قاقتشا و 

یگدنب 218ِتقیقح 

تسین تاذ  مسا  223هّللا ؛

هّللا سّدقم  هملک  فورح  225ریسفت 

: میحّرلا نمحّرلا و  هرابرد  ییاه  228ثحب 

: صاخ تفص  يارب  ماع  مسا  میحر ؛ .ماع  تفص  يارب  صاخ  مسا  233نمحر ؛

: مظعا مسا  هّللا و  مسب  . 1237

: دمح هروس  زا  یشخب  هّللا  مسب  . 2239

؟ تسا هدش  هداد  رارق  هروس  لّوا  رد  هّللا  مسب  ارچ  . 3242

راک ره  زاغآ  رد  هّللا  مسب  . 4243

نیشیپ ناربمایپ  رب  هّللا  مسب  لوزن  . 5244

دنک تیاعر  هّللا  مسب  هدنیوگ  تسا  راوازس  هک  ینطاب  روما  . 6244

اهنآ تاّیصوصخ  صاوخ و  هّللا و  مسب  فورح  هرامش  . 7246

نیملاعلا بر  247دمحلا هللا 

دمح هژاو  رد  247یشهوژپ 

حدم دمح و  247قرف 

رکش دمح و  248توافت 

رکش 248ماسقا 

دراد صاصتخا  دنوادخ  هب  249دمح 

ّبَر يانعم  253حیضوت 

اه ملاع  رامش  254َملاع و 
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تسا دنوادخ  هب  صتخم  257تّیبوبر ،

اعد ماگنه  ّبر  مسا  260ریثأت 

؟ هدش رارکت  ارچ  میحَّرلا ،» ِنمحَّرلا  »261

نیدلا موی  263کلام 

نید کلم و  کلام و  263ناگژاو :

نید 263هژاو 

کلام تئارق  رد  267فالتخا 

نیدلا موی  هب  کلام  ای  کلم  268هفاضا 

وا يارب  دمح  راصحنا  اب  دنوادخ  تّیکلام  269هطبار 

هیآ نیا  یناعم  رد  271ندیشیدنا 

لامعا شجنس  سفن و  272یبایزرا 

داعم أدبم و  رب  هناگ  هس  تایآ  274تلالد 

نیعتسن كایا  دبعن و  276كایا 

تناعتسا تدابع و  هرابرد  276یشهوژپ 

لعاف رب  لوعفم  میدقت  تّلع  تدابع و  276ینعم 

؟ ارچ عمج  نابز  279هب 

؟ ارچ باطخ ، هب  تبیغ  280زا 

یگدنب تاماقم  281تقیقح و 

لد رد  یگدنب  282هاگیاج 

نتفگ نخس  282عقوم 

تناعتسا يانعم  284حیضوت 

تناعتسا تدابع و  285رصح 

ضیوفت ربج و  نالطب  رب  هیآ  286تلالد 

تناعتسا مزاول  287طیارش و 

میقتسملا طارصلا  289اندها 

289هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ 289تیاده 

نآ فاصوا  291طارص و 

نید ینعی  ایند  رد  292طارص 

ایند طارص  اب  ترخآ  طارص  294هطبار 

میقتسم طارص  مالسلا ،  مهیلع  295ناماما 

تیاده تساوخرد  مهم ، 296تناعتسا 

تمایق رد  طارص  297ندومیپ 

...و نید  لوسر و  ادخ و  تفرعم  نامه  ماما  298تفرعم 

ییاهب خیش  هاگدید  زا  تیاده  300ماسقا 

نیلاضلا مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذلا  302طارص 

نیّلاض مهیلع و  بوضغم  مهیلع ؛ معنم  تمعن ؛ ياه : هژاو  رد  302یشهوژپ 

تسین یقیقح  معنم  تمعن ، 302هطساو 

تمعن 303ماسقا 

لالض بضغ و  307يانعم 

« مهیلع بوضغملا   » هرابرد 309یحیضوت 

؟ ارچ میقتسملا ،» طارصلا   » زا سپ  مهیلع » تمعنأ  نیذلا  طارص  »309

دمح هروس  311لئاضف 

311هراشا

نآ ندناوخ  رارکت  تّلع  و  درد ، ره  يافش  دمح  311هروس 

دمح هروس  رد  مظعا  313مسا 

تسا هدش  هصالخ  دمح  هروس  رد  نآرق  314همه 

شرع ياه  هنیجنگ  رد  ایشا  نیرت  318هدنزرا 

دمح هروس  يدنب  318میسقت 

هرقب هروس  321ریسفت 

321هراشا

323ملا
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هعّطقم فورح  هرابرد  323یشهوژپ 

هعّطقم فورح  324تایاور 

هعّطقم فورح  یناعم  رد  ثیدح  340دنچ 

هعّطقم فورح  رد  هّللا  ءامسا  353قیاقح 

يدنوادخ ءامسا  يدنب  361میسقت 

نیقتملل يده  هیف  بیر  باتکلا ال  364کلذ 

نیقّتم باتک و  طبر  364تقیقح و 

بیَر 368يانعم 

نایقّتم یعقاو  قادصم  نایب  تیاده و  369يانعم 

372نیقّتم

نوقفنی مهانقزر  امم  هولصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونمؤی  375نیذلا 

بیغ نامیا و  375هرابرد 

نامیا 377ماسقا 

تسا فیرشلا  هجرف  هّللا  لجع  بیاغ  ماما  نامه  383بیغ 

زامن 385ییاپرب 

قافنا قزر و  387يانعم 

نونقوی مه  هرخالاب  کلبق و  نم  لزنأ  ام  کیلا و  لزنأ  امب  نونمؤی  390نیذلاو 

ترخآ هب  نیقی  390ترخآ و 

نوحلفملا مه  کئلوا  مهبر و  نم  يده  یلع  392کئایلوا 

يراگتسر 392تیاده و 

اوقت فادها  هغالبلا و  394جهن 

نایقّتم یصاصتخا  398تیاده 

نونمؤی مهرذنت ال  مل  مأ  مهترذنأء  مهیلع  ءاوس  اورفک  نیذلا  399نإ 

نآ ماسقا  رفک و  399يانعم 

راذنا 406يانعم 

 ... مهل هواشغ و  مهراصبأ  یلع  مهعمس و  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  407متخ 
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هواشغ متخ و  407هرابرد 

متخ هرابرد  نایربج  410يأر 

اه لد  رب  ندز  رهم  تقیقح  نایب  نایربج و  ياعدا  410خساپ 

تسا تبوقع  بتارم  زا  ندنکفا  هدرپ  ندز و  415رهم 

ینورد ياه  باجح  يدنب  417هجرد 

نآ ماسقا  باذع و  419يانعم 

نینمؤمب مه  ام  رخالا و  مویلاب  هللااب و  انماء  لوقی  نم  سانلا  نم  422و 

ناقفانم قافن و  هرابرد  422یشهوژپ 

تسا رتدب  رفک  زا  424قافن 

قافن تقیقح  425نایب 

تسا قافن  یعون  426ایر 

تایآ 427بسانت 

نورعشی ام  مهسفنأ و  الإ  نوعدخی  ام  اونماء و  نیذلا  هللا و  428نوعداخی 

نآ راثآ  نانمؤم و  ادخ و  اب  428يراکبیرف 

هعدخ 428يانعم 

دنوادخ هعداخم  429يانعم 

دراد يراکبیرف  دنوادخ  اب  431راکایر 

یمود یلّوا و  قافن  گنرین و  433هشیر 

ددرگ یم  زاب  راکبیرف  هب  434گنرین 

دنوادخ هب  بیرف  435تبسن 

دناسر یمن  یبیسآ  نانمؤم  هب  رگ  436هعدخ 

نوبذکی اوناک  امب  میلأ  باذع  مهل  اضرم و  هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  438یف 

ناقفانم رامیب  ياه  لد  راثآ  438للع و 

بلق 442يانعم 

ضرم يانعم  443تقیقح 

بلق ياه  بیسآ  اه و  444يرامیب 
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نآ هب  باذع  فیصوت  میلأ و  449يانعم 

غورد یتشز  450بتارم 

نوحلصم نحن  امنا  اولاق  ضرألا  یف  اودسفت  مهل ال  لیق  اذإ  452و 

ناقفانم خساپ  داسف و  هرابرد  452یشهوژپ 

؟ تسیچ 452داسف 

ناقفانم ندرک  داسف  454یگنوگچ 

گنس رب  نینهآ  خیم  454دورن 

نوملعی نکلو ال  ءاهفسلا  مه  مهنإ  الأ  ءاهفسلا  نماء  امک  نمؤنأ  اولاق  سانلا  نماء  امک  اونماء  مهل  لیق  اذإ  456و 

ناقفانم يرگداسف  456دیکأت 

تهافس سان و  نامیا و  هرابرد  458یشهوژپ 

؟ دننایک مدرم )  )= سان زا  459دوصقم 

یعقاو ناهیفس  تهافس و  461يانعم 

نوءزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلإ  اولخ  اذإ  انماء و  اولاق  اونماء  نیذلا  اوقل  اذإ  465و 

نانمؤم اب  ناقفانم  يوگتفگ  465تاقالم و 

هیآ لوزن  469نأش 

...و ولخ  ءاقل و  يانعم  هب  469یشرگن 

نوهمعی مهنایغط  یف  مهدمی  مهب و  يزهتسی  472هللا 

ناقفانم هب  ادخ  تّدم  تلهم و  472ءازهتسا ؛

دنوادخ يازهتسا  475تقیقح 

همع نایغط و  ْدَم و  477یناعم 

ناقفانم هب  دنوادخ  تلهم  478تقیقح 

ناقفانم هب  نایغط  480تبسن 

نیدتهم اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر  امف  يدهلاب  هلالضلا  اورتشا  نیذلا  481کئلوا 

ناقفانم رابنایز  دتس  داد و  تیاده و  481تلالض و 

تیاده هب  یهارمگ  ندیرخ  481یگنوگچ 

؟ دوش یم  نایامن  عقوم  هچ  نایز  482دوس و 
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نورصبی تاملظ ال  یف  مهکرت  مهرونب و  هللا  بهذ  هلوح  ام  تءاضأ  املف  ًاران  دقوتسا  يذلا  لثمک  483مهلثم 

ناقفانم تیعضو  483هیبشت 

هءاضا 485يانعم 

نازورفا شتآ  هب  ناقفانم  486هیبشت 

نیقفانم تیعضو  رب  هیآ  487قیبطت 

نید شتآ و  نیب  ییاه  488تهابش 

ترخآ ایند و  رد  تملظ  رون و  490راثآ 

هیآ ریسفت  رد  491یتایاور 

نوعجری مهف ال  یمع  مکب  496مص 

ایند رد  نآ  روهظ  یلال و  يروک و  يرک و  496يانعم 

نیرفاکلاب طیحم  هللا  توملا و  رذح  قعاوصلا  نم  مهناذاء  یف  مهعباصا  نولعجی  قرب  دعر و  تاملظ و  هیف  ءامسلا  نم  بیصک  498وأ 

ناقفانم تّیعضو  رد  رگید  498هیبشت 

ریدق ءیش  لک  یلع  هللا  نا  مهراصبأ  مهعمسب و  بهذل  هللا  ءاش  ول  اوماق و  مهیلع  ملظا  اذإ  هیفاوشم و  مهل  ءاضأ  املک  مهراصبأ  فطخی  قربلا  500داکی 

اهنآ نیوکت  یگنوگچ  قرب و  دعر و  500تقیقح 

؟ تسیچ 504هقعاص 

دنوادخ هطاحا  504يانعم 

ناگدز ناراب  هب  ناقفانم  هیبشت  506هوجو 

ناراب هب  قح  508هیبشت 

ادخ تردق  نایب  فطخی و  هژاو  511یسررب 

! یتخس تقو  رد  رفک  هافر و  ماگنه  512نامیا 

نآ قیداصم  ئش و  516تقیقح 

ادخ تردق  518نایب 

اه باوخ  یضعب  520ریبعت 

نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلاو  مکقلخ  يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیأ  522ای 

ناگدنب 522يادن 

دنوادخ يادن  523تقیقح 
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تسا شتسرپ  ببس  ادخ  526تّیبوبر 

قلخ 528يانعم 

یلبق 533تاقولخم 

دنوادخ مالک  رد  534دیاش 

نوملعت متنأ  ادادنأ و  هللا  اولعجت  الف  مکل  اقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأف  ءام  ءامسلا  نم  لزنأ  ءانب و  ءامسلا  اشارف و  ضرألا  مکل  لعج  538يذلا 

نیمز ياه  یگژیو  یخرب  شارف و  ضرا و  ياه  538هژاو 

نیمز شنیرفآ  رد  لّضفم  540تیاور 

نامسآ 544يانب 

بلاطم 546تسرهف 

یفجن هّللا  هیآ  یمومع  هناخباتک  تاروشنم  زا  570یخرب 

زکرم 571هرابرد 
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مجرتم نخس 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هّللا  ِمِْسب 

بحاص انالوم  امَیـس  نامحَّرلا ، ءانمُأ  هلآ  دّمحم و  انّیبن  یلع  ُمالَّسلا  هالـصلا و  و  نآرقلاب ، انَمَرکا  َو  ِنامیإلل ، انادَـه  يذَّلا    ِ هّللُدـمحلا
.فیرشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامّزلا  رصعلا و 

ّیلو ترـضح  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  موصعم  هدـنامزاب  نیرخآ  طسوت  میرک ، نآرق  میهاـفم  قیاـقح و  زا  لـماک  يرادرب  هدرپ 
.دش دهاوخ  ماجنا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  رصع 

شیوخ همیرک  تلود  راگزور  رد  ناماما  ناربمایپ و  یمامت  تالامک  فراعم و  مولع و  رگایحا  ینّابر و  هریخذ  ینامـسآ و  ربهار  نآ 
هک نانچ  ار  نآرق  دزاس _ یم  درخ  ملع و  لدع و  زا  رپ  دریگ و  یم  ارف  ار  ملاع  رسارس  دنوادخ ، ریذپان  فّلخت  هدعو  ساسارب  هک  _ 

ههبـش و کش و  هنوگره  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نایب  تئارق و  اب  (1) و  تخومآ دهاوخ  نامدرم  هب  هدـش  لزان  دـنوادخ  يوس  زا 
دوش اطع  نتفگ  نخـس  نذا  ام  هب  هاگره  ؛(2) و  ُّکشلا َلاَزل  ِمالکلا  یف  اَنل  َنِذُأ  َول  َو  تسا : هدومرف  هک  نانچ  دور ، یم  نایم  زا  ماـهبا 

.تفر دهاوخ  نیب  زا  دیدرت  کش و  متح  روط  هب 

ریسفت نیا 

دودح رد  هقیلس و  قوذ و  قبط  تّمه و  ردق  هب  کیره  دنا و  هداهن  ماگ  ریسفت  هصرع  هب  خیرات  لوط  رد  يرایـسب  ناروشناد  هکنیا  اب 
ره هکلب  دننک ، حتف  ار  نآرق  تمظع  هّلق  دنا  هتـسناوتن  نانآ  زا  کی  چیه  دـنا ، هتخادرپ  يرثا  شیوخ  ياهرواب  يانبم  رب  عالطا  ملع و 

.دنا هداد  ناغمرا  نارگید  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  نآ  زا  یکدنا  کچوک و  تاّرذ  ناشیا  زا  مادک 

وحن و فرص و  ياه  هتکن  هب  هراشا  اه و  هژاو  یبای  هشیر  هب  دنا و  هتخادرپ  ینامسآ  باتک  یبدا  ياه  هبنج  هب  طقف  نارّسفم  زا  یخرب 
.دنا هدومن  هدنسب  تغالب 
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راهظا هنوگره  زا  هدـیزرو و  مامتها  اهنآ  نوتم  لقن  هب  هدروآ و  يور  اـه  هیآ  هب  قلعتم  تاـیاور  ثیداـحا و  يروآ  عمج  هب  یعمج  و 
.دنا هدومن  يراددوخ  يرظن 

.دنا هدرک  افتکا  اهنآ  هیشاح  رد  یهاتوک  قیلعت  حیضوت و  هب  ثیداحا ، لقن  اب  يا  هّدع  و 

.تسین يربخ  اهنآ  رد  ثحابم  ریاس  زا  اّما  تسا  هدرتسگ  یمالک  ثحابم  رب  لمتشم  مه  ریسافت  زا  یتمسق 

؛ دنا هدروآ  يور  اهنیا  لاثما  فورح و  دادعا و  دـجبا و  باسح  ساسارب  تایآ  هیجوت  لیوأت و  فّوصت و  ینطاب و  روما  هب  مه  یخرب 
...و

عماج و ینآرق  دـنلب  یناـعم  فراـعم و  مولع و  ياـه  هنیمز  همه  رد  لـماک و  تهج  ره  زا  هک  تفاـی  ناوت  یمن  يریـسفت  چـیه  يرآ ؛
.دشاب اشگهار 

یب ياه  لگ  یمامت  زا  ار  ناج  ماشم  دـنوش و  دراو  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  دـنا  هدرک  شالت  ناروشناد  زا  يدودـعم  لاـح  نیا  اـب 
مالک ینورد  یناعم  ینطاب و  يرهاظ و  ياه  یئابیز  رگنایب  ناکما  ّدح  ات  هک  دننک  هضرع  يریـسفت  دنزاس و  رّطعم  میرک  نآرق  نازخ 

.دشاب هدوب  ینّابر 

.تسا هتفرگ  رارق  امش  يور  شیپ  رد  نآ  همجرت  هک  تسا  راگدنام  رثا  نیا  ّفلؤم  نادیم  نیا  رترب  ناگبخن  زا 

زاورپ شهوژپ و  راک  هب  راشرس  شناد  هشیدنا و  تشگنارس  رایـسب و  تراهم  اب  یفجن ، یناهفـصا  نیـسحدّمحم  خیـش  گرزب  همّالع 
ربّدت هّقفت و  تغل و  ياه  باتک  رد  شواک  اه و  هژاو  یبای  هشیر  یـسررب و  اب  تسا و  هتخادرپ  ثیدح  نآرق و  مولع  روانهپ  قافآ  رد 

رکذـت تایاور و  نیب  عمج  تایآ و  رب  اهنآ  تسرد  قیبطت  تایاور و  نایب  حرـش و  یلوصا و  ینابم  یفاکـشوم  ّتقد و  ثیدـح و  رد 
نیا زا  یناوارف  فیرظ  ياه  هتکن  نارگید ، ءارآ  یبایزرا  دـقن و  نآرق و  میلاـعت  هیاـپ  رب  یلمع  هریـس  میـسرت  یقـالخا و  ياـه  هزومآ 
یب راکهاش  هدیـشک و  نوریب  نآرق  نارک  یب  سونایقا  زا  دـننام  یب  اـهبنارگ و  ياـهرهوگ  عاونا  هدومن و  جارختـسا  ینامـسآ  باـتک 

.تسا هتخاس  رادیدپ  ریسفت  ورملق  رد  يریظن 

خیش جاح  موحرم  هتـسجرب  ثّدحم  (1) و  .تسا هدرمشرب  قیقحت  زا  نوحـشم  ار  ریـسفت  نیا  ینارهت ، گرزباقآ  خیـش  همّالع  موحرم 
تسوا تافّنصم  زا  و  : » هدومرف یمق  ساّبع 
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.(1)« ...تشگ یم  نآرق  مولع  زا  يرایسب  عماج  تشگ  یم  مامت  رگا  هک  ریسفت  رد  دّلجم  کی 

رانک رد  ینید  تاروتـسد  هب  لمع  یعرـش و  نیزاوم  هب  مازتلا  رد  هک  تسا  هعیـش  رادـمان  نادنمـشناد  زا  ریـسفت  نیا  ماـقمالاو  فلؤم 
.تسا هدمآ  لیان  يدنلب  هجرد  هب  یملع  زاتمم  هبترم 

زا نتـسسگ  يویند و  رهاظم  یمامت  زا  يریگ  هرانک  یعرـش و  ياه  تضاـیر  هب  رترب ، لـحارم  هب  اـقترا  مولع و  لیـصحت  زا  سپ  يو 
هب تفرگ و  سنا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  لـسوت  تداـبع و  دـهز و  هب  تشگ و  فکتعم  دوبعم  هناتـسآ  رب  دروآ و  يور  قولخم 

.دیسر نافرع  ملع و  دنلب  جرادم 

هب دراد و  يا  هناگادـج  فیلأت  هب  زاین  گرزب ، ّتیـصخش  نیا  مراکم  تامارک و  يونعم و  نوئـش  یملع و  ياه  هبنج  زا  نتفگ  نخس 
هدنیآ تاحفص  رد  هک  مینک  یم  هدنـسب  ناشیا  هداون _  ردارب و  کیدزن _  ناگتـسب  زا  نت  ود  ملق  هب  رابرپ  یلو  هاتوک  رثا  ود  همجرت 

.دیئامرف یم  هظحالم 

رورم اهنآ  ياه  ترابع  نیع  اب  لامجا و  هب  شناکیدزن  رگید  راـثآ  رد  ار  ناـشیا  يونعم  نوئـش  بتارم و  زا  رگید  یخرب  نمـضرد  و 
: مینک یم 

ریسفت نیا  فلؤم  شردارب  دروم  رد  یناهفصا  یفجن  هللا  هیآ  مالک 

رد هینامیا  تاراشا  باتک  رد  1332-1262ق )  ) یناهفصا یفجناقآ  هب  فورعم  یقتدّمحم  خیش  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  شگرزب  ردارب 
اندـنع و  ینربـخأ ، هارث  باـط  نیـسحدّمحم  خیّـشلا  موـحرملا ، یخأ  ّنأ  اـهنم : و  : » دـیوگ یم  نینچ  يو  تافـشاکم  زا  یخرب  دروـم 
کلذ ناک  و  ءوضلا ، نع  هب  ینغتسی  ارون  هرصب  دنع  ولجی  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریمأ  هرایزل  ارئاس  رحّسلا  تقو  یف  ناک  ّهنأ  هعامج ،

(2) «. رّونلا هیآ  هءارقب  هلاغتشا  لاح  هضایّرلا  هّدم  یف  هل 

اثیغتـسم هلهـسلا  دجـسم  یف  موی  تاذ  هارث  هّللا  باـط  نیـسحدّمحم  خیّـشلا  نیـش ، ّلـک  نم  هّزنملا  موحرملا  یخأ  نم  تنک  اـهنم : «و 
هیلإ تبرق  اّملف  لجعتـسا ، ینادان و  اذإ  دجـسملا ، طسو  یف  وه  ناک  لیواّزلا و  یف  تنک  هادـفلا و  هل  یحور  نامّزلا  بحاص  يـالومب 

یّفوت نآلا  هیقفلا  ّيرتستلا  یلع  دّیـس  جاحلا  ّلجألا ، ملاعلا  يدّیـس  ّنأ  ینربخأ  لاق : هّللاو ، ـال  تلق : لـجّرلا ؟ اذـه  َتیأر  اـم  یل : لاـق 
امک رمألا  ناک  فّجنلا  یلإ  انعجر  انحبصأ و  اّملف  فّجنلاب ،
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.(1)« ربخأ

ًالجر انعم  ناک  و  هّیعرشلا ، تاضایّرلاب  ًالوغـشم  هلهـسلا  دجـسم  یف  رّونلا  للح  نم  هّللا  هسبلا  روربملا  موحرملا  عم  تنک  ّینأ  اهنم : «و 
بحاص ای  لوقی : هرجحلا و  نم  لجّرلا  کلذ  علط  اذإ  رحـسلا  تقو  ءاعبرألا  هلیل  تناک  اذإف  تارجحلا ، ضعب  یف  انکاس  احلاص  ادباع 

یخأ ّنأ  ّالإ  کلذ ، دـعب  هتیأر  ام  دجـسملا و  نم  جرخ  یّتح  اثیغتـسم  ایفاح  اعیرـس  یـشمی  هلجرب و  ضکری  ناـک  ینکردأ و  ناـمّزلا 
ّنظ و  هنع ، باغ  ّمث  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  نینمؤملاریمأ  مرحب  اثیغتـسم  فرـشألا  فّجنلا  یف  موی  تاذ  هأر  ّهنأ  ینربخأ  موحرملا 

(2) «. بیغلا لاجرب  قحلأ  دق  ّهنأ 

هرماس ترایز  هب  هللا  همحر  نیسحدّمحم  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  مردارب  اب  هنس 1283  رد  دیوگ : یناهفصا ] یفجناقآ   ] ریقف ّفلؤم  »
هرماس زا  فرـشا  فجن  هب  تعجارم  دصق  هب  دش  هضافتـسا  هسّدقم  هیحان  زا  هک  هّیندـل  هّیّلع  تاضویف  باستکا  زا  دـعب  مدـش  فّرـشم 

هب یـصخش  انثا  نیا  رد  میدش ، سویأم  تاجن  زا  میدرک و  مگ  ار  هار  میدش  رود  هرماس  زا  خـسرف  کی  بیرق  نوچ  میدومن  تکرح 
ملع زا  تانونکم و  زا  يا  هّمـش  هار  يانثا  رد  و  دـندومن ، راضحا  ادـن و  مسا  هب  ار  نایعاد  دـندوب ، یبرع  نایدام  راوس  هلاس  لهچ  نس 
نوچ و  لیجّدلا ، اذه  دندومرف : دـندومن و  هراشا  دـنتفر و  الاب  یکاخ  هپت  رب  راوس  نآ  ناهگان  دومرف ، یم  نایب  باطخلا  لصف  ایانم و 

(3) «. میدروآ اج  هب  رکش  هدجس  میدیسر ، لیجد  لزنم  هب  میتفر  هار  مدق  دنچ  نوچ  دندش ؛ بیاغ  رظن  زا  دندش  ریزارس  لت  زا 

ًالوغشم فرشألا  فّجنلا  یف  ماّیألا  قباوس  یف  هارث  هّللا  باط  نیسحدّمحم  خیّشلا  نیـش ، ّلک  نع  هّزنملا  موحرملا  یخأ  تنک و  دق  «و 
، بولقلا ءاملعلا  نم  هعامج  عم  فیرشلا  ناکملا  کلذ  یف  انفّرشتف  يأر ، نم  ّرـس  یلإ  فّرـشتلا  یلإ  انرظن  حناسف  هّیعرّـشلا ، هضایّرلاب 

حیبست انعمـسف  هیلع  هّللا  تاولـص  نامّزلا  رـصعلا  بحاـص  اـنالومب  اثیغتـسم  هرّهطملا  بادرّـسلا  یف  هعمجلا  هلیل  یف  یخأ  عم  تفّرـشتف 
قوذ متقزر  : » هرهاّـظلا نیعلاـب  هرأ  مل  لوقی و  اصخـش  تعمـسف  هنّـسلا ، ینذـخأف  هّللا » ّـالإ  هلإ  ـال   » هملکب جارّـسلا  رکذ  تاداـمجلا و 

لصف ایالبلا و  ایانملا و  مولع  نم  هذبن  تابّیغملا و  ضعبب  انربخأ  ّمث  نایعلاب ؛ دهاشن  ّمث  نافرعلا ؛»
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هّیوبنلا  ماکحألا  نایب  هّیعرـشلا و  تامدـخلا  ضعبل  دالبلا  هذـه  یلإ  عوجّرلاب  روم  هم  ّینأ  تفرع  ّمث  باطخلا ؛
(1) «. هیلاعلا تاماقملا  لیمکتل  هفّرشملا  دهاشملا  کلت  یف  ءاقبلاب  رومأم  یخأ  راص 

فلؤم شداتسا  دروم  رد  ینیئان  یمظعلا  هللا  هیآ  مالک 

هگرب رد  فرشا  فجن  هّیملع  هزوح  داتسا  گرزب  1355-1276ق )  ) ینیئان نیسحدّمحم  ازریم  خیش  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  شدرگاش 
یتدافتـسا يذـملت و  مظعم  نکلو  : » دـسیون یم  نینچ  دـیامرف  یم  موقرم  شکرابم  طخ  هب  راصتخا و  هب  ار  دوخ  لاـح  حرـش  هک  يا 

خیـشلا همّالعلا  یخیـش  هلیدـعب  هنیع  ری  وأ  هلیثمب  ناـمزلا  حمـسی  نا  ّلـق  ْنَم  دـیحولا ، رخازلا  رحبلا  دـیرفلا و  قّقحملا  ربحلا  نم  ناـک 
هدهز هلمع و  هملع و  یف  ازئاح  هتیأر  هتکردا و  نمیف  ناک  ملاعملا و  یلع  يربکلا  هقیلعتلا  بحاص  یقتلا  قّقحملا  طبس  نیـسحدّمحم 

ناک هنا  عم  هرمع و  نم  نیعبرألا  غلبی  مل  کلذ و  عیمج  لمکأ  دـق  لوقعلا و  رهبی  ام  هیلقنلا  هیلقعلا و  مولعلا  یف  هعاـب  لوط  هعرو و  و 
هئیهلا ملع  یف  هل  ناک  و  هیف ، دـیحولا  هترذـع و  ابأ  ناک  اهنم  دـحاو  ّلک  یفف  مهلاـثمأب  رهدـلا  دـهعی  نا  ّلـق  نیذـلا  نونفلا  يوذ  نم 

هریـسفت نم  ریـسیلا  ّالإ  اهب  ینربخأ  یتلا  هفیناصت  نم  زربی  مل  اهتالکـشم و  لحنی  راـبخألا و  زومر  حـضتی  هب  نیکلـسملا  نیب  کلـسم 
هفـصو ْنَم  قیداـصم  رهظأ  نم  هرـس  سدـق  ناـک  و  هعاـب ، لوـط  هرحبت و  لاـمک  نع  ئبـنی  اـم  هیف  عدوأ  دـق  هلثم و  لـمعی  مـل  يذـلا 

رّکذی  : » (3) جهنلا یف  يرخُالا  (2) و  یفاکلا یف  امهدحا  هیورملا  مامه  یتبطخ  یف  مالسلا  هولـصلا و  لضفأ  هلآ  هیلع و  نینمؤملاریمأ 
صاوخلا و سوفن  یف  يوقتلا  نم  ناهبـصاب  هتماقإ  ینـس  یف  هیفاـشلا  هظعاوم  ْترثأ  دـق  »(4) و  هتّیورب هیلإ  وعدـی  هتیؤرب و  یلاـعت  هّللا 

یف اهبتکا  و  هیمالکلا ، هیلوصـألا و  هیهقفلا و  هثاـحبأ  عیمج  رـضحأ  ُتنک  هیلع و  ُتفکتعا  هب و  ُتعطقنا  دـق  و  فصوی ، ـال  اـم  ماوعلا 
یش ء توف  مدع  نع  هرضحی  ْنَم  عیمج  وه و  ُبّجعتی  یسیرارک و  هیلع  ضرعأ  هّیبرعلاب و  اهل  امجرتم  هعرسلا  لامکب  ثحبلا  سلجم 

یفجناقآب فورعملا  یقتدّمحم  خیـشلا  هرـضح  یکزلا  عرابلا  هیقفلا  هوخأ  ینم  اهبلط  دق  و  نورـضاحلا ، اهخـسنتسی  هدیفی و  ناک  امم 
مل اهعبطیل و  هرس  سدق 
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یلإ ینّثحی  ینبغری و  ام  اریثک  هدلول و  دلاولا  نم  یب  قفشا  هحیرض  رون  ناک  و  هیلا ، اهعفد  نع  ینعنم  کلذب و  هسمر  باط  وه  ضری 
ینکلو یکزلا  هرـس  سدـق  رقابدّـمحم  خیـشلا  اقآلا  هرـضح  رهازلا  اههجو  هباصعلا و  هّجح  همّالعلا  هیقفلا  هدـلاو و  ثحب  هعم  روضحلا 
ءاملعلا مظاعا  هرـضحی  ناک  يذـلا  میظعلا  سلجملا  کلذ  یف  روضحلا  یل  قیلب  اغلبم  رمعلا  نم  یغولب  مدـعل  کلذ  نع  بغرأ  تنک 

رـضحملا و کلذ  ینرـضحأ  هعم و  هثحب  نع  قارف  دـعب  موی  تاذ  ینذـخا  نأ  یلإ  نیرـشعلا  وأ  رـشع  هعـست  نبا  انأ  تنک  نیزرابلا و 
رـضحن غارفلا  دـعب  هثحب و  کلذ  دـعب  رـضحأ  تنکف  یتلجخ  بهذأ  یتعور و  نکـسا  ام  عنـصلا  لـیمج  نم  رهظأ  هبنجب و  ینـسلجأ 

ثحبم نم  هثحب  ُتکردأ  دـق  عیبلا و  باـتک  ٍذـئنیح  هثحب  ناونع  ناـک  ماوعلا و  هسمخ  نم  اـبیرق  کـلذ  رمتـسا  هدـلاو و  ثحب  اـعیمج 
هئالتبا عم  اهیلع  عورفلا  عیرفت  تالماعملا و  دـعاوق  حـیقنت  یف  هعاب  لوط  هتهاـقف و  هرحبت و  نم  تدـهاش  تاراـیخلا و  یلإ  هاـطاعملا 

راحسألاب و هتاجانم  هدجهت و  ناک  هرکذتا و  امهم  هنع  یبجع  یـضقنی  داکی  ام ال  اهنوئـشب  هتاقوا  قارغتـسا  یمظعلا و  هسایرلا  کلتب 
هتمارک و راد  هل  یلاعت  هّللا  راتخا  تارایخلا  ثحبم  یف  عرـش  ذإ  یـساورلا و  لابجلا  لیزی  یـساوقلا و  بولقلا  بلقی  اـهیف  هئاـکب  هرثک 

همّالعلا یخیـش  هرکذ  قباسلا  مظعملا  هدلو  یلإ  ّرـسا  هنـس 1299  هدـعقلا  يذ  نم  هیناثلا  وأ  یلوـالا  هعمجلا  یف  هسدـقملا و  هسفن  یعن 
کلذ و نم  دیزأ  هل  رکذی  مل  هلجأ و  وند  همالع  مویلا  کلذ  یف  هل  رهظ  ّهنا  هّرـس  عضوم  وه  ناک  هرـس و  سدق  نیـسحدّمحم  خیـشلا 
و ًالجع ، اعرسم  مویلا  کلذ  نم  فرشألا  فجنلا  یلإ  هرفـس  زیهجت  هروما و  هیفـصت  یف  ذخأف  کلذ  دعب  هب  ینثدح  هعجـضم  رون  وه 

نیب نم  روکذملا  مظعملا  یخیش  راتخا  ادبادوعلا و  وجری  نم ال  جورخ  ناهبصا  نِم  جرخ  هنسلا  کلت  هجحلا  يذ  نم  یناثلا  مویلا  یف 
ینثدح ام  الا  هرفس  هیقبک  تناک  یتین و  نیب  ینیب و  قئاوعلا  تلاحف  امهعم  ریـسملا  یلع  امزاع  تنک  هعم و  ینذخأ  هتبحـصل و  هدالوأ 

هیمظاکلا یف  راّوزلا و ال  فراعتم  نم  دـیزا  قیرطلا  یف  هعقاولا  دالبلا  یف  ثکمی  مل  ریـسلا و  یف  ّدـج  ّهنأ  روکذـملا  قّقحملا  هدـلو  هب 
مویلا یف  ثلث و  نم  دیزأ  اهیلإ  هقایتشا  اهب و  هدهع  دعب  عم  اهیف  مقی  مل  اروشاع و  هلیل  هسّدـقملا  البرک  درو  هلیل و  نم  دـیزا  هفرـشملا 
ربکألا خیـشلا  هّدج  هربقملا  هسّدـقملا  هرـضحلا  نع  هجورخ  دـعب  راز  هدورو  نم  یناثلا  مویلا  یف  فرـشألا و  فجنلا  یلإ  جرخ  عبارلا 

نَم رفحی  نأ  رمأ  هاصعب و  هطخ  اهیف و  هربق  عضوم  نّیع  یلاعت و  هّللا  راـنا  رفعج  خیـشلا  اـهموسر  نم  سرد  اـم  ییحم  هباـصعلا و  هیقف 
هیلع حلأف  هترضحب  هرفحی 
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نآرقلا نِم  اـیآ  هیلع  بتکیل  ناـفکألا  لـمعی  نَم  یلإ  هنفک  عفد  هرفح و  هنوـفکی  مهنأ  هل  اودـهعت  ماـیقلاب و  هتریـشع  نِم  هرـضح  نَم 
لقتنا هریرـس و  جرخ  نأ  یلإ  هدعب  جرخی  مل  هیـشعلا و  کلت  یمح  هلهأ  یلإ  عجر  اّمل  همامتا و  یف  لجعی  نأ  هرمأ  هسّدقملا و  هبرتلاب 

(1)« .هلوزنل اهّدعأ  یتلا  تاجردلا  یلإ 

ردپ دروم  رد  یفجن  اضردمحم  خیش  هللا  هیآ  شدنزرف  مالک 

زا : » دـسیون یم  نینچ  هیدـجما  هلاـسر  رد  1362-1287ق )  ) یناهفـصا یفجن  اضردّمحم  خیـش  دـجملاوبا  همّالع  هّللا  هیآ  شدـنزرف 
مرح رد  ناـضمر  هاـم  ياـهزور  زا  يزور  دوـمرف : یم  هک  مدینـش  ررکم  بسن ، بـسح  هـب  وا  هـب  دنـشاب  یم  برقا  ریقح  هـک  یگرزب 

لِهانَم ُهَّدَعُم َو  َنیمِعْطَتْسُملا  َدئاوَم  َو  : » مدیسر ترابع  نیا  هب  مدوب  هّللا  نیما  ترایز  هب  هفورعم  ترایز  ندناوخ  لوغشم  فجن  فیرش 
ار نآ  روصت  لاح  ات  هک  اه  تبرش  اهاذغ و  عاونا  نآ  رب  هک  هدئام  مدید  هاگان  مدرک ، یم  رکف  نآ  ینعم  رد  و  ٌهَعَْرتُم » َْکیََدل  ِءآمِّظلا 

تقیقح تسا ، بجع  یلیخ  هک  مدرک  یم  ار  هیهقف  هلأـسم  رکف  لاـح  نآ  رد  و  مشاـب ، یم  ندروخ  لوغـشم  دوجوم و  مدوـب ، هدرکن 
(2)« .تسین هزور  رطفم  تسا و  نیا  اذغ 

فلؤم دروم  رد  یفجن  يدهم  خیش  جاح  هللااهیآ  فلؤم  هدازردارب  مالک 

نینچ راـهنألا  باـتک  رد  1393-1299ق )  ) یناهفـصا یفجن  يدـهم  خیـش  جاـح  ياـقآ  هّللا  هیآ  فـّلؤم  هدازردارب  ار  ارجاـم  نـیمه 
خیش زا  دندومن  تیاکح  نم  يارب  یلاعلا  هّلظ  دم  1337-1281ق )  ) هدازومع نیّدلا  لالج  اقآ  ياقآ  لیلج  ملاع  : » دهد یم  شرازگ 

 _ دـش مرح  لخاد  یـسک  دـنتفگ : هک  هیکزلا  هسفن  هّللا  سدـق  ناشّمع  نیـسحدّمحم  خیـش  یجاح  ياقآ  یقن  یقت  یقتم  لماع  ملاع 
مـسق هچ  دننک  یم  لقن  بلطم  ناشدوخ  زا  یتقو  هک  میدوب  قوبـسم  دنـشاب و  یم  ناشدوخ  دارم  دوب  مولعم  دـنتفگ : لالج  اقآ  ياقآ 

ما هزور  نم  هک  دش  رکذتم  دعب  .دش  باریـس  ات  دیماشآ  دش و  ریـس  ات  دروخ  دوب  رـضاح  بارـش  ماعط و  دندومرف : يراب  دننک _  یم 
(3) «« ٌهَعَْرتُم َْکیََدل  ِءآمِّظلا  لِهانَم  ُهَّدَعُم َو  َنیمِعْطَتْسُملا  َدئاوَم  َو  : » دش هّللا  نیما  ترایز  تارقف  تفتلم 

هیآ موحرم  فیلأت  فجنلا  خیرات  یف  فدصلا  هؤلؤل  باتک  لصا  هخـسن  رد  یفجن  اضردّـمحم  خیـش  هّللا  هیآ  ناشیا  دـنزرف  نینچمه 
تساوخرد هب  مالسالا و  هقث  هّللادبع  دّیس  هّللا 
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.دوش یم  ینادردق  هل  مظعم  زا  هلیسو 
.مراهچ عبط   72  / هّیدجما هلاسر  . 2 - 2

.يو زا  تمارک 29   17  / راهنأ هب : نک  عوجر  نینچمه  ملهچ و  تمارک   24  / راهنألا . 3 - 3

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_9_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_9_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_9_3
http://www.ghaemiyeh.com


یناهفصا نیـسحدّمحم  نایـشآ  دلخ  دقرم   (1) هرجح نیا  رد  نینوفدـم  هـلمج  زا  و  : » دـسیون یم  نـینچ  شردـپ  لاـح  حرـش  رد  يو 
: تفگ ار  موحرم  نآ  توف  خیرات  فورعم  بیدا  رعاش و  یّلح  رفعج  دّیس  دومن و  تافو  فجن  رد  هنس 1308  مّرحم  هّرغ   (2) تسا

هملث مالسالا  ملث  ُهوخرا  یّفوت  ذم 

لاوحا ماکحألا ، عیارش  حرـش  يرادقم  [ 3  ] نآرق زاـجعا  هوجو  رد  هلاـسر  [ 2  ] دـیجم نآرق  ریظن  یب  ریـسفت  [ 1  ] ناشیا تافنـصم  زا 
(3) «. هتشون لطاعلا  نمزلا  یلح  رد  اضردّمحم  خیش  ناشیا  دلو  ًالصفم  ار  ناشیا 

لطاعلا نمزلا  یلح  باتک  رد  دنزرف  زا  يرگید  مالک 

رحبلا هذه  هرهوج  دّضنملا و  دقعلا  اذه  هطـساو  : » دیوگ نینچ  باتک ] ّفلؤم   ] ردپ دروم  رد  لطاعلا  نمزلا  یلح  باتک  رد  شدـنزرف 
، هبقنم هلیضف و  لکب  مهالوأ  هبترم و  ابـسح و  مهالعأ  هرهازلا  مجنألا  هذه  نیب  هرون  عطاسلا  ردبلا  هرطاعلا و  هلیمخلا  هذه  رون  دنرملا 

جاـت هّرد  دیـشملا ، حرـصلا  کـلذ  ماـعد  دیـصقلا و  کـلذ  تیب  هدـالولا  یف  مهیناـث  ناـک  نإ  هداـبعلا و  هفرعملا و  ملعلا و  یف  مهلّوأ 
دباعلا دهازلا  یقتلا  ربحلا  همّالعلا  مامإلا  خیـشلا  هداقولا  بکاوکلا  هذه  سمـش  هدالقلا و  هذـه  لمیتی  مهرثآم  متاخ  ّصف  مهرخافم و 

وبأ هرهابلا  تامارکلا  هرهازلا و  بقانملا  بحاص  فراعلا  ثّدـحملا  یلوصألا  هیقفلا  مّلکتملا  عماجلا  قّقحملا  ّققدـملا  یکذـلا  عرولا 
: هل رعش  نیسحلا ، دّمحم  اضرلا 

اهتاعبت ایندلا و ال  هباوثأب  تقّلعت  ام  يذلا  كاذ  مهنود  یبأ 

اهتارثع هنومأم  اهاطُخ و ال  همیقتسم  ءاجوه ال  اهبّنجت 

اهتانفح هل  تناک  دق  ءاش  ولو  هعانق  اهنم  رزنلاب  ایضار  ادغ 

اهتابیط هدنع  افاعز  تناکف  اهمعط  قاذام  دعب  نم  اهطقالت 

هّیعرـشلا و هیّلقعلا و  مولعلا  نم  هّللا  هقزر  ام  هلیاـضف و  رکذ  نود  هرثآـم  هلاوحأ و  ضعب  لـقن  یلع  همجرتلا  هذـه  یف  رـصتقأ  نأ  يرأ 
لیـصفت رکذ  دـق  کلذ و  من  دـیزأ  نم  بسانی  ّهنإف ال  تاماقملا  نم  هغلب  ام  تافـص و  قالخألا و  نساحم  نم  هّیونعملا و  هّیرهاظلا و 

 _ یلاعت هّللا  ءاش  نإ  هرکذ  یتآلا  هّللارون _  خیشلا  لضفألا  هوخأ  هتالامک  هلئاضف و  نم  ارطش  هتالاح و 
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.هلاسرلا کلت  بلطیلف  کلذ  ءاش  نمف  هروهشم  یه  کلذ و  صوصخل  اهفنص  هل  هلاسر  یف 

سمـش نم  رانتـسا  همارکلا و  قیوافأ  یلاـعملا  يدـث  نم  عضترا  همّـالعلا و  هدـلاو  رجح  یف  یّقرت  هنـس 1266 و  یف  هللا  مهمحر  دـلو 
وه قباوسلا و  دایجلا  لضفلا  نادیم  یف  قبس  الهاک و  امانس و  یلاعملا  نم  یقترا  ًالماک و  اردب  ادغ  یتح  لالهلا  ّنس  یف  وه  همولع و 

كراشی ظفحلا  ءاکذ و  مهفلا و  یف  هیآ  ناک  و  غلب ، ام  هیاغلا و  غلب  هّیعرـشلا و  مولعلا  نم  ارطـش  هّیبرعلا و  مولعلا  نقتا  قهارم و  مالغ 
.سردلا یف  لوهکلا  خیاشملا و 

هیواز یف  سلج  ملحلا و  غلبی  مل  مالغ  وه  همّالعلا و  هدلاو  سرد  ءارفلا  سبال  وه  ءاتشلا و  ماّیأ  ضعب  رـضح  ّهنأ  هعامج  ینثّدح  دق  و 
فارطا یلإ  اورظنف  نورـضاحلا  هب  تهب  امب  هیلع  داریالا  هعم و  هعزاـنملا  یف  ذـخأ  سردـلا  یف  همّـالعلا  هدـلاو  عرـش  اـمل  سلجملا و 

هانعم ام  هیسرافلاب  حازملا  لیبس  یلع  ابجعتم  خیـشلل  لاقف  نیرـضاحلا  ءافرظ  ضعب  هیلإ  رظنلا  ّدحأ  نأ  یلإ  هرغـصل  هوری  ملف  سلجملا 
نیعأ نم  هیلع  افوخ  روضحلا  نع  کـلذ  دـعب  هعنم  ثحبلا و  عطقف  همجرتلا  بحاـص  ّهنأ  خیـشلا  فرعف  كرظاـنت  یتلا  یه  هورفلا  نإ 

.بّالطلا

هّللا بیبح  ازریملا  عیادـبلا  بحاص  قّقحملا  همّالعلا  سرد  مزال  اهئاملع و  یلع  رـضح  قارعلا و  یلإ  نیرـشعلا  غلبی  مل  وه  رفاـس و  مث 
يزاریـش و نسح  دّـمحم  ازریملا  همّالعلا  یلع  رـضح  هقفلا و  یف  یفجنلا  یـضار  خیـشلا  ءاهقفلا  همتاخ  و  هقفلا ، لوصأ  یف  ینالیجلا 

.اراهن ًالیل و ال  لیصحتلا  نع  رتفی  ناک ال 

لـضفأ نع  تلأس  لیـصحتلا  لجأل  فجنلا  یلإ  تیتأ  اّمل  لاق : یناکرـسیوتلا  نسح  خیـشلا  لـماکلا  لـضافلا  ملاـعلا  خیـشلا  ینثدـح 
روکذملا و دّیسلا  تیأرف  یناسارخلا  هّللا  بیبح  ازریملا  ملاعلا  دّیسلا  یلإ  همجرتلا و  بحاص  یلإ  ینودشرأف  نیلغتشملا  نیلـصحملا و 

هـسردم اّهنأک  هراد  هبظاوملا و  دـشأ  هیلع  بظاوم  همجرتلا  بحاـص  تیأر  لاغتـشالا و  یف  ّدـجم  ریغ  هنکل  فصو  اـم  یلع  ناـک  نإ 
.هیلع تبظاو  یماسلا و  سلجملا  کلذ  تمزلف  هرکاذملا  نم  ابلاغ  ولخت  ناکم و ال  لک  نم  لضفلا  ملعلا و  بابرأ  اهیف  عمتجی 

ربکألا ّدـجلا  همّالعلا  یلع  دروأ  عقاولاب  قیرطلاب و  نظلا  هلئـسم  ثحاب  اـمل  ینـالیجلا  هّللا  بیبح  ازریملا  همّـالعلا  نأ  اـضیأ  ینثدـح  و 
حیحصت یلع  ارّصا  مّدقتملا و  دّیسلا  همجرتلا و  بحاص  ّالإ  اعیمج  نورضاحلا  هتالاکـشال  نعذأ  روهـشملا و  هراتخم  یلع  تالاکـشا 

موی لک  یف  امهنیب و  روکذملا و  همّالعلا  نیب  مئاق  عازنلا  ماّیأ و  تضقنا  ربکألا و  خیشلا  مالک 
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هذه كرتت  نأ  حالـصلا  نأ  نیرـضاحلا  دحأ  هل  لاقف  اموی  ربنملا  دعـص  نأ  یلإ  نیرـضاحلا  ءالـضفلا  نم  ریثک  عمج  امهتوقب  قدصی 
.يرخأ هلئسم  یف  عرش  هلوقب و  لمعف  اهیف  قفاوم  کل  قبی  مل  هناف  هلئسملا 

هدلاو هذمالت  لضفأ  رادـلا  یف  هعم  هعاس و  هنع  رتفی  مل  هیف  اّدـجم  مولعلا  لیـصحت  یلع  ابظاوم  هریثک  هدـم  قارعلا  یف  یقب  هلمجلاب  و 
هذمالت نم  اضیأ  ناک  یلاعت و  هّللا  همحر  يدرجوربلا  مساقلاوبأ  ازرمآلا  لضافلا  ملاعلا  يدزیلا و  مظاک  دّـمحم  دّیـسلا  بانج  همّالعلا 

.هدلاو

نقتا هریغ و  رافـسالا و  باتک  هیلقعلا  مولعلا  یف  كرتلا  لضافأ  نم  ناک  یلعدّـمحم و  خیـشلا  رهاـملا  فوسلیفلا  میکحلا  یلع  أرق  و 
ام دعب  ناهفـصا و  یلإ  یـضم  هیلع و  ّالإ  مّدقتلاب  مّلـسی  هیلإ و ال  ّالإ  نانبلاب  راشی  يذلا ال  ملعلا  دحاو  راص  یتح  هیرهاظلا  مولعلا  هیقب 

تأرم هیفـصت  تادابعلا و  تاعاطلاب و  لغتـشاف  هّیناحورلا  بذاوجلا  هتبذـج  هّینابرلا و  فاطلالا  هیلع  تفکع  لیلقب  هدـلبلا  کـلت  درو 
نم هل  ریخ  هرخآلا  یلوأ و  اهنع  ضارعإلا  نأ  ملع  تاصحلا و  جـیجحلا  یمر  اهامر  تاونلا و  ظفل  ایندـلا  ظفل  تادـهاجملاب و  بلقلا 

هدـئاق و يوقتلا  قرطلا و  کلت  یف  راسف  سوفنلا  اهیلإ  تفاـهتت  یتلا  یه  سورعلا و  کـلت  قـالطلاب  میرکلا  هسیفن  تخـس  یلوـألا و 
یتح نیـسح  ای  َّیلإ  بیبحلا  فاطلا  هتدان  نیأ و  یلإ  نیأ و  نم  ّهنأ  هفرع  همارملا و  هیاغ  لصولا  همامز و  بذاج  ّبحلا  هدئار  لّکوتلا 

لاصولا نم  دروف  نزحلا  انع  بهذأ  هّللدـمحلا  لاق  نطولا و  کلذـب  هنیلع  ترقف  راسیتلا  اصع  اـهیف  یقلا  رایدـلا و  کـلت  یلإ  لـصو 
: لیاقلا لوق  ّدشنا  لهانملا و  یفاص 

لزنم لّوأ  بوحصم  یلإ  تدع  لزعمب و  يدْعُس  یلیل و  يوه  تکرت 

قارعلا دالب  نم  تعجر  امل  لاقف : هنارقأل  قفتی  مل  امم  هرخآلاب  هیلع  اهلابقا  عم  هرملاب  ایندلا  نع  هضارعا  ببـس  نع  هّللا  همحر  یّنثدح 
هسایـسلا و هیفیکب  یتفرعم  مولعلا و  یف  یماـقم  ّولعل  يدـالب  یلإ  یلوصو  لّوأ  اـهلوصح  دـقتعا  تنک  هساـیرلا و  ّـالإ  ّمه  یل  نکی  مل 

يوطأ لزأ  ملف  کلذ  ریغ  براقألا و  فّرـشلا و  بسنلا و  بسحلا و  نم  کلذـل  هبجوملا  بابـسألا  عامتجا  هسایرلا و  لیـصحت  قرط 
لب یغتبا  تنک  امک  َّیلع  رومألا  ِلبُْقت  مل  هّدم و  َّیلع  تضم  ناهفـصا و  تغلب  یتح  راهنلا  لیللاب و  کلذ  نع  رتفأ  رافقلا ال  یفایفلا و 

داهتجالا لضفلا و  یف  یتبترم  ّولعب  مهقیدـصت  اهئاملع و  نم  ذـخألا  قارعلا و  یلإ  رفـسلا  لبق  یتبترم  نع  طاطحنالا  راثآ  يرأ  تنک 
لبق ناک  ام  لثم  یلع  هلابقا  یل و  يدلاو  ّبح  نکی  مل  لب 
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نأ یلإ  ارابدا  ینع  رمألا  دادزا  کـلذ  بابـسا  لیـصحت  یف  دـهجلا  ُتددزا  اـملک  ناـمزلا و  نم  هدـم  کـلذ  یلع  تیقبف  لاـق  کـلذ 
مل ام  اهبابـصأ  نم  یل  عمتجا  دق  ّهنإف  یندیرت  ایندلا ال  نأ  هدملا  هذه  یف  براجتلا  نم  یلرهظ  دق  ّهنأ  یـسفن  یف  تلق  اموی و  ترکفت 

ناسنالا دیری  نأ ال  لقعلا  مزحلا و  نم  ياوس و  یلع  هلبقم  ینع و  هضرعم  اهارا  هلک  کلذ  عم  ینادـخأ و  ینارقأ و  نم  دـحأل  عمتجی 
سلجم نم  تمق  هرخآلا و  یلع  لابقالا  هّرملاب و  ایندلا  نع  ضارعإلا  یلع  هعاسلا  کلت  تمزعف  هکرات  وه  نم  كرتی  هدـیری و  نم ال 

یلع تمزع  دق  ّینإ  لاق  همّالعلا و  يدـلاو  یناتأ  هلیللا _  کلت  لاق  هّللا  همحر  ّهنأ  نظلا  لب  ماّیأ _  هثالث  ضمت  ملف  کلذ  یلع  امزاع 
سردلا و کل  كرتأ  هثالثلا و  تاقوالا  یف  عماجلا  دجـسملا  یف  ینع  اضوع  یلـصتف  ایندلا  رومألا  نم  یلام  عیمج  کیلع  ضوفأ  نأ 

كدالوأ مّهنأک  مهبستحت  اهب و  موقأ  تنک  امک  يدالوأ  هقفنب  موقت  یلاومأ و  عیمج  کل  بهأ  کیلع و  روضحلاب  اعیمج  هبلطلا  رمآ 
هدودعم و تاعاسب  تقولا  اذه  لبق  کلذ  ضعب  ناک  اله  تلق  ابجع و  تکحضف  يدلاو  لاق  یترخآ ، رومأ  حالصا  یسفنب و  ولخأ  و 
هلزعلا و ترتخا  مث  راکنإلا  یف  تغلاـبف  همـالک  یلع  ٌّرـصم  وه  کـلذ و  نم  هیلإ  ترذـتعاف  هیلع  تمزع  اـمع  عجارب  تسلف  نـآلا  اـّمأ 

ابابسا کلذل  اوعرتخا  يرمأ و  یف  اوریحت  کلذب و  سانلا  ثّدحت  نأ  یلإ  اهنم  جرخأ  دحأ و ال  ّیلع  لخدی  هغراف ال  راد  یف  تنکس 
لبق هب  ینفلک  اـمب  ینرمأـی  کـلذ و  نم  ینعنمی  نأ  یلع  فیرـشلا  نآرقلاـب  لأـفتف  کـلذ  يدـلاو  غلب  لوقلا و  مهنم  رثک  یتح  هریثک 
لاقف مونلا  یلع  مزاع  انأ  لیللا و  فصن  یناتأف  هسنفل » دهاجی  امنإف  دهاج  نم  و  : » یلاعت هلوق  اهیلع  هرصب  عقو  هیآ  لّوأ  تناکف  کلذ 

قارعلا یلإ  تعجر  یناثلا و  ترتخاف  قارعلا  یلإ  جورخلا  نیب  رومألا و  هذـه  كرت  نیب  كریخأ  نکلو  هیف  تنأ  اـمع  كاـهنأ  ـال  یل 
.همالک لصاح  یهتنا 

همجرتلا بحاص  نأب  مانملا  یف  تیأر  لاق : یناهفـصالا  يداه  خیـشلا  لماکلا  ّققدـملا  قّقحملا  لضافلا و  ملاعلا  یبحاـص  ینثدـح  و 
لکل اوعفدف  رکسعلا  نم  هعامج  لخدف  همّالعلا  هدلاو  مهنم  ریثک  قلخ  ربنملا  تحت  سانلا و  ظعی  هاشلا  دجـسم  یف  ربنملا  یلع  سلاج 
مانملا تلقن  کلذ و  تبرغتساف  همّالعلا  هدلاو  مهنم  اهب و  هوبرـضی  نأ  اودارأ  کلذ و  نورـضاحلا  ذخأف  اعفدم  نیرـضاحلا  نم  دحاو 

رمأ یف  لوخدـلا  نم  سانلا  نم  هریغ  يدـلاو و  ینفّلک  ام  کـلذ  اـهلبق و  عقو  دـق  كاـیور  ریبعت  لاـق  کحـضف و  همجرتلا  بحاـصب 
.یهتنإ یلتق  نودیری  اوناک  مهنأکف  یکاله  کلذ  یف  ناک  هسایرلا و 
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هّیرهاـظلا و مولعلا  باوبأ  نم  مهیلع  هّللا  حـتف  یتـح  هّیعرـشلا  تادـهاجملا  هداـبعلا و  هلزعلا و  یف  دـهتجا  قارعلا  یلإ  هعوجر  دـعب  و 
نم هنم  هدیری  ناک  امل  ناهفـصا  یلإ  عوجرلاب  همّالعلا  هدـلاو  رمأ  ردـص  معن  حـنام ، تالامکلا  لئاضفلا و  نم  هحنم  حـتاف و  هیونعملا 

سیردـتلا ّالإ  هنم  هدـیری  ناک  امم  یـش ء  یف  لخدـی  مل  نکل  ناهفـصا و  یلإ  عجر  هرمأ و  ام  لثتماف  همدـقتملا  رومـألا  یف  لوخدـلا 
فیرـشلا هسلجم  نم  دافتـسا  دـق  هقفلا و  یف  امهیناث  هقفلا و  لوصألا  مالکلا و  یف  امهدـحأ  ناسرد  هل  ناک  صاوخلا و  نم  هعاـمجل 

هماـقاب همازلا  یلع  هدـلبلا  لـهأ  عمتجا  مث  هدـیدع  تادـلجم  یف  هتاـملک  دـیاوف  نم  اوطقتلا  اـم  اوبتک  نیزربملا و  ءاـملعلا  نم  هعاـمج 
هراد باب  یلع  اوعمتجا  یتح  کلذ  یل   ُ مهبجی ملف  هلیح  لکب  کـلذ  یلإ  اولـصوت  هفلخ و  هولـصلا  یلع  مهـسفنأ  تفـالت  هعاـمجلا و 

نم عجر  یتح  عنتمی  مهیلإ و  رذـتعی  لزی  مل  کلذ  عم  ءادر و  هماـمع و ال  ـالب  وه  هب و  اوضم  هباد و  هوبکرأ  اـهنم و  هوجرخأ  اـموی و 
یف نوعتجی  سانلا  ناک  ناضمر و  رهـش  یف  کلذـب  مهیلإ  یفوف  هظعوملا  سلجم  هماقإ  نم  مهدـعو  امب  مهاـضرأ  قیرطلا و  فصتم 

ریبعتلا هقاشر  نایبلا و  هوالخ  یف  رصعلا  هبوجعا  ناک  هدادعتسا و  رادقمب  لک  قلخلا  تاقبط  هنم  عفتنا  فانصالا و  عیمج  نم  دجسملا 
هنم عافتنالا  رـصحنا  هینلا و  صولخ  یف  هسفن  نم  قثی  ّهنأب ال  ارذـتعم  اضیأ  ظعولا  كرت  مث  هلهـس  تارابعب  هضماقلا  بلاطملا  ناـیب  و 

.صاوخلا ضعبب 

هیرق اهنم  یتلا  لاومألا  سیافن  نم  هل  لذـب  هدارـالا و  صـالخإلا و  هبحملا و  هل  رهظأ  ناهفـصا  یلاو  ناطلـسلا  ّلـظ  هدازهاـشلا  ّنإ  مث 
هدع ّالإ  هتاقالم  نم  نکمتی  مل  لب  کلذ  نم  ائیـش  لبقی  ملف  هریثک  طیاسو  کلذ  یف  طسو  ناهفـصا و  يرق  رهـشأ  نم  عفانملا  همیظع 

رادلا تویب  نم  ریغـص  تیب  یف  اّیفتخم  ناهفـصا  یف  هتماقا  هدم  لزی  مل  هحور و  سدق  خیـشلل  هتارایز  ضعب  یف  هدلاو  نم  رمأب  تارم 
بحاص لیللا و  نمارطـش  یقبی  یلایللا و  امارکإ  هروزی  همّالعلا  هدـلاو  هناوخا و  ّالإ  دـحأ  هیلإ  لصی  تاعاطلا ال  تاداـبعلاب و  ًالوغـشم 
رطاقتت هعومد  هحور  هّللا  سدـق  خیـشلا  فراعملا و  حـیاصنلا و  یف  هتاـملک  ضعبب  هنرقی  هغـالبلا و  جـهن  نم  تارقف  هل  أرقی  همجرتلا 

یف ناک  هتاعاط و  فظومب  همجرتلا  بحاص  لغتـشی  هراد و  یلءا  خیـشلا  یـضمی  مث  هّیملعلا  ثحابملا  یف  اوملکت  امبر  هیدخ و  یلع 
ام ّالإ  ارانید  امهرد و ال  سمی  رادلا ال  لهأ  یلإ  ًالوکوم  هشاعم  رمأ  ناک  ًالصأ و  ایندلا  رومأ  من  یشلا ء  یف  فرـصتی  هدملا ال  کلت 

.هدیب ءارقفلل  هیطعی  رادلا و  لهأ  نم  هذخأی  ناک 

14 ص :
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نم ثعبف  همّالعلا  هدلاو  یفوت  لیلقب  هدعب  فجنلا و  یلإ  هعم  عجر  مّدقت  امک  قارعلا  دالب  یلإ  رفـسلا  یلع  همّالعلا  هدـلاو  مزع  امل  مث 
ام هل  مت  فجنلا و  یف  هرواجملا  هراتخا  یلع و  دّمحم  خیـشلا  دـحوألا  هیخأ  عم  ناهفـصا  یلإ  عابتالا  مدـخلا و  لهألا و  نم  هعم  ناک 

لاغتـشالا نم  هاّنمتی  ناک  ام  یلع  یقب  هرکذ و  مّدـقتملا  هیخأ  یلإ  ایندـلا  روم  نم ه  هب  قلعتی  ام  ضوف  هماـتلا و  هلزعلا  نم  هموری  ناـک 
رمأ ّـالإ  هانفـصو  اـم  یلع  اـبظاوم  عجر  نینـسلا و  ضعب  یف  جـح  هّیلکلاـب و  ایندـلا  رومأ  نع  ضارعـالا  تاـعاطلا و  تاداـبعل و  ماـتلا 
امبر اذهل  هینلا و  دصقلا و  صولخلا  نانیمطالا و  عم  ّالإ  هیلع  مدقی  ناک  ام  هّللا  همحر  هنأ  هیف  رسلا  هیلع و  هبظاوملا  مدع  عم  سیردتلا 

كرتف کـلذ  ْدـُِفی  مل  اـمبر  باحـصألا و  ضعب  راد  یف  هلعجی  سردـلا و  ناـکم  ریغی  ناـکف  هنم  هدافتـسالا  یلع  هبلطلا  ماـحدزا  رثک 
نب نیـسحلا  هّللادبعابأ  رازف  هراذنإ  ناوأ  یف  هرمع  هراثأ و  ْتَفَو  نأ  یتح  هراونأب  ٌهَفَّرَـشُم  ایندـلا  کلذـک و  لزی  مل  هیلکلاب و  سردـلا 

یفوت هبر و  راوج  یلإ  هیف  لقتنا  يذـلا  هضرم  کلذ  ناک  اضیرم و  هفرملا  البرک  نم  عجر  هنس 1307 و  هفرع  موی  مالسلاامهیلع  یلع 
یف ناک  ءامـسلا و  ترطم  هفوخم و  حاـیر  تبـص  نأ  هضرم  ماـّیأ  یف  قفتا  هنـس 1308 و  مارحلا  مّرحم  رهـش  نم  موی  لّوأ  هّللا  همحر 

: یّلحلا رفعج  دّیسلا  بیدألا  دّیسلا  لاقف  فیصلا 

هملع رزغا  امف  اندقف ه  دق  ملع  رحب 

املظ ملاعلا  یستکا  افیص و  بحسلا  هتکب  دق 

هملث مالسإلا  ملث  هوخرأ  یفّوت  ذم 

هاثر جرفلا و  باب  نم  فیرشلا  نحـصلا  یف  لخادلا  نیمی  نع  هرجح  لّوأ  یلماعلا  نیّدلاردص  دّیـسلا  همّالعلا  هّدج  هرجح  یف  نفد  و 
: اهلّوأ یف  داجأ و  اهیف و  عدبأ  هرکذ و  مّدقتملا  دّیسلا  هلاق  ام  اهنسحأ  هعیدب  دیاصقب  ءارعشلا 

(1)  ...« انیجشت مرحم  لاله  ای  مک 

فلؤم دروم  رد  هعینملا  نوصحلا  رد  ءاطغلا  فشاک  یلع  خیش  جاح  هللا  هیآ  مالک 

نبا رقابدّمحم  خیشلا  نبا  نیسحدّمحم  خیشلا  : » دیوگ ّفلؤم  دروم  رد  هعینملا  نوصحلا  شباتک  رد  ءاطغلا  فشاک  یلع  خیـش  همّالع 
ناک نفدملا ، نکسملا و  یفجنلا  ءاشنملا  دلوملا و  یناهفصألا  لصألا  يزارلا  يدهم  ازرملا  نبا  میحرلادبع  نبا  یقتدّمحم  خیشلا 

15 ص :

یف هللا  همحر  ءاطغلا  فشاک  یلع  خیـشلا  همّالعلا  هنع  لقن  .دوقفم  طوطخم  لضافألا ، نم  هتکردا  نم  یف  لـطاعلا  نمزلا  یلح  . 1 - 1
.هعینملا نوصحلا  هباتک 
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...هینطابلا هیرهاظلا و  مولعلل  اعماج  اضاترم  ایـضایر  ارـسفم  اثّدحم  املکتم  اهیقف  ایقن  ایقت  اعرو  ادباع  ادهاز  ًالماک  ًالـضاف  ًالماع  املاع 
ناک همّالعلا و  هدـلاو  یلع  يروضح  دـنع  یعم  سردـلا  یف  اکیرـش  ناک  هدّوملا و  هّبحملا و  لامک  یف  یعم  هبارقلا  یلع  هدایز  ناـک 

مهفلا و ءاکذلا و  نم  هیاغلا  یف  رکفلا و  ریثک  رکذلا  مزالم  تمـصلا  میاد  سانلا  نع  هلزعلا  عرولا و  سدقلا و  نم  هیاغ  یف  هللا  همحر 
مهدـهزا و مهاقتا و  هتوخا و  لضفأ  ناک  هّللا و  تاذ  یف  انـشخ  هّللا  رکذ  نم  هناـسل  رتفی  ـال  ناـک  يوقتلا  دـهزلا و  بتارم  هیاـهن  یف 
ملعلا و نونف  هفاک  یف  هقیلـسلا  نسح  اهیف  هیلإ  عجری  هّیملعلا و  بلاطملا  یف  هیلع  لوّعی  ناک  مهنم و  دـیزأ  هّبحی  هوبأ  ناـک  مهعروأ و 

عبط دق  هّینافرعلا  هّیرهاظلا و  مولعلا  نیب  اعماج  اریسفت  دیجملا  نآرقلا  نم  هرقبلا  هروس  نم  هیآ  دمحلا و 22  هروس  رّسف  هتلزع  ماّیأ  یف 
فّلخ هدوسملا و  نم  رهظت  مل  لوصألا  هقفلا و  یف  تاباتک  هل  و  هنسح ، دیاوف  یلع  يوتحم  عفان  ریـسفت  سانلا ، نیب  لوادتم  ناریا  یف 

.(2)« ادیعس تام  ادیمح و  شاع  دق  يرمعل  تانب و   (1) هثالث مِجرتملا و  لضافلا  هدلو  روکذلا  دالوألا  نم 

فلؤم شیومع  دروم  رد  تفلا  رقاب  دمحم  همالع  نایب 

نینچ همان  بسن  رد  رکذـلا  قباس  یفجناقآ  هّللا  هیآ  دـنزرف  1384-1301ق )  ) تفلا رقابدّـمحم  موحرم  همّالع  ناشیا  رگید  هدازردارب 
هب ار  ام  ياه  هداوناخ  نیدنچ  دارفا  عیمج  هک  تسیدرم  هناگی  رقابدّمحم  خیش  جاح  مود  رسپ  نیسحدّمحم  خیـش  یجاح  : » دیوگ یم 

يارب دادعتـسا  هداـعلا  قوف  دوب  داـقو  ینهذ  ياراد  تسخن  زا  .مییاـمن  یم  راـختفا  يو  دوجو  هب  فارتـعا و  راـختفا و  شردـق  لـالج 
ناردارب زا  ار  وا  مولع  بّالط  هلهج  شرمع  زا  یگلاس  یـس  نس  رد  هتـشاد  اوقت  تراـهط و  بتارم  یلعا  هب  فاـصتا  ملع و  نتفرگارف 

داد یم  رد  نت  ربنم  بارحم و  لاغـشا  تسایر و  ماقم  زارحا  هب  دوخ  رگا  دنا و  هدرمـش  یم  یقتا  ملعا و  زین  شردقیلاع  ردـپ  زا  هکلب 
هب لاغتـشا  ترخآ و  لیـصحت  هب  لاـبقا  فـشقت  دـهز و  هب  لـیم  نـکیل  تـسا ، هدروآ  یم  تسدـب  رتـشیب  هدـش و  یم  رترب  یگمه  زا 
مک هدز ، اپ  تشپ  ایند  عاتم  لام و  هاج و  رب  هرابکی  هتشاد  هبلغ  شعبط  رب  ایند  فراخز  عیمج  زا  ضارعا  تلزع و  هب  رارـصا  تادابع ،

.تسا هدومنن  صاوخ  تدیقع  ماوع و  تدارا  هب  یهجوت  رت 
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.لّوألا اهجوز  هافو  دعب  يرخأ  هّرم  تجوزت  امهادحإ  نکلو  ناتنثا  حیحصلا  لب  . 1 - 1
فـشاک ریما  خیـش  ياقآ  مرتحم  لضاف  زا  .ّفلؤم  طـخ  هب  هطوطخم  هخـسن  (، 233-237 ، /) عبارلا دـلجملا  هعینملا ، نوـصحلا  . 2 - 2

هخـسن ریوصت  نتـشاذگ  رایتخا  رد  تهج  هب  فرـشا  فجن  رد  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیـسحدّمحم  ماما  یمومع  هناخباتک  ریدـم  ءاـطغلا 
.مییامن یم  يرازگ  ساپس  هلیسو  نیدب  باتک  لصا 
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دنا و هتفر  زاجح  رفـس  هب  رگیدمه  اب  لاس 1299ق  هب  هتخادرپ و  ملع  لیـصحت  هب  فجن  رد  هدنراگن ) ردـپ   ) شگرزب ردارب  قافتا  هب 
زاب شردپ  قافتا  هب  لاس 1300ق  رخاوا  رد  هدرب و  رس  هب  تلزع  جنک  رد  یهام  دنچ  ناهفـصا  هب  عوجر  جح و  کسانم  ءادا  زا  سپ 

هب مادـم  هدرک ، رایتخا  سّدـقم  دهـشم  نآ  ترواـجم  ار ) دوخ  رمع  هیقب   ) لاـس تشه  تدـم  يو  تاـفو  زا  سپ  هتـشگزاب ، فجن  هب 
ود لـهچ و  نس  هب  هتفر  تسد  زا  شجازم  لادـتعا  نآ  رد  طارفا  رثا  رب  اـت  هدوب  لوغـشم  راوـشد  تخـس و  ياـه  تداـبع  تضاـیر و 

.هدیدرگ نوفدم  فیرش  نحص  زا  یناطلس  برد  يولهپ  رد  عقاو  هرجح  رد  هتفای  تافو  لاس 1308ق  لیاوا  رد  یگلاس 

رب هک  یتضایر  دهز و  رد  هغلابم  هتفرگ  شیپ  دوخ  یناگدـنز  هب  درم  نیا  هک  یهار  هلمجلاب  دوب  هنس 1266ق  مرحم  مود  رد  شّدلوت 
هتشاد و یناحور  سدق  تاماقم  رب  جورع  هب  هک  یمامت  مات و  لابقا  هدومن ، ایند  هاج و  لام و  زا  هک  يرظن  فرص  هدرک ، راومه  دوخ 

 . ...سیردت هدافا و  یسرک  یلاع  لاغشا  یملع و  لحارم  یط  زا  سپ  هرخالاب 

وا یملع  راثآ  زا  .دنا  هتخانش  یم  نامز  دهتجم  حالطـصا  هب  ملاع و  يدرم  ار  وا  شنامز  ياه  هدناوخ  سرد  هک  تسا  مولعم  ردق  نیا 
.تسا یبوخ  باتک  لاح  ره  هب  ...هدیسر  عبط  هب  دیجم  نآرق  ریسفت  رد  یباتک  طقف 

.تسین عالطا  یب  مه  روما  نیا  زا  هک  دنچره  فوصتم  هن  میکح و  هن  تسا  فراع  هن  دوب  یقتم  دهاز  رفن  کی  انعم  مامت  هب  درم  نیا 

لوقنم شدوخ  لوق  زا  حیحـص  تیاور  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنهد  یم  تبـسن  وا  هب  ار  یتافـشاکم  تامارک و  شنادـقتعم  نینچمه 
.تسا

عرش رهاوظ  هب  تفرعم  دودح  زا  هدوبن  يداتسا  چیه  تیاده  روتسد و  قبط  رب  شکولس  ریس و  ما  هتفای  عالطا  هدنراگن  هک  اجنآ  ات  اما 
.(1)« ...تسا هدومنن  زواجت 

زا نیـسحدّمحم  خیـش  وا  ینیوبا  ردارب  نم ، ردـپ  زا  دـعب  : » دـیوگ نینچ  مجنپ  لصف  رد  نم  نادـناخ  شرگید  باتک  رد  تفلا  همّالع 
دندرک یم  لایخ  مدرم  هدـماین ، شریظن  هداوناخ  نیا  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  لـمع  ملع و  ثیح  زا  اـّما  دوب ، رت  گرزب  ناردارب  ریاـس 

قّقحت هب  هک  هدوب  یمهوت  ضحم ، لایخ  نیا  نکل  دیدرگ ، دهاوخ  دوخ  ناردپ  نیشناج  هناگی  وا  هک 
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.طوطخم همان /  بسن  . 1 - 1
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لاغـشا ار  یّمهم  تسایر  دنـسم  هک  يّدـح  هب  داهتجا و  هجرد  هب  ندیـسر  هّیعرـش و  مولع  لـیمکت  زا  سپ  درم  نیا  هک  نوچ  دیـسرن ،
شغامد رد  نانچ  ادـخ  تدابع  هب  تبغر  ایند و  كرت  رب  تمیزع  هدرک  رییغت  شلاح  يداعریغ  بجوم  کی  بسح  رب  ناهگان  دـنک ،

.تخادرپن تضایر  تدابع و  هب  زج  دیزخ و  تلزع  جنک  رد  لاس  دنچ  تّدم  هدنام  زاب  راک  همه  زا  هک  تفرگ  تّوق 

تاـمولعم اـب  هک  یـسک  يارب  طـقف  تسا ، نوریب  هلاـقم  نیا  شیاـجنگ  زا  وا  لاـمعا  بیاـجع  لاوـحا و  بیارغ  حرـش  تّدـم  نیا  رد 
رد لاکساپ »  » يارب زا  هک  تسا  یلاوحا  نامه  ریظن  هعیش  ّتلم  رد  درم  نیا  لاح  هک  تفگ  تقیقح  هب  مناوت  یم  دشاب ، انشآ  ییاپورا 

يوسنارف فوسلیف  نآ  نانچمه  ناوت  یم  دوخ  لاح  هب  تبـسن  شکولـس  ریـس و  رد  ار  یناریا  دهتجم  نیا  هدمآ  شیپ  کیلوتاک  ملاع 
.میرامشب

زا دعب  .دیدرگ  راپـسهر  تابتع  بناج  هب  دوخ  ردپ  اب  ترواجم  مزع  هب  هدرک  هقالع  عطق  ناهفـصا  زا  هرابکی  لاس 1300  رد  هصالخ 
اعمج شتاقوا  هنادهاز ، ًالماک  شا  یناگدنز  راوطا  تّدم  نیا  مامت  رد  هدیـشک ، لوط  فجن  رد  وا  ترواجم  تّدم  لاس  تشه  ردـپ ،

تـسد زا  یّلک  هب  شجازم  تضایر ، دـهز و  هطرف  زا  هرخالاب ، .دوب  يراکزیهرپ  فورـصم  هجرد  ـالعا  هب  وا  تّمه  تداـبع و  فرص 
ملق راثآ  زا  .دیشک  روگ  يارـس  تولخ  هب  صالخ  تخر  هقاّطلا  قوف  تمحز  نیا  زا  لاس 1308  رد  یگلاس  ود  لـهچ و  ّنس  هب  هتفر 
یم هک  ار  وا  يراکزیهرپ  بتارم  لمکا  تلیضف و  لامک  باتک  نیا  .هدنام  راگدای  هب  نآرق  لیاوا  ریسفت  دّلجم  کی  تّدم ، نیا  رد  وا 

.دراد یم  ّللدم  تسا ، هدیسر  ساوسو  هجرد  هب  تفگ  ناوت 

مان هک  تسا  راوازـس  دنراد ، هّجوت  تاداع  قراوخ  هب  ای  تامارک  فشک و  هب  دنهد و  یم  ّتیمها  ار  ینافرع  راکفا  قایقد  هک  یناسک 
هب ار  درم  نیا  هصالخ  ...دنراذگب  شدوجو  رب  یلاع  تمیق  ردق و  کی  هتـشون  لمع  ملع و  نابحاص  زا  لّوا  فص  رد  ار  ام  دهاز  نیا 

.(1)« میرامشب دوخ  هداوناخ  راختفا  هکلب  ایقتا  هرمز  رد  احلص و  هلمج  زا  دیاب  خیرات  لها  حالطصا 
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تسا رکذ  لباق  و 92 .  91 ( / تفلا موحرم  راـثآ  هعومجم   ) نادـکاخ نیا  رد  دوب  يرز  جـنگ  نمـض  رد  عوبطم  نم ، نادـناخ  . 1 - 1
يرگید هلاسر  موحرم  نآ  همان  بسن  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هدـیمان  همان  بسن  راثآ  هعومجم  نیا  رد  هابتـشا  هب  نم  نادـناخ  هلاسر 

.تشذگ نآ  زا  ییاه  تمسق  هک  تسا 
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فلؤم شیدج  دروم  رد  یفجن  يداه  خیش  جاح  هللااهیآ  مالک 

موحرم نآ  كولس  ریس و  دروم  رد  هتبلا  : » دسیون یم  نینچ  نید  ناملاع  هلیبق  باتک  رد  یفجن  يداه  خیش  جاح  هّللا  هیآ  ناشیا  هریبن 
: درک هجوت  مهم  هتکن  ود  هب  دیاب 

یهرمه یب  هلحرم  نیا  عطق  و  درکن ، رایتخا  ریپ  دشرم و  ناونع  هب  ار  یـسک  هار  نیا  رد  دادـن و  يدارم  هب  يدـیرم  تسد  ناشیا  ًالوا :
.تسا هدومن  رضخ 

.تفرن نوریب  دشاب  نآ  دننام  نآرق و  تئارق  ادخ و  رکذ  هزور و  زامن و  هک  تعیرش  رهاوظ  دودح  زا  رکذ  تدابع و  رد  ایناث :

.دننک یم  شومارف  ار  ود  ره  ای  یکی  دنراذگ  یم  يداو  نیا  رد  ياپ  هک  یناسک  ابلاغ  نوچ  تسا  مهم  هتکن  ود  نیا  و 

: تسا هدیزرو  یم  لاغتشا  نادب  هدوبن و  لفاغ  زین  رما  هس  زا  هدوب  نینچ  وا  لاح  هک  تدم  نیا  رد 

.تسا هتشون  شرمع  زا  هلحرم  نیمه  رد  شردقنارگ  ریسفت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدوب  لوغشم  نادب  هدرکن و  اهر  ار  فیلأت  _ 1

یم سیردت  یـصوصخ  روط  هب  زین  رگید  يا  هّدـع  دـیاش  شا و  هدازردارب  ردارب و  دـنزرف و  يارب  هدربن و  دای  زا  زین  ار  سیردـت  _ 2
.تسا هدرک 

و تسا ، هتفر  ترایز  تهج  هب  قارع  هب  يددـعتم  ياهرفـس  يو  مالـسلا ،  مهیلع  يدـه  همئا  تراـیز  تاـیلاع و  تاـبتع  هب  رفـس  _ 3
ماجنا تهج  هرس  سدق  یفجناقآ  یقتدّمحم  خیـش  جاح  ياقآ  هّللا  هیآ  موحرم  شرتهم  ردارب  هارمه  هب  زین  لاس 1299ق  رد  نینچمه 

عیقب ناتسربق  رد  نوفدم  همئا  اهیلع و  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترایز  همرکم و  هکم  هب  جح  هضیرف 
.(1)« تسا هدش  فرشم  مالسلا  مهیلع 

جاح ياقآ  هّللا  هیآ  ّفلؤم  هریبن  هب  یلاعلا  هّلظدم  یناتسیس  ینیسح  یلع  دّیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هّللا  هیآ  یلعا  عجرم  رما  لاثتما  ربانب 
هیقب رکذ  زا  لّوألا 1432  يداـمج  اـب 21  ربارب  تشهبیدرا 1390  مجنپ  هبنـشود  زور  تاقالم  رد  هتاـکرب  تماد  یفجن  يداـه  خـیش 

(2) .میهد یم  عوجر  لیذ  رداصم  هب  هدومن  رظن  فرص  ناشیا  تامارک 

19 ص :

.68  / نید ناملاع  هلیبق  . 1 - 1
-377 /) 1 یناهفصا ) یفاص  نسح  خیش  جاح  هّللا  هیآ  قالخا  ياه  سرد  هلـسلس   ) لاصو قوش  72-69 ؛)  /) نید ناملاع  هلیبق  . 2 - 2

نسحم دّیـس  هّللا  هیآ  فیلأت  و 380  و 379  و 298   215 بیغ /  ملاـع  زا  ییاـه  هـنزور  و  و 899 ؛ و 812  و 690   579 و 2 / ( 370
هّللا هیآ  رـضحم  رد  و  یناجنز ؛ يریبش  یـسوم  دّیـس  ياقآ  یمظعلا  هّللا  هیآ  فیلأت  اـیرد 1/506  زا  يا  هعرج  و  لّوا ؛ پاـچ  يزارخ ،

.داشخُر نیسحدّمحم  فیلأت  باتک  نیا  تادّلجم  رگید  تجهب 1/215 و 235 و 265 و 
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فلؤم دروم  رد  لمآلا  لما  هملکت  رد  ردص  هللااهیآ  مالک 

لـضاف و  ینادمـص ، ینّابر  ملاع  : » دـیوگ نینچ  لمآلا  لمأ  هلمکت  باتک  رد  ّفلؤم  فصو  رد  ینیمظاـک  ردـص  نسح  دّیـس  هّللا  هیآ 
، نیملعلا نیب  عماج  هّللا ، ماکحأب  ملاع  و  هّللاب ، ملاع  لمعلا ، ملعلا و  یف  سفنلا  تالامکل  عماج  اهّلک ، مولعلا  یف  رّحبتم  ٍناثالب ، دیحو 
، رهام یلوصأ  ریصب ، هیقف  ریبخ ، ثّدحم  هّیضایرلا ، هّیهلإلا و  همکحلا  یف  دحاو  تالاقملا ، ملع  یف  رّحبتم  قئاقحلا ، قیقحت  یف  مّدقتم 

لمل نیفـشاکملا ، دحاو  و  نیدهازلا ، لمکأ  و  نیکلاسلا ، لضفأ  و  نیدهاجملا ، خیـش  فراعملا ، یف  رحب  لماک ، رّـسفم  رهاب ، مّلکتم 
.هنم لمکأ  عمجأ و  اننامز  یف  نکی 

ّلک نم  رومـألا  قسوتـست  مل  هیلع ، هدـلب  یف  هملکلا  تقفتا  اـمنیح  هساـئرلا  كرت  و  هیلع ، اـهّلکب  تلبقأ  اـمنیح  ایندـلا  یف  دـهز  هتیأر 
ءاوزنالا یف  ذـخأ  سانلا و  كرت  و  اهنم ، ٍءیـشب  لفحی  مل  اهکرتف و  هل ، تعمُج  ام  لثم  دـحأل  بابـسألا  عمتجت  مل  و  هلئمل ، تاـهجلا 

یف راهنلا  لیللا و  یف  ًالوغـشم  ّهبرب ، ّالإ  سنأی  راص ال  و  هدـلو ، هلهأ و  یّتح  دـحأ  ّلـک  نع  عطقنا  و  هسفن ، لـیمکتب  لغتـشا  و  مهنع ،
یّتح سنألا  حورلا و  ّلحم  لین  یلع  هتینمأ  رصق  و  یـسدقلا ، ملاعلا  یلإ  اهتیلکب  هتّمه  هّجو  و  هفرعملا ، لیمکت  هبقارملا و  هدهاجملا و 

یف فشکی  و  هّیتوربجلا ، راثآلا  و  هّیتوکلملا ، رارـسألا  دهاشیل  هیادهلا  رونب  هرّون  و  هتمحر ، نئازخ  باب  هبلق  یلع  هلالج  ّلج  هّللا  حـتف 
.میظع ّظح  وذ  ّالإ  هلانی  و ال  لحفلا ، لجرلا  الإ  هب  موقی  ماقم ال  اذه  و  هّیضیفلا ، قئاقدلا  و  هّیبیغلا ، قئاقحلا  هنطاب 

.مهّرس هّللا  سّدق  نینثا ، وأ  رخآ  خیشلا و  اذه  الإ  هلان  نم  يرصع  یف  رأ  مل  و 

اثاّحب ناک  .ثحبلا و  سیردـتلا و  یف  ذـخأ  و  ملعلا ، لهأ  هیلع  ّبکأف  ناهفـصأ ، یلإ  عجر  لمک ، کلذ و  ّلـک  نم  غرف  اـم  دـعب  و  ...
.يراُجی هرظانملا ال  یف  اّیلدج  ریرقتلا ، نسح  نانجلا ، ّيوق  مالکلا ، سلس 

سیئر ّلک  هداع  یه  امک  ربنملا ، یلع  ظعولا  ءاضقلا و  مکحلا و  هعامجلا و  همامإلا و  یف  عجرملا  راصف  اهّلکب ، هسائرلا  هیلع  تلبقأ  و 
.ناریإ ءاملع  نم 

يّدـصتی نأ  صقانلل  یغبنی  الف  صقان ، ینأ  تیأر  سفنلا ، لیمکت  ملع  و  قالخألا ، ملع  یف  تضخ  و  ظعاولا ، یف  تذـخأ  اّملف  لاق :
و يدی ، یف  ام  تکرتف  صقانلا ، لیمکتل 

20 ص :
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.یسفن لیمکت  بلط  یف  ناهفصأ  نم  تجرخ 

.هانلق ام  رخآ  یلإ  هانمّدق  هانرکذ و  امیف  ذخأ  عجر  اّمل  و 

، ریسفتلا تامّدقم  یف  دّلجم  ّالإ  هنم  جرخی  مل  هّنکل  نآرقلا ، مولعل  عماجلا  ناکل  ّمت  ول  ام  ریـسفتلا  یف  بتک  دق  هّرـس  هّللا  سّدق  ناک  و 
.هرقبلا  (1) رثکأ هحتافلا و  ریسفت  و 

(2) «. هءاربلا لصأ  یف  سیرارک  هّطخب  هل  تیأر  .دئاقعلا و  لوصأ  فراعملا و  یف  هتذمالت  لضافأ  ضعب  یلع  هالمأ  ام  هل  و 

فلؤم دروم  رد  نیبغارلا  هیغب  رد  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  هللااهیا  نایب 

ناک : » دیوگ ّفلؤم  دروم  رد  نیّدلا  فرش  لآ  هلسلس  یف  نیبغارلا  هیغب  باتک  رد  م 1377 )  ) نیّدلا فرش  نیسحلادبع  دّیس  هّللا  هیآ 
هسفن و لامک  یف  ریظنلا  عطقنم  ءارظنلا ، نع  ّزیمت  و  ءافکإلا ، یلع  یبرأ  دق  هدحو ، عیرق  و  هدحو ، جیـسن  هماقم  هّللا  یلعأ  خیـشلا  اذه 

ایفاجتم ایندلا ، یف  ادـهاز  هقد ، ّلکب  اهتبـساحم  و  هسفن ، هبقارم  یف  هل  ریظن  هلاوقأ ال  هلاعفأ و  یف  ّلجوّزع  هّلل  هصالخإ  یف  و  اهبیذـهت ،
...یّلعملا و هحدق  ریسفتلا  یف  هل  و  امّلکتم ، اثِّدحم  ایلوصأ  اهیقف  هیهلإلا ، فراعملا  رارسأ  و  هیتوهاللا ، مولعلا  ضماوغ  یف  ازربم  اهنع ،

(3) «. فلألا هئم و  ثالثلا  دعب  هنماثلا  هنسلا  لّوأ  ّلجوّزع  هّللا  هافطصا  دق 

فلؤم دروم  رد  هعیشلا  نایعا  باتک  رد  نیما  دمحم  دیس  هللااهیآ  نایب 

ّمث هنأش  یف  ادهتجم  اّدـجم  ناک  ...فراعلا و  دـهازلا  مامإلا  : » دـیوگ شدروم  رد  هعیـشلا  نایعأ  باتک  رد  نیما  نسحم  دّیـس  هّللا  هیآ 
هنس قارعلا  یلإ  هوبأ  جرخ  امل  ...هسایرلا و  نع  ضرعأ  اهریغ و  نم  رثکأ  هدابعلا  یلإ  عطقنا  هلزعلا و  یلإ  لام  هنکل  ناهفصأ  یلإ  داع 

فجنلا یف  ًالبقم  یفجناقآلا  هیخأ  یلإ  ناهفـصأب  هل  تأیهت  یتلا  هسایرلا  کلت  اکرات  هتافو  دـعب  فجنلا  یف  رواج  هعم و  جرخ   1301
نع اـعطقنم  رکفلا  ریثک  ناـک  .هداـبعلا  ریغ  ئـش  ّلـک  لزتعا  سردـلا و  نع  یّتح  هرمأ  رخآ  یف  ضرعأ  ّمث  سیردـتلا  ءـالمإلا و  یلع 

(4)« ...مهاقتأ هتوخإ و  لضفأ  وه  .داؤفلا و  هّدح  مهفلا و  هدوج  یف  دارفألا  نم  هنکلو  تمصلا  هیلع  بلغی  سانلا 

هب ار  دوخ  ملق  رگید  راب  میرک  نآرق  فراعم  رـشن  تهج  رد  ات  دومرف  تیانع  قیفوت  ارم  هک  مرازگ  ساپـس  دوجو  ماـمت  اـب  ار  يادـخ 
.منک همجرت  ار  سیفن  رثا  نیا  ناوارف  جنر  لّمحت  اب  مریگ و  راک 

، تسا راوشد  تخس و  ّفلؤم  ياه  ترابع  نیگنس و  رایسب  باتک  نتم  هک  تسا  ینتفگ 

21 ص :

.اهنم هیآ  لب 22  . 1 - 1
مقر 2310. لمآلا 5/369 ، لمأ  هلمکت  . 2 - 2

نیّدلا 1/157. فرش  لآ  هلسلس  یف  نیبغارلا  هیغب  . 3 - 3
مقر 9426. هعیشلا 14/5 ، نایعأ  . 4 - 4
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صیخلت و ار  بلاـطم  دراوم  یخرب  رد  مهد و  هئارا  نشور  هداـس و  يا  همجرت  هک  نیا  اـت  مدومن  راـک  نیا  فرـص  يداـیز  تقو  اذـل 
.مدرک نیچ  تسد 

هب هک  مراد  رّکـشت  ریدـقت و  فراولا ، هّلظ  ماد  یفجن  يداه  خیـش  جاح  ياقآ  هّللا  هیآ  ترـضح  ّفلؤم  ردـقنارگ  هداون  زا  همتاـخ  رد 
.تسا هدیزرو  مامتها  نآ  رشن  هب  هدومن و  مبیغرت  راک  نیا  ماجنا 

ینیوزق يرئاح  يدهم  دّیس  یلوالا 1432ق  يدامج  لوا  مق ، سّدقم  رهش 

نیدرورف 1390ق / 15

22 ص :
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فّلؤم لاح  حرش 

هراشا

(1)

1278-1346ق)  ) یفجن هّللاروناقآ  جاح  همّالع  هّللا  هیآ  دیهش  ّفلؤم  ردارب  ملق  هب 

یتقث هب  میحَّرلا و  نمحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

نیعمجأ مهئادعأ  یلع    ِ هّللا ُهَنَعل  َو  َنیرهاّطلا ، ِِهلآ  دّـمحم و  یلع  ُمالَّسلا  ُهالَّصلا و  َو  نیعمجأ ، ِقلَخلا  ِقلاخ  نیَملاعلا ، ِّبَر    ِ هّللُدـمحلا
.نیدلا ِموَی  یلإ 

زا دزرمایب و  ار  شناهانگ  ادـخ  هک  هّللارون _  هب  بّقلم  يدـهم  راـگدرورپ ، تمحر  هب  راودـیما  راـکراطخ ، راـکهنگ  هدـنب  دـعب : اـّما 
: دیوگ یم  نینچ  دهد _  شیراب  شرمع  هاتوک  نارود  رد  ار  شیوخ  تعاط  هب  درذگب و  شیاهاطخ 

حرش هک  تساوخ  نم  زا  مزرو _  لُّلعت  شیاه  هتـساوخ  هب  تبـسن  منک و  تفلاخم  وا  اب  مناوت  یمن  هک  یمیمـص _  ناتـسود  زا  یکی 
ناگدنناوخ ات  مراگنب ، هدرتسگ ، ینالوط و  هن  هدرـشف و  هاتوک و  نادنچ  هن  مزال ] رادقم  هب  طسوتم و  ّدح  رد   ] ار رثا  نیا  ّفلؤم  لاح 

.دنزادرپب نآ  هعلاطم  هب  رتشیب  یهاگآ  تخانش و  اب 

يرازگـساپس ار  دـنوادخ  نایاپ  یب  ياه  تمعن  ات  مدرک  تباجا  ار  مزیزع  تسود  هتـساوخ  رکف ، یناشیرپ  كدـنا و  تصرف  دوجو  اب 
.متخادرپ راک  نیا  هب  لاعتم  يادخ  رب  لّکوت  اب  مروآ و  ياج  هب  ار  يردارب  ّقح  میامن و 

23 ص :

یملع و خیرات  مود  دـلج  رد  لاـس 1367ش  رد  همجرت و  لاس 1406ق  رد  یفجن  يداه  خیـش  جاح  طسوت  لاح  حرـش  ناـی  . 1 - 1
.دوش یم  هئارا  مرتحم  مجرتم  طسوت  نآ  همجرت  کنیا  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  ( 199-217  / _ ریخا نرق  ود  رد  ناهفصا  یعامتجا 
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فّلؤم ناکاین 

ملاع وریگارف  يایرد  راگزور ؛ فراعم  مولع و  عماج  راـگدرورپ ؛ يوس  زا  هتفاـی  دـییأت  راوگرزب ؛ دنمـشناد  راگدـنام  رثا  نیا  ّفلؤم 
متاـخ ردـقنارگ ؛ ياـسراپ  دـهاز  دنمـشوه ؛ هیقف  دـننام و  یب  روـشناد  مـلع ؛ ناـگرزب  هداز  لدـع ؛ نوناـک  لـقع و  داـینب  رگن ؛ فرژ 

رای ردارب و  اّربم ؛ يدنـسپان  بیع و  ره  زا  کلاس ؛ نافراع  هاـنپ  یناـّبر ؛ ناـمیکح  رورـس  نارّخأـتم ؛ ناینیـشیپ و  نیرتاـناد  نادـهتجم ؛
شماقم تشهب  سدق  ناتسوب  رد  ناحبس  يادخ  هک  هاگمارآ _  یفجن  هاگداز و  ناهفصا  نیسحدّمحم  خیـش  مردام  دنزرف  نابرهم و 

 _ . دنادرگ روشحم  دّمحم  لآ  دّمحم و  شنارورس  اب  تمایق  رد  دزاس و  الاو  ار 

رابنارگ و دـیراورم  نید ؛ ایند و  هانپ  تشپ و  نیملـسم ؛ مالـسا و  یماـح  هعیـش ؛ بهذـم  رواـی  گرزب ؛ هّللا  هیآ  لـماک ، ملاـع  دـنزرف 
.یفجن رقابدّمحم  خیش  همّالع  مراوگرزب  ردپ  رادمان ؛ ياوشیپ 

هیاده باتک : ردقنارگ  فلؤم  یقتدّمحم  خیش  راگزیهرپ ؛ ياسراپ  گرزب ؛ داتسا  رشع ؛ يداح  لقع  رـشب و  مّلعم  لماک ؛ ملاع  دنزرف 
 _ . دشخب تسادق  ار  ناشیا  دنلب  حاورا  یلاعت  يادخ  نیدلا _  لوصا  ملاعم  یلع  نیدشرتسملا 

ُعِماجملا ُریرَج  ای  انتَعَمَج  اذإ  ْمِِهْلثِِمب  ینئجف  یئابآ  َکئیلوُأ 

.يرامش یمرب  ار  تاراختفا  هک  یماگنه  ریرج ! يا  ربب  مان  ار  ناشدننام  دننم  ناردپ  نانآ 

(1) اوَُدلَو ام  َسئب  ْنکلو  ِهیف  ُْتقَدَص  ٍبَسَح  يوذ  ٍءابآب  ُترختفا  اذا 

.دندروآ يدنزرف  دب  یلو  ما  هتفگ  تسار  منک  راختفا  تیصخش  اب  ناردپ  هب  هاگره 

یملع ماقم 

رد يو  دوب ، عماج  لماک و  يروشناد  هصالخ  اسراپ و  دهاز  رهام و  میکح  یلوصا ؛ ثّدحم ؛ هیقف ؛ نیسحدّمحم ، خیـش  جاح  موحرم 
يدـننامه تاّیـضایر  نافرع و  ریـسفت و  مـالک و  هفـسلف و  رد  دـمآ و  یم  رامـش  هب  نارود  هناـگی  یناـعم  ثیدـح و  یلوصا و  هقف و 

.تشادن

راظتنا یناسنا  تقیقح  رد  هچره  زا  هک  دوب  هدیدن  دوخ  هب  یتّیصخش  نانچ  راگزور  هدید 

24 ص :

.تسا هدوب  ناگرزب  هویش  هک  نانچ  هدروآ ، ینتورف  یسفن و  هتسکش  يور  ار  تیب  نیا  . 1 - 1
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.دشاب رادروخرب  دور  یم 

شرگشواک هشیدنا  رکف و  يانشور  تفای ، تسد  يراشرـس  يدنمـشوه  الاو و  یهاگیاج  هب  عورف  لوصا و  یلقن و  یلقع و  مولع  رد 
یتّمه هوکشاب ؛ یلیامـش  میظع ؛ یتبیه  هتفرگ ؛ هرهب  یّنف  ره  زا  دوب ، هدیناشن  رگن  فرژ  ناداتـسا  ناروشناد و  ریاس  زا  رت  شیپ  ار  يو 

.تشاد دنمورین  یشنیب  دنلب و 

قیاقح تخانـش  قح و  يوس  هب  مدرم  يامنهار  ریـسفت و  لوصا و  هقف و  زاتمم  داتـسا  ینافرع ؛ رارـسا  رگنایب  ینیقی ؛ فراعم  هب  هاگآ 
.دوب

ههبـش روما  اه و  سوه  زا  يرود  تدابع و  زامن و  هب  درک ؛ زاغآ  یکاپ  يراگزیهرپ و  یکریز و  اب  ار  یناگدنز  يادتبا  رمع و  نارود 
يزاب و هب  ار  شیوخ  دنمـشزرا  رمع  تشامگ ؛ تّمه  فراعم  مولع و  لیـصحت  ثحب و  سرد و  هب  یناوجون  زا  تشاد ؛ مامتها  كان 

.تخادرپ یمن  یمرگرس 

قوش اب  نآ  زا  سپ  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  نایب  یناعم و  وحن ، فرـص ، لیبق : زا  مولع  تامّدقم  غولب ، فیلکت و  ّنس  هب  ندیـسر  زا  شیپ 
هقف و نتفرگ  ارف  هب  دزاس _ رتالاو  ار  شماقم  يادـخ  هک  دـلاو _  همّالع  موحرم  دزن  یتسـس ، يراـک و  مک  لـیطعت و  نودـب  ناوارف ،

.تخادرپ لوصا 

 _ يو اب  هثحابم  زا  الضف  بّالط و  هک  يروط  هب  دوب ، مکحم  یملع  يوگتفگ ، ثحب و  رد  يوق  مهف  كرد و  راشرـس و  شوه  رثا  رب 
.دندرک یم  فارتعا  شدنلب  هیثرم  دنمجرا و  ماقم  هب  هتسجرب  يالضف  املع و  دندیساره و  یم  تشاد _  هک  یمک  ّنس  مغریلع 

هب تفرگ و  هرهب  راید  نآ  ردقنارگ  دیتاسا  رضحم  زا  لاس  دنچ  دیچوک و  فرشا  فجن  هب  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  روظنم  هب  سپس 
، تفای اقترا  لضف  نامسآ  ياه  تنم  تیاهن  هب  دیسر و  شناد  ماقم  ياوصقلا  هیاغ  هب  ات  تخادرپ  ملع  بسک  هب  رایسب  شالت  یعس و 

تیاـهن رهاوج و  ررُد و  رَرُغ و  ثیدـح  هقف و  زا  تخاـس و  نقتم  ار  نآ  دـئاوع  هبخن  دـئاوف و  هدـبز  لوصف و  ملاـعم  لوصا و  نیناوق 
هک ییاج  ات  دومیپ ، ار   (1) داعم هیفاش  هریخذ  هیفاک و  هرصبت  هب  تسردان  زا  تسرد  تخانـش  کلاسم  درک و  تزایح  ار  اهنآ  بیذهت 

یمامت

25 ص :

تشادن ناوت  نیا  زا  شیب  مجرتم  ملق  هک  تسا  ثیدح  لوصا و  هقف و  یملع  ياهراکهاش  هب  اه  هلمج  نیا  فیرظ  ياه  هراشا  . 1 - 1
؛ نیدـلا لوصا  ملاعم  لوصالا ؛ نیناوق  بلاطملا ؛ یهتنم  هیاهنلا ؛ يرـصقلا ؛ هیاغ  .دـیامن  سکعنم  لماک  روط  هب  ار  نآ  ياه  ییابیز  ات 
؛ هیفاکلا نیملعتملا ؛ هرـصبت  کلاسملا ؛ مایالا ؛ دئاوع  ماکحالا ؛ بیذهت  مالکلا ؛ رهاوج  دئاوفلا ؛ ررغ  هبخنلا ؛ دئاوفلا ؛ هدـبز  لوصفلا ؛

(. مجرتم  ) تساهبنارگ راثآ  نآ  روهشم  مان  داعملا ، هریخذ  هیفاشلا و 
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.تشگ قافآ  هرهش  زورمین  دیشروخ  نوچمه  دندرک و  قیدصت  ار  وا  رترب  ّتیعقوم  ناروشناد 

دیتاسا

: هلمج زا  درک ، ذّملت  هتسراو  ياهقف  هتسجرب و  ياملع  زا  یعمج  دزن  فرشا  فجن  رد 

ازریم جاح  موحرم  اسراپ ، روشناد  مولع ، رد  مهاگ  هیکت  داتـسا و  ریظن ، یب  مّلکتم  یلوصا و  هیقف  نادـهتجم ، سیئر  لضاف ، ملاـع  ( 1
وا هب  هداد  رارق  نادهتجم  يارب  هک  یشاداپ  نیرترب  دهد و  ناکـسا  شیوخ  بّرقم  يایلوا  هاگزنم  رد  ار  وا  دنوادخ  یتشر ، هّللا  بیبح 

.دیامرف تبهوم 

هقف و هتسجرب  داتـسا  نیدلا ، هّلملا و  دامع  نیثّدحملا ، ءاهقفلا و  سیئر  رادمان ، روشناد  راوگرزب و  هیقف  هناگی ، هتخیهرف  دنمـشناد  ( 2
نکاـس نـیرب  تـشهب  رد  دریگ و  ارف  شنارفغ  هـب  ار  وا  دـنوادخ  یفجن ، یـضار  خیــش  همّـالع  موـحرم  یمارگ ، هداز  ییاد  ثیدـح ،

.دنادرگ

داتسا نید ، بهذم و  جّورم  ناحبـس ، يادخ  هدیزگرب  نادنمدرخ و  رورـس  ناگداز ، گرزب  رتهم  نارود و  هبوجعا  ماقمالاو ، هیقف  ( 3
ازریم جاح  مالـسإلا  هجح  مانالا و  ذالم  يرجه ، مهدراهچ  نرق  رد  بهذم  دّدجم  نیـضرالا ، یف  هّللا  هیآ  نیدـهتجم ، اهقف و  ّیبرم  و 

شکاپ ناور  هب  ار  شترفغم  تمحر و  ناراب  دنوادخ  هک  هاگمارآ _  فرشا  فجن  هاگلزنم و  ارماس  هاگداز ، زاریـش  يزاریـش ، نسح 
 _ . دهد ناکسا  تشهب  ناتسوب  رد  شیوخ  يایلوا  اب  دنارابب و 

...ردقنارگ ياهقف  لماع و  ياملع  زا  رگید  یعمج  و 

ناهفصا هب  تشگزاب 

مولع عورف و  لوصا و  رد  یملع  يالاو  تاجرد  هب  یبایتسد  لیصحت و  نایاپ  زا  سپ 

26 ص :
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هب تفای و  رارقتـسا  دشاب _  راوگان  هثداح  ره  زا  شیادخ  هک  ناهفـصا _  هّطخ  رد  درک و  تعجارم  شیوخ  هاگداز  هب  یلقن  یلقع و 
.تسشن سیردت  دنسم  رب  تخادرپ و  یملع  تادافا 

ار نامدرم  اسر  نایب  اویش و  نانخس  اب  دندز و  هقلح  شفارطا  يرتشگنا  نیگن  ناسب  دنتفاتش و  يو  رضحم  هب  يوس  ره  زا  مولع  بّالط 
.دوب نارود  هناگی  يزومآدنپ  سیردت و  ياه  هصرع  رد  دومن و  یم  داشرا  هظعوم و 

دروآ و يور  تمایق  ِنادـیواج  يارـس  هب  دوجو  مامت  اب  تفرگ و  هرانک  يویند  نوئـش  همه  زا  هک  داد  تسد  وا  هب  یتاح  ناهگان  اـّما 
.درک اهر  ار  سیردت  داشرا و  ظعو و  دراذگاو ، ار  همه  دوب  ادخ  اب  شنتفرگ  سنا  عنام  هچره 

دیشخرد نانچ  شیارب  تقیقح  غارچ  دیـشخب و  ینـشور  ار  کیرات  ياه  بش  هک  دیبات  وا  رب  تداعـس  حبـص  قفا  زا  يرون  نآ  رثا  رب 
.تسسگ ار  یلدروک  هریت  ياهربا  هک 

ّالا هلا  ال   » فیرـش رکذ  تموادم  رارکت و  زا  دـینارذگ ، یم  تدابع  دـهز و  هب  زور  هنابـش  تفای و  لاغتـشا  توالت  رکذ و  كرف و  هب 
تّدش زا  شناتـسود  هک  يروط  هب  تسیرگ  یم  شیوخ  سفن  رب  هدرم  دنزرف  نز  نوچمه  راکـشآ  ناهن و  رد  دش ، یمن  هتـسخ  هّللا »

هیرگ بش  ای  دندرک : اضاقت  ناگیاسمه  زا  یخرب  دنتشگ ، یم  كانمیب  شیاه  هلان  زا  ناکدوک  نانز و  دندش و  یم  هدرزآ  شا  هیرگ 
! تسا ناشیا  تحارتسا  باوخ و  عنام  دیدش  هیرگ  هک  ارچ  زور  ای  دنک 

فرشا فجن  هب  رفس 

، مدرک رفس  فرشا  فجن  هب  مالـسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  ترایز  دصق  هب  ّتیعـضو  نیرتهب  رد  بانج  نآ  هارمه  هب  راگزور  نامه  رد 
رکذ هب  هراومه  اّما  تشادن ، نم  زج  یهار  قیفر  هک  نیا  اب  تفگ ، نخـس  نم  اب  كدنا  هاتوک و  هلمج  هملک و  دنچ  طقف  هار  لوط  رد 

.دوب لوغشم  ادخ 

یب دـندوبن  دـنبیاپ  بهذـم  نید و  هب  هک  یناـسک  یّتح  تفرگ ، یم  رارق  ریثأـت  تحت  دـید  یم  ار  شیراز  هیرگ و  لاـح و  هک  نآ  ره 
.دنتسیرگ یم  وا  هیرگ  اب  رایتخا 

هیرگ عوشخ و  عوضخ و  لاح  یتقو  دندوب ، عمج  نآ  رد  رایسب  ییاتسور  یماع و  نامدرم  هک  دش  دراو  يا  هبامرگ  هب  هار  نیب  يزور 
هیرگ هب  یگمه  دندید  ار  وا  نتفگ  رکذ  يراز و  و 
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.تشگ شوماخ  اهنآ  يوهایه  اهادص و  دنداتفا و 

دباتب قح  رون  هک  اج  ره  دشاب ، یم  كرد  لقع و  زا  رتارف  هک  هداد  رارق  اه  لد  رد  يریثأت  نانچ  تقیقح  يارب  ناحبـس  يادـخ  يرآ ؛
.دور یم  نیب  زا  يربخ  یب  تلفغ و 

یـسک رت  مک  تشاد و  ریثأت  اه  لد  رد  يزیگنا  تفگـش  هنوگ  هب  دزاس _ صاخ  تمحر  لومـشم  شیادـخ  هک  درمدار _  نآ  نخس 
.درواین يور  شیالوم  يربنامرف  تعاط و  هب  دوشن و  نوگرگد  وا  زردنا  دنپ و  زا  هک  دوب 

تمالس و شیادخ  هک  دّمحم _ یلع  خیش  بانج  دَّیؤم  لضاف  ملاع  ینعی  دنمجرا ، ناتسود  زا  یکی  هب  فرشا  فجن  رد  لاثم ] يارب  ]
! بش زامن  ندناوخ  هب  داب  وت  رب  دومن : شرافس  نینچ  دزاس _ لیان  شیاهوزرآ  نیرخآ  هب  دنک و  اطع  رمع  لوط 

تخـس و عقاوم  اسرف و  تقاط  ياهرفـس  رد  یّتح  ینالوط و  تّدم  ات  ما  هدوب  دهاش  نم  هک  يروط  هب  درک  رثا  وا  رد  نانچ  هلمج  نیا 
.دومنن كرت  بش ا  زامن  راوشد ،

قلخ زا  ندیرب  ببس 

یلعدّمحم خیش  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  هقث  نیلماع ، ياملع  راختفا  نیبم ، نید  هانپ  لماع ، ملاع  ماقمالاو ، لضاف  مدنمجرا ، ردارب 
ندیرب رد  نیسحدّمحم  خیش  هزیگنا  درادب _ مادتسم  ار  شا  هیاس  ینالوط  رمع  تمالس و  اب  دزاس و  وا  يادف  ار  مناج  دنوادخ  هک  _ 

: درک تیاکح  نینچ  يو  زا  لقن  هب  ار  دنوادخ  يوس  هب  لماک  ندروآ  يور  قلخ و  زا 

لد رد  هک  نآ  دوب ، ناطیش  زا  هک  تفای _  هار  ملد  هب  يا  هسوسو  تلاح  متشاد ، لاغتشا  تعامج  تماما  هب  ناهفـصا  رد  هک  یماگنه 
هک ّتین _  صولخ  لیـصحت  روظنم  هب  زاـمن  هماـقا  يارب  نتفر  نوریب  زا  شیپ  زور  ره  نآ  رثا  رب  دـنکفا _ یم  هسوسو  ناـمدرم  ياـه 

یشوخ اه و  تمعن  ندوب  رذگدوز  ایند و  یگدنبیرف  يرادیاپان و  متشاد ، هشیدنا  دوخ  اب  تعاس  ود  یکی  تسا _  زامن  یلـصا  نکر 
ات مدرک ، یم  رورم  ار  نآ  یهابت  ای  يراگتسر  ياه  هار  ترخآ و  یگدنیاپ  هب  تبسن  مدروآ و  یم  رظن  رد  ار  نآ  ياه  یشوخان  اه و 

.مهد ماجنا  هناصلاخ  ار  ملمع  مزاس و  رود  يراکایر  زا  ار  دوخ 

زا مدیسر  اج  ره  هب  مدروآ ، يور  دوبعم  يوس  هب  دوجو  مامت  اب  مدیرب و  ادخ  ریغ  زا  هرابکی  هک  دراذگ  ریثأت  ملد  رد  نانچ  رّکفت  نیا 
يرآ دوب ، رکفت  ياه  تعاس  نامه  تکرب 
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لاس کی  زا  ندیـشیدنا  تعاس  کی  ؛(1)  هَنَـس ِهَدابع  نم  ٌریخ  ٍهعاس  ُرُّکفت  دـنا : هدومرف  هک  دـیدرگ  نشور  نم  رب  مـالک  نیا  تقیقح 
.تسا رتهب  تدابع 

.تسا رکفت  تداعس  ره  هیاپ  تدابع و  ره  هشیر  هک  متسناد  و 

ندز مه  رب  مشچ  کی  مرمع  مامت  رد  هک  مرادن  دای  هب  نم  : » دومرف نیسحدّمحم ] خیـش   ] هک درک  لقن  یلعدّمحم ] خیـش  بانج  : ] زین
«. منک یمن  هئربت  مشاب  هدرک  تیصعم  ّتین  هک  نیا  زا  ار  دوخ  هتبلا  مشاب ، هدرک  ادخ  ینامرفان 

.تساناد ادخ  درک و  قیدصت  ار  شنخس  ناوت  یم  دیدرت  نودب  دوب و  رادتناما  يوگتسار  ناشیا  کش  یب 

هک يدـهمدّمحم _  ازریم  جاـح  ءاـملعلا  هدـبز  ءاـهقفلا و  رخف  قوـثو ، دروـم  لـماک  لـضاف  ملاـع  باطتـسم  ترــضح  اـه  تـمارک 
: تفگ درک و  نایب  میارب  تسا _  ناشیا  يافواب  رای  یمیمص و  تسود  هداز و  هلاخ  رهاوخرهوش و 

هب يروما  هچ  هتفایرد و  ار  ییاه  تمارک  هچ  سفن  اب  داهج  تضایر و  ماّیا  رد  مدـش ؛ ایوج  نیـسحدّمحم  خیـش  باـنج  زا  زور  کـی 
؟ تسا هدومن  هدهاشم  دوخ  مشچ 

هب ار  یناشخرد  رون  بش  نیدـنچ  لوا : : » تشاد راهظا  درک و  هراشا  دروم  ود  هب  نم ، يراشفاپ  رارـصا و  يو و  دـیدش  راـکن  زا  سپ 
باتک ییانشور  نآ  هلیـسو  هب  رات  ياه  بش  مدرک و  یم  هدهاشم  ار  زیچ  همه  اج و  همه  دودز و  یم  ار  یکیرات  هک  مدید  یم  مشچ 

.مشاب هتشاد  زاین  ییانشور  غارچ و  هب  هک  نآ  یب  مدناوخ ، یم 

یکاروخ عاونا  سپـس  داد ، یم  تسد  نم  هب  ندروخ  اذغ  هب  دیدش  هقالع  سفن ، اب  هزرابم  تضایر و  هب  لاغتـشا  ماگنه  یهاگ  مود :
لوانت اهنآ  زا  تخاس  یم  فرطرب  زور  دنچ  تّدم  هب  ار  یگنـسرگ  هک  یفاک  رادـقم  هب  دیـسر ، یم  میارب  بیغ  زا  اه  یندیـشون  اه و 

«. مدرک یم 

.دشاب یم  اسراپ  روشناد  نآ  تاماقم  زا  یکدنا  اهنیا  تسا و  تسرد  تسار و  ناشیا  نخس  هک  دنگوس  مناج  هب 

راتفر قالخا و 

ییور هشیمه و  يا  هرهچ  اب  دوب ، هدش  راکوکین  نابرهم و  رایسب  رمع  رخاوا  رد  يو 
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زا تفرگ و  یم  نسنا  يو  اب  درب و  یم  تّذل  شتبحاصم  زا  دش  یم  نیشن  مه  وا  اب  هک  نآ  ره  درک ، یم  ترـشاعم  نارگید  اب  هداشگ 
.دش یمن  ریس  وا  نیشنلد  نیریش و  راتفگ 

هار نیب  ار  شتّبحم  یفاص  وکین و  تبحاصم  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ترایز  هب  وا  تمدـخ  رد  اهرفـس  زا  یکی  رد 
ندومن اّیهم  ییاریذپ و  هیثاثا و  لقن  لمح و  رد  تفرگ ؛ یم  هدهع  هب  ناهارمه  ریاس  نم و  هب  تبـسن  ار  تامدـخ  عاونا  مدوب ، دـهاش 

.تخادرپ یم  نامداخ  يرای  هب  ییورشوخ  تیاهناب  دوب و  اشوک  نارگید  یتحار  لیاسو 

نشخ و ربز و  ياه  هماج  دوب ، هنیزه  مک  شدوخ  اـّما  درک ، یم  يراـی  رایـسب  ار  نارگید  داـب _ وا  رب  ادـخ  ناوضر  هک  موحرم _  نآ 
ورف ار  یگنـسرگ  هک  یکدنا  رادقم  هب  دومن و  یم  راثیا  نامیتی  نادنمزاین و  هب  ار  شیوخ  ياذـغ  داد ، یم  حـیجرت  ار  هداس  ياهاذـغ 

.دوب راقواب  لاح  همه  رد  راد و  نتشیوخ  رابدرب و  طاتحم و  راوگرزب  نآ  مه  درک و  یم  هدنسب  دناشن 

، هدیشک ینیب  ابیز ، اریگ و  ینامشچ  ناوتان ، یجازم  تاقوا  رشیب  تشاد ، یناوختسا  رغال و  یندب  هنایم ، یتماق  ینامـسج ] تهج  زا  [و 
هک هتفرورف  تشوگ و  مک  ییاه  هنوگ  هتـسشن و  نآ  رب  يریپ  فرب  هک  تشپ  مک  ینـساحم  اب  کمناب ؛ نوگمدنگ و  ینامک ، یناوربا 

.تشاد هداشگ  ییاه  نادند  دوب و  رادومن  شا  هرهچ  رد  هلبآ  رثا 

و نیسحدّمحم ؛] خیـش   ] همّالع موحرم  میومع  فیلأت  لوصالا ، ملع  یف  لوصفلا  باتک  زا  يرادقم  فرـشا ، فجن  هب  مفّرـشت  يادتبا 
.مدومن ذّملت  يو  دزن  ار  هفسلف )  )= لوقعم زا  یشخب  و  تئیه ؛ ملع  يرادقم 

هب هتسویپ  درب و  یم  رـس  هب  نآ  رد  زور  هنابـش  هک  دوب  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  یکیرات  کچوک  قاتا  ناهفـصا ، رد  شتماقا  ماگنه 
.تخادرپ یم  ناهن  راکشآ و  تدابع  رکذ و  رکف و 

تشذگرد دلوت و 

نارود تشذگرد ، رهظ  لیاوا  لاس 1308ق  مّرحم  هام  زاغآ  تفای و  تدالو  ناهفـصا ] رد   ] هام 1266ق مارحلا  مّرحم  مود  زور  يو 
.تسا هدوب  مک  زور  کی  لاس  ود  لهچ و  وا  فیرش  رمع 

هتشاد روضح  شتافو  عقوم  تسا و  نم  دامتعا  دروم  هک  يو  نارازگتمدخ  زا  یکی 
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: دوب هدینش  وا  زا  شرمع  تاظحل  نیرخآ  رد  ار  رعش  تیب  نیا  هک  درک  لقن  میارب 

درک یم  اشامت  رود  زا  دمآ و  یم  شاک  درک  یم  ام  نتخوس  سوه  مئاد  هک  نآ 

.تسا رتاناد  روما  قیاقح  هب  یلاعت  يادخ  دنناد و  یم  لاح ، نآ  رد  وا  ماقم  ّتیعقوم و  اب  ار  نخس  نیا  بسانت  نادنمدرخ  هتبلا 

متسه و ارماس  رهش  رد  مدید  ایؤر  ملاع  رد  تفگ : میارب  ینانیمطا  دروم  ردقنارگ  ّتیـصخش  زا  لقن  هب  قوثو  دروم  ناگرزب  زا  یکی 
: مدیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  وگتفگ  نمض  ما ، هدش  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب 

؟ تفای تاجن  يراصنا  یضترم  یخش  ایآ  مرورس ؛

.تسا تاجن  لها  ام  تعافش  هب  يرآ ؛ : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ تسا هتفای  تاجن  دشاب _ یم  دلاو  همّالع  موحرم  دوصقم  یناهفصا _  رقابدّمحم  خیش  ایآ  مرورس ؛ مدیسرپ :

.تسا هتفای  تاجن  ام  ّتبحم  هب  يرآ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ تسا هتفای  تاجن  یناهفصا  نیسحدّمحم  خیش  متشاد : هضرع 

هب یلاعت  يادخ  و  دومرف » اطع  وا  هب  دنوادخ ]  ] تساوخ هچره  تشگ و  دراو  ادخ  رب  وا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.تسا هاگآ  شناگدنب  ماجرف  زاغآ و 

نکاس رب  مالـس  دورد و  نارازه  هک  یلع _  نایقتم  يالوم  رهطم  مرح  نابرد  ادخ ، حلاص  هدنب  زا  لقن  هب  قوثو  دروم  دارفا  زا  یکی  و 
: تفگ میارب  داب _ كاپ  تبرت  نآ 

عقوم ناهاگرحس  هک  دوب  یسک  نیتسخن  دش و  یم  جراخ  يولع  سّدقم  ناتسآ  زا  اه  بش  هک  دوب  يرفن  نیرخآ  نیسحدّمحم  خیش 
.تشگ یم  بایفرش  رهّطم  مرح  ییاشگزاب 

يادـص مدـمآ  اهرد  ندوشگ  يارب  هک  رحـس  ماگنه  متـسب ، ار  اهرد  مدـش و  جراخ  زین  نم  تفر  نوریب  مرح  زا  هک  اـه  بش  زا  یبش 
مرح هب  ءایـشا  ندوبر  يارب  نادزد  زا  یخرب  ادابم  هک  مدیـسرت  دنتفگ ، یم  نخـس  رگیدکی  اب  رفن  ود  ایوگ  مدینـش ، لخاد  زا  وگتفگ 
رّونم دقرم  سّدقم و  حیرض  ربارب  هک  مدید  ار  نیسحدّمحم  خیش  بّجعت  لامک  اب  مدوشگ ، ار  رد  باتش  اب  دنشاب ، هدز  دربتـسد  رهّطم 

.تسا هداتسیا  مالسلا  هیلع  ماما 

! تسا هدیناسر  لخاد  هب  ار  دوخ  هنوگچ  مرح  ياهرد  ندش  هدوشگ  زا  شیپ  هک  مدش  هدز  تفگش 
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؟ يدرک یم  وگتفگ  یسک  هچ  اب  مدیسرپ : مدش و  ایوج  ار  بلطم  تقیقح  وا  زا  یتقو 

«. ملعا هّللاو  .منکن  شاف  يدحا  يارب  ار  وا  زار  تسا  تایح  دیق  رد  وا  ات  هک  داد  دنگوس  ارم  توکس  هراشا  اب 

: دورس نینچ  ار  نآ  خیرات  نارعاش  زا  یکی  دوب  اروشاع  ههد  زاغآ  رد  وا  لاحترا  نوچ 

« روشحم دش  دیهش  نیسح  اب  »

3+128+319+304+554=1308

: مدومن فیصوت  هنوگ  نیا  ار  شتافو  خیرات  نم 

« هْمُلث ُمالسالا  َُمَلث  »

570+163+575=1308

نیا هارمه  ات  مروایب  ار  نآ  زا  یشخب  متسه  لیام  هک  متفگ  هیثرم  ار  وا  ینالوط  يا  هدیصق  اب  وا  تشذگرد  راوگان  ربخ  ندینـش  اب  زین 
(1) .ددرگ رشتنم  فیرش  باتک 
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خیش جاح  هّللا  هیآ  فّلؤم  دیفح  همدقم 

هراشا

(1)(1403-1326  ) یفجن ءاملعلادجم )  ) نیّدلادجم

میحَّرلا ِنمحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

.نیرهاطلا ِِهلآ  انِّیبن و  یلع    ُ هّللا یّلص  َو  نیملاعلا ، ِّبر    ِ هّللُدْمَحلا

نیـسحدّمحم خیـش  جاح  نیملاعلا  یف  هّللا  هیآ  شیالآ ، نیرتاسراپ  راـگزیهرپ ، روشناد  گرزب  تسا ، نم  دـنمجرا  ياـین  ریـسفت  نیا 
نیّدلادجم ادخ ، کچوک  هدنب  روطـس ، نیا  هدنـسیون  ردپ  یفجن ، اضردّمحم  خیـش  دجملاوبا  هّللا  هیآ  مّظعم  دلاو  یفجن ، یناهفـصا 

.یفجن

هّللا هیآ  دنزرف  یفجن ، رقابدّمحم  خیش  جاح  هّللا  هیآ  دنزرف  ریسفت _ نیا  ّفلؤم  یناهفـصا _  یفجن  نیـسحدّمحم  خیـش  جاح  موحرم 
.تسا نیدشرتسملا  هیاده  باتک  ّفلؤم  یفجن ، یقتدّمحم  خیش  جاح 

تمظع هب  عجار   ] مهم یتامّدـقم  همیمـض  هب  تسا ، هرقب  هروس  زا  هیآ  دـنچ  باتکلا و  هحتاف  هروس  ریـسفت  رب  لمتـشم  سیفن ، رثا  نیا 
[. ریسفت هرابرد  یثحابم  میرک و  نآرق 

ریـسفت رگا  تفگ : یم  نینچ  مدینـش  يردـقنارگ  ّتیـصخش  زا  هک  يروط  هب  تسا  رترب  شریاظن  رب  اـتمه و  یب  دوخ  عون  رد  یباـتک 
«. میتشادن زاین  يرگید  ریسفت  هب  ام  دوب  هدیسر  نایاپ  هب  یناهفصا  نیسحدّمحم  خیش 

هتـشاد هک  یتوافتم  ياه  هویـش  نوگانوگ و  نونف  رد  نانآ  یتسدربز  نارّـسفم و  ترثک  دوجو  اب  هک  ارچ  تسا ، یتسرد  راتفگ  نیا  و 
.تسا هتشادرب  ماگ  دوخ  ریسم  رد  هدرب و  راک  هب  ریسفت  رد  ار  شیوخ  یصّصحت  ّنف  مادک  ره  دنا ،

یبرع نابز  هب  طوبرم  ثحاـبم  لـئاسم و  ناـیب و  یناـعم و  ملع  بساـنت  هب  رتشیب  دوخ  فاّـشکلا  باـتک  رد  يرـشخمز  هّللاراـج  ًـالثم 
همه رگنایب  نآرق ، هک  یتروص  رد  تسا ، هتخادرپ 

33 ص :
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باتک رد  هک  نیا  زج  تسین  یکـشخ  رت و  چیه  و  »(2) ؛ نیبُم ٍباتک  یف  ّالإ  ٍسبای  ٍبْطَر َو ال  ـال  َو  « ؛ (1)« ئش ِّلکل  انایِبت  : » تسا زیچ 
.دشاب یم  نآرق ) نیبم =( 

نامه هب  وا  یلـصا  یّلک و  هاگن  اّما  تسا ، هدـش  روآدای  يا  هیـشاح  یبنج و  تروص  هب  ار  يرگید  ثحابم  یهاـگ  يرـشخمز  هچرگ 
.تسا هدوب  یبرع  نابز  ياه  هبذاج  یبدا و  ياه  هبنج 

بلاطم نیون و  لئاسم  ناـیب  رب  نوزفا  تسا  هدـش  روآداـی  ار  همه  هدوب  راوازـس  هچ  نآ  ره  راگدـنام ، رثا  راـبنارگ و  ریـسفت  نیا  یلو 
.زاین دروم 

.تسا هدوب  ریظن  یب  ناروشناد  زا  هتسیاش ، یلوصا  مّلکتم و  هتسراو ؛ هیقف  لماع ؛ ملاع  راوگرزب ؛ ّفلؤم 

رتخد هّیولع  یمارگ  يوناب  شردام  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  یناهفصا  یخیرات  رهـش  رد  لاس 1266ق ، مارحلا  مّرحم  هام  مود  زور  يو 
، یفجن رفعج  خیـش  جاح  ردقیلاع  هیقف  ربکا  خیـش  رتخد  دنمجرا ، يوناب  نآ  ردام  هک  تسا  یلماع  نیّدلاردص  دّیـس  هّللا  هیآ  موحرم 

.تسا رگید  دنمشزرا  راثآ  ءاطغلا و  فشک  باتک  رادمان  ّفلؤم 

هکلب دینارذگ ، یمن  یگدوهیب  يزاب و  هب  ار  شیوخ  ياهبنارگ  رمع  دوب ، كریز  دنمـشوه و  یکدوک ، نارود  زا  نیـسحدّمحم  خیش 
.درک یم  فرص  ملع  لیصحت  ثحب و  سرد و  هب  ار  دوخ  شالت  یعس و  یمامت 

خیـش موحرم  شردقنارگ  ردـپ  دزن  سپـس  درب ، نایاپ  هب  غولب  ّنس  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ار  ...و _ نایب  وحن ؛ فرـص ؛ هیاپ _  مولع  يو 
دنچ ّیط  درک و  چوک  فرـشا  فجن  هب  دوخ  ياه  سرد  لـیمکت  يارب  هاـگنآ  تخادرپ ، لوصا  هقف و  لیـصحت  هب  یفجن  رقابدّـمحم 

: هلمج زا  درب ، هرهب  نامز  نآ  ماقمالاو  ياهقف  نارود و  نآ  هتسجرب  ياملع  رضحم  زا  سّدقم  راید  نآ  رد  تماقا  لاس 

هعیـش و ردقیلاع  میغز  و  یفجن ؛ یـضار  خیـش  هناگی  روشناد  هنازرف و  داتـسا  و  یتشر ؛ هّللا  بیبح  ازریم  جاح  هیاپدنلب  یلوصا  هیقف و 
...املع زا  رگید  یعمج  يزاریش و  نسحدّمحم  ازریم  جاح  گرزب  هیقف 

لماک و يدهتجم  تشگ ، لیان  تهاقف  داهتجا و  عیفر  هجرد  ملع و  يالاو  جرادم  هب  ات 

34 ص :
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.دش عماج  یهیقف 

: تسا هتشاگن  نینچ  ردص ، نسح  دّیس  موحرم  رثا  لمآلا ، لمأ  هلمکت  زا  لقن  هب  رشبلا  ءابقن  باتک  رد  ینارهت  گرزباقآ  خیش  موحرم 
درک و ذّـملت  فرـشا  فجن  رد  یّکَـش ، رقاب  ازریم  خیـش  شداتـسا  دزن  مالک  تمکح و  رد  ریـسفت _ بحاص  نیـسحدّمحم _  خیـش  »

.(1)« دومن ترجه  فرشا  فجن  هب  لاس 1303ق  ماجنارس ]  ] .تشگزاب ناهفصا  هب  لاس 1296ق  دودح 

رگید مهم  ثحابم  هئاربلا و  هلاصا  هلأسم : هب  عجار  ییاه  هوزج  ریـسفت ؛ ّفلؤم  ّطخ  هب  : » تسا هدروآ  ردص  نسح  دّیـس  زا  لقن  هب  زین 
«. دوب هدرک  میظنت  هدومن و  اّیهم  ار  اهنآ  شنادرگاش  هب  سیردت  يارب  هک  مدومن  هدهاشم  يداقتعا ، لوصا  رد  یفراعم  و 

درگ وا  فارطا  يوس  ره  زا  فراعم  مولع و  بّالط  تخادرپ ، مدرم  ییامنهار  داـشرا و  سیردـت و  هب  ناهفـصا  هب  تشگزاـب  زا  سپ 
.دنتسج یم  هرهب  وا  ضیفرپ  رضح  مزا  دندمآ و 

.دوب وا  هّجوتم  راظنا  همه  هک  تفای  یّمهم  تسایر  رهش  حطس  رد  يو 

درک و تنوکـس  نآ  رد  تخاس و  یکیرات  قاتا  ناهفـصا  رهـش  رد  شا  هناـخ  رد  درک و ] يریگ  هراـنک  تساـیر  زا   ] نآ زا  دـعب  یلو 
.تفای لاغتشا  تدابع  هب  تخادرپ و  قح  ترضح  تمظع  لالج و  تمکح و  رد  ندیشیدنا  ادخ و  رکذ  هب  هتسویپ 

هّکم يوس  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رّهطم  ربق  ترایز  ادخ و  هناخ  ّجح  يارب  لاس 1299ق  هب 
اوقت و دـهز و  هب  هرابکی  دـینادرگ و  يور  تماعز  تساـیر و  زا  دومن و  تعجارم  لاس 1300ق  درک و  رفـس  هرّونم  هنیدـم  همّظعم و 

.دیچوک فرشا  فجن  هب  دروآ و  يور  كولس  ریس و 

یفجن یلعدّمحم  خیش  جاح  هّللا  هیآ  مالسالا  هجح  بانج  شرت  کچوک  ردارب  يارب  شدوخ  هک  يروط  هب  ایند _  زا  شندیرب  ببس 
: تسا نینچ  هدومن _ نایب 

كرابت و يادـخ  يارب  هناصلاخ  ار  نآ  ات  مدیـشیدنا  یم  نآ  ّتین  دروم  رد  تعاس  ود  یکی  منک  زاـمن  هماـقا  متـساوخ  یم  تقو  ره  »
.میامن لیصحت  تسا _  تدابع  ره  ساسا  هک   _ ار ّتین  صولخ  مدروآ و  ياج  هب  یلاعت 

ایند [ي  اهراک هب  نتخادرپ  زا  ارم  هک  اجنآ  ات  دراذگ ، رثا  رایسب  نم  رد  ندیشیدنا  نیا 

35 ص :
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«. تشادزاب ] 

دراو كولس  ریس و  هصرع  هب  تخادرپ و  یعرش  ياه  تضایر  هب  فرـشا  فجن  رد  ریـسفت _ بحاص  نیـسحدّمحم _  خیـش  موحرم 
: تسا هدمآ  راثآلا  رثآملا و  باتک  رد  هک  نانچ  دیدرگ ، رادمان  سّدقم  راید  نآ  رد  دش و 

.(1)« دوب فرشا  فجن  هتسجرب  ياملع  زا  مّلسم و  یهیقف  وا  »

.دنا هدومن  وگزاب  ار  اهنآ  املع  زا  یعمج  هک  تشگ  رادیدپ  شیارب  فرشا  فجن  رد  زین  ییاه  تمارک  ياه و  هفشاکم 

دومن و یم  میـسقت  نامیتی  نایاون و  یب  ارقف و  نیب  ار  شراهان  ماش و  درک ، یم  لوانت  هداس  ياذـغ  دیـشوپ و  یم  ربز  ياه  هماـج  يو 
.درک یم  هدنسب  یکدنا  ياذغ  هب  دوخ 

یندب هنایم و  یتماق  يراوگرزب و  تناتم و  اب  يدرم  دوب ، رازگرکـش  رابدرب و  ابیکـش و  راگزور  ياه  يراتفرگ  راوگان و  ثداوح  رد 
.هتسشن يدوگ  هب  ذفان و  ینامشچ  یناوختسا و 

: تشاد همزمز  ار  تیب  نیا  رمع  رخاوا 

درک یم  اشامت  رود  زا  دمآ و  یم  شاک  درک  یم  ام  نتخوس  سوه  مئاد  هک  نآ 

شدنمورب دـنزرف  و  یفجن ؛ هّللاروناقآ  جاح  یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  شردارب  شنادرگاش : هلمج  زا  داد ، شرورپ  رایـسب  نادرگاش  وا 
.دنا هدوب  ردقنارگ  ياملع  زا  رگید  یعمج  دجملاوبا و  یفجن  اضردّمحم  خیش  یمظعلا  هّللا  هیآ  همّالع 

.تسا هدرک  لقن  وا  زا  ار  تیب  ود  نیا  هتـشاد و  رعـش  ندورـس  هحیرق  يو  هک  هدش  روآدای  نینچ  روبقلا ، هرکذـت  باتک : تاقحلم  رد 
: تسا دهتجماقآ  موحرم  وا  رسمه  ردپ  ییاد و  ياه  هدورس  زا  تیب  ود  نیا  تقیقح  رد  یلو 

منک هراختسا  هک  یکات  هشوخ  رایب  حیبست  ما  هتسسگ  نادنر  هراشتسا  هب 

***

دنداهن مان  »ش  َِین  » زار و نآ  زا  دز  مد  ین »  » دنداهن شَِین  دنتفگن و  هک  يزار 

نارود تفای ، تافو  فرشا  فجن  رد  دسا  جرب  مشش  تسیب و  ربارب  لاس 1308ق  مارحلا  مّرحم  هام  لوا  هبنشکی  زور  رهظ  لیاوا  يو 
هدزای لاس و  کیو  لهچ  شا  هدنخرف  رمع 

36 ص :
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نانمؤمریما نامیالوم  رهّطم  نحـص  رد  یلماع ، نیّدلاردص  دّیـس  هّللا  هیآ  موحرم  شیردام  ّدج  هربقم  رد  دوب و  زور  هن  تسیب و  هام و 
.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

: تسا هدیشک  مظن  هب  نینچ  ار  شتافو  خیرات  يارس  یسراپ  نارعاش  زا  یکی 

« روشحم دش  دیهش  نیسح  اب  »

3+128+319+304+554=1308

«. همُلث مالسالا  َُمَلث  : » هدش دای  روط  نیا  خیرات  هّدام  یبرع  نابز  هب  و 

یفجن اضردّـمحم  خیـش  یمظعلا  هـّللا  هـیآ  همّـالع  موـحرم  مردـپ  ناتـسود  زا  1315-1277ق _ )  ) یّلح رفعج  دّیـس  رادـمان  رعاـش 
: هدیصق علطم  تسا ، هدیسر  پاچ  هب   (1) شراعشا ناوید  رد  هک  هدورس  ییابیز  هدیصق  شا  هیثرم  رد  دجملاوبا _ 

انیمرت هلبن  کسوق  َلازام  انیجشَت  ٍمرَُّحم  َلاله  ای  مک 

.دریگ یم  فده  ار  ام  شیاهریت  اب  وت  ِنامک  هراومه  يزاس / ! یم  نیگهودنا  ار  ام  دنچ  ات  مّرحم  لاله  يا 

: دیوگ هک  اجنآ  ات 

انیمأ ِفیرشلا  ِعرّشلل  تکرََتل  اضِّرلا  ابأ  َفیرشلا  انل  َّنُکرتت  ول 

.يدوب هتشاذگاو  ار  فیرش  عرش  نیما  یتشاذگ /  یم  او  ار  نیسحدّمحم ) خیش  اضرلاوبا =(  فیرش  بانج  رگا  هنامز ] يا  ]

یمظعلا هّللا  هیآ  موحرم  درک ، جاودزا  دـهتجماقآ  هّللا  هیآ  شیئاد  رتخد  مناخ ، بابر  هّیولع  هرّدـخم  اـب  نیـسحدّمحم ، خیـش  موحرم 
.دندش ّدلوتم  ناشیا  زا  رتخد  ود  دجملاوبا و  یفجن  اضردّمحم  خیش 

: میرب یم  نایاپ  هب  ار  دوخ  نخس  یفجن ، یّلح  رفعج  دّیس  هدیصق  تیب  نیرخآ  اب 

(2) انونکم اؤلؤل  ُتُکنی  ُهاصَِعب  ادَغ  اّمل  اهِعوم  َقیقع و  تَرَثَن 

، نوچ اب  دیزی  هک  یماگنه  درک /  راثن  ار  شا  هنوگ  قیقع  ياه  کشا  مالسلااهیلع ]  يربک  بنیز  ]

37 ص :

(. 419-417  /) لبالبلا عجس  لباب و  رحس  . 1 - 1
هداد نایاپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رکذ  هیثرم و  رد  یتایبا  اب  ار  شیوخ  هدیـصق  م1315ق )  ) یّلح رفعج  دّیس  موحرم  . 2 - 2

(. مجرتم  ) تسا
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.دز یم  ار  فدص  رد  ناهن  دیراورم 

یگدزباتـش رکف و  یناشیرپ  تصرف و  یگنت  اب  میامن ، ناـیب  ار  دـباع  دـهاز  لـماع و  لـماع  نیا  لاوحا  رـش  متـسناوت  رادـقم  نیا  هب  و 
(1) .منک هجلاعم  ار  منامشچ  ات  متسه  روشک  زا  جراخ  رفس  مزاع  هک  اریز  ناوارف ،

.دیامرف يزور  ترخآ  ایند و  تداعس  تمالس و  ار  امش  نم و  دنوادخ 

ّفلؤم هداون 

ءاملعلادجم هب  روهشم  یفجن  نیّدلادجم 

38 ص :

خیش جاح  هّللا  هیآ  موحرم  شدنمورب  دنزرف  رب  راتشون  نیا  يالما  زا  سپ  هام  ود  ءاملعلادجم  موحرم  تفاین و  ققحت  رفـس  نیا  . 1 - 1
(. مجرتم  ) تشذگرد لاس 1403ق  هب  نارهت  رد  یفجن ، مالسالادجم  نیّدلا  ثایغ  يدهم 
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فّلؤم راتفگشیپ 

هراشا

میحَّرلا نمحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

مالسلا (1) مهیلع  .ح ح  .ف  .ع  .م  قحب  رسَی  ِّبر 

ددرگ و یمن  شوماـخ  نآ  ياـه  غارچ  هک  يروـن  دوـمرف ، لزاـن  شا  هدـنب  رب  ار  نآرق  هـک  تـسا  ییادـخ  ّصتخم  شیاتـس  دـمح و 
نآ ینـشور  غورف  درادـن ، یهرمگ  هک  ینییآ  دیـسر ، ناوتن  نآ  يافرژ  هب  هک  ییایرد  دـبای ، یمن  شهاک  نآ  شباـت  هک  يرگنـشور 
نآ دوجو  اب  هک  یـشخبافش  دزیر ، یمن  ورف  شیاه  هناوتـسا  هک  ینایبت  دوش ، یمن  تسـس  نآ  لـیلد  هک  یناـقرف  دریذـپ ، یمن  یگریت 

.دنوش یمن  راوخ  شناروای  هک  یّقح  دنروخومن و  تسکش  شنارای  هک  يدنمناوت  دوب ، دیاشن  يرامیب  نارگن 

ياه تشد  اه و  هّرد  نآ ؛ يانب  مالسا و  داینب  داد ؛ لدع و  هکرب  ناتـسوب و  شناد ؛ سونایقا  همـشچرس و  نامیا ؛ زکرم  نوناک و  نآرق 
بآ زا  رادقم  ره  هک  یناشوج  ياه  همشچ  دوشن و  بآ  یب  کشخ و  دنشکرب  نآ  زا  هچره  هک  تسا  نارک  یب  يایرد  قح و  زبسرس 

ياهریـسم زا  نارفاسم  هک  ییاه  لزنم  دنهاک ؛ یمن  نآ  زا  يزیچ  ناگدنوش  دراو  هک  ییاهروخـشبآ  دریذپ ؛ یمن  نایاپ  دـنریگرب  نآ 
تـسد نآ  زا  ناراتـساوخ  هک  ییاه  هتـشپ  و  دننام ؛ یمن  لفاغ  اهنآ  ندید  زا  نارذـگهر  هک  ییاه  هناشن  دـنتفا و  یمن  یهرمگ  هب  نآ 

.دنراد یمنرب 

39 ص :

ناسآ لهس و  اراگدرورپ  هک : نیا  تسا  هتشاگن  شیوخ  ریسفت  زا  هحفـص  ره  يالاب  ردقیلاع  ّفلؤم  هک  ترابع  نیا  زا  روظنم  . 1 - 1
هالصلا مهیلع  هبّیط _  هسمخ  هب  ناشیا  صاخ  هجوت  هدنهد  ناشن  و  مالسلا ؛  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ؛ یلع ؛ دّمحم ؛ قح  هب  نک 

.تسا مالسلا _  و 
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هداد رارق  ناحلاص  ياه  هویـش  یئاهن  فده  ناهیقف و  ياه  لد  راهب  ناروشناد و  یگنـشت  ندناشن  ورف  هیام  ار  آرق ن  ناحبـس ؛ يادخ 
.تسا

هریگتسد هک  يا  هتشر  دیادز ، یم  ار  اه  یکیرات  یمامت  هک  تسا  يرون  تسین ؛ يرامیب  چیه  نآ  فرصم  اب  هک  تسا  ییوراد  نآرق ؛
هریگ تسد  ناگدننکادتقا ؛ رگتیاده  ناگدـنوش و  دراو  ینمیا  ناوریپ و  شخب  تّزع  ریذـپان ؛ تسکـش  یهاگیاپ  تسا ؛ راوتـسا  شا 

دیوج و يربهار  نآ  زا  هک  یسکره  ربهار  مصخ ، رب  يزوریپ  هلیسو  ناگدننک ؛ هرظانم  هاوگ  ناگدنیوگ و  نشور  لیلد  ناگدنورگ ؛
ملع دنیوج ، هانپ  نآ  هب  هک  نانآ  يارب  یمکحم  رپس  دنرگنب و  کین  نآ  رد  هک  یناسک  هناشن  ددنب ، راک  هب  ار  نآ  هک  یسک  هدنناسر 

.دنیامن يرواد  هک  ینانآ  رواد  دننک و  تیاور  ار  نآ  هک  ینامدرم  ثیدح  دنریگ و  ارف  ار  نآ  هک  یناسک 

هولج شتردق  نداد  ناشن  اب  دوش  تیؤر  هک  نآ  یب  شیوخ  باتک  رد  شناگدنب  يارب  هک  ییادخ  يا  مییوگ  یم  دمح  ار  وت  ایادـخ 
ار تبوقع  قحتـسم  صاخـشا  ماوقا و  هک  نیا  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  هتخاس و  كانمیب  دوخ  تخـس  رفیک  زا  ار  اـهنآ  تسا و  هدومن 

؟ تسا هدرک  ورد  هتسسگ و  ناسچ  ار  نانآ  یتسه  هتشر  ماقتنا ؛ رفیک و  شاداپ  هدومن و  هابت  هنوگچ 

لهج زا  ناگدنب  ات  تسا  راوتسا  اسر و  شنایب  هک  تخیگنارب  ینآرق  هارمه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترـضح  هک  يدنوادخ 
یئوگانث هب  راکنا  زا  سپ  دننک و  رارقا  وا  دوجو  هب  دـنوش و  نومنهر  تفرعم  ملع و  رون  يوس  هب  ناشراگدرورپ  هب  تبـسن  یهاآان  و 

.دنروآ يور  وا 

غورد هک  تسا  يرونخـس  دزاس ، یمن  هارمگ  هک  تسا  يرگتیاده  درادن و  تنایخ  گنرین و  هک  تسا  يا  هدنهددنپ  نآرق ؛ هک  اریز 
.دشاب هدش  هتساک  شیلد  روک  زا  ای  هتفای  ینوزف  شیراگتسر  نتساوخ ؛ اب  ماگنه  ددرگ  نیشن  مه  نآرق  اب  هک  نآ  ره  دیوگ و  یمن 

ینعی اهدرد _  نیرت  مهم  يافـش  نآرق ؛ رد  .تسین  يزاین  یب  نآرق  نودـب  ددرگ و  یمن  دـنمزاین  زگره  دوش  هارمه  نآرق  اب  سکره 
.دنرادن نآ  دننام  يا  هلیسو  چیه  ادخ  يوس  هب  ناگدنب  هک  تسا  یهارمگ _  یهابت و  قافن و  رفک و 

نایم زا  نآ  هلیـسو  هب  زج  لطاب ] لهج و  [ي  اه یکیرات  تسا و  نایاپ  یب  فرژ و  شنطاب  زیگنا و  تفگـش  اـبیز و  یـسب  نآرق  رهاـظ 
.دورن

، تسایوگ قطان و  تقیقح ] رد  یلو   ] ادص یب  شوماخ و  رهاظ ] هب   ] تس [ اه يدب  زا   ] هدنرادزاب و  اه ] یکین  هب   ] هدنهدروتسد نآرق ؛
هب تبسن  هک  شناگدیرفآ  رب  ادخ  تجح 
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هلیـسو هب  ار  دوخ  نید  هدـیناسر و  مامتا  هب  ار  نآ  رون  تسا ، هداد  رارق  نآ  ورگ  رد  ار  اهنآ  هتفرگ و  نامیپ  ناشیا  زا  نآ  قبط ] لـمع  ]
.تسا هدینادرگ  لماک  نآ 

دروم ناسک  هب  عجار  نآرق  ییوگدـب  هتفریذـپ و  تمایق  زور  نآرق  تعافـش  تسا ، دـییأت  دروم  رگ  شرازگ  لوبق و  لـباق  رگتعاـفش 
.تسا قیدصت 

نآ هلیسو  هب  مییوج و  کمک  نآ  زا  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  رد  مینک و  نامرد  نآرق  طسوت  ار  شیوخ  ياهدرد  میتسه  فّظوم  ام 
يور زا  مینک و  رظنراهظا  نآ  هرابرد  شیوخ  ءارآ  هب  ادابم  میـسانشب و  دوخ  صالخا  اب  هاوخریخ  ار  نآ  میبای و  تلالد  راگدرورپ  رب 

.میرگنب نآ  هب  سوه  يوه و 

شناد روهشم و  نییآ  نید و  اب  ار  وا  هک  داب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  شا  هژیو  هداتسرف  صاخ و  هدنب  رب  مالس  دورد و  و 
.تخیگنارب تلاسر  هب  نشور ، نامرف  ناشخرد و  غورف  نابات و  رون  نّودم و  باتک  دنتسم و 

دنلب ياه  هوک  اه و  هناوتـسا  اه و  باتک  هنیجنگ  مکح و  هاـگیاپ  ملع و  فرظ  روتـسد و  هاـگهانپ  ادـخ و  نارادزار  شرهّطم  لآ  رب  و 
.دنتسه نیتسار  ياه  نابز  نیقی و  قح و  ياه  نوتس  نید و 

یم لهج  گرم  ملع و  ندـنام  هدـنز  هیام  نامحر و  يادـخ  ریاـخذ  ناـنیا  تسا و  ناـشیا  هب  عجار  نآرق  حـیادم  نیرتدـنلب  نیرتهب و 
چیه هب  دشاب ، یم  ناشزیمآ  تمکح  راتفگ  رگناشن  نانآ  یشوماخ  و  دراد ، تیاکح  ناشراشرس  ملع  زا  نانآ  يرابدرب  ملح و  دنشاب ،

.دنشاب یم  نید  مکحم  ياه  هتشر  مالسا و  یلصا  ياه  نوتس  دنرادن ، فالتخا  نآ  هرابرد  دننک و  یمن  تفلاخم  قح  اب  هجو 

فیلأت هزیگنا 

فراعم مولع و  اهدنپ و  دشاب و  تایآ  رهاوظ  نایب  نمضتم  هک  مبای  قیفوت  يریسفت  فیلأت  هب  متـشاد  وزرآ  هک  دوب  اه  تدم  دعب ، اّما 
اهنآ و هرابرد  هدراو  ثیداحا  لقن  همیمـض  هب  دـیامن ، نییبت  ار  نآ  ینطاب  يرهاظ و  ياه  هتکن  زا  ییاه  تمـسق  نآرق و  هراـشا  دروم 

جارختـسا تسین و  راگزاس  رگیدـکی  اب  اـهنآ  رهاوظ  هک  يدراوم  نیب  عمج  تاـیآ و  رب  ثیداـحا  قیبطت  ناـگژاو و  حیـضوت  حرش و 
دشاب ّتنس  باتک و  مولع  عماج  یباتک  ات  یّلک ، میهافم  یناعم و 
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دـشاب فادـها  نیا  همه  عماج  هک  يرثا  ریـسافت _ ترثک  دوجو  اـب  نونکاـت _  هک  اریز  مییوج ، کـسمت  ود  ره  هب  میراد  روتـسد  هک 
.ما هتفاین 

ار دوخ  تشاد و  یم  زاب  ارم  هار  نیا  رد  نداهن  ماگ  زا  نوگانوگ  عناوم  یلو  مروآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  یباـتک  نینچ  متـشاد  میمـصت 
راک نادب  هک  متخانش  یم  نیا  زا  رت  مک  ار  ما  هبتر  میابرب و  ار  تقبس  يوگ  هصرع  نیا  رد  مناوتب  هک  متـسناد  یم  نآ  زا  رت  کچوک 
يور زا  ای  میوگب  ینخس  شیوخ  رظن  يأر و  هب  وا  يایلوا  تاملک  ای  هّللا  مالک  ریسفت  رد  هک  مدوب  كانمیب  .مراذگب و  تسد  گرزب 

.میامنب یفّرصت  نآ  هرابرد  سفن  ياوه 

ّتقد و اب  ناشیا  مرادـب و  هضرع  نیقی  ملع و  ناگدـنیوج  ینید و  ناردارب  هب  دـسر  یم  منهذ  هب  هچره  هک  متـشاذگ  نیارباـنب  هک  اـت 
هب ار  یتسردان  ره  دـشاب و  یم  شا  هدـنب  رب  یلاعت  يادـخ  تیاـغ  لـضف و  زا  دـنتفای  لوبق  لـباق  هچ  نآ  ره  دـنرگنب ، نآ  رد  فاـصنا 

یلاح رد  دومن  هضرع  ناراتساوخ  رب  ار  شیوخ  يالاک  هک  مشاب  یـسک  ناسب  راک  نیا  رد  دنراذگب و  نم  ریـصقت  یهاتوک و  باسح 
.دریذپب ار  شناصقن  دنکن و  یفرعم  بیع  نودب  ار  نآ  هک 

لقع هک  تسا  نآ  زا  رتارف  وا  يایلوا  نانخس  ادخ و  تاملک  قیاقح  یناعم و  هک  اریز  منک ، یمن  نیمضت  ار  بلاطم  ندوب  تسرد  نم 
.دبای تسد  اهنآ  هب  تسا _  راچد  یناطیش  ياه  هسوسو  یناسفن و  ياهاوه  هب  هک  ام _  صقان  ياه 

مدرک و زاغآ  ار  ریسفت  راک  ادخ ، تیاده  هّوق و  لوح و  هب  ندیزای  تسد  مدوخ و  كدنا  ملع  هّوق و  لوح و  زا  يدیماان  لامک  اب  اذل 
.دهد قیفوت  نآ  مامتا  هب  ارم  ددنسپ  یم  وا  هک  هنوگ  نامه  هب  هک  مراتساوخ  لاعتم  يادخ  زا 

ار مالسلا _  هالصلا و  مهیلع  شراهرطا _  لآ  ادخ و  لوسر  مرب و  یم  هانپ  قح  ترضح  هب  سفن  ياهاوه  ناطیـش و  ياه  هسوسو  زا 
تکرب هیام  ازج و  زور  هریخذ  دهد و  رارق  صلاخ  شدوخ  يارب  ار  نآ  هک  مراد  تلئسم  وا  زا  مناوخ و  یم  تعافـش  هب  شهاگرد  هب 

.دیامن یم  یتسرپرس  ار  ناحلاص  تسا و  نابرهم  یسب  وا  هک  دزاس  ینید  ناردارب  ندرب  هرهب  و 

.میوج یم  هانپ  وت  هب  منک و  یم  يراز  وت  يوس  هب  مراد و  وت  رب  لّکوت  ایادخ 

ییاناوت يراک  ره  رب  وت  هک  نکم  راذگاو  مدوخ  هب  ارم  يامنب و  ملاح  لماش  ار  شیوخ  ینابیتشپ  کمک و  قیفوت و  تیاده و  ایادـخ 
.تسین وت  زج  یهانپ  چیه  و 

: موش یم  روآدای  ار  همّدقم  دنچ  تایآ ، ریسفت  هب  عورش  زا  شیپ 
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نآ رد  ندیشیدنا  نآرق و  هب  ندیزای  تسد  لّوا : همّدقم 

، هدش دراو  نآ  یناعم  رد  ندرک  هشیدنا  و  میرک ، نآرق  مکحم  هتشر  هب  ندیزای  تسد  هب  شرافس  رد  هک  یتایاور  تایآ و  زا  یشخب 
.تسا هدمآ  همدقم  نیا  رد  یلقع ، ياه  يرگنشور  اه و  هراشا  اب  هارمه  تسا ، هدیدرگ  نایب  نآ  فاصوا  زا  یتمسق  و 

!؟ تسه اه  لفق  ناشیاهلد  رب  ای  دنشیدنا  یمن  نآرق  رد  ایآ   (1)« اُهلافقأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمأ  َنآرقلا  َنورَّبَدَتی  الَفأ  : » تسا هدومرف  دنوادخ 

يوس هب  ای  دنا  هدرکن  هشیدنا  راتفگ  نیا  رد  ایآ  ، (2)« َنِیلَّوألا ُمُهَءابآ  ِثأَی  َْملام  ْمُهَءاج  ْمأ  َلْوَقلا  اوُرَّبَّدَی  ْمَلَفأ  : » تسا هدومرف  دنوادخ 
؟ دوب هدماین  ناشناکاین  يارب  هک  تسا  هدمآ  يزیچ  نانآ 

ار نآ  تایآ  ات  تسا ، هتسجخ  تکربرپ و  یباتک  ، (3)« ِباْبلألاُولوُأ َرَّکَذَتَِیل  ِِهتایآ َو  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكرابُم  : » دیامرف نینچ  نآرق  فصو  رد  و 
.دنوش روآدای  نادنمدرخ  و  دنهد ، رارق  هشیدنا  ّربدت و  دروم 

قداص ماما  زا  شیوخ  ياهدنس  هب  یشاّیع  دوعسم  نب  دمحم  خیـش  و  یفاک ، باتک  رد  هرـس  سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  خیـش  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع 

: دندومرف نینچ  هلآ 

َّلک ِنایلُبی  َرَمقلا  َسمـشلا و  َراهّنلا و  َلیَّللا َو  ُُمتیأر  دَق  َو  ٌعیرَـس ، ْمُِکبُریّـسلا  َو  ٍرَفَـس ، ِرْهَظ  یلع  ُمتنأ  َو  ٍهَنْدُه ، ِراد  یف  مّکنا  ُساّنلا  اهُّیأ 
.زاجَملا ِدُعِبل  َزاهِجلا  اوُّدِعأَف  دوعوم ، ِّلکب  نایتأی  و  دیعب ، َّلُک  ِنّاب  رقی  و  ٍدیدج ،

43 ص :
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ْتَـسَبَتلا اذاف  عاطقنا ، غالب و  ُراد  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  هَندُـهلا ؟ راد  ام  هّللا َو  لوُسَر  اـی  لاـقف : دوسـالا  نب  دادـقملا  َماـقَف  لاـق :
ُهَلَعَج ْنَم  َو  هَّنَجلا ، یلإ  ُهَداق  ُهَمامأ  ُهَلَعَج  ْنَم  َو  قَّدَصُم ، ٌلِح  ام  ٌعَّفْشُم َو  ٌِعفاش  ُّهناف  ِنآرقلاب ، ْمُکیلَعَف  ِِملظُملا ، ِلیَّللا  ِعَطِقَک  ُنَتِفلا  مکیلع 

َُهل َو  ِلْزَهلِاب ، َْسَیل  ُلْصَفلا  َوُه  َو  ٌلیِـصَحت ، ٌناَیب َو  ٌلیِـصْفَت َو  ِهیف  ٌباتک  َوُه  َو  ٍلیبَس ، ِریَخ  یلع  ُّلُدَی  ُلیلَّدلا  َوُه  َو  ِراّنلا ، یلإ  ُهَقاس  ُهَْفلَخ 
ال ٌموُجن ] ِهِموُُجن  یلع  ٌموُجن َو  َُهل   ] ٌموَُخت ِهِموَُخت  یلَع  ٌموَُخت َو  هل  ٌقیمع ، ُُهنِطاب  ٌقینأ َو  ُهُرهاظ  ٌْملِع ، ُُهنِطاـب  ٌمْکُح َو  ُهُرِهاـظف  ٌنَْطب ، ٌرهَظ َو 

(1) .هَفِّصلا فَرَع  ْنَِمل  ِهَفرعملا  یلع  ٌلیلد  َو  هِمکحلا ، ُرانَم  يدُهلا و  ُحیباصَم  ِهِیف  ُُهبئارَغ ، یلُبت  ُُهبئاجع َو ال  یصُحت 

لاح رد  ای   ] هناتـسآ رد  امـش  و  دـیرب ، یم  رـس  هب   ] ایند شزاس  حلـص و  و   ] شمارآ يارـس  رد  نونکا  مه  امـش  تقیقح  رد  مدرم ! يا 
هنهک ار  یباداش  هزات و  ره  هام ، دیشروخ و  زور و  بش و  هک  دیا  هدید  متح  روط  هب  و  دنرب ، یم  ار  امش  باتش  اب  هک  دیتسه  يرفـس  ]
دینک اّیهم  یناوارف  لیاسو  نیاربانب  دنناسر ، یم  ماجنا  هب  ار  يا  هدعو  ره  و  دنیامن ، یم  کیدزن  ار  يرود  ره  و  دنزاس ، یم  هدوسرف  و 

.دیراد شیپ  رد  زارد  ینالوط و  هاگرذگ  هک 

( شمارآ يارـس  هندـهلاراد =(  زا  دوـصقم  ادـخ ! لوـسر  يا  تشاد : هضرع  تساـخاپب و  دوسـالا  نب  دادـقم  ماـگنه  نـیا  رد  دوـمرف :
؟ تسیچ

ار امـش  رات  بش  ياه  هراپ  نوچمه  اه  بوشآ  هاگره  سپ  ندش ، ادج  ندناسر و  يارـس  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تـسا يا  هدننک  تیاعـس  و  تسا ، ذفان  هتفریذپ و  شتعافـش  هک  تسا  يا  هدننک  تعافـش  هتبلا  هک  دیروآ ، يور  نآرق  هب  تفرگارف ،

رـس تشپ  ار  نآ  سکره  و  درب ، یم  تشهب  هب  ار  وا  دـهد ، رارق  دوـخ  ورـشیپ  ار  نآ  سکره  .تسا و  هدـش  قیدـصت  وا  شرازگ  هـک 
و  ] لیـصفت نآ  رد  هک  تسا  یباتک  نآ  و  دـهد ، یم  ناـشن  ار  هار  نیرتهب  هک  اـمنهار ، تسا  نآ  و  دـنار ، یم  خزود  هب  ار  وا  دراذـگ ،

.دشاب یم  دب  کین و  ياهراک  ماجنارس  نداد  تسد  هب  نایب و  و  لطاب ] قح و  يزاسادج 

يامن هک  تسا ، ینورد ]  ] ینطاب تسا و  ینوریب [  ] ییامن رهاظ و  ار  نآ  و  تسین ، هدوهیب  یخوش و  تسا ، تسرد  قح و  نخس  نآ  و 
.تسا شناد  ملع و  شنورد  تسا و  تمکح ] ای   ] روتسد نامرف و  نآ ، رهاظ 

44 ص :

: ینعی هفرع » نمل  فورعملا  یلع  لـیلد  و  : » تسا نینچ  رخآ  هلمج  و  تسا ، هدـمآ  ثیدح 1 ،  2/1 یشایع ، ریـسفت  رد  اجنیا  ات  . 1 - 1
.دشاب هتخانش  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  تسرد  انشآ و  ياهراک  يامنهار 

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_44_1
http://www.ghaemiyeh.com


یناگراتس  ] تسا رگید  ياه  نایاپ  زین  ار  اهنآ  هک  دراد  ییاهنایاپ  دشاب ، یم  قیمع  فرژ و  شنورد  و  باّذج ، ابیز و  نآ  رهاظ  يامن 
ياه غارچ  تسا  نآ  رد  دوش ، یمن  هنهک  شیاهیروآون  و  دیاین ، رامش  هب  شیاهیتفگش  تسا ،] رگید  یناگراتس  مه  ار  اهنآ  هک  دراد 

.دسانشب ار  تفص  هک  یسک  يارب  تسا  تفرعم  يامنهار  .تمکح و  هاگیاپ  تیاده و 

: تسا هدمآ  تشذگ  هچنآ  رب  نوزفا  یفاک  فیرش  باتک  رد  و 

یف ُرِینَتْـسُملا  یـشْمَی  امَک  ِریـصَبلا ، ِبلق  ُهایح  َرُّکَفَّتلا  َّنإَف  ٍبَشَن ، ْنِم  صلخی  ٍبَطَع و  ْنِم  ُجنی  ُهَرَظَن ، َهَفِّصلا  ِِغلُبْیلَو  ُهَرََـصب ، ٍلاج  ِلُْجْیلَف 
(1) .ِصُّبرَّتلا ِهَِّلف  ِصُّلخَّتلا َو  ِنْسُِحب  ْمُکیَلَعَف  ِروُّنلِاب ، ِتاُملُّظلا 

تقیقح و   ] تفـص هک  دـناسرب  اجنآ  ات  ار  شهاگن  دریگ و  راک  هب  بوخ  ار  شیوخ  ییاـنیب  واـکجنک ، صخـش  هک  تسیاـب  یم  سپ 
هنوگ نامه  تسانیب ، ِلد  یناگدنز  هیام  ندیشیدنا  هک  اریز  دوش ، اهر  ندش  هتخیوآ  زا  دبای و  تاجن  یهابت  زا  هک  دسانشب ، ار  نآرق ]

.دینک گنرد  رتمک  دیهرب و  یکین  هب  هک  داب  امش  رب  سپ  دنک ، یم  تکرح  رون  هلیسو  هب  اه  یکیرات  رد  ینشور  ياراد  صخش  هک 

اجنآ ات   - تخاس مارآ  نکاس و  ار  وا  ینعی : هنَّدَه  و  دیدرگ ، مارآ  انوده : ندهی  نده  : » تسا هدمآ  حاحـص  باتک  رد  دیوگ : ّفلؤم 
هنیک و اـب  مأوت  یـشمارآ  ینعی : نخُد ، یلع  ٌهَندُـه  دـنیوگ : هک  تسا  باـب  نیمه  زا  و  تسا ، هندـه  هّداـم  نیا  زا  مسا  و  دـیوگ -: هک 

[. دنیوگ یم  هنده  ار  ّتقوم  سب  شتآ  هکنانچ   ] (2)« ترودک

.تسا لوبق  دروم  هدش و  هتفریذپ  شتعافش  ینعی : ارهاظ  عَّفَشُم »  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف  و 

: نآ مسا  و  دوش ، ییوگدب ] و   ] تیاعس مکاح  دزن  یـسک  هب  تبـسن  هاگره  هب ، َلَحَم  دوش : یم  هتفگ  : » تسا هدمآ  باتک  نامه  رد  و 
دوش قیدصت  شراتفگ  هک  يا  هدننک  تیاعـس  ار  وا  سپ  اقّدَصُم ؛ ًالح  ام  هلعجت  الف  تسا : هدمآ  اعد  رد  و  دشاب ، یم  لوحم  لحام و 

.(3)« هدم رارق 

زا هاـگره  دـنک  یم  تیاعـس  شبحاـص  دروـم  رد  هدـش : هتفگ  فیرـش  ثیدـح  تراـبع  ياـنعم  رد  هک  تسا  تهج  نـیمه  زا  دـیاش 
دزن ینعی : دیامنن ، يوریپ  تسا  نآ  رد  هک  یتاروتسد 

45 ص :
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.دنک یم  تیاعس  ییوگدب و  وا  زا  دنوادخ 

.تسا ینعم  نامه  زا  يرگید  ریبعت  .تسا  رگزیتس  نمشد  هدش : هتفگ  لحام  ریسفت  رد  هک  نیا  و 

هب تبـسن  نآرق ؛ هک : تسا  نینچ  دروـم  نیا  رد  ینعم  نـیا  هیجوـت  و  تـسا ، نـیمز  یکـشخ  ناراـب و  ندـیرابن  لْـحَم : ینعم  هـشیر  و 
.دراب یمن  نانآ  رب  اه  تمکح  فراعم و  مولع و  ياه  ناراب  و  تسا ، لصاح  یب  کشخ و  ناگناگیب 

ینعم هب  مََخت  عمج  دنا : هتفگ  ار  موخت : و  . (1)« تسا هدیدنسپ  ابیز و  يدنسرخ و  یلاحـشوخ و  قنأ : : » تسا هدمآ  باتک  نآ  رد  مه 
(2) .تسا ئش  رخآ  نایاپ و 

یناـعم قیاـقح و  ندروآ  تسد  هب  طابنتـسا و  یگنوـگچ  تخانـش و  شور  هدـش : هـتفگ  هفـصلا » فرع  نـمل  : » هـلمج زا  دوـصقم  و 
(3) .تسا

.دشاب نآ  فیرظ  ياه  هتکن  قیقد و  ياه  هراشا  زا  نآرق  تفص  نتخانش  دوصقم : هک  دیاش  و 

و دشاب ، ندش  هتخیوآ  یگتـسباو و  بشن  زا  دوصقم  هک  دـیاش  نیاربانب  تسا ، نتخیوآ  رد  بَشَن : .تسا و  یهابت  كاله و  بَطَع : و 
.ددرگ یم  زاب  ینعم  نیمه  هب  تسین ، نکمم  نآ  زا  ییاهر  هچنآ  رد  نداتفا  هب : نآ  ریسفت 

: ایند زا  ییامنرود 

زا ایند  دُرب و  یم  ایند  زا  دسرب  تّدم  نآ  نایاپ  هب  هاگره  هک  دراد  تنوکس  نآ  رد  یتّقوم  تّدم  ناسنا  هک  تسا  ییارس  ایند  هک  نادب 
هب ایند  زا  دربب  یگـشیمه  تمعن  هب  ار  يو  هچ  نآ  دنمدرخ  صخـش  دناسر و  یم  ترخآ  هب  ار  ناسنا  ایند  نیمه  .دوش و  یم  ادـج  وا 

.دروآ یم  تسد 

كاخ و زا  ندـب  يازجا  هک  اریز  تسا ، گرم  نآ  ماجرف  تدـالو و  نآ  زاـغآ  هک  دراد  رارق  يرفـس  لاـب  رب  يارـس  نیا  رد  ناـسنا  و 
رد هفطن  تروص  هب  هک  نیا  ات  هتفای  شرورپ  هتـسویپ و  مه  هب  هدرک و  تکرح  دوخ  ياهاج  زا  هک  تسا  هدـیدرگ  لیکـشت  كاخریغ 

، تسا هدمآ 

46 ص :
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.تسا هدش  ناسنا  يارب  یندب  هک  نیا  ات  هدومیپ  لماکت  هار  هتشاد و  يونعم  ریس  هفطن  سپس 

یبیـشارس نارود  ات  لداعتم  تلاح  هب  نآ  زا  سپ  دسر ، یم  یناوج  نارود  طساوا  هب  ات  دریگ  یم  جوا  لامک  يدنلب و  يوس  هب  هاگنآ 
.دیآ یم  دورف  گرم  ماگنه  هب  ات  تقو  نآ  دیوپ ، یم  هر  یناوتان ] يریپ و  زاغآرس  [و 

.تسا هدش  دای  هناگ ، هس  ياه  هنوگ  هب  نآ  يدنب  میسقت  هک  تسا  ترخآ  طارص  ياه  لاثم  زا  یکی  نیا  و 

، ییامن هشیدـنا  گرم  عقوم  ات  تدالو  ماگنه  زا  وا  ياه  شمارآ  اه و  شبنج  رد  ینک و  رظن  یّلک  روط  هب  ناسنا  لاوحا  رد  هاگره  و 
يرود دصقم  هک  يرامیب  دننام  دـنک ، یم  رفـس  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  يدـنک  یمارآ و  اب  هک  تفای  یهاوخ  يرفاسم  نوچمه  ار  وا 

هک تسا  ینامز  تّدـم  ینعی   - رمع نارود  قباطم  تفاـسم  نیا  و  تسا ، كدـنا  وا  شبنج  رایـسب و  شرارق  مارآ و  هک  دـشاب ، هتـشاد 
یمن روصت  نامز  زا  رتدنت  یتعرـس  زگره  و  دوش ، یم  یط  باتـشاب  تفاسم  نیا  تسا - هدش  نییعت  رّدقم و  یـسکره  یناگدنز  يارب 

جیردت هب  تسا و  تباث  عقاو  رد  هک  مینادب  يدوجوم  ار  نامز  ای  مینک ، ضرف  كالفالا  کلف  تکرح  زا  هتفرگرب  ار  نآ  هاوخ  ددرگ ،
.دوش یم  يرپس  هتسسگ و 

یم دوخ  تاقوا  ورگ  رد  روما  هک  اریز  دنروآ ، یم  دوخ  اب  تسا  هدیدرگ  ریدـقت  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  ار  هدـیدپ  ره  زور  بش و  و 
هب هک  يرما  ای  دـشاب ، اهدابآ  یهابت  يدوبان و  و  اه ، هزات  یگدوسرف  هاوخ  دـنروآ ، یم  ار  اهنآ  دـسر  ارف  اهنآ  تقو  هاگره  و  دنـشاب ،
هک يداضتم  يراذگریثأت  اب  هام  دیـشروخ و  دـنروآ و  یم  ار  نآ  دوخ  تقو  رد  هدـش  هدـعو  هچره  دـشاب ، رود  نامز  يازجا  بسح 

کیدزن ای  دوعوم  هچره  دنراذگ و  یم  ریثأت  ایـشا  نتـشگ  هابت  ندمآ و  دیدپ  رد  و  دنزاس ، یم  هدوسرف  هنهک و  ار  يا  هزات  ره  دنراد 
.دنروآ یم  ار  نآ  دشاب 

دوخ ياج  رد  ار  نآ  دنوادخ ، تساوخ  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هکلب  دـشاب ، یمن  لقتـسم  روط  هب  ریثأت  يراذـگریثأت  زا  روظنم  هتبلا 
.تسا هدیدرگ  نایب  فرع  تغل و  يانعم  رد  هعسوت  ساسارب  ناگژاو  زا  یضعب  زین  داد ، میهاوخ  حیضوت 

ار ایند  هک  ادابم  دنادب و  راگدنام  تباث و  هاگلزنم  رادیاپ و  يارس  ار  ایند  هک  تسین  راوازس  ار  دنمدرخ  صخش  تشذگ : هچ  نآ  ربانب 
هک درامشن  رود  .درگنب و  لالقتسا  هدید  هب 
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تقو و رد  اهنیا  زا  کی  ره  هک  اریز  دنادن ، دیعب  ار  دوعوم  ترخآ  خزرب و  گرم و  دوش و  یم  هدوسرف  ایند  ياهالاک  همه  شندـب و 
هچره هک  يروط  هب  دیسر ، میهاوخ  اهنآ  هب  تسا  هتخادنا  هلـصاف  اهنآ  ام و  نیب  هک  ینامز  تشذگ  اب  دنـشاب و  یم  تباث  دوخ  ماگنه 

هک دوب  دـهاوخ  ناـنچ  يدوز  هب  هدـماین  زونه  هچره  و  تسا ، هدوبن  زگره  اـیوگ  هک  دور  یم  ناـیم  زا  يدوز  هب  تسا  دوجوم  نونکا 
.تسا هدوب  هراومه  ایوگ 

هیاپ یب  تاداقتعا  تسردان و  ياه  ههبش  اه و  ینادان  لیبق : زا  دراد ، رارق  تخـس  ياه  نومزآ  ضرعم  رد  ناسنا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  و 
ندـید نوگژاو  و  هریغ ، يراتفگ و  ناهانگ  و  ناراذـگ ، تعدـب  ياه  يراذـگ  تعدـب  نانید و  یب  ياه  يزادرپ  غورد  و  تسـس ، و 

هب هاگره  دنشاب ، یم  سفن  ياج  یب  ياه  هتـساوخ  اهاوه و  ندمآ  دیدپ  هیام  هک  ایند ، ياه  سوه  اه و  توهـش  اه و  تّذل  زین  ایـشا ،
رب قح  هابتـشا  ببـس  و  دـنوش ، یم  عنام  ّتیعقاو  كرد  زا  دـننک و  یم  يریگولج  قح  ندـید  زا  دـندرگ ، هتـشابنا  دـنبای و  دـنویپ  مه 

.دنزاس یم  نوگرگد  ار  قح  هرهچ  هجیتنرد  دوب و  دنهاوخ  نآ  هدنیوج 

عنام دیـشروخ  رون  شبات  زا  دنک و  یم  يریگولج  امرـس  امرگ و  يراذگریثأت  زا  دـناشوپ و  یم  ار  ناسنا  نت  سابل  هک  هنوگ  نامه  و 
رون اب  هک  يدروخرب  یهایس و  تهج  زا  و  دنناشوپ ، یم  یّلک  هب  ار  ناسنا  شنیب  زین ، هدش  دای  يونعم  ياه  یهایـس  عناوم و  دوش ؛ یم 

دننامه ار  عناوم  نآ  يرگنب ، اهنآ  هب  ینورد  شنیب  هلیـسو  هب  هاگره  هکلب  دنـشاب ، یم  رات  ياه  بش  ياه  هراپ  ناـسب  دـنراد ، تفرعم 
یهایـس و هب  ینطاب  تهابـش  زا  هتـشذگ  دـنراد ، تهابـش  رات  ياه  بش  هب  لکـش  تروص و  رد  هک  دـید  یهاوخ  یهایـس  ياه  هماج 

.ّتیعقاو كرد  زا  يریگولج  تشحو و  داجیا 

هب دـنیآ ؛ رامـش  هب  نآ  لـها  زا  دـنزای و  تسد  نادـب  دـننک و  يوریپ  نآ  زا  هک  یناـسک  يارب  هک  تسا ، نآرق  اـهنیا  زا  ییاـهر  هار  و 
یّسح تهج  زا  دریگ ، یم  هدهع  هب  ار  نانآ  زا  عافد  ياضاقت  تساوخرد و  يونعم  تهج  زا  ینعی  دنک ، یم  تعافش  دنوادخ  هاگرد 

ار اه  یهابت  اه و  یهایس  نآ  زا  یصالخ  هنیمز  دنوادخ  تسا ، هتفریذپ  شتعافش  دروم  ود  ره  رد  دیامن و  یم  تعافش  تمایق  رد  زین 
.دنادرگ یم  رود  شیوخ  فطل  تمحر و  زا  و  دراد ، یم  زاب  شنافلاخم  زا  ار  نآ  تاریخ  دزاس و  یم  مهارف  نآرق  ناوریپ  يارب 

.تسا قیدصت  دروم  دنوادخ  دزن  هورگ  نیا  هیلع  نآرق  تداهش  نخس و  و 
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راد و ماـمز  ار  نآرق  هک  يا  هنوگ  هب  دـیوپ ، هر  نآ  یپ  رد  دـهد و  رارق  دوـخ  يور  شیپ  ار  نآ  دـنک و  ادـتقا  نآ  هب  هک  ره  نیارباـنب 
.درب و یم  تشهب  يوس  هب  ار  يو  دـشاب ، نآ  هارمه  مزالم و  دوعـص  لوزن و  دورف و  زارف و  ره  رد  دـنیزگرب و  دوخ  راـیتخا  بحاـص 
هک نانچ  دـناشک ، یم  شتآ  يوس  هب  ار  وا  دـیوپ ، هر  نآ  فالخرب  دـیامن و  تفلاخم  نآ  اب  دریگ و  زاب  نآرق  زا  لد  يور  هک  نآره 

(1)« اراسَخّالا َنیِملاظلا  ُدیزَی  َنینمؤملل و ال  ٌهمحَر  ٌءافِش َو  َوُه  ام  ِنآرقلا  َنِم  ُلّزَُنن  و  : » دیامرف ناحبس  دنوادخ 

.دیازفین نایز  زج  ار  ناراکمتس  و  میتسرف ، یم  نانمؤم  يارب  تسا  تمحر  افش و  هیام  هچ  نآ  نآرق ، زا  و 

نارای ناهد  رد  دوب و  اراوگ  یبآ  لیئارـسا  ینب  ناهد  رد  هک   ] تسا نوعرف  نارای  لیئارـسا و  ینب  يارب  لین  دور  بآ  دننامه  نآ  لاثم 
دوخ ماک  رد  ار  شنارای  نوعرف و  یلو  تشگ ، هتشابنا  مهرب  اه  بآ  لیئارسا  ینب  روبع  ماگنه  هب  ای  و  دش ، یم  لّدبم  نوخ  هب  نوعرف 

[. درب ورف 

شیوخ یناسفن  ياه  هتساوخ  اب  هک  نآ  ره  دوش و  یم  نومنهر  شحالـص  ریخ و  هب  ار  وا  دنک  یهاوخریخ  نآرق  زا  سکره  نیاربانب 
یم رفاـک  نآ  هب  تبـسن  ماجنارـس  درواـین ، ناـمیا  نآرق  هب  هک  سک  نآ  و  ددرگ ، یم  هدوزفا  شتلاـهج  یهارمگ و  هـب  درگنب  نآ  رد 

.دوش

هدومرف هدرک و  فیـصوت  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  دهد ، یم  ناشن  ار  هار  نیرتهب  هک  تسامنهار  نامه  سدقم ] باتک   ] نیا و 
.دنک یم  ییامنهار  تسا  نیرتراوتسا  هچ  نآ  هب  نآرق  نیا  هک  یتسرد  هب  »(2) ؛ موقا یه  یتّلل  يدهی  َنآرقلا  اذه  ّنا  : » تسا

و وا ، يدونـشخ  لیـصحت  دـنوادخ و  هب  برقت  زا  دزاس ، یم  لیان  حیحـص  ياه  هتـساوخ  هب  دـهد و  یم  ناشن  مدرم  هب  ار  تسرد  هار 
يورخا و يویند و  ياه  تمعن  یمامت  هب  ار  ناسنا  هکلب  دـشاب ، یم  صلاـخ  يراوگاـن  ره  زا  هک  ترخآ  يدـبا  تمعن  هب  يراگتـسر 

.دناسر یم  اهنآ  حلاصم 

تـسد هب  و  ماجرف ، اـت  زاـغآ  زا  فراـعم  ناـیب  و  یتسرداـن ، زا  یتسرد  یهارمگ و  زا  تیادـه  و  لـطاب ، زا  قح  يزاسادـج  نآ  رد  و 
.تسا تالامک  تاریخ و  مولع و  ندروآ 

ینطاب رهاظ و  ار  نآ  تسین و  نآ  رد  تسردان  راتفگ  یخوش و  چیه  هک  تسا  يرواد  و 
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.دشاب یم  قیقد  مولع  نآ  نطاب  و  تسا ، یلمع  یملع و  تمکح  نآ  رهاظ  هک  تسا ،

ياه ینتـسناد  اه و  شناد  نآ  نورد  تسا و  زیگنا  تفگـش  ابیز و  تغـالب ، تحاـصف و  ینعم و  ظـفل و  تهج  زا  نآ  ینوریب  ياـمن 
.دبای یمن  تسد  اهنآ  يافرژ  هب  یسک  ملع  رد  ناراوتسا  ناخسار و  زج  هک  تسا  يرابرپ 

اه هتخانشان  و  تسا ، نوریب  رامـش  زا  نآ  ياه  یتفگـش  دراد و  اه  نایاپ  زین  نآ  ياه  نایاپ  تساه ، نایاپ  اهزاغآ و  ياراد  نآ  یناعم 
هک تسا  توارط  اب  هزات و  هراومه  هکلب  ددرگ ، یمن  قنور  یب  هنهک و  شواک ، هشیدـنا و  يرایـسب  رمع و  فرـص  اب  نآ  ياه  هزات  و 

.تسا هتشادن  هجوت  نآ  زا  شیپ  هک  دروآ  یم  تسد  هب  ینیون  بلطم  درگنب  نآ  هب  هچره 

اه سوه  ياه  یکیرات  دبای و  یمرد  نآ  قیرط  زا  ار  شیوخ  هار  ناسنا  یتهج  ره  رد  هک  تسا  ناشفارون  نآ  رد  تیادـه  ياه  غارچ 
، وا ياه  هدیدپ  دنوادخ و  تخانـش  ناهج و  شنیرفآ  رد  یهلا  تمکح  رارـسا  هب  نآ ، ياه  یناشفارون  اب  دیادز و  یم  ار  اه  ینادان  و 

.دنرب یم  یپ 

نآ رد  هک   - ار قح  تافـص  ات  دـننک  رظن  نآ  يافرژ  رد  دـنریگ و  راـک  هب  نآرق  هار  رد  ار  شیوخ  ياـهورین  هک  دزـس  ار  شنیب  لـها 
لکش رد  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هچ  نآ  ِتقیقح  هب  .دنسانشب و  تسا - هتفای  یّلجت  روهظ و  اه  مان  نیرتوکین  رد  هدیدرگ و  میـسرت 

رد  ] زورما يونعم  یقیقح  یهابت  زا  و  دـنربب ، یپ  تسا ، هتخاس  راکـشآ  نآ  ياه  يراک  هزیر  اه و  هراشا  اـه و  هتکن  نآرق و  يرهاـظ 
وا دوجو  هب  دنا و  هدـیرب  قح  ریغ  زا  هک  نیتسار  ناّدـحوم  ماقم  هب  و  دـنبای ، ییاهر  تمایق ] رد   ] ادرف يروص  یقیقح  تکاله  و   ] ایند

.دنوش لیان  دنا ، هتفرگ  يزاین  یب 

هک هنوگ  نامه  دهد ، یم  ریـس  نآرق  رون  وترپ  رد  ار  نانآ  هک  تسا  شنیب  لها  لد  ییافوکـش  ندش و  هدنز  هیام  يرکف  هویـش  نیا  و 
یم نایامن  یّسح  ورهر  يارب  ار  يّدام  سوسحم و  ءایـشا  یّـسح  رون  هک  اریز  دنیوپ ، یم  هر  یّـسح  ياه  غارچ  ییانـشور  هب  ناورهر 

.دهد یم  ناشن  دنک و  یم  راکشآ  شناورهر  ناکلاس و  يارب  ار  يونعم  ياه  هار  یناعم و  نآرق  رون  دزاس و 

رون هب  دناهرب و  ار  دوخ  هجو  نیرتهب  هب  ایند  ياه  ماد  زا  ات  دریگ  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  تسا  مزال  دـنمدرخ  صخـش  رب  سپ 
.دیامن لیصحت  ار  اهانگنت  زا  تاجن  هار  نآرق  قیرط  زا  و  دیوج ، ینشور  نآرق 
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: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شیوخ  ياهدنس  هب  یشاّیع  ینیلک و  زین 

ٌهمْـصِع َو  ثادحالا ،]  ] ثادجألا َنِم  ٌءایـض  َو  ِهملُّظلا ، َنِم  ٌرون  و  هَْرثَعلا ، َنم  ٌهلاقتـسا  و  یمعلا ، نم  ٌناْیِبت  َو  ِهلالَّضلا ، نم  ًيدُه  ُنآرقلا 
ِنآرقلا َنم  ٌدـحا  لَدَـع  ام  َو  ْمُکنید ، ُلامَک  ِهیف  و  ِهَرِخـآلا ؛ یلإ  ایندـلا  َنِم  ٌغـالَب  َو  نَتِفلا ، َنِم  ٌناـَیب  َو  ِهَیاوِغلا ، َنِم  ٌدـشُر  َو  ِهکلهلا ، نم 

(1) .راّنلاّالا

رد ای :  ] اهروگ رد  یششخرد  یکیرات و  رد  يرون  شزغل و  زا  یهاوخ  تشذگ  ییانیبان و  زا  رگنشور  یهارمگ و  زا  يامنهار  نآرق ،
هلیـسو مه  و  تساه ، هنتف  زا  ینمیا ] هویـش   ] رگنایب یهارمگ و  زا  ندـش ] اهر  و   ] نتفای تسار  هار  یهابت و  زا  هدـنرادزاب  و  ثداوح ،]

.تسا ترخآ  هب  ایند  زا  يراگتسر 

.دور خزود  يوس  هب  هک  نیا  زج  دوش  یمن  نادرگ  يور  نآرق  زا  سک  چیه  و  تسا ، نآ  رد  امش  نید  لامک  و 

: ههاریب هار و 

يارب نادـنمدرخ  هک  يونعم  ياـه  هار  رد  دـنور ، یم  راـک  هب  سوسحم  هار  دروم  رد  هک  روـط  ناـمه  یهارمگ  یباـی و  هر  هک  نادـب 
.دیآ یم  شیپ  زین  دنیوپ  یم  وا  يونعم  يّدام و  هنادواج  ياه  تمعن  يدونشخ و  دنوادخ و  هب  ندیسر 

زا ندش  رود  ای  دنوادخ  يوس  هب  دب ، ای  بوخ  ياهراک  و  تشز ، ای  وکین  قالخا  و  تلاهج ، ای  تفرعم  ریسم  رد  يارس  نیا  رد  ناسنا 
ود نیا  زا  یکی  رد  ، ] یگـشیمه باذع  ای  نادواج  تمعن  يوس  هب  و  اهنآ ، ندوزفا  ای  عناوم  اه و  باجح  زا  نتفر  نوریب  تهج  رد  وا ،

.دراد یمرب  ماگ   ] ریسم

، دنامب نمیا  ندـش  مگ  زا  ات  دراد  زاین  ییامنهار  هب  دـنک ، یم  تکرح  يدـصقم  يوس  هب  یّـسح  ریـسم  رد  هک  ره  هک  هنوگ  نامه  و 
اریز تسا ، رتشیب  رگتیاده  امنهار و  هب  يو  زاین  هکلب  دنکن ، مگ  ار  شیوخ  دصقم  ات  تسا  دنمزاین  یتیاده  هب  زین  يونعم  ریسم  ورهر 

: هک دراد  هراشا  دنوادخ  هدومرف  هک  نانچ  تسا ، رتنوزفا  یسب  يونعم  ياه  یهارمگ  هک 
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(1)« هلِیبَس ْنَع  ْمُکب  َقّرفتف  َُلبُسلا  اوُعبّتَت  ُهوعّبتاف َو ال  امیقتسم  یطارِص  اذه  َّنا  «َو 

هار زا  ار  امش  هک  دینکن  يوریپ   ] تسا ههاریب  یفارحنا و  هک  رگید  [ي  اههار زا  دینک و  يوریپ  تسا  میقتسم  هک  نم  هار  نیا  زا  هتبلا  و 
.دزاس یم  رود  قح 

، دنک یم  تیادـه  هار  نیرتراوتـسا  هب  نآرق ، و  دـهد ، یم  ناشن  ار  هتکن  نیا  تسا - هدـمآ  عمج  تروص  هب  هک   - اه هار  ُلبُـس =  هژاو 
.تسا هدمآ  [ 9 هیآ ءارسإ ، هروس   ] دنوادخ مالک  حیرص  رد  هک  نانچ 

دور یم  راک  هب  یلاثم  مشچ  هب  تبـسن  یهاگ  و  دـشاب ، هتـشادن  ییانیب  هک  دور  یم  راک  هب  يرهاظ  مشچ  دروم  رد  یهاـگ  يروک ؛ و 
و دـشاب ، هتـشادن  صیخـشت  لقعت و  تلاح  هک  دوش ، یم  هتفگ  لقع  هرابرد  هک  اسب  و  تسانیبان ، مورحم و  یلاـثم  روما  ندـید  زا  هک 

.دباینرد ار  ءایشا  قیاقح 

یندـید زا  کیره  هک  دـنمان ، یم  يروک  ار  تسا  راکـشآ  نایامن و  دوخ  لاور  قبط  هک  يزیچ  ندـنام  یفخم  هدیـشوپ و  مه  یهاـگ 
.تسا هدش  روک  نآ  زا  دنامب ، هتخانشان  یفخم و  یلقع _  تاکاردا  یلاثم و  یّسح ؛ هناگ _  هس  ياه 

اه و هدرپ  نآرق  ياه  يرگنـشور  هلیـسو  هب  تسا ، هدیـشوپ  یفخم و  هک  تسا  ینطاب  ياه  ینتفای  فراعم و  مولع و  رگناـیب  نآرق ؛ و 
.دوش یم  انیب  يروک  زا  سپ  ناسنا ، ددرگ و  یم  فرطرب  ینطاب  شنیب  زا  عناوم 

یم يزاسکاپ  ار  اه  يدـب  هک  هبوت  تلاح  شیادـیپ  تهج  زا  ددرگ ، یم  تساوخرد  اـه  شزغل  زا  تشذـگ  وفع و  نآرق  هلیـسو  هب  و 
کش و نآ ، مکحم  لیالد  اب  دوش و  یم  فرطرب  یناور  ینورد و  ياه  يرامیب  نآ ، ياه  یـشخبافش  اه و  هزومآ  اهدنپ و  زا  و  دنک ،

.دنام یمن  یقاب  يا  ههبش 

: هدش هتفگ  نآ  فیرعت  رد  هک  نانچ  تسا ، ءایـشا  نتخاس  نایامن  رون  تقیقح  هک  اریز  دـیادز ، یم  ار  یکیرات  هک  تسا  رون  نآرق  و 
.دزاس یم  راکشآ  مه  ار  شدوخ  ریغ  تسا و  راکشآ  دوخ  يدوخ  هب  رون  ینعی : .هریغل  رهظملا  هسفنب  رهاظلا 

هک نآ  هن  دـشاب  انیب  هک  یـسک  يارب  هتبلا  دوش ، یم  نایامن  نآرق  هلیـسو  هب  زین  ترخآ  ایند و  هب  طوبرم  روما  ریاس  فراعم و  مولع و 
: هک تسا  روک  شلد  مشچ 
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(1)« بلَق َُهل  َناک  ْنَِمل  يرکَِذل  َِکلذ  یف  ّنا  »

.دشاب هتشاد  هاگآ ]  ] یلد هک  یسک  يارب  تسا  يروآدای  تایآ ]  ] نآ رد  هک  یتسار  هب 

یناعم و زین  نآرق  دزاس ، یم  راکشآ  دهد و  یم  ناشن  دشاب  انیب  هک  یصخش  يارب  ار  سوسحم  ءایشا  دیـشروخ ، رون  هک  هنوگ  نامه 
فرطرب دیـشروخ  شبات  رثا  رب  بش  یکیرات  هک  روط  نامه  و  دشاب ، هتـشاد  شنیب  هک  دنک  یم  راکـشآ  یـسک  يارب  ار  قیاقح  ریاس 

.دور یم  نایم  زا  نآرق  رون  شبات  هب  ...و  مهوت  رادنپ و  لهج و  یکیرات  ددرگ ، یم 

هنوگره هب   - نآرق ششخرد  هک  اریز  ددرگ ، یم  نشور  یناویح ، دبلاک  ای  روگ  رد  نآرق  شـشخرد  تهج  میدرک  هراشا  هچنآ  زا  و 
.دنام یم  نادواج  هشیمه  هکلب  تسا ، هدنیاپ  زین  خزرب  رد  و  دیامن ، یم  ذوفن  ناسنا  نورد  هب  دوش - ضرف  هک 

هدـش دراو  نآرق  ياه  هیآ  اه و  هروس  زا  یتمـسق  ّصاوخ  هرابرد  هک  یتایاور  زا  هک  نانچ  تسا ، يرهاظ  یهاـبت  زا  هدـنرادزاب  مه  و 
.دیآ یم  تسد  هب  تسا 

، نآ ياهدومنهر  اهرادشه و  اهدنپ و  اه و  يرگنشور  میرک و  نآرق  تئارق  تکرب  هب  هک  اریز  تسا ، يونعم  یهابت  زا  هدنرادهگن  و 
یم تاجن  یمئاد  یتخب  نوگن  زا  ار  یمدآ  و  دوش ، یم  فرطرب  ناهانگ ، هب  تبغر  سفن و  ياه  سوه  اه و  هتـساوخ  لهج و  رفک و 

.دناسر یم  یقیقح  یتخبکین  تداعس و  هب  و  دشخب ،

مه زا  یقیقح  دـنمدوس  رابنایز و  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا ، یهارمگ  زا  ندـش  اهر  ندیـسر و  لماکت  دـشر و  هلحرم  هب  نتفاـی و  هار  و 
تخانش و و  تورث ، يرادهگن  لیصحت و  ياهراکهار  نتسناد  زا  تسا  ترابع  یلام  دشر  هک  هنوگ  نامه  دنوش ، یم  هتخانش  ادج و 

.روآدوس رابنایز و  تالماعم  صیخشت 

ناوت یم  هک  تسا  یلاوما  وا ، هب  هتـسباو  يویند  ياه  تمعن  همه  اب  وا ، ياه  ییاراد  رمع و  نارود  ناـسنا و  ياـضعا  یماـمت  هک  اریز 
بـسانم فرـصت  ياه  هار  یمدآ  هک  نیا  و  تسا ، ترخآ  رازتشک  ایند  تقیقح : رد  هک  تفرگ ، هرهب  ترخآ  عفانم  يارب  اهنآ  طسوت 

یم ققحت  دیآ و  یم  تسد  هب  میرک  نآرق  تکرب  هب  هک  تسا  یقیقح  دشر  دهد ، صیخشت  ار  هیامرس  یهابت  تابجوم  و  دسانشب ، ار 
.دبای

هنوگره هک  روط  نامه  تسا ، نآ  ریغ  ایند و  ياه  هنتف  هدننک  اشفا  رگنایب و  نآرق ، زین 
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.دزاس یم  راکشآ  دنایامن و  یم  ار  یفارحنا  ههبش و  یهارمگ و  تعدب و 

تسا نآرق  رد  نید  لامک  و  درب ، یم  نوریب  تمالـس  يارـس  هب  تسپ  يایند  زا  ار  ناسنا  هکلب  تسا ، ترخآ  هب  ایند  زا  يراگتـسر  و 
.دش دهاوخ  راچد  یّسح  يونعم و  شتآ  هب  ددرگ  فرحنم  نآ  زا  هک  نآ  ره  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  هک  هدروآ  ثیدح  روعا  ثراح  زا  دوخ  دنس  هب  یشاّیع  و 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  مالسلا  هیلع  لیئربج  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  »

.دوب دهاوخ  دشاب ) مدرم  مومع  نومزآ  هیام  هک  یمهم  دادیور   ) يا هنتف  وت  تما  رد  يدوز  هب  دمحم  ای 

؟ تسیچ نآ  زا  ندش  نوریب  هار  متفگ :

نآ رد  امـش  نایم  يرواد  و  تسا ؛ هدـمآ  نآ  رد  امـش  زا  دـعب  ربخ  تسا و  هدوب  امـش  زا  شیپ  هک  ییاهربخ  دـنوادخ ، باتک  دومرف :
.تسین هدوهیب  یخوش و  هک  تسا  راوتسا  تباث و  نآ  تسه و 

نآ ریغ  رد  ار  تیاده  هار  هک  نآ  ره  و  دنکش ؛ یم  مهرد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، لمع  نآ  ریغ  هب  دباترب و  يور  نآ  زا  هک  یـشکرس  ره 
تسار هار  و  تسا ، زیمآ  تمکح  روآدای  نامه  تسا و  دنوادخ  راوتسا  هتشر  نآ  .دزاس و  یم  هارمگ  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، وجتـسج 

هنهک و رایـسب ، ندومن  وگزاب  رارکت و  اب  و  دنناشوپ ، یمن  ار  نآ   ] اهـشیوگ و   ] اه نابز  و  دـنناشک ، یمن  يژک  هب  ار  نآ  اه  سوه  هک 
باتک  ] نامه نیا  دنوش ، یمن  ریـس  نآ  زا  ناروشناد  و  ددرگ - یمن  تسـس  ای  دبای -  یمن  نایاپ  شیاهیتفگـش  و  دوش ، یمن  هدوسرف 

هار هب  هک  میدینش  تفگش  ینآرق  ام  هک  یتسار  هب  : » دنتفگ اراکـشآ  دندرکن و  گنرد  دندینـش  ار  نآ  هک  یماگنه  ناّینج  هک  تسا  ]
(1)« دراد ییامنهار  تسرد 

و تفاـی ، دـهاوخ  شاداـپ  درک  لـمع  نآرق  هب  هک  نآ  ره  دوـش و  یم  قیدـصت  تفریذـپ ] ار  نآرق  و   ] تفگ نخـس  نادـب  هک  نآ  ره 
.تسا هدش  تیاده  تسار  هار  هب  تقیقح  رد  دیزای  تسد  نآ  هب  سکره 

هار نآ  هب  رس  تشپ  يور و  شیپ  زا  اوران  چیه  هک  تسا  هیاپدنلب  دنمجرا و  باتک  نیا 
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.(1)« تسا هدمآ  دورف  شیاتس  هتسیاش  میکح  دنوادخ  يوس  زا  هک  ارچ  دبای ، یمن 

.یلاعت هّللاءاشنا  دش ، دهاوخ  راکشآ  دروآ  میهاوخ  هک  ینایب  حیضوت و  اب  فیرش ، ثیدح  نیا  تالمج  زا  يرایسب  يدوز  هب 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  ینعی  قطان  باتک  هب  کسمت  موزل 

نینچ ینانخـس  نمـض  ترـضح  نآ  هک  هدروآ  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دوـخ  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نـب  یلع 
: دندومرف

! دیسرپ مهاوخ  امش  زا  نیلقث  هب  عجار  نم  هک  دینک  هجوت  »

؟ تسیچ نیلقث  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ :

ات دیزای  تسد  نادب  سپ  تسامش ، تسد  هب  رگید  فرط  دنوادخ و  تسد  هب  فرط  کی  تسا ، گرزب  لقث  دنوادخ  باتک  دومرف :
هداد ربخ  نم  هب  هاگآ  ِنابرهم  دنوادخ  یتسار  هب  هک  نم ، ِتیب  لها  مترتع ، کچوک  لقث  و  دیزغلن ؛ هاگ  چیه  دـیوشن و  هارمگ  زگره 

نم تشگنا  ود  نیا  نوچمه  دنوش ، دراو   ] رثوک  ] ضوح رانک  نم  رب  ات  دش  دنهاوخن  ادج  رگیدکی  زا  هجو  چـیه  هب  ود  نآ  هک  تسا 
نیا هک  درشف - مه  هب  ار  هنایم  تداهش و  تشگنا   - ود نیا  دننام  میوگ  یمن  و  تفرگ - مه  رانک  ار  شیوخ  تداهـش  تشگنا  ود  -و 

(2)« .دبای يرترب  نآ  رب 

.تسا رتاوتم  رایسب و  هّصاخ ، هّماع و  قرط  زا  توافتم ، ياه  ترابع  اب  نیلقث  تایاور  و 

هتفرگ ارف  ار  شوماخ  باتک  بلاطم  همه  هک  اـیوگ  يرگید  شوماـخ و  یکی  تسا : باـتک  ود  دـنوادخ  باـتک  هک  داـبم  هدیـشوپ  و 
تاملک شیوگ  اب  نآرق  راتشون  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، یم  ایوگ  باتک  يدوجو  داعبا  یمامت  رگنایب  شوماخ  باتک  هک  نانچ  تسا ،
يرگید رب  مادـک  ره  و  دنـشاب ، یم  مه  راـنک  تداهـش  تشگنا  ود  دـننام  مه  اـب  ود  ره  نیارباـنب  دـنرگیدکی ، ریگارف  ناـسمه و  نآ 
سکعنم مه  يرگید  نآ  رد  تسا  هتـسب  شقن  اهنآ  زا  کیره  رد  هچره  هک  دنریگ  رارق  مه  ربارب  هک  يا  هنیآ  ود  ناسب  دراد ، تلالد 

.تسا نایامن  و 

داعم و خزرب و  زاغآ و  رد  ایشا  قیاقح  تخانش  دنوادخ و  راثآ  لاعفا و  تافص و  ءامسا و  تفرعم  زا  تسا  هتفرگ  ارف  نآرق  ار  هچره 
تسا هتفهن  اهنآ  رد  هک  ییاهتمکح  رارسا و 
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ياهدادـیور نایب  و  وا ، یتخب  نوگن  یتخبکین و  لماوع  للع و  ناسنا و  نیوکت  لحارم  ناویح و  هایگ و  دامج و  ياه  یگژیو  نایب  و 
هیلع ماما  دوجو  رد  همه  دراد ، تلالد  اهنآ  رب  نآرق  ظافلا  هچنآ  ریاس  لاعتم و  دنوادخ  ياه  نامرف  ماکحا و  هدنیآ و  هتشذگ و  مهم 

.تسا يراتشون  یظفل و  دوجو  زا  رترب  هک  تسا  لصاح  یملع  دوجو  هب  هتسب و  شقن  مالسلا 

، دزاس یم  نایامن  یملع  تلالد  هب  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  ماما  مولع  دهد ، یم  ناشن  نخس  ظفل و  هلیسو  هب  میرک  نآرق  ار  هچ  نآ  ره  و 
نآ هب  زین  دـبای  یهاگآ  مالـسلا  هیلع  ماما  مولع  رب  هک  یـسک  دوش ، یم  لقتنم  یناعم  نآ  هب  نآرق  ظاـفلا  زا  صخـش  هک  هنوگ  ناـمه 

تفرـشیپ و  اهرادـشه ، اه و  هدژم  اه و  هزومآ   - ددرگ یم  رهاظ  نآرق ) لّوا =(  ناونع  زا  هک  يراثآ  یمامت  و  دـبای ، یم  هّجوت  یناعم 
سّدقم ناتـسآ  هب  ندش  کیدزن  بّرقت و  عونتم  ياه  هنوگ  اب  دنوادخ  هاگرد  هب  یناوخارف  یهاوخریخ و  و  سدـق ، ملاع  يوس  هب  اه 

ياهدـبلاک تروص  هب  ظافلا  هک  تسا ، یناعم  دوجو  مود  ناونع  رد  هکلب  تسا ، دوجوم  راـثآ  نآ  ماـما ) مّود =(  ناونع  رد  یبوبر _ 
.دشاب یم  یناعم  نآ 

هدیناجنگ و یملع  دوجو  هب  نیبم  ماما  رد  ار  ایـشا  همه  دنوادخ  تسوا و  دزن  باتکلا  ملع  هک  تسا  نامه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اریز 
تـسا هتـسب  شقن  شدوجو  رد  اه  شناد  هک  یِملاع  ِناج  و  ملع ، باـتک  ناـیم  و  تسا ، هداد  ياـج  یظفل  دوجو  هب  میرک  باـتک  رد 

.تسا راکشآ  توافت 

هب هتـشاگن و  ار  نآرق  ظافلا  یناعم و  وا  دوجو  هحفـص  رب  دـنوادخ  هک  تسا  قطان  باـتک  راـبتعا  نیدـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیارباـنب ،
نآرق هک  يا  هدیدنـسپ  رادرک  دراد و  دـیکأت  نآرق  هک  يوـخ  قـلخ و  ره  و  تـسا ؛ هدوـمن  یّلجت  وا  رد  شلاـعفا  تاـیآ و  تاـفص و 

تقیقح هب  وا  سپ  دـنک ، یم  راـتفر  نآرق  ماـکحا  هب  لاوحا  روما و  یماـمت  رد  تسا و  عمج  ماـما  دوـجو  رد  همه  دـنک ، یم  قـیوشت 
...و یلمع  مسجت  ینیع و  روهظ  هفاضا  هب  تسا ، یهلا  باتک 

هب هک  يدارفا  وا  لامعا  قالخا و  هک  اریز  یلعف ، توعد  شریذـپ و  هفاضا  هب  دـناوخ ، یم  ارف  دـنوادخ  يوس  هب  نآرق  دـننامه  ماما  و 
ماما رد  یناسنا  دبلاک  تهج  زا  يرهاظ  تبـسانم  هک  صوصخ  هب  دزیگنا ، یمرب  ییوس  مه  يریذپ و  تهابـش  هب  ار  دنبای  یهاگآ  نآ 

.تسا دوجوم 

روما هب  یمّود  هک  دنچره  دنتـسه ، کیرـش  رگیدکی  اب  اه  هاگیاج  همه  رد  يرادومن  تهج  زا  ماما ) نآرق و  ود =(  ره  هک  نیا  هجیتن 
ود نآ  زا  کیره  و  دراد ، ینوزف  یلّوا  رب  يرگید 
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رگنایب هنرگ  تساهنآ و  رب  هاوگ  دوخ  تسا و  هتـشون  باتک  رد  ماما  تافـص  یمامت  هک  ارچ  تسا ، يرگید  تقیقح  رگناـشن  هاوگ و 
رد تسا و  هدش  هدیناجنگ  مالـسلا  هیلع  ماما  رد  هریغ  ینعم و  ظفل و  تهج  زا  نآرق  تافـص  یمامت  هک  نانچ  دوب ، دهاوخن  زیچ  همه 

.نآ تباجا  شریذپ و  اب  تسا  نآرق  تروص  هب  ًالماک  دراد و  یهاوگ  نآرق  رب  لیصفت  هب  شراتفر  راتفگ و  ملع و  هب  ماما  تقیقح 

[ ربکا لقث  نآرق ؛ ]

ربکا لقث  نآرق  هک  دراد  تحارـص  ثیدـح  هک  نآ  لاح  و  دـشاب ، ربکا  لقث  ماـما  تسیاـب  یم  نیارباـنب  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
؟ تسا

زین ار  نآ  ياـه  هاـگیاج  ریاـس  هکلب  میرواـین ، رظن  رد  ار  نآرق  شقن  يراتـشون و  یظفل و  هبنج  طـقف  هاـگره  میوگ : یم  باوـج  رد 
تایآ و زا  ترابع  نآرق ؛ هک  اریز  تسا - مالسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سّدقم  بلق  هلمج  نآ  زا  هک   - میراد روظنم 

(1) .تسا هدش  هداد  ناشیا  هب  ملع  هک  نانآ  هنیس  رد  تسا  ینشور  ياه  هناشن 

.میزادرپ یمن  اهنآ  نایب  هب  هک  تسه  نآرق  يارب  زین  يرگید  تاماقم 

اب ود  نآ  یگناگی  داّحتا و  یلو  دراد ، رارق  ناشیا  دزن  شتاماقم  همه  اب  نآرق  نیاربانب  تسا ، هتفرگارف  ار  تاماقم  نآ  یمامت  مه  ماما 
.دریگ یم  تروص  يرابتعا  ياه  هبنج  ساسارب  هسیاقم  هک  اریز  دزاس ، یمن  لطاب  ار  يرگید  رب  یکی  يرترب  هسیاقم و  مه ،

تلاـح نتفرگ  رظن  رد  اـب  ماـما  نیب  و  نآ - يراتـشون  یظفل و  هبترم  ظاـحل  زا  اـی  نوئـش  یماـمت  هظحـالم  اـب   - نآرق نیب  ناوت  یم  و 
يراذـگریثأت نداد و  ماجنا  هاگیاج  رد  یلّوا  هک  دومن ، هسیاقم  نآ ، ياه  هزومآ  هب  يریگ  لکـش  هب  نآرق  توعد  تباجا  شریذـپ و 

ییوگ هک   ) تسا رترب  شا  هبتر  نأـش و  هاگدـید  نیا  زا  نآرق  سپ  تسا ، تباـجا  يریذـپریثأت و  شقن  هاـگیاج و  رد  یمّود  و  تسا ،
(. دنراد رارق  هدننکارجا  ماقم  رد  ماما  و  یهدنامرف ، ماقم  رد  نآرق 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  دـنچره  تسا ، دـنوادخ  ناگدـنب  تافـص  زا  نیا  تسوا و  تافـص  زا  قح و  ترـضح  هب  بوسنم  نآ  هک  نانچ 
، نآرق اب  هسیاقم  رد  یلو  تسا ، یهلا  گرزب  هّمات و  تیآ 
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.تسا هدشن  روظنم  یگژیو  نیا 

ندرک شاف  یگتسیاش  هک  دشاب  ناگدنونش  لاح  نتفرگ  رظن  رد  ماما ) هب  تبسن  نآرق  يرتگرزب   ) ریبعت نیا  ّرـس  هک  مناد  یمن  رود  و 
یم دنوادخ  هب  قلعتم  بستنم و  ار  يادخ  باتک  دنتسه - هّماع  هک   - نانیبرهاظ هک  نیا  ای  دنا ، هتـشادن  ار  نیا  زا  شیب  ياهزار  زمر و 

یمّود زا  یلّوا  ضرف  نیا  اـب  دـنیامن و  یمن  بوـسنم  وا  هـب  دـننک و  یم  ضرف  دـنوادخ  زا  يادـج  ار  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یلو  دـننیب ،
.تسا رتشیب  شتفارش 

مالـسلا مهیلع  ناماما  هب  ار  تایآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  رابخا  زا  یتمـسق  ندـش  نشور  هیاـم  هک  دیراپـسب  رطاـخ  هب  ار  هتکن  نیا  سپ 
کلذ : » دنوادخ لوق  ریـسفت  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  لصتم  دنـس  هب  یمق ، میهاربا  نب  یلع  هک  نانچ  دننک ، یم  لیوأت 

.دیدرت نودب  باتک  نیا   (1)« هیف بیرال  باتکلا 

ناگـشیپاوقت يامنهار  نیقتملل » ًيده  ، » تسین وا  رد  يدیدرت  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک ، دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2) .دشاب یم  نامنایعیش  يارب  يرگنایب  وا  رد  دندومرف : .تسا 

 - رتشیب و  تسا ، هدش  لقن  هغالبلا  جـهن  رد  هک  نانچ  تسا ، هدـمآ  نآ  قباطم  یناوارف  تایاور  میدروآ ، همدـقم  نیا  رد  ار  هچ  نآ  و 
.میتسج كربت  نآ  هب  میتفرگرب و  نآ  زا  میدروآ  باتک  راتفگشیپ  رد  ار  هچنآ  همه - هکلب 

.مینک یم  هدنسب  كدنا  نیمه  هب  ناوارف  تایاور  نآ  زا  و 

و تسا ، هداد  رارق  شندومن  باطخ  نتفگ و  نخس  هتسیاش  ار  وت  دنلب ، تافص  نآ  اب  ناحبس  دنوادخ  هک  رگنب  شنیب ! لها  يا  نونکا 
نـیرت و یمارگ  ناـبز  رب  ار  نآ  هدرک و  فیلأـت  وـت  يارب  یباــتک  و  تـسا ، هدروآ  وـت  يوـس  هـب  ار  شیوـخ  مــالک  باــطخ و  يور 

ینابهاگن ار  نآ  هک  یناگدـنریگارف  هاـگ  نآ  هداد  رارق  دوخ  ناـسر  ماـیپ  کـیپ  ار  نآ  هداتـسرف و  وت  يارب  شناگدـیرفآ  نیرتکیدزن 
.دنرتکیدزن وا  هب  شناگدیرفآ  همه  زا  شربمایپ  زا  دعب  هک  تشامگ  نآ  رب  دننک 

تخانش و رادقم  هب  ار  نآ  هدنریگارف  هاگ  نآ  نآ ، هدنناسر  سپـس  باتک ؛ هدننک  مهارف  هدنروآ و  دیدپ  مّلکتم و  تلزنم  ردق و  سپ 
کی زا  شیب  هب  زگره  هنرگ  .یهد و  صیخشت  دوخ  مهف  يوزارت  هب  ار  باتک  تمظع  يدنمجرا و  ات  روایب ، رظن  رد  شیوخ  دادعتسا 

زا ءزج 
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وا مـالک  هب  یتسه ، دـنوادخ  نیتـسار ]  ] هدـنب رگا  هک  تفاـی ، یهاوخن  تسد  هدـش ، داـی  ناونع  هس  زا  یکی  تلزنم  ِناـیاپ  یب  يازجا 
زا ریذپب و  ار  شتاروتـسد  شاب ، وا  تیاده  يوپهر  نک و  هشیدنا  وا  باتک  رد  روایب ، يور  وا  باطخ  يوس  هب  و  راپـسب ، ناج  شوگ 

.نک يوریپ  وا 

دـشاب رتلماک  لضف  ملعرد و  سکره  هک  دراد ، یگتـسب  نآ  هدـنروآ  دـیدپ  ماقم  نأش و  هب  یباـتک  ره  یتساـک  لاـمک و  هک  نادـب  و 
دسانش و رتهب  ار  دنپ  ياه  هبنج  سکره  هک  تسا ، هتـسباو  شزومآ  دنپ  هب  یبتک  ای  یهافـش  زردنا  دنپ و  ره  و  تسا ، رتلماک  شباتک 

ياـهزار هب  هک  نآ  ره  تسا و  رتدـنمدوس  رتـالاب و  رتهب و  وا  دـنپ  دـشاب ، رتناـبرهم  بطاـخم  هب  تبـسن  رتـشیب و  شیزومآ  دـنپ  ناوت 
.تسا رتدیفم  نانآ  يارب  شراتفگ  دشاب ، رتزوسلد  نانآ  هب  تبسن  رتهاگآ و  نامدرم 

یملع ّتیعقوم  ماقم و  زا  سکره  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسوا ، تلاح  هدنهد  ناشن  نآ و  هدنیوگ  تفص  عبات  نخس  هک  نیا  هصالخ 
؟ درب یم  یپ  شا  هبترم  هب  درگنب  ار  وا  باتک  هاگره  دشاب  ربخ  یب  يروشناد 

باتک دناوت  یمن  سک  چـیه  هک  دـنادب  و  دـهد ، صیخـشت  نآ  ریغ  زا  ار  دـنوادخ  مالک  دـناوت  یم  رایعم  نیمه  هب  اناد  صخـش  سپ 
فیـصوت ار  لاعتم  دـنوادخ  دـناوت  یمن  يدـحا  هک  روط  نامه  دـنک ، فیـصوت  ینعم - ظفل و   - نطاب رهاـظ و  تهج  زا  ار  دـنوادخ 

هدرپ رد  قح  باتک  تخانـش  زا  تسا و  وت  شنیب  وت و  دوخ  رد  صقن  هک  نادب  سپ  ینیب  یمن  دوخ  رد  ار  یتلاح  نینچ  رگا  و  دیامن ،
شوگ و  يزاس ، فرطرب  ار  عنام  هدرپ و  ات  نک  شالت  سپ  درادـن ، دوجو  یتساک  نآرق  ییاـمنهار  يرگنـشور و  رد  يا و  هداـتفا  يا 

.يراپسب نآ  هب  لد 

[ نآرق ياه  مان  ]

نآ زا  و  دنهاوگ ، اهنآ  تقیقح  هب  ناهاگآ  تسا و  هدومرف  دای  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  یناوارف  تافـص  ار  میرک  نآرق  هک  نادـب  و 
نآ زا  یـضعب  هک  دنچره  تسا _  هتخادرپ  اهنآ  يروآدرگ  هب  املع  زا  یکی  هکنانچ  دیآ _  یمرب  يرایـسب  ياه  مان  دـنمجرا  تافص 

: هلمج زا  درک  دای  ناوت  یم  یلامتحا  تروص  هب  ار  اه  مان 

] شتمعن و   ] تکرب  (1)« ِهِدبع یلَع  ناقرفلا  لّزن  يذلا  َكرابت  : » دیامرف یم  دنوادخ  ناقرف ؛ ( 1
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.درک لزان  شا  هدنب  رب  ار  ناقرف  هک  نآ  تسا  یگشیمه 

.تسا رگیدکی  زا  لطاب  قح و  ندومن  صّخشم  يزاسادج و  دوصقم  ارهاظ 

يارب يرّکذـت  زردـنا و  مّلـسم  روط  هب  نآ  و  »(1) ؛ نیقّتملل هرکذـتل  ّهنا  و  : » دـیامرف دـنوادخ  رکذ ؛ و  يرکذ ، و  هرکذـت ، و 4 ) و 3   2
.دهد یم  دوس  ار  نانمؤم  رکذت ؛ هتبلا  هک  هد  رکذت  هتسویپ ]  ] و »(2) ؛ نینمؤملا عفنت  يرکذلا  ّنإف  رّکذ  و   » .تسا ناراگزیهرپ 

ُّهنا و   » .هدب رّکذت  دوش  یم  كانمیب  نم   ] باذع  ] رادـشه زا  ار  هکره  نآرق  هلیـسو  هب  سپ  »(3) ؛ ِدیِعَو ُفاخی  ْنَم  نآرقلاب  رّکذف  : » زین
.تسا وت  موق  وت و  يارب   ] تفارش و   ] يروآدای هیام  تقیقح  رد  نیا  و  »(4) ؛ کموقل کل و  ٌرکذل 

هداد رارق  تاهابم  فرـش و  هیام  اـی  تسا  هدومن  يروآداـی  نآ  هب  ار  شناگدـنب  هک  دـنوادخ  يوس  زا  يداـی  هب  تسا  هدـش  ریـسفت  و 
.تسا

.تسا ناـیملاع  راـگدرورپ  زا  هتفاـی  لوزن   ] باـتک  ] نیا تقیقح  رد  و  »(5) ؛ نیملاعلا ِّبر  ُلیزنتل  ّهنا  و  : » دـیامرف دـنوادخ  لـیزنت : ( 5
.تسا هدمآ  دورف  يارس  نیا  هب  يدنلب  هاگیاج  زا  نآرق  هک  دراد  تلالد 

تسا هدرک  هیبشت  ار  نآ  دنیوگ : .داتسرف  ورف  ار  نخس  نیرتهب  دنوادخ  »(6) ؛ ثیدَحلا َنسحا  َلّزن    ُ هّللا : » دیامرف دنوادخ  ثیدح ؛ ( 6
.تسا هدومن  نیفّلکم  هب  باطخ  ار  نآرق  دنوادخ  هک  اریز  دوش ، یم  وگتفگ  هک  ینخس  هب 

.تسا رتراوازس  میهد  رارق  ار  ثیدحلا  نسحا  مان  ثیدح ، ياج  هب  رگا  و 

هدمآ و ناتراگدرورپ  يوس  زا  يزردـنا  »(7) ؛ ِرودُّصلا یف  اِمل  ٌءافِـش  ْمُّکبَر و  ْنِم  ٌهَظِعوَم  ْمُکتئاج  ْدَق  : » دـیامرف دـنوادخ  هظعوم ؛ ( 7
.تساه هنیس  رد  هچ  نآ  يارب  تسا  ینامرد 

نآ ناسنیدب  و  »(8) ؛ اّیبرع امکُح  هانلزنا  کلذک  و  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  مکحم ؛ میکح و  تمکح و  مکح و  8 و 9 و 10 و 11 )
نآرق هب  دنگوس  »(10) ؛ میکحلا نآرقلا  و   » .اسر تسا  یتمکح  »(9) ؛ ٌهَِغلاب ٌهمکح   » .میدرک لزان  نشور ]  ] یبرع ینامرف ] و   ] مکح ار 

ٌباتک  » .راوتسا

60 ص :

.48 هیآ هقاح ، هروس  . 1 - 1
.55 هیآ تایراذ ، هروس  . 2 - 2

.45 هیآ هروس ق ، . 3 - 3
.44 هیآ فرخز ، هروس  . 4 - 4
.192 هیآ ءارعش ، هروس  . 5 - 5

.23 هیآ رمز ، هروس  . 6 - 6
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.57 هیآ سنوی ، هروس  . 7 - 7
.37 هیآ دعر ، هروس  . 8 - 8

.5 هیآ رمق ، هروس  . 9 - 9
.3 هیآ سی ، هروس  . 10 - 10
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.تسا هتفای  ماکحتسا  شتایآ  هک  تسا  یباتک  نیا  »(1) ؛ ُهتایآ ْتَمِکْحُأ 

نآ ره  نآرق ، زا  و  »(2) ؛ نینمؤملل ٌهمحر  ٌءافـش و  َوُه  ام  ِنآرقلا  َنِم  ُلّزنن  َو  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادـخ  تمحر ، افـش و  12 و 13 )
.مینک یم  لزان  تسا  نانمؤم  يارب  تمحر  و  نامرد ) و   ) افش هچ 

یه یتّلل  يدهی  نآرقلا  اذه  ّنا   » .تسا ناگـشیپاوقت  تیادـه  هیام  »(3) ؛ نیّقتملل ًيدُه  : » دیامرف دـنوادخ  يداه ؛ يدـه و  و 15 )  14
.دنک یم  ییامنهار  تسا  نیرتراوتسا  هچنآ  هب  نآرق  نیا  هک  یتسرد  هب  »(4) ؛ موقا

( تسار هار   ) میقتسم طارص  نیا  هک  یتسرد  هب  و  »(5) ؛ امیقَتْسُم یطارِص  اذه  ّنأ  و  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادخ  میقتسم ؛ طارص  ( 16
.تسا نم 

.دینزب گنچ  دنوادخ ) هتشر   ) هّللا لبح  هب  یگمه  و  »(6) ؛ اعیمَج هّللا  لبحب  اومصتعا  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هّللا ؛ لبح  ( 17

.میدرک یحو  وت  هب  ار  شیوخ  رما  زا  یحور  هنوگ  نیا  و  »(7) ؛ انرما نم  احور  َکیلا  انیحوا  کلذک  و  : » دیامرف دنوادخ  حور ؛ ( 18

اه ندب  یگدنز  هک  روط  نامه  تسا ، حاورا  شخبتایح  اه و  ناج  یگدـنز  هیام  میرک  نآرق  هک  تسا  نآ  تهج  زا  ریبعت  نیا  دـیاش 
.دشاب یم  حور  هب  هتسباو 

تـشذگرس تقیقح  نایب  نامه  نیا  هک  یتسرد  هب  »(8) ؛ قحلا ُصَـصَقلا  َوَُهل  اذه  َّنإ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  ّصاق ؛ ای  صـصق ، ( 19
.دنک یم  نایب  لیئارسا  ینب  يارب  نآرق  نیا  هک  یتسرد  هب  »(9) ؛ لیئارسا ینب  یلع  ُّصُقَی  َنآرقلا  اذه  َّنإ   » .تسا

اناْیِبت  » .تسا نامدرم  يارب  يرگنایب  نآرق ؛ نیا  »(10) ؛ ساّنلل ٌناَیب  اذه  : » دـیرگنب ار  تایآ  نیا  نیبم ، نایبت و  نایب و  20 و 21 و 22 )
] قیاقح  ] هدنهد ناشن  هک  یباتک  یش ٍء»(11) ؛ ِّلُکل 

61 ص :

.1 هیآ دوه ، هروس  . 1 - 1
.82 هیآ ءارسا ، هروس  . 2 - 2

.2 هیآ هرقب ، هروس  . 3 - 3
.9 هیآ ءارسا ، هروس  . 4 - 4

هیآ 153. ماعنأ ، هروس  . 5 - 5
هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  . 6 - 6

هیآ 52. يروش ، هروس  . 7 - 7
هیآ 62. نارمع ، لآ  هروس  . 8 - 8

هیآ 76. لمن ، هروس  . 9 - 9
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هیآ 138. نارمع ، لآ  هروس  . 10 - 10
هیآ 89. لحن ، هروس  . 11 - 11
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.تسا رگنشور  باتک  تایآ  نیا  »(1) ؛ نیبُملا باتکلا  ُتایآ  کلت   » .تسا زیچ  همه 

.تسامش راگدرورپ  يوس  زا  اه  شنیب  هلیسو ]  ] نیا »(2) ؛ مّکبَر نم  ُرئاَصب  اذه  ، » رئاصب ( 23

یتسار هب  »(3) ؛ ٌلْصَف ٌلوََقل  ّهنإ  [، » درادـن هار  نآ  رد  یگدوهیب  هک  یّقح  نخـس  ای  لطاب ، قح و  نیب  يزاسادـج  ینعم  هب  [ ؛ لْصَف ( 24
.یعطق یمالک  تسا و  لطاب  زا  قح  هدننکادج  نخس  نآرق ]  ] نیا هک 

.ناگراتس ياه  هاگلزنم  هب  دنگوس  »(4) ؛ موجُّنلا ِعقاومب  ُمِْسقُأ  الف  ، » موجن ( 25

(5) .تسا هدش  لزان  جیردت  هب  نآرق  هک  تسا  نآ  يراذگمان  نیا  هجو  ایوگ 

هک یناسک  ياه  تسوپ  تسا  رّرکم   ] دننامه و نآ  تایآ  هک  یباتک  [ ؛ (6)« مُهَّبَر َنوَشْخَی  َنیّذلا  ُدُولُج  هنم  ُّرِعَشْقَت  َیناثم  « ؛ یناثم ( 26
.دزرل یم  نآ   ] ندینش  ] زا دنراد  تیشخ  شیوخ  راگدرورپ  زا 

لد رد  ات  ددرگ  یم  وگزاب  نآ  یناعم  و   ] دوش یم  رارکت  نآرق  رد  اهربخ  اه و  ناتـساد  هک  دشاب  نآ  تفـص  مسا و  نیا  تهج  دـیاش 
[. دبای رارق  اه 

.يوگزاب ار  تراگدرورپ  تمعن  اّما  و  »(7) ؛ ْثِّدحَف َکِّبَر  ِهَمِعِنب  اّما  و  « ؛ تمعن ( 27

.تسا هدرک  ریسفت  نآرق  هب  ار  تمعن  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هچ  نآ  ربانب 

هدـمآ امـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  يراکـشآ ) لیلد  یناـهرب =(  هک  یتسار  هب  »(8) ؛ مکبر نم  ٌناهُرب  مکَئاج  دـق  « ؛ ناـهرب ( 28
.تسا

تحاصف اب  نشور و  ینآرق  »(9) ؛ اریذن اریشب و  نوملعی * موقل  ایبرع  انآرق  « ؛) هدنهدرادشه شخبدیون و  ریذن =(  ریـشب و  29 و 30 )
.تسا هدنهد  میب  شخبدیون و  دنبای ، یهاگآ  هک  یمدرم  يارب 

62 ص :

هیآ 2. صصق ، هروس  هیآ 2 ؛ ءارعش ، هروس  هیآ 1 ؛ فسوی ، هروس  . 1 - 1
.203 هیآ فارعا ، هروس  . 2 - 2

هیآ 13. قراط ، هروس  . 3 - 3
هیآ 75. هعقاو ، هروس  . 4 - 4

رد سپس  درک ، یم  لوکوم  مجن  عولط  هب  ار  ماو  تخادرپ  برع  هک  اریز  تسا ، نّیعم  نامز  رد  يدنب  میـسقت  مجن »  » یناعم زا  . 5 - 5
یم هتفگ  مجن »  » تشگ یم  لزاـن  هک  نآرق  زا  یتمـسق  ره  هب  .تسا و  هتفر  راـک  هب  دوـش  تخادرپ  نّیعم  ناـمز  رد  هـک  يزیچ  دروـم 

( مجرتم . ) 9/226 نایبلا ، عمجم  483 ؛ نآرقلا ، تادرفم.دش 
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هیآ 23. رمز ، هروس  . 6 - 6
هیآ 11. یحض ، هروس  . 7 - 7
هیآ 174. ءاسن ، هروس  . 8 - 8

هیآ 3 و 4. تلّصف ، هروس  . 9 - 9
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رادشه وا  يوس  زا  ار  تخس  رفیک  ات  رگید [ ینامـسآ  ياه  باتک   ] نابهاگن راوتـسا و  یباتک  »(1) ؛ ادیدش اسأب  َرِذـُْنِیل  امّیَق  « ؛ ْمِّیَق ( 31
.دهد

تسا و هدوب  نآ  زا  شیپ  قح  باتک  زا  هچ  نآ  هدـننک  قیدـصت  »(2) ؛ ِهیَلَع انِمیَهُم  ِباتِکلا َو  َنِم  ِهیَدَـی  َنیب  اِمل  اقدَـصُم  « ؛ نمیهم ( 32
.تساهنآ رب  مکاح 

.دندرک يوریپ  ار  هدمآ  دورف  وا  هارمه  هب  هک  يرون  و  »(3) ؛ ُهَعَم َلِزنُأ  يذلا  َرونلا  اوُعَبَّتا  و  « ؛ رون ( 33

.تسا قح  تباث و  نیقی  نآرق ]  ] نآ هک  یتسار  هب  و  »(4) ؛ نیقیلا ّقحل  ّهنا  و  « ؛ قح ( 34

.تسا یمارگ  باتک  نیا  تقیقح  رد  و  »(5) ؛ زیزع ٌباتکل  هنا  و  « ؛ زیزع ( 35

.تسا میرک  راوگرزب  باتک  نیا  هک  یتسار  هب  »(6) ؛ ٌمیرک ٌنآرقل  هنا  « ؛ میرک ( 36

وت هب  ار  تمظع  اـب  نآرق  یناـثم و  زا  تیآ  تفه  اـم  هـک  هـتبلا  »(7) ؛ میظعلا َنآرقلا  یناـثملا و  َنم  اعبـس  َكاـنیتا  دََـقل  َو  « ؛ میظع ( 37
.میدیشخب

.تسا تکربرپ ] و   ] هتسجخ میدروآ  دورف  وت  يوس  هب  هک  یباتک  »(8) ؛ ٌكرابُم َکیلا  ُهانلزنا  ٌباتک  « ؛ كرابم ( 38

: هک وش  هاگآ  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هک  ینخـس  قدص  هب  و  ياشگب ، نآرق  تافـص  هب  ار  هشیدـنا  هدـید  سپ 
یمن یـسک  يارب  يزاـین  یب  تورث و  چـیه  نآرق   ] نتـشاد  ] زا شیپ  .تسین و  يدـحا  يارب  نآرق  نتـشاد ]  ] زا دـعب  زاـین  هنوگ  چـیه  »

.(9)« دشاب

میرک نآرق  و  ینک ، مهارف  ار  مزال  هشوت  یناوتب  ات  يراد  زاین  لطاب  قح و  يزاسادج  صیخـشت و  هب  يارـس  نیا  یکیرات  رد  هک  اریز 
.تسا ناقرف  نامه 

یتسه و دـنمزاین  يا ، هدرب  دای  زا  سپـس  يا و  هتـسب  دـهع  لّوا  زا  هچ  نآ  و  شا ، هدـش  شومارف  تمعن  راگدرورپ و  ندروآ  دای  هب  و 
.تسا يربخ  یب  يراکشومارف و  تلفغ و  هدرپ  نتشادرب  يروآدای و  هیام  نآرق 

هدمآ دورف  ینامسآ  باتک  يارس ، نی  ازا  ییاهر  رترب و  ناهج  اب  طابترا  روظنم  هب  و 

63 ص :

هیآ 2. فهک ، هروس  . 1 - 1
هیآ 48. هدئام ، هروس  . 2 - 2

هیآ 157. فارعا ، هروس  . 3 - 3
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هیآ 51. هّقاحلا ، هروس  . 4 - 4
هیآ 41. تلّصف ، هروس  . 5 - 5

هیآ 77. هعقاو ، هروس  . 6 - 6
هیآ 87. رجحلا ، هروس  . 7 - 7

هیآ 29. هروس ص ، . 8 - 8
هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  . 9 - 9
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.تسا

.تسا نخس  نیرتهب  نآرق  يونشب و  ار  نآ  قیاقح  يراپسب و  شوگ  نادب  هک  يراتفگ  نیرتهب  و 

.تسا زومآدنپ  نآرق  نیا  و  يریگدنپ ، نآ  زا  هک  يزردنا  و 

.راوتسا شتایآ  تسا و  تمکح  رسارس  نآرق  نیا  یتسه و  دنمزاین  نشور  اسر و  یتمکح  راوتسا و  ینامرف  هب  و 

ياه تداع  تسیاشان و  يوخ  دنسپان و  قالخا  رفک و  لهج و  ینورد  یناور و  ياه  يرامیب  زا  مه  یتسه  نامرد  افش و  راتـساوخ  و 
.تساهدرد یمامت  نامرد  و  تساهیرامیب ، همه  يافش  نآرق  .ینامسج  ياه  يرامیب  زا  مه  و  تسا ، ناور  حور و  گرم  هیام  هک  دب 

.تسا تمحر  نانمؤم  يارب  طرش  دیق و  یب  نآرق  و  يراد ، زاین  اه  تلاح  اهراک و  همه  رد  ار  دنوادخ  تمحر  و 

یسانشب ار  میقتـسم  طارـص  تسار و  هار  يوش و  نومنهر  شیوخ  حلاصم  هب  يارـس  نیا  یکیرات  رد  هک  یتسه  جاتحم  یتیاده  هب  و 
.دبای یم  تاجن  دنک  يوریپ  نآ  زا  سکره  هک  تسا  میقتسم  طارص  نامه  نآرق  .دیسر و  یهاوخ  یلصا  دصقم  هب  نآ  يوریپ  اب  هک 

هراـبرد هک  ناـنچ  ددرگ ، هتـسباو  هدـناشک و  نآ  يوس  هب  وت  حور  اـت  ددـنب  سدـق  ملاـع  هب  ار  وت  هک  یتسه  ینامـسیر  هب  دـنمزاین  و 
.(1)« دوب هتخیوآ  هتسباو و  ترخآ ] يارس   ] دنلب هاگیاج  هب  اهنآ  ياه  ناج  هک  دندنام  ییاه  ندب  اب  ایند  رد  : » تسا هدمآ  ناصاخ 

دنوادـخ مکحم  نامـسیر  نامه  نآرق  .ینز و  گنچ  نامـسیر  نآ  هب  اه  بوشآ  اه و  هنتف  جاوما  اه و  سوه  ياه  ناـفوت  زا  هک  اـت  و 
.تسا

رد هک  دـنچره  يا  هدرم  ینعم  رظن  زا  وت  هک  اریز  يروآ ، تسد  هب  یقیقح  رادـیاپ  یگدـنز  نآ  هلیـسو  هب  هک  يرادزاـین  یحور  هب  و 
: هک يا  هدنز  تروص  رهاظ و 

(2) ُءایحأ ِملِعلا  ُلها  یتوَم َو  ُساّنلا 

دنا هدنز  ناروشناد  دنناگدرم و  نامدرم 

رد ار  اه  تشذگرـس  نیرتهب  و  تسا ، هدـمآ  دورف  اـه  تشذگرـس  رگناـیب  هب  رترب  ناـمرف  ملاـع  زا  هک  تسا  حور  ناـمه  نآرق  نیا  و 
.تسا هتفرگرب 
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ادخ زج  یـسک  ار  اهنآ  رامـش  تسا و  هدیـشوپ  وت  زا  هچ  نآ  هک  دیاب  ار  وت  تسرد  نییآ  رگنـشور  قیاقح و  هدنهد  ناشن  رگنایب و  و 
رگنـشور و  اهتیعقاو ، رگناشن  نامدرم و  يارب  قیاقح  رگنایب  سّدقم  باتک  نیا  و  دیامن ، راکـشآ  دزاس و  نشور  تیارب و  دـناد ، یمن 

.تسا زیچ  همه 

رئاصب نآرق  یـسانشزاب و  يرگنب و  ار  هدـنام  ناهنپ  تلد  هدـید  زا  هچ  نآ  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  یتسه  ییاه  شنیب  نتـشاد  زا  ریزگان  و 
.تسا

قح هدننک  ادج  لصف و  لوق  نامه  نآرق  و  یهد ، صیخـشت  ار  يزیچ  ره  لطاب  قح و  نیب  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـیاب  ار  وت  ّقح  راتفگ  و 
.تسا لطاب  زا 

ناسب نآرق  تایآ  .يریگ و  ینـشور  يرب  یم  رـس  هب  نآ  رد  هک  یبش  ياه  یکیرات  رد  هک  يراد  زاـین  يونعم  هدنـشخر  ناگراتـس  و 
.تسا هدنشخرد  ناگراتس 

.تسا یناثم  تایآ  نیا  ددرگ و  رادیاپ  تباث و  تلد  رد  ات  یتسه  نخس  رارکت  دنمزاین  و 

ار تلد  دراد و  او  ساره  میب و  هب  يارـس  نیا  زا  ات  دزاونب ، ار  تشوگ  دـنکفا و  تمادـنا  رب  هزرل  یتمظع  اب  مالک  هک  يراد  جایتحا  و 
.دنک مرن  ار  تلد  و  دزاس ، سونأم  دنوادخ  دای  هب  و  درب ، نوریب 

اه تسوپ  سپس  دزرل ، یم  نآ  ندینش ]  ] زا دنراد  تیشخ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  ياه  تسوپ  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  نیا  و 
.دوش یم  مرن  دنوادخ  دای  هب  ناشیاه  لد  و 

نیفلاخم رب  و  يزاس ، رود  ار  سنا  نج و  نیطایـش  تاهبـش  هک  يروایب  ینـشور  لیلد  مولع  فراعم و  رد  هک  يراد  زاین  یناهرب  هب  و 
.تسا هدمآ  دورف  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یناهرب  باتک  نیا  .يوش و  زوریپ  قح 

كانمیب ار  وت  ناهانگ  موش  بقاوع  زا  هک  يا  هدـنهد  رادـشه  دـهد و  هدژم  ار  کین  ياهراک  شاداپ  هک  يراد  زاین  ار  یـشخبدیون  و 
تاماقم هب  ندیـسر  يارب  ات  يراد  جاـیتحا  رادـشه  قیوشت و  هب  هراومه  هک  یتسه  یکدوک  دـننامه  ترخآ  راـک  رد  هک  اریز  دزاـس ،

.تسا هدنهدرادشه  شخبدیون و  نآرق  نیا  و  يزیهرپب ، نآ  ياه  نایز  زا  ینک و  شالت  ترخآ 

باتک نامه  نآرق  .دوش و  لداعتم  نآ  هلیـسو  هب  بلاطم  ریاـس  ددرگ و  اـپب  اـت  دـشاب  يژک  نودـب  راوتـسا و  هک  دـیاب  یباـتک  ار  وت  و 
رود تسا  فلاخم  نآ  اب  هچره  و  دنجنـسب ، دـننک و  هضرع  نآ  رب  ار  تایاور  هک  تسا  هدـمآ  ثیداـحا  رد  هک  ناـنچ  تسا ، راوتـسا 

هچره دننکفا و 
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[. دننک لمع  و   ] دنریگب تسا  قفاوم 

زا شیپ  هچ  نآ  هب  ات  دـشاب  هدوب  اه  باتک  نآ  تّحـص  هاوگ  هک  يراد  زاـین  نیـشیپ  ياـه  باـتک  هب  تبـسن  یهاوگ  ناـبهاگن و  هب  و 
رد هچ  نآ  ای  و  تسین ؛ لطاب  تسا  باـتک  نیا  رد  هچ  نآ  هک  دزاـس  نمیا  ار  وت  اـی  .يوش و  نمؤم  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  وت  راـگزور 

.يوشن دنمزاین  رگید  ياه  باتک  هب  نآ  دوجو  اب  و  ینک ، هدنسب  نآ  هب  هک  دشاب  هتفرگ  ارف  ار  تساهنآ 

.تسا هتشذگ  ینامسآ  ياه  باتک  هب  تبسن  ریگارف  نابهاگن و  هاوگ و  نآرق ؛ و 

.تسا رون  باتک  نیا  .يریگ و  ینشور  شیوخ  یناگدنز  رد  هک  یتسه  جاتحم  يرون  هب  و 

هدنیادز هدوهیب و  لطاب و  دـیدرت و  کش و  زا  عنام  هک  يریظن  یب  نخـس  دراد و  زاب  وت  زا  ار  اهرطخ  هک  يراد  زاین  ار  يدـنمتردق  و 
.دنک تیارس  شا  هدنریگارف  هب  نآ  يدنمجرا  تّزع و  اب  و  دراد ، زاب  شا  هدنهانپ  زا  ار  يدب  بیسآ و  هنوگره  ای  دشاب ، اهنآ 

[. تّزع یناعم  مامت  هب   ] تسا زیزع  باتک  نامه  نیا  و 

و دـهد ، ناوارف  وت  رب  ینطاب  يرهاظ و  ياه  يزور  دـیاشخبب و  وت  رب  یتشاد  زاین  وا  هب  هاـگره  هک  يراد  جاـیتحا  یـشنم  گرزب  هب  و 
.تسا میرک  باتک  نامه  نیا  .دیازفیب و  ار  وت  یناحور  ینامسج و  بهاوم 

تمظع و اب  باتک  نیا  .دـیامن و  ناربج  ترخآ  ایند و  نید و  روما  رد  ار  وت  یتساک  يراوخ و  یتسـس و  هک  يدـنمزاین  یگرزب  هب  و 
.تسا گرزب 

رد هک  نانچ  ددرگ ، هدوشگ  وترب  هک  يراد  جایتحا  ینیمز  ینامـسآ و  ینطاـب ، يرهاـظ و  ناوارف  ياـه  یگتـسجخ  اـه و  تکرب  هب  و 
نانآ رب  نیمز  نامـسآ و  زا   ] ناوارف  ] ییاـه تکرب  هنیآ  ره   (1)« ِضرألا ِءامَّسلا َو  َنم  ٍتاکََرب  مهیَلَع  اـنحَتََفل  : » تسا دـنوادخ  هدومرف 

.مییاشگ یم 

.تسا تکربرپ  هتسجخ و  باتک  نیا  و 

هاگره تسا ، هدمآ  ثیداحا  رد  هک  یشاب  هتفایرد  ار  شیوخ  باتک  رد  قح  یّلجت  هوجو  زا  یخرب  میدروآدای  هچ  نآ  زا  هک  دیاش  و 
[، لـضفلا وذ   ] لـضافلا تسا : هدـش  رهاـظ  ءامـسا  نیا  اـب  شیوـخ  مـالک  رد  دـنوادخ  هک  ینادـب ، ار   ] ندـش راکـشآ  و   ] یّلجت ینعم 

و میرکلا ، زیزعلا ، رونلا ، نمیهملا ، مّویقلا ، معنملا ، نیبملا ، ییحملا ، يداـهلا ، میحرلا ، یفاـشلا ، میکحلا ، لزنملا ، رّکذـملا ، لـصافلا ،
.میظعلا
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.دمآ دهاوخ  بسانم  ياهاج  رد  هراشا  نیا  حیضوت  ادخ  تساوخ  هب 

اهنآ هب  یـسک  هک  میدینـشن  و  میا ، هتفاـین  اـم  یتفگ ، نآرق  فصو  رد  نونکاـت  راتفگـشیپ  زاـغآ  زا  هچ  نآ  زا  يرایـسب  دیـسرپب : رگا 
؟ دینک یم  تباث  هنوگچ  ار  شیوخ  ياهاعدا  سپ  دشاب ، هدیسر 

دریگ رارق  هدافتـسا  دروم  هنوگره  لاـح و  ره  تقو و  ره  هب  هک  تسین  نآ  يزیچ  رد  ّتیـصاخ  ندوب  زا  روظنم  میوگ : یم  باوج  رد 
یتروص رد  ...طرش و  هب  دنریگرب  نآ  زا  رادقم  نالف  ًالثم  هاگره  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دیآ ، تسد  هب  نآ  زا  رثا  تیصاخ و  نآ 

.ددرگ یم  لصاح  هجیتن  نآ  و  دوش ، یم  هدید  نآ  زا  يرثا  نانچ  دشابن ، عنام  نالف  هک 

نآ لها  هک  یناسک  زج  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  ياه  نییآ  اه و  هزادـنا  اهزرم و  اـه و  لّـمکم  عناوم و  طیارـش و  يزیچ  ره  هک  اریز 
طیارـش و قبط  دـشاب و  هتـشاد  تیلباق  هک  یـسک  رگم  دریگ  یمن  هرهب  نآ  زا  و  دنتـسین ، هاگآ  اهنآ  زا  دـنریگ ، ارف  لـها  زا  اـی  دنـشاب 

.دنک راتفر  نآ  ياه  یگژیو  طباوض و 

.دبای یمن  هرهب  نآ  زا  دنیب و  یمن  ار  ییانشور  نآ  انیبان  صخش  اّما  دراد  راکشآ  يرون  دیشروخ ؛ لاثم : روط  هب 

.درب یمن  دوس  نآ  زا  رادبت  صخش  اّما  تسا ،  ] اهنآ هدننک  هبرف  و   ] ماسجا روخ  رد  و 

.دوش یم  هدرمژپ  درز و  دیشروخ  شبات  رثا  رب  تسا  هدش  رید  شیرایبآ  هک  یهایگ  نآ  یلو  دهد ، یم  شرورپ  ار  ناهایگ  و 

دنک و یمن  دشر  دیـشروخ  شبات  هب  دـشاب  هدز  امرـس  هک  يا  هویم  اّما  دـنوش ، یم  هدیـسر  هتخپ و  دیـشروخ  هلیـسو  هب  اه  هویم  زین  و 
.دوش یمن  هدیسر 

.دبای یمن  هرهب  نآ  زا  دشاب  هتشاد  یعنام  دیشروخ  رون  زا  هچ  نآ  ره  و 

هـشیدنا اب  تسا  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  رد  تقد  رظن و  هار  زا  ای  هدـش  دای  بلاـطم  قیدـصت  رواـب و  هار  و 
رواب ار  ترتع ) باتک و  نیلقث =(  نطاب  رهاظ و  هک  یتروص  رد   - اـهنآ رهاـظ  رد  هتفهن  رارـسا  یناـعم و  زا  یهاـگآ  اـهنآ و  رد  وکین 

همه و  تسین ، ینتبم  یبدا ، ياه  یفاب  لایخ  هنارعاش و  ياه  ییوگ  هفازگ  ساسارب  اهنآ  زا  زیچ  چیه  هک  ینادـب  نیقی  یـشاب و  هتـشاد 
.تسا نیقیلا  قح  بلاطم  نیا 

.يریذپب دیلقت  هب  ار  هربخ  دارفا  نخس  و  ینک ، قیدصت  ار  نف  لها  ای 
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راکـشآ تیارب  اهنآ  زا  کیره  ینادـجو ، تخانـش  قیرط  زا  ات  يروآ ، تسد  هب  ار  فاصوا  نآ  زا  یهاگآ  یگتـسیاش  ّتیلها و  اـی  و 
.ددرگ

دیاش موش ، یم  روآدای  دیآرظنرد ، هک  يرادقم  هب  بسانم ، ياهاج  رد  ار  قیاقح  نیا  زا  یـشخب  نایب  حرـش و  دنوادخ  تساوخ  هب  و 
تـسد هب  شیوخ  دوجو  رد  ار  قیاقح  نآ  ندش  نایامن  یگتـسیاش  هک  دنک  شالت  و  دـشاب ، اهنآ  هب  ندیـسر  ياّیهم  يا  هدـنیوج  هک 

.دروآ

68 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  ساسارب  ریسفت  موزل  و  عونمم ؛ يأر  هب  ریسفت  مود : همدقم 

ُّما َّنُه  : » تسا هدوـمرف  نینچ  تسا  نشور ) حیرـص و  مکحم =(  مـیرک  نآرق  تاـیآ  زا  یـشخب  هـک  نـیا  يروآداـی  زا  سپ  دـنوادخ 
هّللا و ّالا  ُهَلیوأت  ُمَلعی  ام  ِهلیوأـت َو  َءاـِغتبا  ِهَْنتِفلا و  ءَاـِغْتبا  ُْهنِم  ََهباـشَت  اـم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیذـّلا  اـّمأف  ٌتاـِهباشَتُم  ُرَخُأ  ِباـتِکلا َو 

(1)« اّنبر ِْدنِع  ْنِم  ٌّلک  ِِهب  اّنمآ  َنُولوُقَی  ِملِعلا  یف  َنوُخِساّرلا 

تـسا هباشتم  رگید  یـشخب  و  دومن ] هعجارم  اهنآ  هب  دیاب  تایآ  ریاس  تخانـش  يارب  هک   ] دشاب یم  باتک  ساسا  مکحم )  ) تایآ نیا 
هنتف اـت  دـنور  یم  هباـشتم  لاـبند  هب  تسه  یفارحنا  ناـشیاه  لد  رد  هک  يدارفا  هک  دور ] یم  اـهنآ  رد  نوگاـنوگ  ياـه  لاـمتحا  هک  ]

دـنوادخ و زج  ار  اهنآ  لماک  تسرد و  ریـسفت  لیوأت و  هک  نآ  لاح  و  دـنیامن ، ریـسفت  ار  اـهنآ   ] شیوخ هاوخلد  هب   ] دـننک و يزیگنا 
.تسامراگدرورپ يوس  زا  همه  میدروآ ، نامیا  نآ   ] یمامت  ] هب ام  دنیوگ : یم   ] نانآ ، ] دناد یمن  یسک  ملع ، رد  ناخسار 

نتـسنادن زا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هّللا ) هلالج =(  مسا  رب  فطع  هک  دور  یم  لامتحا  ملع » رد  ناخـسار  : » دنوادخ لوق  دروم  رد 
.تسا رهاظ  ناوارف  ثیداحا  زا  لامتحا  نیا  .دنا  هدش  انثتسا   ] تسرد لماک و   ] ریسفت

(2) .دشاب دنیوگ » یم  : » نآ ربخ  ادتبم و  ملع » رد  ناخسار  و  : » هک نیا  رگید  لامتحا 

شیوخ هاوخلد  يأر و  هب  ار  نآرق  هک  نآ  ره  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  و 

69 ص :

.7 هیآ نارمع ، لآ  هروس  . 1 - 1
.دنا هتسج  دانتسا  یلیالد  هب  رایسب ، ثیداحا  زا  هتشذگ  .دنا و  هتسناد  حیحص  ار  لّوا  لامتحا  هعیش  ياملع  . 2 - 2
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(1) «. تسا هدومن  اطخ  عقاو  رد  دسر ، قح  هب  دنک و  ریسفت 

هک نیا  ای  تسا ، هتفر  هابتشا  هب  هدرک و  اطخ  هار  ندومیپ  رد  اّما  دسر  قح  هب  مه  هتساوخان  یقاّفتا و  رگا  هک : دشاب  نیا  دوصقم  دیاش 
.تسا هدز  رس  وا  زا  مه  ییاطخ  یلو  هدومیپ  ار  هار  ای  تسا ، هداتفا  هابتشا  هب  یهابت  زا  ییاهر  ای  راوتسا  هار  زا 

هب ار  نآرق  زا  یـشخب  یـصخش  چیه  : » دندومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلاامهیلع  شردـپ  زا  قداص  ماما  تسا : هدـمآ  یفاک  باتک  رد  و 
(2) «. تسا هدییارگ  رفک  هب  هک  نیا  رگم  دنزن  رگید  شخب 

نودب نآرق  هرابرد  هک  نآ  ره  : » دندومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  قیرط  زا  هّماع  و 
.(3)« دنادب خزود [  ] شتآ رد  ار  دوخ  هاگیاج  نامگ  یب  دیوگب ، نخس  ملع 

زج نآرق ، ریسفت  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  بانج  نآ  قحرب  نانیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مه  و 
.(4)« تسین اور  حیرص ، ّصن  حیحص و  تیاور  هب 

هک مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دیوگ : هک  تسا  هدروآ  تیاور  یناملس  هدیبع  زا  دوخ  دنس  هب  هرـس ،  سدق  یـسوط  خیـش  و 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  یتسار  هب  دیزاسن ، هارمگ  دیناد  یمن  هچ  نآ  هب  ار  نامدرم  و  دینک ، اورپ  دنوادخ  زا  مدرم ! يا  : » دومرف یم 

رارق شدروم  ریغ  رد  ار  نآ  سکره  هک  تسا  هدومرف  ینخـس  و  تسا ، هدـش  لـقتنم  يرگید  هب  مّلـسم  روط  هب  هک  دومرف  ینخـس  هلآ 
.تسا هتسب  غورد  ترضح  نآ  رب  دهد 

 )= فحصم رد  هچ  نآ  هب  تبـسن  نینمؤملاریما ! ای  دنتـشاد  هضرع  دنتـساخرب و  رگید  یخرب  دوسا و  همقلع و  هدیبع و  ماگنه  نیا  رد 
؟ مینک راکچ  تسا  هدمآ  ام  يارب  بوتکم ) نآرق 

.(5)« دوش لاؤس  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ياملع  زا  نآ  هب  عجار  دومرف :

هک هدمآ  نینچ  یثیدح  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  رد  و 
گرزب ياه  شاداپ  همه  نیا  یتلاح  هچ  رد  دیناد  یم  ایآ  : » دندومرف

70 ص :

.4024: هرامش 4/268 ؛ يذمرت ، ننس  92/111 ؛ راونالاراحب ، . 1 - 1
یفاکلا 2/632. . 2 - 2

.4/268 يذمرت ، ننس  . 3 - 3
نایبلا 1/13. عمجم  نایبتلا 1/4 ؛ . 4 - 4

.4/295 ماکحالا ، بیذهت  . 5 - 5
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نآ دوشن ؛ نادرگ  يور  نآ  زا  دیوگن ؛ نخـس  دوخ  يأر  هب  نآرق   ] یناعم  ] هرابرد هاگره  دوب ؟ دهاوخ   ] نآرق  ] يراق هدنونـش و  يارب 
.دزاسن ییامندوخ  ایر و  هیام  دهدن و  رارق  دوخ  ندروخ  نان  هلیسو  ار 

نآ هب  هک  تسا  یـسکره  هدـنرادهگن  تسا ، تکرب  اـب  يوراد  دـنمدوس و  ناـمرد  تقیقح  رد  هک  اریز  نآرق ! داـب  امـش  رب  دومرف : و 
.دنک يوریپ  نآ  زا  هک  تسا  یسک  تاجن  هیام  دزای و  تسد 

گرزب تفارـش  نیا  هب  دزای  تسد  نآ  هب  موادـم  روط  هب  سکره  هک  تسا  هدـیزای  تسد  نآ  هب  یـسک  هچ  دـیناد  یم  دومرف : سپس 
يارب اـم  ناریفـس  اـه و  هطـساو  هک  ناـنآ  زا  و  دریگ ، ارف  تیب  لـها  اـم  زا  ار  نآ  لـیوأت  نآرق و  هک  تسا  یـسک  وا  دوـش ؟ یم  لـیان 

هب یقافتا  هچنانچ  دـیوگب ، نخـس  دوخ  يأر  هب  نآرق  هراـبرد  هک  نآ  یلو  .لدـج  ثحب و  لـها  ءارآ  يور  زا  هن  دنتـسه ، ناـمنایعیش 
نخـس دوخ  يأر  هب  نآرق  هرابرد  هک  یـسک  هاـگره  تسا و  هداـتفا  یناداـن  هب  لـهاان  زا  نآرق  نتفرگ  تهج  زا  دـبای ، تسد  تقیقح 

.(1)« تسا هتخاس  اّیهم  خزود  شتآ  رد  ار  شهاگیاج  دشاب ، هتفر  اطخ  هب  تسا  هتفگ 

هب : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـش ، تیاور  قیرط  دـنچ  هب  هک  شنارای  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ینالوط  همان  نمـض  یفاک  باـتک  رد  و 
نیا دنوادخ  روتـسد  ملع و  زا  هک  دینادب  .تسا و  هداد  رارق  مامت  هلحرم  هب  هدیـشخب ، امـش  هب  ریخ  زا  هچ  نآ  ره  دـنوادخ  هک  یتسار 

لزاـن ار  نآرق  دـنوادخ  هک  اریز  دریگ ، شیوخ  راـیعم  ار  ساـیق  يأر و  سفن و  ياوه  شنید ، رد  شناگدـیرفآ  زا  یـسک  هک  تسین 
ملع يارب  هک  یناسک  .تشاد  رّرقم  يا  هتسیاش  دارفا  نآرق  شزومآ  نآرق و  يارب  داد و  رارق  نآ  رد  ار  زیچ  همه  يرگنـشور  دومرف و 

، دـنریگرب ار  نآ  ساـیق ، يأر و  هاوـخلد و  هب  دـنناوت  یمن  تسا ، هدوـمرف  اـطع  ناـنآ  هب  ار  نآ  ملع  دـنوادخ  و  دـنراد ، تـّیلها  نآرق 
يأر سوه و  زا  تسا ، هتشاد  یمارگ  ار  نانآ  هبترم  هدیشخب و  صاصتخا  نادب  هداد و  اهنآ  هب  هک  یـشناد  هلیـسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ 

.(2)« تسا هداد  روتسد  نانآ  زا  شسرپ  هب  ار  تّما  نیا  دنوادخ  هک  رکذ  لها  دنناشیا  و  تسا ، هتخاس  ناشزاین  یب  سایق  و 

هیلع نانمؤمریما  ترـضح  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  شباتک  دـنچ  رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش  زا  و 
ریـسفت دوخ  يأر  هب  ارم  مالک  هکره  دیامرف : یم  گرزب  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا 

ارم هکره  و  تسا ، هدرواین  نامیا  نم  هب  دنک 

71 ص :

.4 مالسلا ،  هیلع  يرکسعلا  ریسفت  . 1 - 1
یفاکلا 8/5. . 2 - 2
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(1) «. تسین نم  نید  رب  دریگ  راک  هب  ار  سایق  نم  نید  رد  سکره  و  تسا ، هتخانشن  ارم  دیامن  هیبشت  مناگدیرفآ  هب 

: تفگ هفینحوبا  یتسه ؟ قارع  لها  هیقف  وت  : » دومرف نینچ  هفینحوبا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین 
.يرآ

؟ یهد یم  اوتف  مدرم  هب  ییانبم  هچ  رب  دومرف : ماما 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ّتنس  دنوادخ و  باتک  هب  تفگ : هفینحوبا 

؟ یهد یم  صیخشت  خوسنم  زا  ار  خسان  یسانش و  یم  لماک  روط  هب  ار  دنوادخ  باتک  هفینحوبا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.يرآ تفگ :

لزاـن ناـشیارب  ار  نآ  هک  باـتک  لـها  دزن  زج  ار  یملع  نینچ  دـنوادخ  وت ! رب  ياو  يدرک ، اـعّدا  يرایـسب  ملع  هفینحوبا ! يا  دوـمرف :
.دشاب یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  نامربمایپ  هّیرذ  زا  ناصاخ  دزن  زج  شناد  نیا  و  وت ! رب  ياو  هدادن ، رارق  تسا  هدومرف 

.(2)« تسا هدادن  وت  هب  مه  فرح  کی  دوخ  باتک  زا  دنوادخ  و 

هیلع ماما  .دـش  لاؤس  يرواد  هب  عجار  ترـضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـسوم  نب  راّـمع  زا  یـشاّیع  و 
باتک زا  يا  هیآ  هک  نآ  ره  .تسا و  هدیزرو  رفک  مّلـسم  روط  هب  دـنک ، يرواد  شیوخ  يأر  هب  رفن  ود  نیب  سکره  : » دومرف مالـسلا 

.(3)« تسا رفاک  عقاو  رد  دیامن  ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  يادخ 

هیلع قداص  ماما  رـضحم  هب  ار  مدرم  اـب  شیوگتفگ  هک  هدروآ  تیاور  مزاـح  نب  روصنم  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  و 
: تشاد هضرع  نینچ  مالسلا 

؟ تسا هدوب  شناگدیرفآ  رب  دنوادخ  تّجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیناد  یم  ایآ  متفگ : نانآ  هب  »

: دنتفگ اهنآ  تسیک ؟ شناگدیرفآ  رب  دنوادخ  تجح  تشذگ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  متفگ : نم  .يرآ  دنتفگ :
بلاغ ثحب و  روظنم  هب  همه  درادن ، نامیا  نآ  هب  هک  یقیدنز  یضیوفت و  یّنُـس و  ياه  هورگ  مدید  مدرک و  رظن  نآرق  رد  نم  .نآرق 

تابثا يارب  شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  تایآ  و  ، ] دننک یم  لالدتسا  نآ  هب  هرظانم  ماگنه  فیرح  رب  ندش 

72 ص :

.موس ثیدح  مود ، سلجم  یلاما ، 95 ؛ مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  68 ؛ دیحوتلا ، باتک  . 1 - 1
.1/89 عیارشلا ، للع  . 2 - 2

یشاّیعلا 1/18. ریسفت  . 3 - 3
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زا دسانشب و  یبوخ  هب  ار  نآ  نطاب  رهاظ و  هک  یتسرپرس  و   ] مّیق نودب  نآرق  هک  متسناد  سپ  دنیامن ،] یم  هیجوت  ریسفت و  ناشیاعدم 
ّقح تسرد و  دیوگب  نآرق  هب  عجار  تسرپرـس  نآ  هچره  .دوب و  دهاوخن  تّجح  دراد [ ياپب  ار  نآ  ماکحا  دـشاب و  هاگآ  نآ  قیاقح 

سپ و  تسا ، مزال  شتعاطا  هدوب و  نآرق  تسرپرس  مّیق و  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  سپ  دیوگ :- هک  اجنآ  ات   - ...تسا
.تسا ّقح  تسرد و  دیوگب  نآرق  هرابرد  هچره  تسا و  مدرم  رب  تّجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

.(1)« درآ تمحر  وت  رب  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نآ دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رضحم  هب  هماعد  نب  هداتق  : » دیوگ هک  هدمآ  تیاور  ماّحش  دیز  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  زین 
؟ یتسه هرصب  لها  هیقف  وت  هداتق ! يا  دومرف : وا  هب  ترضح 

! دنرادنپ نینچ  تفگ : هداتق 

؟ ینک یم  ریسفت  ار  نآرق  وت  هک  ما  هتفای  ربخ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

.يرآ تشاد : هضرع  هداتق 

و ! ] یـشاب دیاب  هناگی  لماک و  شناد  لضف و  رد   ] وت ییوت  هک  ینک  یم  ریـسفت  ار  نآ  ملع  يور  زا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هب یـشاب ، هدرک  ریـسفت  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  هاگره  هداتق ! يا  رادـشه  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک  اجنآ  ات   - ...مسرپ یم  وت  زا  نم 

ار نآرق  دنا و  هتفای  ترهش  ملع  هب  هک  ینادرم  و   ] لاجر زا  ار  نآ  ریـسفت  رگا  .يا و  هتخاس  هابت  ار  نارگید  يا و  هدش  هابت  دوخ  نیقی 
هداتق يا  رادشه  ...يا  هتخادنا  یهابت  هب  ار  نارگید  هتخاس و  هابت  ار  دوخ  مّلسم  روط  هب  يا ، هتفرگارف   ] دننک یم  ریـسفت  دوخ  يأر  هب 

.(2)« دسانش یم  تسا  هدش  باطخ  وا  هب  هک  یسک  اهنت  ار  نآرق  هک 

دنادن یـسک  ار  نآرق  ملع  هک  یتسار  هب  : » دندومرف نینچ  يا  هبطخ  رد  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  زا  و 
و هتخاـس ، لّدـبم  شناد  هب  و   ] هدودز  ] ار شیوـخ  یناداـن  نآ  ملع  هلیـسو  هب  و  دـشاب ، هدیـشچ  ار  شا  هزم  هـک  نآ  رگم  تـسیچ  هـک 
زا سپ  دـبای و  یهاگآ  هتـشذگ  ياه  نارود  زا  نآ  ببـس  هب  و  دـشاب ، هداد  رییغت  ییاونـش ، هب  ار  شییاونـشان  ییانیب و  هب  ار  شیروک 

، دییوجب نآرق  ناصاخ  لها و  زا  طقف  ار  نآ  ملع  سپ  ددرگ ، هدنز  نآ  هب  گرم 

73 ص :

.2 ثیدح هّجحلا ، یلإ  رارطضالا  باب  ، 1/168 یفاکلا ، . 1 - 1
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[ هیام ناور و  حور و   ] ناشیا درک ، دـیاب  ادـتقا  نانآ  هب  هک  یناماما  تفرگ و  ناوت  یم  ینـشور  نادـب  هک  يرون  دـنناشیا  اهنت  هک  اریز 
و دهد ، یم  ربخ  ناشراشرس  ملع  زا  ناشیا  يرواد ] ای   ] يرابدرب هک  دنیاهنآ  مه  و  دنشاب ، یم  لهج  يدوبان  گرم و  و  ملع ، یگدنز 
دـنرادن و تفلاخم  قح  اب  تسا ، هناشن  ناـشنطاب  زا  ناـشرهاظ  و  دزاـس ؛ یم  ناـتهاگآ  ناشتـسرد  قطنم  راـتفگ و  زا  ناـنآ  یـشومخ 

.(1)« دننک یمن  فالتخا  نآ  هرابرد 

يا هبطخ  نمض  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا  قیرط  زا  هرـس ،  سدق  قودص  خیـش  و 
ورف نم  رب  ار  نآرق  دـنوادخ  هتبلا  : » دـندومرف نینچ  دـندروآ  داـی  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم  لـئاضف  زا  یـضعب  نآرد  هـک 

مالـسلا هیلع  یلع  دزن  زا  زج  ار  نآ  ملع  هک  نآ  ره  تسا و  هدـش  هارمگ  دـیامن  تفلاخم  نآ  اب  سکره  هک  یباـتک ]  ] ناـمه داتـسرف ،
.(2)« تسا هتشگ  هابت  دیوج 

مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  ماما  ترـضح  هب  هرـصب  لها  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
: دومرف موقرم  نینچ  نانآ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دندومن  شسرپ  دنتشون و  هماندمص  ینعم  هب  عجار 

دییوگن نخـس  ملع  نودب  نآ  هرابرد  دیزادرپن و  لادج  هب  و  دیزیماین ، رد  لطاب  هب  نآرق  رد  سپ  دعب ؛ اّما  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  »
، دـیوگب نخـس  ملع  نودـب  نآرق  هرابرد  هک  ره  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  زا  یتسار  هب  نم  هک 

.(3)« دنادب شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  امتح 

ییوج و هزیتس  ادخ  نید  رد  هک  یناسک  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هک  تسا  هرمـس  نب  نامحرلادـبع  زا  و 
، تسا رفاک  دزادرپ  ینمشد  هب  دنوادخ  تایآ  رد  هک  نآ  ره  .تسا و  هدرک  تنعل  ار  اهنآ  ربمایپ  داتفه  نابز  رب  دنوادخ  دنراد ، لادج 

یم رفک  هک  یناسک  رگم  دنک  یمن  لادـج  دـنوادخ  تایآ  رد   (4)« اوُرَفَک َنیِّذلا  ّالا    ِ هّللا ِتایآ  یف  ُلِداُجی  ام  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
دهد اوتف  مدرم  هب  ملع  نودب  هک  نآ  ره  و  تسا ، هتسب  ارتفا  غورد  هب  دنوادخ  رب  دنک  ریـسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سکره  .دنزرو و 

تنعل ار  وا  نیمز  اه و  نامسآ  ناگتشرف 

74 ص :

ثیدح 586. یفاکلا 8/368 ، . 1 - 1
.64 مهدزناپ ، سلجم  قودص ، خیش  یلاما ، . 2 - 2

.90 دیحوتلا ، باتک  . 3 - 3
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.(1)« ...دننک یم 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدروآ  سیَنُخ  نب  یّلعم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  هب  نساحملا  باـتک  رد  یقرب  خیـش  و 
نانچ نآرق  هک  اریز  تسا ، وت  توافتم  نوگانوگ  ياهرطخ  زا  زین  نآ  يدیـسرپ ، نآرق  هرابرد  هچ  نآ  اّما  و  : » دندومرف نینچ  يا  همان 

و  ] اـه لاـثم  تـقیقح  رد  نآرق  يا ، هدروآ  رظن  رد  هـک  تـسا  نآ  زا  ریغ  شیاــنعم  يا  هدینــش  هـچره  و  يا ، هدرک  داــی  هـک  تـسین 
هب هک  یناسک  نامه  دننک ، یم  توالت  قح  هب  ار  نآ  هک  یهورگ  يارب  و  اهنآ ، ریغ  هن  دنراد  ملع  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاهدامن ]

.دنسانش یم  ار  نآ  دنراد و  نامیا  نآ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تهج  نیمه  هب  تسا ، رود  اهنآ  یبلق  ياه  شیارگ  زا  و  راوشد ، هدیچیپ و  نانآ  رب  ردـقچ  نارگید ؛ اّما 
«. تسین رترود  نادرم  ياه  لد  زا  نآرق ، ریسفت  زا  زیچ  چیه  هک  یتسرد  هب  : » دندومرف هلآ 

نینچ شنداد  رارق  هدیچیپ  زا  دنوادخ  و  دنا ، هدنام  نادرگرس  تسا - هتساوخ  ادخ  هک  یناسک  زج   - ناگدیرفآ یمامت  هراب  نیا  رد  و 
ار وا  باتک  یتسرپرس  هک  یناسک  يربنامرف  هب  وا  لوق  ورملق  رد  و  دنتسرپب ؛ ار  وا  دنسرب و  وا  هار  هاگرد و  هب  مدرم  هک  تسا  هتساوخ 
هاگ نآ  دـنروآرب ، ناشدوخ - زا  هن   - نانآ قیرط  زا  دـنراد  زاـین  هچ  نآ  ره  دـنوش و  لـیان  دـنیوگ  یم  نخـس  وا  روتـسد  هب  دـنراد و 

يادــخ و لوــسر  هــب  ار  نآ  رگا  »(2) و  مُْـهنِم ُهَنوُِطْبنَتـْـسَی  َنیذـلا  ُهَِـملََعل  مـهنم  رمـالا  یلوا  یلإ  لوـسَّرلا َو  یلإ  ُهوّدر  وـلو  : » دوـمرف
.دش دنهاوخ  هاگآ  نآ  هب  دنتسه  طابنتسا  لها  هک  یناسک  دننادرگ  زاب  ناشرمالاولوا 

یلوا ناگدیرفآ  همه  هک  نیا  درادن  تقیقح  هک  يا  هتـسناد  .دوشن و  تفای  یملع  دـیاین و  تسد  هب  یهاگآ  زگره  ناشیا  ریغ  زا  یلو 
دارفا دنوادخ  سپ  دـنناسرب ، وا  هب  ار  يادـخ  یهن  رما و  و  دـنوش ، اورنامرف  ریما و  وا  رب  ات  دـنبای  یمن  ار  یـسک  هک  اریز  دنـشاب ، رمالا 

.مهفب دنوادخ  تساوخ  هب  ار  هتکن  نیا  دوش ، ادتقا  نانآ  هب  دیاب  هک  داد  تیالو  ار  یّصاخ 

نآرق ملع  رد  دنتـسه  کیرـش  مه  اب  روما  ریاس  رد  هک  هنوگ  نادـب  مدرم  هک  اریز  ینک ، توالت  ار  نآرق  شیوخ  يأر  اب  هک  اداـبم  و 
 - ار بلطم  نیا  سپ  تسا ، هداد  رارق  نآ  يارب  دنوادخ  هک  يرد  زرم و  زا  رگم  دنیامن  لیوأت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  و  دـنرادن ، تکرش 

یهاوخ تسد  هب  ادخ - تساوخ  هب   - ار نآ  هک  نک  وجتسج  شهاگیاج  زا  ار  رما  تقیقح  و  مهفب ، هّللا - ءاش  نا 

75 ص :

نیدلا 1/256. لامکا  . 1 - 1
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.(1)« دروآ

یبلاطم نآرق  يوس  هب  هدننک  توعد  رّسفم و  نییعت  و  ریدغ ؛ زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جاجتحا  رد  هرس  سدق  یسربط  خیـش  و 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  هدرک  لقن 

هک دیشابن ، نآ  هباشتم  لابند  و  دینک ، رظن  نآ  مکحم  تایآ  رد  دیمهفب و  ار  شتایآ  دیشیدنایب و  نآرق  هرابرد  مدرم ! ياه  هورگ  يا  »
صخش نیا  رگم  دنک  یمن  راکشآ  ار  نآ  ریسفت  و  دزاس ، یمن  نشور  ناتیارب  ار  نآ  هدنرادزاب  بلاطم  یـسک  زگره  ادخ ، هب  دنگوس 

.(2)  (« مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ما =(  هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  هک 

: دومرف نینچ  هیواعم  ربارب  رد  شا  هبطخ  نمض  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  یفطصملا  هراشب  باتک  رد  و 

هب ار  نآ  تایآ ] ینیع  دراوم  نداد  ناشن  و   ] لیوأت هک  درک  هیکت  دیاب  ام  رب  نآرق  ریـسفت  رد  ...دـنزوریپ و  هک  دـنوادخ  بزح  مییام  »
.(3)« ...دینک تعاطا  ام  زا  سپ  میراد ، يوریپ  ار  نآ  قیاقح  هکلب  مییوگ ، یمن  نامگ  سدح و 

دیبـع نب  ورمع  اـب  دوخ  يوگتفگ  رد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  فیرط  نب  دعـس  زا  میهاربا ، نب  تارف  ریـسفت  رد  و 
: دندومرف

هب  ] مّلـسم روط  هب  دیآ  دورف  وا  رب  نم  مشخ  هک  نآ  ره  »(4) و  يوَه دَْقَف  یبَضَغ  ِهیَلَع  ِْللْحَی  ْنَم  َو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  نیا  «و 
.تسا هدرک  طوقس   ] یهابت

هب ییامنهار  دندش ، دنمزاین  نآ  ریسفت  هب  هاگره  و  دننک ، تئارق  تسا  هدش  لزان  هک  نانچ  ار  نآرق  هک  تسا  مزال  طقف  مدرم  رب  سپ 
.(5) !« ورمع يا  تسام  يوس  هب  ام و  هلیسو 

ریـسفت دوخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  نآ  ره  : » دومرف هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا ، زا  هرـس  سدق  یـشاّیع  و 
هداتفا نامـسآ  زا  طوقـس  زا  رترود  رت و ] تخـس  ، ] دـتفا اطخ  هار  هب  رگا  و  تفاـی ، دـهاوخن  شاداـپ  دـسر  تقیقح  هب  هچناـنچ  دـنک ،

.(6)« تسا

دنوادخ دییوگب : دیناد  یمن  ار  هچره  دییوگب و  دیتسناد  ار  هچره  : » دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلاوبا  زا  و 
رب  ] دوخ شیپ   ] ار يا  هیآ  درم  هک  یتسار  هب  دناد ، رتهب 

76 ص :

ثیدح 356. نساحملا 1/268 ، . 1 - 1
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.91 تارف ، ریسفت  . 5 - 5
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.(1)« دتفا یم  ورف  نیمز  نامسآ و  نیب  طوقس  زا  رترود  هب  نآ  ریسفت ]  ] رد و  دریگ ، یم 

دزاس یم  هابت  ار  لمع  هک  دیزادرپب  رگیدکی [ اب   ] ینمشد هب  ادابم  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  قیرط  زا  و 
.(2)« دتفا یم  نامسآ  زا  طوقس  زا  رترود  نآ  ببس  هب  دنک و  یم  عازن  هیآ  هلیسو  هب  امش  زا  یکی  انامه  دنک ، یم  دوبان  ار  نید  و 

یم لزان  يدروم  رد  هیآ  لّوا  انامه  تسین ، نآرق  ریسفت  زا  رترود  نادرم  ياه  لقع  زا  زیچ  چیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زین 
.(3)« تسا يرگید  بلطم  رد  نآ  رخآ  و  یعوضوم ، رد  نآ  ینایم  شخب  دوش و 

، تسا ینورد ] و   ] نطب ار  نآرق  هک  یتسرد  هب  رباج ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : هک  تسا  تیاور  یفعج  رباج  زا  و 
يزیچ هب  عجار  هیآ  نیزاغآ  شخب  انامه  تسین ، نادرم  ياهدرخ  زا  رترود  نآرق  ریسفت  زا  زیچ  چیه  تسه و  ییامن  رهظ و  ار  نطب  و 
ینخـس لاح  نیا  اب  تسا ، يرگید  عوضوم  رد  نآ  ینایاپ  تمـسق  و  هدـمآ ؛ دورف  يرگید  بلطم  هراـبرد  نآ  هناـیم  تمـسق  و  تسا ؛

.(4)« دوش یم  قبطنم  هجو  دنچ  رب  هک  تسا  مجسنم ] هتسویپ و  ]

: تسا هدش  روآدای  ثیدح  نیا  هیشاح  رد  لئاسو  باتک  ّفلؤم 

دنراد تلالد  ما ، هدروآ  مهارف  يرگید  ياج  رد  ار  اهنآ  هدش و  دراو  تسا - ددـع  تسیب  تسیود و  زا  شیب  هک   - يرتاوتم ثیداحا  »
شواک و  مالسلا ،  مهیلع  همئا  مالک  زا  نآ  ریسفت  تخانش  زا  دعب  رگم  تسین  زیاج  نآرق  رهاوظ  زا  يرظن  ماکحا  طابنتـسا  هک  نیا  رب 

ّتنـس باتک و  هب  لمع  هک  نیا  و  دنـشاب ، یم  صاخ  ای  ماع  خوسنم ، ای  خـسان  هباشتم ، ای  مکحم  هک  اـهنآ  تاّیـصوصخ  قیاـقح و  زا 
.(5)« تشذگ رتشیپ  یناملس  هدیبع  ثیدح  رد  بلطم  نیا  و  تسا ، بجاو 

: نآ عاونا  ریسفت و  موهفم 

فیرظ ياه  هتکن  اه و  هراشا  ای  دنک  یم  ریسفت  ار  نآرق  رهاظ  ای  نآرق  هدننکریسفت  هک  نادب 
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.دیامن یم  ریسفت  ار  تایآ  ینورد  بلاطم  و 

هب نخس  هویش  زا  لّوا  هاگن  رد  هچ  نآ  یـسررب  تساهنآ و  نتفر  راک  هب  دراوم  اه و  هژاو  نایب  حرـش و  قیرط  زا  ریـسفت  تسخن  هنوگ 
.تسا لوادتم  فورعم و  ریسفت  بتک  رد  هک  هنوگ  نامه  دیآ ، یم  تسد 

.تسا هدش  نیودت  يزات  شور  هب  هک  یبرع  ياه  هملک  اه و  هژاو  زا  تسا  ترابع  نآرق  هک  اریز 

و نآ ، ياه  یگژیو  مالک و  دـنور  هب  هجوت  اـب  .دوش  هضرع  برع  نیب  لومعم  فرع و  رب  یتقو  یبرع  مـالک  ره  هک  روط  ناـمه  سپ 
ياه یگژیو  اب  هاگره  زین  نآرق  ياه  هلمج  اه و  هیآ  دیآ ، یم  تسد  هب  نآ  فراعتم  يانعم  نآ  زا  يادج  ای  هتـسویپ  ياه  هنیرق  ریاس 

یبرع و نابز  روتـسد  تاّیـصوصخ  اه و  هژاو  یناعم  هب  هجوتاب  دوش ، هضرع  برع  فرع  رب  اهنآ ، لـصفنم  لـصتم و  نیارق  صاـخ و 
.دیآ یم  تسد  هب  صاخ  یناعم  نامه  نآ ، هب  طوبرم  ياه  هویش  اه و  نییآ 

یهاوگ نآ  رب  دنمهف و  یم  ار  یصاخ  يانعم  ددرگ ، هضرع  تغل  نآ  هب  هاگآ  دارفا  رب  یّمات  مالک  هاگره  یتغل  ره  رد  یّلک  روط  هب  و 
.دنهد یم 

تسا نینچ  ناناملسم - هژیو  هب   - نادنمدرخ هویـش  و  تسا ، هدمآ  دورف  يزات  تغل  هب  هک  تسا  یبرع  یمالک  نآرق  رهاظ  کش  یب  و 
-. تایصوصخ نیارق و  هظحالم  اب  هتبلا   - دننک یم  ینعم  دسر  یم  نهذ  هب  لوا  هاگن  رد  هک  نآ  رهاظ  هب  ار  ینخس  ره  هک 

: تسا هتفگ  املع  زا  یکی  هکناـنچ  دـشاب ، يأر  هب  ریـسفت  هک  دـسر  هچ  اـت  تسین  ریـسفت  تقیقح  رد  راـک  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  و 
دوخ اب  ار  یلصا  يانعم  زین ، هدمآ  دیدپ  هژاو  نیا  رد  هک  اه  ینوگرگد  ریاس  تسا ، نتشادرب  هدرپ  ندرک و  راکشآ  لصا : رد  ریـسفت  »
 )= فرـس و  تساهزاین ، زا  شیاشگ  هلیـسو  بسا ) سرف =(  و  تفرگرب ، هرهچ  زا  باجح  نز  ینعی  هأرملا ، ترفـس  هلمج : زا  دنراد ،

َسَفَر زین :  ) دـنک یم  راکـشآ  ار  اپ ) وضع =(  ندز ) دـگل  سفر =(  و  دزاس ، یم  نایامن  ار  صخـش  راجنهان  عضو  تلاح و  فارـسا )
نیا و  ددرگ ، یم  راکـشآ  شیاه  هاگن  زا  هدـمآ ، راـتفرگ  دـنب  رد  هک  نآ  عضو  یگنوگچ  و  تسب ) نامـسیر  هب  ار  رتش  تسد  َریعبلا :

.(1)« تسا نشور  ینعم 
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اب تسا  يواسم  هک  تسانعم ] رگنـشور  هکلب   ] دـناسر یمن  ار  یلـصا  يانعم  دوخ  هک  دـشاب  ینخـس  ریـسفت ، هک  تسین  رود  نیارباـنب 
.راوشد هدیچیپ و  تاملک  زا  يرادرب  هدرپ  لمجم و  نییعت 

يانعم هب  هجوت  زا  سپ  اّما  هنیرق ، ندومن  راکـشآ  تهجزا  ددرگ  لماش  ار  دراد  تلالد  نآ  رب  ناهنپ  نیارق  هچنآ  هک  تسین  دیعب  هتبلا 
تروص نیا  ریغ  رد  و  دوب ، دـهاوخ  دامتعا  دروم  راکـشآ  ياـه  هنیرق  ریاـس  نوچمه  دـشاب  ربتعم  ـالقع  دزن  هاـگره  هدـمآ ، تسد  هب 

.تشاد دهاوخن  يرابتعا 

 - دوب دهاوخ  تّجح  انعم  نآ  رد  اهیگژیو ، یمامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـشاب  هتـشاد  یظفل  رهاظ  يانعم  هک  يا  هیآ  ره  هک  نیا  هصالخ 
.درک ریسفت  رهاظ  نامه  قبط  ار  هیآ  ناوت  یم  و  تسا - هدیسر  تابثا  هب  هقف  لوصا  ملع  رد  هک  نانچ 

داتـشه و هب  مارملا  هیاغ  باتک  رد  هک  نیلقث  رابخا  زا   - تشذگ هچ  نآ  رب  نوزفا  دـنهد ، یم  ناشن  ار  بلطم  نیا  زین  یناوارف  تایاور 
- میدروآ مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تاملک  زا  راتفگشیپ  رد  هچ  نآ  و  تسا ، هدش  لقن  هّماع  زا  قیرط  هس  دون و  و  هّصاخ ، زا  قیرط  ود 

: دینک هّجوت  تایاور  زا  هتسد  دنچ  هب 

: نآرق هب  تیاور  ندیجنس 

نآرق هلیـسو  هب  ار  اهنآ  دیاب  دنـشاب ، رگیدکی  اب  ضراعت  رد  تیاور  دـنچ  ای  ود  هاگره  هک  تسا  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  یتایاور  - 1
نامحرلادبع تیاور  و  یمثیم ، تیاور  دننام : .دریگ  رارق  شریذپ  لمع و  دروم  دشاب  هتـشاد  تقفاوم  نآرق  اب  هک  مادک  ره  دـیجنس و 

(1) .هلظنح نب  رمع  روهشم  ربخ  و  مهجلا ، نب  نسح  تیاورو  هّللادبع ، یبا  نب 

نآرق اـب  هچ  نآ  ندرک  اـهر  نآرق و  رب  راـبخا  ندرک  هضرع  صوـصخ  رد  ضراـعت - دـیق  نودـب  و   - یّلک روـط  هب  هـک  یتاـیاور  - 2
یلص ادخ  لوسر  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  تیاور  دننام : .تسا  هدیـسر  نومـضم  نیا  هباشم  و  درادن ، تقفاوم 

باـتک اـب  هچ  نآ  ره  سپ  دراد ، هارمه  يروـن  یتـسرد  ره  تسا و  يا  هناـشن  یّقح  ره  رب  هک  یتـسار  هـب  : » دـندومرف هـلآ  هـیلع و  هللا 
.(2)« دیراذگاو دراد  تفلاخم  نآ  اب  هچره  و  دیریذپب ، دشاب  راگزاس  قفاوم و  دنوادخ 
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هب روما  نیا  همه  قلطم  لامتحا  ایوگ  .دـشاب و  یلقع  هّیـضق  قلطم  ای  و  نخـس ؛ ره  ای  ثیدـح  دراد  لامتحا  هچ ) نآ  ره   ) زا دوصقم  و 
.تسا رتکیدزن  عقاو 

یم مولعم  نانآ  يارب  ار  اطخ  تسرد و  لطاب و  قح و  هک  تسا  هدرمـش  رب  مدرم  رایعم  كـالم و  ار  يادـخ  باـتک  هنوگچ  هک  رگنب 
.دزاس

دروم صخـش  ار  نآ  هک  مدیـسرپ  ثیدح  فالتخا  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  روفعی  یبا  نب  هّللادبع  تیاور  و 
؟ دنتسین قوثو  دروم  نانآ  زا  یضعب  و  دنک ، یم  تیاور  قوثو 

دیتفای هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخـس  زا  ای  دنوادخ  باتک  زا  يدهاش  نآ  يارب  دیـسر و  امـش  هب  ثیدح  هاگره  دومرف : ماما 
.(1)« تسا رتراوازس  نآ  هب  تسا  هدروآ  ناتیارب  ار  نآ  هک  یسک  هنرگ  و  دیریذپب ، ار  نآ 

هتفای شیارآ  یغورد  دـشابن ، قفاوم  نآرق  اب  هک  ثیدـح  نآ  ره  : » دومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـشار  نب  بویا  تیاور  و 
.(2)« تسا

هدنادرگزاب ّتنـس  باتک و  هب  دیاب  زیچ  همه  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  رحلا  نب  بویا  تیاور  و 
.(3)« تسامن شوخ  یغورد  تسین ، راگزاس  دنوادخ  باتک  اب  هک  یثیدح  ره  دوش و  هدیجنس ] [و 

: دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  ریغ  مکحلا و  نب  ماشه  زا  و 

نم دشاب  قفاوم  دنوادخ  باتک  اب  هک  دمآ  ناتیارب  نم  زا  هچره  مدرم ! يا  دومرف : دناوخ و  هبطخ  ینم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  »
.(4)« ما هتفگن  ار  نآ  دراد ، تفلاخم  ادخ  باتک  اب  هک  دش  لقن  ناتیارب  هچره  و  ما ، هتفگ  ار  نآ 

یهابت هب  یناهگان  دورو  زا  رتهب  ههبـش  ماـگنه  هب  ندرک  فقوت  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  جاّرد  نب  لـیمج  زا  و 
دـشاب راگزاس  دـنوادخ  باتک  اـب  هچره  سپ  دراد ، هارمه  هب  يرون  یتسرد  ره  تسا و  تقیقح  زا  يا  هناـشن  یّقح  ره  رب  هتبلا  تسا ،

.(5)« دینک اهر  تسا  فلاخم  يادخ  باتک  اب  هچره  دیریگب و 
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ار تسا  هدش  لقن  ناتیارب  ام  يوس  زا  هچ  نآ  ام و  نامرف  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  زا  و 
امـش رب  يراک  هاگره  .دـییامن و  دودرم  دـیتفاین  قفاوم  ار  هچره  دـینک و  لمع  نآ  هب  دـیتفای  راگزاس  نآرق  اب  ار  هچره  سپ  دـیرگنب ،
.(1)« میهد حرش  ناتیارب  تسا  هدش  حیرشت  نامیارب  نآ  زا  هچنآ  ات  دینادرگزاب  ام  يوس  هب  دینک و  فقوت  اج  نامه  تشگ  هبتشم 

تنـس دنوادخ و  باتک  اب  هچ  نآ  زج  : » دـندومرف مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  دـیوگ  هک  هدـش  لقن  ریدـس  زا  یـشاّیع  زا  و 
.(2)« نکم رواب  ام  رب  دراد  تقفاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ 

و تسا ، نداد  رارق  شجنـس  زارت  ار  نآ  دـنوادخ و  باتک  هب  راـبخا  ندـنادرگزاب  راـیعم ؛ هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  تاـیاور  نیا  زا 
هکلب درادـن ، تهابـش  نآ  فراعم ] قیاقح و   ] هب ای  تسا  نآ  فلاخم  هچره  ندرک  اهر  دـشاب و  هباشم  قفاوم و  نآ  اب  هچره  شریذـپ 

.دوش هدنکفارود  دیاب  دشابن  نآ  رد  تیّجح  طیارش  هک  یتروص  رد  تسا  نآ  فلاخم  هن  قفاوم و  هن  هچره 

رارق نآ  شجنـس  هلیـسو  ار  ثیدـح  و  دـنتفرگن ، يزیچ  نآرق  زا  یّلک  روـط  هب  دـندرک و  راـتفر  نیا  سکع  هب  یهورگ  هک  اتفگـش  و 
! دنداد

راک هب  ار  امش  ناوارف  دراوم  رد  ات  دیراپسب  رطاخ  هب  ار  نآ  زا  لصاح  جیاتن  دینک و  تقد  میدروآ  رتشیپ  هچ  نآ  رابخا و  نیا  رد  سپ 
.دیآ

: نآرق هباشتم  مکحم و 

مالغ  - نّویحوبا زا  هک  نانچ  دـنادرگ ، زاب  نآ  هب  ار  هباشتم  درک و  لمع  نآرق  مکحم  تایآ  قبط  دـیاب  هک  دراد  تلـالد  یتاـیاور  - 3
هار هب  دـنادرگزاب  نآ  مکحم  هب  ار  نآرق  هباشتم  هک  نآ  ره  : » دـندومرف هک  هدـمآ  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا -  هیلع  اـضر  ماـما 

هباشتم دننام  یهباشتم  نآرق و  مکحم  تایآ  نوچمه  یمکحم  ياهربخ ]  ] ام رابخا  رد  هتبلا  دومرف : سپس  .تسا  هتفای  تیاده  تسار 
دیورن مکحم  زا  يادج  اهنآ  هباشتم  یپ  رد  دینادرگزاب و  حیرص ] راوتسا و  رابخا  و   ] مکحم هب  ار  اهنآ  هباشتم  امش  سپ  تسه ، نآرق 

.(3)« دش دیهاوخ  هارمگ  هک 
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روتـسد و کی  ود ، ره  دروم  رد  هتـسناد و  هباشتم  مکحم و  رب  لمتـشم  ار  ثیدح  نآرق و  زا  کیره  فیرـش  ربخ  نیا  هنوگچ  دـینیبب 
ندوب تّجح  زا  عنام  هباشتم  هب  اهنآ  ندوب  لمتـشم  رگا  نیارباـنب  مکحم ، هب  هباـشتم  ندـنادرگزاب  ینعی  تسا  هدومن  يراـج  ار  لـصا 

.دوب دهاوخ  ود  ره  لماش  دشاب ،

ياهراک نیگنـس و  ياهدادیور  و  : » دنتـشون نینچ  رتشا  کلام  هب  شیوخ  نامرف  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  زا  و 
كاپ دنوادخ  هک  ریگب ] نانآ  زا  لح  هار  تسرد و  خساپ  و   ] نادرگزاب وا  لوسر  ادـخ و  هب  ار  دوش  یم  دراو  وت  رب  هک  يزیگنا  ههبش 
ْمُْکنم ِرمألا  یلوُأ  َلوُسَّرلا و  اوُعیطأ  و    َ هّللا اوُعیطا  اونمآ  نیذَّلا  اهیا  ای  : » تسا هدومرف  دـشاب  ناشنومنهر  تسا  هتـساوخ  هک  یهورگ  هب 
یلوا لوسر و  و  دینک ، تعاطا  دنوادخ  زا  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »(1) ؛ لوسرلا هّللا و  یلإ  هوّدرف  یَش ٍء  یف  متعزانت  ناف  * 

.دیهد عاجرا  لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دییامن  فالتخا  یمکح  رد  هاگره  سپ  دینک ، تعاطا   ] زین  ] ار ناتدوخ  زا  رمالا 

نآ ّتنـس  قبط  ندرک  لمع  لوسر : هب  ندـنادرگزاب  و  تسوا ، باـتک  مکحم  تاـیآ  شریذـپ  دـنوادخ : هب  عاـجرا  ندـنادرگزاب و  و 
.(2)« درادن یگدنکارپ  دشاب  یم  عامتجا  هیام  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح 

ماما زا  : » دـیوگ يوار  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هطـساو  ود  اـب  مشاـه  نب  میهاربا  قیرط  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
باتک یگمه  نآرق ؛ دومرف : ماما  دـناسر ؟ یم  ار  تقیقح  کی  ود  ره  اـیآ  هک  مدیـسرپ  ناـقرف  نآرق و  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداـص 

.(3)« تسا بجاو  نآ  هب  لمع  هک  تسا  نآ  مکحم  شخب  ناقرف ؛ و  تسا ،

هباـشتم مکحم و  نآرق  رد  هتبلا  دومرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » تفگ هک  تسا  تیاور  صفح  نب  بیهو  زا  و 
میراد نامیا  ار  هباشتم  اّما  مییامن ، یم  يرادنید  ار  يادخ  نآ  هلیـسو  هب  مینک و  یم  لمع  نآ  هب  میراد و  نامیا  ار  مکحم  هک  تسه ،

ِهْنتِفلا َو َءاغتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌغیز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیِذَّلا  اّمأَف  : » دـیامرف دـنوادخ  هک  تسا  نامه  و  میهد ، یمن  رارق  لمع  دروم  یلو 
لابند هب  تسه  یفارحنا  ناشیاه  لد  رد  هک  يدارفا  سپ  »(4) ؛ ...ِِهلیوأت َءاِغتبا 
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.(1)« ...دنیامن ریسفت  ار  اهنآ  شیوخ ] هاوخلد  هب   ] دننک و يزیگنا  هنتف  ات  دنور  یم  هباشتم 

دنناد و یم  ار  نآرق  همه  مالـسلاامهیلع  ناماما  دوخ  هنرگ  دشاب و  نارگید  هیآ و  باطخ  دروم  دارفا  يدـنب  میـسقت  دوصقم  دـیاش  و 
: تسا هدمآ  يرگید  ربخ  رد  هک  نانچ  دنک ، یمن  قرف  نانآ  يارب  هباشتم  مکحم و 

.(2)« دراد تهابش  رگیدکی  هب  هک  تسا  نآ  هباشتم  و  دوش ، یم  لمع  نآ  هب  هک  تسا  نآ  مکحم  »

: ماکحا رد  نآرق  رهاظ  هب  لمع 

هک یـسک  هب  عجار  هک  نانچ  .تسا  حیحـص  نآرق  رهاظ  هب  ندرک  لمع  یهقف  لئاسم  رد  هک  دـنراد  تلالد  رهاظ  هب  هک  یتایاور  _ 4
دیاب تسا ، هدـش  ریـسفت  هدـناوخ و  وا  رب  رفـس ] رد  زامن   ] ِندرک هاتوک  هیآ  رگا  : » هدـمآ نینچ  تسا  هدـناوخ  ماـمت  ار  زاـمن  رفـس  رد 

.(3)« دناوخب زامن [  ] هرابود

زا تسا  نکمم  هاگآان  صخـش  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  هیآ  ندـش  ریـسفت  ضرف  هب  زامن  ندـناوخ  هرابود  مکح  نتخاس  دـّیقم  دـیاش 
هب طورـشم  مکح  نیا  هک  دنک  نامگ  ای  درادـن ، یموزل  تسا و  زیاج  رفـس  رد  زامن  ندـناوخ  هاتوک  هک  دـنک  روصت  نینچ  هیآ  رهاظ 

.تسا نمشد  زا  سرت 

یگنوگچ نایب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   ] دـشاب هتـسکش  وا  ياـپ  نخاـن  ندـیزغل  رثا  رب  هک  یـصخش  هب  عجار  یثیدـح  رد  و 
چیه نید  رد   (4)« ٍجَرَح نم  ِنیّدلا  یف  مُکیلع  َلَعَج  ام  : » دوش یم  هتخانش  ادخ  باتک  زا  نآ  ریاظن  مکح و  نیا  [: » دندومرف وا  يوضو 

.(5)« دادن رارق  امش  رب  يراوشد 

.(6)« دنک یمن  باطخ  دنناد  یمن  هچ  نآ  هب  ار  مدرم  دنوادخ  : » هک تسا  هدش  تیاور  و 

...رگید تایاور  و 

هظحالم ار  تسا  هدش  دراو  میرک  نآرق  هرابرد  هک  ییاه  هیآ  قایس  کبس و  هک  نآ  ره  و 
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يریگیپ زین  ار  رابخا  ریاس  میدروآ  هچ  نآ  رب  نوزفا  درگنب و  ار  ناناملـسم  هویـش  دیامن و  ّتقد  لّمأت و  اهنآ  رد  لماک  روط  هب  دنک و 
زیاـج نآرق  زا  مولع  طابنتـسا  تسا : هتـشادنپ  هک  ناـیرابخا  زا  یـضعب  يروآون  تقیقح  رد  هک  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  وا  يارب  دـنک ،

تـسا هدومرف  تیانع  شناگدنب  هب  دـنوادخ  هک  تسا  گرزب  تمعن  نیا  یـساپسان  دـیاش  و  تسا ، یتسرد  تقیقح و  زا  رود  تسین !
عقاو رد  دنریگ و  دنپ  نادنمدرخ  و  دنیامن ، ّربدـت  نآ  تایآ  رد  ات  تسا  هدروآ  دورف  فراعم ، مولع و  عاونا  ریگارف  یباتک  اهنآ  رب  هک 

نخـس رد  یتساک  دوصقم ، هب  تبـسن  اه  هژاو  ییاسران  یگدیچیپ و  لامجا و  هک  اریز  تسین ، يدیدرت  لامجا و  رگنـشور  تایآ  نیا 
لیـصفت و  تسا ، مامت  لماک و  ینخـس  تسا و  رانک  رب  یتساک  هنوگره  زا  دـنوادخ  مالک  .تسا و  راگزاسان  اسر  راـتفگ  اـب  تسا و 

.درک وجتسج  دیاب  لوصا  ملع  رد  ار  بلطم 

زا یهاگآ  رب  فقوتم  دـسر ، یم  فرع  نهذ  هب  ادـتبا  هک  ییانعم  نآ و  زا  ماکحا  تخانـش  نآرق و  رهاـظ  زا  يریگ  هرهب  دودـح  هتبلا 
ياه يراک  هزیر  یمامت  یقایـس و  یلاقم و  یلاح و  نیارق  نتفرگ  رظن  رد  رگیدـکی و  اب  اـهنآ  بیکرت  ياـه  هویـش  اـه و  هژاو  یناـعم 

.دشاب یم  یلقن  یلقع و  لیالد  ریاس  و  هدش ، دای  ثیداحا  رد  هک  لصفنم  نیارق  زا  شواک  نخس و 

نیارق و هب  هجوت  نودب  ای  درک ، لمح  ییانعم  رب  یبرع ، نابز  روتـسد  تخانـش  یظفل و  دعاوق  زا  یهاگآ  نودب  ار  نآرق  ناوت  یمن  و 
هیآ نتخاس  دودحم  ای  هریغ ، لّصفم و  لمجم و  خوسنم و  خـسان و  نتفرگ  رظن  رد  لصفنم و  نیارق  زا  شواک  نودـب  ای  یظفل ، قیاقد 

ای یبهذم ، يرادفرط  بّصعت و  ای  یـسفن  لیم  يور  زا  طقف  ای  یفرعریغ و  يا  هتکن  ای  یلقع ، ناسحتـسا  تهج  زا  صاخ  دروم  هب  يا 
هدعاق ای  هدیسر ، صخش  نهذ  هب  هک  يرّوصت  ای  تسا ، هدومنن  ضیف  بسک  مه  موصعم  زا  تسین و  موصعم  هک  يرّـسفم  زا  دیلقت  هب 

...و لطاب  یسایق  ای  تسردان و  يا 

هیجوت فرـصت و  اب  يرگید  يانعم  ای  ددرگ ، لمح  هدش  هراشا  یناعم  زا  یکی  هب  تسا  لمتحم  نآ  رد  رتشیب  ای  ینعم  ود  هک  یظفل  ای 
زا یضعب  يأر و  هب  نآرق  ریسفت  .تسین و  تسرد  ریـسفت  هنوگ  نیا  تسا و  نارّـسفم  ياهریـسفت  زا  يرایـسب  رد  هک  نانچ  دوش ، نایب 

نآرق هرابرد  ملع  نودب  و  ندـش ) لقتنم  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  ندـیرپ و  رگید  هخاش  هب  يا  هخاش  زا   ) ندز رگید  ضعب  هب  ار  نآرق 
.تسا نیمه  دوش ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ياملع  زا  هکنآ  یب  نتفگ ، نخس 
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ندرک و ریسفت  نادرم  زا  ای  دوخ  شیپ  زا  نتفرگ و  سایق  سوه و  هب  ار  نید  تسا و  هدوب  نانآ  لاثما  هفینحوبا و  هداتق و  شور  نیا  و 
ات هیآ  زا  ییانعم  نتفرگرب  لیوأت و  رد  ینز  هنامگ  و  هباـشتم ، زا  يوریپ  ملع و  نودـب  نآرق  ياـفرژ  رد  نتفر  ورف  لادـج و  وگتفگ و 

نایب نیا  اب  .رگید و  یعوضوم  رد  نآ  رخآ  عوضوم و  کی  رد  هیآ  لوا  ندـمآ  دورف  زا  تلفغ  و  دـتفیب ، نامـسآ  زا  رترود  هک  ییاج 
.تشگ مولعم  دسر ، یم  نهذ  هب  هتشذگ  رابخا  رتشیب  هب  عجار  هک  یلاؤس  زا  خساپ 

ینعی دـش ، هتفگ  رتشیپ  هک  یطیارـش  اـب  دـنک  یم  تلـالد  یظفل  دـعاوق  هک  رادـقم  ناـمه  هب  نآرق  تخانـش  رد  هاـگره  ییوگب : رگا 
دهاوخ كدنا  فراعم ، مولع و  ياه  هنیمز  رد  نآرق  زا  يریگ  هرهب  مییامن ، هدنسب  هریغ  ضراعم و  لیلد  لصفنم و  نیارق  زا  وجتـسج 

نآ زا  میرب و  راک  هب  هشیدـنا  ّربدـت و  نآرق  رد  هک  میا  هتفای  روتـسد  هکنآ  لاح  و  دـش ، دـهاوخ  رثا  یب  نارـسفم  بلاطم  رتشیب  دوب و 
تسا نآ  رد  شناد  ياهایرد  اه و  همشچرس  تسا و  نآرق  رد  زیچ  همه  نایب  حرـش و  هک  نیا  هب  هجوتاب  میریگ ، دنپ  میبای و  ینـشور 

؟ ...و تسا  هنارک  یب  سونایقا  دوخ  و 

اّما دشاب ، یم  فرژ  يایرد  نآ  زا  يا  هرطق  نیا  هکلب  تسین ، دودحم  رادقم  نیا  رد  نآرق  ياهدومنهر  اه و  تلالد  میوگ : خـساپ  رد 
هب وا  هجرد  تسا ، هاگآ  نابز  روتـسد  ظاـفلا و  دـعاوق  هب  اـهنت  هک  نآ  ره  سپ  دـنراد ، صاـصتخا  یهورگ  نآ  زا  يا  هبترم  ره  يارب 
مزال يرگید  مولع  اب  ییانـشآ  نآرق  یناـعم  تخانـش  يارب  تسناد و  تّجح  ناوت  یمن  ار  یـسک  نینچ  دوب و  دـهاوخ  رادـقم  ناـمه 

.تسا رایسب  هتخانشان  بلاطم  ندش  راکشآ  رگید و  ناوارف  مولع  هب  یبایتسد  هیام  رگیدکی  هب  اهنآ  نتسویپ  هک  تسا 

تسا هدمآ  رتاوتم  هکلب  ضیفتسم  رابخا  رد  هک  نانچ  تسا ، نیموصعم  دزن  همه  ظافلا ، دودح  زا  رتالاب  ياه  هبترم  اه و  حطس  رد  اّما 
زا هک  نانآ  ّصاوخ  زا  یخرب  هک  رگم  تسا ، هتفرگنارف  مالـسلا  مهیلع  نانآ  ریغ  یـسک  ار  نآرق  زا  فرح  کی  بتارم  یمامت  یتح  و 

.دنشاب هتخومآ  ناشیا 

نب دـمحم  دـهاز  ورمعوـبا  باـتک  رد  هک  تـسا  هدروآ  سوواـط  نـبا  دیـس  زا  لـقن  هـب  مارملا  هیاـغ  باـتک  رد  ینارحب  مشاـه  دـیس 
: تسا هدمآ  نینچ  دحاولادبع 

هب ار  اشع  زامن  هاگره  ساّبع ! نبا  يا  دندومرف : ساّبع  نبا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  »
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.ایب نم  دزن  ناتسروگ  رد  يدروآ  ياج 

ریـسفت دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب ، یباتهم  یبش  نآ  و  متفر ، بانج  نآ  رـضحم  هب  مدـناوخ و  ار  مزاـمن  دـیوگ : ساـّبع  نبا 
؟ تسیچ دمحلا »  » زا فلا »  » فرح

.تفگ نخس  نآ  ریسفت  رد  مامت  تعاس  کی  ترضح  نآ  سپ  مهدب ، خساپ  مه  هملک  کی  متسناوتن 

؟ تسیچ دمحلا »  » زا ح »  » ریسفت دومرف : سپس ] ]

.تفگ نخس  نآ  هب  عجار  مامت  تعاس  کی  سپ  .مناد  یمن  متفگ :

.درک نایب  مامت  تعاس  کی  زین  نآ  هرابرد  .مناد  یمن  متفگ : تسیچ ؟ میم »  » ریسفت دومرف :

: دومرف نم  هب  هاگنآ  تفگ ، نخـس  نآ  هب  عجار  مد  هدیپس  ات  سپ  مناد ، یمن  متفگ : تسیچ ؟ دمحلا »  » زا لاد »  » ریـسفت دومرف : سپس 
.وش اّیهم  تا  هضیرف  ماجنا  يارب  ورب ، تلزنم  هب  زیخرب  ساّبع  نبا  يا 

سپـس مدوب ، هتفرگارف  ار  ترـضح  نآ  ياه  هتفگ  همه  هک  یلاح  رد  متـساخرب  ماگنه  نآ  رد  دـیوگ : ساّبع  نب  هّللادـبع  ساـّبعلاوبا 
هب تبسن  دشاب  هدش  عمج  یلادوگ  رد  هک  یکدنا  بآ  نوچمه  مالسلا  هیلع  یلع  ملع  اب  هسیاقم  رد  نآرق  هب  نم  شناد  هک  مدیشیدنا 

.(1)« تسایرد

: تسا هدرک  لقن  یلازغ  دماحوبا  زا  هّماع ، قیرط  زا  دوعسلادعس  باتک  رد  و 

نآ باتک  حرش  هک  دندش  روآدای  دنتفگ  یم  نخس  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هماندهع  زا  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  »
[ هروس « ] ِفلا  » یناعم حرش  هب  هک  دنهد  نذا  نم  هب  لوسر  ادخ و  رگا  : » دندومرف نینچ  تسا ، هدوب  رتش  لهچ  راب  رادقم  هب  ترـضح 

«. دیسر دهاوخ  رادقم  نآ  هب  ات  مزادرپب  هحتاف 

.دوب دهاوخن  یهلا  ینامسآ  ّیندل  ملع  هب  زج  يروآون  شرتسگ و  رد  ناوارف  رادقم  نیا  و  راب ، لمحم  لهچ  ای  نارگ  راب  لهچ  ینعی :
.(2)« یلازغ راتفگ  نایاپ 

دزن هک  نآرق  بتارم  ریاـس  اـب  هسیاـقم  رد  دـیآ ، یم  تسد  هب  ظاـفلا  هب  تبـسن  فرع  تغل و  عاـضوا  زا  هـک  رادـقم  نآ  کـش  یب  و 
مه ار  نآ  زا  فرح  کـی  هفینحوبا  هداـتق و  دـننام  يدارفا  .تساـیرد و  هرطق و  نوچمه  تسا  هدـمآ  مهارف  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

هک اریز  دنا ، هتفرگنارف 
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.دشاب یم  فرح  کی  هتسوپ  تخانش  نانآ  هجرد  تیاهن 

نآ یمامت  ای  نآرق  ملع  هک  هدـش  دـیکأت  اهنآ  رد  هک  ددرگ  یم  مولعم  زین  راـبخا  زا  يرگید  شخب  حیـضوت  هیجوت و  ناـیب ، نیا  زا  و 
رهاوظ هب  ملاع  صخش  هک  اریز  دشاب ، حیحص  نآرق  رهاظ  هب  کسمت  هک  درادن  تافانم  نیا  .تسا و  مالسلا  مهیلع  ناشیا  هب  رـصحنم 

رد و  دراد ؛ مان  افـش »  » انیـس یلعوب  سییرلا  خیـش  راثآ  زا  یکی  دنادب : هک  تسا  ضحم  یماع  دـننام  نآرق  ملع  لصا  هب  تبـسن  نآرق 
طخ هب  تسا و  هرامـش  نالف  باتک ، تاحفـص  دادعت  تسا و  نینچ  دـلج  گنر  تسا ، نانچ  نآ  دـلج  تسا و  يریزو  ای  یلحر  عطق 

ناوت یم  دراد ، افش »  » باتک هرابرد  ار  تامولعم  نیا  هک  یسک  ایآ  تسا ، رطـس  دنچ  نآ  هحفـص  ره  هدش و  هتـشون  خرـس  ای  یکـشم 
؟ تسناد باتک  نآ  هب  تبسن  ملاع  هاگآ و 

زا دعب  رگم  تسین  زیاج  نآرق  رهاوظ  زا  ماکحا  طابنتـسا  دـیوگ : هک  تساجبان  لئاسو  بحاص  نخـس  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  و 
 . مالسلا مهیلع  همئا  زا  اهنآ  ریسفت  تخانش 

.دوش یم  هتشادرب  قوف  حیضوت  اب  رابخا  ضراعت  لاکشا  ساسا  و 

هجرد بتارم و  دـنناد ، یم  ار  نآرق  لحارم  بتارم و  یمامت  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هبترم  ظافلا و  هب  نایانـشآ  هبترم  نیب  هتبلا 
میدرک دای  نیـشیپ  ياه  لصف  همّدقم و  رد  هک  ثیداحا  زا  یـشخب  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  تاملک  زا  هک  تسا  ناوارف  ياه  يدنب 

.دیآ یم  تسد  هب 

خساپ ماما  دوب و  هدیسرپ  نآرق  تاهباشتم  زا  یتایآ  هب  عجار  هک  یقیدنز  صخش  اب  هرظانم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  زا  و 
: تسا هدمآ  نینچ  همادا  رد  دنتفگ ،

هدرک لیـصحت   ) لهاج ملاع و  هک  داد  رارق  يروط  هب  ار  نآ  زا  يا  هنوگ  تسا ، هدرک  میـسقت  هنوگ  هس  رب  ار  شیوخ  مالک  دنوادخ  »
.دنسانش یم  ار  اهنآ  همه  داوس ) یب  و 

يورین دراد و  فیطل  یساسحا  فاص و  ینهذ  هک  یسک  رگم  دسانـش  یمن  ار  نآ  هک  تسا  هداد  رارق  يروط  هب  ار  رگید  يا  هنوگ  و 
.تسا هدینادرگ  خارف  مالسا  يریگارف ] كرد و   ] يارب ار  نانآ  هنیس  دنوادخ  هک  یناسک  هلمج  زا  تسا ، ملاس  وا  صیخشت 

.دناد یمن  یسک  ملع  رد  ناخسار  شناگتشرف و  دنوادخ و  زج  ار  يا  هنوگ  و 

ار باتک  ملع  زا  يزیچ  دـندش  هریچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثاریم  رب  هک  یلطاب  لها  ات  تسا  هدرک  نینچ  تهج  نیدـب  و 
فرط زا   ] نانآ یتسرپرـس  هک  دـناشکب  یـسک  يوس  هب  ار  اهنآ  ناشزاین  ات  دـننکن و  اـعّدا  تسا  هدادـن  رارق  ناـنآ  يارب  دـنوادخ  هک 

راذگاو وا  هب   ] دنوادخ
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.(1)« ...دنا هدرک  یچیپرس  وا  يربنامرف  زا  هدش و 

.(2)« دنک تیانع  نآرق  رد  یتخانش  مهف و  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هک  نیا  زج  : » تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  یثیدح  رد  و 

.(3)« تسا هدرک  ریسفت  ار  ملع  همه  دمهفب  ار  نآرق  هک  نآ  ره  : » هک تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  زین 

هتکن فیاطل =(  و  تراشا ، و  ترابع ، تسا : شخب  راهچ  رب  دنوادخ  باتک  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
.قیاقح و  فیرظ ) کیراب و  ياه 

.تسا ماوع  يارب  یظفل ) راتخاس  و   ) ترابع

.تسا ّصاوخ  يارب  تراشا  و 

.تسایلوا يارب  اهیراک ) هزیر  و   ) فیاطل و 

.(4)« تسا ناربمایپ  يارب  قیاقح  و 

زا هک  نانچ   - دنرتاناد ناربمایپ  ریاس  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  اریز  دشاب ، نانآ  زا  لماک  دارفا  هعیـش و  صاوخ  ایلوا  زا  دوصقم  دیاش 
-. دیآ یم  تسد  هب  مالسلا  مهیلع  ناشیا  ثیداحا 
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تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  دزن  نآرق  ملع  همه  موس : همّدقم 

یف َنوُخِـساّرلا  و    ُ هّللا ّالا  ُهَلیوأت  ُمَلعَی  ام  َو  : » دـنوادخ لوق  هب  عجار  مالـسلاامهیلع  قداص  ای  رقاب  ماما  زا  هیواعم  نب  دـیرب  زا  یفاـک  رد 
.دناد یمن  یسک  ملع  رد  ناخسار  دنوادخ و  زج  ار  تایآ  نآ   ] لماک تسرد و  ریسفت  و   ] لیوأت هک  نآ  لاح  »(1) و  ْملِعلا

هتخاس لزان  وا  رب  ار  هچ  نآ  همه  دنوادخ  تسا ، ملع  رد  ناخـسار  نیرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  : » تسا هدمآ  نینچ 
ار نآ  لـیوأت  هک  ار  يزیچ  دـنوادخ  زگره  تسا و  هتخومآ  وا  هب  يدـعب ) قیداـصم  و   ) لـیوأت و  یقیبطت ) ياـنعم  و   ) لـیزنت تهج  زا 

.(2)« ...دنناد یم  ار  نآ  همه  زین  يو  زا  سپ  نانیشناج  ایصوا و  دومرفن و  لزان  وا  رب  دزوماین 

یم مالـسلا  مهیلع  يو  زا  سپ  ناماما  نانمؤم و  ریما  ملع : رد  ناخـسار  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا  زا  و 
.(3)« دنشاب

ِروُدُص یف  ٌتانّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب  : » همیرک هیآ  نیا  هب  عجار  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  : » دیوگ هک  هدش  تیاور  ریـصبوبا  زا  و 
.تسا هدش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  یناسک  ياه  هنیس  رد  تسا ، ینشور  ياه  هیآ  نآرق )  ) نیا هکلب   (4)« ملِعلا اُوتوا  َنیِذَّلا 

.(5)« درک یم  هراشا  شا  هنیس  هب  دوخ  تسد  اب  هیآ ] ندناوخ  ماگنه  ]

یم مالـسلا  مهیلع  ناماما  نانیا ؛ : » دـندومرف هیآ  نیمه  هرابرد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدـبع  زیزعلادـبع  زا  و 
.(6)« دنشاب

ار َْملِعلا » اُوتوا  َنیِّذلا  ِرودُص  یف  ٌتانّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب   » هیآ نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ هک  هدمآ  ریصبوبا  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
هک دـننک  اعدا  نینچ  يدارفا  ات   ] نآرق دـلج  ود  ناـیم  ياـه  هیآ  دومرفن : دـنوادخ  دـمحموبا ! يا  ادـخ  هب  دومرف : سپـس  درک ، تئارق 

[. تسا هدش  هداد  نانآ  هب  ملع  هک  یناسک  ياه  هنیس  رد  دومرف : هکلب  تسا ، راتشون  باتک و  نیمه  تسه  هچره 
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؟ دنتسه یناسک  هچ  نانیا  موش  تیادف  متفگ : نم 

.(1) »؟ دنشاب هدوب  هک  دور  یم  راظتنا  ام  زج  یناسک  هچ  دومرف :

زا یشناد  هک  نآ   (2)« ِباتِکلا َنم  ٌملِع  ُهَْدنِع  يذَّلا  َلاق  : » هیآ هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریثک  نب  نامحرلادبع  زا  و 
.(3)« تسام دزن  باتک  ملع  همه  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دندومرف دندرک و  تئارق  ار  ...تفگ  نینچ  تشاد  باتک 

یسک دنوادخ و  وگب   (4)« باتِکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ینَیب َو  ادیِهَـش    ِ هّللاب یفَک  ُْلق  : » هیآ : » دیوگ هک  تسا  هیواعم  نب  دیرب  زا  و 
دوصقم دومرف : مدـناوخ ، مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  ار ] هیآ   ] .تسا یفاک  امـش  نم و  نیب  یهاوگ  يارب  تسا ، باـتک  ملع  وا  دزن  هک 

.(5)« دشاب یم  ام  نیرتهب  نیرترب و  نیلوا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  و  مییام ، دنوادخ 

یم ام  دزن  باتک  ملع  همه  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  یثیدح  نمض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدس  زا  و 
.(6)« تسام دزن  باتک  ملع  همه  هک  دنگوس  ادخ  هب  دشاب ،

اذا ِلـیّللا  َو  : » دـنوادخ لوـق  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  قـیرط  زا  دوـخ  ریـسفت  رد  یمق  مـیهاربا  نـب  یلع  و 
.دناشوپ یم  ورف  هک  یماگنه  بش  هب  دنگوس   (7)« یشْغَی

نآرق رد  و  دومرف :- هک  اجنآ  ات   - دیناشوپب دوخ  تلود  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  یمود  نامه  اجنیا  رد  بش  : » دومرف
ار نآ  ام  تسا و  هداد  رارق  باطخ  دروم  نآ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  دـنوادخ  و  تسا ، هدـش  هدز  اه  لاثم  ناـمدرم  يارب 

.(8)« دناد یمن  ار  نآ  ام  زج  میناد و  یم 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  باتک  رد  و 

دزن همه  نطاـب  رهاـظ و  زا  نآرق  ملع  دـنک  اـعّدا  دـناوت  یمن  يدـحا  چـیه  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیتـسار  [ي  ایـصوا زج  هـب  »
.(9)« تسوا
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مراهچ همّدقم 

.نآرق هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خسان و  علطم ؛ ّدح و  نطب ؛ رهظ و  لیوأت ؛ لیزنت و 

: دینک هّجوت  هراب  نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  هب 

هیلع رقاب  ماما  زا  : » دـیوگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  کیره  ظافلا ، رد  یتواـفت  كدـنا  اـب  یقرب  یـشاّیع و 
تیادف مدرک : ضرع  داد ، نم  هب  يرگید  خساپ  مدیـسرپ  مّود  راب  سپـس  داد ، خـساپ  نم  هب  مدیـسرپ ، نآرق  ریـسفت  زا  يزیچ  مالـسلا 

؟ دیدرک نایب  يرگید  خساپ  عوضوم  نیمه  رد  نیا  زا  شیپ  موش ،

ار نورب ] و   ] رهظ تسه و  يرهظ  مه  نطب و  مه  نورد ] و   ] نطب يارب  تسه و  ینطب  ار  نآرق  هک  یتـسار  هب  رباـج ! يا  دومرف : نم  هب 
هرابرد شلوا  هیآ  کی  هک  تسین ؛ مدرم  ياه  لقع  زا  رترود  يزیچ  چـیه  نآرق  ریـسفت  هب  تبـسن  و  رباج ! يا  .تسا  رگید  ینورب  زین 

.(1)« تسا قیبطت  هیجوت و  لباق  هجو  دنچ  رب  هک  تسا  هتسویپ  ینخس  لاح  نیا  اب  تسا ، رگید  يزیچ  هرابرد  شرخآ  تسا و  يزیچ 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  هدمآ  تیاور  هّماع  قیرط  زا  و 

.(2)« تسا یعلطم  ّدح و  ار  فرح  ره  دراد و  ینورد  نورب و  يا  هیآ  ره  تسا ، هدیدرگ  لزان  شخب ) فرح =(  تفه  رب  نآرق  »

تفه اـت  تسا  رگید  نطب  زین  ار  نآ  نـطب  و  دراد ) ینورد  نوریب و  و   ) تـسه ینطب  رهظ و  ار  نآرق  : » هـک تـسا  رگید  تـیاور  رد  و 
.(3)« نطب

.(4)« تسا علطم  ّدح و  نطب و  رهظ و  نآرق  يارب  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  و 

رهظ : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  دوخ  دنس  هب  یشاّیع  و 
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هک دنتـسه  یناسک  نآ  ینورد ] يامن  و   ] نطب و  تسا ؛ هدـمآ  دورف  نانآ  هرابرد  نآرق  هک  دنتـسه  یناـسک  نآرق  ینوریب ] تمـسق  [و 
.(1)« دنا هداد  ماجنا  ار  نانآ  لامعا  دننامه 

: تفگ هک  هدرک  لقن  راسی  نب  لیضف  زا  دوخ  دنس  هب  و 

چیه و  تسه ، ینطب  رهظ و  ار  نآ  هک  رگم  تسین  نآرقرد  يا  هیآ  چیه  : » هک مدیـسرپ  تیاور  نیا  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  »
؟ تسیچ روظنم  تسه » ینطب  رهظ و  ار  نآ  : » دیامرف هک  نیا  زا  دراد » یعلطم  ّدح و  هک  نیا  زج  تسین  نآرق  رد  یفرح 

هک تسا  نآ  یجراخ ] ینیع و  قادـصم  و   ] لیوأت نآ  نطب  و  تسا ، نآ  هیامن ] و   ] لیزنت نآ  نوریب ] و   ] رهظ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
یم ققحت  دسر  ارف  شتقو  هچ  نآ  ره  تسا ، هدنور  هام  دیشروخ و  نوچمه  تسا ، هدماین  زونه  رگید  یخرب  هتشذگ و  اهنآ  زا  یخرب 

یمن ملع ، رد  ناخـسار  دنوادخ و  زج  ار  لیوأت  »(2) و  ْملِعلا یف  َنوُخِـساّرلا  َو    ُ هّللا ّالا  ُهَلیوأت  ُمَْلعَی  ام  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  دـبای ،
.(3)« میناد یم  ار  نآ  ام  .دناد 

(4) .تسا هدش  تیاور  یتوافت  كدنا  اب  زین  تاجردلا  رئاصب  رد 

[ تسا لیوأت  لیزنت و  نامه  عّلطم  ّدح و  ]

دشاب و هدوب  يدنلب  زا  ییاسانـش  عالّطا و  هاگیاج  ناکم  مسا  دوش و  هدناوخ  دـیدشت  هب  علّطُم »  » هژاو دور  یم  لامتحا  دـیوگ : ّفلؤم 
.دشاب نتفر  الاب  لحم  ینعم  هب  دیدشت  نودب  ای 

یم رهظ  لیزنت و  ینعم  هب  کـیدزن  ّدـح  ینعم  هک  روط  ناـمه  تسا ، نطب  لـیوأت و  ینعم  هب  کـیدزن  نآ  ینعم  لـصاح  : » دـنا هتفگ 
.(5)« دشاب

مه و زا  ادـج  ياه  هملک  ای  تاملک ، فورح و  نوچمه  بّکرم  درفم و  ءایـشا  زا  کیره  هک  تسا  نآ  رگنایب  فیرـش  ثیدـح  ایوگ 
رثا رب  ریخا  هنوگ  نیا  هک  دودحمان  یّلک و  یناعم  یئزج و  دودحم  یناعم  دنهد : یم  ناشن  ار  ینعم  هنوگود  هتسویپ  مه  هب  ياه  هلمج 

یّلک هدعاق  مکح و  قیبطت  رد  هک  یصخش  ياه  یگژیو  زا  صاخشا  دراوم و  يزاسادج 
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تـسا هدـش  لزان  اهنآ  هرابرد  هیآ  هک  یناـسک  نوچ  تشذـگ ، نیـشیپ  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  دـیآ ، یم  تسد  هب  دـنرادن  یتیلخدـم 
تـسا یکرتشم  هجو  نامه  مکح  كالم  و  درادن ، ناشیا  هب  تبـسن  هیآ  مکح  رد  یتّیلخدم  هنوگ  چیه  هک  دـنا  هتـشاد  ییاه  یگژیو 

.دبای قُّقحت  دهد  ماجنا  ار  اهنآ  لامعا  هباشم  هک  یسک  نآ  ره  اهنآ و  رد  هک 

هک هام  دیـشروخ و  دننام  ددرگ ، یم  قبطنم  اهنآ  یمامت  رب  دریگ و  یم  ارف  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  دارفا  همه  یّلک  هدـعاق  کی  نیاربانب 
ربارب تهج  زا  فالتخا  هکلب  تسین ، هام  دیـشروخ و  شبات  رد  یتوافت  دـنزاس و  یم  راکـشآ  كانبات و  ار  شیوخ  ربارب  ماسجا  همه 

.دشاب یم  اهنآ  اب  ماسجا  ندش 

مکح كالم  نامه  هک  تسا  یّلک  ناونع  کی  زا  هتفرگرب  تسا  قبطنم  یقیقح  یئزج  عوضوم  کی  رب  هک  مکح  ای  ربخ  ره  نینچمه 
مکح نآ  رد  يریثأت  چـیه  دـنزاس  یم  زیامتم  صّخـشم و  ار  عوضوم  نآ  هک  ییاه  یگژیو  ریاـس  تسا و  لیدـبت  رییغت و  لـباقریغ  و 

.دنرادن

و  ] اـه لاـثم  تقیقح  رد  نآرق  : » تـسا هدـمآ  نـینچ  تشذـگ - رتـشیپ  هـک   - سینخ نـب  یّلعم  تـیاور  رد  تـهج  نـیمه  زا  دـیاش  و 
هب هک  یناسک  نامه  دننک ، یم  توالت  قح  هب  ار  نآ  هک  یهورگ  يارب  اهنآ و  ریغ  هن  دنراد ، ملع  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاهدامن ]

.(1)« ...دنسانش یم  ار  نآ  دنراد و  نامیا  نآ 

.(2)« تسا هدش  هدز  اه  لَثَم  نامدرم  يارب  نآرق  رد  و  : » تسا هدمآ  ملسم  نب  دمحم  تیاور  رد  و 

هدوب یّـصاخ  تهج  رد  یلّوا  تلاح  دـننامه  هباشم و  مّود  تلاح  هک  دور  یم  راک  هب  انعم  نیدـب  لَـثَم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  اریز 
.تسا نّیعم  مکح  زارت  رایعم و  صاخ  تهج  نامه  هک  دشاب 

هَّنَجلا ِلُخدا  : » هدش هتفگ  وا  هب  هک  تسا  یقیقح  یئزج  یـصخش  تسا  هدرک  دای  وا  زا  سی  هروس  رد  دـنوادخ  هک  ینمؤم  لاثم : يارب 
[. ما هتفای  یماقم  هچ  هک   ] دنتسناد یم  نم  موق  شاک  يا  تفگ : وش  لخاد  تشهب  هب   (3)« نومَْلعَی یموَق  َْتَیل  ای  لاق 
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نوچمه  - دـشاب یم  هتـسیاش  ياهراک  نامیا و  نامه  دوش  یم  طوبرم  « وش لخاد  تشهب  هب  هنجلا / لخدا   » صاخ باطخ  هب  هچنآ  اّما 
تـشهب هب  لوخد  مکح  باطخ و  نآ  اب  وا  بسن  مان و  تسوپ و  گنر  هفایق و  اـّما  ...و - ادـخ  هار  رد  اـهرازآ  لـمحت  اـی  موق  توعد 

.درادن یطابترا 

.دشاب و هتشاد  ار  وا  لمع  دننام  هک  تسا  یسک  ره  هیآ  لیوأت  تسا و  نّیعم  صاخ و  درم  نامه  هیآ  نیتسخن  قیبطت  لیزنت و  نیاربانب 
یم هتفگ  وا  هب  دـهد  ماجنا  ار  یلامعا  نینچ  دروآ و  نامیا  سکره  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ار  یّلک  هدـعاق  کی  هیآ  نیا  لیوأت  زا 
نیا دـشاب  فاصوا  نیا  اب  هک  نآ  ره  دـمآ  دـنهاوخ  هدـنیآ  رد  ای  دـنا  هدوب  نیـشیپ  ياه  نامز  رد  هک  یناسک  زا  هنجلا » لـخدا  : » دوش

.دوب دهاوخ  وا  لاح  لماش  مکح 

هب میکح  نامقل  هک  نانچ  دننک ، یم  نایب  یئزج  ياه  لاثم  نمـض  ار  یّلک  روما  هک  تسا  نیمه  ناروشناد  نادنمدرخ و  هویـش  يرآ ،
.(1)  «ِ هّللاب كِرُْشت  َّیَُنب ال  ای  : » دیوگ یم  شدنزرف 

تسا كرش  هانگ  ملظ و  یگرزب  تهج  زا  نامقل  يداشرا  یهن  اّما  تسا  نیعم  صخـش  کی  هک  تسوا  دنزرف  نامقل  بطاخم  هچرگ 
دودحم دـنزرف  نآ  هب  مکح  نیا  اّما  دوشب ، یملظ  نینچ  راچد  شدـنزرف  هک  دوبن  لیام  دـنزرف  هب  ینابرهم  تدـش  زا  نامقل  هک  نیا  و 

یعقاو ناونع  نآ  لومـشم  تسا  نامقل  هقالع  رهم و  دروم  دشاب و  یگرزب  ملظ  شندـیزرو  كرـش  هک  یـصخش  نآ  ره  هکلب  تسین 
.دریگ یم  رارق  یهن 

طرش دوش ، یهن  نآ  زا  تسا  راوازس  هک  يروآ  رظن  رد  ار  كرش )  ) لعف نآ  دوخ  ییامن و  اّزجم  شا  هدننک  یهن  زا  ار  یهن  رگا  الاح 
تسیاب یم  دشاب  یگرزب  ملظ  شندیزرو  كرش  هچ  نآ  ره  دوش : یم  نینچ  هّیـضق  نآ  یقطنم  تروص  و  ددرگ ، یم  طقاس  ینابرهم 

.داد رادشه  درک و  زیهرپ  نآ  زا 

هب هجیتـن  نیا  تسا ، هتفاـی  رودـص  وا  زا  ینخـس  نینچ  هک  هدوب  میکح  يدرم  ناـمقل  هک  ینک  هظحـالم  ار  تهج  نیا  هک  یماـگنه  و 
.دراد یم  زاب  دنک و  یم  یهن  يزرو  كرش  زا  دشاب  میکح  سکره  هک  دیآ  یم  تسد 

هجیتن نینچ  تسا ، لـقع  تفـص  تمکح  هک  ییاـمن  روصت  و  ینک ، ادـج  یکیزیف  یجراـخ  دوجو  زا  ار  میکح  ناونع  هاـگره  سپس 
هک تسا  یمیکح  نامه  لقع  هک  تفرگ  یهاوخ 
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لقع تهج  زا  هدش  رداص  نامقل  يوس  زا  هک  يرادشه  دنک و  یم  یهن  نآ  زا  درامـش و  یم  دودرم  شندوب  ملظ  ببـس  هب  ار  كرش 
.دنک یم  یهن  كرش  زا  يراوتسا  تمکح و  هب  فصتم  لقع  هک : دریگ  یم  دوخ  یتروص  نینچ  یقطنم  هیضق  تسوا و  درخ  و 

تسا يدوجوم  ره  وا  بطاخم  دراد و  ار  هظعوم  نیمه  يا  هنازرف  لقاع  ره  و  دهد ، یم  زردنا  هنوگ  نیا  هک  تسا  ینامقل  لقع ؛ سپ 
زا دوجوم  نآ  هاوخ  دزاس  ملظ  هیام  ار  شندیزرو  كرش  هک  دشاب  یتافص  هب  فصتم  هتشاد و  ار  كرـش  لعف  زا  یهن  تیحالـص  هک 

.ناگدنیآ ای  دشاب  ناگتشذگ 

.تسا یگرزب  ملظ  هک  نیا  تهج  زا  تسا  كرش  نامه  هنع  یهنم  و 

.دبای ققحت  هک  یموهفم  ره  رد  تسا  گرزب  ملظ  نامه  یعقاو  ناونع  هک : نیا  هجیتن 

.تسه ییانعم  یشقن  تروص و  ره  يارب  و  دراد ، یتقیقح  ملاوع  نآ  زا  کیره  رد  یش ء  ره  تسا و  رایـسب  دوجو  ملاوع  هک  نادب  و 
رد زین  ار  اهنآ  ورملق  ملاوع و  ّتیعـضو  یتسناد ، فلتخم  بتارم  رد  ار  یّلک  یئزج و  میهافم  ّتیعـضو  یگنوگچ  هک  هنوگ  ناـمه  و 

.دنریگ یم  لکش  ریذپانف ، ای  رادیاپ  عیرس ؛ ای  دنک  گرزب ؛ ای  کچوک  ملاوع  نآ  رد  هک  جنسب ، یجراخ  قیبطت 

درخ لـقع و  لـّیخت و  مهو و  رد  زین  كرتشم ، ّسح  ینوریب و  ناـهج  زا  کـیره  رد  هّللادـبع - لاـثم  ضرف  رب   - درف کـی  هک  ناـنچ 
-. تفای ناوت  یم  نآ  يارب  ملاوع  نیا  رد  هک  ییاه  یگنوگچ  بتارم و  زا  رظن  فرص  اب   - دراد ّصاخ  يدوجو 

ای موهفم  انعم و  صاخ و  هاگیاج  ملاوع  نآ  زا  کـیره  رد  دـنراد و  یبتارم  نینچ  نوگاـنوگ  ملاوع  رد  زین  میرک  نآرق  تاـیآ  اـیوگ 
نآرق رد  زیچ  همه  يرگنشور  تسا و  یهلا  ماکحا  لاعفا و  تیاکح  میرک  نآرق  هک  اریز  تسه ، اهنآ  يارب  ینّیعم  قابطنا  قادصم و 

هب ددرگ ، قبطنم  ملاوـع  یماـمت  رد  هک  دـشاب  يا  هنوـگ  هب  دادـیور  ره  زا  نآرق  تیاـکح  هک  تسین  تقیقح  زا  رود  نیارباـنب  تسا ،
.دوش هتخانش  تیاعر و  ملاوع  زا  کیره  اب  بسانتم  يانعم  هک  نآ  طرش 

ملاع نآ  رد  لتق  تبـسن  یلو  تسا ، یّلک  لهج  وا  نمـشد  لقع و  نامه  ربمایپ  تادّرجم ؛ ملاـع  رد  هک  ربماـیپ  هب  لـتق  تبـسن  دـننام :
قداص ماسجا  دروم  رد  لـتق  هکلب  دوش ، یمن  عقاو  حاورا  رب  یّـسح  لـتق  هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  نآ  راـثآ  اـهرادومن و  رد  هکلب  تسین 

هک تسا 
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.دنشاب یم  حاورا  رگنایامن 

رابخا تایآ و  رد  هک  تملظ  رون و  دـننام : دـشاب ، تقیقح  ملاوع  ریاس  رد  اّما  زاجم ، سح ] و   ] تداهـش ملاع  رد  ظفل  کی  هک  اسب  و 
.تسا هتفر  راک  هب  رایسب  نیفّلکم  دروم  رد 

نامیا هک  تسا  یناسک  تسرپرس  دنوادخ  »(1) ؛ روُّنلا یلإ  تاُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َنیذلا  ُّیلو  هّللا  : » دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ 
[. دوش یم  نومنهر  و   ] درب یم  نوریب  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  ار  نانآ  دنا ، هدروآ 

یکیرات هب  تهباشم  تهج  زا  اـنعم  نیا  .تسا و  شیوخ  دـسافم  حـلاصم و  نتخانـشن  لـهج و  ياـنعم  هب  رهاـظ  رد  تاـملظ  هک  اریز 
.تسا یقیقح  يانعم  رگید  ملاوع  یضعب  خزرب و  لاثم و  ملاع  رد  یلو  تسا  يزاجم  يانعم 

ترخآ يارـس  خزرب و  ملاع  رد  هک  مدرم  لامعا  دـننام  تسا ، رهوج  رگید  ملاـع  رد  ضَرَع و  ملاـع  کـی  رد  یـش ء  کـی  یهاـگ  و 
[. دریگ یم  دوخ  هب  یتشز  ای  ابیز  تروص  و   ] دوش یم  مّسجم 

[ نافراع زا  یکی  راتفگ  رد  نآرق  ریسفت  بتارم  ]

ِنطاب و  لیوأت ؛ و  نطاب ، ِنطاب  و  نطاـب ؛ رهاـظ و  ِرهاـظ  و  رهاـظ ؛ تسا : هدرمـشرب  ریـسفت  يارب  يا  هناگـشش  بتارم  ناـفراع  زا  یکی 
: تسا هدومرف  نینچ  بتارم  نیا  حرش  حیضوت و  رد  يو  .لیوأت 

زا ینعی  هملک -  یلـصا  راتخاس  هشیر و  زا  هک  تسا  نآ  رهاظ  ِرهاظ  اّما  درادـن ] حرـش  هب  يزاین  و   ] تسا هدـش  هتخانـش  رهاظ  يانعم  »
لوق رد  هکنانچ  دـشاب ، تغل  لـها  فـالخرب  دـنچره  دـیآ  یم  رظن  رد  نآ  زا  یـصاخ  ياـنعم  دوش و  یم  هتفرگرب   - هژاو نآ  فورح 

اه هوک  زا  هک  دومن  ماهلا  لسع  روبنز  هب  وت  راگدرورپ  و  »(2) ؛ اتُوُیب ِلابِجلا  َنِم  يذختا  ْنا  ِلحَّنلا  یلإ  َکُّبَر  یحوا  َو  : » یلاعت يادخ 
...ریگرب ییاه  هناخ 

.تسا هدش  هتخانش  فورعم و  ییانعم  هوک ) عمج  اه  هوک  لبج =(  عمج  لابج  تسا : نینچ  رهاظ  ریسفت  رد 

.تشرس تعیبط و  ینعی  هِّلبِج  عمج  لابج  رهاظ : ِرهاظ  ریسفت  رد 
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.ناسناریغ ناسنا و  یناویح  ياهدبلاک  زا  تسا  ترابع  لابج  لیوأت : ِریسفت  رد  و 

[. تسا لسع  روبنز  نآ  و   ] تسا هدش  هتخانش  فورعم و  رهاظ  رد  لحن  و 

.دنشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نطاب : رد  و 

.تسا ناروشناد  املع و  سوفن  لیوأت : رد  و 

: تسا هدومرف  دـنوادخ  هکنانچ  دـنراد ، ییاناوت  کین - شنیزگ  ینعی   - لاحتنا رب  هک  ییاه ] هشیدـنا  و   ] اـه ناـج  رهاـظ  ِرهاـظ  رد  و 
«. ...کبر یحوا  و  : » دنوادخ لوق  هنیرق  هب   (1)« هَنَسْحأ َنوُعَبّتیَف  »

ریما هکنانچ  دشابن ، دوصقم  رهاظ  رد  هک  ینک  هیجوت  يرگید  يانعم  يوس  هب  شرهاظ  زا  ار  ینخـس  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  لیوأت  و 
: دومرف فیرشلا  هجرف  هّللا  لجع  مئاق  ترضح  مایق  نایب  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

«. دش دهاوخ  زاین  یب  يرگید  ملع  زا  نانآ  زا  کیره  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ، دنهاوخ  تسد  یهاگآ  ملع و  زا  یماقم  هچ  هب  «و 

: دومرف همادا ] رد   ] مالسلا هیلع  ماما 

یم زاین  یب  شا  هدرتسگ  تمحر  اـب  ار  کـیره   (2)« ِِهتَعَـس نم  اّلک    ُ هّللا نغی  : » هک تسا  لاـعتم  دـنوادخ  لوق  لـیوأت  زور  نآ  رد  «و 
.(3)« دزاس

ََرت َْملا  : » دـنوادخ لوق  هرابرد  هک  روط  نامه  دـبای ، یم  نایرج  نآرد  نطاب  يانعم  ساسارب  یلو  تسا ، هنوگ  نیمه  زین  لـیوأت  نطاـب 
ار ناتیاه  تسد  دش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  یناسک  يا  هدـیدن  ایآ  »(4) ؛ هاکزلا اوتآ  هالـصلا و  اوُمیقا  ْمُکَیِدیأ َو  اوُّفک  مَُهل  َلیق  َنیذَّلا  یلإ 

.دیزادرپب تاکز  دیزاس و  اپرب  ار  زامن  دیرادب و  هاگن 

زا تسد  تفای  روتسد  هک  تسا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترضح  وا  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
.دومرف ار  بلطم  نیا  هب  کیدزن  ای  دیامن » حلص  درادب و  گنج 

...دش بجاو  اهنآ  رب   ] داهج و   ] گنج هک  یماگنه  سپ  ُلاتِقلا ؛» ُمِهیَلَع  َِبتُک  اّملف  »

تبث هتشون و  ترضح  نآ  رب  ندیگنج  هک  تسا  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  ترـضح  وا  : » دومرف مالـسلا ]  هیلع  قداص  ماما  ]
تکرح ترضح  نآ  اب  نیمز  لها  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، هدش 
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.(1)« دندش یم  هتشک  هتبلا  دندرک ، یم 

.درادن نایرج  برع  تغل  رهاظ  هب  یلو  دشاب ، یم  لیوأت  نورد  نطاب و  هک  اریز  تسا ، نطاب  لیوأت  هک  نک  ّتقد  ار  ینعم  نیا 

.میدرک شرافس  شنیدلاو  هب  تبسن  ندرک  یکین  هب  ار  ناسنا  و  »(2) ؛ انسُح ِهیَِدلاِوب  َناسنإلا  انیّصَو  َو  : » دنوادخ لوق  رد  زین 

مالسلاامهیلع نیسح  نسح و  نیدلاو :  ] زا دوصقم   ] و تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناسنا   ] زا دوصقم  : »] تسا هدش  تیاور 
.(3)« دشاب یم 

.دراد ییاه  هار  هک  نامسآ  هب  دنگوس  »(4) ؛ ُکبُحلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  : » دنوادخ لوق  ریسفت  رد  میهاربا  نب  تارف  قیرط  زا  یتیاور  رد  و 

هیلع یلع  ُکبُح : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامـسآ :) ءامـس =(  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  زا 
.(5)« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تاذ  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  تسا ، مالسلا 

ار شنارای  دزیخاپب  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق  ترضح  هاگره  تسا : هدش  تیاور  هک  نانچ  تسین ، اور  نطاب  ِنطاب  ریسفت  نایب  اّما  و 
نم اب  ...نانچ  نینچ و  رب  دـیامرف : یم  نانآ  هب  دـننک ، یم  تباـجا  دـهاوخ ، تعیب  ناـنآ  زا  دـنوش ، یم  عمج  وا  دزن  دـناوخ و  یم  ارف 

.دییامن تعیب 

رد اهنآ  سپ  دنام ، یمن  یسک  بیقن  هدزای  حیسم و  ترضح  زج  دنوش و  یم  هدنکارپ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  فارطا  زا  اهنآ  یلو 
زا هک  طیارش  نامه  اب  دنیآ و  یم  بانج  نآ  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دنبای ، یمن  ترـضح  نآ  زج  یهانپ  چیه  دننک و  یم  شدرگ  نیمز 

.دننک یم  تعیب  دهاوخ  یم  ناشیا 

دهاوخ ناشیا  هب  هک  يا  هملک  نآ  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تسا  نطاـب  ِنطاـب  زا  یـشخب  نآ  و 
.(6)« مناد یم  ار  دنزرو  یم  رفک  نآ  هب  تفگ و 

[ فیرصت فرحا و  لصو و  لصف و  لاثما ، ننس و  خوسنم ، خسان و  هباشتم ، مکحم و  ]

، دنک تلالد  دوصقم  يانعم  رب  رهاظ  هب  ای  تحارص  هب  هک  تسا  ینخس  ارهاظ  مکُحم :
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- دشاب يراتفگ  یلاح و  نیارق  هطساو  هب  دنچره  ، - دیمهف ناوتب  ار  هدنیوگ  رظندروم  يانعم  مالک  رهاظ  زا  هک  يروط  هب 

زا يرایـسب  رب  انب  هعّطقم  فورح  دننام : دشابن ، رهاظ  ییانعم  چیه  رد  هک  نیا  هاوخ  دشاب ، هتـشادن  یتلالد  نانچ  هک  تسا  نآ  هباشتم :
.اهلامتحا

»(1)؛ يوَتْسا ِشْرَعلا  یَلَع  ُنمحّرلا  : » دنوادخ لوق  دننام  تسین ، دوصقم  عقاو  رد  هک  دیآ  لایخ  مهو و  هب  نآ  زا  ییانعم  ای 

، تسا یگـشیمه  مکح  نآ  هک  دومن  یم  نینچ  رهاظ  هب  هدوب و  تباـث  ادـتبا  هک  دـنک  تلـالد  یمکح  رب  هک  تسا  يا  هیآ  خوسنم : و 
.دشاب هدش  هتشادرب  سپس 

.دراد ربرد  ار  قباس  مکح  هدننک  فرطرب  هک  تسا  نآ  خسان : و 

مدرم زا  یهورگ  : » دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملاس ، نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  ینیلک  خـیش 
َّنُه ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِکلا  َکیَلَع  َلَْزنأ  يّذلا  َوُه  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  ارچ  دنا ، هتفگ  نخس  نآرق  هب  عجار  یهاگآ  نودب 

َو   ُ هّللا ّالا  ُهَلیوأت  ُمَْلعَی  ام  ِِهلیوأت َو  َءاِغْتبا  ِهَْنتِفلا َو  َءاغتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  یف  َنیِذـّلا  اـّماف  ٌتاـِهباشَتُم  ُرَخُأ  ِباـتِکلا َو  ُّما 
اه نامه  هک  تسا  مکحم  تایآ  نآ  زا   ] یـشخب ، ] دومرف لزان  ار  باـتک  وت  رب  هک   ] يدـنوادخ  ] نآ تسوا  »(2) ؛ ِْملِعلا یف  َنوُخِساّرلا 

ناشیاه لد  رد  هک  يدارفا  سپ   ] دور یم  اهنآ  رد  نوگانوگ  ياه  لامتحا  هک   ] تسا هباشتم  رگید  یـشخب  دـشاب و  یم  باتک  ساسا 
اهنآ لیوأت  هکنآ  لاح  و  دنیامن ، ریـسفت  ار  اهنآ   ] شیوخ هاوخلد  هب   ] دننک و يزیگنا  هنتف  ات  دنور  یم  هباشتم  لابند  هب  تسه  یفارحنا 

.دناد یمن  یسک  ملع ، رد  ناخسار  دنوادخ و  زج  ار 

(3)« ...دنشاب یم  تامکحم  زا  خسان  ياه  هیآ  و  تاهباشتم ؛ زا  یشخب  خوسنم  ياه  هیآ  و 

هیآ دنچ  هب  هک  یماگنه  نایفوص ، اب  ترضح  نآ  هرظانم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص ، نب  هدعسم  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
: دومرف نینچ  دندروآ  لیلد  راثیا  دهز و  نوماریپ  نآرق  زا 

رادـیدپ تما  نیا  رد  اه  یهابت  اه و  یهارمگ  اهنآ  دروم  رد  هک  دیـسانش  یم  ار  نآرق  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  امـش  اـیآ  »
؟ تسا هدش 
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.ریخ ار  همه  اّما  میسانش ، یم  ار  تایآ  نآ  زا  یتمسق  دنتفگ : نایفوص  هورگ 

هک  ] تسا هنوگ  نیمه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  دیا ، هداتفا  هابتشا  هب  اج  نیمه  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ادخ باتک  هب  تبسن  ار  مدرم  ردقچ  و  دیراد ، يدب  کلسم  هچ  هو  دومرف :- هک  اجنآ  ات  [... - دراد هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خسان و 

ینادان ببـس  هب  و  دیا ، هدیناشک  ینادان  لهج و  هب  دـننآرق ، قیدـصت  دروم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیداحا  ّتنـس و  و 
رانک ار  اهنآ  یهن  رما و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  نآرق و  بیارغ  رد  ّربدـت  هعلاطم و  و  دـیا ، هدرمـش  دودرم  ار  اهنآ  دوخ 
یمن هک  ار  يزیچ  و  دیراذگاو ، ار  دیرادن  یهاگآ  نآ  هب  تسا و  هدش  هبتشم  امش  رب  هک  يروما  دومرف :- هک  اجنآ  ات   - ...دیا هدرازگ 

خسان و تخانـش  یپ  رد  دوب و  دیهاوخ  روذعم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیدرگ و  لیان  شاداپ  هب  ات  دیراپـسب  شلها  هب  ار  نآ  ملع  دـیناد 
لهج و زا  و  رتکیدزن ؛ دنوادخ  هب  ار  امـش  نآ ، هک  دیـسانش ، زاب  مارح  زا  ار  يادخ  لالح  و  دیـشاب ، نآرق  هباشتم  مکحم و  خوسنم و 

كدـنا ملع  لها  اّما  تسین ، كدـنا  ناهج  رد  ناداـن  هک  دـیراذگاو ، نآ  لـها  هب  ار  یناداـن  تلاـهج و  دزاـس ، یم  رترود  يربخ  یب 
.(2)« تسه يرتهاگآ ]  ] میلع صخش  یملع  بحاص  ره  زا  رترب  و  »(1) ؛ مِیلَع ٍْملِع  يذ  ِّلک  َقْوَف  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  دنتسه و 

ترضح نآ  هب  يدرم  : » هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرجه ، ینارحب  دیلولا  زا  دوخ  دنس  هب  نساحملا  باتک  رد  یقرب  و 
؟ تسا هدش  هتخانش  تسا  نآرق  رد  هچره  دییوگ : یم  هک  دیتسه  نامه  امش  تشاد : هضرع 

يوس زا  ییایوگ  لـیلد  هک  نیا  رگم  تسین  نآرق  رد  يزیچ  چـیه  ما : هتفگ  اـّما  ما ، هتفگن  يزیچ  نینچ  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
یناعم و ینطاب و  دراد و  يرهاـظ  نآرق  هتبلا  دومرف :- هک  اـجنآ  اـت   - ...دـنناد یمن  مدرم  هچنآ  زا  تسه  نآ  رب  شباـتک  رد  دـنوادخ 
هک ره  سپ  تسه ، نآرق  تایآ  رد  فیرـصت ، فرحأ و  لصو و  لصف و  اه ، لثم  اه و  تنـس  هباـشتم و  مکحم و  خوسنم و  خـسان و 

.(3)« ...تسا هتخاس  هابت  ار  نارگید  هدش و  هابت  دوخ  تسا  هتخانشان  مهبم و  نآرق  درادنپ 

نآ ریخا  هلمج  زا  دوصقم  : » تسا هدومرف  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  یلماع  ّرح  خیش 

100 ص :

.76 هیآ فسوی ، هروس  . 1 - 1
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هتخومآ ماما  زا  هک  یناـسک  دـناد و  یم  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکلب  تسین ، هتخانـشان  مهبم و  یـسک  ره  رب  نآرق  تاـیآ  هک  تسا 
.(1)« دوب دهاوخ  ضقانتم  نآ  لوا  اب  ثیدح  رخآ  هنرگ  و  دنشاب ،

نداد و ناـشن  زا  هک  يا  هنوـگ  هب  تسین  هتخانـشان  مهبم و  دوـخ  هب  دوـخ  نآرق  هک  تـسا  نآ  دوـصقم  ارهاـظ  هـکلب  دـیوگ : فـلؤم 
هب یـسک  ره  یلو  دراد ، ربرد  ار  اه  هتـساوخ  نایب  و  تسه ، نآ  رد  زیچ  همه  يرگنـشور  هکلب  دشاب ، ناوتان  شیوخ  بلاطم  ندناسر 

دننام تسا  نآ  كرد  زا  عنام  مدرم  شنیب  یمک  هک  نآرق ، دوخ  رد  لاـمجا  هن  اـهنآ ، هبترم  یهاـتوک  تهج  زا  دـبای ، یمن  تسد  نآ 
.شاّفخ مشچ و  روک  انیبان و  هب  تبسن  زور  نایم  دیشروخ 

هب وا  یهاگآ  دادعتـسا و  تیلباق و  رادقم  هب  نآرق  ياه  يرگنـشور  اه و  نایب  زا  یناسنا  ره  مهـس  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  نیاربانب 
هکلب دوش ، یمن  هدیمهف  بلطم  نیا  اب  تریاغم  فیرـش  ثیدـح  لوا  شخب  زا  و  تسا ، ینآرق  قیاقح  جارختـسا  تخانـش و  ياه  هار 
تـسه باتک  رد  هک  یلیلد  سپ  .تشاد  دـهاوخ  تلالد  ینعم  نیمه  رب  هلمج  نآ  دوخ  میریگب ، لیلد  ِفرظ  ار  شباـتک » : » ریبعت رگا 

.دراد تلالد  هک  تسا  يا  هیآ  نامه 

روط هب  نآرق  قیاـقح  تخانـش  ملع و  هک  تسین  نیا  دـنناد ] یمن  مدرم  هچنآ  زا  تراـبع : رد   ] مدرم نتـسناد  یفن  زا  دوصقم  اـیوگ  و 
هّماع هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  درک ، راکنا  ار  مکحم  ياه  هیآ  دوجو  دـیاب  هنرگ  دوش و  یفن  ماما  ریغ  زا  نآرق  همه  هب  تبـسن  یلک 

.دنرادن یسرتسد  دنبای و  یمن  هار  نآ  یفخم  لیالد  ندیمهف  هب  مدرم 

ناگدـنب و لاعفا  هباشت  تروص  رد  هک   ] دـشاب یم  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  دروخرب  راتفر و  ياـه  هنوگ  اهتّنـس » : » زا دوصقم  و 
َنیِذَّلا یف    ِ هّللا َهَّنُـس  : » تسا هدومرف  هک  نانچ  دش ، دهاوخ  رادیدپ  اهنآ  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  يدـننامه  راثآ  هباشم و  جـیاتن  اهتّما ،

.تسا هدوب  يراج  زین ]  ] امش زا  شیپ  نامدرم  دروم  رد  دنوادخ  ّتنس  نیا  »(2) ؛ لبَق ْنِم  اوَلَخ 

.دشاب بجاو  روتسد  لباقم  رد  دّکؤم  بحتسم  روتسد  قوف - ثیدح  رد   - ّتنس زا  دوصقم  هک  تسا  دیعب  و 

یناعم ندوب  هتـسویپ  مه  هب  نیـشیپ و  ياه  هلمج  هب  نخـس  ندوب  لصّتم  لـصو :] زا   ] دوصقم دـسر  یم  رظن  هب  لـصو : لـصف و  اـّما  و 
زا اه  هلمج  ییادج  لصف :]  ] .تساهنآ و

101 ص :
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هب اهرادشه  اه و  باطخ  یپ  رد  هک  ریهطت ، هیآ  دننام : تسین ، طوبرم  یلبق  مالک  هب  هک  تسا  يا  هزات  بلطم  رد  عورـش  رگیدـکی و 
نآ ینایاپ  تمـسق  نیاربانب  تساهنآ ، ریغ  هب  طوبرم  ریهطت  هیآ  باطخ  هک  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـنز 

.تسین طبترم  لصتم و  اهنآ  هب  تسا و  هدش  ادج  لصف و  یلبق  تمسق  زا  اه  باطخ 

.دشاب اه  هژاو  تایآ و  ریاس  فیرصت : نآرق و  هعّطقم  فورح  فرح ) عمج  فرحأ =(  زا : دوصقم  هک  دشاب  یمن  رظن  زا  رود  و 

یم نایب  فلتخم  ياه  هنوگ  هب  ار   ] شیوخ  ] تاـیآ »(1) ؛ تایآلا فّرـصن  : » هدمآ لاعتم  دنوادخ  لوق  رد  هک  تسا  نامه  فیرـصت  ای 
.مینک

رد ءادب  يانعم  صاخ  روط  هب  ای  تسه ، ود  ره  ینیوکت  ءادب  یعیرـشت و  خسن  لماش  هک  دوش  یم  هتفگ  ییانعم  هب  یهاگ  خسن : اّما  و 
رقاب ماما  زا  : » دیوگ حلاص  نب  لیمج  دیآ ، یم  تسد  هب  حلاص  نب  لیمج  زا  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  تیاور  زا  هک  نانچ  تسا ، رظن 

یلیوأت تایآ [  ] نیا دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .مدیسرپ   (2)« ِضرالا یندا  یف  ُموُّرلا *  ِتَِبلُغ  ملا *  : » دنوادخ لوق  هب  عجار  مالسلا  هیلع 
هب رگم  دومرف :- هک  اجنآ  ات   - ...دناد یمن  ار  نآ  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ملع  رد  ناخـسار  دنوادخ و  زج  هک  دراد 

.(3)« تسا خوسنم  خسان و  نآرق  دراد و  يریسفت  لیوأت و  تایآ  نیا  هک  متفگن  وت 

[ نآرق دودح  ]

هب هدرک  تیاور  یئاط  ضاّوع  نب  دـیمحلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  نساحملا  باتک  رد  یقرب  خیـش  هک  یثیدـح  رد  اهزرم ]  ] دودـح اّما  و 
دودـح دـننام  دراد  ییاـهزرم ] و   ] دودـح نآرق ؛ دوـمرف : یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : » دـیوگ يو  .تسا  هتفر  راـک 

.(4)« هناخ

ّدح رازه  راهچ  زامن  يارب  : » هک دراد  تلالد  هک  یتیاور  دـننام : دـشاب ، ینیوکت  یعیرـشت و  روما  رد  یناـعم  ياـهزرم  دوصقم  دـیاش 
.(5)« تسا

عناوم طیارش و  زا  دراد  يدودح  تسا  هدش  دای  نآرق  رد  هک  یماکحا  زا  کیره  هک  اریز 

102 ص :

...و تایآ 46 و 65  ماعنا ، هروس  . 1 - 1
تایآ 1-3. مور ، هروس  . 2 - 2

ثیدح 397. یفاکلا 8/269 ، . 3 - 3
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.هریغ یلاح و  یناکم و  ینامز و  ياهدیق  و 

.دوب دهاوخن  نوریب  اهنآ  زا  هک  دراد  یصاخ  نییآ  هویش و  بیترت و  دودح و  دنوادخ  لاعفا  زین 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  و 

و تسا ، توالت  رهاظ : .علطم  ّدـح و  نطاب و  رهاظ و  تسه : نآ  يارب  ینعم  هنوگ ]  ] راهچ هک  نیا  زج  تسین  نآرق  رد  يا  هیآ  چـیه  »
.(1)« تسا نآ  هب  دّبعت  زا  دنوادخ  دوصقم  علطم : و  مارح ، لالح و  ماکحا  ّدح : و  ندیمهف ، نطاب :

[ تسویپ ]

.تسا هدروآ  رباج  نب  لیعامسا  زا  شدوخ  دنـس  هب  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  خیـش  هک  میهد  یم  نایاپ  یتیاور  لقن  اب  ار  همّدقم  نیا 
: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلاامهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ماما  ترضح  زا  دیوگ : لیعامسا 

يربمایپ هک  داد  همتاخ  وا  هب  ار  ناربمایپ  تخیگنارب و  يربمایپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  گرزب  كاپ و  دـنوادخ  »
، دوب دهاوخن  یباتک  نآ  زا  دعب  هک  داد  نایاپ  نآ  هب  ار  ینامـسآ ] [ي  اهباتک داتـسرف و  ورف  وا  رب  یباتک  و  تسین ، ترـضح  نآ  زا  دعب 
مارح و تماـیق  زور  اـت  نآ  ِمارح  تساور و  لـالح و  تماـیق  زور  اـت  نآ  ِلـالح  سپ  تشاد ، رّرقم  نییبت و  نآ  رد  ار  مارح  لـالح و 

.تسا نآ  رد  دمآ  دنهاوخ  امش  زا  دعب  هک  نانآ  دنا و  هدوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  مهم ]  ] ربخ هدمآ و  نآ  رد  امش  نییآ  تساوران ،

هک نآ  لاح  دنتشاذگاو و  ار  نانآ  مدرم  اّما  داد ، رارق  شنانیشناج  رد  هنادواج  یملع  تروص  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و 
دندرک يوریپ  نارگید  زا  و  دندناسر ، لتق  هب  ار  نانآ  سپـس  دندنادرگ ، يور  ناشیا  زا  .دنـشاب  یم  نامز  ره  مدرم  رب  ناهاوگ  ناشیا 

اب تخادرپ ، نانآ  مولع  بلط  هب  تخاس و  راکشآ  ار  رمالا  یلوا  تیالو  سکره  هک  اجنآ  ات  دندرک ، تعاطا  لماک  روط  هب  اهنآ  زا  و 
و دندرک ] اجباج  ار  اهنآ  یناعم  و   ] دندز رگید  ضعب  هب  ار  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  هک  اریز  دندومن ، يزرو  هنیک  دندرک و  ینمـشد  وا 

جاجتحا تسا  ّماع  هک  نیا  روصت  اب  صاخ  ياه  هیآ  هب  دندروآ و  لیلد  دنشاب  یم  خسان  هک  نیا  نامگ  هب  خوسنم  ياه  هیآ  هب 
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زاغآ و هب  دنتفگ و  كرت  ار  دوب  هدیسر  نآ  لیوأت  رد  هک ] يربتعم  ثیداحا  و   ] ّتنس دنتسناد و  يدروم  رد  ار  يا  هیآ  لّوا  .دندرک و 
هارمگ دندش و  هارمگ  اذل  دنتفرگن ، ارف  شلها  زا  ار  نآ  هک  اریز  دنتخانشن ، ار  مالک  ياهدربراک  دندرکن و  هاگن  تسرد  نخس  نایاپ 

.دنتخاس

صیخرت دراوم  هباشتم و  زا  ار  مکحم  ماع و  زا  ار  صاخ  خوسنم و  زا  ار  خسان  سکره  هک  درآ - تمحر  امش  رب  ناتیادخ   - دینادب و 
رد هتسویپ  مه  هب  ای  ادج  مه  زا  ظافلا  تهج  زا  هک  یبلاطم  لوزن و  بابـسا  یندم و  یّکم و  بجاو و  یمازلا و  دراوم  زا  ار  زاجم ] [و 

نطاب و رهاظ و  فرژ و  هتفای و  حیـضوت  ریخأت و  میدـقت و  تسا و  نآ  رد  ردـق  اضق و  ملع  زا  هچنآ  دراد و  ماهبا  یگدـیچیپ و  نآرق 
دعب ام  رب  اما  تسا  لبق  هب  طوبرم  هک  یتفـص  و  مکح ، لومـشم  انثتـسا و  دراوم  و  لصو ، عطق و  خـساپ و  شـسرپ و  ماجرف و  زاغآ و 

زا روظنم  و  ماکحا ، يرازگ و  نوناق  تایآ  و  تسا ، هدـمآ  صیخرت  ای  بوجو  اـی  لیـصفت ، اـی  دـیکأت ، يارب  هچ  نآ  و  دراد ، تلـالد 
هیآ ای  نیشیپ  ظافلا  رب  هک  ییاه  هلمج  تسا و  هتسویپ  مه  هب  هک  ییاه  هلمج  و  دندش - هابت  نآ  ینعم  رد  نادحلم  هک   - مارح لالح و 

.تسین نآرق  لها  زا  نآرق و  هب  ملاع  دشاب ] هتشادن  یهاگآ  اهنآ  هب  دسانشن و  ار  اهنیا  سکره   ] دوش یم  ریسفت  يدعب  ياه 

لوسر ادخ و  رب  هک  تسا  رگدیدرت  ییوگغورد  یسک  نینچ  دوش ، یعّدم  ار  روما  نیا  زا  عالطا  لیلد  نودب  يا  هدننکاعّدا  هاگره  و 
-: دیوگ يوار  هک  اجنآ  ات   - ...تسا هاگیاج  نیرتدب  هک  دوب  دهاوخ  خزود  شهاگیاج  هتسب و  ارتفا 

خـسن ار  نآ  يزیچ  هک  تسا  نآ  مکحم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دندیـسرپ ، ادـخ  باـتک  زا  مکحم  ریـسفت  هب  عـجار  سپس 
.دشاب هدرکن 

تسوا  (1)« ...تاِهباشَتُم ُرَخُأ  ِباتِکلا َو  ُّما  َّنُه  ٌتامَکُحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِکلا  َکیَلَع  َلَزنأ  يِذَّلا  َوُه  : » دـنوادخ لوق  ینعم  تسا  نیا  و 
رگید یـشخب  و  دنـشاب ، یم  باتک  ساسا  اهنآ  هک  تسا  مکحم  تایآ  نآ  زا  یـشخب  داتـسرف  ورف  وت  رب  ار  نآرق  هک  يدنوادخ ]  ] نآ

.تسا هباشتم 

دوخ شیپ  زا  اذـل  دنتخانـشن ، ار  نآ  تقیقح  دـنتفاین و  یهاگآ  نآ  يانعم  رب  هک  اریز  دـندش ، هابت  هباـشتم  دروم  رد  طـقف  ناـمدرم  و 
نامرف و  دـندید ، زاین  یب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانیـشناج  هب  هعجارم  ندیـسرپ و  زا  دـنتخادرپ و  نآ  يارب  ییاه  لـیوأت 

.(2)« دندنکفا رس  تشپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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نآرق تایآ  یّلک  يدنب  میسقت  مجنپ : همّدقم 

: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  ياهدنس  هب  یشاّیع  ریسفت  یفاک و  رد 

لَثَم اه و  ّتنـس  مراهچ  کی  و  ام ؛ نانمـشد  هرابرد  مراهچ  کی  و  ام ؛ هرابرد  مراهچ  کی  تسا : هدـش  لزاـن  شخب  راـهچ  رب  نآرق  »
نآرق سیفن  زغن و  بلاطم  و  تسا :- هدوزفا  نایاپ  رد  یـشاّیع  ریـسفت  رد  و   - .تسا ماکحا  تاروتـسد و  نآ  مراهچ  کـی  و  تساـه ؛

.(1)« تسا ام  يارب 

رب نآرق  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  زا  دیوگ : هک  دنا  هدروآ  تیاور  هتاُبن  نب  غبصا  زا  دوخ  دنـس  هب  زین 
ماکحا فیلاکت و  موس  کی  و  اه ؛ لثم  اه و  ّتنس  مّوس  کی  و  تسا ؛ ام  نانمشد  ام و  هرابرد  مّوس  کی  تسا : هدمآ  دورف  شخب  هس 

(2) «. تسا

راهچ رب  نآرق  هتبلا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هک  هدش  لقن  یلزاغملا  نبا  زا  و 
مراهچ کی  دـشاب و  یم  تاّیهنم  مراهچ  کی  تسا و  تیبلا  لها  ام  هرابرد  صاخ  روط  هب  نآ  مراهچ  کی  تسا : هتفاـی  لوزن  شخب 

لزان ام  هرابرد  ار  نآرق  دننام  یب  سیفن و  تایآ  دـنوادخ  و  دوش ] یم  زین  تاید  دودـح و  ثرا و  لماش  هک   ] تسا ماکحا  ضئارف و 
.(3)« تخاس

: تسا هدـیدرگ  لزان  شخب  هس  رب  نآرق ؛ : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  همیثخ  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشاّیع  و 
ّتنس و مّوس  کی  دنا و  هدوب  ام  زا  شیپ  هک  یناسک  نانمـشد  نامنانمـشد و  هرابرد  مّوس  کی  و  نامناتـسود ؛ ام و  هرابرد  موس  کی 

.دشاب و یم  لَثَم 

105 ص :

یشاّیعلا 1/9. ریسفت  یفاکلا 2/628 ؛ . 1 - 1

یشاّیعلا 1/9. ریسفت  یفاکلا 2/627 ؛ . 2 - 2
.328 مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 3 - 3

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_105_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_105_3
http://www.ghaemiyeh.com


یمن ياج  رب  يزیچ  نآرق  زا  درم ، یم  مه  هیآ  دـنتفر  یم  ایند  زا  مدرم  نآ  سپـس  تشگ ، یم  لزان  یمدرم  هب  عجار  يا  هیآ  هچناـنچ 
[ ار نآ  یتقو   ] هک تسا  يا  هیآ  موق  ره  يارب  دراد و  نایرج  شرخآ  رب  نآ  لّوا  تساپرب  نیمز  اه و  نامسآ  یتقو  ات  نآرق  یلو  دنام ،

.(1)« دوش یم  قبطنم  دراو و  اهنآ  ّرش  ای  ریخ  رد  دننک ، یم  توالت 

ساسارب هکلب  تسین ، ناسکی  يواسم و  ياه  شخب  رد  یقیقح و  روط  هب  اـه  يدـنب  میـسقت  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیوگ : ّفلؤم 
مهیلع ناراوگرزب  نآ  دوخ  هب  عجار  تقیقح  رد  هدش  دراو  ناشناتـسود  هرابرد  هچنآ  تسا و  میـسقت  دروم  بلاطم  میظنت  کیکفت و 

یم ناـنآ  زا  ناشنایعیـش  هک  ددرگ  یم  دراو  مالـسلا  مهیلع  ناـنآ  رب  عقاو  رد  دـسر  یم  ناشناتـسود  هب  هچره  هک  اریز  تسا ، مالـسلا 
.تسا و ناشیا  دوجو  رد  نآ  لصا  دوش  هداد  تبـسن  ناتـسود  هب  هک  يریخ  ره  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  ناشیا  ِلِـگ  هدـنامزاب  زا  دنـشاب ،

قباس ياه  نامز  رد  هک  ینانمؤم  هک  روط  نامه  دـنیآ ، یم  رامـش  هب  ناشیا  نانمـشد  مالـسلا ،  مهیلع  نیـشیپ  يایلوا  ایبنا و  نانمـشد 
هاگیاپ و نوناک و  هخاش و  هشیر و  زاغآرـس و  ناراوگرزب  نآ  هک  نوچ  دـنوش ، یم  بوسحم  ناشیا  ناتـسود  نایعیـش و  زا  دـنا  هدوب 

درف دروم  رد  هک  یتّمذـم  دـننام  تسا ، لخاد  نآ  رد  لماک  درف  دوش  بوسنم  صقاـن  درف  هب  هک  یلاـمک  ره  دنـشاب و  یم  ریخ  ناـیاپ 
.ددرگ یم  مه  وا  لماش  هیآ  دشاب ، هتشاد  یهباشم  راتفر  سک  نآ  ره  هک  تشذگ  رتشیپ  .دور و  راک  هب  يدنسپان  تفص  رد  صقان 

ناشیا هک  اریز  تسناد ، لخاد  تسا » نامناتسود  ام و  هرابرد  موس  کی  : » شخب رد  ریخا  ربخ  رد  ناوت  یم  ار  ماکحا  فیلاکت و  اّما  و 
زاب نانآ  تیالو  هب  ماکحا  نیا  نطاب  هک  نآ  ای  تسا ، نانآ  ياه  تلاح  اهراک و  رگناشن  دنا و  هتشاداپب  ار  عرش  ماکحا  مالـسلا  مهیلع 

.ددرگ یم 

دشاب هدوب  شنیرفآ  زاغآ  رد  دنوادخ  ياه  نییآ  اه و  هویـش  يرازگ  هیاپ  ...اه ] لَثَم  اه و  ّتنـس  هلمج : رد   ] ّتنـس زا  دوصقم  دیاش  و 
اه و تمعن  نایب  هدنیآ و  هتـشذگ و  هب  طوبرم  ياهربخ  اه و  ناتـساد  سپ  درادن ، لیدـبت  رییغت و  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  دروم  رد  هک 

نارفاک نانمؤم و  لاوحا  عاضوا و  زا  هچنآ  يانثتـسا  هب  دریگ ، یم  رارق  هعومجم  نیا  رد  همه  ناگدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  ياه  تیانع 
هب تخاس ، دراو  تسا  هدیدرگ  لزان  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هرابرد  هک  یتایآ  ناونع  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  تیاکح 

نیرخآ رد  صوصخ 
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.تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تیاور 

مهیلع ناماما  هب  عجار  هک  یتایآ  لودج  رد  مه  و  دومن ، لخاد  اه  ّتنس  ناونع : تحت  ناوت  یم  مه  ار  ترخآ  يارس  یگنوگچ  نایب 
.درک جرد  تسا  هدیدرگ  لزان  ناشنانمشد  هرابرد  ای  مالسلا و 

مالـسلا مهیلع  نیموـصعم  هـک  اریز  درک ، دراو  لّوا  شخب  رد  ناوـت  یم  تـسا ، هدـش  لزاـن  دـنوادخ  تافـص  ناـیب  رد  هـچ  نآ  ره  و 
.دنیوا تفرعم  زکارم  یهلا و  تافص  ياهرادومن 

ظافلا نآ  زا  هک  ییانعم  ره  نوچ  دومن ، دراو  اه  لثم  ناونع : رد  ار  تاذ  تافـص  اـه و  ّتنـس  شخب  رد  ار  لـعف  تافـص  ناوت  یم  و 
.تسا هدش  هدیرفآ  نامدوخ  دننام  تسین و  نوریب  ام  مهو  رادنپ و  زا  دنوادخ ، دوخ  نوچمه  مینک  رّوصت 

ناتـسود و مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  صوصخرد  ار  اـهنآ  هک  تسا  هدـش  دراو  یناوارف  تاـیآ  دروـم  رد  يرایـسب  تاـیاور  و 
.تسا هدش  فیلأت  هطبار  نیا  رد  باتک  نیدنچ  و  دنا ، هدرک  لیوأت  نانآ  نانمشد 

هاگره دمحم  يا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد  و 
یهورگ دنوادخ  هک  يدینـش  هاگره  و  مییام ، اهنآ  تسا  هدرک  دای  یکین  هب  ار  تّما  نیا  زا  يدرف ] ای   ] یهورگ دـنوادخ  هک  يدـینش 

.(1)« دنیام نانمشد  روظنم ]  ] تسا هدرک  دای  يدب  هب  ار  دنا  هتشذگ  هک  نانآزا 

[ دراد صاصتخا  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هقلطم  تیالو  ]

تباین ّتیصو : و  دراد ، صاصتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نامربمایپ  هب  دودحمان ) هدرتسگ و  هقلطم =(  تّوبن  هک  نادب 
.دراد صاصتخا  نیعمجا ،_  مهیلع  هّللا  تاولص  راهطا _  همئا  راوگرزب و  نآ  هب  هیّلک  هقلطم  تیالو  و  تسا ، ترضح  نآ  زا  هقلطم 

دودـحم و راید  رهـش و  ای  نّیعم ، نامز  کی  نامدرم  رب  یئزج  تیالو  دـّیقم و  صاـخ و  توبن  مالـسلا  مهیلع  اـیلوا  اـیبنا و  ریاـس  اـّما 
.تسا هدوبن  نانآ  يارب  یتیالو  ای  توبن  دوجو  ملاوع  فلتخم  ياه  هنوگ  زا  هّللا  يوسام  همه  رب  و  دنا ، هتشاد  یصّخشم 

یّلک تفالخ  زا  يریبعت  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیالو  توبن و 
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 )= فرح کـی  زج  هب   - دنتـسه دـنوادخ  مظعا  مسا  یماـمت  رگناـشن  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  هک  اریز  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  زا  قلطم 
فورح ءازجا و  زا  یضعب  هدنهد  شیامن  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  و  درادن ، يرگناشن  رهظم و  چیه  ملاع  رد  هک  نآ  زا  شخب )

- ناشدوخ ریغ   - دارفا همه  نیاربانب  دنتـسه ، دـنوادخ  قلطم  تنطلـس  مسا  ياهرادومن  مالـسلا  مهیلع  نانآ  هک  نوچ  و  دـنا ، هدوب  نآ 
.تسا ناربمایپ  رالاس  رورس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نامربمایپ  و  دنا ، هتفرگ  رارق  نانآ  هطلس  ریز 

نانیشناج يارب  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  هک  یتیالو  نامه  هک  تسا  هدیسر  توبث  هب  املع  دزن  تقیقح  نیا  و 
مالسلا مهیلع  نیشیپ  ناربمایپ  رب  و  دنراد ، تیالو  هطلـس و  هّللا  يوسام  همه  رب  ناشیا  هک  تسا  تباث  زین  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ 

نآ تّوبن  بلاطم  زا  یـشخب  ناربمایپ  زا  کـیره  و  دراد ، قلطم  توبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و  تسا ، تیـالو  ناـنآ  يارب 
نیا هب  ماـمت  لـماک  تعیرـش  هک  اریز  دـنهد ، یم  عاـّلطا  تسا  هداد  ربـخ  ینعم  ملاـع  رد  هچ  نآ  زا  و  دـننک ، یم  وگزاـب  ار  ترـضح 

.دنا هدوب  نییآ  تعیرش و  نیا  زا  ییاه  شخب  هب  ینارگتوعد  ییوگ  ناربمایپ  نآ  و  تسا ، رصحنم  تعیرش 

 ُ هّللا َذَخأ  ْذاء  َو  : » تسا هدومرف  هک  نانچ  تفرگ ، نامیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  تّوبن  رب  ناربمایپ  همه  زا  لاعتم  دـنوادخ 
.تفرگ مکحم  نامیپ  ناربمایپ  زا  دنوادخ  هک  یماگنه  و  »(1) ؛ ...نیِّیبَّنلا َقاثیِم 

تیالو تّوبن و  و  دنداد ، یم  تراشب  توعد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  و  دنتسه ، تیالو  تّوبن و  ماقم  وریپ  نانآ  نیاربانب 
رتشیپ رگید : و  دراد ، تلالد  نانآ  رب  تیالو  ندرک  هضرع  رب  هک  یتاـیاور  یکی : دوش : یم  هدافتـسا  یّلک  عوضوم  ود  زا  ناـنآ  دـّیقم 

ندش نشور  يارب  دنا ، هدوب  یتسه  ملاع  داجیا  یئاغ  ّتلع  ناشیا  هک  نیا  و  مالسلا ، هالصلا و  مهیلع  موصعم  هدراهچ  شنیرفآ  ندوب 
: دـنراد تلالد  هک  یثیداحا  و  ایند ، زا  لبق  ملاوع  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـشیپ  يایبنا  زا  نتفرگ  نامیپ  ثیداـحا  دـیناوت  یم  تقیقح  نیا 

تقد هعلاطم و  ار  دوب  دـنهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياول  ریز  تماـیق  زور  رگید  ناربماـیپ  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح 
.دروآ میهاوخ  طوسبم  روط  هب  تایآ  ریسفت  لالخ  رد  ار  اهنآ  زا  یشخب  هک  رگید  لیالد  و  ، (2) دینک

هب همه  تشگزاب  دوش ، دای  يربخ  یتیاور و  قباس  نارفاک  نانمؤم و  زا  و  هتـشذگ ، ياـه  تیـالو  اـه و  توبن  زا  هچره  هک  نیا  هجیتن 
مهیلع موصعم  هدراهچ  نانمشد  ای  ناوریپ 
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تقیقح رد  عباـت  ءزج و  نمـشد  دنـشاب و  یم  ناـشیا  زا  يوترپ  و  ناـنآ ، زا  یئزج  نوـچمه  ناشناتـسود  هک  تسا  مالـسلا  هالـصلا و 
دنوادـخ رکنم  عقاو  رد  تسا و  هدومن  راکنا  ار  همه  دوش  رکنم  ار  تیالو  ای  توبن  زا  یئزج  هک  یـسک  و  تسا ، عوبتم  لک و  نمـشد 

.تسا هتفرگ  نامیپ  ناربمایپ  يارب  هک  تسا 

[ خزود تشهب و  هدننک  شخب  مالسلا  هیلع  یلع  ]

هدرک تیاور  یفعج  رمع  نب  لّضفم  زا  عیارـشلا  للع  باتک  رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  قوف  بلاـطم  دـییأت  رد 
: دیوگ هک  تسا 

؟ تسا هدش  خزود  تشهب و  هدننک  شخب  مالسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ببس  هچ  هب  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  »

لها يارب  خزود  هدش و  هدیرفآ  نامیا  لها  يارب  طقف  تشهب  و  تسا ، رفک  وا  اب  ینمـشد  نامیا و  وا  نتـشاد  تسود  هک  اریز  دومرف :
هب وا  ناتسود  زج  هک  تسا  هدش  مّنهج  تشهب و  هدننک  شخب  ببس  نیدب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ  تسا ، هدیدرگ  داجیا  رفک 

.داتفا دهاوخن  منهج  هب  یسک  شنانمشد  زج  دنوش و  یمن  لخاد  تشهب 

ناشنانمشد دنتشاد و  یم  تسود  ار  وا  مه  نانآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  ایآ  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هداز  يا  تفگ : لّضفم 
؟ دنتشاد یم  نمشد  ار  وا 

.يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ هنوگچ دیسرپ : لضفم 

مهاوخ يدرم  تسد ]  ] هب ار  مچرپ  ادرف  : » دندومرف ربیخ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يا  هتسنادن  رگم  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
وا تسد  رب  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  ددرگ  یمن  زاـب  دـنراد ، تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  درپـس 

؟» دزاس رادیدپ  ار  يزوریپ 

[. ما هتسناد   ] ارچ تفگ : لضفم 

ادـنوادخ : » درک اـعد  نینچ  دـندروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  ناـیرب  غرم  یتـقو  هک  يا  هتـسنادن  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
؟ دوب مالسلا  هیلع  یلع  شروظنم  و  دروخب » نم  اب  ار  غرم  نیا  ات  تسرفب  میارب  ار  تدوخ  دزن  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم 

[. ما هتسناد   ] ارچ تشاد : هضرع  لضفم 
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رادتسود تسا و  لوسر  ادخ و  بوبحم  هک  ار  يدرم  نانآ  يایـصوا  نالوسر و  ناربمایپ و  تسا  نکمم  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دنشاب هتشادن  تسود  لوسر ، ادخ و 

.ریخ تفگ : لضفم 

هتشادن تسود  ار  ناربمایپ  لوسر و  ادخ و  رادتـسود  بوبحم و  نانآ ، ياه  تما  زا  نانمؤم  هک  تساور  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دنشاب

.ریخ تفگ : لّضفم 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  رادتسود  نانمؤم  همه  دنوادخ و  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  یمامت  هک  دش  تباث  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنا هدوب  نمشد  شناتسود  ترضح و  نآ  هب  تبسن  ناشیا  نافلاخم  نانمشد و  هک  دیسر  تابثا  هب  و  دنا ، هدوب  مالسلا 

.يرآ تفگ : لضفم 

ترضح نآ  سپ  دنـشاب ، وا  رادتـسود  هک  نیرخآ  نیلّوا و  زا  یناسک  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  نیاربانب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا خزود  تشهب و  هدننک  شخب 

فرطرب ار  مهودـنا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هداز  يا  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : رمع  نب  لّـضفم 
.يازفیب ارم  تسا  هتخومآ  وت  هب  دنوادخ  هچ  نآ  زا  سپ  دهد ، تشیاشگ   ] دیادزب و ار  تهودنا   ] دنوادخ یتخاس ،

.نک لاؤس  لّضفم  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ار شناتسود  مالسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  هک  تسا  نیا  نم  لاؤس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداز  يا  تفگ : لّضفم 
؟] دنرب یم  خزود  تشهب و  هب  ار  نانآ   ] کلام ناوضر و  ای  دزاس  یم  لخاد  مّنهج  هب  ار  شنانمشد  تشهب و  هب 

هک یلاح  رد  ار  شربمایپ  قلخ ، شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  دنوادخ  هک  يا  هتـسنادن  لّضفم ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ تخیگنارب دندوب  حاورا  هک  ناربمایپ  يوس  هب  دوب  حور 

[. ما هتسناد   ] ارچ متفگ :

ماجنا رب  و  دناوخ ، ارف  وا  روتسد  زا  يوریپ  دنوادخ و  تعاطا  دیحوت و  هب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هتـسنادن  دومرف :
؟ داد رادشه  خزود  شتآ  هب  ار  نارکنم  نافلاخم و  و  داد ، دیون  ناشیا  هب  ار  تشهب  نآ 
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[. مناد یم   ] يرآ متفگ :

هدومن غالبا  شراگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  ییاهرادشه  اه و  هدعو  نماض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دومرف :
؟ تسا

[. تسا نماض   ] يرآ متفگ :

؟ تسین وا  تّما  ماما  نیشناج و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگم  دومرف :

.ارچ متفگ :

؟ دنبای یم  تاجن  وا  ّتبحم  ببس  هب  هک  دنترضح  نآ  نایعیش  يارب  ناگدننکرافغتسا  ناگتشرف و  زا  کلام  ناوضر و  هن  رگم  دومرف :

.ارچ متفگ :

و تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوس  زا  خزود  تشهب و  هدـننک  شخب  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیاربانب  دومرف :
زا هک  ریگب  ار  بلاطم  نیا  لّضفم  يا  دـننک ، یم  لمع  لاعتم  دـنوادخ  رما  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  کـلام  ناوضر و 

.(1)« نکم راکشآ  نآ  لها  يارب  زج  ار  نآ  و  تسا ، ظوفحم  هدش و  هریخذ  ملع 

[ تسا هدش  لزان  هراج ، ای  یعمسا  ینعا و  كایا  فورعم : لَثَم  ساسارب  نآرق ؛ ]

: هنوگ هب  نآرق  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریکب ، نب  هّللادـبع  زا  یفاک  باتک  رد 
.(2)« تسا هدش  لزان  ونشب ) وت  هیاسمه  نز  يا  یلو  میوگ  یم  وت  هب  هَراجای =(  یعَمْسا  ینْعأ َو  َكاّیإ 

باتع و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  ار  هچره  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  ناـنچ 
ْدََقل َكانتّبث  نا  ـال  ول  و  : » دـنوادخ لوق  دـننام  تسا ، نآرق  رد  هتـشذگ  صاخـشا - اـی   - صخـش نآ  زا  دوصقم  تسا  هدومن  تمـالم 

.يوش لیام  نانآ  يوس  هب  یکدنا  دوب  کیدزن  میتشاد  راوتسا  ار  وت  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ینعی : »(3) ؛ ًالِیلَق اْئیَش  ْمِهیلا  ُنَکَرت  َتْدِک 

.(4)« تسا يرگید  نخس  نیا  زا  روظنم 

ای هدش  طاقسا  نآرق  زا  ناشمسا  هک  تسا  یناسک  هتشذگ »  » هژاو زا  دوصقم  هک  دیاش  و 
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.تسا هتشذگ  وا  نارود 

رد صاخ و  تبسانم  هب  هک  دشاب  ینانخس  همه  لماش  هراجای » یعمـسا  ینعا و  كایا  : » هدش دای  لثملا  برـض  هک  دور  یم  لامتحا  و 
ماوقا هتـشذگ و  ياه  تّما  هب  عجار  هک  ییاهربخ  دـننام  تسا ، نّیعم  دروم  نآ  زا  ریغ  نآ  زا  روظنم  اّما  هدـیدرگ ، رداص  ینّیعم  دروم 
هچره دش ، دهاوخن  شسرپ  ام  هرابرد  مه  اهنآ  زا  تسین ، ام  هدهع  رب  اهنآ  ياهراتفر  اهراک و  ّتیلوئسم  هک  تسا ، هدش  دراو  نیـشیپ 
هنومن اه و  لَثَم  تروص  هب  اه  شرازگ  نآ  یلو  تسا ، طوبرم  نامدوخ  هب  میهد  ماجنا  هچنآ  زین  اـم  هدوب ، ناـشدوخ  يارب  دـنا  هدرک 

هک دـنهد  یم  ماـجنا  ناـنآ  ریظن  يراـتفر  ناگتـشذگ  دـننام  يدارفا  دـیآ و  یم  شیپ  مه  تما  نیا  رد  اـهنآ  هباـشم  هـک  تـسا  ییاـه 
.دوب دهاوخ  اهنآ  لثم  هب  ناشتازاجم 

ار نوعرف  ياه  یگژیو  نامه  هک   ] تسا يرگید  صخـش  راتفر  ناـیب  دوصقم  یلو  تسا ، صاـخ  نوعرف  دروم  رد  نخـس  لـصا  سپ 
[. دراد

بطاخم زا  ریغ  يدارفا  ای  درف  هجوتم  ار  باطخ  ناوت  یمن  اهاج  زا  يرایسب  رد  هک  اریز  تسا ، رتبـسانم  لّوا  لامتحا  زا  لامتحا  نیا  و 
.تسا هدش  هجوتم  یصاخ  هورگ  ای  نامدرم ، همه  ای  نانمؤم ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  ًالثم  رهاظ  رد  هک  اریز  تسناد ،

مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  دـقرف  نب  دوواد  قیرط  زا  ینیلک  خیـش  زا  یتیاور  هتـشذگ و  تاـیاور  نیب  عمج  هجو  میتفگ  هچ  نآ  زا  و 
نآ هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تسا  هدـشن  شاـف  شماـن  هک  یـصخش  طـسوت  يو  .ددرگ  یم  موـلعم  تسا  هدروآ 

اه و ّتنـس  مراهچ  کی  مارح و  مراهچ  کی  لالح و  مراهچ  کی  تسا : هتفای  لوزن  شخب  راهچ  هب  نآرق  هتبلا  : » دـندومرف ترـضح 
فالتخا عفر  يارب  هچنآ  دوب و  دهاوخ  امش  زا  دعب  هک  یمهم  ياهربخ  و  هدوب ، امش  زا  شیپ  هچ  نآ  ياهربخ  مراهچ  کی  و  ماکحا ،

.(1)« تساهامش نایم 
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تسا زیچ  همه  رگنایب  نآرق  مشش : همّدقم 

لاعتم دنوادخ  : » دومرف نینچ  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مزاُرم  زا  دوخ  دَنَـس  هب  یفاک  باتک  رد 
چیه ات  دومنن ، راذگورف  ار  ناگدنب  ياهزاین  زا  کی  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  اجنآ  ات  درک ، لزان  ار  زیچ  همه  يرگنـشور  نآرق  رد 

.(1)« تسا هداتسرف  ورف  نآرق  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  نیا  زج  دوب  یم  نآرق  رد   ] بلطم  ] نیا شاک  يا  دیوگب ، دناوتن  يا  هدنب 

تقیقح رد  : » دومرف یم  هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  دیوگ : هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  سیق  نب  ورمع  زا  دوخ  دنس  هب  و 
هدرک نایب  شا  هداتـسرف  يارب  هدومن و  لزاـن  نآرق ]  ] شباـتک رد  ار  نآ  هک  نیا  زج  هدرکن  اـهر  ار  تّما  ياـهزاین  زا  يزیچ  دـنوادخ 

رب و  تـسا ، هتـشاد  رّرقم  دوـش  نوـمنهر  نآ  يوـس  هـب  هـک  ییاـمنهار  لـیلد و  و  هداد ؛ رارق  يا  هزادـنا  زرم و  زیچ  ره  يارب  .تـسا و 
.(2)« تسا هدرک  نییعت  يرفیک  دیامن  زواجت  زرم  نآ  زا  هک  یسکره 

نآ رد  رفن  ود  هک  تسین  یعوضوم  چیه  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  هدروآ  ثیدـح  سیَنُخ  نب  یّلعم  زا  نینچمه 
یمن نآ  هب  نادرم  ]ي  اه هشیدنا  و   ] اه لقع  یلو  دراد  يا  هشیر  نآرق )  )- دـنوادخ باتک  رد  هک  نآ  زج  دنـشاب  هتـشاد  رظن  فالتخا 

.(3)« دسر

: دیسرپب نم  زا  میوگب  یبلطم  امـش  يارب  هاگره  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوراجلاوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
؟ تسا نآرق  ياجک  رد 

هدیاف یب  ياهدونش  تفگ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندومرف : دوخ  نانخس  نمض  مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
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.تسا هدرک  یهن  رایسب  شسرپ  لام و  ندرک  هابت  و 

؟ تسا نآرق  ياجک  رد  بلاطم  نیا  ادخ ، لوسر  هداز  يا  دش : ضرع  ترضح  نآ  هب 

»(1)؛ ِساّنلا َنیب  ٍحالْصإ  ْوا  ٍفوْرعَم  ْوأ  ٍهَقَدَِصب  رَمأ  ْنَم  ّالا  ْمُهاوَْجن  ْنم  ٍرِیثَک  یف  َْریَخ  ال  : » دیامرف یم  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
راداو نامدرم  نیب  حالـصا  و  کین ، راک  و  هقدـص ، هب  هک  نآ  رگم  تسین ، يا  [ هرهب و   ] ریخ اـهنآ  یـشوگ  رد  نانخـس  زا  يرایـسب  رد 

.دزاس

یناگدنز ییاپرب  هیام  دـنوادخ  هک  ار  شیوخ  لاوما  و  »(2) ؛ اماِیق ْمَُکل    ُ هّللا َلَعَج  یتَّلا  ُمَُکلاومأ  َءاهَفُّسلا  اُوتُؤت  ـال  َو  : » تسا هدومرف  و 
.دیراپسن ناهیفس  تسد  هب  تسا  هداد  رارق  امش 

تحاران ار  امش  دوش  راکشآ  ناتیارب  هاگره  هک  دیـسرپن  ییاهزیچ  زا  »(3) ؛ ْمُکؤُسَت مکلَدُبت  نإ  َءایْـشأ  ْنَع  اُولأسَت  ال  : » تسا هدومرف  و 
.(4)« .دزاس یم 

سایق يأر و  سوه و  يوه و  يوریپ  زا  رادشه  زا  سپ  يا  همان  رد  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دّدعتم  ياهدنس  هب  و 
داد و رارق  نآ  رد  ار  زیچ  همه  يرگنـشور  دومرف و  لزاـن  ار  نآرق  دـنوادخ  دنتـشون ...« : نینچ  دوـخ  ناراـی  هب  باـطخ  نید ، رما  رد 

.(5)« ...تشاد رّرقم  يا  هتسیاش  دارفا  نآرق  شزومآ  نآرق و  يارب 

رارق ربـنم  زارف  رب  هک  درک  تساوخرد  مالـسلا (6)  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هیواعم  هک  تسا  هدش  تیاور  هبقع  نب  یـسوم  زا  و 
: دومرف نینچ  دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  دناوخب ، هبطخ  دریگ و 

یلـص ادخ  لوسر  هک  میتسه  لقث  ود  زا  یکی  دنرتکیدزن و  وا ] هب   ] همه زا  هک  شربمایپ  ترتع  دـنزوریپ و  هک  دـنوادخ  بزح  مییام  »
شیپ و زا  هن  تسا ، هدمآ  نآ  رد  زیچ  همه  حرـش  لیـصفت و  هک  یباتک ] ، ] داد رارق  ادخ  باتک  فیدر ] و   ] یمّود ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا 
[ تایآ ینیع  دراوم  نداد  ناشن  و   ] لیوأت هک  درک  هیکت  دیاب  ام  رب  نآرق  ریـسفت  رد  هک  مییام  .دبای و  یمن  هار  نآ  هب  لطاب  تشپ  زا  هن 

.(7)« میراد يوریپ  ار  نآ  قیاقح  هکلب  مییوگ ، یمن  نامگ  سدح و  هب  ار  نآ 

یگنوگچ اهدادیور و  اه و  هدیدپ  تافص و  ءامسا و  رگنایب  میرک  نآرق  دیوگ : ّفلؤم 
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.تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  هبطخ  نیا  راثآ  زا  یضعب  رد  . 6 - 6
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دای زا  سپ  هک  دـنوادخ  ءامـسا  زا  يرایـسب  ایوگ  و  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هراشا  هیانک و  ای  تحارـص و  اب  هک  تساهنآ ، نیب  طاـبترا 
رد هک  یتفـص  مسا و  و  دشاب ، یم  دادیور  نآ  هزیگنا  أدبم و  هب  یخنرـس  هراشا و  تسا  هدمآ  یخیرات  ياهدادیور  ثداوح و  ندرک 

لامعا راثآ  دب و  کین و  ياهراک  ماجنارـس  هجیتن و  زین  دراد ، دنوادخ  لاعفا  ياه  تمکح  اه و  ّتلع  زا  ناشن  هدـش  دای  تایآ  نایاپ 
نآ هب  تبـسن  لماک  تخانـش  تفرعم و  هک  یـسک  يارب  تسا  ءایـشا  همه  نایب  نمـضتم  نآرق  نیاربانب  دزاس ، یم  نایامن  ار  ناگدـنب 

.دشاب هتشاد 
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نآرق يروآ  عمج  رد  تایاور  زا  یشخب  متفه : همّدقم 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 

اهذـغاک اـه و  هگرب  اـهرتفد و  رد  نم  رتـسب  تشپ  نآرق  یلع ، اـی  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  »
.دندومن عیاض  ار  تاروت  هک  دوهی  دننام  دیزاسن  عیاض  ار  نآ  دینک و  عمج   ] اج کی   ] دیریگب و ار  نآ  تسا ،  ] هدش هتشون  ]

: دومرف دز و  رهم  ار  نآ  درب و  شا  هناخ  هب  سپـس  درک  عمج  یگنر  درز  هچراپ  رد  ار  نآرق  تساـخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
اب ادر  نودب  مالسلا  هیلع  ماما  دومن  یم  هعجارم  ترضح  نآ  هب  یـصخش  هاگره  هک  دوب  نینچ  .منک و  عمج  ار  نآ  ات  مشوپ  یمن  ادر 

.(1)« دومن يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  نیا  ات  درک  یم  تاقالم  وا 

نم دناوخ و  یم  نآرق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  يدرم  : » تفگ هک  هدرک  تیاور  هملس  یبا  نب  ملاس  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و 
نآ نک ، يراددوخ  تئارق  نیا  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوبن  مدرم  نایم  جیار  تئارق  قباطم  نآ  زا  یفورح  هک  مدینـش  یم 

مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  هاگره  هک  دزیخاپب ، هجرف  هّللا  لجع  مئاق  ترـضح  هک  یماگنه  ات  نک  تئارق  دـنناوخ  یم  مدرم  هک  هنوگ 
راکـشآ تسا  هتـشون  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ار  یفحـصم  دناوخ و  دهاوخ  شدوخ  ّدح  رب  ار  لجوزع  يادخ  باتک  دزیخاپب 

.تخاس دهاوخ 

دروآ مدرم  يارب  ار  نآ  دیناسر  نایاپ  هب  ار  نآرق  تباتک  يروآ و  عمج  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دومرف : همادا ] رد  ]
نم هک  تسا  هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  رب  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  دنوادخ  باتک  نیا  دومرف : اهنآ  هب  و 

.ما هتخاس  مهارف  حول  ود  نیب  ار  نآ 

.میرادن يزاین  وت ] هدش  يروآ  عمج   ] نیا هب  ام  تسا ، هدمآ  درگ  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  یفحصم  ام  دزن  دنداد : خساپ  اهنآ 

یتقو هک  دوب  مزال  نم  رب  طقف  دید ، دـیهاوخن  ار  نآ  زورما  زا  سپ  زگره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
.(2)« دیناوخب ار  نآ  ات  مهد  ربخ  امش  هب  مدرک  يروآ  عمج  ار  نآ 

: تسا هدمآ  نینچ  يرافغ  رذوبا  زا  تیاور  هب  جاجتحا  باتک  رد  و 
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نیرجاهم و دزن  ار  نآ  درک و  عمج  ار  نآرق  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفای ، تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  »
ار نآ  رکبوبا  یتقو  .دوب  هدومرف  ّتیصو  راک  نیا  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  اریز  درک ، هضرع  نانآ  رب  درب و  راصنا 
ار نآ  یلع ! ای  تفگ : تسج و  ياج  زا   ] تفشآرب و  ] رمع دش ، راکـشآ  موق  ياه  ییاوسر  درک  زاب  هک  يا  هحفـص  نیلوا  رد  دوشگ ،

.تسین نآ  هب  يزاین  ار  ام  هک  نادرگ  زاب 

، دندناوخ ارف  دوب -  نآرق  يراق  هک  ار -  تباث  نب  دـیز  هاگ  نآ  .تفر  تفرگ و  ار  نآرق  نآ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  سپ 
نیا رب  ناـمرظن  اـم  دوب و  راـصنا  نیرجاـهم و  ياـه  ییاوسر  نآ  رد  یلو  دروآ ، اـم  دزن  دوب و  هتـشون  ار  نآرق  یلع  تفگ : وا  هب  رمع 
رگا تفگ : یلو  داد ، قفاوم  يأر  تباث  نب  دیز  .میزادنیب  نآ  زا  ار  راصنا  نیرجاهم و  ياه  تحیـضف  مینک و  عمج  ار  نآرق  هک  تسا 

تمحز ایآ  دزاـس ، راکـشآ  ار  شدوخ  نآرق  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  دـعب  منک و  عمج  دـیهاوخ  یم  امـش  هک  روط  نآ  ار  نآرق  نم 
؟ دور یمن  رده  امش  ياه 

.میوش تحار  وا  زاو  میشکب  ار  وا  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  تفگ : رمع 

زا دیـسر ، تفالخ  هب  رمع  نوچ  .دنتـسناوتن و  اّما  دنـشکب ، ار  ترـضح  نآ  دیلو  نب  دـلاخ  تسد  هب  ات  دـندرب  راک  هب  يا  هلیح  سپس 
ای تشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  دـننک ، فیرحت  ار  نآ  ناشدوخ  نایم  اـت  درواـیب  ار  نآرق  نآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.مینک عامتجا  نآ  رب  ات  يروایب  الاح  يدروآ ، رکب  یبا  دزن  هک  ینآرق  دوب  بوخ  نسحلابا !

امش رب  تّجح  ات  مدروآ  امـش  دزن  ار  نآ  نامز  نآ  رد  نم  تسین ، نآ  يوس  هب  یهار  چیه  زگره ! دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.يدرواین ار  نآ  وت  هک  دییوگن  نم  هب  ای  میدوب ، لفاغ  نآرق  نیا  زا  ام  دییوگن  تمایق  زور  هک  دوش  مامت 

.دبای یمن  تسد  نآ  هب  یسک  چیه  منادنزرف  زا   ] ربمایپ  ] نانیشناج ناکاپ و  زج  تسا  نم  دزن  هک  ینآرق  هتبلا 

؟ تسه نآرق  نیا  نتخاس  راکشآ  يارب  ینّیعم  تقو  ایآ  دیسرپ : رمع 

دزاس یم  راکشآ  ار  نآ  دزیخاپب  فیرشلا  هجرف  هّللا  لجع  منادنزرف  زا  هدننک  مایق  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
.(1)« ددرگ یم  يراج  نآ  رب  ّتنس  هاگ  نآ  دراد ، یم  او  نآ  رب  ار  نامدرم  و 
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دش لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  تیاور : حیضوت  متشه : همّدقم 

تائارق فالتخا  هرابرد : یثحب  و 

یلـص مرکا  ربمایپ  هک  تسا - رتاوتم  ثیدح  لصا  هک  دنا  هدرک  اعّدا  نانآ  زا  یـضعب  و   - تسا روهـشم  ثیدح  نیا  هّماع  ياملع  نیب 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا 

.(1)« دنا شخبافش  هدنسب و  اهنآ  همه  هک  تسا  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  »

فالتخا مه  اب  هک  تسا  شیرق  ياـه ) شیوگ  اـه ؛ هجهل  تاـغل =(  زا  تغل  تفه  نآ ، زا  دوصقم  هک  تسا  بوسنم  اـملع  رثکا  هب  و 
: تفگ دوعسم  نبا  هک  هدمآ  نیریـس  نبا  قیرط  زا  هک  تسا  یتیاور  لوق  نیا  دنتـسم  .دنـشاب  یم  ناسکی  ینعم  تهج  زا  هکلب  دنرادن 
ور يوس  نیا  هب  امرفب و  ایب و  لبقأ =(  لاعت و  مّله و  دـییوگ : یم  رگیدـکی ] هب   ] هک هنوگ  ناـمه  دـیناوخب ، فرح  تفه  رب  ار  نآرق  »

.(2) (« نک

[ لیابق نیا   ] هک هنانک  هعازخ و  دـسا و  لیذـه و  میمت و  سیق و  شیرق و  دنـشاب : یم  برع  زا  هلیبق  تفه  اـهنآ  : » دـنا هتفگ  یـضعب  و 
.(3)« دنا هدوب  شیرق  هیاسمه 

هعـسوت میارب  تقیقح  رد   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدومرف  دانتـسا  هب  دشاب ، هک  یـشیوگ  ره  زا  شیوگ  تفه  : » یلوق هب  و 
.(4)« مزومآ تئارق  ناشدوخ  شیوگ ] و   ] تغل هب  ار  یموق  ره  هک  تسا  هدش  هداد 

« اریصب اعیمس  امیکح ؛ ازیزع  امیحر ؛ اروفغ  : » زا کیره  راگدرورپ ، تافـص  رد  لاثم ] روط  هب   ] هک تسا  ینعم  نیدب  رگید : لوق  هب  و 
هک نیا  لیلد  هب  دیوگب ، رگیدکی  ياج  هب  ار 
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و باذع ، اب  ار  شزرمآ  هک  یتقو  ات  دیناوخب  فرح  تفه  رب  ار  نآرق  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  تیاور 
«. دینکن عمج  تشهب  رانک  ار  خزود  خزود و  هب  ار  تشهب  ای  شزرمآ و  اب  ار  باذع 

.دسر یم  لهچ  دودح  هب  نآ  حرش  ریسفت و  رد  لاوقا  دنا : هتفگ  هک  هوجو  ریاس  و 

و قـیوشت ، و  یهن ، و  رما ، دـش : لزاـن  فرح  تفه  رب  نآرق  : » دوـمرف هک  دـنا  هدرک  تیاور  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  زین 
.(1)« لَثَم و  ناتساد ، و  لدج ، ثحب و  و  رادشه ،

.(2)« لاثما هباشتم و  مکحم ، مارح ، لالح ، رما ، یهن ، : » رگید تیاور  رد  و 

زا هچنآ  تسا  نآ  دـّیؤم  .تسا و  میرک  نآرق  ياه  هنوگ  ماسقا و  هب  هراشا  هناگتفه  فورح  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تیاور  ود  نیا  زا 
ره هک  تخاس  لزان  شخب  تفه  رب  ار  نآرق  لاعتم  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هعیـش  قیرط 

و لَثَم ، و  هرظانم ، و  رادشه ، و  نتخاس ،] لیامتم  و   ] قیوشت و  یهن ، و  رما ، زا :] دنترابع   ] اهنآ تسا ، هدنهدافش  هدنسب و  نآ  زا  یشخب 
.(3)« ناتساد

[: تسا هدشن  لزان  ظفلت  هنوگ  تفه  هب  نآرق  ]

.تسا راسی  نب  لیَُـضف  زا  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  ربتعم  تیاور  تسا  هتفاـین  لوزن  فلتخم  ظاـفلا  اـب  میرک  نآرق  هک  نیا  لـیالد  زا 
؟ تسا هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  دنیوگ : یم  هّماع ]  ] نامدرم مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ لیَُضف 

.(4)« تسا هدش  لزان  اتکی  دنوادخ [  ] يوس زا  فرح  کی  هب  نآرق  دنیوگ ، یم  غورد  ادخ  نانمشد  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یکی نآرق  : » دومرف هک  تسا  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  نیعا  نب  هرارُز  قیرط  زا  م 260ق )  ) يرایـس دّمحم  نب  دمحا 
.(5)« دیآ یم  شیپ  نایوار  تهج  زا  فالتخا  یلو  تسا ، هدش  لزان  هناگی ) دنوادخ  یکی =(  يوس  زا  و  تسا ،

مدرم دش : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگ رباج  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  و 
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راگدرورپ يوس  زا  فرح  کی  هب  دنا ، هتفگ  غورد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ هدیدرگ  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  دنیوگ : یم 
.(1)« تسا هدش  لزان  ربمایپ  کی  رب  اتکی ،

[ تایاور نیب  عمج  ]

هدماین فلتخم  ياه  شیوگ  ظافلا و  تسا و  هدش  لزان  تئارق  کی  طقف  هک  دنراد  دیکأت  ثیداحا  نیا  دـینک  یم  هظحالم  هک  نانچ 
هویـش نیا  هب  بیذـکت  و  تسا ، ظافلا  فالتخا  زا  ریغ  يرگید  يانعم  فرح » تفه  رب  لوزن  : » ثیدـح نآ  زا  دوصقم  نیاربانب  تسا ،

ینورد و یناعم  فرح : تفه  زا  دوصقم  هک  نیا  ای  درادن ، یتافانم  تشذگ  رتشیپ  هک  ییانعم  نآ  اب  ددرگ و  یمرب  ثیدح  ریـسفت  زا 
: تشاد هضرع  ماما  هب  داّمح   » .دوش یم  هدافتـسا  ینعم  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  داّمح  تیاور  زا  هک  ناـنچ  تسا ، نآ  یلیوأـت 

؟ تسا فلتخم  امش  يوس  زا  ثیداحا 

هک نآ  تسه  ماما  يارب  هک  يزیچ  نیرتمک  نیاربانب  تسا ، هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  هتبلا  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(2)« دهد اوتف  هجو  تفه  رب 

رد هک  تسا  نامیا  هناگتفه  بتارم  زا  يا  هبترم  لها  يارب  کیره  هک  هدش  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دیاش  و 
نیمه ایوگ  و  تسا ، هدشن  هتـساوخ  دـنا  هدیـسرن  نامیا  متفه  هجرد  هب  هک  یناسک  زا  ماکحا  همه  نیا  ربانب  تسا ؛ هدـش  دای  ثیداحا 

.تساهاوتف فالتخا  هیام  ببس 

هچ  - هژاو کی  يانعم  هک  يا  هنوگ  هب  ظافلا ، بیکرت  هّدام و  رد  رییغت  نودب  یلو  تسا  یظفل  هعسوت  دوصقم  هک  دور  یم  لامتحا  و 
رتشیب یکی  دـنوادخ  يوس  زا  هدـش  لزان  ظفل  هک  دـنچره  دـنکن ، تواـفت  يدـنب - هلمج  یبیکرت و  تلاـح  رد  هچ  دارفنا و  لاـح  رد 
رایعم هک  تسین  دـیعب  هتبلا  دوش ، تئارق  زین  يرگید  حیحـص  ياه  هنوگ  هب  تسا  زیاج  سپ  دراد ، ار  دوخ  صاخ  یگنوگچ  تسین و 

: دننام .تسا  راگزاس  هدعاق  نیا  اب  تارییغت  زا  يرایـسب  هک  دـیآ ، رامـش  هب  هّللا  مالک  زا  یکاح  هک  دـشاب  نانچ  فرع  رظن  رد  تئارق 
هک نانچ  ...و  کیرحت  ناکسا و  ماغدا ؛ میخفت ؛ هلامإ ؛ مامـشإ ؛ : ] لیبق زا  دوش  یم  نایب  دیوجت  ملع  رد  هک  ییاه  هطباض  اه و  هویـش  ]

هزمه اب  ( 1 دوش : یم  هدناوخ  تروص  راهچ  هب  اؤفک » : » هژاو
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اب واو  ( 4 اوـْفُک ،) ءاـف =(  فرح  نوکـس  رخآ و  واو  ( 3 اؤـُفُک ،) ءاـف =(  همـض  تکرح  هزمه و  ( 2 اْؤفُک ،) ءاـف =(  فرح  نوکـس  و 
(. اوُفُک ءاف =(  فرح  تکرح 

یفرح هک  دنک  رییغت  هملک  يرهاظ  لکش  ای  زشنی و  رشنی و  دننام : تسین  حیحـص  تئارق  نآ  دبای  رییغت  هملک  هّدام  هک  یتروص  رد  اّما 
، دـبای لیدـبت  ربخ  هب  ادـتبم  ای  لاح ، هب  لوعفم  هک  نیا  لثم  دوش  نآ  ینعم  رییغت  هیام  هژاو  کی  رد  ییزج  فرـصت  ای  ددرگ و  اجباج 

.درب یم  نوریب  نآرق  تیاکح  زا  ار  ظافلا  یتارییغت  نینچ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ّربدت  تقد و  اب  هک 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  تسا  هدشن  دراو  ینآرق  ياه  هژاو  رییغت  رد  يا  هعـسوت  هک  نیا  رب  دیکأت  قوف و  بلطم  دـییأت  رد 
؟ تسا هارمگ  دیـسرپ : يأرلا  هعیبر  .تسا  هارمگ  وا  سپ  تسا  هدـناوخ  یمن  اـم  تئارق  قباـطم  دوعـسم  نبا  رگا  : » دـندومرف هک  تسا 

.تسا هارمگ  يرآ  دومرف :

.(1)« میناوخ یم  یبُأ  تئارق  قبط  ام  یلو  یبا / هئارق  یلع  أرقنف  نحن  اّما  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

.تسا هّیقت  باب  زا  یشیدنا و  تحلصم  يور  زا  ثیدح  رخآ  هلمج  هک  دنا  هداد  لامتحا  املع  زا  یضعب  هک  تسا  ینتفگ 

.بعک نب  ّیبُأ  تئارق  هن  دشاب ، هدوب  مردپ  ینعم  هب  ءای  دیدشت  نودب  یبأ »  » هملک هک  دور  یم  لامتحا  مه  و 

تسا زیاج  هتشاد  جاور  ترهـش و  نامز  نآ  رد  هک  یتئارق  قباطم  نآرق  تئارق  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ثیداحا  زا  هک  نیا  هجیتن 
-. هن ای  دشاب  هدوب  هناگهد  ای  هناگتفه  ياه  تئارق  زا  هاوخ  -

رد جاور  ترهش و  دیق  هک  دور  یم  لامتحا  هکلب  درک ، تئارق  ناوت  یم  دشاب  هتـشاد  یبرع  نابز  رد  یحیحـص  هجو  هک  یتئارق  ره  و 
.درادن یتّیصوصخ  نامز  رصع و  نآ  ياه  تئارق  هک  اریز  مینادب ، طقاس  ار  نامز  نآ 
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نآ هب  طوبرم  یتاکن  نآرق و  لوزن  ماگنه  مهن : همّدقم 

.تسا هدش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  ناضمر  هام  »(1) ؛ نآرُقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  : » تسا هدومرف  دنوادخ 

.میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق ) نآ =(  ام  هک  یتسرد  هب  »(2) ؛ ِرْدَقلا ِهَلَیل  یف  ُهاْنلَْزنأ  ّانا  : » تسا هدومرف  زین 

ًهَمْحَر َنِیلسُرم *  اّنک  ّانا  انِْدنِع  ْنِم  ارمأ  ٍمیِکَح *  ٍرمأ  ُّلک  ُقَْرُفی  اهِیف  نیِرِْذنُم *  اّنُک  ّانا  ٍهَکَرابُم  ٍهَلَیل  یف  ُهاْنلَْزنأ  ّانا  : » تسا هدومرف  مه  و 
ره بش  نآ  رد  میا ، هدوب  هدنهدراذنا  هراومه ]  ] ام میداتسرف ، ورف  هتسجخ  یبش  رد  ار  نآرق ) نآ =(  ام  هک  یتسار  هب  »(3) ؛ ّکبَر ْنِم 

هداتسرف ار [ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ] ام تقیقح  رد  ام ؛ يوس  زا  تسا  ینامرف  ددرگ ، یم  ادج  صّخشم و  تمکح  يانبم  رب  يرما 
.تسا وت  راگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  ببس  هب  همه  اهنیا  میا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ثاـیغ  نب  صفح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  هک  یثیدـح  رد  و 
ِهِیف َلِزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  : » دنوادخ لوق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : صفح ] : »] تسا هدـمآ  نینچ  هدرک  تیاور 

؟ تسا هدش  لزان  لاس  تسیب  تّدم  ّیط  رخآ  هب  ات  لوا  زا  نآرق  هک  یتروص  رد  مدیسرپ ، « نآرُقلا

رب جیردت  هب   ] لاس تسیب  تّدم  هب  سپـس  تشگ  لزان  رومعملا  تیب  هب  اجکی  ناضمر  هام  رد  نآرق ؛ دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دمآ دورف  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛ ناضمر هام  بش  نیلوا  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  فحص  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف : هاگ  نآ 
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هام موس  تسیب و  بش  نآرق  و  ناضمر ، هام  مهدـجیه  بش  روبز  ناضمر ؛ هام  مهدزیـس  بش  لیجنا  ناضمر ؛ هام  مشـش  بش  تاروت 
.(1)« تسا هدش  لزان  ناضمر 

تاروت : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ هک  دنا  هدرک  لقن  ریـصبوبا  زا  قودـص  خیـش  ینیلک و  خیـش  رگید  ثیدـح  رد  و 
هام مهدجیه  بش  روبز  لوزن  دمآ و  دورف  هتشذگ  ناضمر  هام  زا  بش  هدزاود  لیجنا ، دش و  لزان  هتـشذگ  ناضمر  هام  زا  بش  شش 

.(2)« دش لزان  ردق  بش  نآرق  تسا و  هدوب  ناضمر 

: دنوادخ لوق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يو  هک  دنا  هدرک  تیاور  نَیعأ  نب  نارمح  زا  قودـص  خیـش  ینیلک و  خیـش  نینچمه 
.دیسرپ میداتسرف ، ورف  هتسجخ  یبش  رد  ار  نآرق ) نآ =(  ام  هک  یتسار  هب  »(3) ؛ ٍهکَرابُم ٍهَلَیل  یف  ُهاْنلزنأ  ّانا  »

ار نآرق  دنوادخ  دـشاب ، یم  هام  رخآ  ياه  ههد  رد  ناضمر  هام  رد  لاس  ره  نآ  تسا و  ردـق  بش  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
تمکح ياـنبم  رب  يرما  ره  بـش  نآ  رد  »(4) ؛ میکح رما  لک  قرفی  اهیف  : » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  دومنن ، لزاـن  ردـق  بش  رد  زج 

هزادنا دوب  دهاوخ  يدعب  ردق  بش  ات  لاس  نآ  هک  یئایـشا  همه  ردـق  بش  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .ددرگ  یم  ادـج  صخـشم و 
همه  ] ناگدنب يزور  ای  ناگدنز ] تشذـگرد  و   ] لجا ای  نادازون  دـّلوت  ای  هانگ ، ای  يربنامرف  ای  رـش ، ای  ریخ  دوش ، یم  نییعت  يریگ و 

.(5) [« دوش یم  صخشم 

یم صخـشم  يدـنبزرم و  ردـق  بش  رد  لاس  کی  ياهدادـیور  یمامت  هک   (6) دیآ یم  تسد  هب  تیاور  نیدـنچ  زا  دـیوگ : فـّلؤم 
، دشاب هتفای  لوزن  نّیعم  تباث و  روط  هب  ردق  بش  رد  اهدادیور  نآ  اب  هطبار  رد  یّصاخ  تایآ  لاس  ره  هک  تسانعم  نادب  نیا  .دوش و 

.تسا هدیدرگ  لزان  ناضمر  هام  رد  ردق و  بش  رد  نآرق  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحص  نایب  نیا  و 

( یبـش / ٍهلیل هرکن =(  تروص  هب  بش  نآ  هک  ( - 3 هیآ ناخد ، هروس   ) میدروآ همّدـقم  نیا  زاـغآ  رد  هک  يا  هیآ  نیموس  زا  رهاـظ  یلو 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  زا  يوق  لامتحا  هب  هک  یمق  میهاربا  نب  یلع  مالک  زین  و  ثاـیغ ، نب  صفح  تیاور  و  هدـش - ریبعت 

.تسا هدش  لزان  اجکی  ردق  بش  رد  نآرق  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  ...تایاور  ریاس  و  تسا - هتفرگرب 
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تّوبن و دـیدحت  ریدـقت و  ماگنه  هب  یتهج : زا  تسا ؛ قداص  تباث و  یّـصاخ  رابتعا  هب  اـنعم  ود  زا  کـیره  تفگ : ناوت  یم  نیارباـنب 
نامز نامه  تسا و  هدش  يدنبزرم  نییعت و  اجکی  زین  وا  تلاسر  همانـساسا  همانرب و  راک و  رازبا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر 

.دیدرگ صخشم  مه  وا  راذنا  هلیس  و  تشگ ، اطعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تلاسر  تّوبن و  بصنم  هک 

دعب لاس  زاغآ  رد  اـهنآ  عوقو  نییعت  ریدـقت و  دـش  لّجـسم  یمتح و  اهدادـیور  ّتلع  ببـس و  لاـس  رخآ  رد  هاـگره  رگید  تهج  زا 
.تسا هدیدرگ  ینتبم  نآ  ساسارب 

اضق و بتارم  زا  لوزن  لحارم  زا  یـضعب  رد  طقف  ردـق  بش  هب  تاریدـقت  ندومن  دودـحم  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  قیقد  هاگن  اب  و 
زور ات  تسا  یندـش  عقاو  هچنآ  یمامت  هک  دـسرب  ظوفحم  حول  هب  هک  اجنآ  اـت  تسا  رگید  یبتارم  مه  نآ  زا  رتـالاب  دـشاب ، یم  ردـق 

ءاضق بتارم  زا  کیره  هک  دشاب  یم  باتکلا  ّما  نامه  ایوگ  و  تسا ، هدش  تبث  هدروخ و  مقر  نآ  رد  ناهج  شنیرفآ  زا  لبق  تمایق ،
.دسر یم  ردق  بش  رد  لاس  ره  ماکحا  لیصفت  هلحرم  هب  ات  ددرگ ، یم  دیلوت  نآ  زا  یهلا  نامرف  و 

یمّوس هبترم  رد  لاس  ره  سپـس  هدوب ، نآ  زا  رت  نییاپ  يا  هبترم  هب  ظوفحم  حول  ملاع  زا  تسا  نکمم  اجکی  روط  هب  نآرق  لوزن  سپ 
.دشاب هدمآ  دورف  ملاع  نیا  رد  زور  هنابش  ّیط  هاگ  نآ  هتفای ، لوزن  لاس  نامه  رادقم  هب 

.تسا هدوب  نآ  حور  نطاب و  ای  رومعملا  تیب  نامه  مّود  هبترم  هک  دیاش  و 

.(1)« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  رب  نآرق  يانعم  لوزن  نآ  زا  دوصقم  ایوگ  : » هک هدرک  دای  یناشاک  ثّدحم  هچنآ  اّما 

نخـس نیا  هک  دـشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  كراـبم  بلق  ناـمه  روـمعملا  تیب  هـک  تـسا  نآ  ناـشیا  دوـصقم  رگا 
بتارم ریبک  ملاع  رد  میرک  نآرق  و  هدـش ، دای  نآ  زا  رابخا  رد  هک  تسا  ریبک  ملاع  يازجا  زا  رومعملا  تیب  هک  اریز  تسا ، تسرداـن 

.دراد یلوزن 

نآرق یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  زارت  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سّدقم  بلق  ماقم  اب  رومعملا  تیب  هک  تسا  نآ  دوصقم  رگا  و 
.دنشاب یم  دّحتم  ربارب و  مه  اب  هبتر  ظاحل  زا  نوچ  تفای  عالطا  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  دیدرگ  لزان  نآ  رد 

حالطصا قبط  ضرف  نیا  رد  بلق  هک  اریز  دسر ، یمن  رظن  هب  رود  نادنچ  لامتحا  نیا 
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.تسا هدش  روظنم  نافرع  لها  زا  یعمج 

هک دشاب  زاین  ات  تسین  نوریب  ظافلا  ورملق  زا  رومعملا - تیب  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  بلق  يربارب  ینعی   - ماقم نآ  یلو 
رد نآرق  لوزن  هک  نیا  .تسا و  تسرد  نکمم و  يا  هلحرم  نینچ  رد  ظافلا  لوزن  هکلب  مینک ، هیجوت  یناـعم  لوزن  هب  ار  تاـیآ  لوزن 

.دشاب یم  لیلد  یب  ببس و  نودب  یهیجوت  لیوأت و  مینادب ، یناعم  لوزن  طقف  ار  هبترم  نآ 

[ ردق بش  رد  نآرق  لوزن  یگنوگچ  ]

لیـصفت هک  تسا  هتفرگرب  رد  ار  ینیوکت  یفیلکت و  روـما  یماـمت  تسا و  زیچ  همه  رگناـیب  یّلک  روـط  هب  میرک  نآرق  هک  نیا  هب  رظن 
تسد هب  تقیقح  نیا  دوش ، یم  رادیدپ  یئزج  دراوم  هب  تبسن  صّخـشم  نّیعم و  يایاضق  ماکحا و  ددرگ و  یم  ماجنا  ردق  بش  اهنآ 

(1)- هدمآ تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نانچ  « - تسا هدـش  هتـشادرب  نآرق  دوش  هتـشادرب  ردـق  بش  هاگره  : » هک دـیآ  یم 
.تسا هدش  هتشادرب  ناهج  نیا  زا  عقاو  رد  دنامب ، ماهبا  لامجا و  لاح  رد  دباین و  لوزن  روما  نآ  لیصفت  رگا  هک  اریز 

: تسا هدومرف  ردق  بش  هب  عجار  دـنوادخ  : » دـندومرف هک  دـشاب  بلطم  نیا  رب  يدـهاش  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیدـح  نیا  دـیاش 
رما ره  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .ددرگ  یم  ادـج  صخـشم و  تمکح  يانبم  رب  يرما  ره  بش  نآ  رد  »(2) ؛ ٍمیِکَح ٍرمأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اـهیف  »

فالتخا نآ  رد  هچ  نآ  هب  هک  یسک  ره  سپ  تسا ، زیچ  کی  اهنت  هکلب  تسین ، زیچ  ود  مکحم  دیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  یمکحم 
ار دوخ  دنارب و  نامرف  تسا  فالتخا  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  هک  نآ  ره  تسا و  دنوادخ  مکح  زا  هتفرگرب  وا  مکح  دهد ، نامرف  تسین 

.تسا هداد  روتسد  توغاط  مکح  هب  دنادب  قح  رب 

بش نآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دوش  یم  لزان  نامز ) ماما  رما =(  ّیلو  رب  اهراک  نایب  حرـش و  ردق  بش  رد  لاس  هب  لاس  عقاو  رد 
.دریگ یم  روتسد  مدرم  ياهراک  هب  عجار  شدوخ و  یصخش  ياه  همانرب  هرابرد 

تـسا هتفهن ] یهلا  رارـسا   ] هنیجنگ رد  هک  یتفگـش  هدیـشوپ  صوـصخم و  ملع  هزور  همه  زین  ردـق  بـش  ریغ  رد  رما  ّیلو  يارب  هـتبلا 
.دیآ یم  رادیدپ 
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ام ٍرُحبأ  ُهَْعبَـس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَبلا  ٌمْالقأ َو  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضرألا  یف  ام  َّنا  َْولَو  : » درک تئارق  ار ] هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   ] سپس
نآ هب  ایرد  تفه  و  دوش ؛ بّکرم  ایرد  و  ملق ؛ تسا  نیمز  رد  هک  یناتخرد  همه  رگا  و  »(1) ؛ ٌمیِکَح ٌزیِزَع    َ هّللا َّنإ    ِ هّللا ُتاِملَک  تَدِفَن 

.(2)« تسا هنازرف  ریذپان  تسکش  دنوادخ  تقیقح  رد  هک  دریذپ  یمن  نایاپ  دنوادخ  تاملک  دناسر ، ددم 

126 ص :
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شیوخ لها  يارب  شندرک  تعافش  تمایق و  رد  نآرق  مّسجت  مهد : همدقم 

نآرق ندینش  توالت و  ظفح و  باوث  رد  یتایاور  و 

هک اریز  دیزومایب ، ار  نآرق  دعس ! يا  : » دومرف هک  تسا  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  فاّفخ  دعس  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد 
فـص رازه  تسیب  دصکی و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دمآ ، دهاوخ  تمایق  زور  دنا  هدید  ناگدیرفآ  هک  ییاه  تروص  نیرتهب  هب  نآرق 

.تسا رگید  ياه  تما  زا  فص  رازه  لهچ  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  ِنآ  زا  فص  رازه  داتشه  هک  دنتسه 

يدوبعم دنیوگ : یم  سپس  دننکفا  یم  هاگن  يو  هب  نانآ  دنک ، یم  مالس  دیآ و  یم  ناناملـسم  فص  ربارب  رد  يدرم  تروص  هب  سپ 
وا هک  نیا  زج  میـسانش  یم  تفـص  امیـس و  هب  ار  وا  هک  تسا  ناناملـسم  زا  يدرم  نیا  تقیقح  رد  تسین ، میرک  رابدرب  دـنوادخ  زج 

.دنا هدادن  ام  هب  هک  هتفای  يرتشیب  ینشور  ییابیز و  یگدنشخرد و  ببس  نیدب  تسا ، هدوب  ام  زا  رتاشوک  نآرق  هرابرد 

زج يدوـبعم  دـنیوگ : یم  هاـگنآ  دـننک  یم  رظن  وا  هـب  ادهـش  دریگ ، یم  رارق  نادیهـش  فـص  ربارب  رد  اـت  درذـگ  یم  اـهنآ  زا  سپس 
يادهـش زا  وا  هک  نیا  زج  میـسانش  یم  تفـص  هرهچ و  هب  ار  وا  ام  هک  تسا  نادیهـش  زا  درم  نیا  تسین ، نابرهم  راگدرورپ  دـنوادخ 

.دنا هدادن  ام  هب  هک  هدش  اطع  يرترب  یگدنشخرد و  نانچ  وا  هب  يور  نیمه  زا  تسایرد ،

هاگن وا  هب  ایرد  نادیهش  دسر ، یم  ایرد  يادهش  فص  ربارب  يدیهش  تروص  هب  ات  درذگ  یم  مه  اجنآ  زا  دومرف : مالسلا ]  هیلع  ماما  ]
، میـسانش یم  تفـص  هناشن و  هب  ار  وا  هک  تسایرد  يادهـش  زا  نیا  دنیوگ : رگیدکی [ هب   ] دبای و یم  ینوزف  نانآ  بجعت  دـننک و  یم 

هک تساجنیا  زا  میدش ، هتشک  نآ  رد  ام  هک  هدوب  يا  هریزج  زا  رتکانلوه  هدش  دیهش  نآ  رد  يو  هک  يا  هریزج  اّما 
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.تسا هدشن  هداد  ام  هب  هک  دنا  هدیشخب  وا  هب  ینشور  ییابیز و  یگدنشخرد و  نینچ 

هاگن وا  هب  نالوسر  ناربمایپ و  دسر ، یم  نالوسر  ناربمایپ و  فص  هب  لسرم  ربمایپ  کی  تروص  هب  ات  درذـگ  یم  مه  اج  نآ  زا  سپ 
یلسرم ربمایپ  نیا  هک  یتسار  هب  تسین ، یمارگ  رابدرب  دنوادخ  زج  يدوبعم  دنیوگ : یم  دنوش و  یم  هدز  تفگش  تخس  دننک و  یم 

.تسا هدش  هداد  وا  هب  رایسب  يرترب  هک  نیا  زج  میسانش  یم  شتفص  وکین و  هویش  هب  ار  وا  تسا 

یم دنسرپ و  یم  ترضح  نآ  زا  دنور و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  یگمه  سپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
مولعم اّما   ] میـسانش یمن  ار  وا  تفگ : دنهاوخ  ناشیا  دیـسانش ؟ یمن  ار  وا  ایآ  دـیامرف : یم  نانآ  هب  تسیک ؟ نیا  دـمحم ! يا  دـنیوگ :

نیا دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .تسا  هدرکن  مشخ  ناـنآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  نیا   ] هک تـسا 
.دشاب یم  شناگدیرفآ  رب  دنوادخ  تّجح 

تخس دنرگن و  یم  ار  وا  ناگتـشرف  دسر ، یم  ناگتـشرف  فص  هب  بّرقم  يا  هتـشرف  تروص  هب  ات  درذگ  یم  دنک و  یم  مالـس  سپ 
هدنب نیا  تسا  سّدـقم  الاو و  ام  راگدرورپ  دـنیوگ : یم  دـیآ و  نارگ  نانآ  رب  دـننیب  یم  ار  شیرترب  نوچ  دـنوش و  یم  هدز  تفگش 

دنوادـخ هب  ناگتـشرف  همه  زا  شماـقم  هک  نیا  زج  میـسانش  یم  صاـخ ]  ] تفـص کـین و  شور  هب  ار  وا  تسا  ناگتـشرف  زا  يادـخ 
.دنا هدادن  ام  هب  هک  هدش  هدیناشوپ  لامج  رون و  نانچ  يور  نیمه  زا  تسا ، رتکیدزن 

يا دنک : یم  ادن  ار  وا  دنوادخ  دتفا ، یم  هدجـس  هب  شرع  ياپ  دـسر و  یم  گرزب  كاپ و  راگدرورپ  هاگرد  هب  ات  درذـگ  یم  هاگنآ 
هک نک  تعافـش  دوش و  یم  اـطع  تا  هتـساوخ  هک  نک  تساوـخرد  رادرب و  رـس  نم  ياـیوگ  نیتـسار  نخـس  نیمز و  رد  نم  تجح 

.تسا هتفریذپ  تتعافش 

؟ يدید هنوگچ  ار  مناگدنب  دیامرف : یم  وا  هب  گرزب  كاپ و  دنوادخ  دراد و  یمرب  رس  سپ 

ناشیا زا  یخرب  تخاسن و  عیاض  ار  يزیچ  چـیه  دومن و  تظفاحم  درک و  يرادـهگن  ارم  نانآ  زا  یخرب  اراگدرورپ  دراد : یم  هضرع 
.ما هدوب  تناگدنب  یمامت  رب  وت  تّجح  نم  هک  نیا  اب  درک ، مبیذکت  درمش و  کبس  ار  مّقح  درپس و  یشومارف  هب  ارم 

هک مدنلب  هاگیاج  لالج و  هوکش و  هب  دنگوس  دومرف : دهاوخ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
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.دومن مهاوخ  وت  رطاخ  هب  رفیک  نیرتکاندرد  داد و  مهاوخ  وت  ببس  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  زورما 

.دنادرگ یم  زاب  ار  شرس  يرگید  تروص  هب  نآرق  سپس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ ددرگ یم  زاب  یتروص  هچ  اب  رفعجابا ! يا  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ : يوار 

زا يدرم  دزن  هاـگنآ  دـنرگن ، یم  ار  وا  رـشحم  لـها  هک  لاـح  هدرـسفا  هدـیرپ و  گـنر  يدرم  تروـص  هب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
یم يو  هب  دتسیا و  یم  شربارب  رد  دیآ و  یم  تسا  هدومن  یم  هرظانم  ثحب و  نافلاخم  اب  وا  هلیسو  هب  هتخانـش و  ار  وا  هک  نامنایعیش 

؟ یسانش یمن  ارم  دیوگ :

! مسانش یمن  ار  وت  نم  ادخ  هدنب  يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  هاگن  وا  هب  درم  نآ 

؟ یسانش یمن  ارم  دیوگ : یم  دیآ و  یمرد  نیتسخن  تقلخ  تروص  هب  سپ 

[. مسانش یم   ] ارچ تفگ : دهاوخ  درم 

اه و هنعط  يدینـش و  اهرازآ  نم  ببـس  هب  مدنکفا ، جـنر  هب  ار  وت  یناگدـنز  رد  مدـیناشک و  بش  يرادـیب  هب  ار  وت  نم  دـیوگ : نآرق 
.متسه وت  هانپ  تشپ و  زورما  نم  دنک و  یم  تفایرد  لماک  روط  هب  ار  شیوخ  دوس  يرجات  ره  هتبلا  دیسر ، وت  رب  اه  تمهت 

دوخ تسا و  وت  هدنب  نیا  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  درب و  یم  شخب  تّزع  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  ار  يو  هاگنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
تفرگ و یم  رارق  يزوت  هنیک  دروم  نم  رطاخ  هب  درک ، یم  شـالت  میرادـهگن  يارب  دوب و  شکجنر  نم  هراـبرد  هک  يرتهاـگآ  وا  هب 

.دوب نم  هار  رد  شینمشد  یتسود و 

.دیهنب شرس  رب  یجات  دیناشوپب و  وا  رب  نآ  ياه  هماج  زا  دینک ، دراو  متشهب  هب  ار  ما  هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  سپ 

دونـشخ دـش  ماجنا  تتـسود  هرابرد  هچنآ  هب  ایآ  دنـسرپ : یم  دـنهد و  یم  ناشن  نآرق  هب  ار  وا  دـننک  راتفر  نینچ  وا  اـب  هک  یماـگنه 
؟ یتشگ

.نک رتنوزف  وا  رب  لماک  روط  هب  ار  ریخ  مرامش ، یم  كدنا  شیارب  ار  نیا  نم  اراگدرورپ  دهد : یم  خساپ  نآرق 

یم اطع  شیازفا  اب  زیچ  جـنپ  زورما  تسوا  هیاپ  رد  هک  ره  وا و  هب  دـنگوس  مماقم  يدـنلب  لالج و  هوکـش و  هب  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
ریپ هکدنشاب  یناناوج  ناشیا  هک  شاب  هاگآ  منک :
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هک یناگدنز  و  دندرگن ، نیگهودنا  هک  ینادنسرخ  و  دنوشن ، دنمزاین  هک  ینارگناوت  و  دندرگن ، رامیب  هک  یناتـسردنت  و  دنوش ، یمن 
زج دنشچ  یمن  ار  گرم  يارس ] نآ [  رد  »(1) ؛ یلوُألا َهَتوَملا  ّالا  َتوَملا  اهیف  َنُوقوُذَی  ال  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  .دنریم  یمن 

.نیتسخن گرم  نامه 

؟ دیوگ یم  نخس  مه  نآرق  ایآ  رفعجابا ! يا  مدرگ  تیادف  متشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  دیوگ : فاّفخ ] دعس   ] يوار

ياه هتفگ  هب  نداهن  ندرگ  و   ] میلست لها  هک  دنک  تمحر  ار  ام  تقاط  مک  نایعیـش  دنوادخ  دومرف : دز و  يدنخبل  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک یم  یهن  رما و  دراد ، یتقلخ  تروص و  و  دیوگ ، یم  نخس  مه  زامن  دعس  يا  يرآ ، دومرف : هاگنآ  دنتسه ، ام ]

.میامن وگزاب  مدرم  نایم  مناوت  یمن  هک  تسا  يزیچ  نیا  متفگ : دش و  نوگرگد  مراسخر  گنر  نخس  نیا  زا  دیوگ : دعس 

.تسا هدومن  راکنا  ار  ام  ّقح  دسانشن  ار  زامن  هک  ره  سپ  دنیام ؟ نایعیش  زج  مدرم  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

؟ مناسرب تشوگ  هب  ار  نآرق  نخس  دعس ! يا  دومرف : هاگنآ 

! داب وت  رب  دنوادخ  دورد  يرآ  متشاد : هضرع  دیوگ : دعس 

تسیاشان و زا  زامن  تقیقح  رد  »(2) ؛ رَبْکأ   ِ هّللا ُرْکَِذل  ِرَْکنُملا َو  ِءاشْحَفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنا  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
ینادرم دنسپان ) تسیاشان و  رکنم =(  ءاشحف و  و  تسا ، نخس  نتشادزاب ، دومرف : .تسا  رتگرزب  دنوادخ  دای  و  دراد ، یم  زاب  دنـسپان 

.(3)« میرتگرزب ام  ادخ و  دای  مییام  و  دنتسه ،

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلاغ  نب  قاحسا  زا  دوخ  دنس  هب  و 

یم ار  تسا  هدـشن  هدـید  وا  زا  رتابیز  هک  یـصخش  ناهگان  دـنک  یم  عمج  تمایق  رد  ار  نیرخآ  نیلّوا و  همه  دـنوادخ  هک  یماگنه  »
نیرتوکین هک  تسا  ام  زا  نیا  تفگ : دنهاوخ  تسا - نآرق  نامه  هک   - دننیب یم  ار  وا  نانمؤم  نوچ  دـیآ و  یم  نانآ  يوس  هب  دـنرگن 

و درذگ ، یم  زین  ناشیا  زا  ات  دننک  یم  هاگن  وا  هب  ادهـش  سپـس  درذـگ ، یم  اهنآ  زا  دـسر  نانآ  هب  یتقو  .میا  هدـید  هک  تسا  يزیچ 
اهنآ زا  سپ  تسا ! نآرق  نیا  دنیوگ : یم  دنک  روبع  نانآ  همه  زا  نوچ 
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یم ناگتـشرف  هب  ات  درذـگ  یم  زین  ناشیا  زا  .تسا  نآرق  نیا  تفگ : دـنهاوخ  مه  نانآ  دـسر ، یم  لـسرم  ناربماـیپ  هب  درذـگ و  یم 
سپ دتـسیا ، یم  اجنآ  دـسر و  یم  شرع  تسار  تمـس  هب  ات  درذـگ  یم  زین  نانآ  زا  سپ  تسا ، نآرق  نیا  دـنیوگ : مه  ناـنآ  دـسر ،
راوخ و  تسا ، هتـشاد  یمارگ  ار  وت  هک  ره  مراد  یمارگ  زورما  هک  دنگوس  میالاو  ماقم  لالج و  تّزع و  هب  دیامرف : یم  راّبج  دنوادخ 

.(1)« تسا هدرمش  کچوک  راوخ و  ار  وت  هک  نآ  ره  مزاس  نوبز  و 

نآرق : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  رگید  ثیدح  رد  مه  و 
هک ینآرق  منم  دـیوگ : یم  دـیآ و  یم  دوخ  بحاص  دزن  گنر  درز  یلو ]  ] ابیز یناوج  تروص  هب  تماـیق  زور  هک  اریز  دـیزومایب  ار 

ناور ار  تکـشا  مدومن و  کـشخ  ار  تناـهد  بآ  مدرب و  رـس  هب  یگنـشت  هب  ار  وت  مرگ  ياـهزور  متـشاداو و  يرادـیب  هب  ار  وت  بش 
تراجت یپ  رد  وت  دوس  هب  زورما  نم  و  تسا ، شیوخ  تراجت  دوس  لابند  هب  یناگرزاب  ره  مور ، یم  وت  هارمه  يور  اجک  ره  متخاس ،

يوس زا  زین  یتـمارک  يدوز  هب  هک  داـب  تا  هدژم  و  دـیناسر ] مهاوـخ  دوـس  وـت  هب  یتراـجت  ره  زا  شیب  و   ] دوـب مهاوـخ  ناـگرزاب  ره 
.درک یهاوخ  تفایرد  دنوادخ 

رد یگنادواج  نامرف  و  دنهد ، یم  شتـسار  تسد  هب  خزود ] شتآ  زا   ] ینمیا ِدَنَـس  دـنهن و  یم  وا  رـس  رب  دـنروآ و  یم  یجات  هاگنآ 
، ورب الاب  ناوخب و  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  سپـس  دـنناشوپ ، یم  شمادـنا  رب  یتشهب  هماج  ود  و  دنراپـس ، یم  شپچ  تسد  هب  ار  تشهب 

یم یتشهب  هماـج  ود  دنـشاب - نمؤم  هک  یتروص  رد   - زین شرداـم  ردـپ و  هب  دور ، رتـالاب  هجرد  کـی  دـناوخب  هک  يا  هیآ  ره  هب  هک 
.(2)« دیتخومآ وا  هب  هک  تسا  ینآرق  شاداپ  هب  اهنیا  دنیوگ : یم  ود  نآ  هب  و  دنناشوپ ،

: دومرف هک  تسا  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  قیرط  زا  و 

: دیوگ یم  دسر و  یم  اناوت  راگدرورپ  هاگـشیپ  هب  هک  نآ  ات  دومرف :- هک  اجنآ  ات   - ...دـیآ یم  لکـش  نیرتابیز  هب  نآرق  تمایق  زور  »
و مدرب ، رـس  هب  يرادیب  هب  ار  شیاه  بش  و  مدنارذگ ، یگنـشت  هب  ار  شمرگ  ياهزور  ایند  رد  نم  ار  ینالف  دنزرف  ینالف  اراگدرورپ 

! يرادیب هب  اه  بش  هن  مدناشک و  یگنشت  هب  اهزور  هن  ار  ینالف  دنزرف  ینالف 

هب ناشصوصخم  ياه  هاگیاج  اه و  لزنم  ساسارب  ار  نانآ  دیامرف : یم  دنوادخ  سپ 
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هیلع ماـما  .ورب  ـالاب  نک و  تئارق  دـیوگ : یم  ینمؤـم  ره  هب  و  دـنور ، یم  وا  یپ  رد  ناـنآ  دزیخاـپب و  نآرق  هاـگنآ  .نک  دراو  تـشهب 
تـسا هدش  رّرقم  وا  يارب  هک  یهاگلزنم  هب  نانآ  زا  درم  ره  ات  دور  یم  الاب  دـناوخ و  یم  نآرق  ناشیا  زا  کیره  سپ  دومرف : مالـسلا 

.(1)« دنک تنوکس  دریگ و  ياج  نآ  رد  دسرب و 

نامیا اب  یناوج و  ّنس  رد  هک  نآ  ره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  تسا  هدرک  تیاور  باّـصق  لاـهنم  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
نآرق تمایق  زور  و  دزاس ، هارمه  راتفر  کین  روآ  مایپ  ناگتـشرف  اب  ار  وا  دنوادخ  دزیمایب و  شنوخ  تشوگ و  اب  نآرق  دناوخب ، نآرق 
یمارگ سپ  نم ، رگراک  رگم  تسا  هدیسر  شراک  دزم  هب  يرگراک  ره  اراگدرورپ  دیوگ : یم  ددرگ  خزود  شتآ  زا  یعنام  وا  يارب 

.ناسرب وا  هب  ار  شیوخ  ياه  هیده  نیرت 

شرـس رب  تمارک  جات  دناشوپ و  یم  وا  هب  یتشهب  ياه  هماج  زا  هماج  ود  راّبج  ریزع  دـنوادخ  هاگنآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ میتخاس دونشخ  صخش  نیا  هرابرد  ار  وت  ایآ  دسر : یم  باطخ  نآرق  هب  سپس  دوش ، یم  هداهن 

.مدوب لیام  يو  هرابرد  نیا  زا  رترب  نم  اراگدرورپ  تفگ : دهاوخ  نآرق 

دوش و یم  دراو  تشهب  هب  دـنهد و  وا  پچ  تسد  هب  ار  تشهب  رد  یگنادواج  دنـس  و  وا ؛ تسار  تسد  هب  ار  شتآ  زا  همان  ناما  سپ 
میدـیناسر و وا  هب  ار  تا  هتـساوخ  اـیآ  دوـش : یم  باـطخ  نآرق  هب  سپـس  ورب ، رتـالاب  يا  هجرد  ناوـخب و  نآرق ] : ] دـنیوگ یم  وا  هب 

.يرآ دیوگ : یم  میتخاس ؟ تدونشخ 

دنوادخ دراپـسب  رطاخ  هب  ار  نآ  دشاب  راوشد  وا  رب  نآ  ظفح  هک  نیا  اب  دناوخب و  رایـسب  نآرق  هک  نآ  ره  و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.(2)« داد دهاوخ  وا  هب  ربارب  ود  ار  شاداپ  نینچ 

[ نآرق دوجو  بتارم  ]

رارق بوتکم ] ياـه  نآرق   ] دـلج ود  نیب  هک  تسا  يراتـشون  دوجو  کـی  ياراد  نآرق  هک : درک  اـعّدا  نینچ  ناوت  یم  دـیوگ : ّفلؤم 
مالـسلا هیلع  لـیئربج  نوچمه  ناگتـشرف  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تئارق  زین  اـم و  تئارق  اـب  هک  تسا  یظفل  دوجو  کـی  و  دراد ،

كرابم لد  رب  دنوادخ  روتسد  هب  دشاب  یم  رما  ملاع  رد  هک  یحور  قیرط  زا  هک  دراد  یملع  دوجو  کی  و  دبای ، یم  ققحت 
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َنِم َنوُـکَِتل  َکـِْبلَق  یلَع  ُنیِمـألا *  ُحوُّرلا  ِهـِب  َلََزن  : » لاـعتم دــنوادخ  لوـق  هـک  تـسا ، هدــش  هدــنکفا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ 
.تسا تقیقح  نیا  هب  هراشا  .یشاب  هدوب  ناگدنهدرادشه  زا  ات  دروآ  دورف  وت  لد  رب  ار  نآ  نیمالا  حور  »(1) ؛ َنیِرِْذنُملا

نینچ هب  هراشا  هیآ  نیا  ایوگ  و  تسا ، نآ  اب  ییوراـیور  ندـش و  هجاوم  ماـگنه  لد  حول  رب  یبیغ  ياـه  هژاو  نتـسب  شقن  هار  زا  اـی  و 
هنیس رد  ینـشور  ياه  هیآ  نآ  هکلب  »(2) ؛ ملِعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُـص  یف  ٌتانَّیب  ٌتایآ  َوُه  ْلب  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  دراد  یناعم 

.تسا هدش  هداد  ناشیا  هب  ملع  هک  تسا  یناسک  ياه 

حول رب  هک  تساهشقن  نیا  یلـصا  هخـسن  أدبم و  هتفرگ و  شقن  یبیغ  حول  رد  هک  دراد  يراتـشون  یبیغ  دوجو  کی  میرک ] نآرق  زین  ]
هراشا ار  انعم  نیمه  دیاش  دشاب ، یم  شیاه  هتشون  اه  شقن  نآ  هدش و  رتفد ] و   ] فحصم لد ، نآ  ببـس  هب  و  تسا ، هتفای  لکـش  لد 

، تسا یمارگ  نآرق  نآ  تقیقح ، رد  هـک  »(3) ؛ نوُرَّهَطُملا ّالا  ُهُّسَمَی  ال  ٍنُونْکَم *  ٍباـتِک  یف  ٌمیِرَک *  ٌنآرَُقل  ُهَّنإ  : » دـنوادخ لوق  دراد 
[. دنباین تسد  ای   ] دننزن تسد  نآ  هب  ناکاپ  زج  تسا ، هتفرگ  ياج  یظوفحم  باتک  رد 

هتفرگ ّقلعت  وا  ّتیشم  هک  ره  هب  هتخاس و  رادیدپ  ار  نآ  هک  تسا ، دنوادخ  مالک  نامه  هک  تسا  یبیغ  یظفل  يدوجو  ار  نآرق  مه  و 
َنَـسْحأ َلَّزن    ُ هّللا : » تسا هدوـمرف  هراـشا  نـینچ  اـنعم  نـیا  هـب  اـیوگ  تـسا ، هدیناونـش  هـلآ -  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـی  هتـشرف  زا  -

.دومرف لزان  ار  نخس  نیرتهب  دنوادخ  »(4) ؛ ثیِدَحلا

ْتَمِکحا ٌباتک  : » دنوادخ لوق  تسا  نآ  هب  هراشا  دیاش  هک  تسا  هدوب  لیصفت  زا  شیپ  هدرشف ) یلامجا =(  دوجو  کی  نآرق  يارب  و 
.تسا هتفای  لیصفت  حیرشت و  سپس  هتشگ ؛ راوتسا  نآ  ياه  هیآ  هک  تسا  یباتک  نیا  »(5) ؛ ْتَلُِّصف َّمث  ُُهتایآ 

هب تبسن  تخرد  هشیر  نب و  دننامه  دنشاب ، یم  نآ  ياهدامن  اه و  هاگیاج  نوئـش و  بتارم و  هّیقب  تسا و  نآ  یلـصا  دوجو  نیمه  و 
تسا هتفر  راک  هب  رایسب  دراوم  رد  نآرق  هرابرد  دیق  نودب  هک  لیزنت » لازنا و  : » ياه هژاو  دیاش  تسا و  نآ  ياه  هخاش  هنت و 
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.دشاب اه  ماقم  اه و  هاگیاج  نیمه  هب  هراشا 

هک یّـصاخ  تروص  لکـش و  دوش  یم  جراخ  ام  ناهد  زا  هک  یظفل  ِنآرق  هک  اریز  تسه ، مه  ینتفرـالاب  دوعـص و  ار  نآرق  نینچمه 
هناوتـشپ هب  ثیداحا و  تایآ و  زا  ناوارف  لیالد  اب  دوخ  ياـج  رد  هک  ناـنچ   - دریگ یم  دوخ  هب  تسا  ناـهج  نیا  زا  رترب  یناـهج  رد 

خزرب ملاع  رد  دنریگ و  یم  دوخ  هب  ییاه  لکش  اه و  تروص  دب ، کین و  لامعا  هک :  - تسا هدیسر  تابثا  هب  یلقع  ياه  يرگنشور 
زا زین  نآرق  نتـشون  تسا ، یّلک  هدـعاق  نیا  دراوـم  نیرترب  زا  هکلب  تسا ، نآرق  تئارق  اـهنآ  هلمج  زا  .دـننام و  یم  یقاـب  ّتیم  هارمه 

.دریگ یم  دوخ  هب  یّصاخ  تروص  هک  تسا  یلامعا 

هطقن و  دبای ، یم  نایاپ  يارس  نیا  رد  يراتـشون  یظفل و  دوجو  هلحرم  ات  دورف  هطقن  تسه : دورف  زارف و  هطقن  ود  نآرق  يارب  نیاربانب 
.دوش یم  ماجنا  خزرب  ملاع  رد  هک  زارف 

ياه تلالد  هکلب  ددرگ ، یمن  دودـحم  دـنراد  رارق  توکلم  کلم و  هصرع  رد  هک  ییاه  شقن  اه و  هژاو  ملاع  هب  نآرق  تقیقح  هتبلا 
زا دوخ  هک  دنراد  يدوجو  نآ  يونعم  ناهج  رد  دنیآ و  رامش  هب  نآرق  تقیقح  زا  هک  دنرتراوازس  ینآرق  هدرتسگ  میهافم  تاملک و 

رونلا يداهلا و  یسدق : ءامسا  تقیقح  هک  دیاش  و  تسا ، نآرق  أدبم  هک  دسر  یم  یهلا  مسا  تقیقح  هب  و  تسا ، ینآرق  دنلب  تاماقم 
.تسا هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  هب  عجار  دروم  دنچ  رد  هک  دشاب 

[ تمایق رد  نآرق  نوگانوگ  ياه  تروص  ]

نایامن اه و  یناهنپ  ندـش  راکـشآ  اهزار و  ندـش  شاف  ماگنه  و  تسا ، ملاوع  همه  ییآ  مهدرگ  زور  گرزب ، تماـیق  هک  نیا  هب  رظن 
هب ار  شناگدنب  دنوادخ  دبای و  بیترت  ملاوع  نیب  یگنهآ  مه  ات  تسا ، بسانتم  ياه  بلاق  یّـسح و  ياه  لکـش  هب  یبیغ  روما  ندش 

و درک - یهاوخ  تشادرب  ار  نامه  ینک  تشِک  هچره  هک   - دـنک ورد  ار  شیوخ  لوصحم  نانآ  زا  کیره  و  دزاس ، هاگآ  ناـشلامعا 
.تسا ترخآ  يارب  يردام  ناسب  ایند 

نآ يونعم  ییابیز  اب  هک  دیامن  یم  خر  دوش و  یم  رادـیدپ  تمایق  ملاع  رد  تروص  لکـش و  نیرتهب  هب  بیغ  ملاع  زا  نآرق  هجیتنرد 
.تساراد ار  ینارون  کین و  تافص  نیرتابیز  نیرتهب و  بیغ  ملاع  رد  نونکا  مه  هکاریز  دشاب ، هتشاد  بسانت 
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دبلاک نطاب و  رهاظ و  ات  درذگ ، یم  نانآ  ياه  ناج  اه و  لد  رب  ایند  رد  هک  هنوگ  نامه  دنک ، رذگ  نانمؤم  فوفص  رب  تسیاب  یم  و 
ریس جوا  هطقن  نیرتالاب  هب  ات  هبتر  نیتسخن  زا  دنشاب و  هتـشاد  قفاوت  ییوس و  مه  رگیدکی  اب  ینورد  يانعم  ینوریب و  يامن  ناور و  و 

.تساناوت راگدرورپ  يوس  هب  لماکت  هّداج  ورهر  هکاریز  دنک ،

هتـسد نامه  تروص  لکـش و  هب  يا  هتـسد  ره  اب  ددرگ و  هارمه  رت  نییاـپ  دارفا  اـب  لـماک ، درف  اـب  یهارمه  زا  شیپ  تسا  مزـال  سپ 
هک صاخ ، رون  ییابیز و  یگدنـشخرد و  هفاضا  هب  دریگ ، یم  رارق  نانآ  زارت  مه  هبترم و  رد  ناشیا  زا  کیره  دزن  هک  نوچ  دـیآرد ،
زا دـنبای ، یمن  رد  نآ  تقیقح  زا  يزیچ  دـنا  هدروآ  تسد  هب  ایند  رد  هچ  نآ  زج  هک  تهج  نیا  زا  .درادـن و  یگریت  یکیرات و  چـیه 
یم ار  ییانعم  نآرق  تئارق  ماگنه  ناشیا  زا  کیره  هک  نانچ  دراد ، یگتـسب  ناـنآ  تلاـح  ماـقم و  تفـص و  هب  هک  يروما  هلمج  نآ 

.تسا راگزاس  شدوخ  ینطاب  يرهاظ و  ّتیعقوم  ماقم و  اب  هک  دنیب 

رب ایند  رد  هک  هنوگ  نامه  درادـنپ ، شیوخ  هورگ  دارفا  زا  یکی  ار  نآرق ) اـبیز =(  تروص  نآ  ناـنمؤم  زا  یهورگ  ره  هک  دـیاب  سپ 
.تسا نانآ  ّتیعقوم  ّتیعضو و  فیصوت  یناگدنز و  هویش  رگنایب  نآرق  هک  دندوب  نامگ  نیا 

یم نآرق  قیاقح  یناعم و  زا  ایند  رد  هک  نانچ  دنـسانشب ، ار  نآ  شیاه  هناـشن  فاـصوا و  هب  نآ  اـب  ندـش  هجاوم  ماـگنه  دـیاب  مه  و 
.دوب دنهاوخن  ماقم  نآ  لها  تقیقح  رد  دنسانشن  ار  نآ  زا  رهاظ  رادقم  نآ  هورگ  ره  لها  رگا  هک  دندوب ، نآ  ياریذپ  دنتخانش و 

اـنعم و رد  هک  روط  ناـمه  دـیآ ، یم  رد  هدجـس  تلاـح  هب  دـسرب و  اـناوت  راـگدرورپ  هاگـشیپ  هب  جوا  هطقن  هب  ناـیاپ  رد  هک  یتقو  اـت 
.تسا هدومن  هدجس  انف  شنرک و  تیاهن  اب  تقیقح 

هّللا یف  ءانف  زا  سپ  هّللا  یف  ءاقب  ماقم : زارت  مه  هک  دوب  دـهاوخ  شیارب  یماـقم  درادرب  هدجـس  زا  رـس  دـبای  یم  روتـسد  هک  یعقوم  و 
مه زور  نآ  درک ، یم  تفایرد  شیوخ  ناسک  يارب  ایند  رد  ار  دـنوادخ  ياه  تکرب  اه و  تیانع  اه و  هفحت  هک  هنوگ  نامه  .تسا و 

.دش دهاوخ  تمحرم  وا  هب  دیامن  تساوخرد  هچره 

نانآ زا  باذع  ندـش  فرطرب  تمحر و  تفایرد  هیام  تخاس و  یم  کیدزن  دـنوادخ  يوس  هب  ار  ناگدـنب  ایند  رد  هک  روط  نامه  و 
.تسا هتفریذپ  شتعافش  هک  دراد  تعافش  ماقم  مه  اجنآ  تشگ ، یم 
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زا تیاضر  هک  هنوگ  نامه  دش ، دـهاوخ  مولعم  دـنا  هدراذـگاو  ای  هدرک  لوبق  ایند  نیا  رد  ار  نآرق  هک  یناسک  عضو  بیترت  نیدـب  و 
مکح هب  میرک  نآرق  ّدر  ای  لوبق  ببس  هب  رفیک  ای  شاداپ  نیرتهب  دوب ، نشور  يارـس  نیا  رد  مود  هورگ  هب  تبـسن  مشخ  لّوا و  هورگ 

.دیآ یمرد  ارجا  هب  دنوادخ 

يوس هب  قح  رد  يانف  زا  سپ  هک  یلماک  ربمایپ  دـننامه  دراد  یم  رب  رـس  تسا  هدرک  رییغت  شگنر  هک  يدرم  تروص  هب  رگید  راـب  و 
و تسا ، هدش  عمج  ندـش  یبوبر  هنیآ  یگدـنب و  تباجا و  تساوخرد و  لاعفنا و  لعف و  ياه  تلاح  وا  دوجو  رد  هک  ددرگزاب  قلخ 

.تسا هدیرفآ  میظنت  نیرتهب  هب  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  اریز  تسا ، ندمآرد  يدرم  تروص  هب  گنر و  رییغت  شا  همزال 

.تسین یتافانم  موس  مود و  تیاور  ود  نیب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  لوا  تیاور  همیمض  هب  نایب  نیا  زا 

ار تاملک  فورح و  شراگن  اه و  هژاو  زج  نآرق  قیاقح  زا  هک  تسا  نآ  يارب  نآرق  نتفگ  نخـس  زا  يوار  بّجعت  هک  تسا  ینتفگ 
رب مالـسلا  هیلع  ماـما  يور  نیمه  زا  تسیرگن ، نآ  هب  ناـمیا  فعـض  عـضوم  زا  هک  اریز  تخانـش ، یمن  تسا  عـقاو  ملاـع  نیا  رد  هک 

، دنـشاب یم  ناماما  نانخـس  میلـست  اما ] دنتـسه  ناوتان  مالـسلا  مهیلع  همئا  فراعم  مولع و  لماک  تخانـش  زا   ] هک تقاط  مک  ناـیعیش 
شریذپ كالم  ار  نآ  دـننک و  هیکت  شیوخ  صقان  كرد  مهف و  رب  هک  نآ  یب  تسا  میلـست  طقف  نانآ  تاجن  هار  نوچ  دومن ، مّحرت 

.دنهد رارق  راکنا  ای 

يور زا  هک  دـنبای ، یمرد  شیوخ  رواب  نامیا و  تاجرد  رادـقم  هب  کیره  ار  نخـس  نیا  یتسرد  نامیا ] ظاحل  زا   ] يوق نایعیـش  اـّما 
-. دُّبعت يور  زا  هن   - دننک یم  قیدصت  ار  نآ  یبلق  نانیمطا  نیقی و 

اهنآ يود  ره  هب  تبـسن  ندرمـش  رود  هک  نیا  تهج  زا  تسا ، زامن  مّسجت  اب  نآرق  نتفگ  نخـس  هسیاقم  نامه  خـساپ  هجیتن  اـیوگ  و 
مّـسجت باـب  زا  اـی  نیا  یلو  دـیامن ، یم  نهذ  زا  رود  يا  هّدـع  يارب  دـنک  یهن  رما و  هک  یتروص  لکـش و  روصت  هک  تسا ، ناـسکی 

.دراد رارق  یئزج  لاعفا  زا  لبق  هبترم  رد  هک  تسا  لمع  یّلک  تروص  مّسجت  باب  زا  ای  دوش ، یم  رداص  ام  زا  هک  تسا  یئزج  لامعا 

دراد یم  زاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  يوریپ  یتسود و  زا  هجو  ود  زا  کیره  هب  زامن  هتبلا 
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هک نید  نانمـشد  همه  زا  ماع  هیانک  ای  و  تسا - هدش  ریبعت  اهنآ  زا  رکنم  ءاشحف و  ياه : هژاو  اب  هک  یمود  یلّوا و  رفن  ود  نآ  هژیوب  -
دنوادـخ رکذ  قادـصم ]  ] نانآ تقیقح  رد  هک  دـهد  یم  نامرف  ناماما  اب  یهارمه  یتسود و  هب  زاـمن  مه  و  تسه ، زین  ود  نآ  لـماش 

.تسا نوریب  ام  ثحب  عوضوم  زا  بلطم  نیا  حرش  و  دنشاب ، یم  گرزب 

[ هدش اهر  ياه  هروس  تمالم  ]

شومارف هدراذگاو و  ار  نآ  هک  یـسک  هب  تبـسن  هدش  شومارف  هدراذگاو و  هروس  هک  تخانـش  ناوت  یم  میدش  روآدای  هچ  نآ  زا  و 
: دیوگ هک  تسا  هدـمآ  رمحا  بوقعی  زا  حیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد  هک  نانچ  تشاد ، دـهاوخ  تمالم  وگتفگ و  هنوگچ  تسا ، هدرک 
زا یشخب  دوب  ریخ  یکین و  هچ  ره  هک  هدیسر  نم  هب  ییاه  یتخس  اه و  هودنا  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  »

.مدرک شومارف  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  نآرق  یّتح  دش ، هدوبر  نآ 

ار نآرق  زا  يا  هروس  هک  یـصخش  هتبلا  دومرف : سپـس  دـش ، نارگن  مالـسلا  هیلع  ماما  مدرب  مان  ار  نآرق  هک  یماـگنه  دـیوگ : بوقعی 
صخـش نآ  دـنک ، مالـس  دروآ و  رب  رـس  وا  رب  اه  هجرد  زا  يا  هجرد  زا  ات  دـیآ  یم  شغارـس  هب  تماـیق  رد  هروس  نآ  دـنک  شومارف 

مکحم ارم  رگا  هک  يدرک  اهر  يدومن و  عیاـض  ارم  هک  متـسه  هروس  نـالف  نم  دـهد : خـساپ  یتسیک ؟ وت  مالـسلا ! کـیلع  و  دـیوگ :
.(1)« ...متخاس یم  لیان  هجرد  نیا  هب  ار  وت  يدوب  هتفرگ 

نآ ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ هک  تسا  هدمآ  ریـصبوبا  زا  دنـس  دنچ  هب  نساحم  لامعالا و  باقع  یفاک و  رد  زین 
ار نآ  یتقو  هک  دوش  یم  نایامن  شیارب  الاو  یماـقم  اـبیز و  یتروص  هب  تشهب  رد  هروس  نآ  دـنک  شومارف  ار  نآرق  زا  يا  هروس  هک 

! يدوب نم  نآ  زا  شاک  ییابیز ! هچ  هو  یتسیک ؟ وت  تفگ : دهاوخ  درگنب 

.(2)« مدیناسر یم  هجرد  نیا  هب  ار  وت  يدوب  هدرکن  شومارف  ارم  رگا  ما ، هروس  نالف  نم  یسانش ؟ یمن  ارم  دهد : یم  خساپ 

سپـس دـنادب  ار  يا  هروس  يدرم  هاـگره  : » دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : هک  تسا  روفعی  یبا  نبا  زا  و 
یم ارم  دـیوگ : یم  دوش و  یم  رهاظ  وا  رب  لکـش  نیرتابیز  هب  يدـنلب  زا  هروس  نآ  ددرگ  تشهب  دراو  دراذـگاو و  اـی  دـنک  شومارف 

: دهد یم  خساپ  یسانش ؟
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هب ار  وت  يدرک  یم  لمع  نم  هب  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يدومن ، میاهر  یتسبن و  راک  هب  ارم  متـسه  هروس  نالف  نم  دـیوگ : یم  .ریخ 
.(1) -« درک دهاوخ  هراشا  شرس  يالاب  هب  تسد  اب  و   - مدرب یم  الاب  هجرد  نیا 

[ تسا نآرق  تایآ  رامش  هب  تشهب  تاجرد  ]

هب ندیسر  هیام  شندرکن  شومارف  نآ و  نتـسب  راک  هب  يا و  هروس  ره  هب  ندیزای  تسد  هک : دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ثیداحا  نیا  زا 
، دوب دـهاوخ  هجرد  نآ  نداد  تسد  زا  هیام  نآ  ندرک  شومارف  ندومن و  اهر  نتـسبن و  راک  هب  لباقم : رد  دـشاب ، یم  دـنلب  يا  هجرد 

ياه هجرد  رامـش  دور و  یم  الاب  يا  هجرد  دنک  تئارق  ار  يا  هیآ  هاگره  نآرق  يراق  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تیاور  دنچ  زا  هک  نانچ 
نب لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  یلاما  باتک  رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  تسا ، نآرق  تایآ  هرامـش  هب  يراق 

تایآ رامـش  هب  تشهب  تاجرد  هتبلا  هک  نآرق  توالت  داب  امـش  رب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  : » دـیوگ هک  هدرک  لـقن  رمع 
يا هجرد  دـناوخ  یم  هک  يا  هیآ  ره  سپ  .ورب  الاب  ناوخب و  دـش : دـهاوخ  هتفگ  نآرق  يراق  هب  دوش  تماـیق  زور  نوچ  تسا و  نآرق 

.(2)« دور یم  الاب 

هک تسا  هدروآ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یثیدح  نمـض  هک  هدرک  تیاور  صفح  زا  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  و 
یم وا  سپ  .ورب  الاب  ناوخب و  دوش : یم  هتفگ  يراق ] صخش  هب   ] هک تسا  نآرق  تایآ  رادقم  هب  تشهب  تاجرد  تقیقح  رد  : » دومرف

.(3)« ...دور یم  الاب  دناوخ و 

...رگید تایاور  و 

اب هک  تسا  هتفهن  قـح  يوـس  هب  يدوـمنهر  تفرعم و  ملع و  يا  هیآ  ره  رد  هکلب  هروـس  ره  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  زار  دـیاش  و 
هب دـنوادخ  هب  بّرقت  زا  يا  هجرد  نآ ، نتـسب  راک  هب  نتفرگ و  وخ  نتفاـی و  تفرعم  تخانـش و  اـهنآ و  زا  کـیره  هب  ندـیزای  تسد 

هدنب و نیب  ياه  هجرد  نوچ  .ددرگ و  یم  لصاح  قح  هب  برق  تاجرد  هلحرم  ّدح و  نیرخآ  اهنآ  همه  عومجم  زا  دـیآ و  یم  تسد 
حور و هکلب  تسا  تشهب  تاجرد  قباطم  زارت و  مه  قح 

138 ص :

.2/607 یفاکلا ، . 1 - 1
ثیدح 10. سلجم 57 ، قودص ، خیش  یلامألا ، . 2 - 2

ثیدح 10. ، 2/606 یفاکلا ، . 3 - 3

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 163 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_138_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_138_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_138_3
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ اه  هیآ  اه و  هروس  يانبم  رب  زین  تاجرد  دشاب ، یم  اهنآ  راثآ  اه و  هزیاج  اهامن و  اهدبلاک و  تشهب  لزانم  و  تساهنآ ، يانعم 
.دوب

نامیا یناعم و  ظفح  ظافلا ، ظفح  رب  نوزفا  هکلب  دشابن ، نآرق  ظافلا  یـشومارف  ای  ظفح  اهنت  یـشومارف ، ظفح و  زا  دوصقم  دـیاش  و 
هک دـیآ  یم  تسد  هب  نیـشیپ  تایاور  هراشا  زا  هتکن  نیا  دـشاب و  یم  اهنآ  ياه  هزومآ  ساـسارب  لـمع  كولـس و  اـهنآ و  هب  نتـشاد 

.تسا هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  ندرک  اهر  لمع و  و  ندیزای ) تسد  کسمت =(  ندراذگاو و  عییضت و  نوچمه  یتاملک 

.دشاب یم  عوضوم  نیا  دیؤم  زین  دمآ  دهاوخ  نآرق  يریگارف  تئارق و  بادآ  هرابرد  دنوادخ  تساوخ  هب  هک  یبلاطم 

[ نآرق لها  يالاو  ماقم  ]

هدروآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینوکس  زا  دوخ  دنس  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینیلک  خیش  تیاور  زا  انعم  نیمه  تفگ : ناوت  یم  و 
تاجرد نیرتدـنلب  رد  نالوسر - ناربماـیپ و  هجرد  زج  هب   - نآرق لـها  هتبلا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : هک 

.(1)« تسا نانآ  يارب  دنمجرا  یماقم  اناوت  دنوادخ  يوس  زا  هک  اریز  دیرامشم ، کچوک  ار  نآرق  لها  قوقح  سپ  دنتسه ، نامدرم 

ناکیدزن و  ناگتـسباو ]  ] لـها ناـمه  نآرق ؛ لـها  : » دـندومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  یـسربط  خیـش  و 
.(2)« دنتسه دنوادخ 

ناظفاح و   ] نالماح نم  تّما  ناگرزب  : » دندومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیـش  و 
.(3)« دنشاب یم  بش  نابحاص  و  نآرق ؛ ناگدنریگ ] ربرد  و 

.دنا هدیرب  ادخ  ریغ  زا  دنراد و  شیالآ  یب  كاپ و  ییاه  ناج  هک  دنشاب  تفرعم  لها  زا  یناسک  بش » نابحاص   » زا دوصقم  دیاش 

هب دنوادخ  تمحر  هک  نآرق  نالماح  : » دندومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  رد  و 
، تسا هدش  هدیناشوپ  ناشیارب  دنوادخ  رون  و  هتفای ، صاصتخا  نانآ 
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هدومن و یتسود  دنوادخ  اب  تقیقح  رد  دیامن  یتسود  ناشیا  اب  هک  نآ  ره  دنتـسه ، یهلا  هاگرد  نابّرقم  دنوادخ و  مالک  ناراگزومآ 
نآرق هدننک  تئارق  زا  و  ایند ، ياهالب  نآرق  هدنونـش  زا  دنوادخ  .تسا  هدیزرو  ینمـشد  دنوادخ  اب  دـنک  ینمـشد  نانآ  اب  هک  نآ  ره 

[ تردق  ] تسد هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف :- هک  اجنآ  ات   - دزاس یم  رود  ار  ترخآ  گرزب  يالب 
دهد و هقدص  الط  ریبث  هوک  رادقم  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وا  شاداپ  دونشب  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  تسرد  هدیقع  اب  هک  یسک  تسوا :

.(1)« تشاد دهاوخ  نیمز  قامعا  ات  شرع  ریز  زا  رترب  یشاداپ  دنک  تئارق  داقتعا  اب  ار  يادخ  باتک  زا  هیآ  کی  هک  یسک 

ناگتشرف اب  دیامن  لمع  نادب  هک  نآرق  ظفاح  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  خیش  و 
.(2)« تسا راتفر  وکین  یمارگ  روآ  مایپ 

هک نآ  ره  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دـیوگ هک  تسا  هدروآ  راّـمع  نب  هیواـعم   ] رادـمان ثّدـحم   ] زا دوخ  دنـس  هب  زین 
زاین یب  ار  وا  زیچ  چیه   ] ددرگن زاین  یب  نآرق  هطـساو  هب  هاگره   ] هنرگ و  دوشن ، ریقف  زگره  هک  دـشاب  يزاین  یب  دـنک  تئارق  ار  نآرق 

.(3)« دزاس یمن 

[ نآرق متخ  عامتسا و  تئارق و  ]

: هلمج زا  تسا ، هدش  دراو  نآرق  تئارق  باوث  هرابرد  تشذگ  هچ  نآ  زج  یناوارف  تایاور 

رتهب لمع  مادک  مدیسرپ : مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  : » دیوگ هک  هدرک  لقن  يرَهُز  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  ( 1
؟ تسیچ ددنب  راب  دیاشگب و  راب  هک  نآ  متشاد : هضرع  .ددنب  راب  دیاشگب و  راب   ] هراومه  ] هک نآ  دومرف : تسا ؟

.دناسرب رخآ  هب  ات  دنک  عورش  ار  نآ  هک  هاگره  نآ ؛ ندومن  متخ  نآرق و  ندرک  زاغآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

يرگید هک  درادنپ  نانچ  وا  دنک و  اطع  وا  هب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  نآ  ره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مه  و 
.(4)« تسا هتشاد  گرزب  ار  یکچوک  یش ء  هدرمش و  زیچان  ار  یگرزب  ریخ  تقیقح  رد  تسا ، هتفای  وا  زا  رتهب  يزیچ 

140 ص :

همدقم 4. مالسلا ،  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  . 1 - 1
.2/603 یفاکلا ، . 2 - 2

ثیدح 8. ، 2/605 یفاکلا ، . 3 - 3

ثیدح 7. ، 2/605 یفاکلا ، . 4 - 4
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ترضح نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نامیلـس  نب  هّللادبع  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  ینیلک  خیـش  قودص و  خیـش  ( 2
دنک يراج  ناـبز  رب  هک   ] فرح کـی  ره  هب  دـنوادخ  دـناوخب ، نآرق  شزاـمن  رد  هداتـسیا  لاـح  رد  هک  نآ  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع 

، فرح کیره  هب  دـنوادخ  دـناوخب ، نآرق  شزامن  رد  هتـسشن  لاح  رد  هک  نآ  ره  دـسیون و  یم  کین ) راک  هنـسح =(  دـص  شیارب  ]
.(1)« دسیون یم  شیارب  هنسح  هد  یفرح  ره  هب  دنوادخ  دناوخب ، نآرق  زامن  ریغ  رد  هک  ره  دنک و  یم  تبث  وا  يارب  هنسح  هاجنپ 

ُرْـشَع ُهَلَف  ِهَنَـسَحلِاب  َءاـج  ْنَم  ، » تسا هنـسح  کـی  دوـخ  فرح  کـی  ره  هک  تـسا  نآ  تـهج  زا  ریخا  شاداـپ  هـک  تـسا  نـیا  رهاـظ 
.تسا نآ  دننام  ربارب  هد  وا  يارب  دهد ، ماجنا  یکین  راک  هک  نآ  ره  »(2) ؛ اِهلاْثمأ

، تسا يرگید  یکین  دوخ  زامن  رد  کـین  راـک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  زاـمن ) رد  ندـناوخ  نآرق  هداتـسیا  لاـح  رد  لّوا =(  شاداـپ  و 
 )= مود ضرف  رد  .دزاس و  یم  مهارف  ار  یناوارف  شاداپ  نینچ  زامن  تلاح  ای  .دوب و  دـهاوخ  دـص  يواسم  هد  رد  برـض  هد  نیارباـنب 

.دراد شاداپ  هداتسیا  زامن  فصن  هتسشن  زامن  هک  تسا  نآ  تهج  زا  زامن ) رد  هتسشن  لاح  رد  ندناوخ  نآرق 

ره : » دندومرف هک  هدروآ  تیاور  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  ترضح  زا  يدسا  بلاغ  نب  ریشب  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  خیش  ( 3
یم تبث  شیارب  هنـسح  هد  فرح  کی  ره  هب  دنوادخ  دـناوخب ، هداتـسیا  تلاح  هب  دوخ  زامن  رد  ار  دـنوادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هک  نآ 

ار نآرق  رگا  دـسیون و  یم  شیارب  هنـسح  کی  فرح ، کیره  يازا  رد  دـنوادخ  دراپـسب ، شوگ  نآرق  ندـناوخ  هب  هاـگره  .دـنک و 
نامسآ نیب  هچ  نآ  زا  اهنیا  و  دوب ، دهاوخ  باجتسم  ياعد  کی  شیارب  دنتسرف و  تمحر  وا  رب  حبـص  ات  ناگتـشرف  دیامن  متخ  هنابش 

.تسا رتهب  تسا  نیمز  و 

ار نآ  یمامت ]  ] هک یـصخش  نآ  اّما  تسا ، هدناوخ  ار  نآرق  همه ]  ] هک تسا  یـسک  يارب  شاداپ  نیا  مدرک : ضرع  نم  دـیوگ : ریـشب 
؟ روطچ دناوخب  دناوت  یمن 

، تسا یمارگ  راوگرزب و  رگشیاشخب و  دنوادخ  هتبلا  يدسا ! ردارب  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

141 ص :

.2/611 یفاکلا ، ،126 ؛ لامعالا باوث  . 1 - 1
هیآ 160. ماعنا ، هروس  . 2 - 2
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.(1)« دهد یم  وا  هب  ار  شاداپ  نآ  دنوادخ  دناوخب ، نآرق  زا  دناد  یم  ار  هچ  نآ  یصخش  هاگره 

ای ینیلک  خیش  و   ] هدرک تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا  ریشب  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  خیـش  و  ( 4
ار دنوادخ  باتک  زا  فرح  کی  هک  نآ  ره  : » دومرف هک  تسا  هدیسر  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  نیا  تسا : هتفگ  يوار ]
دیامن و یم  وحم  وا  زا  دب  راک  کی  دنک و  یم  تبث  کین  راک  کی   ] شاداپ  ] شیارب دنوادخ  دهد ، شوگ  دنک - تئارق  هک  نآ  یب  -

هنـسح کی  یفرح  ره  هب  دنوادخ  دناوخب ، نآرق  ظّفلت - ادـص و  نودـب   - ندرک هاگن  اب  هک  نآ  ره  درب و  یم  الاب  شیارب  هجرد  کی 
.درب یم  الاب  شا  هجرد  کی  دنک و  یم  كاپ  شا ] هدنورپ  زا   ] هئّیس کی  دراد و  یم  رّرقم  وا  يارب 

وحم وا  زا  هانگ ) شزغل ؛ يدـب ؛ هئّیـس =(  هد  دـسیون و  یم  هنـسح  هد  شیارب  دـنوادخ  دزومایب ، نآ  زا  رهاظ  فرح  کی  هک  نآ  ره  و 
.درب یم  الاب  شا  هجرد  هد  دزاس و  یم 

...اهنیا دننام  و  ت ؛ ب ؛ فرح : ره  هب  هکلب  هیآ ، ره  هب  میوگ : یمن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

یم وا  زا  هئّیـس  هاجنپ  دسیون و  یم  هنـسح  هاجنپ  شیارب  دنوادخ  دناوخب ، زامن  رد  هتـسشن  لاح  هب  ار  نآ  زا  فرح  کی  هک  نآ  ره  و 
راک دـص  دـنوادخ  دـناوخب ، شزامن  رد  هداتـسیا  لاح  رد  ار  نآ  زا  فرح  کی  هک  نآ  ره  و  درب ؛ یم  شیالاب  هجرد  هاجنپ  دـیادز و 

.دهد یم  عیفرت  شا  هجرد  دصکی  دیامن و  یم  وحم  وا  زا  دب  راک  دص  دسیون و  یم  شیارب  کین 

.دوش یم  اطع  وا  هب  تقو  نامه  ای  دراد  ریخأت  هک  تشاد  دهاوخ  یباجتسم  ياعد  دنک  متخ  ار  نآرق  هک  ره  و 

؟ دنک متخ  ار  نآرق  همه  موش ! تیادف  مدیسرپ : دیوگ : يوار 

.(2)« دنک متخ  ار  نآ  همه  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : یم  هک  مدینش  مردپ  زا  : » دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنس  نیمه  هب  و 
.(3)« یناد یم  وت  هک  تسا  ییاج  نامه  ات  نآرق  متخ  تسا : هدومرف 

، دـبای یم  شیازفا  ربارب  هد  هک  دـشاب  يا  هنـسح  ناـمه  دوش  یم  اـطع  فرح  کـی  ندـناوخ  يارب  هک  يا  هنـسح  زا  دوصقم  دـیاش  و 
دص هفاضا  هب  شاداپ  هد  نآ  يریگدای  يارب  نیاربانب 

142 ص :

.2/611 یفاکلا ، . 1 - 1

.2/612 یفاکلا ، . 2 - 2
.عبنم نامه  . 3 - 3
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.دیآ یم  تسد  هب  تیاور  قایس  زا  هک  نانچ   - دوب دهاوخ 

مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدروآ  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مادقملا  یبا  نب  ورمع  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  ( 5
و تفای ، دـهاوخ  هنـسح  دـصکی  یفرح  ره  هب  دـنک ، توالت  نآرق  هداتـسیا  لاح  هب  دوخ  زامن  رد  ام  نایعیـش  زا  يا  هدـنب  ره  : » دومرف
ره هب  دناوخب  نآرق  زامن  ریغ  رد  رگا  تسه و  شیارب  هنسح  هاجنپ  یفرح  ره  هب  دیامن  نآرق  تئارق  شزامن  رد  هتسشن  لاح  هب  هاگره 

.(1)« دوب دهاوخ  شیارب  هنسح  هد  یفرح 

.تسا نانآ  هژیو  اهنآ  ندش  ربارب  دنچ  ای  لامعا  لوبق  هک  دشاب  تهج  نآ  زا  هعیش  هب  صاصتخا  تسا  نکمم 

یبش رد  هک  نآ  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  و  ( 6
هتـشون دنوادخ ] ناگدـننکدای  و   ] نارکاذ زا  دـیامن  تئارق  هیآ  هاجنپ  هک  نآ  ره  دوش و  یمن  تبث  نالفاغ  زا  دـناوخب  نآرق  زا  هیآ  هد 

زا دـناوخب  هیآ  تسیود  سکره  و  دـیآ ، یم  رامـش  هب  ناگدـننک ) تعاـطا  ناـتناق =(  زا  دـناوخب  هیآ  دـص  هـک  نآ  ره  و  ددرگ ، یم 
( نارگشالت نادهتجم =(  زا  دناوخب  هیآ  دصناپ  هکره  و  نادنمزوریپ ؛) نازئاف =(  زا  دناوخب  هیآ  دصیس  هکره  و  نانتورف ) ناعشاخ =( 

الط لاقثم  رازه  هدزناپ  راطنق : ددرگ -  یم  تبث  شیارب  راطنق  کی  قاـفنا ] شاداـپ   ] دـناوخب هیآ  رازه  هک  نآ  ره  و  دوش ، یم  هتـشون 
نامـسآ و نیب  رادـقم  هب  اهنآ  نیرتگرزب  و  دـحا ، هوک  ناسب  اهنآ  نیرتمک  هک  دـشاب - یم  طاریق  راـهچ  تسیب و  لاـقثم  ره  هک  تسا 

.(2)« تسا نیمز 

ییارس تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  : » دندومرف هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حاّدقلا  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ( 7
زا نیطایـش  دنبای و  یم  روضح  اجنآ  ناگتـشرف  تسا و  ناوارف  شتکرب  ددرگ ، یم  دای  دنوادخ  دوش و  یم  هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک 

.دنشخرد یم  نیمز  لها  يارب  ناگراتس  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ، یم  ناشخرد  نامسآ  لها  يارب  و  دنوش ، یم  رود  نآ 

یم رود  نآ  زا  ناگتـشرف  تسا و  كدـنا  شتکرب  ددرگ  یمن  دای  نآ  رد  دـنوادخ  دوش و  یمن  هدـناوخ  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناخ  و 
(3)« دنبای یم  روضح  نآ  رد  نیطایش  دنوش و 

.تسا هدمآ  اه  هنیمز  نیمه  رد  رگید  ناوارف  تایاور 

143 ص :

(. ثیدح 260 یفاک ، هضور  ، ) 8/214 یفاکلا ، . 1 - 1
.2/612 یفاکلا ، . 2 - 2

ثیدح 3. ، 2/610 یفاکلا ، . 3 - 3
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نآرق توالت  ینطاب  يرهاظ و  بادآ  زا  یشخب  مهدزای : همّدقم 

: هلمج زا  تسا  ناوارف  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  ثیداحا  رد  هک  میرک  نآرق  توالت  بادآ 

دنس هب  ینیلک  خیش  هک  نانچ  دنک ، هاگن  نآرق  هتشون  طخ  هب  نآرق  ندناوخ  ماگنه  تسا  بحتسم  ندناوخ : نآرق  هتـشون  يور  زا  ( 1
، مراد ظفح  ار  نآرق  نم  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هک  تسا  هدروآ  راّمع  نب  قاحـسا  زا  دوخ 

؟) بوتکم نآرق  فحصم =(  يور  زا  ای  تسا  رتهب  مناوخب  ظفح  زا  ار  نآ  رگا  ایآ  سپ 

نتسیرگن هک  يا  هتسنادن  رگم  تسا ، رترب  هک  نک  هاگن  فحصم ) هتـشون =(  هب  ناوخب و  ار  نآ  هکلب  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
(1) »؟ تسا تدابع  نآرق  رد 

: تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » تسا هدمآ  نینچ  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  بوقعی  زا  ینیلک  خیـش  هک  يرگید  ثیدـح  رد  و 
ردـپ و زا  باذـع  ندـش  کبـس  هیام  درب و  دـهاوخ  ناوارف ]  ] هرهب شیوخ  ییاـنیب  زا  دـناوخب  نآ  هتـشون  يور  زا  ار  نآرق  هک  نآ  ره 

.(2)« دنشاب رفاک  ود  نآ  هک  دنچ  ره  ددرگ  یم  شردام 

هک تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  رگید  ثیدـح  رد  هدرک و  لـقن  ار  تـیاور  نـیا  هباـشم  لاـمعالا  باوـث  باـتک  رد  و 
.(3)« تسین رت  تخس  ناطیش  رب  نآ ، رد  ندرک  هاگن  اب  بوتکم ) نآرق  فحصُم =(  رد  نآرق  تئارق  زا  يزیچ  چیه  : » دندومرف
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نآرق فحصم =(  رد  نآرق  تئارق  : » دندومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  ياین  زا  دشار  نب  نسح  زا  ینیلک  خیـش  زین 
.(1)« دنشاب رفاک  هک  دنچ  ره  دهد  یم  فیفخت  ردام  ردپ و  زا  ار  باذع  بوتکم )

: دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  : » دیوگ هک  تسا  هدروآ  رذوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  یلاما  رد  و 
، تسا تدابع  نانآ  هب  يزرورهم  يور  زا  ردام  ردپ و  هب  ندرک  هاگن  و  تسا ، تدابع  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ندرک  هاگن 

.(2)« تسا تدابع  هبعک  هب  ندرک  هاگن  و  تسا ، تدابع  نآرق _  هتشون  ینعی  هفیحص _  رد  ندرک  هاگن  و 

دنوادخ مالک  هب  نتسیرگن  تهج  رد  مشچ  هک  تسا  نآ  تئارق  لاح  رد  نآرق  هتشون  هب  ندرک  هاگن  ندوب  بحتـسم  زار  زمر و  دیاش 
هب مشچ  ندش  لوغـشم  زا  عنام  ای  و  ددرگ ، یم  نآرق  يوس  هب  لد  رتشیب  هجوت  هیام  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ای  دوش ، یم  هتفرگ  راک  هب 

[. درادن زاب  لماک  هجوت  زا  و   ] دربن رگید  ياج  هب  ار  لد  ات  تسا  نآرق  ریغ 

نب دّمحم  زا  دـیمحلادبع ، نب  دّـمحم  زا  لقن  هب  دانـسإلا ، برق  باتک  رد  يرَیْمِح  رفعج  نب  هّللادـبع  نآرق : تئارق  ماگنه  تراهط  ( 2
يور زا  يرادـقم  مدیـسرپ : مالـسلاامهیلع )  اضر  ماـما  اـی  مظاـک  ماـما  نسحلاوبا =(  ترـضح  زا  : » دـیوگ هک  تسا  هدروآ  لیَـضُفلا 
تسد و  مهد ، یم  وشتـسش  ار  تساجن  عضاوم  منک و  یم  راردا  مزیخ و  یمرب  دریگ ، یم  مراردا  سپـس  مناوخ ، یم  نآرق  فحـصم 

؟] تسا تسرد  راک  نیا   ] مزادرپ یم  فحصم  يور  زا  ندناوخ  نآرق  هب  رگید  راب  و  میوش ، یم  ار  میاه 

.(3)« يریگب زامن  يوضو  ات  ریخ ؛ دومرف :

رد وضو  هک  اریز  دریگب ، لماک  يوضو  ینعی   ] دوش یم  ماجنا  زامن  ندـناوخ  يارب  هک  تسا  ییوضو  ناـمه  زاـمن  يوضو  زا  دوصقم 
[. دور یم  راک  هب  زین  وشتسش  يانعم  هب  برع  تغل 

هدرک لقن  هئامعبرالا  ثیدح  نمض  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  زا  دوخ  دنـس  هب  لاصخلا  باتک  رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش  و 
تراهط يا  هدنب  هاگره  و  : » دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا 
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.(1)« دنک ریهطت  هک  یتقو  ات  دناوخن  نآرق  تشادن 

هب نآرق  هدننک  تئارق  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعادلا  هّدع  باتک  رد  هرـس  سدق  یّلح  دهف  نبا  خیـش  و 
هاجنپ دـناوخ  یم  هتـسشن  لاح  رد  هک  یفرح  ره  هب  تسه و  شیارب  هنـسح  دـص  دـناوخ  یم  هداتـسیا  لاح  هب  زاـمن  رد  هک  یفرح  ره 

.تشاد دهاوخ  هنسح  هد  تراهط  نودب  و  هنسح ، جنپ  تسیب و  تراهط  لاح  اب  زامن  ریغ  رد  و  دراد ، هنسح 

هنـسح هد  ءار »  » و هنـسح ، هد  میم »  » و هنـسح ، هد  مال »  » و هنـسح ، هد  فلا »  » هکلب دـشاب ، یم  رملا » [ » فرح کـی   ] میوگ یمن  نم  اـّما 
.(2)« دراد

هک نانچ  تسا ، یکاپان  تلاح  زا  رت  کیدزن  میرک  نآرق  راونا  زا  يرادروخرب  هب  یکاـپ  تلاـح  هک  تسا  نآ  روتـسد  نیا  زار  دـیاش 
يرهاظ یگزیکاپ  تیاعر  هکلب  دزاـس ، یم  اـّیهم  تاـضویف  نآ  تفاـیرد  يارب  ار  هدـننک  تئارق  ینورد ، ياـه  شیـالآ  زا  لد  یکاـپ 

رهاظ روما  ریاس  دننام  دشاب و  یم  دبلاک  لکش و  يرهاظ  تراهط  تسانعم و  حور و  نوچمه  یبلق  تراهط  هک  اریز  تسا ؛ رتراوازس 
.ددرگ عمج  ود  ره  نیب  تسا  مزال  لامک ، هلحرم  هب  ندیسر  يارب  نیاربانب  تسا ، هتسویپ  مه  هب  نآ  يانعم  تروص و  نطاب و  و 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يرافغ  رذوبا  زا  دوخ  دنس  هب  هرس  سدق  یسوط  خیش  یلاما  باتک  رد  هک  نانچ  ادص : نتفرگ  ورف  ( 3
تئارق تقو  رد  دربن و  عقوم  هزانج و  عییـشت  ماگنه  ار  تیادص  رذابا ! يا  : » دندومرف وا  هب  ییاه  شرافـس  نمـض  هک  تسا  هدـمآ  هلآ 

.(3)« ریگب ورف  نآرق 

رد ار  ردقلا » ِهَلَیل  یف  ُهانلَْزنأ  ّانا  [ » هروس  ] هک نآ  ره  : » دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرـس ،  سدق  ینیلک  خیـش  و 
نآ هک  نآ  ره  و  تسا ، هدیـشک  ریـشمش  ادخ  هار  رد  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دننام  دـشاب ، هدرک  دـنلب  ار  شیادـص  هک  دـناوخب  یلاح 

.(4)« دشاب هدیطلغ  دوخ  نوخ  هب  دنوادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دناوخب  هتسهآ  ار  هروس ] ]

.تسا رتالاب  لوا  رفن  زا  شماقم  دناوخب ] هتسهآ  ار  هروس  هک   ] مود رفن  و 

هیلع قداص  ماما  هب  : » دـیوگ هک  تسا  هدرک  لقن  راّـمع  نب  هیواـعم  زا  حیحـص  ارهاـظ  دنـس  هب  سیردا  نبا  هک  یثیدـح  دروم  رد  اـّما 
شیادص نآرق  تئارق  اعد و  عقوم  ات  درم ، مدرک : ضرع  مالسلا 
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؟ تسا هدادن  ماجنا  يراک  شنامگ  هب  دنکن  دنلب  ار 

و تشاد ، ار  ادص  نیرت  شوخ  نآرق  ندـناوخ  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  درادـن ، یعنام  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
ار توص  نیرتهب  نآرق  ندناوخ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  و  دندینـش ، یم  ار  وا  ياوآ  هناخ  لها  ات  درک  یم  دنلب  ار  شیادص 

نارگید اهاّقس و  زا  نارذگهر _  درک ، یم  تئارق  دنلب  يادص  اب  تساخ و  یمرب  دجهت ] تدابع و  يارب   ] یتقو ناهاگنابش  و  تشاد ،
.(1)« دنداد یم  شوگ  ترضح  نآ  تئارق  هب  دنداتسیا و  یم  _ 

یفن نایب  هک  تسا  لمتحم  مه  .درادن و  یعنام  یـصخش  نانچ  يارب  ادص  ندرک  دـنلب  هک  دـناسر  یمن  نیا  زا  شیب  ثیدـح  يادـتبا 
یّبحتـسم ره  كرت  هک  اریز  تـسا ؛ هدراذـگاو  ار  بادآ  زا  یکی  هـچرگ  تـسین ] هورکم  نآرق  ندـناوخ  دـنلب  ینعی   ] دـشاب تـهارک 

، دهد یم  تسد  نانآ  هب  یبلق  رثأت  نزح و  تلاح  دنناوخ  یم  دنلب  ار  نآرق  یتقو  دارفا  زا  یخرب  هک  ببـس  نادـب  زین  و  تسین ، هورکم 
.دراد ناحجُر  ندناوخ  هتسهآ  رب  تلاح  نیا  و 

یهاگ رگا  هک  يروط  هب  تسین  بحتـسم  تقو  همه  نآرق  ندـناوخ  هتـسهآ  هک  تسا  نآ  رگنایب  ثیدـح  هک  دور  یم  لامتحا  مه  و 
.دشاب هدش  لمع  ّتنس  فالخرب  دوش  تئارق  دنلب 

لد رد  يراذـگریثأت  یهاگآ و  روظنم  هب  مالـسلاامهیلع  رقاب  ماـما  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  ندـناوخ  دـنلب  ثیدـح : يدـعب  شخب  رد  و 
ار نآرق  قیاقح  يروآدای  يزومآدـنپ و  ناشیا  تئارق  هک  دـندرک ، یم  تئارق  هک  یتلاح  نآ  رب  صوصخ  هب  تسا ، هدوب  ناگدـنونش 

يارب هک  ماما _  زا  یتئارق  نینچ  هژیو  هب  دراد ، حیجرت  ندناوخ  هتسهآ  بابحتـسا  تیاعر  زا  تروص  نآ  رد  و  تسا ، هتـشادربرد  زین 
.تسا رترب  رتهب و  تسا _  هدش  هداد  رارق  ناگدنب  لیمکت 

ارهاظ هک  دنچره  دـشاب ، هتـشادن  تیمومع  نآرق  يراق  فلتخم  تالاح  هب  تبـسن  ندرک  تئارق  هتـسهآ  يرترب  هک  تسین  دـیعب  هتبلا 
تلاح بسح  هب  ندناوخ  دنلب  هتسهآ و  مکح  تفگ : ناوت  یم  يوق  لامتحا  هب  سپ  تسا ، رتهب  بحتـسم  ياه  تدابع  نتـشاد  ناهنپ 
هّجوت لاح  نآ  رد  ای  و  تسا ، رتشیب  ندـناوخ  هتـسهآ  ماگنه  شا  هناـصلاخ  ّتین  سکره  نیارباـنب  تسا ، تواـفتم  نوگاـنوگ ، ياـه 
یسک اب  تسا ، لماک  شصالخا  هک  یسک  اّما  تسا ، رتراوازس  ندناوخ  هتسهآ  يدارفا  نینچ  هب  تبـسن  دهد ، یم  تسد  وا  هب  يرتهب 

ای تسا ، رتشیب  وا  لد  رد  شریثأت  ندناوخ  دنلب  درادن و  رظن  رد  تدابع ] ماگنه   ] ار نامدرم  هک 
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شیارب نآرق  ندناوخ  دنلب  یـصخش  نینچ  تسا ، نارگید  هجوت  یهاگآ و  ببـس  ای  دوش ، یم  رت  عمج  شـساوح  رکف و  لاح  نآ  رد 
.تسا رتهب 

هّللادبع زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  خیش  دراد : تلالد  نآ  رب  تایاور  نیا  نیـشیپ ، تایاور  یـضعب  رب  نوزفا  ندناوخ : شوخ  يادص  اب  ( 4
تسا و يرویز  يزیچ  ره  يارب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دومرف هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب 

.(1)« تسابیز يادص  نآرق  رویز 

رد مدرم  نیرتادص  شوخ  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربخ  رد  و 
.(2)« دنداد یم  شوگ  ار  ترضح  نآ  تئارق  دنداتسیا و  یم  شا  هناخ  رد  رب  دنتشذگ  یم  اهاّقس  هک  یماگنه  دوب ، نآرق  تئارق 

زا نخـس  مالـسلاامهیلع )  اضر  ماما  ای  مظاـک  ماـما   ) نسحلاوبا ترـضح  دزن  : » دـیوگ هک  هدروآ  تیاور  یلفون  دّـمحم  نب  یلع  زا  و 
ینارذگهر رایسب  دناوخ و  یم  نآرق  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .مدروآ  نایم  هب  شوخ  يادص 

.(3)« دندش یم  شوهدم  وا  توص  نسح  زا  دنتشذگ و  یم  بانج  نآ  رب  هک 

نآرقلا ّلتر  و  : » دـنوادخ لوق  هرابرد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  نایبلا  عمجم  باتک  رد  یـسربط  خیـش  و 
.(5)« يزاس ابیز  شوخ و  ار  تیادص  یناوخب و  هدرمش  ار  نآ  هک  تسا  نآ  لیترت [ : »] دومرف ناوخب ؛ لیترت  هب  ار  نآرق  »(4) و  ًالیترت

زاون و شوگ  وکین و  يراتفگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسابیز ، شوخ و  تشرـس ] يور  زا  و   ] یعیبط روط  هب  ییادص  هک  اسب  دیوگ : ّفلؤم 
.تسا یتوص  ياهرات  سّفنت و  هاگتسد  لولعم  یتلاح  نینچ  دنک ، یم  لقتنم  هدنونش  هب  شخب  تّذل 

.تساهناج يرازیب  ترفن و  هیام  شارخ و  شوگ  یعیبط  روط  هب  غالا _  يادص  دننام  ییادص _  سکعرب ، یهاگ  و 

نیا دنسپان _  ای  وکین  یش ء  ره  یّلک  روط  هب  ای  و  تشز _  ابیز و  ياه  هرهچ  رد  هک  نانچ 
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.دوش یم  هدید  هدعاق 

هدـنبیز بسانم و  جراخم  زا  فورح  ندروآرب  ببـس  هب  نآ  و  دوش ، یم  دـیلوت  صخـش  راـیتخا  هب  اـبیز  شوخ و  يادـص  هک  اـسب  و 
 _ . دوش یم  هدینش  نایراق  یضعب  زا  هک  نانچ  تساهنآ _ 

.دهد یم  رویز  دزاس و  یم  رتابیز  ار  فورح  هک  تسا  يرگید  ياه  هیاریپ  تهج  زا  ای  و 

هیام دوش و  یم  ابیز  شوخ و  ییادص  صوصخم ، ياه  هنوگ  هب  قلح  رد  ادـص  ندـنادرگ  ندیـشک و  تهج  زا  هاوخلد و  هب  یهاگ  و 
.ددرگ یم  هدنونش  یکانهودنا  ای  یلاحشوخ 

و تسا ؛ راد  هدهع  دور _  یم  رامـش  هب  هفـسلف ) تمکح =(  ملع  ياه  شخب  زا  هک  یقیـسوم _  ملع  ار  ابیز  يادـص  عون  نیا  نایب  و 
املع هدش و  یهن  نآ  زا  ثیداحا  رد  هک  انغ  زا  دوصقم  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـش  نییبت  ملع  نآ  رد  هک  دراد  يدـعاوق  اه و  هنوگ 

، تسا مولعم  نف  نیا  هب  يانـشآ  دارفا  دزن  شیب  مک و  نآ  عوضوم  تفگ : ناوت  یم  هک  دـشاب  عوـن  نیمه  دـنا ، هداد  اوـتف  شتمرح  هب 
ای دـب  بوـخ و  ّطـخ  دـننام  دـشاب ، اـناوت  نآ  ماـجنا  رب  هک  تسین  نینچ  دـهد  یم  صیخـشت  ار  يزیچ  دـب  بوـخ و  سکره  هک  اریز 

ییابیز نامتخاس  دـنناوت  یمن  دنتـسین و  سیونـشوخ  ناشدوخ  یلو  دنـسانش  یم  ار  اهنآ  یناـمدرم  اـسب  هک   ] تشز اـبیز و  ناـمتخاس 
[. دنزاسب

جوا  ] تئارق تاماقم  رد  هک  یماگنه  دیآ  یم  دیدپ  نآ  هدننک  تئارق  لاح  زا  هک  تسا  نآرق  ندناوخ  ادـص  شوخ  زا  يرگید  هنوگ 
یّـصاخ ییابیز  تحالم و  وا  تئارق  رد  هک  دبای ، یم  اقترا  سدق  ءاهب و  رورـس و  ناهج  هب  دور و  یم  رتارف  ملاع  نیا  زا  دریگ و ] یم 

ینامداش و ناهج  زا  هک  تسا ، هدنونـش  یحور  یمّرخ  یباداش و  هیام  هک  يروط  هب  دـهد ، یم  شـشوپ  ار  وا  مالک  دوش و  یم  داجیا 
.تسا هدرک  تیارس  ملاع  نیا  هب  ییابیز 

مه هدنونـش  هب  شراتفگ  زا  وا  یلاحـشوخ  هودـنا و  هک  تسا  نانچ  دوش و  یم  رادومن  شراـتفگ  رد  هدـنیوگ  تافـص  لاـح و  يرآ ؛
.دنیشن لد  رب  دیآرب  لد  زا  هاگره  نخس  هک  تسا  نینچ  دراذگ و  یم  ریثأت  هدنونش  رد  انغ  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ، یم  لقتنم 

رد هک  نانچ  دـنا _  هتـشاد  مالـسلاامهیلع  رقاب  ماما  نیـسحلا و  نب  یلع  ماما  دوواد و  ترـضح  ار  یناوخ  شوخ  هنوگ  نیمه  اـیوگ  و 
 _ . تسا هدمآ  رابخا 
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زا یناحور  لامک  ششخرد و  نامه  اب  نآرق  هک  حیضوت  نیدب  دراد ، تهابـش  نآ  هب  يونعم  تهج  زا  هک  نآ  زا  رتارف  يا  هنوگ  ای  و 
.دنک هولج  دیایب و  نوریب  تسا _  قلطم  لامج  هک  شأدبم _  زا  ای  مّلکتم  نابز 

انغ زاوج  رد  ثیداـحا  هکلب  تسین ، نآ  ندـناوخ  اـنغ  هب  اـهنت  میرک  نآرق  یناوخ  شوخ  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  قوف  بلاـطم  زا 
تمرح لیالد  صیصخت  يارب  اهنآ  هب  لالدتـسا  نیاربانب  دناسرب ، ار  بابحتـسا  ناحجر و  هک  دسر  هچ  ات  درادن  روهظ  نآرق  ندناوخ 

نب هّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدق  ینیلک  خیـش  هک  یثیدـح  نتفرگ  رظن  رد  اب  صوصخ  هب  دـهاوخ ! یم  تئرج  یـسب  انغ  قلطم 
توص اه و  نحل  هب  ار  نآرق  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : » دومرف هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس 
نآرق هک  دمآ  دنهاوخ  ینامدرم  نم  زا  سپ  هک  اریز  دـیزیهرپب ، دـنراکهبت  نامرفان و  هک  یناسک  ياه  نحل  زا  دـیناوخب و  برع  ياه 
رتارف ناشهاگولگ  زا  ندـناوخ ] نآرق  نینچ   ] هک دـنناخرچ  یم  ولگ  رد  نابهار  ياون  ییارـس و  هحون  و  انغ ) یگدـنناوخ =(  ناسب  ار 
شلد زین  دراد  شوخ  ار  ناشیا  ندـناوخ  هک  ره  تسا و  هنوگژاو  ناـنآ  ياـه  لد  دوش ،] یمن  لوبق  دـنوادخ  هاـگرد  هب  و   ] دور یمن 

.(1)« تسا نوگژاو 

.ناوخب لیترت  هب  ار  نآرق  »(2) و  ًالیتَْرت َنارُقلا  ِلِّتَر  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  تئارق : رد  لیترت  ( 5

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هک  هدروآ  تیاور  نامیلـس  نب  هّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  باتک  رد  هرـس  سدـق  ینیلک  خـیش 
ادا نشور  بوخ و  ار  نآ  ینعی ] : »] دـنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .مدیـسرپ  هیآ  نیا  هب  عجار 

ار نتشیوخ  تخس  ياه  لد  یلو  يامنم ، گنهامهان ] و   ] هدنکارپ گیر  دننام  ناوخم و  هدیرب  باتـش و  هب  یناوخرعـش  دننام  و  نک ،
.(4)« دیناسرب رخآ  هب  ار  هروس  هک  دشابن  نیا  طقف ]  ] امش یعس  و  [ (3) دیراداو ساره  میب و  هب  ای  و   ] دیبوکب نآ  هب 

ماما زا  و  : » تسا هدوزفا  سپس  هدروآ  دنس  رکذ  نودب  ار  تیاور  نیا  زین  یسربط  خیش 
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تساوخرد تشهب  دنوادخ  زا  هدش ، دای  تشهب  زا  نآرد  هک  يدیـسر  يا  هیآ  هب  هاگره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 
.(1)« ربب هانپ  دنوادخ  هب  شتآ  باذع  زا  تسا ، هدمآ  دای  خزود  زا  نآ  رد  هک  یناوخب  يا  هیآ  هک  یماگنه  نک و 

هب دوخ  تئارق  رد  دتـسیا  زامن  هب  يا  هدـنب  هاگره  هک  تسا  راوازـس  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
تـشهب ياضاقت  دـنوادخ  زا  دـسر ، یم  تسا  منهج  دای  تشهب و  دای  نآ  رد  هک  يا  هیآ  ره  هب  دـناوخب و  ّینأت ) هدرمـش و  لـیترت =( 

کیبل دیوگب : نینچ  دناوخب  ار  اونمآ » نیذلا  اهیا  ای   » و سانلا » اهیا  ای  : » ياه باطخ  نوچ  دربب و  هانپ  ادخ  هب  شتآ  باذع  زا  دـنک و 
.(2) (« مینک یم  تباجا  ار  وت  اراگدرورپ  اّنبر =( 

ادا بوخ  اـه و  فقو  تیاـعر   )= (3)« فورحلا ءادا  فوقولا و  ظـفح   » هب ار  لـیترت  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  و 
.تسا هدومرف  ریسفت  فورح ) ندرک 

هدیرب عیرـس و  یناوخرعـش  ناسب  نکم و  هدنکارپ  گیر  دننام  ار  نآ  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  مه  و 
هک دشابن  نیا  امـش  یعـس  مامت  دـیروآ و  شبنج  هب  نآ  هلیـسو  هب  ار  ناتیاه  لد  دـینک و  گنرد  نآ  ياه  یتفگـش  رانک  رد  ناوخم ،

.(4)« دیناسرب رخآ  هب  ار  هروس 

راکشآ ندناوخ و  هدرمش  تئارق : رد  لیترت  : » دیوگ حاحـص  رد  يرهوج  دنراد ، یتوافتم  ياهریبعت  لیترت  هژاو  ریـسفت  رد  املع  هتبلا 
رغث .تسا و  یگتـسویپ ) مظن و  لیترت =(  ياراد  هک  ینخـس  ینعی  ّلتر : مالک  .دـشاب و  یم  ّدـح  زا  زواـجت  نودـب  فورح ]  ] نتخاـس

.(5)« ّبترم فاص و  ياه  نادند  ّلترم :

هـس هیآ  هس  ناوخب : هدرمـش  مارآ و  زاس و  نشور  راکـشآ و  ار  نآ  : » تسا هدـمآ  لمّزم  هروس  مراهچ  هیآ  ریـسفت  رد  ساّبع  نبا  زا  و 
.(6)« هیآ جنپ  هیآ  جنپ  هیآ و  راهچ  هیآ  راهچ  هیآ و 

تیاعر فورح و  یمامت  ندومن  راکـشآ  اب  طقف  هکلب  تسین  راگزاس  نآرق  ندـناوخ  باتـش  اب  تئارق  رد  ِنایب  : » تسا هتفگ  جاّجز  و 
.(7)« ددرگ یم  ماجنا  لماک ، عابشا 

.(8)« تسا ندناوخ  نشور  هتسهآ و  لیترت : يانعم   » هک هدش  لقن  دهاجم  زا  و 
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.(1)« تسا ندناوخ  ّینأت  ّربدت و  اب  : » تسا هتفگ  هداتَق  و 

هتفرگرب هژاو  نیا  .دنکن و  رّخؤم  مدقم و  دـهدن و  رییغت  ار  یظفل  دوش ، هدـناوخ  یگتـسویپ  مظن و  اب  هک  تسا  نآ  لیترت  : » یلوق هب  و 
.(2)« تسا اه  نادند  ندوب  ّبترم  فاص و  ینعی  نانسالا » لیترت   » زا

«. تسا یمرن  يانعم  هب  لتر  و  ندومن ؛ تسپ  فیعض و  يانعم  هب  ّلتر  : » دنیوگ و 

كانمغ نیزح و  يادـص  اب  ار  نآرق  ینعی  تسا ، نآرقلا  نیزحت  لیترت : زا  روظنم  : » تسا هتفگ  زین  هدـش و  لقن  برُْطق  زا  نخـس  نیا 
.(3)« ناوخب

نادند هب  هیبشت  تهج  زا  تاکرح  عابـشا  فورح و  ندنایامن  هب  ندناوخ  ّینأت  اب  هدرمـش و  : » دنا هدرک  ریـسفت  نینچ  رگید  یـضعب  و 
.(4)« تسا هنوباب  هفوکش  نوچمه  هک  مّظنم  ياه 

نشور و : » تسا هدومرف  یّلح  هماّلع   (5)« تسا يور  هدایز  نودب  فورح  ندنایامن  : » دنا هدومرف  املع  زا  رگید  یخرب  یـسوط و  خیش 
.(6)« دوش یناوخ  هزاوآ  انغ و  هیبش  هک  يا  هنوگ  هب  اهنآ  ندیشک  زا  يراددوخ   » و فورح » نتخاس  راکشآ 

.تسا هدروآ  لیترت  يانعم  رد  ار  دح » زا  زواجت  نودب  : » دیق هک  هدش  هتفرگ  يرهوج  نخس  زا  ریسفت  ود  نیا  ایوگ 

یمن مزال  دوخ  رب  نانآ  .تسا  نارّـسفم  هویـش  هک  دنـشاب  یم  کیدزن  رگیدـکی  هب  اوتحم  تهج  زا  اه  ترابع  اه و  هتفگ  نیا  رتشیب  و 
.دننک یم  هدنسب  دوش  ماهبا  عفر  هک  يرادقم  هب  اهنآ  نایب  حیضوت و  هب  هکلب  دنزاس ، نایب  ار  ناگژاو  لماک  زرم  ّدح و  هک  دننیب 

راکـشآ رب  تبظاوم  لامک  روظنم  هب  تئارق  رد  ّینأت  ندناوخ و  هدرمـش  هتـسهآ و  : » تسا هدومن  ریـسفت  نینچ  ار  لیترت  اهقف  زا  یکی 
هلـصاف رثا  رب  هک  دـشاب  یّبترم  فاص و  ياه  نادـند  ناسب  ددرگ و  وکین  نآ  شنیچ  یگتـسویپ و  ات  تسا ، تاکرح  فورح و  ندـش 

.تسا هدش  هیبشت  هنوباب  هفوکش  هب  هک  يروط  هب  تسابیز  نآ  يامن  مظن و  تخاون ؛ کی  ياه 

دننام ای  .باتـشاب و  عیرـس و  رعـش ؛ ندناوخ  نوچمه  ای  تسا ، هدیبسچ  مه  هب  ياه  نادند  هیبش  درادـن و  لیترت  هک  یمالک  فالخرب 
لثم دوش ، هتشابنا  مه  يور  هک  يا  هدنکارپ  گیر 
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.(1)« تسا مهرد  ّبترمان و  یپایپ ، طوقس  زا  سپ  ای  تخرد  زا  نتخیر  ورف  زا  شیپ  هک  يراب  دب  يامرخ 

 _ برُطق زج  و  تسا _  توافتم  نانآ  ياه  ترابع  هک  دنچره  تسا  نیمه  ناهیقف  ناسانش و  تغل  رثکا  دوصقم  هک  دسر  یم  رظن  هب 
هب دشاب ، نآ  رد  یمارآ  ّینأت و  یگدرمـش و  هک  تسا  تئارق  طسوتم  ّدـح  زا  ترابع  لیترت  هک  تسا  نینچ  نانآ  ياه  هتفگ  هدـیکچ 

.دشابن مه  زا  رود  ادج و  گیر  ناسب  ینعی  دنکن  طارفا  مه  ندناوخ  هدرمش  هتسهآ و  رد  دوشن ، هدناوخ  باتش  اب  هک  يا  هنوگ 

دیآ یمن  تسد  هب  ثیداحا  زا  اهنآ ] هب  طوبرم  تایآ  تئارق  ماگنه   ] خزود شتآ  زا  دـنوادخ  هب  ندرب  هاـنپ  تشهب و  تساوخرد  اـّما 
يراق صخـش  يارب  ار  یناعم  تئارق ؛ هنوگ  نآ  هک  اریز  تسا ، لیترت  ياه  تسویپ  هلمج  زا  هک  دـیاش  سپ  دـشاب ، لیترت  ياـنعم  هک 

اهیا ای   » باطخ دروم  نوچ  درادـب و  راهظا  ار  ییاه  تساوخرد  نانچ  تئارق  ماـگنه  تسا  بساـنم  اذـل  دزاـس ، یم  نشور  حـضاو و 
ياه یتفگـش  رانک  رد  و  دـیامن ،] زاربا  ار  دوخ  يربنامرف  شریذـپ و  و   ] دـیوگب کیّبل  تفرگ ؛ رارق  اونمآ » نیذـلا  اهیا  اـی   » و ساـنلا »

.دهد میب  رادشه و  دنازیگنارب و  ار  اه  لد  دنک و  فقوت  نآرق 

تروص لکـش و  رد  لـیترت  کـی  دراد ] یتواـفتم  ياـه  هیواز  اـه و  هولج  هک  تسا  يا  هدرتـسگ  موهفم  لـیترت  : ] تفگ ناوـت  یم  و 
.دوش یم  طوبرم  تئارق  ظافلا  هب  هک  تسا  يرهاظ 

.دبای یم  هار  لد  هب  ظافلا  اه و  هژاو  نآ  یناعم  زا  هک  تسا  يونعم  رگید  لیترت 

دیاش تسانعم و  ینطاب ] رارـسا   ] رگنایب و  لد ؛ رد  یـصاخ  يرگنـشور  هیام  هک  تسا  یناعم  زا  هدـمآرب  ياه  تلاـح  رد  موس  لـیترت 
.دشاب نیمه  نآرق  ياه  یتفگش  هرانک  رب  فقوت  زا  دوصقم 

زا دـنوادخ  هب  ندرب  هانپ  تشهب و  تساوخرد  تهج  زا  دوش  یم  رادـیدپ  لد  رد  انعم  نآ  زا  هک  تسا  یتلاح  رثا  رب  رگید  شـشخرد 
زا دوصقم  دیاش  هک  باطخ ] تئارق  ماگنه  ییوگ  کیّبل  و   ] قح تباجا  تلاح  ای  دبای و  یم  دیکأت  نابز  هب  نآ  زاربا  اب  خزود ؛ شتآ 

مارآ و تلاح  یناعم و  رد  ندیـشیدنا  ظاـفلا و  ندرک  ادا  رد  ّینأـت  دـشاب و  نیمه  لد  ندروآ  شبنج  هب  ندـیناسرت و  نداد و  ناـکت 
.تسا روظنم  نیا  يارب  نتشاد ، هتسهآ 

153 ص :
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هدش دای  تیاور  تسا و  هدعاق  زا  رود  يراتفگ  هتـسناد _  نیزح  يادص  اب  تئارق  ار  لیترت  هک  هدش _  لقن  برطق  زا  هک  ینخـس  اّما 
نآ تسا و  هدمآ  ندناوخ ، ادص  شوخ  هدرمـش و  تیاور : نآ  رد  هک  اریز  دنک ، یمن  دـییأت  ار  نآ  یناوخ  شوخ  بابحتـسا  نایب  رد 

.تسا يزیمآ  نزح  زا  ریغ 

یناوخ هزاوآ  انغ و  هیبش  هک  يا  هنوگ  هب  تاکرح ) فورح و  اهنآ =(  ندیـشک  زا  يراددوخ   » هک هدش  روآدای  یّلح  هماّلع  هچ  نآ  و 
لوبق لباق  هنرگ  دشاب و  یم  یبوخ  نخس  .تسا  نآرق  تئارق  هویش  کبـس و  لالتخا  هیام  هک  تسا  یتلاح  ناشیا  دوصقم  رگا  دوش ؛»

.میتفاین نآ  رب  يدهاش  هک  اریز  تسین 

نامز رد  ندناوخ و  دنت  نآرق =(  تئارق  رد  يور  هدایز  دنراد : تلالد  تایاور  زا  یـشخب  هک  يروط  هب  تئارق : رد  هزادنا  تیاعر  ( 6
قداص ماما  هب  : » دیوگ هک  تسا  هدروآ  هّللادـبع  نب  دّـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  هلمج  زا  .تسین  هدیدنـسپ  ندرک ) متخ  هاتوک 

هام کی  زا  رتمک  تّدم  رد  مرادـن  شوخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مناوخب ؟ بش  کی  رد  ار  نآرق  همه ] : ] مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع 
.(1) [« دوش  ] ینک تئارق 

: مدیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دلاخ  نب  نیـسح  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
تمـسق هدراهچ  هک  تسا  ینآرق  نم  دزن  هتبلا  .ناوخب  شخب  تفه  رد  تبون ؛ جنپ  رد  ار  نآ  دومرف : مناوخب ؟ ار  نآرق  تّدـم  هچ  رد 

.(2) (« دوش یم  متخ  زور  هدراهچ  تّدم  هب   ) تسا

هک مدوب  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  : » دـیوگ هک  هدرک  لـقن  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  زین 
بـش ود  رد  تشاد : هضرع  .ریخ  دومرف : مناوخب ؟ هبـش  کـی  ار  نآرق  موـش ! تیادـف  دوـمن : شـسرپ  نینچ  ترـضح  نآ  زا  ریـصبوبا 

.يرآ دومرف : درک و  هراشا  تسد  اب  مالسلا  هیلع  ماما  بش ، شش  هب  دیسر  ات  ...ریخ  دومرف : روطچ ؟ مناوخب 

هام و کی  تّدم  هب  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  باحـصا  زا  امـش  زا  شیپ  تقیقح  رد  دّمحموبا ! يا  دومرف : سپس 
یسرب يا  هیآ  هب  هاگره  دوش ، هدناوخ  هدرمش  مارآ و  تسیاب  یم  هکلب  دناوخ  دیابن  تعرس  هب  ناباتش و  ار  نآرق  دندناوخ ، یم  رتمک 

شتآ زا  نآ  رد  هک 

154 ص :
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.يربب هانپ  دنوادخ  هب  خزود  زا  ینک و  گنرد  تسا  هدش  دای  خزود 

؟ مناوخب بش  کی  رد  ار  نآرق  ناضمر  هام  رد  تفگ : ریصبوبا 

.ریخ دومرف : روطچ ؟ بش  ود  رد  دیسرپ  .ریخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؛ تسین هیبش  ناضمر  هام  هب  اه  هام  زا  کی  چیه  يرآ ، درک _  هراشا  تسد  اب  و  ناوخب _  دومرف : روطچ ؟ بش  هس  رد  تشاد : هضرع 
.(1)« رازگب زامن  نآ  رد  یناوتب  هچره  دراد ، يا  هژیو  تمرح  قح و 

هچ رد  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  تسا  هدرک  تیاور  صفح  نب  بهو  زا  لابقا ، باتک  رد  سوواط  نبا  دّیـس  و 
.رتشیب زور و  شش  رد  دومرف : دنک ؟] متخ  و   ] دناوخب ار  نآرق  يدرف  ره  تّدم 

؟ روطچ ناضمر  هام  رد  مدیسرپ :

.(2)« رتشیب ای  زور  هس  رد  دومرف :

کی زا  رتمک  فرظ  رد  مرادن  شوخ  : » دومرف هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  هیولوق  نب  رفعج  خـیش 
.(3)« دوش هدناوخ  نآرق  هام 

یمن تیاعر  ...و _  ّربدت  لیترت و  لیبق  زا  تئارق _  بادآ  نآرق ، ندناوخ  عیرس  رثا  رب  هک  تسا  نآ  يروتـسد  نینچ  زار  زمر و  دیاش 
نایوگزردـنا ناظعاو و  سلاجم  رد  هک  مدرم  زا  یـضعب  ریظن  تسا ، نآرق  ياهدـنپ  زا  يریذـپانریثأت  بلق و  تواـسق  هیاـم  اـی  دوش ،

يور هنایم  سلاجم  نآ  روضح  رد  هک  يدارفا  هب  تبـسن  یناسک  نینچ  دـنزادرپ ، یم  وگتفگ  هب  نانآ  اـب  دـنبای و  یم  روضح  هراومه 
.دنریگ یم  رارق  زردنا  دنپ و  ریثأت  تحت  رتمک  دنراد 

روش اب  دیاب  ار  تدابع  هک  نیا  اب  دوش ، تبغر  یب  هدیمر و  نآ  زا  شلد  لهاک و  تسس و  دنمـشزرا  تدابع  نیا  زا  تسا  نکمم  ای  و 
.داد ماجنا  قوش  و 

تئارق ترثک  دوجو  اب  مه  بادآ  تیاعر  هک  اسب  ددرگ ، یم  تبظاوم  تادابع  ماجنا  رب  اه  هام  ریاس  زا  شیب  هک  ناـضمر  هاـم  رد  اـّما 
یگدادلد قایتشا و  اب  تدابع  لها  دریگ و  یمن  تواسق  اوقتاب  صخـش  نیاربانب  دوش ، یم  مرن  اه  لد  هزور  ببـس  هب  و  دـشاب ، ناسآ 

.دنوش یم  تسس  رتمک  دنزادرپ و  یم  تدابع  هب  یّصاخ 

155 ص :
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يارب تئارق  ياه  تکرب  هلیـسو  نیدـب  دـناسر و  یم  ددـم  اوقتاب  دارفا  هب  نطاب  رد  ناضمر  كرابم  هام  تاضویف  هک  نیا  هب  هجوتاب  و 
.دوش یم  عقاو  لوبق  دروم  تسین  لماک  نآ  بادآ  هک  لاح  نیع  رد  ددرگ و  یم  رادومن  نآ  لها 

، تسا هدـش  هداد  تصخر  نآرق _  متخ  لهچ  ناضمر  هام  عومجم  رد  هکلب  نآرق _  متخ  کی  یبش  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  اـیوگ 
نآرق راهب  دراد و  يراهب  زیچ  ره  : » دومرف هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباـج  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  هک 

.(1)« تسا ناضمر  هام 

نآرق ّلک  مشـش  کی  ات  ءزج  کی  زا  تئارق  بسانم  رادـقم  ظاحل  زا  دارفا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  لامتحا  نیا  تّوق  تیاور  نیا  زا  و 
یم نآرق  متخ  کی  زور  هس  ره  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  تسا  هدمآ  ساّبعلا  نب  میهاربا  تیاور  رد  هکلب  دنتـسه ، توافتم 

مرذـگ یم  هک  يا  هیآ  ره  هب  یلو  مهد ، ماجنا  نآرق  متخ  کی  مه  زور  هس  زا  رتمک  رد  مناوت  یم  مناوخب  رگا  : » دومرف یم  دـناوخ و 
.(2)« منک یم  متخ  ار  نآرق  زور  هس  ره  رد  اذل  مشیدنا ، یم  هیآ  لوزن  ماگنه  دروم و  تهج و  رد  نآ و  يانعم ]  ] رد

نزح هب  نآرق  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  هرس  سدق  ینیلک  خیـش  زیمآ : نزح  تئارق  ( 7
.(3)« دینک تئارق  راذگریثأت ] و   ] نیزح يادص  اب  ار  نآ  سپ  تسا  هدش  لزان  شخبرثا ] [و 

یحو نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  هب  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نانـس  نب  هّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
نآ نیزح  يادص  اب  یناوخ  یم  تاروت  هک  یماگنه  شاب و  دنمزاین  نوبز  صخـش  دـننامه  یتسیا  یم  نم  هاگـشیپ  رد  هاگره  دومرف :

.(4)« نک تئارق  ار 

كانمیب شیوخ  هب  تبسن  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یـسک  مدیدن  زگره  : » دیوگ هک  تسا  هدرک  لقن  صفح  زا  و 
یم نخـس  يورایور  یـصخش  اب  نآرق  ندـناوخ  ماگنه  ایوگ  .دوب  زیمآ  نزح  شتئارق  دـشاب و  رتراودـیما  دـنوادخ  هب  تبـسن  ای  رت و 

.(5)« تفگ

156 ص :
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، تسا هدـش  داـی  منهج  تشهب و  اـهنآ  رد  هک  یتاـیآ  ندـناوخ  تقو  رد  خزود : زا  دـنوادخ ] هب   ] ندرب هاـنپ  تشهب و  تساوـخرد  ( 8
رد هک  يا  هیآ  ندناوخ  ماگنه  دراد  هک  يا  هتـساوخ  ره  هکلب  دربب ، هانپ  دنوادخ  هاگرد  هب  خزود  شتآ  زا  دنک و  تشهب  تساوخرد 

.دهاوخب وفع  دنوادخ  باذع  زا  دیامن و  اضاقت  ار  نامه  تسا  نآ  اب  هطبار 

يارب : » دندومرف هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  زین  .تشذـگ  رتشیپ  هراب  نیا  رد  تیاور  دـنچ 
دنوادخ زا  تسه  يرادشه  ای  تساوخرد  نآ  رد  هک  دسرب  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  هاگره  هک  تسا  راوازـس  دـناوخ  یم  نآرق  هک  یـسک 

.(1)« دنک اضاقت  ار  باذع  خزود و  شتآ  زا  ندش  فاعم  ینمیا و  ای  ریخ و  دیما 

(2)« هتوالت َّقح  ُهَنولتی  َباتکلا  مهانیتآ  نیذـلا  : » دـنوادخ لوق  هرابرد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسربط  خیـش  و 
توالت دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  : » دومرف .دـننک  یم  توالت  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  ار  نآ  میا ، هداد  ناـشیا  هب  ار  باـتک  هک  یناـسک 

.(3)« دربب هانپ  ادخ  هب  یمود  زا  دنک و  تساوخرد  ار  یلّوا  خزود  تشهب و  زا  ندرک  دای  عقوم  هک  تسا  نآ  شندرک 

لد نابز و  هب  وا ، باذع  زا  ندوب  كانمیب  یهلا و  لضف  هب  نتشاد  دیما  ینعی  خزود  زا  ندرب  هانپ  تشهب و  ندش  راتساوخ  هک  نادب  و 
ای شا و  هتساوخ  ندش  هدروآرب  هنیمز  هک  دنادب  دیاب  صخـش  ینعی  دراد ، یگتـسب  ناسنا  تخانـش  ملع و  دودح  هب  دبای و  یم  ققحت 

دنادب مه  دشاب و  هتشاد  رواب  ار  منهج  تشهب و  تقیقح  عقاو و  هب  و  دشاب ، یم  مهارف  تسا  كانمیب  نآ  زا  هک  يزیچ  هب  ندش  راچد 
هب هراوـمه  ار  قیاـقح  نیا  .درب و  یم  هاـنپ  وا  هب  دوـش و  یم  راتـساوخ  وا  زا  هک  تسا  دـنوادخ  تسد  هب  خزود  تشهب و  راـیتخا  هـک 

.دشاب هتشاد  رظن  رد  لیصفت 

میب و دـیما و  دـشاب ؛ هتـشاد  داـی  هب  ار  اـهنآ  هتـسویپ  ددرگ و  لـصاح  صخـش  دوـجو  رد  روـما  نـیا  هـب  تـفرعم  مـلع و  هاـگره  سپ 
.دوش یم  شینورد  تلاح  رگشرازگ  نامجرت و  شنابز  دبای و  یم  شزیگنا  شلد  رد  ساره  تساوخرد و 

دزاس یم  رادیدپ  ار  تفرعم  رکذت و  تلاح  دـیاش ، دـیاب و  هک  نانچ  نآ  توالت  تساهنآ ، نومنهر  قیاقح و  نآ  روآدای  هک  نآرق  و 
رادومن نابز  لد و  رد  اهنآ  راثآ  هک  يروط  هب 

157 ص :

یفاکلا 3/301. . 1 - 1
هیآ 121. هرقب ، هروس  . 2 - 2
نایبلا 1/198. عمجم  . 3 - 3
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.ددرگ یم 

سرت تلاح  لد و  شمرن  ساسحا  نآ و  زا  نتفای  ریثأت  نتفرگ و  دنپ  نآرق و  یناعم  رد  ّربدـت  رّکفت و  نآرق : یناعم  رد  ندیـشیدنا  ( 9
[. تسا نآرق  توالت  بادآ  زا  ! ] شغ شیامن  یشوهیب و  راهظا  زا  رود  ...و  نتخیر  کشا  باذع و  زا 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  خیش  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیش 
وا مزاسن ! هاـگآ  تسا  هیقف  یتسار  هک  یهیقف  زا  ار  امـش  اـیآ  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  : » دـندومرف هک  دـنا  هدرک 

تـصخر نانآ  هب  ار  دنوادخ  ینامرفان  دنکن و  نمیا  يادخ  باذع  زا  دـیامنن و  دـیماان  دـنوادخ  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک 
چیه دـشابن  نآ  رد  ندـیمهف  هک  یملع  دـینک : هجوـت  .دراذـگناو  نآ  ریغ  هب  ندروآ  يور  یهجوـت و  یب  ببـس  هـب  ار  نآرق  دـهدن و 

.(1)« دشابن يریخ  رّکفت  نودب  تدابع  رد  تسین و  يریخ  ّربدت  نودب  تئارق  رد  .درادن و  يدوس 

یم هک  مدینـش  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  دـیوگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهز  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  زین 
.(2)« يرگنب نآ  رد  دوخ  هک  تسا  راوازس  يدوشگ  ار  يا  هنیجنگ  هاگره  هک  تسا  ییاه  هنیجنگ  نآرق  ياه  هیآ  : » دومرف

[ نایقتم يالوم  نانخس  رد  ناگشیپاوقت  فاصوا  ]

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ناگشیپاوقت  فصو  رد  ینالوط  يا  هبطخ  نمض  هغالبلا  جهن  رد 

اهیف ٍهیِآب  اوّرَم  اذإف  مهئاد ، َءاوَد  ِِهب  َنوریثَتْسَی  َو  مُهَـسُفنأ ، ِِهب  َنونزُحی  ًالِیتَرت ، ُهَنوّلتَُری  ِنآرُقلا  ءازجال  َنیلات  مهمادقا ، نُّوفاصَف  ُلیّللا ؛ اّما 
َعِماسَم اهیلإ  اْوَغْصأ  ٌفیوخت  اهیف  ٍهیآب  اوُّرَم  اذإ  و  ْمِِهُنیعأ ؛ َبُْصن  اهَّنأ  اوُّنَظ  َو  اقوش ، اهیلإ  مُهُسوفن  تَعّلطَت  و  اعمط ، اهیلإ  اونکر  ٌقیوْشَت 

و مهبکر ، مهّفُکأ و  ْمِهِهاـبِجل َو  َنوشرتفُم  ْمِهِطاـسوأ ، یلع  َنُوناـح  مهف  ْمِِهناذآ ، ِلوصا  یف  اهَقیِهـش  َمَّنَهَج َو  َرِیفَز  َّنأ  اّونظ  ْمِِهبولق َو 
ِكاکف یف  یلاعت    ِ هّللا یلإ  نوبلطی  مهمادقا ؛ فارطا 

158 ص :
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(1) .مهباقر

هب ار  شیوخ  ياه  ناج  دـننک ، یم  توالت  هدرمـش  ّربدـت و  اب  ار  نآرق  زا  یتایآ  دـنا ، هداهن  ّبترم  ار  شیوخ  ياه  ماگ  بش : ماگنه 
.دنروآ یمرب  نآ  زا  ار  شیوخ  درد  نامرد  دنراد و  یم  او  نزح  هب  نآ  هلیسو 

دنوش یم  راودیما  دننک و  یم  دامتعا  نآ  رب  تسه  نآ  رد  تشهب ] هب   ] یقیوشت هک  دـنروخرب  يا  هیآ  هب  تئارق  عقوم  رد  هاگره  سپ 
.دننیب یم  ار  شاداپ  نآ  هک  ییوگ  دنام ، یم  راظتنا  رد  نآ  يوس  هب  ناشیاه  ناج  و 

مّنهج شورخ  ایوگ  هک  يروط  هب  دنراپس  یم  نآ  رب  لد  ياه  شوگ  دشاب ، نآ  رد  باذع  زا  ندیناسرت  هک  دنناوخب  يا  هیآ  هاگره  و 
.دراد رارق  ناشیا  ياه  شوگ  خیب  رد  نآ  لها ]  ] نویش و 

اهوناز و اه و  تسد  فک  اه و  یناشیپ  تدابع [ هدجس و  يارب   ] و دنا ، هدرک  مخ  ار  شیوخ  تماق  عوکر ] يارب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ]
.دنراتساوخ ار  ترخآ ] باذع  زا   ] يدازآ دنا  هدرتسگ  ار  شیوخ  ياهاپ  تشگنا  رس 

نانمؤم ریما  زا  شناردپ ، زا  قداص ، دّمحم  نب  رفعج  ماما  زا  قودص ) خیش  یلاما  سلاجملا =(  باتک  رد  هرس  سدق  قودص  خیـش  و 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  نایقّتم  تافص  رد  ینانخس  ّیط  مالسلا ،  مهیلع  یلع 

یلع ءاکب  مهنازحا  ُجیهی  ِِهب و   (2) َنوریثَتْسَی َو  مُهَـسُفنأ ، ِِهب  نونزحی  ًالِیتَرت ، ُهَنوّلتَُری  ِنآرُقلا ، ِءازجأل  َنیلات  مهمادقا ، نُّوفاصَف  َلیّللا ؛ اّما 
َو ْمُهُدُولُج ، اْهنِم  ْتَّرَعَـششاف  ْمِهِراصبأ ، ْمِِهبولق و  َعِماسَم  اهیلإ  اْوَغْـصأ  ٌفیوخت  اهیف  ٍهیآـِب  اوّرَم  اذا  َو  ْمِهِحارِج ، مُولُک  عجو  و  مهبونذ ،
و اعَمَط ، اهیلا  اُونَکَر  ٌقیوشت  اهیف  ٍهیآب  اوّرم  اذإ  َو  مِِهناذآ ؛ ِلوصا  یف  اهَقیِهَـش  اهَرِیفَز و  مَّنَهَج َو  َلیِهَـص  َّنأ  اوُّنَظَف  ْمُُهبُوُلق ، اـْهنِم  ْتَلِجَو 

(3) ...مِِهُنیعأ َبصن  اهَّنأ  اّونظ  َو  اقوش ، اهیلا  ْمُهُسُْفنأ  ْتَعَّلَطَت 

توالت ار  نآرق  زا  یتایآ  هک  یلاح  رد  دنا ، هداهن  فص  هب  ار  شیوخ  ياه  ماگ  ناهاگنابش :

159 ص :

هبطخ 193. هغالبلا ، جهن  . 1 - 1
هب ینعی  نورشبتسیف » : » اه هخسن  یضعب  و  دنریگ ، یم  ینشور  نآرق  رون  هب  ینعی  هدمآ  هب » نورینتسیف  : » ياه هخسن  یـضعب  رد  . 2 - 2

.دنراد يدنسرخ  راهظا  دنبای و  یم  هدژم  نآ  ببس 
ثیدح 2. ، 570 مراهچ ، داتشه و  سلجم  قودص ، خیش  یلاما ، . 3 - 3
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دنهد و یم  شـشوپ  دنزاس و  یم  نوزحم  نآ  هلیـسو  هب  ار  شیوخ  ياه  ناج  دـنیامن ، یم  لیترت  ار  نآ  هتـسیاش  روط  هب  دـننک و  یم 
.دشاب یم  ناشدوخ  شیر  ياه  لد  ياه  مخز  زا  نانآ  يدنمدرد  و  دنزیگنا ، یمرب  ناشناهانگ  رب  هیرگ  تروص  هب  ار  ناشهودنا 

ناشیاه ندب  سپـس  دنیاشگ ، یم  نآ  يوس  هب  ار  لد  ياه  مشچ  اه و  شوگ  تسه  يرادـشه  نآ  رد  هک  دنـسر  يا  هیآ  هب  هاگره  و 
! دنز یم  گناب  ناشیا  شوگ  ُِنب  رد  خزود  شورخ  ریژآ و  ههبش و  ایوگ  هک  دساره  یم  ناشیاه  لد  دزرل و  یم 

هب ناشیا  ياـه  ناـج  دـننک و  یم  داـمتعا  نآ  هب  يراودـیما  يور  زا  تسه  يا  هدژم  نآ  رد  هک  دنـسر  یم  يا  هیآ  هب  هک  یماـگنه  و 
...دراد رارق  ناشنامشچ  شیپ  تشهب ]  ] نآ هک  دنرادنپ  نینچ  دبای و  یم  قایتشا  نآ  يوس 

هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نایعیش  فاصوا  نایب  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  یکجارک  و 
: دندومرف

ناشدوخ دنناوخ ، یم  ّربدت  اب  هدرمـش و  دـننک و  یم  توالت  ار  نآرق  زا  ییاه  شخب  دـنا ، هداهن  ّبترم  ار  ناشیاه  ماگ  بش ؛ رد  اّما  »
تروص یهاگ  دنیوج و  یم  افـش  دنزادرپ و  یم  شیوخ  نامرد  هب  نارق  يوراد  هب  هاگ  دنهد و  یم  زردنا  نآ  ياه  لَثَم  هلیـسو  هب  ار 
کـشا دـنا ] هداتفا  كاخ  هب  هدجـس  لاح  هب  و   ] دـنا هدرتسگ  نیمز  رب  ار  دوخ  ياـهاپ  تشگنا  رـس  اـهوناز و  اـه و  تسد  فک  اـه و 

(1)« ...تسا يراج  ناشیاه  هنوگ  يور  رب  ناشیاه 

نداهن مه  رانک  زامن : رد  اه  ماگ  ندرک  فص  هب  .دـشاب و  یم  هورگ  نداد  رارق  طخ  کـی  رد  بیترت و  مظن و  فص : دـیوگ : ّفلؤم 
.دریگ رارق  مه  فیدر  رد  تازاوم و  هب  ماهبا  تشگنا  ود  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ 

یم توالت  ار  نآرق  زامن ، رد  تروص  نیا  هب  هک  اریز  تسا  زامن  ماـگنه  ناـنآ  تلاـح  ناـیب  مهمادـقأ » نّوفاـصف   » هلمج زا  دوصقم  و 
هب هجوت  لامک  يرادیاپ و  نآرق و  تئارق  رد  ناشیا  يراوتـسا  مامتها و  زا  هیانک  ریبعت  نیا  دنا و  هنوگ  نیا  مه  زامن  ریغ  رد  ای  .دـننک 

.دشاب یم  نآ 

نیگهودـنا ِملَع _  نزو  رب  نِزح _  .تخاس و  نیگمغ  ار  وا  راک  نآ  ینعی  رَـصَن _  باب  زا  رمـألا _  ُهَنَزَح  دـنیوگ ؛ ار  هودـنا  نزح : و 
.تسا ندش 

.تسا هدمآ  اه  هخسن  رد  رخآ  لوا و  تروص  ود  ره  .دشاب و  یم  مغ  هودنا و  تلاح  ندومن  رادیدپ  انیزحت : ُهنّزح  و 

160 ص :

.32 دئاوفلازنک ، . 1 - 1
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مورحم زا  سرت  تهج  زا  شخبدیون : تایآ  هب  تبـسن  اّما  .تسا  حضاو  رادشه ، تایآ  ببـس  هب  اه  ناج  نتخاس  نیگهودنا  دـنیوگ :
.تساهنآ هب  یبایتسد  يارب  نتشادن  یگدامآ  اه و  باوث  نآ  زا  ندنام 

رد ار  يرگید  روما  ناوت  یم  تسین و  اهنآ  رد  رادـشه  دـیون و  ناونع  ود  زا  کی  چـیه  رهاظ _  بسح  هب  نآرق _  تاـیآ  رتشیب  یلو 
: دنراد یم  او  هودنا  هب  ار  اه  ناج  تهج  دنچ  زا  هک  دومن  هجوت  اهنآ 

.دوش و نیگهودنا  اه  تمعن  نآ  يرازگرکش  رد  صخـش  یهاتوک  هب  هجوتاب  دنروآ ، یم  دای  ار  دنوادخ  ّماع  ياه  تمعن  هک  یتایآ 
یم نیگهودنا  وا ، یگدـنب  شتـسرپ و  بجاو  قوقح  ماجنا  رد  یهاتوک  ببـس  هب  ار  یمدآ  تسا  دـنوادخ  تافـص  رگنایب  هک  یتایآ 

.دزاس

هدنام مورحم  اه  تمعن  نآ  زا  هدـننک  تئارق  رگا  دـنراد ، یم  نایب  ار  ناگدـنب  زا  یـضعب  رب  دـنوادخ  صاخ  ياه  تمعن  هک  یتایآ  و 
رد ریـصقت  ببـس  هب  تسه  وا  رد  اه  تمعن  نآ  هباـشم  رگا  تسوا و  ّتیلباـق  مدـع  تهج  زا  ّتیمورحم  نیا  هک  دـنک  ساـسحا  تسا 

.دوش نیگهودنا  نوزحم و  يرازگرکش ،

ندناوخ زا  یّتح  نآرق _  تایآ  زا  مه  دـیما  هدژم و  شزیگنا  تسا ، نکمم  نآرق  توالت  رثا  رب  ندـش  نیگهودـنا  هک  هنوگ  نامه  و 
نانمشد هک  تسا  ناتخبکین  يارب  یتمعن  دوخ  نادنمتواقش  زا  ماقتنا  هک  اریز  تسا ؛ ریذپ  ناکما  ناراکهبت _  دیدهت  رادشه و  تایآ 

.دنناشیا

هک ییاه  ّتنـس  یهلا و  لدـع  تمکح و  دـنوادخ و  لـعف  تافـص  تاذ و  تافـص  هب  هّجوتاـب  هک  تخیگنارب  ار  ّتبحم  ناوت  یم  زین 
دبای یم  شرورپ  دنوادخ  ّتبحم  تفرعم و  هب  دوش و  یم  باداش  اه  لد  تسا ، هدرب  راک  هب  ناگتشذگ  ناینیشیپ و  هب  تبسن  دنوادخ 

.ددرگ یم  خارف  و 

ار شیوخ  ییاسران  یهاتوک و  و  ندید ؛ تسوا _  لامج  لالج و  رگناشن  هک  شمالک _  رد  ار  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  هک  نانچ 
، ندرک هدهاشم  وا  ماکحا  شنیرفآ و  اه و  هدیدپ  رد  ار  يادخ  مرک  ملح و  یهانتمان و  تردق  ذفان و  نامرف  ياه  هولج  و  نتـسیرگن ؛

.دشاب یم  ایح  مرش و  شزیگنا  هیام 

تلاح ندوب  رت  کیدزن  تهج  زا  دیاش  دومن ، هدنسب  نزح  نایب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  و 
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اه یهاتوک  ناربج  ببـس  هب  تمحر  شرتسگ  هب  ندوب  رت  کیدزن  دـنوادخ و  ربارب  رد  يراسکاخ  ینتورف و  یگدـنب و  ماقم  هب  نزح 
.تسا هدوب 

.درک يریگولج  نآ  ياه  یشکرس  اه و  یهاوخدوخ  اه و  ینارسوه  زا  تخاس و  مار  بوکرس و  ار  سفن  ناوت  یم  رتهب  هار  نیا  زا  و 

یم طورـشم  يروما  هب  اهدیون  ًالومعم  هک  اریز  تسا ، رتشیب  شخبدیون  تایآ  زا  نآرق  رد  هدـنهد  رادـشه  تایآ  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
.تسین لصاح  ناگدنب  رد  هک  دنشاب 

هب اهنآ  رهاظ  هک  تسا  یتاـیآ  هب  نآ  نتـشاداو  هودـنا  هب  نآرق ، هلیـسو  هب  لد  نتخاـس  نیگهودـنا  زا  دوصقم  هک  دور  یم  لاـمتحا  و 
.نآرق تایآ  همه  هن  دراد  تبسانم  هودنا  نزح و 

[ ْمِهئاد َءاوَد  ِِهب  َنوُرْیثَتْسَی  ]

: درد زا  دوصقم  ملع و و  نامرد : زا  دوصقم  دیاش  : » دـنیوگ .دروآ  ناجیه  هب  تخیگنارب و  ار  رابغ  درگ و  ینعی  هراثتـسا  َرابغلا و  راثأ 
ندیشیدنا ّربدت و  رثا  رب  اه  یگتسیاش  اه و  تیلباق  دودح  رد  تسا  هتفهن  نآرق  رد  هک  یمولع  ندروآرب  نتخیگنارب و  .تسا و  ینادان 

.(1)« ددرگ یم  ماجنا  يروآدای  و 

ات ار  یمدآ  هک  دـح _  زا  شیب  دـیما  يرامیب  هدـنهد ، میب  تایآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  نآ  دوصقم  : » تسا هدومرف  ناروشناد  زا  یکی  و 
هک یطارفا _  فوخ  درد  يرامیب و  شخبدـیما ، تاـیآ  هلیـسو  هب  دـننک و  یم  ناـمرد  ار  دـناشک _  یم  دـنوادخ  رکم  زا  ینمیا  زرم 

نیقی ندـش  لماک  هیام  هک  یتایآ  هب  .دـنیامن و  یم  ناـمرد  هجلاـعم و  ار  دزاـس _  یم  کـیدزن  قح  تمحر  زا  يدـیماان  هب  ار  یمدآ 
ببس هچ  نآ  هب  دنیامن و  یم  جالع  ار  یلدگنس  يرامیب  زومآدنپ  زیگنا و  تربع  تایآ  هب  دننک و  یم  نامرد  ار  ههبـش  يرامیب  تسا 

.(2)« دنزادرپ یم  ایند  هب  هقالع  نامرد  هب  تسا  نآ  هب  یگتسبلد  ایند و  زا  يرازیب 

[ اعمط اهیلا  اُونَکَر  ]

.تفای شمارآ  و  درک ] هیکت  و   ] دروآ يور  يزیچ  هب  ینعی  یشلا ء  یلإ  َنَکَر 

.تسا نآ  هب  یبای  تسد  راظتنا  هتساوخ و  يوس  هب  نتخود  مشچ  يواکجنک و  عُّلطت : و 
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قفا زا  ناشیاه  ناج  ِدیشروخ  هک  دش  کیدزن  ینعی  : » تسا هتفگ  اهیلا » مهسوفن  تعّلطت  و  : » هلمج حرش  رد  هک  هدش  لقن  يردیک  زا 
رد هک  ییاه  تمعن  اه و  هنیجنگ  نیرت  هدـنزرا  نیرتهب و  هب  قاـیتشا  تّدـش  تهج  زا  دور ، ـالاب  رترب  ملاـع  هب  دـیآ و  نوریب  اهدـبلاک 

.(1)« دنا هدش  هدعو  نآرق  تایآ 

.(2)« دشاب نامگ ) دوخ =(  یقیقح  يانعم  هب  اجنیا ] رد   ] نظ هک  تسا  نکمم  : » دیوگ هغالبلا  جهن  ناحراش  زا  یکی  و 

رد هک  تسا  نآ  مکح  هب  دراد  رارق  قاـیتشا  تراـشب و  دروم  موـلعم و  شدوـجو  هچره  هک  اریز  تسا ؛ هیجوـت  لـباق  رظن  ود  ره  هتبلا 
[. دراد رواب  نیقی و  ار  نآ  سپ   ] دشاب هدوب  هدنب  هاگشیپ 

نآ هب  هک  تسا  يا  هجرد  نامه  دروآ  یم  يور  نادـب  شیوخ  لمع  قالخا و  نامیا و  لاـمک  اـب  هدـنب  هک  یتهج  نآ  رگید  يوس  زا 
رس هب  دیما  میب و  نیب  و   ] دراد ینز  هنامگ  دوخ  هب  تبسن  نمؤم  هکلب  تسین ، مولعم  لماک  روط  هب  ماقم  نآ  تیاهن  تسا و  هتفای  هدژم 

[. درب یم 

.تخاس لیامتم  يوس  نادب  ار  دوخ  شوگ  ینعی : هیلا ، هعمس  یغصأ 

هلان هآ و  دوصقم  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، هاگدنچ  ره  مَد  زاب  سّفنت و  ریفز ؛ زین : .تسا  شتآ  ندش  هتخورفارب  يادص  خزود : ریفز 
.تسا مّنهج  لها 

نآ رعرع  غالا : قیهش  و  ندومن ،) يراز  هآ و  ندرک و  قه  قه  تسا =(  ولگ  زا  نآ  يادص  ندینش  هنیـس و  رد  هیرگ  رارکت  قیهـش : و 
.تسا

.دنا هدومرف  املع  زا  یضعب  هک  نانچ  دشاب ، یم  اهادص  نآ  لماک  ریثأت  زا  هیانک  اه  شوگ  ُنب  هب  ریبعت  و 

[ مهطاسوا یلع  نوناح  ]

ناشیا عوکر  تلاح  نایب  مهطاسوا » یلع  نوناح  مهف  : » هلمج .دـیمخ و  درک و  جـک  ار  شیوخ  رمک  ینعی  هینحی  هونحی و  رهظلا  ینح 
.تسا

.دشاب یم  ناشیا  هدجس  لاح  فصو  تسا و  نیمز  رب  ندرتسگ  شارتفا : و 

ار اه  تلاح  نانچ  سکره  هک  اریز  ددرگ ، لماش  زین  ار  دوجـس  عوکر و  ریغ  رگید  ياه  تلاح  هلمج  ود  نیا  هک  دور  یم  لاـمتحا  و 
هدیمخ یکدنا  زین  نداتسیا  لاح  رد  دشاب  هتشاد 
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.تسا نآ  راثآ  زا  ینتورف و  رگناشن  مه  اه  تسد  یناشیپ و  ندرتسگ  .تسا 

.دشاب نآ  تّدش  يدنلب و  تهج  زا  شتآ  هلعش  هیبشت  دیاش  .دنیوگ  ار  بسا  ههیش  لیهص : و 

[ تسین زیاج  نآرق  تئارق  ماگنه  ندز  شغ  هب  ار  دوخ  ]

هب : » دیوگ رباج  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  زا  دوخ  ياهدنس  هب  هرس  سدق  قودص  خیـش  هرـس و  سدق  ینیلک  خیش 
زا یضعب  دوش  هدناوخ  نانآ  دزن  ای  دننک  دای  ار  نآرق  زا  يرادقم  هاگره  هک  دنتسه  یهورگ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

؟ دنک یمن  ساسحا  دنُربب  ار  وا  ياهاپ  اه و  تسد  رگا  هک  دنیامن  یم  نانچ  ددرگ و  یم  شوهدم  نانآ 

.دـنا هدـشن  فیـصوت  يزیچ  نینچ  هب  دـنوادخ ] بوـخ  ناگدـنب  ، ] تسا ناطیـش  راـک  نـیا  ادـخ ! رب  هاـنپ  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
.(1)« تسا میب  کشا و  بلق و  ّتقر  یلد و  مرن  هب  طقف  نآرق  زا  يریذپریثأت 

زا ای  دنا ، هتـسناد  فُّلکت  ییامندوخ و  رهاظت و  يور  زا  طقف  ار  يراک  نینچ  هک  دشاب  ببـس  نیدب  مالـسلا  هیلع  ماما  نایب  نیا  دـیاش 
یناحور تالاح  يونعم و  تاماقم  هب  یّقرت  هک  دـنچره  تسین  دـنوادخ  ناـمرف  دروم  نتـشاداو  شغ  لاـح  هب  ار  دوخ  هک  تهج  نیا 

رد هک  نانچ  .فُّلکت  نودب  اّما  دهدب ، تسد  ناسنا  هب  یتلاح  نینچ  تسا  نکمم  تاماقم  نآ  زا  یضعب  رد  یهاگ  .تسا و  هدیدنـسپ 
نآ يارب  شغ  تلاح  نیعتسن » كایا  دبعن و  كایا  : » هیآ رارکت  زا  سپ  هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  مراد  رطاخ 

مدینش و ار  نآ  شا  هدنیوگ  زا  هک  ات  مدومن  رارکت  ار  نآ  هتـسویپ  : » دندومرف نایب  تروص  نیا  هب  ار  نآ  ّتلع  و  دمآ ، شیپ  ترـضح 
.(2)« درواین بات  ملد  وا  تمظع  ربارب  رد 

يدرم رگید  و  دندومرف : _  هک  اج  نآ  ات  دـنا _  هتـسد  هس  رب  نآرق  نایراق  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین 
یگنـشت هب  ار  شزور  دنک و  یم  يراد  هدنز  بش  نادـب  دـهن و  یم  شدـنمدرد  لد  رب  ار  نآرق  يوراد  دـناوخ و  یم  نآرق  هک  تسا 

.دریگ یم  هرانک  نآرق  رطاخ  هب  شباوخ  رتسب  زا  دراد و  یم  اپب  ار  نآ  شیوخ  ياه  هاگتدابع  اهزامن و  رد  دنارذگ و  یم 
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نانآ رطاخ  هب  دراد و  یم  زاب  ار  نانمشد  ّرش  دنوادخ  ناشیا  ببـس  هب  دزاس و  یم  رود  ار  الب  راّبج  زیزع  دنوادخ  نانیا  دوجو  هب  سپ 
.(1)« دنرت بایمک  خرس  درگوگ  زا  نآرق  نایراق  نیب  رد  نانیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دراب  یم  ورف  نامسآ  زا  دنمدوس  ناراب  دنوادخ 

درواین و دورف  رس  نآ  ربارب  رد  یلو  دناوخب  نآرق  هک  نآ  ره  : » دندومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیرـشلا  حابـصم  رد  و 
ینایز هدرمـش و  کبـس  ار  دنوادخ  ماقم  تمظع  تقیقح  رد  دیاین ، دیدپ  شناهن  رد  میب  هودـنا و  تلاح  دوشن و  كزان  مرن و  شلد 

.تسا هدومن  راکشآ 

دـشاب رادربنامرف  دـنوادخ  يارب  شلد  هاگره  .یلاخ  ییاج  و  هدوسآ ؛ یندـب  و  رادربنامرف ؛ یلد  دراد : زاـین  زیچ  هس  هب  نآرق  يراـق  و 
دراپـس و یم  لد  نآرق  تئارق  هب  طقف  دزاس ، هدوسآ  دـنک و  ادـج  يّدام  قیالع  زا  ار  شدوخ  نوچ  .دوش و  یم  نازیرگ  وا  زا  ناطیش 

دوخ يارب  یلاخ  ياج  هک  یعقوم  .دـیامن و  مورحم  نآرق  ياـه  هرهب  راـثآ و  ییانـشور و  زا  ار  وا  هک  دـیآ  یمن  شیپ  شیارب  يراـک 
ناگدـنب اب  دـنوادخ  يوگتفگ  ینیریـش  دـبای و  یم  سنا  دـنوادخ  اب  شناور  ناج و  دـیامن  يریگ  هراـنک  ناگدـیرفآ  زا  دـنیزگرب و 

.تخانش دهاوخ  نانآ  دروم  رد  ار  شا  هژیو  تیانع  ناشیا و  هب  تبسن  ار  قح  فطل  و  دنک ، یم  ساسحا  دوخ  رد  ار  شا  هتسیاش 

دهاوخن تقو  نیا  رب  ار  یماگنه  چیه  داد و  دهاوخن  حیجرت  عضو  نیا  رب  ار  یتلاح  چیه  رگید  دشونب  روخشبآ  نیا  زا  یماج  نوچ  و 
.تسا دنوادخ  اب  هطساو  یب  ییوگزار  تاجانم و  هک  اریز  درامش ، یم  رترب  یتدابع  تعاط و  ره  رب  ار  تیعقوم  نیا  هکلب  دیزگ ،

ياه يدنبزرم  و  یهد ، یم  خـساپ  هنوگچ  ار  وا  تاروتـسد  یناوخ و  یم  هنوگچ  ار  تیالوم  هّینایب  راگدرورپ و  باتک  هک  رگنب  سپ 
هب رس  تشپ  يور و  شیپ  زا  اوران  چیه  هک  تسا  هیاپدنلب  دنمجرا و  باتک  نیا  تقیقح  رد  هک  ینک ؟ یم  ارجا  يا  هوحن  هچ  هب  ار  وا 
اب دشاب  راوازـس  هک  نانچ  ار  نآرق  نیاربانب  .تسا  هدـمآ  دورف  شیاتـس  هتـسیاش  میکح  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ارچ  دـبای ، یمن  هار  نآ 

شاب بظاوم  شیدنایب و  نآ  ياهزردنا  اه و  لَثَم  دروم  رد  و  نک ؛ گنرد  شیاهرادـشه  اه و  هدـعو  رانک  ناوخب و  هدرمـش  ّربدـت و 
.(2)« دنکفا ورف  نآ  دودح  ندرک  عیاض  هب  ار  وت  نآ ، تاملک  فورح و  هب  نتخادرپ  ادابم  هک 
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ریسفت نیا  رد  اه  حالطصا  اه و  شور  زا  یخرب  مهدزاود : همّدقم 

هک ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  مالـسالا  هقث  لجا  خیـش  رثا  تسا ، فورعم  ثیدـح  باتک  دوصقم  میرب ، یم  مان  یفاک »  » زا هک  اج  ره 
.میرادن غارس  نآ  رابتعا  هب  یباتک  نایعیش  دزن 

خیـش داتـسا  یمق _  میهاربا  نب  یلع  قوثو ؛ دروم  هتـسجرب و  ثّدـحم  روهـشم ، ریـسفت  بحاص  روظنم  مینک ، دای  یمق »  » زا هاگره  و 
.تسا ینیلک _ 

.دشاب یم  فورعم  ریسفت  ّفلؤم  هّیماما و  هعیش  نیشیپ  ياملع  زا  یشاّیع  دوعسم  نب  دّمحم  یشاّیع »  » زا دوصقم  و 

لامکإ : » باتک لامکالا »  » و اـضرلا ؛» راـبخأ  نویع  : » باـتک نویعلا » : » هب ریبعت  و  هیقفلا » هرـضحیال  نم  : » باـتک هیقفلا » : » زا روظنم  و 
، لیلج خیـش  راثآ  زا  همه  ماکحالا » عیارـشلا و  للع  : » باتک للعلا »  » و رابخألا ؛» یناعم  : » باتک یناـعملا »  » و همعنلا ؛» ماـمتا  نیدـلا و 

.تسا یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  ناثّدحم ، گرزب 

و لاصخلا » : » ياه باتک  و  دوش ؛ یم  هدـیمان  مه  سلاجملا  باتک  ناثّدـحم  زا  یخرب  هتفگ  هب  هک  یلاـمألا » : » تسوا زا  راـثآ  نیا  زین 
«. تاداقتعإلا  » و دیحوتلا »  » و لامعألا » باقع   » و لامعألا » باوث  »

.تسا یناردنزام  بوشآرهش  نبا  دّمحم  خیش  رثا  بقانملا » : » باتک و 

.تسا یسوط  رفعجوبا  خیش  راثآ  زا  یلامألا »  » و هبیغلا »  » و بیذهتلا » : » ياه باتک  و 

.میا هدرک  دای  مالسلا »  هیلع  ماما  ریسفت  : » ناونع اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  زا  و 

عماوج  » و نایبلا » عمجم  : » ياهریـسفت طسوت  یهاگ  میا و  هتفرگرب  هدـش  دای  ياه  باـتک  زا  میقتـسم  روط  هب  ار  ثیدـح  یهاـگ  هتبلا 
زا ای  .یسربط و  یلعوبا  خیش  راثآ  زا  عماجلا »
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و هعیـشلا » لئاسو  : » باتک زا  یلماـع  ّرح  ثّدـحم  و  یفاـص .» : » ریـسفت زا  یناـشاک  ثّدـحم  نوچمه : يرگید  ناثّدـحم  ياـه  باـتک 
...رگید و ناثّدحم  و  مارملا » هیاغ   » و یفلزلا » ملاعم  : » ياه باتک  زا  ینارحب  مشاه  دّیـس  و  راونألاراحب » : » باتک زا  یـسلجم  ثّدحم 

.میهد یم  تبسن  یلصا  عبنم  هب  ار  ثیدح  راوگرزب ، ناثّدحم  رب  دامتعا  نانیمطا و  تهج  زا 

دزن فورعم  ياه  حالطـصا  نامه  نامدوصقم  هک  مینک ، یم  فیـصوت  نَسَح  اـی  قوثو  دروم  اـی  حیحـص  ار  ثیدـح  دنـس  هک  اـسب  و 
.دشاب یم  لاجر  ياملع 

راکشآ و هابتشا  ای  طلغ  هک  ییاج  رد  نیاربانب  دنتسین ، هابتشا  زا  رود  طلغ و  یب  لماک  روط  هب  مینک  یم  لقن  اهنآ  زا  هک  ییاه  هخـسن 
یم تسه  هک  هنوگ  نامه  ترابع  لقن  هب  دـشابن  راکـشآ  رگا  اـّما  میراذـگ ، یم  اـهنآ  ياـج  هب  ار  حیحـص  ياـه  هملک  دـشاب  مولعم 

.میهد رّکذت  ار  نآ  هک  اسب  میزادرپ و 

رهاـظ و راـتخاس و  و  داـینب ؛ هشیر و  ظاـحل  زا  ثیداـحا  میرک و  نآرق  ناـگژاو  حیـضوت  حرـش و  هب  باـتک  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ 
نیا رد  هک  تسا  نابیدا  ناسانش و  تغل  ای  نارّـسفم  ياه  هتفگ  زا  هتفرگرب  اه  حیـضوت  حرـش و  نیا  هتبلا  .میزادرپ  یم  یبیکرت  تلاح 

.دنشاب یم  نف  نیا  سانشراک  هربخ و  هک  اریز  مینک  یم  دامتعا  ناشیا  ءارآ  هب  دراوم 

رارق یظفل  ياهداهتجا  اه و  نامگ  هیاپ  رب  هک  میروآ  یم  ار  ثحابم  نآ  ياه  هخاش  اه و  يریگ  هجیتن  یظفل ، دعاوق  نآ  يانبم  رب  زین 
.دراد

ار اه  هژاو  زا  ییاه  شخب  میا و  هدرک  لقن  هدـش  دای  عبانم  اه و  باتک  زا  میتفای  ار  اهنآ  ریـسفت ، ماگنه  هک  یتاـیاور  راـبخا و  رتشیب  و 
.میا هدومن  نایب  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  همیمض  هب  نآرق  تایآ  زا  هک  اه  هتکن  هداد و  حیضوت 

منهذ هب  هک  یبلاطم  هکلب  تس ، ارود  هابتـشا  اطخ و  زا  تسا و  عقاو  قباطم  ما  هدروآ  باتک  نیا  رد  هچره  هک  مرادـن  اعّدا  نینچ  هتبلا 
رگا دنریگ و  ارف  دنتفای  حیحص  ار  هچره  دنیامن ، ّتقد  اهنآ  رد  ات  منک  یم  هضرع  ناگدنناوخ  رب  ما  هدینارورپ  ما  هشیدنا  رد  هدیسر و 

زا ای  نم و  زا  اطخ  هک  دـنزرو  يراددوخ  نآ  شریذـپ  زا  دـنرگنب  یتسردان  بلطم  هاـگره  .دـننک و  حالـصا  دـندید  نآ  رد  یتساـک 
.تسا ناشیا 

هب هعجارم  و  نخـس ؛ مهف  رد  هبناج  همه  شالت  یـسررب و  زا  شیپ  ادابم  .دـنراذگاو و  شا  هتوب  رد  دـشاب ، هبتـشم  مولعماـن و  هچره  و 
هک دیاش  دنباتشب ، راکنا  ّدر و  هب  دعاوق ، لیالد و 
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.دشاب هدیسر  نانآ  هشیدنا  زا  رتارف  نارگید  هشیدنا 

دور یم  دیما  هک  يزیچ  تیاهن  سپ  .دراد  رارق  یشومارف  وهس و  ضرعم  رد  ناسنا  تسین و  رود  یتساک  اطخ و  زا  نخـس  همه  نیا  اب 
تـسرد ریـسم  رد  ار  ملد  درادب و  مظوفحم  ددرگ و  مراکددـم  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـشاب ، عقاو  قباطم  بلاطم  رتشیب  هک  تسا  نآ 

.تساناوت يراک  ره  هب  وا  هک  دزاس  راوتسا 

نآ رب  لمتـشم  هک  يا  هیآ  هب  ار  هذاعتـسا  ریـسفت  و  مینک ، زاغآ  ار  شیوخ  دوصقم  راگدرورپ  يراـی  هب  هک  هدیـسر  نآ  تقو  ـالاح  و 
.مییامن نایب  عقوم  نآ  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  ات   (1) میتخادنا ریخأت  هب  تسا 
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دمح هروس  ریسفت 

هراشا

هحتافلا هروس 

.تسا هیآ  تفه 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ثیداحا رد  هّللا » مسب   » ریسفت

ِنمحّرلا   ِ هّللا مسب  : » دنوادخ لوق  هرابرد  هرـس ،  سدق  قودص  خیـش  دیحوتلا ، باتک  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد 
: تسا هدمآ  تیاور  نینچ  میحّرلا »

یم هدیرب  وا  زج  هک  ره  زا  دیما  یتقو  درب ؛ یم  هانپ  وا  هب  اه  یتخـس  اه و  هتـساوخ  ماگنه  يا  هدیرفآ  ره  هک  يدـنوادخ ]  ] نآ تسوا  »
.ددرگ یم  عطق  وا  ریغ  زا  اه  ببس  دوش و 

؛ تسین راوازـس  وا  يارب  زج  شتـسرپ  هک  نآ  مریگ ؛ یم  کمک  دنوادخ  هلیـسو ]  ] هب دوخ  روما  همه  رد  ینعی : هّللا » مسب  : » دیوگ یم 
.(1)« دنناوخب ار  وا  هک  هاگره  وگخساپ  دوش و  یهاوخداد  هک  یماگنه  سرداد  نآ 

اب هک  تسا  نیا  روـظنم  »(2) ؛ لمعا أرقا و  مسالا  اذـهب  ینعی  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ]  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  زا   ] یتیاور رد  و 
.مهد یم  ماجنا  ار  يراک  نینچ  منک و  یم  تئارق  مسا  نیا 

نآ قَّلعتم  و  ب »  » فرح

نامه فوذـحم  لعف  نییعت  هنیرق  دـشاب و  یم  فوذـحم  تسا و  هدـشن  داـی  رهاـظ  رد  هک  دراد  تلـالد  یقّلعتم  رب  ب ) رج =(  فرح 
: ریدـقت اجنیا  رد  هک  دوش ، یم  ماجنا  هّللا » مسب   » نتفگ زا  دـعب  هک  یلمع  ای  تئارق  ینعی  دـبای  یم  ققحت  نآ  زا  سپ  هک  تسا  يراک 

ُأرقأ »
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.تسا بسانم  رورجم  راج و  زا  رّخأتم  مناوخ » یم  = 

.دنا هدرک  دای  نارسفم  هک  هوجو  یخرب  هب  تسین  بسانم  رورجم  راج و  زا  شیپ  لعف  ریدقت  ای  تئارق ، يردصم ] ناونع   ] ریدقت اّما 

یّصاخ لعف  ییاج  ره  هک  تسا  هتکن  نیا  رّکذت  هدمآ ] مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  ثیدح  رد  هک  « ] ُأرقأ رب  لمعأ  : » ِفطع رد  و 
هّللا مسب  : » دیوگ یم  نتـسب  راب  ندمآ و  دورف  ماگنه  رفاسم ؛ لاثم : يارب  دوش ، یم  هتفگ  روظنم  نادب  هّللا » مسب   » هک ددرگ  یم  ریدقت 

ءاـفَّرلاب و : » دـنیوگ یم  جاودزا  ياـعد  رد  .میوج و  یم  تکرب  منک و  یم  تکرح  میآ و  یم  دورف  ادـخ  ماـن  هب  ینعی : تاـکربلا ،» و 
.دشاب هارمه  مکحم  دنویپ  يراگزاس و  اب  امش  جاودزا  ینعی : .رایسب  نادنزرف  شزاس و  اب  نِینَبلا ؛»

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  دبای ، تبـسن  ادخ  مان  هب  لماک  روط  هب  لعف  ات  دشاب ، یم  ادـتبا  ریدـقت  زا  رت  بسانم  تئارق  ریدـقت  و 
.تراگدرورپ مان  هب  ناوخب  »(1) ؛ ّکبر ِمساب  أرقإ  »

: تسا هدش  دای  هجو  ود  تئارق ، هب  دنوادخ  مسا  قُّلعت  ریسفت  رد  و 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  نانچ  درادن ، يرابتعا  مسا  نآ  هب  ندرک  زاغآ  هب  زج  لعف  نیا  ییوگ  ملق ، هب  نتـشون  ِقُّلعت  نوچمه  لّوا :
زاغآ هّللا  مسب  اب  هک  یّمهم  راک  ره  »(2) ؛ رتبأ وهف  هّللا  مساب  هیف  أدُبی  ْمل  ٍلاب  يذ  ٍرما  ُّلک  : » دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و 

.تسا هجیتن  یب  مامتان و  دوشن 

.دیور یم  نغور  اب  »(3) ؛ نهُّدلاب ُُتبنَت  : » دنوادخ لوق  رد  ینغور ، هایگ  شیور  هب  نغور  یگتسباو  نوچمه  مود :

يراگزاس اب  جاودزا  هک  تسا  نیا  شیانعم  نینبلا ، ءافّرلاب و  هلمج : هک  نانچ  .منک  یم  تئارق  دنوادخ  مان  هب  نتـسج  كربت  اب  ینعی :
(4) .داب هارمه  رایسب  نادنزرف  و 

: تهج دنچ  هب  تسا  رتهب  املع  زا  یهورگ  دزن  رتنشور و  هجو  نیا  و 

.دور یم  راک  هب  تناعتسا  زا  شیب  راک  نداد  ماجنا  تبحاصم و  رد  ءاب »  » فرح هک  نیا  لّوا :
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.تسا رتنشور  یگتسجخ  هب  لعف  ماجنا  ششوپ  رب  ءاب ،»  » نتشاد تلالد  هک  نیا  رگید :

نآ زا  و   ] میهد رارق  يرازبا  ناسب  ار  دـنوادخ  مان  هک  نیا  ات  تسا  رت  کـیدزن  یـسب  بدا  تیاـعر  هب  ادـخ  ماـن  هب  نتـسج  كربت  زین :
.دشاب یمن  روظنم  رازبا  دوخ  هک  اریز  مییوجب ]! کمک 

و وا ؛ هاگرد  هب  ندیزای  تسد  راگدرورپ و  مسا  هب  ندش  هدنهانپ  شیوخ و  يورین  ناوت و  زا  یشوپ  مشچ  هدنب ، ِبدا  هجرد  تیاهن  و 
لعف و هکلب  دنیبن ، يا  هدارا  لعف و  شدوخ  يارب  هدـنب  هک  دـسر  ییاج  هب  ات  دـشاب  یم  دوخ  ياهراک  همه  رد  وا  زا  نتـساوخ  کمک 

هیام تاکرب و  لوزن  دیلک  هک  تسا  نیمه  دنوادخ  مان  هب  نتـسج  كربت  تقیقح  .دنادب و  لاعتم  دنوادخ  هب  هتـسباو  ار  شیوخ  هدارا 
هدومن زاغآ  صخش  هک  ار  يراک  نآ  هجیتن  رد  دشاب و  یم  اه  هتساوخ  لامک  هب  ندش  لیان  ببس  هک  تسا  یهلا  تاضویف  هب  ندیسر 

.دنام دهاوخن  مامتان  تسا 

روط هب  شراک  دیوج _  كربت  دنوادخ  مان  هب  هک  دنچره  دراد _  هیکت  دوخ  رب  دناد و  یم  شیاهراک  هیاپ  ار  شدوخ  هک  یـسک  اّما 
هب يراک  ره  هک  مینادب  دوخ  هاگ  هیکت  ار  دنوادخ  دیاب  هک   ] تسا تقیقح  نیا  هاوگ  زین  نیـشیپ  تیاور  .تفای  دـهاوخن  ناماس  لماک 

[. دبای یم  ققحت  وا  هّوق  لوح و 

«، اب  » ِفرح هک  دشاب  طبر  يانعم  ساسارب  دیاش  هکلب  درادن ، تلالد  لمع  تئارق و  رب  ریدقت  یفن  رب  تناعتـسا  موهفم  ندرب  راک  هب  و 
.دشاب لمع  تئارق و  نامه  نآ  قلعتم  هک  درادن  یتافانم  نیا  ربانب  تسا ، نآ  رگناشن 

.درک ریدقت  رج  فرح  ّقلعتم  ناونع  هب  ُلمعأ » ُأرقأ و  : » ریمض زا  لاح  تروص  هب  ار  انیعتسم »  » ناوت یم  و 

، دنراد ار  یگژیو  نیمه  دندرگ  یم  زاغآ  ادـخ  مان  هب  هک  ییاهراک  یمامت  هک  دـشاب  تهج  نادـب  دـیاش  اهراک  همه  رد  تناعتـسا  و 
.دوش یم  روظنم  صاخ  تناعتسا  کی  هّللا ،» مسب   » ره زا  نیاربانب 

« هّللا مسب   » يانعم

ریسفت هب  عجار  یلاؤس  هب  خساپ  رد  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  یثیدح  رد 
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یم رارق  ار  دنوادخ  ِتامِس  زا  یکی  مدوخ  رب  هک : تسا  نیا  شیانعم  دیوگ ، یم  هّللا » مسب   » هک یـصخش  : » دندومرف نینچ  هّللا » مسب  »
.تسا شتسرپ  نآ  مهد و 

.(1)« هناشن دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ تامس ] ِدرفم   ] هَمِس مدیسرپ : دیوگ : يوار 

یگدـنب و هک  اریز  تسا ، دـنوادخ  یبوبر  ماـقم  رادومن  هناـشن و  هک  دـبای  یم  ققحت  یگدـنب  ماـقم  اـب  نتفگ  هّللا » مسب   » هنوگ نیا  و 
.تسا یهاوخ  کمک  يزای و  تسد  یگدنهانپ و  تساوخرد و  ّتیلباق و  يوریپ و  ندش و  انف  تقیقح  رد  شتسرپ 

یگدـنب و یلّوا =(  هک  تسا  يرازگرثا  ندروآ و  دـیدپ  ندرک و  يرای  شهد و  یگدنـشخب و  لاـمک و  يراـگدرورپ ؛ ّتیبوبر و  و 
دوخ و   ] دیوگب هّللا » مسب   » انعم نیدب  هک  یصخش  .تسا و  يراگدرورپ ) یبوبر و  ماقم  يرگید =(  ياهرادومن  اه و  هناشن  شتـسرپ )
یم ماجنا  وا  يرای ] فطل و  دوجو و   ] هب ار  دوخ  راک  دـنک و  یم  تلالد  شیوخ  راگدرورپ  هب  دـیامن ] هتـسارآ  دـنوادخ  ناـشن  هب  ار 

شراگدرورپ زا  شیوخ  لاعفا  تافـص و  تاذ و  ببـس  هب  دراد و  ییامندوخ  شراـک  رد  دـیوگ  یمن  هّللا » مسب   » هک یـسک  .دـهد و 
.تسا هتفرگرب  یعنام 

نآ نتخانـش  ندـید و  زا  عنام  هدرپ و  هک  نیا  هن  دـنک ، ییامنور  نآ  زا  دـهد و  ناشن  ار  دوخ  يانعم  هک  تسا  يزیچ  نآ  تمـالع ، و 
.تسا هدومن  يرازگ  تمالع  دنوادخ  تمالع  هناشن و  هب  ار  نتشیوخ  دهد  رارق  دوخ  رب  ار  هّللا » مسب   » سکره نیاربانب  دوش ،

یتـهج ناـمه  لّوا  شخب  هک  دـشاب  یم  ّتیهاـم  دوجو و  زا  بّکرم  دوجولا  نکمم  ره  هک  تسا  نآ  تهج  ود  نیب  کـیکفت  كـالم 
هنیمز هک  دنچره  تسا _  هتفرگ  تأشن  شدوخ  زا  ّتیهام ) مود =(  تهج  اّما  .تسا  راگدیرفآ  هدیدپ  هتفای و  راگدرورپ  زا  هک  تسا 

.دنشاب هتفای  ّتیلعف  هک  یتروص  هّدام و  نوچمه  دراد _  ار  قح  زا  يریذپریثأت 

شدوخ هب  لقتـسم  رظن  ّتیهام : تهج  اّما  .تسا  ریخ  ره  ياـنبم  قح و  يوس  هب  شهّجوت  يادـتبا  ساـسا و  ناـمه  شدوجو  تهج  و 
.دنز یم  رس  وا  زا  هک  تسا  يدب  ره  أشنم  تسا و  يروحم  دوخ  ّتینم و  ياعّدا  قح و  زا  ندنام  بوجحم  یلصا  ببس  هک  دشاب  یم 

یم شدوخ  هب  تبسن  یـش ء  ندش  باجح  ساسا  مود  تهج  تسا و  راگدرورپ  يارب  ندوب  هناشن  هبنج  لّوا  تهج  هک  روط  نامه  و 
يارب شناگدیرفآ  هلیسو  هب  مه  دنوادخ  دشاب ،
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دراو مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاملک  رد  هک  نانچ  تسا _  هدنام  باجح  رد  نانآ  زا  ناگدـیرفآ  ببـس  هب  مه  هدومن و  یّلجت  اهنآ 
.(1)  _ تسا هدش 

نتفگ هّللا » مسب   » لد نابز و  هب  نآ  ياهدـمآ  یپ  زا  هک  تسا  لاعتم  أدـبم  هب  نآ  درکیور  دوجو و  هاگن  لـصا ؛ رد  ندرب  ادـخ  ماـن  و 
.تسا

رگنایامن و مسو و  همس و  يانعم  هب  مسا  و  رّدقم ؛ مسا  هب  ّقلعتم  رورجم  راج و  هک : دشاب  نآ  تیاور  زا  دوصقم  دیاش  رگید  يوس  زا 
: هک تسا  تقیقح  نیا  نامجرت 

[. يربخ هن   ] دشاب یئاشنا  هلمج  و  مداد » رارق  ار  دنوادخ  تمالع  مدوخ  رب  »

رب  ] شتـسرپ نوچ  دـبای ، یم  نایرج  زین  اجنیا  میدـش  روآداـی  رتشیپ  هک  یبتارم  ریظن  تسا و  تداـبع  نتفگ  هّللا » مسب   » دوخ هک  اریز 
.دراد یصوصخم  هّللا » مسب   » کیره تسا و  یحور  یلقع و  یبلق و  یلاح و  یلعف و  تسا :] هنوگ  دنچ 

نآ حیضوت  مراهچ ]  ] همّدقم رد  هک  نانچ  تسا _  رهاظ  ِرهاظ  ریـسفت  يرگید  و  ییادتبا ؛ ریـسفت  هدش  دای  يانعم  ود  زا  یکی  نیاربانب 
 _ . تشذگ

راک هب  ناگدنب  نانخس  رد  هک  نآرق ؛ ریغ  رگید  عقاوم  رد  نتفگ  هّللا » مسب   » يارب يرگید  تسا و  ینآرق  هّللا » مسب   » يارب انعم  کی  ای 
.دور یم 

.دراد یقباطم  تلالد  هک  تسا  لّوا  يانعم  یمازتلا  لولدم  روآدای  ضرف _  نیا  اب  مود _  يانعم  و 

نیا اـب  دـنناد ، یم  هَمِـس  مْسَو و  زا  هتفرگرب  ار  مسا  هژاو  هک  تسا  هفوـک  ناـیوحن  رظن  هدـننک  دـییأت  ریخا ، تیاور  هـک  تـسا  ینتفگ 
نیا اب  دنا ، هتسناد  يدنلب  يانعم  هب  ومس  هّدام  زا  لصا  رد  ار  مسا  هک  هرـصب  ِنایوحن  فالخرب  تسا ، یّمـسم  هناشن  مسا  هک  لالدتـسا 

.تسوا رابتعا  ندرب  الاب  و  هدش ) يرازگ  مان  صخش  ای  یش ء  یّمسم =(  ِتقیقح  ياشفا  يراذگ  مسا  هک  تبسانم 

.دراد يرترب  نآ  رب  سپ  تسا ، رت  شیپ  رت و  مولعم  هدنوش  فیرعت  هب  تبسن  هدننک  فیرعت  و  تسانعم ، هدننک  فیرعت  ظفل ، نوچ  ای 

نیا لعف ، يانب  هینثت و  عمج و  رد  ُتیّمس  یمسا و  ءامسا ؛ ياه : هژاو  قاقتـشا  هچرگ  تسا ، دیعب  نایرـصب ] لالدتـسا   ] ِهجو ود  ره  اّما 
.دنک یم  تیوقت  دییأت و  ار  لوق 
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: دنوادخ مسا  هب  تناعتسا  یگتسب 

أْرقإ « ؛ يوگب حیبست  ار  تراگدرورپ  مان  »(1) ؛ کِّبَر َمسا  حِّبَس  : » لیبق زا  دراوم _  ریاس  و  هّللا » مسب   » رد نآ  دننام  تناعتسا و  هک  نیا 
ِمساب حّبَسَف  « ؛ تسا ریذپان  لاوز  هتسجخ و  تراگدرورپ  مسا  »(3) ؛ کِّبر ُمسا  كرابت  « ؛ ناوخب تراگدرورپ  مان  هب  »(2) ؛ ّکبر مساب 

: دراد هجو  ود  تسا ، هتفای  قیلعت  هدش و  بوسنم  دنوادخ  مسا  هب  يوگب _  حیبست  تراگدرورپ  مسا  هب  سپ  »(4) ؛ کِّبَر

: تسا هتفگ  دیبل  هک  نانچ  مسا ، هن  دشاب  دنوادخ  هیلا  بوسنم  هک  نیا  لّوا : هجو 

(5) ...امکیَلَع ِمالَّسلا  ُمسا  َّمث  ِلْوَحلا  یلا 

.داب امش  رب  دنوادخ ) مالس =(  مسا  سپس  مامت ؛]  ] لاس کی  ات 

، دنرب یم  راک  هب  ار  نآ  دننام  بانج و  هژاو  ناگرزب  هب  تبـسن  هک  روط  نامه  دشاب ، مارتحا  میظعت و  زا  يا  هنوگ  تسا  نکمم  نیا  و 
نانچ تسا _  یّمسم  نامه  مسا  زا  دوصقم  .تسین و  وا  هاگرد ) هناتسآ ؛ ِبانج =(  تسا و  گرزب  صخش  هیلا  بوسنم  هک  یلاح  رد 

.دنا هدرک  حیرصت  کبر » مسا  حّبس   » هیآ دروم  رد  نارّسفم  زا  یضعب  هک 

رد  ] نآ هب  تناعتـسا  هک  تهج  نیا  زا  دـشاب  مسا  ناـمه  هب  ّقلعتم  نآ ؛ دـننام  تناعتـسا و  دوخ  هب  ییوـج  کـمک  هک  نیا  مود : هجو 
: ار مسا  هک  نیا  هاوخ  تسا ، دنوادخ  يوس  هب  هلیسو  مسا ؛ تسا و  یّمسم  هب  تناعتسا  تقیقح ]

زا شندوب  اّربم  تهج  زا  مسا ، هب  نتسج  كربت  حیبست و  تبـسن  و  دنا _  هتـسناد  نینچ  هّماع  هک  نانچ  مینادب _  نآ  یظفل  موهفم  ( 1
تبظاوـم نآ  رب  هک  تسا  یـسک  ره  یگتـسجخ  تکرب و  هیاـم  دـنوادخ  مسا  هک  نیا  و  تسا ؛ یتساـک  صقن و  هنوـگ  ره  رب  تلـالد 

.دنک دای  ار  يادخ  نآ  هلیسو  هب  ای  دیامن و 

176 ص :

هیآ 1. یلعا ، هروس  . 1 - 1
هیآ 1. قلع ، هروس  . 2 - 2

هیآ 78. نامحرلا ، هروس  . 3 - 3
هیآ 52. هقاحلا ، هروس  هیآ 74 و 96 ؛ هعقاو ، هروس  . 4 - 4

ار مالسا  ّتیلهاج و  نارود  هک  یناسک  نیمرضخم =(  زا  برع  هتسجرب  يارعش  زا  یکی  هعیبر _  نب  دیَبل  تایبا  زا  عرـصم  نیا  . 5 - 5
لاسکی هب  ار  ود  نآ  يراوگوس  يراعـشا ، نمـض  دـناوخ و  ارف  ار  شیوخ  نارتخد  تاـفو ، ماـگنه  يو  .دـشاب  یم  دـنا ) هدرک  كرد 

(. مجرتم . ) 298 بابحالا ، هفحت  رذتعا  دقف  ًالماک  ًالوح  کبی  نم  امکیلع و  مالسلا  مسا  مث  لوحلا  یلا  تفگ : تخاس و  دودحم 

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_176_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_176_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_176_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_176_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_176_5
http://www.ghaemiyeh.com


 _ دنراد یقیاقح  ناکما  ملاع  تاجرد  نیرترب  رد  دنوادخ  ءامسا  هک  اریز  مینادب ، ّتیبوبر  ملاع  رد  مسا  نآ  تقیقح  زا  ترابع  ای  ( 2
 _ . درک میهاوخ  نایب  ریسفت  لالخ  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  نانچ 

هب تانکمم  تادوجوم و  تبسن  ماقم  رد  ینعی : تسا ، یناکما  تقیقح  کی  وا  هب  تناعتـسا  تکرب و  هیزنت و  تبـسن  هیجوت ، نیاربانب 
.تسا رگیدکی 

دای روما  رد   ] مسا هک  تسا  نیشیپ  هجو  زا  رت  يوق  وا  زا  نتساوخ  کمک  وا و  هب  نتسج  كربت  دنوادخ و  هیزنت  رب  هجو  نیا  تلالد  و 
.دریگ یم  رارق  تبسن  قلعتم  یّمسم  ددرگ و  یم  فذح  درادن و ] یشقن  هدش 

ضحم بیغ  تساّربم و  رود و  ام  كرد  قُّلعت  زا  دـنوادخ  سدـقا  تاذ  نوچ  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  هجو  نیرت  بساـنم  دـیاش  ( 3
ام يارب  شراثآ  لاعفا و  ءامسا و  تافـص و  هلیـسو  هب  لاح ] نیع  رد  ، ] مهو اب  هن  درک و  هراشا  وا  هب  ناوت  یم  لقع  اب  هن  هک  دشاب  یم 
وا زا  ای  دناوخ  یم  ار  وا  هک  یصخش  تسا ، _  یندشان  كرد  هک  دشاب _  یم  شتاذ  نیع  وا  ترضح  یتاذ  تافص  تسا و  راکـشآ 
ای یّلک  ءامسا  زا  دروآ  يور  دنوادخ  هب  نآ  هطـساو  هب  ات  تسا  دنمزاین  ییوس  تمـس و  هب  دیوگ ، یم  وا  حیبست  ای  دیوج  یم  کمک 

.دیناوخب اهنآ  هب  ار  وا  سپ  تساهمسا  نیرتوکین  دنوادخ  يارب  و  »(1) ؛ اِهب ُهوعداَف  ینسُحلا  ُءامسألا    ِ هّلل َو  : » هک قح  ترضح  یئزج 

.دریگ یم  کمک  فاص  هنیآ  ای  لالز  بآ  زا  نآ ، هب  ندرب  یپ  يارب  تسا و  زجاع  دیشروخ  همشچ  ندید  زا  هک  یسک  ناسب 

هب مسا  ددرگ و  یم  روـظنم  هدـش ) هدـیمان  یّمـسم =(  هکلب  درادـن ، لالقتـسا  يزیچ  يارب  ندوـب  هناـشن  ماـن و  تهج  زا  مسا  هک  اریز 
هجوت زا  تسا  هتسیاش  هک  درگن  یم  بآ  هنیآ و  قیرط  زا  ار  دیشروخ  هک  یصخش  دننامه  دور ؛ یم  راک  هب  شندرب  یپ  رازبا  تروص 

رو هطوغ  تسا _  هدـش  ناـیامن  هنیآ  بآ و  طّـسوت  هک  دیـشروخ _  تافـص  رد  دـشاب و  هتـشاد  تلفغ  هنیآ  بآ و  ياـه  یگژیو  هب 
.ددرگ

؛ بآ تسا و  دیـشروخ  سیدقت  حیبست و  تقیقح  رد  تسا  هدش  نایامن  بآ  رد  هچ  نآ  هب  تبـسن  شنتفگ  حیبست  تروص  نیا  رد  و 
.دشاب یم  نآ  هدننک  نایامن 
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، درادن رظن  نآ  هناشن  دیشروخ و  هب  یتسار  هب  دیامن ، یم  هجوت  نآ  تافص  بآ و  هب  دنیب و  یم  یّلقتسم  یش ء  ار  بآ  هک  یـسک  اّما 
.تسا هتفرگ  یعنام  لیاح و  دیشروخ  زا  نآ  ببس  هب  هک  دنک  یم  هاگن  ار  يرگید  زیچ  هکلب 

دنوادـخ حـیبست  هک  اسب  دـیوگ ، یم  حـیبست  ار  اهنآ  دـیوج و  یم  کمک  یهلا  ءامـسا  ِظافلا  یناعم  قیاقح و  هب  هک  یـسک  نینچمه 
.دشاب هدرب  راک  هب  وا  هب  تبسن  ار  قیاقح  ظافلا و  هاگره  تسا  هتساوخ  کمک  وا  زا  هتفگ و 

زا تلاح  نیا  .تسا و  هدـنام  باجح  رد  دـنوادخ  زا  اهنآ  ببـس  هب  هدومن و  هیزنت  ار  اهنآ  قیاقح  هتفگ و  حـیبست  ار  ظافلا  هک  اـسب  و 
.تسا كرش  ياه  هنوگ  نیرت  هدیشوپ 

یم لد  نآرق  یناعم  هب  اهنت  رگید : يراق  .درادـن  یهّجوت  اهنآ  یناعم  هبو  دزادرپ  یم  نآرق  ظافلا  هب  طقف  هک  يراق  کـی  لاـثم : يارب 
یناعم ياه  هیامن  اه و  بلاـق  هک  نیا  راـبتعا  هب  ار _  اـهنآ  هک  لاـح  نیع  رد  دـَنام ، یم  ربخ  یب  ظاـفلا  زا  اـسب  هک  يروط  هب  دراـپس ،

.دراد رظن  رد  دنتسه _ 

هدرکن ساسحا  ار  اهنآ  هک  دید  یهاوخ  ییامن ، شـسرپ  تسا  هدـناوخ  هک  یتایآ  میهافم  یناعم و  هب  عجار  لّوا  يراق  زا  هاگره  سپ 
.دسانش یمن  اهنآ  زا  يزیچ  یسرپب ؛ اهنآ  يادا  هنوگ  فورح و  اه و  هژاو  هرابرد  مّود  يراق  زا  رگا  و  تسا !

: دینک هجوت  لاثم  نیا  هب  بلطم  ندش  رت  نشور  يارب 

هداد رارق  نآ  میهافم  تهج  رد  لماک  روط  هب  ار  هشیدـنا  هدرپس و  لد  نآ  یناعم  هب  هاگره  دـنک ، یم  هعلاطم  ار  یباـتک  هک  یـصخش 
.دوب دهاوخ  نآ  یناعم  يارب  يا  هنیآ  ناسب  باتک  طوطخ  دزرو و  یم  تلفغ  نآ  هتشون  طخ و  یگنوگچ  زا  دشاب ،

شقن و هب  یسک  نینچ  .دیامن  يرادیرخ  یباتک  دهاوخ  یم  هک  دینک  هسیاقم  داوس ] مک   ] یماع نامدرم  زا  یکی  اب  ار  درف  نیا  نونکا 
[. دنک یمن  یهجوت  نآ  ياوتحم  هب  و   ] دراد لماک  هجوت  نآ  طخ ] ذغاک و  دلج و   ] يرهاظ ییابیز  راگن و 

ار اهنآ  زا  کیره  یهاگ  دریگ ؛ یم  رظن  رد  ار  ظافلا  قیاقح  یناعم و  مه  دـهد و  یم  ّتیمها  ظـفل  هب  مه  هک  یـسک  رگید : يوس  زا 
هب مسا ، هلیـسو  هب  هجیتن  رد  دـهد و  یم  رارق  يرگید  فّرعم  ناشن و  مان و  ار  اهنآ  زا  یکی  یهاگ  و  دروآ ، یم  باـسح  هب  هناگادـج 

.درادن صاخ  هجوت  مسا  هب  دنک و  یم  هّجوت  یّمسم 

دنوادخ ياه  هناشن  زا  یناشن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  يزیچ  ره  هب  نادّحوم  هاگدید 
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هک نادّحوم ؛ ِلباقم  رد  دنراد ، یم  روظنم  ار  اهنآ  ّتیهام  دننک و  یم  هجوت  اهنآ  هب  ءایـشا  نآ  دوخ  باسح  هب  نارظن  هتوک  اّما  تسا ،
.دنروآ یم  رظن  هب  ار  ایشا  نآ  دوجو 

تایاور هک  یلاح  رد  دنا  هدرک  نامگ  یّمـسم  نیع  ار  مسا  هک  هدـیناشک  رادـنپ  نیا  هب  ار  يا  هّدـع  هک  تسا  قیقد  هتکن  نیمه  دـیاش 
ریبعت و رد  هعـسوت  باب  زا  یـسک  رگم  دنا ، هدرمـش  دودرم  ار  نآ  زین  املع  مومع  تسا و  هدش  دراو  يرادنپ  نینچ  دّر  رد   (1) یناوارف

.دشاب هدش  لئاق  نآ  هب  زاجم  تروص  هب 

« هّللا مسب   » فورح ریسفت 

، هملک نیا  داینب  مه و  زا  يادج  روط  هب  نآ  فورح  یناعم  تهج  زا  اّما  دش ، نایب  یبیکرت  تروص  هب  هّللا » مسب   » هملک ریسفت  اجنیا  ات 
: دندومرف نینچ  نآ  ریسفت  رد  هک  تسا  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یشاّیع  ریسفت  رابخألا و  یناعم  دیحوت و  یفاک و  رد 
( دنوادخ تمظع  یگرزب و  هّللادـجم =(  میم : و  دـنوادخ ) هوکـش  هّللاءانَـس =(  نیـس : دـنوادخ :) لالج  شـشخرد و  هّللاءاهب =(  اب : »

.(2)« ...تسا دنوادخ  ییاورنامرف  کُلم و  میم : رگید : یتیاور  هب  .تسا و 

اـضر ماما  قداـص و  ماـما  رقاـب و  ماـما  زا  ار  ریخا  تیاور  تسا _  ربتعم  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دنـس _  دـنچ  هب  زین  یمق  میهاربا  نب  یلع 
(3) .تسا هدروآ  مالسلا  مهیلع 

هک يرگید  ثیدح  اب  دـنا _  هدروآ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  دّدـعتم  قرط  هب  ثیدـح  گرزب  ياه  هناوتـسا  هک  تیاور _  نیا  و 
يزیچ نیتسخن  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دراد  تقفاوم  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش 

یلع نانمؤم  ریما  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ...تسا و  هدوب  ابفلا  فورح  دزومایب  شناگدیرفآ  هب  ار  نتـشون  ات  دیرفآ  دـنوادخ  هک 
هجهب ءاب : دـنوادخ ؛) ياه  تمعن  هّللاءالآ =(  فلا : دومرف : نینچ  ترـضح  نآ  هک  داد  مثیدـح  ث ) ت ، ب ، أ ،  ) هرابرد مالـسلا  هیلع 

دنوادخ ییاورنامرف  کلم و  میم : ن ؛) م ، (... ) دنوادخ هوکـش  هّللاءانـس =(  نیـس : ش ؛) س ، (... ) دنوادخ شـشخرد  لالج و  هّللا =( 
زور
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؟ تسیک نآ  زا  زورما  ییاورنامرف  »(1) ؛ َموَیلا ُکلُملا  ِنَِمل  : » دیامرف یم  دنوادخ  .تسین  وا  زج  یکلام  چیه  هک  يزور  تسازج ،

دنوادخ يارب  »(2) ؛ راّهَقلا ِدِحاولا  ِهِّلل  : » دـنیوگ یم  دـنیآ و  یم  نخـس  هب  دـنوادخ  ياه  تّجح  نالوسر و  ناربمایپ و  حاورا  هاگ  نآ 
.تسا راّهق  ياتکی 

ماجنا هچره  یسکره  زورما  »(3) ؛ ِباسِحلا ُعیِرَس    َ هّللا َّنإ  َموَْیلا  َْملُظ  ْتَبَـسَک ال  امب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُجت  َمویلا  : » دومرف دهاوخ  دنوادخ  و 
.(4)« ...تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  تسین ؛ یمتس  چیه  زورما  دنیب ، یم  ازج  ار  تسا  هداد 

رفعج نب  یسوم  ترضح  متفه  ماما  زا  ثیدح ، نیا  رب  نوزفا  تسا ] هدرک  ریـسفت  دنوادخ  کلم  هب  ار  میم  هک   ] مود تیاور  دییأت  رد 
ابفلا فورح  هدیاف  هب  عجار  دش و  بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  هب  دوهی  زا  یکی  هک : تسا  هدمآ  مالـسلاامهیلع 

نآ دـهد و  خـساپ  ار  وا  دـنداد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایقتم  يالوم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .درک  شـسرپ 
کلملا کـلام  مـیم ؛ و  دوـمرف :_  هـک  اـجنآ  اـت  تـسا _  دـنوادخ  ءامـسا  زا  یمـسا  فورح ، زا  کـیره  : » دوـمرف نـینچ  ترــضح 

.(5)« ...تسا

هب عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ناّـفع  نب  ناـمثع  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  نینچمه 
.تسا هتفهن  اه  یتفگش  یمامت  نآرد  هک  دیریگ  ارف  ار  دجبا  ریسفت  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .دیسرپ  دجبا »  » ریسفت

.دنادن ار  نآ  ریسفت  هک  يروشناد  نآ  رب  ياو 

؟ تسیچ دجبأ  ریسفت  هّللا ! لوسر  ای  دش : لاؤس 

تـسا دنوادخ  کلم  میم ؛ ...هّللا و  هجهب  ءاب ؛ .تسا و  دنوادخ  ءامـسا  زا  فرح  کی  دنوادخ ] ياه  تمعن   ] هّللاءالآ ِفلأ ؛ دندومرف :
.(6)« تسین ریذپانف  هک  تسا  قح  یگدنیاپ  دور و  یمن  نیب  زا  هک 

هـشیمه قح ، ياورنامرف  تسوا  هک  دراد  تلالد  دنوادخ  کلم  رب  میم ؛ : » دـندومرف دَمَـص  فورح  حرـش  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 
.(7)« دور یمن  نیب  زا  وا  کلم  دوب و  دهاوخ  هدوب و 

؛ فلا : » تسا هدمآ  دجبا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین 
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.(1)« تسا هّللا  هجهب  ءاب ؛ هّللاءالآ و 

 _ نارمع لآ  هروس  زاغآ  رد  ملا _ »  » ریسفت رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  هّللادجم ،] هب  میم  ریـسفت  رد   ] لّوا تیاور  دّیؤم  و 
دیمحلا نآ : يانعم  : » دـندومرف مح »  » ریـسفت رد  و  تسا » تمظع ) اب  دـنوادخ  منم  دـیجملا =(  هّللا  انا  شیاـنعم : : » دـندومرف هک  تسا 

.(2)« تسا تمظع ) اب  هدوتس  دیجملا =( 

تایاور هرابرد  یشهوژپ 

: دنیوگ یم  .ییابیز  ینعی : تجهب  دیوگ : هک  هدرک  لقن  هدیبعوبا  زا  جـهب ، هژاو  حرـش  رد  يرهوج  .تسا  یکی  ءاهب  تجهب و  يانعم 
(. تشگ ناشخرد  هوکشاب و  سپ  دوب ) ابیز  ای   ) دش ابیز  وا  .امیس  شوخ  درم  .جیهب =(  وهف  ًهجاهب  َجُهب  دق  و  هَجَْهب ، وذ  لجر 

.دنایور یم  ابیز  هایگ ]  ] هنوگره زا  »(3) ؛ جیَهب ٍجوَز  ِّلک  ْنِم  : » تسا هدومرف  دنوادخ 

(4) «. تسا مّرخ  داش و  وا  سپ  جیهب : ٌجَِهب و  وهف  .دش  لاحشوخ  نامداش و  وا  ببس  هب  ینعی  ِِهب : جَِهب  و 

يدنسرخ یباداش و  تلاح  ییابیز ، لامک و  ِساسحا  تفایرد و  ماگنه  ًالومعم  هک  دشاب  تهج  نآ  زا  ییابیز  هب  تجهب  ریـسفت  دیاش 
ظفل اذل  دـیآ ، یم  شبنج  هب  تلاح  نیا  ...ای _  یندینـش  ای  یندـید  وکین _  یـش ء  تخانـش  كرد و  تقو  رد  ای  دـبای ، یم  شزیگنا 

.دنا هداهن  نآ  هجیتن  رثا و  رب  ار  یلصا  ببس 

 _ دوش یم  تروص  یگتفرگ  هیام  هک  سرت  هودنا و  فالخرب  دزاس _  یم  ناشخرد  وکین و  ار  هرهچ  رورس  یلاحـشوخ و  نوچ  ای  و 
.دنا هداد  رارق  ششخرد ) ییوکین و  بَّبسم =(  رب  ار  یلاحشوخ ) حَرَف و  ببس =(  مان  سپ 

یـشوخ و هیام  ییابیز  هک  نیا  تهج  زا  دشاب  هدـش  هتفرگ  یلاحـشوخ ) مود =(  يانعم  زا  ییابیز ) لّوا =(  يانعم  هک  دراد  لامتحا  و 
.تسا هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  املع  زا  یکی  هک  نانچ  تسا ، یباداش 

لجرلا َیَِهب  ییوگ : یم  .تسا  ییوکین  ءاهب : : » تسا هتفگ  ءاهب »  » هژاو حرش  رد  يرهوج 
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«. دش ابیز  وکین و  درم  ٌّیهب / وهف  وهب  و 

: تاهابم دـنام ؛ لّطعم  یلاخ و  هناخ  تیبلا : یهب   ] تسا هدـیدرگ  روآدای  زین  ار  یـشورف  رخف  لـیطعت و  ندوب و  یلاـخ  یناـعم : سپس 
[. رخافت

(1) .تسا ییوکین  نسح و  ینعم  هب  هزمه _  نودب  اهب _  یهب و  تسا و  نتفرگ  سنُا  هزمه _  هب  َأََهب _  هک : هدش  روآدای  مه  و 

تمظع و هّللاءاهب : .ناهاشداپ  ییابیز  هوکـش و  كولملا : ءاهب  دنیوگ : تسا ؛ ییابیز  ییوکین و  ءاهب ؛ » : » دـیوگ نیرحبلا  عمجم  رد  و 
.(2)« دنوادخ یگرزب 

.دوش یم  سنُا  أشنم  هک  تسا  ییوکین  نامه  اجنیا  رد  تجهب  ءاهب و  زا  دوصقم  ارهاظ  هک : نیا  هصالخ 

عیفر و ِّینَّسلا : .تسا  يدنمجرا ] و   ] يدنلب هزمه _  هب  ءانس _  ...قرب و  ینـشور  هزمه _  نودب  انـس _  : » دیوگ يرهوج  ءانـس : اّما  و 
.(3)« تشاد هبترمدنلب  ار  وا  ینعی  هانسأ  .هبترم  دنلب 

یتّما رَِّشب  دندومرف :] هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک   ] تسا هدمآ  ربخ  رد  : » تسا هتفگ  هدش و  روآدای  ار  انعم  ود  ره  زین  یحیرط 
.(4)« تسا دنمجرا  یلاع و  دنوادخ  دزن  تما  هجرد  تلزنم و  ردق و  ینعی : .داب  هدژم  ماقم  تعفر  هب  ارم  تما  ءانَّسلاب / 

هب دنلب  یـش ء  ره  اذل  دراد ، رارق  ایـشا  ریاس  زا  رتارف  قرب  رون  هک  اریز  دشاب ، هدـش  هتفرگ  لّوا  يانعم  زا  مود  يانعم  تسا  نکمم  هتبلا 
یش ره  هب  دراد و  رارق  نیمز ) ضرا =(  ربارب  رد  هچره  هب  هک  ءامـس  دننام : تسا ، هدش  هداهن  تعفر  رب  نآ  ظفل  هدیدرگ و  هیبشت  نآ 

.دوش یم  هتفگ  دنلب  ء 

 / دجام دیجم و  وهف  ُلُجَّرلا  َدُجَم  دق  دنیوگ :] یم   ] .یمارگ راوگرزب و  دیجم ؛ تسا و  يراوگرزب  دجم ؛ : » دیوگ يرهوج  دجم : اّما  و 
يارب ناکاین ] و   ] ناردپ ببـس  هب  يراوگرزب  فرـش و  دـیوگ : تیکّـسلا  نبا  .تسا  یمارگ  راوگرزب و  وا  سپ  تفای  یگرزب  درم  نآ 
یمارگ راوگرزب و  يدرم  ینالف  فرـشلا /  یف  نومدـقتم  ءابآ  هل  دـجام ، فیرـش  لجر  دـیوگ : یم  برع  .دوش  یم  لـصاح  صخش 

زاتشیپ يدنمجرا  تفارش و  رد  شناردپ  .تسا 

182 ص :

.1/38 حاحصلا ، . 1 - 1
.1/69 نیرحبلا ، عمجم  . 2 - 2

.6/2383 حاحصلا ، . 3 - 3
.1/231 نیرحبلا ، عمجم  . 4 - 4
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(1) «. دنشاب هتشادن  يدنمجرا  شناردپ  هک  دنچره  دوش  یم  لصاح  صخش  رد  یگرزب  يدنمجرا و  اّما  : » هدوزفا يو  دنا .» هدوب 

.دراد هراشا  تسا  هدرک  لقن  تبّکِّسلا  نبا  زا  هک  يراتفگ  فالخرب  هلمج  نیا  و 

دجم يانعم  تسا :_  هدروآ  یلعوبا  زا  هک  اجنآ  ات  ...تسا _  هدرتسگ  يدنمجرا  برع  مالک  رد  دجم ؛ تسا : هتفگ  یحیرط  خیش  و 
مراغملا و ُلْمَح  ُدْجَملا  هدمآ : ثیدـح  رد  تسا و  يزارفارـس  يراوگرزب و  دـجم ؛ : » تسا هتفگ  زین  تسا .» تعفر  لامک و  يدـنلب و 

ٌلُجَر .تسا َو  هناشنم  گرزب  ياهرادرک  نداد  ماجنا  و  اهتّیلوؤسم ] و   ] اه ماو  ندـش  راد  هدـهع  يراوگرزب ] و   ] دـجم مراکملا /  ُءاتیا 
(2) «. تفارشاب یمارگ  درم  ینعی : دجام 

ینعم و تهج  زا   ] کـلم هژاو  اـب  ار  نآ  ناوـت  یم  سپ  تسارادـتقا ، يدـنمجرا و  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  دـجم  ارهاـظ  هـک  نـیا  هجیتـن 
.تسا نآ  رب  یگریچ  يزیچ و  رب  نتشاد  هطلس  کُلم ؛ تقیقح  هک  اریز  تسناد ؛ دحتم  قادصم ]

.دنراد تلالد  تقیقح  کی  هب  تیاور  ود  ره  نیاربانب 

: هّللا سدقم  مان 

.تسا زیچ  همه  دوبعم  هّللا ؛ یش ء»(3) ؛ ّلک  هلا  هّللا : : » تسا هدمآ  نینچ  هدش  دراو  قیرط  دنچ  هب  هک  تیاور  نامه  رد 

تساخ و اپب  یصخش  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  دیحوت  باتک  رد  و 
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب 

؟ تسیچ میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  : » يانعم هک  هد  مربخ  نانمؤم ! ریما  يا 

ریغ دیاشن  هک  تسا  یمـسا  نآ  و  تسا ، دـنوادخ  ياه  مان  زا  مسا  نیرت  گرزب  هّللا ؛ ییوگ : هک  نیا  دومرف : خـساپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
.تسا هدشن  يرازگ  مسا  نآ  هب  یقولخم  چیه  دوش و  هدیمان  نآ  هب  دنوادخ 

؟ تسیچ هّللا »  » هملک ریسفت  حرش و  تفگ : درم  نآ 

و وا ؛ زج  هک  ره  زا  دیما  ندش  هدیرب  تقو  رد  يا  هدیرفآ  ره  هک  تسوا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

183 ص :

.534-1/533 حاحصلا ، . 1 - 1
.3/143 نیرحبلا ، عمجم  . 2 - 2

.230 دیحوتلا ، 1/114 ؛ یفاکلا ، . 3 - 3
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.درب یم  هانپ  وا  هب  اه  یتخس  زا ] ییاهر   ] اه و هتساوخ  هب  ندیسر  يارب  وا ، ریغ  زا  اه  ببس  ندنام  رثا  یب  ماگنه 

رایـسب و نانآ  يزارفرـس  يزاین و  یب  هچره  دنا ، هتفای  تسد  یگرزب  تسایر و  هب  ناهج  نیا  رد  هک  یناسک  همه  نوچ  دومرف : سپس 
نایامن گرزب  ای  ناگرزب _  نیا  هک  تشاد  دنهاوخ  ییاه  هتساوخ  مه  زاب  دشاب ، ناوارف  نانآ  هب  تبـسن  ناشناتـسدریز  ياه  هتـساوخ 
هجیتنرد دنتـسه ، ناوتان  مه  شیوخ  ياه  هتـساوخ  ندروآرب  زا  ناـیامن  گرزب  نآ  دوخ  هک  ناـنچ  دـنیآ ، یمن  رب  اـهنآ  هدـهع  زا  _ 
هدینـشن رگم  دندرگ ! یم  زاب  كرـش  هب  دش  هدروآرب  نانآ  هتـساوخ  هک  یتقو  ات  دـنروآ  یم  يور  هّللا  يوس  هب  زاین  يراچان و  ماگنه 

ُهاـّیا ْلـَب  نیقداـص *  ُْمتنک  ْنإ  َنوعدـت    ِ هّللا ریغأ  ُهَعاـسلا  ُمُکتتأ  ْوأ    ِ هّللا ُباذَـع  ْمُکیتأ  ْنإ  ُْمتیأرأ  لـق  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هـک  يا 
ای دیآ ، ناتیوس  هب  دنوادخ  باذع  رگا  هک  دیرگنب  تسرد  وگب : »(1) ؛ نوُکِرـُشت ام  َنوَْسنَت  َءاش َو  ْنإ  ِهیلا  نوعدَت  ام  ُفِشکیف  َنوعدت 
وا هچنانچ  و  دیناوخ ؛ یم  ار  وا  اهنت  هکلب  زگره ]  دییوگ [ ؟ یم  تسار  رگا  دیناوخ  یم  ار  دنوادخ  زج  ایآ  دـسر ، ارف  ار  امـش  تمایق 
یم رارق  وا  کیرـش   ] نونکا مه  ار [  هچنآ  و  دزاس ؛ یم  فرطرب  ار  دـیا  هدـناوخ  ار  وا  نآ  ببـس  هب  هک  ییـالب  يراـتفرگ و  دـهاوخب 

.(2)« درک دیهاوخ  شومارف  ماگنه ]  نآ  دیهد [ 

دنناریح وا  رد  ناگدیرفآ  هک  تسا  يدوبعم  هّللا ؛ : » دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
اه لایخ  اهرادنپ و  زا  و  تساهمـشچ ؛ ِدـید  زا  رتارف  هک  تسا  نامه  هّللا ؛ و : دـندرگ _  یم  زاب  وا  يوس  هب  ای  دـنرب _  یم  هانپ  وا  هب  و 

.(3)« تسا هدیشوپ  باجح و  رد 

زا ناریح و  وا  ّتیهام  هب  ندرب  یپ  زا  ناگدیرفآ  هک  تسا  يدوبعم  نآ  شیانعم  هّللا ؛ : » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  و 
دشاب هدش  ّریحتم  يزیچ  تخانش  رد  صخـش  هک  یماگنه  .ُلُجرلا  َِهلأ  دیوگ : یم  برع  .دنا  هدنام  نادرگرـس  وا  یگنوگچ  يریگارف 

.دبای ملع  نآ  هب  دناوتن  و 

هدیـشوپ قـلخ  ّساوـح  زا  دـنوادخ  سپ  .درب  هاـنپ  ییاـج  هـب  دراد  ساره  مـیب و  هـچ  نآ  زا  هاـگره  ُلُـجَّرلا ، َهـَلَو  دـیوگ :] برع   ] زین
.(4)« تسا

184 ص :

تایآ 40 و 41. ماعنا ، هروس  . 1 - 1
.230 ، / دیحوتلا باتک  . 2 - 2

.89 ، / دیحوتلا باتک  . 3 - 3

.89 ، / دیحوتلا باتک  . 4 - 4
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ّتیهام كرد  زا  قلخ  هک : نآ  هلإلا ، هملک [  ] ریسفت : » دندومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  زا  یـشخب  رد  و 
اه و لایخ  هدـنروآدیدپ  وا  هکلب  دـیآ ، لایخ  مهو و  رد  هن  تفاـیرد و  ار  وا  ناوت  یم  ّساوح  اـب  هن  هک  دـنا  هدـنام  ناریح  شتّیفیک  و 

.(1)« ...تسا ّساوح  هدننیرفآ 

هیلع ماما  .مدیـسرپ  هّللا  ینعم  هب  عجار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : هک  هدش  تیاور  دشار  نب  نسح  زا  و 
.(2) [« دراد هطاحا  زیچ  همه  رب  و   ] تسا هریچ  تشرد  زیر و  یش ء  ره  رب  هک ] نآ  : »] دومرف نینچ  مالسلا 

ریغ اهنآ  همه  دوش و  یم  تلالد  وا  هب  اه  مسا  نیا  اب  هک  تسا  ییانعم  هّللا ؛ تسا : ثیدـح  رد  : » هک تسا  هدـمآ  نیرحبلا  عمجم  رد  و 
.(3)« تسوا

ار هدـیتسرپ  ره   ) دراد یهولأـم  هلإ ؛ تسا و  هتفاـی  قاقتـشا  هلا  زا  هّللا ؛ : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
.(4) (« تسا يا  هدنتسرپ 

دنوادخ يارب  يراگدرورپ  ینعم  دوبن ، دشاب [ شرورپ  لباق  هک   ] یبوبرم چیه  هک  یماگنه  : » تسا مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هبطخ  رد  و 
.(5)« ...تشاد يدنوادخ  دوبن ، يا  هدنتسرپ  هک  ینامز  تقیقح ؛ هب  تسا و  هدوب  تباث 

هّللا سّدقم  هملک  یبای  هشیر  قاقتشا و 

نیا یلـصا  فورح  زا  تسا و  یبرع ] نابز   ] فیرعت فرح  لـصا ، رد  هّللا  سّدـقم  هملک  مـال »  » و فلا »  » هک دـننآرب  ناروشناد  مومع 
.تسین هملک 

ینعی ُهیلی ، َهال  باب : زا  هدوب ، اهال  لصا : رد  هک  هداد  لامتحا  هیوبیـس  .دـنا و  هتـسناد  هالإلا »  » ار هملک  نیا  هشیر  نارظنبحاص ، رتشیب  و 
.تفرگرب باجح  دش و  هدیشوپ 

دوبعم ینعم  هب  هلإ »  » هژاو هک  نیا  یهاوگ  هب  دسر  یم  رظن  هب  تقیقح  زا  رود  نخـس  نیا  اّما  .تسا  نتفای  يدـنلب  ینعم  هب  یلوق : هب  و 
.ددرگ یم  قالطا  هّللا » : » قح ترضح  رب  دور و  یم  راک  هب  رایسب 

185 ص :

.92 ، / عبنم نامه  . 1 - 1
.230 ، / دیحوتلا باتک  . 2 - 2

.6/340 نیرحبلا ، عمجم  . 3 - 3
.220 ، / دیحوتلا باتک  . 4 - 4

.38 ، / دیحوتلا باتک  . 5 - 5
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« مال  » و فلا »  » نآ ياج  هب  هدش و  فذح  شا  هزمه  دـشاب و  یم  سانالا » : » نآ هشیر  هک  تسا  سانلا » : » ظفل نوچمه  هملک  نیا  سپ 
هدـش هدوزفا  نآ  رب  دـشاب  يرگید  فرح  ياج  هب  مـال »  » و فلا »  » هکنآ یب  اـی  هتفگ _  يوحن  یلعوبا  هک  ناـنچ  تسا _  هتفرگ  رارق 

 _ . دنا هدرک  رایتخا  رگید  یخرب  هچ  نآ  رب  انب  تسا _ 

هدوب وا  يأر  مه  یعمج  هدش و  روآدای  يرهوج  هک  نانچ  .هتسیاش  یشتسرپ  درک  شتـسرپ  ینعی  ًههالإ ، ََهلأ  هّدام : زا  هتفرگرب  هلإلا ؛ و 
.دنا

شتسرپ هب   ) َدَّبَعَت َهَّلأت : .بسانم َو  یشتسرپ  درک  شتسرپ  ینعم  هب  ًههالإ  َبِعَت _  باب  زا  َُهلأی _  َِهلأ  : » تسا هدمآ  رینملا  حابـصم  رد  و 
.(1)« دنا هدرب  راک  هب  شیوخ  نایادخ  دروم  رد  ار  نآ  ناکرشم  سپس  تسا ، لاعتم  دنوادخ  ینعی  دوبعم ، هالإلا : و  تشاد ؛) او 

یم شتـسرپ  راوازـس  ار  اـهنآ  هک  هدوـب  ناکرـشم  رواـب  تهج  زا  ههلآ  هب  اـه  تب  يراذـگمان  ّتلع  هک  هدـش  روآداـی  يرهوـج  هـتبلا 
راتفگ زا  رتوکین  رتهب و  لیلحت  نیا  .دـنک و  یمن  تابثا  ار  یتقیقح  چـیه  تسا و  ناکرـشم  ياـهرواب  هجیتن  اـه  مسا  نیا  دنتـشادنپ و 

.تسا رینملا  حابصم  ّفلؤم 

مـسا هالإ  هملک  هک  دننآ  رب  یگمه  زین  .دنراد  رظن  قافتا  قاقتـشا  نیا  رب  دنا  هتـسناد  قتـشم  ار  هّللا  هملک  هک  یناسک  همه  : » دـنیوگ و 
هتفای هبلغ  قح  دوبعم  صوصخ  رد  سپس  دور ، یم  راک  هب  لطاب  ای  قح  دوبعم  ره  دروم  رد  هک  سَرَف _  لجر و  دننام  تسا _  سنج 

 _ . تسا هتفای  يرتشیب  هبلغ  ترهش و  نیورپ )  ) اّیرث هراتس  دروم  رد  سپس  هدش  هتفگ  يا  هراتس  ره  هب  مجن  هژاو  هک  نانچ  تسا _ 

هب هلإ _ ]  ] هزمه فذح  هب  هّللا _  اّما  .دـنناوخ  یم  باتکلا  ار  هیوبیـس  باتک  و  تیب ؛ ار  هبعک  ِهنِـس ؛ ار  یلاسطحق  بیلغت ] باب  زا  : ] زین
.(2)« دنناوخ یمن  نآ  هب  ار  دنوادخ  ریغ  دراد و  صاصتخا  قح  دوبعم 

«. تسا هدش  هتفرگ  ّریحت  ینعم  هب  مال _  رسک  هب  َِهلأ _  هشیر  زا  : » یلوق هب  و 

دودرم ار  نآ  تهج  نیدـب  دراد  تفلاخم  تغل  لـها  زا  يرایـسب  هتفگ  اـب  يأر  نیا  اـّما  .تسا  هتـسناد  هلو  ار  نآ  لـصا  يرهوج  هتبلا 
! دنا هدرمش 

هب دنوادخ  تقیقح  كرد  زا  ماهوا  هک  اریز  تسا ، نشور  هجو  نیا  تبسانم  یلو ] ]
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.دنا هداتفا  زجع  هب  اهدرخ  هتشگرس و  اه  هشیدنا  هدنام و  تریح 

دریگ و یمن  مارآ  وا  هب  زج  اه  ناج  هک  دـشاب » یم  متفاـی _  شمارآ  وا  دوجو  هب  ینعی  نـالف _  یلإ  ُتهلا  باـب  زا  : » رگید لوق  هب  و 
.دبای یم  شمارآ  ادخ  دای  هب  اه  لد  هک  دینک  هجوت  »(1) ؛ ُبُولُقلا ُّنئَمْطَت    ِ هّللا ِرکِِذب  الأ   » دبای یمن  رارق  وا  هاگشیپ  هب  زج  اهدرخ 

مه دـنا و  هدیـسر  تفرعم  يایرد  هنارک  هب  هک  یناسک  مه  .تسا  ندـش  دوخ  یب  دوخ  زا  نآ  تسا و  هدـش  هتفرگ  هلو  زا  : » یلوق هب  و 
تسد زا  لد  لقع و  هتـشگرس و  وا  تقیقح  تخانـش  زا  ناگمه   ] دنا هداتـسیا  یگدناماو  نابایب  تلاهج و  ياه  یکیرات  رد  هک  نانآ 

[«. دنا هداد 

اه و یتخس  رد  ناگدنب  هک  اریز  .دشاب  یم  شردام _  هب  رتش  هّچب  نتفرگ  سنُا  تّدش  یگتسباو و  لیصفلا _  هلا  باب  زا  : » یلوق هب  و 
(2)« .دنرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  اه  يراتفرگ 

یم نانیا  .دـنا  هتـسنادن  قتـشم  ار  هّللا  سّدـقم  مسا  هک  تسا  هدـش  لقن  هّماـع  هقف  لوصا و  ياـملع  رتشیب  شناوریپ و  لـیلخ و  زا  اـّما 
زا ییانعم  نینچ  رّوصت  هک  تشاد  یم  یّلک  يانعم  دوب  قتشم  رگا  هک  لالدتـسا  نیا  اب  .تسا  لاعتم  دنوادخ  رب  مَلَع  مسا ؛ نیا  دنیوگ :

.دوب دهاوخن  صلاخ  ضحم و  دیحوت  هّللا » ّالا  : » نتفگ هجیتنرد  .تسین  عنام  دنوادخ  يارب  نتفرگ  کیرش 

هّللا مییوـگ : یم  نینچ  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  و  ددرگ ؛ داـی  تافـص  سپـس  تاذ و  لّوا  هک  تسا  نآ  یلقع  بـیترت  هـک  نـیا  رگید 
.تسا مَلَع  مسا  هّللا  هک  دراد  تلالد  نیمه  و  هّللا ! ...ملاعلا  رداقلا  مییوگ : یمن  نآ  سکع  هب  یلو  ...رداقلا  ملاعلا  میحرلا  نمحرلا 

.دوب و دهاوخن  یمـسا  دنوادخ  يارب  رگید  دنـشاب ؛ وا  تافـص  زا  مه  دـنوادخ  ياه  مسا  ریاس  دـشاب  تفـص  مسا  نیا  رگا  هک  نیا  و 
لاحم نیا  دشاب ؟ هدراذگ  مسا  نودب  ار  ایـشا  هدنروآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هنوگچ  سپ  تسا  هتـشاذگن  مسا  نودب  ار  يزیچ  چـیه  برع 

.تسا

لـصا هک  هلالا _  هک : نیا  تسا  هدش  نشور  میارب  رهاظ  هب  تایاور  ریاس  زا  تحارـص و  هب  نیـشیپ  تیاور  زا  هچ  نآ  دـیوگ : ّفلؤم 
شتـسرپ  ) دـبع ینعم  هب  هلأ  زا  بوتکم ، يانعم  هب  باتک  دـننام  دـشاب  یم  لوعفم  يانعم  هب  لاـِعف  باـب  زا  تسا _  هّللا  سّدـقم  هملک 

.دنا هدومن  حیرصت  یعمج  هک  نانچ  درک )

.تسا و هتشاد  نایب  يرهوج  هچ  نآ  ربانب  تسا ، یگداتفا  ینتورف و  تیدوبع ؛ لصا  و 

187 ص :

هیآ 28. دعر ، هروس  . 1 - 1
.تسا هدش  لقن   1/24 يروباشین ، ریسفت  رد  لاوقا  نیا  . 2 - 2

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 215 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_187_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_187_2
http://www.ghaemiyeh.com


هجیتنرد دراد و  فارـصنا  لماک  درف  هب  ظفل ، هک  نآ  تهج  هب  دـیاش  تسا  هدـش  ریـسفت  یگداتفا  هجرد  نیرخآ  هب  ّتیدوبع  هک  اسب 
.ددرگ یم  ماجنا  وا  يارب  لماک  یگداتفا  ینتورف و  هک  تسا  يدوبعم  هلإلا :

.ینالف ِدوبعم  دنیوگ : یم  دنروآ و  یم  رظن  رد  صاخ  درف  نّیعم و  صخش  هفاضا  هب  ار  دوبعم  یهاگ  رگید : تهج  زا 

 _[. دوبعم دوش : یم  هتفگ  نّیعم  صخش  نتفرگ  رظن  رد  نودب  و  قلطم _[  روط  هب  هاگ  و 

هنرگ .دوش و  قالطا  دوبعم  ناونع  دنک ، شتسرپ  صاخ  صخش  نآ  هک  یشتسرپ  هتسیاش  راوازس و  ره  رب  تسین  دیعب  لّوا ؛ ضرف  رد 
ّتیلها و عقاو  رد  قولخم  نوچ  .دوبعم و  هن  تسا  هتفرگرب  شیوـخ  يارب  هـالإ  صخـش ، نآ  دـشابن ] وا  رد  شتـسرپ  تیلباـق  هاـگره  ]

تسردان اطخ و  دشاب _  دّیقم  تروص  هب  دنچره  وا _  هب  تبـسن  دوبعم  ناونع  ندرب  راک  هب  سپ  درادن  ار  ندش  هدیتسرپ  یگتـسیاش 
 _ . تشذگ رتشیپ  يرهوج  راتفگ  رد  هک  نانچ  تسا _  هدش  هابتشا  دوبعم  هالإ و  قادصم  رد  هک  اریز  تسا 

نیاربانب دـشاب ، هدـننکاطخ  صخـش  رواب  ساسارب  يدراوم  نینچ  رد  هالإ  دوبعم و  نیوانع  اه و  هژاو  ياجبان  ندرب  راک  هب  هک  نیا  اـی 
، تسا دوبعم  نانآ  رادنپ  رّوصت و  نامگ و  هب  ینعی  دنناوخ ، ناشیا  دوبعم  هالإ و  نانآ _  رواب  رادـنپ و  يانبم  رب  ار _  لیَذُـه  هلیبق  ُِتب 

.تسا دساف  رادنپ  رب  ینتبم  وا  ریغ  رب  هژاو  نیا  ندرب  راک  هب  و  درادن ، یقادصم  چیه  اتکی  دنوادخ  زج  دوبعم  تقیقح ؛ رد  سپ 

هـس زا  یکی  رب  نآ  ریوـصت  دوـش ، داـی  قـلطم  روـط  هب  دوـبعم  ناوـنع  ددرگن و  روـظنم  نّیعم  صاـخ و  صخـش  هک   ] مود ضرف  رد  و 
[: دوب دهاوخ  تروص 

.دیآ رظن  رد  يا  هدنتسرپ  دوجو  هکنآ  یب  ددرگ  ضرف  ندوب  شتسرپ  راوازس  طقف  . 1

.ددرگ لماش  وا _  زج  ار _  همه  هک  دوش  روظنم  هدنتسرپ  ره  هب  تبسن  ریگارف  قلطم و  ندوب  هدیتسرپ  هک  نآ  ای  . 2

هب ددرگ و  قبطنم  نانآ  زا  یـشخب  ای  ناگمه  رب  ات  دـشاب  ناگدنتـسرپ  هب  هجوت  ندروآ و  رظن  رد  نودـب  دوبعم  قالطا  هک  نیا  ای  و  . 3
.دناسرب ار  ندوب  دوبعم  فصو  مهبم  روط 

، تسا رهاظ  قح  ترضح  هب  دوبعم  ناونع  صاصتخا  مود ، لّوا و  تروص  ود  ربانب 
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نیمز اه و  نامـسآ  رد  هک  یناسک  یماـمت  و  ( ؛ (1)( دـنیوگ یم  حـیبست  وا  ياـنث  دـمح و  هب  تادوجوم  همه   ) هک نآ  تسوا  هک  ارچ 
.(2)( دنهن یم  ندرگ  دنوادخ  یگدنب  هب  دنتسه 

زین دناسر » یم  ار  مومع  ّقلعتم  فذح  : » هک تخانش  هدعاق  نیا  تهج  زا  ناوت  یم  ار  دنوادخ  ندوب  دوبعم  مومع  موس : تروص  رد  و 
سدقم هملک  لصا  هک  هالإلا  هملک  و   ] تسا رت  يوق  مومع  رب  شتلالد  دـشاب  هتـشاد  مال »  » و فلا »  » يا هملک  هاگره  هک  تهج  نیا  زا 

[. دراد ار  اه  یگژیو  نیا  تسا  هّللا 

یب يرترب  دنشاب و  یم  ناسکی  یگمه  دوبعم  ظفل  هب  تبسن  ناگدنتسرپ  دبای و  یمن  ققحت  دباع  هب  هفاضا  اب  زج  ندوب  یلعف  دوبعم  و 
یعطق و همه  هب  تبسن  ندوب  قلطم  دوبعم  دنتـسه و  روظنم  ناگدنتـسرپ  همه  کش  یب  نیاربانب  تسین ، نکمم  لقع  هاگدید  زا  ببس 

.تسا نّیعتم 

هب ار  شـصاصتخا  نآ  مال »  » و فلا »  » درادن و دییقت  هب  يزاین  هّللا » ّالا  هلا  ال   » هلمج رد  هالإلا  هملک  هک  دـش  شور  قوف  ياه  ثحب  زا 
: دناسر یم  تهج  دنچ  زا  دنوادخ 

.دراد رارق  دوخ  هب  دوخ  هملک  نیا  یلصا  رصنع  رد  هک  ندوب  شتسرپ  راوازس  تهج  زا  لّوا :

.تسا هدشن  هفاضا  یّصاخ  هدنتسرپ  هب  هک  تهج  نیا  زا  مود :

.هملک نیا  نتشاد  مال »  » و فلا »  » تهج زا  موس :

هدـش و فذـح  فلا »  » نوچ .دنتـسرپب و  ار  وا  شندوب  شتـسرپ  راوازـس  ببـس  هب  تسا  وا  زج  هچ  ره  هک  تسا  نامه  هالإلا  نیاربانب 
هدش ادج  هدیرب و  صاخ  هفاضا  زا  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هتفرگ  رارق  هملک  نیا  ِرس  رب  دناسر _  یم  ار  فیرعت  هک  عطق _  هزمه 

رد رهاظ  رظن  زا  تقیقح  رد  هکلب  تسا _  هداد  رارق  یصخش  مالعا  ناسب  ار  هّللا ) هژاو =(  نیا  هک  هدیسر  يّدح  هب  لامعتسا  ترثک  و 
قالطالا یلع  یقیقح و  دوبعم  ینعی  هدـش  دای  يانعم  رب   ] ار سّدـقم  هملک  نیا  تلالد   ] اهنیا همه   _ ] هدـمآ رامـش  هب  مَلَع  مسا  فرع 

.تسا هتخاس  رتاسر  رت و  مکحم  ]

مسا ار  نآ  هک  یناسک  دنا و  هتسناد  قتشم  ار  هّللا  هملک  هک  یناسک  نیب  يرواد  تسا  نیا  و 
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دنچره دشاب ، یم  مَلَع  تروص  هب  تسا  هدـش  ضراع  یلـصا  يانعم  رب  هک  یفرع  عضو  هک  اریز  دـنا ، هدرمـش  صاخ ) مسا  مَلَع =(  و 
نهذ هب  نآ  یفـصو  يانعم  فرع  بسح  هب  هک  يا  هنوگ  هب  اّما  تسا ، هتفای  تقباطم  یلـصا  یقاقتـشا  ياـنعم  اـب  يونعم  تهج  زا  هک 

نیدـب ...و  مولعلارحب  دـیفم و  هماـّلع و  ياـه : هژاو  هک  ناـنچ  دوش ، یم  هّجوتم  دـنوادخ  دوخ  هب  اـه  هشیدـنا  يروـف  هکلب  دـیآ ، یمن 
لـصا رد  هک  نآ  لاـح  تسا و  هدـش  عمج  اـهنآ  رد  یملع ) ياـنعم  یقاقتـشا و  ياـنعم  تهج =(  ود  ره  هک  تسا  هدـمآ  رد  تروص 

(1) .دنا هتشادرب  رد  ار  یفصو  يانعم 

چیه تسین و  نآ  هب  ندش  هدیمان  راوازـس  ار  دنوادخ  ریغ  تسا و  زیچ  همه  ِهالإ  هک  دش  مولعم  هّللا »  » سّدقم هملک  ریـسفت  نایب  نیا  اب 
.دراد صاصتخا  لاعتم  دنوادخ  هب  طقف  مسا  نیا  يانعم  هک  ارچ  تسا ، هدشن  هدیمان  نآ  هب  یقولخم 

یگدنب ِتقیقح 

راوازـس هک  دوش  یم  لصاح  دبای و  یم  ققحت  تهج  نیا  زا  یهاگ  تسا _  ّتیدوبع  یگدـنب و  يانعم  هک  یگداتفا _  يراسکاخ و 
.دشاب نتورف  عضاخ و  شیوخ  دوبعم  تافص  تاذ و  هب  تبسن  دوخ  يدوخ  هب  هدنتسرپ  تسا 

هب هک  دزـس  ار  هدنب  ددرگ و  شنرک  یگداتفا و  ینتورف و  شتافـص  تاذ و  تهج  زا  وا  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  دوبعم ؛ سپ 
.تسا نیمه  تدابع  تقیقح  هک  دوش  فّصتم  تلاح  نیا 

لاعتم دـنوادخ  رد  لامک  تافـص  یمامت  هک : دـنادب  دـبایرد و  ار  شیوخ  دوجو  ياه  یتساک  یناکما و  ياـه  یگژیو  هدـنب  نوچ  و 
.دوش یم  هتخیگنارب  شیاضعا  رد  وا  زا  يربنامرف  شلد و  رد  وا  هب  تبسن  یکچوک  عوضخ و  تلاح  تسا ، عمج 

ار تافـص  نآ  زا  یکی  رگا  هک  ارچ  تسا ، عـمج  وا  رد  لاـمک  تافـص  همه  هک  تسا  یتاذ  ناـمه  هّللا  میرگنب ؛ هک  هـیواز  نـیا  زا  و 
[: تسا حرش  نیدب  تافص  زا  یخرب   ] دوب دهاوخن  قالطالا  یلع  دوبعم  دشاب  هتشادن 
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م 726ق)  ) یّلح فسوی  نب  نسح  خیـش  هب  تبـسن  يردق  هب  هژاو  نیا  اّما  دنیوگ ، ار  مولع  رد  رّحبتم  دنمـشناد  صخـش  هماّلع  . 1 - 1
شخبدوس يانعم  هب  هک  دـیفم  هژاو  زین : .دوش  یم  لقتنم  وا  هب  اـه  نهذ  يروف  دور  یم  راـک  هب  همّـالع  هملک : یتقو  هک  هتفاـی  ترهش 

يدـهم دّـمحم  دّیـس  هب  عجار  اـه ) شناد  ياـیرد  مولعلارحب =(  ناونع  .دراد و  یتلاـح  نینچ  م 413ق )  ) دـیفم خیـش  دروم  رد  تسا 
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نانآ تخانـش  كرد و  زا  درادن  يا  هدرپ  لیاح و  باجح و  هک  نیا  اب  .نانآ  كرد  مهف و  دودـح  زا  ناگدـیرفآ و  زا  ندوب  رتارف  ( 1
زا ناگدـیرفآ  يور  نیمه  زا  .تسا  ناـهنپ  رادـنپ  مهو و  ره  زا  هدیـشوپ و  قلخ  ناگدـید  عاعـش  زا  و  تسا ؛ هدـنام  یفخم  روتـسم و 

.دنناریح هتشگرس و  وا  تقیقح  تخانش 

مه بسانتم و  میدرک  لقن  هک  تایاور  زا  یتمـسق  دـش و  نایب  رتشیپ  هک  هـالإ  هژاو  قاقتـشا  ياـه  هشیر  زا  یـشخب  اـب  حیـضوت  نیا  و 
.تسا گنهآ 

دنبای و یم  رد  ار  يروما  طقف  تخانـش ، ياهرازبا  هک [ تسا  تهج  نآ  زا  دـنوادخ  لماک  تفرعم  زا  قولخم  تریح  یگتـشگرس و  ]
.تسین شتسرپ  راوازس  يروما  نانچ  دشاب و  هتشاد  تکراشم  اهنآ  اب  هتفرگ و  رارق  اهنآ  ورملق  رد  هک  دنهد  یم  صیخشت 

ناگدیرفآ و ياه  تهابـش  تافـص و  زا  هک  تسا  هدـش  هتفایرد  زیچ و  همه  هدـنبای  رد  هک  تسا  يراگدـیرفآ  طقف  شتـسرپ  راوازس 
شتـسرپ ار  يرگید  سنج ؛ مه  ای  هباشتم  ای  مه  لثم  یـش ء  ود  زا  یکی  دـیاشن  هک  ارچ  تساّربم ، هّزنم و  نانآ  ملاوع  رد  نتفرگ  رارق 

.تساّربم ناگدیرفآ  فاصوا  یمامت  زا  هک  تسا  قلطم  سوّدق  كاپ  دنوادخ  اهنت  شتسرپ  هتسیاش  .دنک و 

زا ّریحت  هک  اریز  دشاب ، هدنام  تریح  رد  وا  تخانش  زا  نتورف  صخش  هک  دزس  یسک  هب  تبـسن  اهنت  هبناج  همه  شنرک  ینتورف و  زین :
؛ شیریگارف تفایرد و  كرد و  زا  سپ  تسا ، لماک  ییاسانـش  كرد و  لـباق  شتقیقح  هک  نآو  تسا  یگدـنامرد  عوضخ و  ماـسقا 

.دنام یم  فقوتم  دودحم و  وا  هب  تبسن  شنرک  عوضخ و 

رتراوازـس شتـسرپ  هب  هدـش  هتفرگارف  زا  هدـنریگارف  .دوب و  دـهاوخ  ِملاع  هتفرگ  ارف  هطاـحا و  دروم  دریگب  ارف  ملع  ار  هچره  نینچمه 
.تسا

زا دـشابن  بلاغ  مه  اهنآ  زا  یکی  رب  رگا  هک  اریز  تسا ، هریچ  نـالک  درخ و  ره  رب  هک  نآ  قـالطإلا  یلع  دوبعم  تافـص  رگید  زا  ( 2
، دتسرپب ار  شیوخ  رب  یلوتسم  طقف  هک  دزس  .تسا  فرصت  تحت  تسدریز و  هک  نآ  نوچ  دوب ، دهاوخن  شتسرپ  هتسیاش  هیحان  نیا 

هتفرگ ءالیتسا  باب  زا  هّللا )  ) هلالج ظفل  هک  نیا  هن  دراد  هتکن  نیا  هب  هراـشا  نیـشیپ  ثیدـح  اـیوگ  .دوب و  دـهاوخن  قلطم  دوبعم  سپ 
ناـیب فیرـش  ثیدـح  زا  دوصقم  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هدـنادرگ  زاـب  ینعم  نیا  هب  ریبـک  قاقتـشا  تهج  زا  هک  رگم  دـشاب ، هدـش 

.دوب دهاوخ  تبسانم 

تسا دوبعم  زا  یتاذ  قاقحتسا  هب  يزیچ  تساوخرد  تهج  زا  ینتورف  ّللذت و  یهاگ  و 
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 _ . يورخا ای  يونعم  ای  يویند  ياه  يراوگان  زا  یگدنهانپ  زیرگ و  ای  يورخا و  ای  يونعم  ای  يویند  ياه  هتساوخ  زا  _ 

نآ رظنم _  نیا  زا  قلطم _  ِهالإ  .درب و  یم  هانپ  وا  هب  دراد و  یم  هضرع  دوخ  دوبعم  هاگرد  هب  ار  شیوخ  زاین  هدننک  شتسرپ  نیاربانب 
رد زیچ  همه  شنرک  عوـضخ و  هک  نیا  اـت  تسین ، نوریب  وا  ناـمرف  مـکح و  زا  يزیچ  تـسا و  هریچ  نـالک  درخ و  ره  رب  هـک  تـسا 

.دشاب حیحص  وا  سدق  تحاس  هب  اه  يراوگان  عفد  ای  اه  هتساوخ  زا  کیره 

یم يور  وا  هب  طقف  شیوخ  ياه  هتـساوخ  همه  رد  نادنمزاین  همه  هک  هدیدرگ  دیکأت  لّوا  تیاور  رد  ارچ  هک  دش  مولعم  نایب  نیا  زا 
دنمناوت اه  هتساوخ  زا  یضعب  ندروآرب  رد  هچرگا  دزاس ، فرطرب  ار  اهزاین  یمامت  دناوت  یمن  وا  زج  يدحا  دنرب و  یم  هانپ  دنروآ و 

.تسا ناوتان  اهنآ  ندروآرب  زا  هک  دراد  ییاهزاین  مه  شدوخ  اّما  دشاب 

نیا .تسا و  ینادان  رگید  دنمزاین  هب  تبسن  دنمزاین  صخش  شتسرپ  هک  ارچ  دشاب ، زاین  یب  تاهج  همه  زا  تسیاب  یم  قلطم  دوبعم  و 
نتشاد زاب  ندیشخب و  ِناوت  هک  تسا  وا  طقف  تسین و  يزاین  دروم  قح  ترضح  زج  نافراع  هاگدید  زا  هنرگ  تسا و  رهاظ  بسح  هب 

ای تسا _  نافراع  هویش  هک  یگشیمه _  مئاد و  روط  هب  هاوخ  درب ، یم  هانپ  وا  ترضح  هب  تسا  وا  زج  هک  ره  دراد و  ار  هبناج ] همه  ]
يوس هب  طـقف  یگراـچیب  عقوم  رد  راّـفک  هک  ناـنچ  يراـچان _  رارطـضا و  تقو  رد  اـی  و  تسا _  ناـنمؤم  شور  هک  زاـین _  ماـگنه 

: دیامرف یم  دنوادخ   ] .تسا هدش  نایب  تایاور  تایآ و  یخرب  رد  هک  روط  نامه  دـنرب _  یم  هانپ  وا  هب  دـنروآ و  یم  يور  دـنوادخ 
اب ار  يادخ  دنوش  یتشک  راوس  هاگره  و  »(1) ؛ نوُکِرُْشی مهاذإ  ِّرَبلا  مهیَّجن  اّمَلَف  َنیدلا  َُهل  َنیـِصلُْخم    َ هّللا اُوَعَد  ِکلُفلا  یف  اُوبِکَر  اذاف  »

.دنزرو یم  كرش  رگید  راب  دشخب  تاجن  دناسرب و  یکشخ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یماگنه  اّما  دنناوخ ؛ یم  صالخا 

ْمهِّبَِرب ْمُْهنِم  ٌقـیرَف  اذإ  ًهمحَر  ُهنِم  ْمُهَقاَذأ  اذإ  َّمث  ِهَیلإ  َنیبـِینُم  ْمُهَّبَر  اوَـعَد  ٌّرُـض  َساـّنلا  َّسم  اذإ  َو  : » هـک تـسا  رگید  هـمیرک  هـیآ  رد  و 
زا یتمحر  دـنوادخ ]  ] هک یتقو  اّما  دـنناوخ ؛ یم  يراز  اب  ار  ناشراگدرورپ  دـسرب  مدرم  هب  يراوگان  جـنر و  هاگره  و  »(2) ؛ نوُکِرُْشی

[. دنزرو یم  كرش  ناشراگدرورپ  هب  تبسن  نانآ  زا  یهورگ  ناهگان  دناشچب ، نانآ  هب  شدوخ 

هّللا مسب  ثحب  يادتبا  رد  ار  نآ  نیزاغآ  شخب  دیحوت ، باتک  زا  لقن  هب  هک  یتیاور  رد  و 
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: تسا هدمآ  میدروآ ،

وا تقیقح ]  ] هک شاب  نومنهر  دـنوادخ  تخانـش [  ] هب ارم  ادـخ ؛ لوسر  هداز  يا  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  يدرم  »
! دنا هتخاس  نادرگرس  ارم  دنا و  هتفگ  رایسب  نانخس  هرظانم  ثحب و  لها  هک  اریز  تسیچ ؟

؟ يا هدش  یتشک  راوس  زگره  ادخ ؛ هدنب  يا  دندومرف : درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.يرآ تفگ :

دهد و تاجن  ار  وت  ات  دشاب  يرگید  یتشک  هن  هک  یلاح  رد  دنکـشب  یتشک  نآ  هک  تسا  هدوب  یماگنه  ایآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ دزاس زاین  یب  یتشک ] رب  نتسشن  زا   ] ار وت  يروانش  هن 

[. تسا هدمآ  شیپ  یعضو  نینچ   ] يرآ تفگ : درم 

نآ زا  ار  وـت  دـناوت  یم  هک  تسه  اـهزیچ  زا  يزیچ  هک  یتشادـن  ییاـج  هب  یگتـسبلد  اـیآ  ماـگنه  نآ  رد  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما 
؟ دناهرب تخس  يراتفرگ 

.ارچ درک : ضرع  درم 

[ راگدرورپ  ] تسین و يا  هدنهد  تاجن  هک  ییاج  تسا  شخب  تاجن  ياناوت  دنوادخ  نامه  زیچ  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.(1)« تسین یسردایرف  چیه  هک  یتقو  سردایرف 

یم زاب  تسا _  هدنام  تلفغ  هدرپ  رد  هک  شیوخ _  ترطف  هب  يراچان  ماگنه  رفاک  صخـش  هک  تسا  نآ  یتلاح  نینچ  ببـس  ارهاظ 
.دوش یم  لاّعف  راکشآ و  تقو ] نآ  رد   ] وا يرطف  تفرعم  ددرگ و 

يراسکاخ ینتورف و  یگدـنب و  ياه  یگژیو  زا  همه  ندروآ ؛ يور  ندرک و  تساوخرد  نتـساوخ و  کمک  ندرب و  هانپ  کش  یب  و 
مدرم رتشیب  هکلب  تسا ، یگدنب  ندب  ياضعا  هلیسو  هب  يربنامرف  هک  نانچ  تسا  یگدرپسرـس  شنرک و  ياه  تلاح  اهنیا  هکلب  تسا ،

هاگ نآ  دنک ، یم  یـشکرس  ناسنا  نیقی  هب  »(2) ؛ ینْغَتْـسا ُهآر  ْنأ  یغْطََیل *  ناسنإلا  َّنإ  : » هک دنروآ  یمن  دورف  رـس  زاین  ماگنه  هب  زج 
.دنیب زاین  یب  ار  دوخ  هک 

کیره رب  هک  دراد  يراثآ  اه و  هتـشر  اه و  هخاش  تسا و  ندرک  شنرک  ندروآ و  دورف  رـس  یگدـنب  هیاپ  ساسا و  هک : نیا  هصالخ 
یبلق هدجـس  نامه  هک  دراد  مه  یبلق  يانعم  اّما  تسا  یندب  تدابع  هدجـس  هک  يرگن  یمن  داهن ؛ ناوت  یم  ار  یگدـنب  مان  زین  اهنآ  زا 

.تسا
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ماقم رد  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  ءامـسا  نیرتگرزب  هّللا  سّدـقم  ماـن  هک  دوش  یم  يریگ  هجیتن  میدروآ  هک  یلّـصفم  تاحیـضوت  زا 
.دراد تلالد  قح  ترضح  ندوب  قلطم  دوبعم  رب  هک  تهج  نیا  زا  تسا ، وا  لاعفا  تافص  تاذ و  تافص  رگنایامن  روهظ 

ُّلُک ْنإ   » تسا ناگدنب  زا  يا  هدـنب  دوخ  هدـیدپ  ره  هک  تسا ، قباطم  گنهآ و  مه  ناکما  ملاع  یتسه و  ناهج  اب  دایقنإ  یگدـنب و  و 
ندرگ دنوادخ  یگدنب  هب  دنتسه  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هک  یناسک  یمامت  »(1) ؛ اْدبَع ِنمحَّرلا  یتآ  ّالإ  ِضرالا  ِتاوامّسلا و  یف  ْنَم 

.دنهن یم 

دنوادخ و  تسا ؛ شیوخ  دوبعم  رورـس و  هب  تبـسن  هدننک  شتـسرپ  هدنب و  طابترا  دنویپ و  هلیـسو  هاگدـید و  درکیور و  ّتیدوبع ؛ و 
.دوب دهاوخن  قلطم  دوبعم  دوش  هتشاگنا  هدیدان  اهنیا  زا  کیره  رگا  هک  دشاب ، یم  دوبعم  شراثآ  لاعفا و  تافص و  تاذ و  هب  ناحبس 

تافـص یماـمت  ینعی : .دـشاب  اّربم ] زاـین  یتساـک و  هنوگره  زا  و   ] لـماک شتافـص  تاذ و  هک  تسا  يدـنوادخ  قلطم ، دوبعم  يرآ ؛
ینارگن و ياج  هچره  رد  و  شخبدیما ؛ تسا  دـیما  هیام  هچره  رد  هک  دـشاب  عمج  شتافـص  تاذ و  رد  یلعف  یتاذ و  لامک  لامج و 
هب تبسن  يراسمرش  راوازس  درک  دیاب  مرش  وا  زا  هک  ياج  ره  هب  .تسا و  نتشاد  تسود  هتـسیاش  يوس  ره  زا  زیگنا ؛ میب  تسا  ساره 

.وا

رهاظ ءامـسا  زا  کیره  لولدم  لماش  هّللا ) هژاو =(  نیا  سپ  .درادن  يزابنا  کیرـش و  مادک  چیه  رد  تساتکی و  روما  نیا  همه  رد  و 
.تسا ءامسا  نآ  همه  نیرتریگارف  نیرتگرزب و  نیاربانب  تسوا ،

.دریگ رارق  رتولج  مه  ظفل  ظاحل  زا  هک  دزس  تسا و  ّقح  ترضح  ءامسا  همه  زا  رتشیپ  انعم  تهج  زا  سّدقم  مان  نیا  يور  نیمه  زا 

تسین تاذ  مسا  هّللا ؛

نآ موهفم  دشابن  تاذ  مسا  نیا  رگا  هک  اریز  تسا  تاذ  مسا  هّللا ؛ : » هک نیا  هب  لالدتسا  هک  تشگ  مولعم  میدش  روآدای  هچ  نآ  زا  و 
هک تسا  نآ  زا  عناـم  وا  ياوساـم  هب  تبـسن  يریگارف  دوخ  نوـچ  تسا ، تسرداـن  دوـب » یمن  دـنوادخ  يارب  کیرـش  قُّقحت  زا  عناـم 

هک دراد  تلالد  دنوادخ  تاذ  رب  هّللا ) ّالا  َهلإ  ال  دیحوت =( : هملک  سپ  .دیایب  نآ  رد  يزابنا  کیرش و 
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.تسین قلطم  دوبعم  زج  يدوبعم  چیه  تسا : نینچ  شیانعم  ایوگ 

هک اریز  تسا ، دودرم  دـشاب » مسا  نودـب  دـنوادخ  تاذ  هک  دـیآ  یم  مزال  سپ  دـشابن  تاذ  مسا  هّللا  رگا  : » هک نیا  هب  لالدتـسا  زین :
یمهو یلقع و  تاراشا  اب  ناوت  یمن  دشاب و  یم  لاحم  تسا _  قلطم  بیغ  هک  دنوادخ _  تاذ  ّتیهام  تقیقح و  تخانش  كرد و 
يدوخ هب  هچره  هک  ارچ  دوش ، هداد  رارق  وا  سدـقا  تاذ  يارب  یمـسا  هک  تسا  نآ  زا  عنام  روما  نیمه  .درک و  هراـشا  وا  هب  یّـسح  و 

.(1)  _ تسا هدمآ  تیاور  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  نانچ  تسا _  هدش  هتخاس  عونصم و  دشاب  هدش  هتخانش  دوخ 

دیاـب هک  ناـنچ  ار  وا  ناوت  یمن  هک  نیا  اـب  دـنوادخ  تاذ  يارب  نداد  رارق  مسا  : » هک دوخ  ریـسفت  رد  يروباـشین  لـضاف  راـتفگ  اـّما  و 
سپ دوب ، یمن  تخانـش  لباق  هجو ] چیه  هب  و   ] قلطم روط  هب  دنوادخ  هک  تفای  یم  تافانم  یتروص  رد  هکلب  درادن ، یتافانم  تخانش 

.تسا هدش  هدیمان  مسا  نیا  هب  دوش  یم  هتخانش  يو  زا  یمزاول  راثآ و  نینچ  هک  يدوجو  نآ  تفگ : ناوت  یم 

مـسا دوخ  تاذ  يارب  دـناوت  یم  سپ  دـبای ، یم  رد  تسه  هک  نانچ  ار  شیوخ  تاذ  هک  هداـهن  دوخ  رب  دـنوادخ  ار  مسا  هاـگره  زین :
.(2)« دشاب هتشادن  تکراشم  وا  اب  مسا  نآ  رد  يدحا  هک  دهد  رارق  یّصاخ 

دراد و تلالد  دـنوادخ  تاذ  رب  یبیکرت  ای  یفاضا  ای  یباجیا  یبلـس و  تاهج  زا  یکی  هب  دـنوادخ  ءامـسا  همه  هک  تسا  نیا  شباوج 
اهنآ تفایرد  كرد و  هک  اریز  تسا ، صّخـشم  نّیعم و  دودحم و  هک  تسین  نیا  زج  دـبای  یم  رد  ار  اهنآ  هک  یـسک  دزن  اهنآ  یناعم 

وا يارب  ءامـسا  نیا  دشابن  روط  نیا  رگا  نوچ  تسا ؛ دنوادخ  تاذ  طقف  یناعم  نیا  هراشا  فرط  درادن و  ناکما  نییعت  زییمت و  نودـب 
! دناوخ یمن  ار  دنوادخ  دروآ ؛ یم  نابز  هب  ار  اه  مسا  نیا  هک  ره  .دوب و  دهاوخن 

تاذ هب  اهنآ  هلیـسو  هب  هدـنب  هک  تسه  يدرکیور  دـنراد ، تلـالد  ءامـسا  نیا  هک  یمیهاـفم  یناـعم و  زا  کـیره  رد  هک  نآ  لاـح  و 
.دنک یم  هجوت  دنوادخ 

یمن هدیمهف  يزیچ  اهنآ  زا  دوب و  دهاوخن  كرد  لباق  زگره  درادن  يدرکیور  چـیه  ءامـسا  نیا  لولدـم  هک  مینک  ضرف  هاگره  سپ 
عضو هک  اریز  دش ، یم  هل  عوضوم  دقاف  دوش و 
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دیق یب  ار  لّوا  یش ء  هاگره  هک  يروط  هب  دنیامن  نییعت  دنهد و  صاصتخا  يرگید  یـش ء  هب  ار  یـش ء  کی  هک  تسا  نیا  زا  ترابع 
.دوش هدیمهف  نآ  زا  مود  یش ء  دننک  ساسحا  ای  دنربب و  مان  طرش  و 

 _ ندوب مسا  تهج  زا  زین _  دنوادخ  ءامسا  زا  کیره  یگژیو  تسا _  یّمـسم  رگناشن  هنیآ  ناسب  هک  هّللا _  سّدقم  مسا  درکیور  و 
.تسوا ریغ  يارب  یمسا  هکلب  دوب  دهاوخن  دنوادخ  مسا  دشابن  هنیآ  فّرعم و  ناسب  رگا  نوچ  دشاب ، یم 

تسا یتسردان  لطاب و  ضرف   ] هک دشاب  دوخ  يارب  شدوخ  ندیناسانش  روظنم  هب  رگا  تسا  هدرک  عضو  یمـسا  هک  دنوادخ  نیاربانب ،
هّزنم و دـبای  تفرعم  شیوـخ  هب  تبـسن  شدوـخ  ریغ  هب  دـهاوخب  هک  نیا  زا  دسانـش و  یم  دوـخ  يدوـخ  هب  ار  شدوـخ  وا  هـک ] اریز 

.تساّربم

تفرعم هک  اریز   ] تسا لاحم  لطاب و  یضرف  نینچ  هک  یتسناد  دنسانشب ، ار  وا  مسا  نآ  هلیسو  هب  نارگید  هک  دشاب  نیا  روظنم  رگا  و 
؟ دراد ییانعم  هچ  تسا  هدرک  ضرف  يروباشین  هک  یعضو  سپ  درادن ،] ناکما  دنوادخ  لماک 

یم دودـحم  یقولخم  ره  تسا و  قوـلخم  مسا  هک  اریز  تسا ؛ دراو  دـنوادخ  ءامـسا  قیاـقح  تخانـش  دروـم  رد  لاکـشا  نیمه  ریظن 
هک دـشاب  یّـصاخ  تهج  نأش و  رگنایامن  طقف  مسا  ره  تقیقح  تسیاب  یم  نیاربانب  تساّربم ، ّدـح  زا  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـشاب ،

.دوب دهاوخن  تاذ  مسا  سپ  تسا ، هدش  رادومن  شیارب 

هّللا سّدقم  هملک  فورح  ریسفت 

هیلع قداص  ماما  زا  دـیحوت  باـتک  رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش  تیاور  هب  نآ  فورح  تهج  زا  هّللا  سّدـقم  هملک  ریـسفت  حرش و 
[ ياه تمعن  و   ] ءالآ فلا : : » دـندومرف نینچ  ...هّللا  مسب  ریـسفت  نمـض  هّللا  هملک  هرابرد  لاؤس  هب  خـساپ  رد  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا 

یم ناگدـیرفآ  رب  دـنوادخ  يوس  زا  ام  تیالو  ندومن  مزال  مال : .تسا و  ام  تیـالو  میعن  زا  هک  دـشاب  یم  شناگدـیرفآ  رب  دـنوادخ 
.دشاب

؟ تسیچ ءاه  ریسفت ] : ] دیسرپ يوار 

دّمحم لآ  دّمحم و  اب  هدننک  تفلاخم  يارب  يراوخ ) ناوه =(  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1) «. ...تسا مهیلع  هّللا  تاولص 

بوسحم فرح  کی  دیدشت  اب  مال »  » هک نیا  ای  تسین ، هملک  لصا  زا  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  مال »  » و فلا »  » ندرواین رامـش  هب  دیاش 
نوریب فورعم ؛ هناگتـشه  تسیب و  فورح  زا  هک  اریز  تسا ، هدـماین  رامـش  هب  زین  هـتفرگ  رارق  نآ  یپ  رد  هـک  یِفلأ »  » تـسا و هدـش 

« هزمه  » و فلا » « ؛ هدمآ رامـش  هب  مال »  » ود هکنآ  ای  .دبایرد و  ار  نآ  هک  هتـشادن  ّتیلباق  يوار  هک  ای  .تسین  رهاظ  نتـشون  رد  تسا و 
.دنک یمن  رییغت  رارکت  هب  انعم  هک  اریز  تسا ، هدش  بوسحم  یکی  زین 

.تسا و هدـمآ  تیـالو _  تمعن  دـیق  نودـب  هّللا _  ءـالآ  هب  فـلا »  » ریـسفت مـیدرک _  لـقن  نـیا  زا  شیپ  هـک  تـیاور _  دـنچ  رد  و 
: هک نیا  تهج  زا  ای  تسا ، تیالو  اه  تمعن  همه  هجیتن  ساسا و  هک  دـشاب  تهج  نآ  زا  دـیاش  تیالو  هب  اـج  نیا  رد  نآ  صاـصتخا 
هک یفخم  ینطاب  تمعن  هک  نیا  ای  تسا ، هدـش  حیرـصت  نآ  هب  اذـل  تسا  ناـمدرم  هّجوت  زا  اـهنآ  نیرت  هدیـشوپ  اـه و  تمعن  نیرترب 

روآدای هچ  نآ  زا  هک  دراد _  یّصاخ  یگژیو  دروم  نیا  رد  هّللا  سّدقم  ظفل  ای  و  دشاب ، یم  تیالو  رد  رـصحنم  تسا  ءالآ  زا  روظنم 
 _ . ددرگ یم  مولعم  دش  میهاوخ 

شناگدـنب هب  هک  نآ  »(2) ؛ هدابعب فیطّللا  : » تسا هدـمآ  ثیداحا  زا  یکی  رد  هک  تسا  نیمه  هب  کـیدزن  زین  مـال »  » ریـسفت رد  نخس 
.تسا نابرهم 

»(3)؛ مِهنیب امیف  ِراّنلا  ِلها  ُمُوالَت  َو  مالَّسلا ، ِهَّیِحَّتلا و  ِهرایّزلا و  یف  مُهَنیب  ِهَّنجلا  ِلهأ  ُماملإ  : » تسا نینچ  نآ  ریـسفت  رگید  ثیدح  رد  و 
شهوکن شنزرـس و  .مالـس و  دورد و  رادـید و  روظنم  هب  رگیدـکی  اـب  تشهب  لـها  ندوـمن ) دـمآ  تفر و  نتفرگ و  لزنم  ماـمِلا =( 

.رگیدکی هب  تبسن  نایخزود 

نیع هکلب  نید  اب  گنهآ  مه  هک  هتشاد _  رّرقم  مالسلا ]  مهیلع  راهطا  همئا  يارب   ] ار تیالو  دنوادخ  هک  تسا  نیمه  یقیقح  فطل  و 
 _ . تسا نید 

نیب ّتیمیمـص  نتفرگوخ و  یتـسود و  هیاـم  تیـالو  هک  اریز  دوش ، یم  ناـیامن  شراـثآ  هب  نآ  روهظ  هوـلج و  هکلب  تیـالو ، هرمث  و 
مالـس دورد و  رادید و  و  دشاب ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تیالو  ياه  یگژیو  اهدمآ و  یپ  اه و  هرهب  زا  اهنیا  هک  تسا ، ناوریپ 

ّتبحم و راثآ  زا  همه 
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.تسا تیالو  جیاتن  زا  هک  تسا  يردارب  داّحتا و 

َّنأ َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  .تسا  تیالو  شریذپ  مدع  مزاول  زا  رگیدکی  هب  تبـسن  نایخزود  شهوکن  شنزرـس و  تمالم و  اّما  و 
دینک يوریپ  نآ  زا  تسا  نم  تسار  هار  نیا  تقیقح  رد  و  »(1) ؛ ِِهلیبَس نع  ْمُکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبّتَتال  ُهوُعبَّتاف َو  امیقتسم  یطارص  اذه 

.دزاس یم  هدنکارپ  وا  هار  ندومیپ  زا  ار  امش  هک  دیروآ  يور  رگید ] [ي  اه هار  هب  ادابم  و 

: تسا هدش  هدورس  شوخ  هچ  یسراف  هب  و 

تسادخ ناریش  ياه  ناج  دّحتم  تسادج  هلمج  ناگس  ناگرگ و  ناج 

یب راوخ و  وا  دزن  دـنک  ادـخ  ینامرفان  هک  ره  »(2) ؛ ُهاصَع ْنَم    ِ هّللا یلَع  َناه  : » تسا هدـش  ریـسفت  نینچ  ثیداحا  زا  یکی  رد  ءاـه : و 
.تسا رادقم 

یم زاب  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  اب  تفلاخم  هب  دـنوادخ  ینامرفان  هنوگره  هک  اریز  دـشاب ؛ یم  قوف  ناـیب  ناـمه  اـب  قباـطم  ریـسفت  نیا  و 
نامرف اب  تفلاخم  تقیقح  رد  یهانگ  ره  هک  دراد ، یگتـسب  نانآ  زا  شریذـپ  تعاط و  هب  يربناـمرف  هنوگره  هک  روط  ناـمه  ددرگ ،

[ دـنیوا روتـسد  رگنایب  دنـشاب و  یم  یهلا  ياـفلخ  هک   ] مالـسلا مهیلع  ناـماما  هب  تبـسن  نایـصع  تفلاـخم و  هنوگره  تسا و  ناـشیا 
.دنتسه ادج  مه  زا  رابتعا  رهاظ و  هب  هک  دنچره  دنناسکی  مه  اب  انعم  نطاب و  تهج  زا  هکلب  تسا ، دنوادخ  تیصعم 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  هدش  ریسفت   (4)« هیواه ءاه   » هب یموس  ثیدح  رد  »(3) و  مّنهج لوه   » هب ءاه  يرگید  ثیدح  رد  و 
.(5)« دنک طوقس  خزود ]  ] شتآ رد  هک  نآ  رب  ياو  سپ  : » دندومرف هلآ 

رابتعا و یب  دنوادخ  دزن  ایند  نیا  رد  سکره  هک  اریز  تسا ، دـنوادخ  دزن  هدـنب  يرابتعا  یب  يراوخ و  راک  تبقاع  هجیتن و  ود  نیا  و 
دزن ندوب  شزرا  یب  تسا و  مّنهج  تشحو  لوه و  صوصخ  هب  ترخآ ، زیگنا  لوـه  ياـه  هصرع  هب  دورو  شا  هجیتـن  دـشاب ؛ نوـبز 

.دناشک یم  خزود  شتآ  رد  نداتفا  و  كاندرد ) باذع  هیواه =(  هب  ار  صخش  دنوادخ ؛

راثآ و همه  اهنیا  تسا و  لصا  يرابتعا ) یب  يراوخ و  یتسپ و  ناوه =(  نیاربانب ،
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.تسا ّقح  ترضح  يدونشخ  دنوادخ و  دزن  هدنب  ندوب  یمارگ  هجیتن  تشهب  هک  نانچ  دشاب ، یم  نآ  ياهدمآ  یپ 

تقیقح نداد  رارق  اب  تسا _  هّللا  سّدـقم  هملک  ياـنعم  تقیقح  رد  هک  دوبعم _  ياـنعم  روهظ  مییوگ : یم  اـه  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب 
 _. میدرک هراشا  هک  نانچ  تسا _  نآ  شریذپ  هب  ناگدنب  ندومن  مزلم  یقیقح و  هدنیاپ  تمعن  تیالو و  ینعی  نید 

دنوادـخ يوس  زا  .تسا و  یقیقح  رادـیاپ  تمعن  نآ  جـیاتن  راثآ و  زا  دراد و  یگتـسب  تیالو  شریذـپ  هب  یقیقح  ياه  یکین  همه  و 
.دنا هدز  زاب  رس  نید  شریذپ  زا  هک  هتفرگ  رارق  یناسک  رب  باذع  یهابت و  يراوخ و  لاعتم ؛

هاگن رد  هچرگ  تسا ، ینتبم  هیاپ  لصا و  هس  رب  هتخاس ] رّرقم  شیوخ  ناگدنب  يارب  دنوادخ  هک   ] یساسا ياهروحم  هک  نیا  هصالخ 
نید 4) شریذپ  جیاتن  راثآ و  نآ 3 ) شریذپ  هب  ناگدـنب  ندومن  مزلم  .نید 2 ) ِنداد  رارق  ( 1 تسا : حرـش  نیدب  عوضوم  راهچ  لّوا 

.نآ هب  ییانتعا  یب  راکنا و  ياهدمآ  یپ 

نامه هب  دـینادرگ ، زاـب  یلـصا  روحم  هس  هب  ار  اـهنآ  ناوت  یم  دـشاب ، یم  نید ) لّوا =(  ناونع  ياـه  هخاـش  زا  ناونع  نیموس  نوچ  و 
.دراد رارق  ءاه ) مال ؛ فلا ؛  ) هناگ هس  فورح  هک  بیترت 

: میحّرلا نمحّرلا و  هرابرد  ییاه  ثحب 

اب هک  تسا  ناـمه  نمحّرلا : : » تسا هدـمآ  میدرک _  لـقن  رتـشیپ  ار  نآ  نیزاـغآ  شخب  هک  هرـس _  سدـق  قودـص  خیـش  تیاور  هب 
رب ار  نید  تاروتسد ] ، ] تسا نابرهم  نامترخآ  ایند و  نایدا و  رد  ام ، هب  تبسن  میحرلا : .دیامن  یم  یگدوشخب  ام  رب  يزور  ندرتسگ 
.(1)« تسا هدومن  ادج  نامنانمشد  زا  ار  ام  هک  دراد  ینابرهم  ام  هب  تبسن  تسا و  هداد  رارق  تحار  ناسآ و  ار  نآ  هتخاس و  ُکبس  ام 

یمامت هب  نابرهم ] هدـنیاشخب و  : ] نمحّرلا : » تسا هدـش  هدراو  نینچ  هدـیدرگ _  تیاور  قیرط  نیدـنچ  اب  هک  رگید _  ثیدـح  رد  و 
.(2)« نانمؤم صوصخ  هب  تبسن  نابرهم [ هدنیاشخب و  : ] میحّرلا .ناگدیرفآ 
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: دیوگ ییحی ) نب  ناوفص  يوار =(  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد  و 

؟] تسیچ شریسفت   ] نمحّرلا مدرک : ضرع  مالسلا ]  هیلع  قداص  ماما  هب  »]

.تسا ناهج  همه  هب  هدنیاشخب ] : ] دومرف

؟ میحرلا مدیسرپ :

(1) «. تسا ّصاخ  روط  هب  نانمؤم  هب  نابرهم  دومرف :

: تسا هدمآ  نامحر  ریسفت  رد  و 

زا هک  دـنچره  دـنک  یمن  عطق  ناـنآ  زا  ار  دوخ  يزور  ّداوـم  تسا ، ناـبرهم  ناـشیا  نداد  يزور  اـب  شناگدـیرفآ  هب  تبـسن  هک  نآ  »
(2) [«. دننز زاب  رس  شتعاطا  زا  و   ] دنوش ادج  شیربنامرف 

ترخآ ِمیحر  میحرلا : و  ایند ؛ ِنامحر  نمحَّرلا : : » تسا هدش  لقن  مالسلااهیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  و 
(3) «. تسا

[ تسا هدش  هدیمان  نآ  هب  دنوادخ  طقف  هک   ] تسا صاخ  یمـسا  نمحَّرلا : : » دـندومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
هب تبـسن  هژیو  ینابرهم  ّصاخ =(  تفـص  يارب  تسا  ّماع  یمـسا  میحّرلا : و  ریگارف .) هدرتسگ و  یگدـنیاشخب  ماـع =(  یتفـص  يارب 

(4) («. نانمؤم

میحر ترخآ و  ایند و  ناـمحر  يا   (5)« امُهَمیحَر هرخآلا و  ایندلا و  َنمحَر  ای  : » تسا هدمآ  هّیداّجـس  هفیحـص  ياهاعد  زا  یکی  رد  و 
.يارس ود  ره 

رد هدنیاشخب  »(6) ؛ ایندلا میحر  و  هرخآلا ، ایندلا و  َنمحَر  : » تسا هدش  تیاور  ترابع  نیا  هک  دـنا  هدرک  لقن  نارگید  يروباشین و  و 
.ایند رد  نابرهم  ترخآ و  ایند و 

تسا یلد  مرن  تفوطع و  لصا : رد  محر  هّدام  يانعم  .دنا و  هتفای  قاقتشا  محر  هّدام  زا  هک  دنتفص  ود  میحر  نامحر و  دیوگ : فلؤم 
رهم و هک  اریز  تسا ، هدش  ریسفت  ینامـسج _  هن  یناحور _  يزرورهم  يراوخمغ و  ینابرهم و  هب  میحر ، نامحر و  هملک : ود  ره  و 

.تسانعم نیا  هب  دنبای  یم  طابترا  مه  اب  قاقتشا  رد  هک  اه  هژاو  زا  یضعب  هک  دنچره  تسین  محر  يانعم  ینامسج  تقفش 

كزان يوضع  هک  اریز  تسا ، باب  نیا  زا  زین  مِحَر  : » دنا هتفگ  ناروشناد  زا  یخرب  و 
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.(1)« تسا ریذپ  فاطعنا  دراد  رب  رد  هچ  نآ  هب  تبسن  دشاب و  یم 

یمن ریبعت  تمحر  هژاو  اـب  ار  ریذـپ  فاـطعنا  اـی  قیقر و  كزاـن و  مسج  ره  هنرگ  تسا و  تبـسانم  ناـیب  هیجوت ، نیا  زا  روظنم  اـیوگ 
.دننک

هب تبـسن  نادـنواشیوخ  نیب  هک  یتـفوطع  يزرورهم و  لـیامت و  تهج  زا  دور  یم  راـک  هب  زین  دـنواشیوخ  هب  عـجار  محر  هژاو  هـتبلا 
.دوش یم  ماجنا  رگیدکی 

[ محر : »] تسا هتفگ  يرگید  . (2)« تسا ریخ  لها  يارب  یهاوخریخ  راکاطخ و  ندرکن  رفیک  : » دنا هتفگ  تمحر  ریسفت  رد  مه  یضعب 
(3)« تسوا ناسحا  يزور و  یکین و  تیانع و  دنوادخ : دروم  رد  اّما  تسا ، يزوسلد  يانعم  هب  برع _  تغل  رد  نایمدآ _  هب  تبسن 

زا سپ  دنک ، یم  هولج  هدننک  محر  ِلد  یگتسکش  یمرن و  تروص  هب  ادتبا  تسا  ناگدیرفآ  رد  هک  یتمحر  هدیدپ  دسر : یم  رظن  هب 
صخش راک  هب  نداد  ناماس  لیبق  زا  تلاح _  نیا  زا  هتفای  شزیگنا  ییاهراک  هاگنآ  ددرگ ، یم  لیامتم  هدنوش  محر  يوس  هب  لد  نآ 

.دوش یم  ماجنا  وا _  هتساوخ  زاین و  ندروآرب  هودنا و  مغ و  نتخاس  فرطرب  مّحرت و  دروم 

تیعـضو نامه  محر  تقیقح  .نآ و  رثا  دـمآ و  یپ  هجیتن و  موس  تلاح  تسا و  تمحر  ندـمآ  دـیدپ  ببـس  تسخن ، تلاح  ییوگ 
.تسا هدنوش ) محر  يوس  هب  لد  لیامت  مود =( 

یمن اّما  زوسلد ) بلقلا =(  میحر  دـنیوگ : یم  درادـن ؛ یطابترا  یجراخ  لاعفا  هب  تسا و  ینطاب  تافـص  زا  محر  هک  نیا  هب  هّجوتاب  و 
یناـبرهم محّرت و  یجراـخ =(  لـعف  هک  تسا  نآ  هاوگ  محر ، هژاو  يدربراـک  هویـش  نیا  و  راـک .) ناـبرهم  لـعفلا =(  میحر  دـنیوگ :

.نآ نیع  هن  تسا  محر  تقیقح  ینعی  ینورد  تلاح  نآ  زا  هتساخرب  ندومن )

ددرگ یم  لصاح  هدنوش  محر  تهج  رد  هدننک  محر  يوس  زا  هک  تسا  یتفوطع  لیامت و  نامه  محر  لصا  هک  تسا  نیا  رهاظ  سپ 
يو یگتسکش  ناربج  روما و  حالـصا  هنیمز  تسا و  هدش  هتخیگنارب  محرت  دروم  صخـش  يراتفرگ  یتحاران و  زاین و  هب  هجوت  زا  هک 

.دزاس یم  مهارف  ار 

هک یناـسک  تسا و  يوغل  تقیقح  ساـسارب  زین  دـنوادخ  دروم  رد  محر  هژاو  ندرب  راـک  هب  دوش : هتفگ  هک  تسین  تقیقح  زا  رود  و 
هشیر دنا  هتسناد  يزاجم  دنوادخ  هرابرد  ار  نآ 
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 _ ناگدـیرفآ اـم _  نیب  رد  محر  هک  ناـنچ  دـنا ، هدومنن  ادـج  دور  یم  راـک  هب  نآ  سوسحم  دراوم  رد  هک  ییاـه  هیاریپ  زا  ار  هملک 
.تسا هارمه  ندش  ّرثأتم  لاعفنا و  یلد و  هتسکش  تلاح  اب  هشیمه 

، دور یمن  راک  هب  تسا _  ناگژاو  یلـصا  يانعم  هک  نآ _  ياه  هشیر  زا  ندیرب  رثا و  هجیتن و  باسح  هب  دنوادخ  دروم  رد  محر  اّما 
ياه هژاو  ندرب  راک  هب  نیاربانب  دنـشاب ، یم  ظافلا  یناعم  ساسا  هک  دراد  ینیع  يدوجو  ياه  هیاـپ  تقیقح  رد  دـنوادخ  لاـعفا  هکلب 

هب هکلب  تسین ، اه _  هژاو  نیا  یلـصا  ياه  هشیر  زا  يادـج  اهنآ _  راثآ  ققحت  تهج  زا  طـقف  اـهنیا  لاـثما  بضغ و  اـضر و  محر و 
.دشاب یم  لاعفا  نآ  ياه  تخاس  ریز  رابتعا 

تمحر مسا  تقیقح  نآ  دروآ و  یم  محر  تاـنکمم  هب  تبـسن  نآ  راـبتعا  هب  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  محر  تمحر و  تقیقح  سپ 
.تسا

دراد تمحر  دص  دنوادخ  : » دندومرف تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  تسا  يروهشم  تیاور  بلطم  نیا  رب  دهاش 
ینابرهم يدردمه و  رگیدکی  اب  نآ  رثا  رب  هک  تسا  هدومن  تمـسق  شناگدـیرفآ  نیب  ار  نآ  هداتـسرف و  نیمز  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هک 

یم رارق  تمحر  دروم  ار  شیوخ  ناگدـنب  تماـیق  زور  اـهنآ  هب  هک  تسا  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  تمحر  هن  دوـن و  .دـننک و  یم 
.(1)« دهد

هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  ظافلا ] رد  تواـفت  یکدـنا  اـب   ] اـنعم نیمه  هب 
(2) .تسا

فطعنم لیامتم و  هدنوش  تمحر  يوس  هب  دنک و  یم  کیرحت  ار  لد  هک  تسا  تمحر  نآ  ندـش  نایامن  هیام  لد  نتـسکش  نیاربانب 
.ددرگ یم  راکشآ  نارگید  نادنواشیوخ و  نادنزرف و  هب  تبسن  ناگتسب  ناردام و  ناردپ و  رد  هک  نانچ  دزاس ، یم 

يوخ  » زا دوصقم  ایوگ  هک  دوش  یم  نایامن  رتهب  رتشیب و  ناگدنب  هب  تبسن  نآ  تمحر  دشاب  رت  فاّفـش  رت و  فاص  هک  لد  نآ  ره  و 
.تسا نیمه  نتفرگ » ییادخ 

وا زا  هک  دراد  يا  هدرتسگ  تمحر  وا  ترضح  هک  تسا  نآ  تهج  زا  دنوادخ  هب  تبـسن  میحَّرلا ، نمحَّرلا و  ناگژاو : ندرب  راک  هب  و 
لولح وا  رد  دـبای و  یم  ققحت  نآ  شیادـیپ  داجیا و  اـب  دـنوادخ  هب  تمحر  یئاـپرب  .تسا و  هتـشاد  رّرقم  ار  نآ  دوخ  هدـش و  زاـغآ 

ارچ  ] درادن
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.دبای یم  رییغت  دوش و  یم  فیصوت  شلاعفا  تافص  اب  هک  ناسنا  فالخرب  تسین ] رییغت  ثداوح و  ّلحم  دنوادخ  هک 

، تسا نآ  هدننک  نایامن  هدـنروآدیدپ و  تمحر و  شیادـیپ [ داجیا و   ] هاگیاج هک  نآ  رابتعا  هب  دـنوادخ  ّتیمیحر  ّتینامحر و  سپ 
هب تبـسن  هقلطم  تمحر  تسین و  يا  هدننک  محر  وا  زج  تسا و  رـصحنم  دنوادخ  هب  طقف  تمحر  هک  دهد  یم  ناشن  ار  تقیقح  نیا 

نینچ هّیداّجـس  هفیحـص  رد  اعد  ياهزارف  زا  یکی  رد  هک  تسا  نیمه  تفـص  نیا  رد  دیحوت  .دشاب و  یم  وا  ِنآ  زا  تسوا  زج  هچ  ره 
.دنک محر  نم  هب  وت  ِتمحر  ببس  هب  نامدرم ) نانآ =(  زا  یکی  هک  دیاش  سپ  »(1) ؛ ینمحْرَی َِکتمحَِرب  مهضعب  َّلَعَلَف  : » تسا هدمآ 

.تسا هتخاس  مزال  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  »(2) ؛ َهمحَّرلا ِهِسْفَن  یلع  ْمُکُّبر  َبَتَک  : » دیامرف یم  هک  دنوادخ  ایوگ  و 

.تسین هدنیآ  رد  تمحر  هدعو  روظنم ؛ تسا و  هدرب  راک  هب  ار  نآ  شیادیپ ، نیوکت و  هلحرم  رد  هک  دشاب  تمحر  نیمه  دوصقم 

و »(4) ؛ ٍهَعِـساو ٍهَمحَر  وذ  ْمُکُّبَر  َو   » .تسا هتفرگارف  ار  زیچ  همه  نم  ِتمحر  و  یَش ء»(3) ؛ َّلُک  ْتَعِـسَو  یتَمْحَر  َو  : » دنوادخ لوق  زین :
.تسا ریگارف  یتمحر  ياراد  ناتراگدرورپ 

: تسا هدـمآ  لیمک  ياعد  رد  (5) و  .تسا رت  شیپ  وا  بضغ  زا  دـنوادخ  تمحر  هک : تسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هـب  یتاـیاور  و 
.تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  هک  تتمحر  هب  منک ] یم  تساوخرد  وت  زا  « ] یش ء َّلُک  تَعِسَو  یتَّلا  َِکتَمْحَرب  »

: صاخ تفص  يارب  ماع  مسا  میحر ؛ .ماع  تفص  يارب  صاخ  مسا  نمحر ؛

دـش هداد  اهنآ  هب  یناوارف  ياه  شیاشخب  اهاطع و  یگتـسیاش  ّتیلباق و  دندمآرد و  شیامن  روهظ و  هصرع  هب  اه  هدیدپ  هک  یماگنه 
اضاقت و ار  دنتـشاد  زاین  اهنآ  هب  شیوخ  دصاقم  فادها و  يوس  هب  تکرح  دوجو و  موادت  يارب  هک  يروما  تالامک و  لاح  نابز  اب 

نایامن رادیدپ و  تمحر  تفص  دندش ، فصّتم  یتاذ  تدابع  نیا  هب  دندومن و  تساوخرد 
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.دش اطع  دوب  راوازس  هچره  يدوجوم  ره  هب  تشگ و 

لزنم نیتـسخن  شیادـیپ و  زاـغآ  زا  هار  ندوـمیپ  ندـمآ و  دورف  ریـسم  رد  شخب  کـی  دوـش : یم  میـسقت  شخب  ود  هب  تمحر  نیا  و 
.تسا ندوب  قولخم  هجرد  نیرخآ  هب  ندیسر  ات  قح  زا  ندرک  رفس  شنیرفآ ؛

يریگ هرهب  اه و  يراوگان  نتخاس  رود  يزور و  تفایرد  لیبق  زا  هتشاد _  زاین  شیوخ  تایح  همادا  يارب  دوجوم  ره  هچ  نآ  ره  سپ 
 _ دشاب هدوب  ییاه  هطـساو  اب  دـنچره  اهنآ _  لماوع  طیارـش و  ندومن  مهارف  و  نآ ، يزاسابیز  یهد و  ناماس  یگدـنز و  بهاوم  زا 

[. تسا هدیدرگ  اطع  وا  هب  تمحر  نیا  زا  ]

لحارم ّیط  قح و  تمس  هب  قلخ  زا  ندرک  رفس  ترخآ و  يارـس  يوس  هب  هار  ندومیپ  زارف و  يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  مود : شخب 
.تسا هّللا  یلإ  برق  لزانم  و 

رفاک و نمؤم و  زیچ _  همه  لـماش  سپ  درادـن ، یطاـبترا  هدـنب  شـالت  راـک و  هب  هک  اریز  تسا ، نیزاـغآ  تمحر  ناـمه  لّوا  شخب 
یَـش َّلُک  تَعِـسَو  یتَمْحَر  َو  : » تسا هدومرف  فیـصوت  ار  تمحر  نیا  دـنوادخ  هک  نانچ  دوش ، یم  هریغ _  روناج و  هایگ و  داـمج و 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  نم  ِتمحر  و  ٍء»(1) ؛

َءازَجلا ُهیزُْجی  َّمث  يُری *  َفوَس  ُهَیْعَـس  َّنأ  َو  یعَـس *  اـم  ّـالا  ِناـسنإلل  َسیل  ْنأ  : » هک تسا  یـشاداپ  یباـستکا و  تمحر  مود  شخب  و 
یم هدـید  هدـنیآ  رد  وا  شالت  هّتبلا  دـشاب و  یمن  يا ] هرهب   ] تسا هدرک  شـالت  یعـس و  هچ  نآ  زج  ناـسنا  يارب  هک  نآ  »(2) ؛ یفوألا

.ددرگ یم  اطع  وا  هب  شاداپ  نیرت  لماک  سپس  دوش ،

منک یم  تبث  یناـسک  يارب  ار  تمحر ]  ] نآ يدوز  هـب  سپ  »(3) ؛ نوُقَّتَی َنیِذَّلل  اُهُبتکَأَسَف  : » تسا هدومن  فیـصوت  دـنوادخ  هک  نانچ 
.دننک یم  هشیپ  اوقت  هک 

لماش طقف  تمحر  نیا  دنراد  رگیدـکی  اب  هجرد  ماقم و  رد  هک  یتوافت  اب  تسا _  هتفای  صاصتخا  ناتخبکین  هب  تمحر  هنوگ  نیا  و 
دوجو اب  دنشاب _  هک  يدیلپ  تواقش و  زا  هلحرم  هجرد و  ره  رد  تسا ، هدیدرگ  عونمم  مارح و  نادنمتواقش  رب  و  تسا _  نانآ  لاح 

.دنراد تمحر  نیا  هب  هک  يدیدش  زاین 
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شنیرفآ رد  »(1) ؛ ٍتواـفت ْنِم  ِنمحَّرلا  ِقـْلَخ  ِیف  يَرت  اـم  : » تسا هدوـمرف  دـنوادخ  هک  تسا  ّتیناـمحر  ِتـمحر  نیتـسخن ؛ تـمحر 
.ینیب یمن  ضیعبت ] و   ] توافت نامحر  دنوادخ 

.تسا هدومن  اطع  ار  یّقح  بحاص  ره  قح  نآ  هلیسو  هب  تسا و  هتفای  ّطلست  شرع  رب  دنوادخ  تفص ، نیا  هب  و 

نآ لباقم  دنا و  هدـیدرگ  ادـج  ناشیا  زا  ناراکهانگ  تسا و  هدـش  نییعت  تبث و  ناگتـسیاش  يارب  هک  تسا  ّتیمیحر  تمحر  یمود 
.تسا نآ  دننام  و  روفغ »  » سّدقم مسا  اب  نراقم  هک  هدش  اطع  نانآ  هب  تمحر 

اب دراد  قـّلعت  هورگ  کـی  هب  هک  تسا  ّصاـخ  تفـص  يرگید  تسین و  یهت  نآ  زا  يدوـجوم  چـیه  هک  تسا  ّماـع  لّوا  تمحر  سپ 
.دشاب یم  هورگ  ود  نیب  هک  یتوافت 

هدمآ ثیدـح  رد  هک  نانچ  تسا _  ّصاخ  تفـص  يارب  یّماع  مسا  میحر ، و  ماع ؛ تفـص  يارب  یّـصاخ  مسا  نامحر  هک : نیا  هجیتن 
 _ . تسا

زا هک  اریز  دوـش ، یمن  هدـیمان  نآ  هب  دـنوادخ  زج  هک  تهج  نیا  زا  : » تسا هتفگ  ناـمحر  ندوـب  صاـخ  مسا  هیجوـت  رد  يروباـشین 
.(2)« قّویع ناربد و  دننام  تسا ، یبلاغ  فاصوا 

اهنآ هب  یناـسردوس  نداد و  يزور  شنیرفآ و  هار  زا  هک  تسا  تادوجوم  همه  لـماش  : » دـیوگ نآ  ندوب  ریگارف ] و   ] ماـع ناـیب  رد  و 
«. دنک یم  تمحرم 

«. دنتسه كرتشم  يراذگ ] مسا  رد   ] نآ هب  ندش  هدیمان  ببس  هب  زین  ناگدیرفآ  : » تسا هتفگ  میحر  ِتفص  ِمومع  هب  عجار  و 

.(3)« ددرگ یم  زاب  نانمؤم  هب  تبسن  قیفوت  تیانع و  فطل و  هب  نآ ] يانعم  : »] دیوگ صاخ  دارفا  هب  نآ  نتشاد  صاصتخا  رد  و 

هب ندیـسر  تمحر و  ینوزف  رب  هملک  نیا  یظفل  تلالد  ظاحل  زا  دـنوادخ ] هب   ] انعم رد  نامحّرلا  سّدـقم  ماـن  صاـصتخا  ناوت  یم  و 
نامحرلا هژاو  اذـل  .دراد  تلـالد  رت  هدرتسگ  رتنوزف و  یناـعم  رب  رتشیب  یظفل  ياـهراتخاس  هک  اریز  دروآ ، تسد  هب  نآ ، ّدـح  نیرخآ 

هتفای صاصتخا  نیزاغآ  تمحر  هب  نامحرلا  تهج  نیمه  زا  تسا و  میحرلا  هژاو  زا  رتاسر 
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.دشاب یم  ایشا  همه  لماش  هک 

هژیو و تمحر  هب  ار  نآ  صاـصتخا  دـنوش  داـی  بیترت  نیمه  هب  مه و  اـب  میحرلا ) ناـمحرلا و   ) هملک ود  ره  هک  یماـگنه  میحر  اـّما 
.دهد یم  ناشن  تمحر  يونعم  بتارم  رب  نآ  قیبطت 

، تسین هسیاقم  لباق  تسا و  زیچان  دنوادخ  تمحر  اب  هسیاقم  رد  دـیآ  یم  دـیدپ  قولخم  دارفا  زا  هک  ییاه  تمحر  هک  نیا  هب  رظن  و 
میحر مان  فالخ  رب  دـشاب ، یمن  راوازـس  ناگدـیرفآ  دروم  رد  نآ  ندرب  راک  هب  دراد ، تلالد  تمحر  ترثک  ینوزف و  رب  هک  یمـسا 

.دوش یم  ناگدیرفآ  لماش  دنک و  یم  تلالد  تسا  تمحر  هب  فصّتم  هک  یسک  رب  طقف  هک 

نایب رد  هدش  دای  ثیداحا  رد  هک  تسا _  هتفای  صاصتخا  لاعتم  دنوادخ  هب  نامحرلا  سدـقم  مان  ارچ  هک  دـش  مولعم  قوف  بلاطم  زا 
 _ . تسا دامتعا  دروم  هدمآ و  میحر  نامحر و  نیب  قرف 

تهج نیا  زا  دیاش  تسا ، هداد  تبسن  هدومن و  هفاضا  ترخآ  ایند و  هب  ار  میحر  نامحر و  ِناونع : ود  هک  هّیداّجس  هفیحص  ِترابع  اّما 
.دبای یم  قّقحت  اهنآ  رد  روما  نیا  همه  هک  تسا  یمود  لّوا و  ملاع  يانعم  هب  ترخآ  ایند و  هک  دشاب 

ناگدنب رب  ار  نآ  سپس  هداد ، رارق  ناسآ  هداس و  ار  فیلکت  دنوادخ  هک  اریز  ددرگ ، یم  زاغآ  ایند  رد  ّتیمیحر  ِتمحر  کش  یب  و 
ار يونعم  تالامک  نآ  زا  سپ  هتخاس و  ّقفوم  ار  وا  هدنب  يرادهگن  يرای و  تیادـه و  فیلکت و  شریذـپ  يارب  هاگنآ  هدرک ، هضرع 

ترخآ رازتشک  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ایند  يارـس  رد  همه  ...و  ندرک  اـطع  ناگتـسیاش  هب  ار  يونعم  تشهب  تسا و  هدومن  هضاـفا  وا  رب 
.تسا ّتیمیحر  ِتمحر  زا  یشخب  نیا  تسا و 

ّتینامحر ِتمحر  ياه  هخاش  زا  تسا ؛ دـنمزاین  نآ  هب  ترخآ  ات  ایند  زا  شیناگدـنز  همادا  يارب  ناـسنا  هچ  نآ  یگدـنیاپ  هک  ناـنچ 
.دراد زییمت  ياج  هن  تسه و  نآ  نیع  هن  هک  تسین  ضحم  یتسین  ندنادرگ  زاب  داعم  ِتقیقح  هک  ارچ  دشاب ، یم 

دای نآ  رد  يرگید  ياـنعم ] و   ] راـبتعا هب  اـیند  ظـفل  هک  دـشاب  نینچ  دـیاش  دراد _  هک  یفعـض  همه  اـب  تیاور _  نیرخآ  هیجوت  اـّما 
هدـماین ترخآ  هژاو  يدـعب  هلمج  رد  هدومن و  هدنـسب  نامه  هب  هدـش ، فطع  ایند  رب  ترخآ  تبون  کی  هک  نوچ  اـی  .تسا  هدـیدرگ 

.دراد يرگید  صاخ  ببس  هتکن و  ای  .تسا 
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رّکذـتم ار  نآ  هب  طوبرم  عوضوم  دـنچ  نونکا  مه ، زا  ياّزجم  تروص  هب  میحَّرلا ، نمحَّرلا  هّللا  مسب  ياه  هملک  ناـیب  حرـش و  زا  سپ 
: میوش یم 

: مظعا مسا  هّللا و  مسب  . 1

[ یهایـس  ] کمدرم زا  دـنوادخ  ِمظعا  مسا  هب  هّللا ؛ مسب  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  یـشاّیع 
.(1)« تسا رت  کیدزن  نآ  يدیفس  هب  مشچ 

هدروآ تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  یلاما و  ياه  باتک  رد  زین  هرـس  سدق  قودص  خیش 
.(2)« تسا نآ  یهایس  هب  مشچ  يدیفس  زا  رت  کیدزن  مظعا  مسا  هب  میحرلا ، نمحَّرلا  هّللا  مسب  : » دندومرف هک 

(3) .تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  لّوا  تیاور  ریظن  بیذهت ، باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  و 

هـصرع رد  هللا  مسب  هک  یتقیقح  ینعی  ینیوکت _  هّللا  مسب  اب  یظفل  هّللا  مسب  ِتبـسن  هک : دوش  یم  هتفگ  نینچ  ثیداحا  نیا  هیجوت  رد 
نودـب هدـننیب  هک  تسا  لصا  هشیر و  بیغ و  ملاع  هب  تبـسن  هخاش  هنیآ و  دامن و  ِناـسب  دـنک _  یم  تلـالد  نآ  رب  دـنوادخ  ءامـسا 

رگا هک  ناـنچ  دـنیب ، یم  ار  نآ  دوـش و  یم  هّجوـتم  تسا  نآ  هدـنهد  ناـشن  هدـننک و  سکعنم  هک  يزیچ  هـب  لـصا ؛ ِندرک  هدـهاشم 
ندش و رادومن  هاگیاج  یلّوا  هک  دشاب  هتـشادن  یهجوت  رادناج  نآ  دوخ  هب  چـیه  درگنب و  هنیآ  رد  تسا  هنیآ  ربارب  رد  هک  يرادـناج 
؛ نآ يدیفس  هب  مشچ  یهایـس  ندوب  کیدزن  هک  ارچ  تسا ، رت  کیدزن  نآ  يدیفـس  هب  مشچ  یهایـس  زا  نآ  هب  تسا و  یمود  ِشبات 

 _ . رگیدکی رد  ایشا  لخادت  دننام  هن  اّما  تسا _  ییآرد  نورد  یکیدزن  نیا  دشاب و  یم  یگتسویپ  لاّصتا و  یکیدزن 

هب مشچ  یهایـس  کـمدرم و  تبـسن  مظعا ، مسا  هب  ینیوکت ، یظفل و  ِماـقم  ود  ره  رد  هّللا  مسب  تبـسن  تهج  نیدـب  نم ؛ رظن  هب  یلو 
نآ دریگب و  ربرد  ار  ءامـسا  همه  شتدحو  هب  هک  دشاب  يدحاو  مسا  کی  یهلا  مظعا  مسا  تقیقح  تسیاب  یم  هک  تسا  نآ  يدیفس 

.دنشاب ینیع  هملک  نآ  تایئزج  فورح و  ءازجا و  نوچمه  ءامسا 
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دجم ای  کلم _  ءانس و  ءاهب و  زا  دنا _  هتفرگ  ياج  مسب  فورح  نورد  هک  تسا  يدّدعتم  روما  هّللا  مسب  یناعم ] و   ] لیالد قیاقح  و 
نافلاخم يراوخ  نآ و  شریذپ  هب  ناگدنب  ندومن  مزلم  تیالو و  گرزب  تمعن  زا  شناگدـیرفآ _  رب  وا  ياه  تمعن  و  دـنوادخ ؛ _ 

ياـه ماـن  هّللا و  سّدـقم  مسا  .تسا و  هدـش  تلـالد  نآ  رب  اـب ، ِفرح  هلیـسو  هب  هک  ناگدـیرفآ  قح و  ترـضح  مسا  نیب  طـبر  و  _. 
.دنریگرب رد  ار  ءامسا  همه  هک  دنشاب  یمن  عماج  ریگارف و  مسا  نآ  اهنیا  زا  کی  چیه  .میحر و  نامحر و 

ار یلیـصفت  ِقیاقح  نآ  هاگره  هک  دـشاب ، یم  هملک  نآ  فورح  ناسب  مظعا و  مسا  ياه  لصف  اه و  هخاش  اـهنیا  همه  اـیوگ  نیارباـنب 
مـسا هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میروایب ، رظن  رد  ار  دـحاو  مسا  نآ  ِنتـشاد  هطاحا  میجنـسب و  ینادـجو  یلاـمجا  تقیقح  هب  تبـسن 

ار اهنآ  یهایـس ، هک  دراد  يدّدـعتم  ءازجا  مشچ  ِکمدرم  تسا و  هدومن  هطاـحا  ار  کـمدرم  هک  تسا  مشچ  يدیفـس  دـننامه  مظعا 
ادج هدنریگارف  زا  هتفایارف  هک  اریز  دشاب ، یم  اهنآ  هب  مشچ  يدیفس  یکیدزن  ناسب  مشچ ؛ یهایـس  هب  ازجا  یکیدزن  تسا و  هدیناشوپ 

.يونعم هاوخ  دشاب و  يروص  يدام و  هطاحا  هاوخ  تسین ، رانک  رب  و 

یم دـحاو  تقیقح  نآ  یّلجت  ياه  هاگیاج  اه و  هیامن  یلیـصفت  قیاقح  نآ  هک  يروآرظن  هب  هاگره  .تسا و  يدیفـس  نامه  مظعا ؛ و 
برق و دوب و  دـهاوخ  نآ  ِکمدرم  اـی  یهایـس  نوچمه  دـحاو ، تقیقح  نآ  و  مشچ ؛ يدیفـس  هیاـپ  مه  اـهنآ ، ضرف  نیا  رد  .دنـشاب 

.تسا نآ  يدیفس  هب  مشچ  یهایس  کمدرم و  یکیدزن  ناسب  رگیدکی  هب  اهنآ  یکیدزن 

رد ار  هویـش  نیمه  ناوت  یم  نونکا  .تسا  میهافم  یناعم و  تقیقح و  ماـقم  رد  مظعا  مسا  هّللا و  مسب  نیب  يریگ  تبـسن  حیـضوت  نیا 
درادن هطاحا  مظعا  مسا  لیـصفت  یمامت  هب  هّللا  مسب  هک  هنوگ  نامه  درب و  راک  هب  یظفل  مظعا ]  ] مسا نآ  هّللا و  مسب  ظفل  نیب  بسانت 
ءامسا نیا  هک  نآ  لاح  دنیآ و  یم  رامش  هب  دنوادخ  ءامسا  زا  لیـصفت  ماقم  رد  زین  قح  ترـضح  ماقتنا  یگریچ و  ءامـسا  هک  اریز  _ 

هب دنوشن ، ریـسفت  ّتیهولا  مرک و  يانعم  هب  هک  یتروص  رد  دجم  کلم و  میهافم  زا  هک  دنچره  دـنا _  هدـشن  حیرـصت  هّللا ] مسب  رد  ]
 _ . دیآ یم  تسد 

 _ . تشذگ رتشیپ  هک  نانچ  دراد _  تلالد  نآ  رب  لامجا  روط  هب  هّللا ، سّدقم  مان  ءاه »  » فرح هتبلا 

تسا و نآ  یهایس  کمدرم و  ییانیب و  شخب  مشچ ؛ تقیقح  ساسا و  هک  هنوگ  نامه  و 

208 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


مـسب تسا و  تقیقح  داینب و  ساسا و  هبترم  هّللا  مسب  هب  تبـسن  مظعا  مسا  هبترم  نینچمه  دشاب ، یم  ءازجا  نآ  دبلاک  ناسب  يدیفس ؛
.دشاب یم  نآ  دبلاک  نوچمه  هّللا 

: دمح هروس  زا  یشخب  هّللا  مسب  . 2

دمح هروس  زا  یشخب ] و   ] يا هیآ  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  هعیش  ردقنارگ  ياهقف  تاملک  ثیداحا و  زا 
تـسین دیدرت  ياج  دـمح  هکرابم  هروس  صوصخ  رد  اّما   ] تسه يا  هشقانم  رگید  ياه  هروس    ِ هّللا مسب  هب  تبـسن  هچرگ  دـشاب ، یم 

[. تسا نآ  هیآ  نیلوا  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  هک 

.دنراد ناوارف  فالتخا  هراب  نیا  رد  هّماع  یلو 

اب ار  هروس  ره  نتفای  نایاپ  هک  تسا  هدوب  نینچ  .تسا و  نآ  زا  يا  هیآ  هروس ، ره  زاغآ  رد  هّللا ؛ مسب  : » تسا هتفگ  یناـشاک  ِثّدـحم 
.دنتخانش یم  رگید  هروس  زاغآرس  يارب  هّللا ، مسب  لوزن 

نیا زج  داتسرفن  ورف  نامسآ  زا  یباتک  چیه  دنوادخ  دندومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشاّیع  هک ] نانچ  ]
.(1)« تسا هدوب  نآ  يادتبا  هّللا  مسب  هک 

سپ تسا ، میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هتفای ، لوزن  نامسآ  زا  هک  یباتک  ره  زاغآرس  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفاک  رد  و 
نامـسآ و نایم  ییوگب ، ار  هّللا ) مسب  نآ =(  هک  یماگنه  و  ییامنن ؛  (2) هذاعتـسا هک  كاب  هچ  ار  وت  رگید  ینک  تئارق  ار  نآ  هاگره 

.(3)« دناشوپ یم  ار  وت  نیمز 

يا هیآ  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  دومرف : نینچ  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  قودص  خیـش  و 
.(4)« دشاب یم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هب  نآ  لامک  هک  دراد  هیآ  تفه  هروس  نآ  و  تسا ، باتکلا  هحتاف  هروس ]  ] زا

مسب ایآ  هک  دیزاس  هاگآ  ار  ام  نانمؤم ! ریما  يا  دنتـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هب  : » هدمآ نینچ  رگید  ثیدح  رد  و 
؟ تسا هحتاف  هروس ]  ] زا یئزج  میحرلا ، نمحرلا  هّللا 
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: دندومرف یم  دندروآ و  یم  رامش  هب  هروس  نآ  زا  يا  هیآ  دندرک و  یم  تئارق  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرآ ؛ دومرف :
.(1)« تسا یندش ) رارکت  هیآ  تفه  یناثملا =( عبس  باتکلا  هحتاف 

.تسا و هّللا  مسب  یندش : راکشآ  نیرتراوازس  : » دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 
هک یماگنه  و  »(2) ؛ اروُُفن مهِرابدأ  یلَع  اْوَّل  ُهَدـحَو َو  ِنآرقلا  یف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اذا  َو  : » دـیامرف دـنوادخ  هک  تسا  يا  هیآ  ناـمه  نیا 

.(3) دنوش یم  نادرگ  يور  ترفن  اب  ینک  دای  یگناگی  هب  نآرق  رد  ار  تراگدرورپ 

زا یعون  نتفگ ؛ دنلب  هک  تسا  هتفای  ناحجر  تهج  نیا  زا  دیاش  تسا _  هدـش  دـیکأت  زین  رگید  رابخا  رد  هک  هّللا _  مسب  نتفگ  دـنلب 
نایامن هیام  گرزب ، ناهج  یناسنا و  کـلم  ورملق  رد  هّللا ، مسب  ماـقم  هب  نتفاـی  قّقحت  هولج  .تسا و  ندرک  هولج  نتخاـس و  راکـشآ 

.دشاب یم  نآ  یّلجت  ياه  هنحص  زا  نیطایش  عفد  و  نآ ؛ تاکرب  تاضویف و  ندش 

دیحوت زا  ناکرـشم  هک  ببـس  نیمه  هب  تسا و  هتفرگرب  رد  ار  دـیحوت  یناعم  زا  يرایـسب  تسا و  راـگدرورپ  داـی  طـقف  هک  نیا  رد  و 
ار شیوـخ  قـلخ و  تشاد و  قـلعت  ءامـسا  نیا  هب  هک  ره  دـندرک و  یم  تشپ  دـندوب و  نادرگ  يور  نازیرگ و  نآ  زا  دنتـشاد  ترفن 

دنسپان تالاح  تافص و  صالخا ، تقیقح و  يور  زا  هیآ  نیا  ندناوخ  اب  هک  نانچ  دندش ، یم  نازیرگ  زین  دوب  هداهن  انب  نآ  ساسارب 
.ددرگ یم  رود  لد  هصرع  زا  تسا _  نادیلپ  ناکرشم و  ینطاب  هرهچ  هک  ناسنا _  ینورد 

 _ دزاس دوبان  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  ناـنآ _  يور  هچ  زا  : » دـندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـشاّیع  و 
.(4)« تسا تعدب  دننک  راکشآ  ار  نآ  رگا  دنتشادنپ : نینچ  ار  يادخ  باتک  رد  هیآ  نیرتگرزب 

زا رگید  یخرب  دـشاب و  هروـس  زا  یئزج  هّللا  مسب  هک  دنتـسه  رکنم  ناـنآ  زا  یعمج  هک  تسا  هّماـع  هب  ندز  هیاـنک  نخـس  نیا  ارهاـظ 
! دنناد یمن  اور  زامن  رد  ار  هّللا  مسب  ندناوخ  دنلب  نانآ ؛

هروس ءزج  ار  هّللا  مسب  هک  یناسک  هب  عجار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
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.(1)« دنا هدیدزد  ار  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  دنوادخ : باتک  هیآ  نیرت  یمارگ  : » دندومرف نینچ  دنرامش  یمن 

دماین دورف  نامـسآ  زا  یباتک  چیه  : » دـندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نساحملا ، باتک  رد  یقرب  خیـش  و 
.(2)« دوب میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نآ  زاغآرس  هک  نیا  زج 

یناثملا و عبس  مدیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  : » دیوگ هک  تسا  هدروآ  تیاور  ملـسم  نب  دّمحم  زا  یـسوط  خیـش  زین 
؟ تسا هحتاف  هروس  نامه  میظعلا ، نآرقلا 

.يرآ دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ تسا یندش ) رارکت  هیآ  تفه  یناثملا =(  عبس  هلمج  زا  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  مدیسرپ :

.(3)« تسا نآ  ياه ] هیآ   ] نیرترب هیآ  نیا  يرآ ؛ دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هّللا مسب  زامن  رد  هک   ] دنتخاس ناهنپ  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  : » دـندومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  و 
هویـش هک ] نیا  اب  ، ] دنا هدرک  ناهن  ار  دنوادخ  ياه  مان  نیرتهب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دننک ]! یم  تئارق  هتـسهآ  ار  نآ  ای  دنیوگ و  یمن 

، دندرک یم  عّمجت  ترضح  نآ  هیلع  شیرق  دش و  یم  لخاد  شیوخ  لزنم  هب  هاگره  هک  دوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
سپ دنتخیرگ ، یم  شیرق  ماگنه  نآ  رد  دناوخ ، یم  دنلب  يادص  اب  راکشآ و  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نآرق رد  هـک  هاـگره  و  »(4) ؛ اروـُُفن ْمِهِراـبدأ  یلَع  اْوَّلَو  ُهَدْـحَو  ِنآرقلا  یف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اذإ  َو  : » دوـمرف لزاـن  هراـب  نیا  رد  دـنوادخ 

(5) «. دننادرگ یم  تشپ  نازیرگ  ناکرشم ]  ] ینک دای  ییاتکی  هب  ار  تراگدرورپ 

يا : » دندومرف مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلاُمث  هزمحوبا  زا  یـسوط  خیـش  و 
ار شراگدرورپ  ایآ  دـسرپ : یم  وا  زا  دـیآ و  یم  تعامج  ماما  ِنیرق  دزن  ناطیـش  دوش ، یم  اپ  هب  تعامج ]  ] زامن هک  یماگنه  یلاُمث !

؟ درک دای 

ماما دوش و  یم  راوس  تعامج  ماما  نآ  ياه  هناش  رب  ناطیش  ریخ ؛ دیوگب : رگا  اّما  .ددرگ  یم  رود  ناطیش  .يرآ  هک : دهد  خساپ  رگا 
ار زامن  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخ  هورگ  نآ 

211 ص :

.1/19 یشاّیع ، ریسفت  . 1 - 1
.40 نساحملا ، . 2 - 2

.2/289 ماکحالا ، بیذهت  . 3 - 3
هیآ 46. ءارسإ ، هروس  . 4 - 4

ثیدح 387. ، 8/266 یفاکلا ، . 5 - 5
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.دنرب نایاپ 

؟ دنناوخ یم  نآرق  اهنآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  موش ؛ تیادف  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دیوگ : یلامث  هزمحوبا 

هّللا مسب  ِنتفگ  دنلب  دوصقم  يا ، هتشادنپ  وت  هک  تسا  نانچ  هن  بلطم  یلاُمث  يا  اّما  دنناوخ ] یم  نآرق   ] ارچ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.(1) [« دشاب یم  ناطیش  ندش  رود  هیام  هک   ] تسا میحرلا  نمحرلا 

؟ تسا هدش  هداد  رارق  هروس  لّوا  رد  هّللا  مسب  ارچ  . 3

زا یهورگ  زا  ربتعم  ياهدنـس  هب  یفاک  باتک  رد  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  و  عیارّـشلا ؛  لـلع  باـتک  رد  هرـس  سدـق  قودـص  خـیش 
: دومرف لجوّزع  دنوادخ  سپـس  : » دومرف جارعم  بش  زامن  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنا  هدرک  تیاور  ردـقنارگ  ناثّدـحم 

.وگب ریبکت  ارم  میاه  باجح  رامش  هب  تسا و  نم  هاگشیپ  رد  هک  نک  يور  دوسألارجح  يوس  هب  دّمحم ؛ يا 

هک یماگنه  .تسا و  تفه  اـه  باـجح  رامـش  هک  اریز  دوش ، یم  هتفگ  ریبکت  تفه  زاـمن ] زاـغآ  رد  هک  دـش  ّتنـس   ] تهج نیدـب  و 
.دیدرگ ّتنس  اعد ] ریبکت و  هب   ] زامن حاتتفا  تهج  نیا  زا  .تخادرپ  زامن  تئارق  هب  دش  هدومیپ ] و   ] عطق اه  باجح 

اذل دراد ، تقباطم  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رب  تبون  هس  هک  يا  هناگ  هس  ياهرون  دادعت  هب  اه  باجح  و 
(2) .تسا هدش  رّرقم  ریبکت  راب  تفه  حاتتفا و  تبون  هس 

، يدیـسر نم  هب  نونکا  دومرف : لجوّزع  يادـخ  دـیناسر ، نایاپ  هب  ار  حاتتفا  ریبکت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  و 
هروس زاغآ  رد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  تهج  نیدب  .میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .ربب  ارم  مان  سپ 

.(3)« ...دش هداد  رارق 

212 ص :

.2/290 ماکحألا ، بیذهت  . 1 - 1
یپایپ ریبکت  ود  نآ  زا  دعب  دنک ، اعد  هاگنآ  دیوگب ، یپایپ  ریبکت  هس  ادتبا  رازگزامن  تسا  ّبحتسم  هّیموی ؛ ياهزامن  عورـش  رد  .2 - 2
زاـمن تئارق  هب  دـیوگب و  ریبـکت  ود  سپـس  تسا _  هدـش  تیاور  دراوم  نیا  رد  یّـصاخ  ياـهاعد  دـنک _  اـعد  رگید  راـب  دـیوگب و 

(. مجرتم  ) تسا حاتتفا  کی  زاغآ  دزادرپ  یم  ریبکت  هب  هک  راب  ره  نیاربانب  .دزادرپب 
.3/485 یفاکلا ، 2/315 ؛ عیارشلا ، للع  . 3 - 3
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راک ره  زاغآ  رد  هّللا  مسب  . 4

ماما زا  یفاک  رد  هک  نانچ  دبای ، یگتسجخ  تکرب و  راک  نآ  ات  دوش  هتفگ  هّللا  مسب  نالک  درخ و  ِراک  ره  زاغآ  ماگنه  تسا  راوازس 
.(1)« دشاب يرعش  نآ  زا  سپ  هک  دنچره  راذگماو  ار  ...هّللا ) مسب   )= نآ : » دندومرف هک  تسا  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

هّللا مسب  یلو  دریگب  وضو  امـش  زا  یکی  هاگره  : » دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  نساحملا  باتک  رد  و 
، دهد یم  ماجنا  هک  يراک  ره  ندیشوپ و  سابل  ای  ندیماشآ  ای  ندروخ  ماگنه  درک و  دهاوخ  تکرـش  وا  يوضو  رد  ناطیـش  دیوگن ؛

.(2)« تشاد دهاوخ  یتکرش  راک  نآ  رد  ناطیش  هنرگ  دیوگب و  هّللا  مسب  تسا  هتسیاش 

رتـشیپ نآ  زا  ییاـه  شخب  هک  یلّـصفم _  ثیدـح  رد  مالـسلاامهیلع  قداـص  ماـما  زا  يرکـسع  ماـما  تیاور  هب  دـیحوت  باـتک  رد  و 
: تسا هدمآ  نینچ  تشذگ _ 

يراوگاـن هب  ار  وا  دـنوادخ  دراذـگ و  یم  او  ار  میحَّرلا  نمحَّرلا  هّللا  مسب  شیوخ ، راـک  يادـتبا  رد  اـم ، نایعیـش  زا  یکی  هک  اـسب  «و 
یهاتوک ببس  هب  هک  یبولطمان  رثا  دهد و  هّجوت  دنوادخ  یئوگانث  ساپس و  هب  ار  يو  هک  ات  دزاس ] یم  راچد  و   ] دیامزآ یم  یّـصاخ 

...دیادزب ار  هدش  دراو  وا  رب  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  ِنتفگ  رد 

هتخاس مزلم  مدوخ  هب  تبسن  لاح  ره  رد  ار  امش  نم  تقیقح  رد  نم ؛ تمحر  هب  نادنمزاین  يا  تسا : هدومرف  شناگدنب  هب  دنوادخ  و 
هک يراک  ره  زاغآ  رد  نیاربانب  دـیروآ ، ياج  هب  ار  یگدـنب  ینتورف  یگداتفا و  تقو  همه  دـییاشگب و  نم  يوس  هب  زاین  ِتسد  هک  ما 

یمن يدحا  نم  زا  ریغ  منک ، اطع  يزیچ ]  ] امـش هب  مهاوخب  نم  رگا  هک  اریز  دیوش ، هدنهانپ  نم  هب  طقف  دیراد  ار  شنتفای  ناماس  ِدیما 
سپ دیامن ، اطع  امش  هب  هک  درادن  تردق  یسک  نم  زج  منک  عنم  ار  امـش  هک  مشاب  هتـساوخ  رگا  و  درادب ؛ زاب  نآ ] زا   ] ار امـش  دناوت 
ِزاغآ ماگنه  نیا  ربانب  ددرگ ، يراز  شهاگرد  هب  هک  یسک  نیرت  هتسیاش  دوش و  تساوخرد  وا  زا  هک  متسه  یـسک  نیرتراوازـس  نم 

....میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  دییوگب : گرزب  ای  کچوک  راک  ره 

لاح نآ  رد  دشاب ، هتشاد  ینارگن [ و   ] هودنا تسا  هتخادرپ  نآ  هب  هک  يراک  رد  هک  نآ  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هّللا مسب  قح  ترضح  هب  ندرپس  لد  ادخ و  يارب  ّتین  صولخ  اب 

213 ص :

.2/672 یفاکلا ، . 1 - 1
ص430. نساحملا ، . 2 - 2
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دزن هـک  نـیا  اـی  دیــسر و  دـهاوخ  شا  هتــساوخ  هـب  اـیند  رد  اـی  دوـب : دـهاوخ  شیارب  هجیتـن  ود  زا  یکی  دــیوگب ، مـیحرلا  نـمحرلا 
.(1)« تسا رت  هدنیاپ  رتهب و  دشاب  دنوادخ  دزن  هچ  نآ  و  دش ؛ دهاوخ  هریخذ  دمآ و  دهاوخ  رامش  هب  ترخآ ] رد   ] شراگدرورپ

نیشیپ ناربمایپ  رب  هّللا  مسب  لوزن  . 5

نمحرلا هّللا  مسب  هک  یماگنه  : » دندومرف هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایقّتم  يالوم  زا  دَنَس ، رکذ  نودب  يروباشین 
منادنزرف هاگره  تفگ : يو  .دمآ  دورف  مدآ  رب  هیآ  نیا  راب  نیتسخن  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفای ، لوزن  میحرلا 

.دوب دنهاوخ  نمیا  باذع  زادننک  تموادم  مالک  نیا  ِندناوخ  رب 

قینجنم رد  هک  یلاح  رد  تشگ و  لزان  داب _  وا  رب  دـنوادخ  دورد  هک  میهاربا _  ترـضح  رب  ات  دـش  هدرب  الاب  هّللا ] مسب   ] نآ زا  سپ 
.تخاس تمالس  درس و  وا  رب  ار  شتآ  دنوادخ  هک  درک  توالت  ار  نآ  تشاد  رارق 

ادـخ هب  دـنتفگ : ناگتـشرف  تشگ ] لزان  وا  رب  هک  یماـگنه  و   ] دـماین دورف  نامیلـس  ترـضح  رب  زج  دـش و  هدرب  ـالاب  مه  زاـب  سپس 
.دیسر لامک  هب  وت  کلم  نونکا  هک  دنگوس 

دنیآ یم  یلاح  رد  تمایق  زور  نم  ِتما  .درک و  لزان  نم  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دـش  هدرب  الاب  هّللا ] مسب  رگید  راب   ] سپ نآ  زا 
ینوزف و   ] دوب دـهاوخ  رتـشیب  ناـشیاه  یکین  دـنهد  رارق  نازیم  رد  ار  ناـنآ  لاـمعا  نوـچ  دـنیوگ و  یم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هک 

.(2) [« تشاد دهاوخ 

دنک تیاعر  هّللا  مسب  هدنیوگ  تسا  راوازس  هک  ینطاب  روما  . 6

رد ار  دنوادخ  تبحم  مسب » : » فورح زا  دنک و  هجوت  نآ  ياوتحم  هب  ناج  لد و  زا  دـناوخ  یم  ار  هّللا  مسب  هک  یـسک  تسا  هتـسیاش 
هملک و عومجم  تهج  زا  هّللا _  سّدقم  هملک  تمظع  زا  ار  دنوادخ  زا  مرش  و  تشذگ _  نآ  ریـسفت  رد  هک  نانچ  دزیگنارب _  شلد 

.دیامن تیوقت ] ای   ] رادیدپ شدوخ  رد  هناگادج _  روط  هب  نآ  فورح 

هب هک  تیمیحر  ِتمحر  زا  ندنام  هرهب  یب  زا  میب  و  میحر ؛ نامحر و  هب  هجوت  زا  ار  دیما  و 

214 ص :

ص231. قودص ، خیش  دیحوتلا ، باتک  . 1 - 1
.1/26 يروباشین ، ریسفت  . 2 - 2
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_ ؟ هن ای  تسا  قح  ترضح  صاخ  تمحر  ِناگتسیاش  زا  هک  دناد  یمن  ادخ  هدنب  و  دراد _  صاصتخا  نآ  لها 

راودـیما دـنوادخ  هب  اهنت  و  دزیگنارب ] لد  رد  ار  اـه  تلاـح  نیا  همه  هک  تسا  راوزـس  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  ماـگنه  سپ  ]
ْنِم َکباصا  ام   » هک تسا  هدنب  تافـص  ببـس  هب  راگدرورپ  تایانع  زا  ندش  مورحم  هک  اریز  دشابن ، كانمیب  شدوخ  زا  زج  دـشاب و 
وت هب  يراوگان  ره  تسا و  دنوادخ  يوس  زا  دـسر  وت  هب  هک  یکین  نآ  ره  »(1) ؛ کِسْفَن ْنِمَف  ٍهَئّیَس  نم  ََکباصا  ام  َو    ِ هّللا َنِمَف  ٍهَنَـسَح 

.تسا هدمآ  شیپ  تدوخ  يوس  زا  دسر 

 _ تشذـگ هک  نانچ  تسا _  هدـش  هداد  رارق  ینامـسآ  ياه  باتک  اه و  هروس  ریاس  باتکلا و  هحتاف  يادـتبا  رد  هّللا  مسب  هک  نیا  و 
هروس و نیا  نداتسرف  ورف  هک  تسا  نآ  ِلیلد  زین  .دوش  یم  نامرد  يدیماان  يرامیب  نآ  هب  هجوتاب  هک  تسا  تمحر  یگدرتسگ  لیلد 

.تسا هتفرگ  تأشن  دنوادخ  تمحر  زا  تسا ] هدش  زاغآ  هّللا  مسب  اب  هک  ینامسآ  [ي  اهباتک ریاس 

تـسد هب  ِدـیما  نآ  هلیـسو  هب  درک و  زیهرپ  ندوب  نیگنـسرس  یلیم و  یب  زا  دومن و  باتـش  ساپـس  شریذـپ و  رد  تسیاب  یم  نیاربانب 
تـسا هدومرف  دای  مه  اب  ار  مسا  ود  ره  هدیمان و  میحر  نامحر و  ار  دوخ  دنوادخ  هک  ارچ  ددرگ ، تیوقت  هّللا  مسب  هب  يادتبا  زا  هدمآ 

؟ دنکن محر  هنوگچ  سپ 

رد ِنتسکش  هب  تفرگرب و  یگنلک  .دنداد  وا  هب  یمک  زیچ  .درک  کمک  ياضاقت  داتسیا و  يدنلب  ِرد  رانک  يدنمتـسم  هک : دنا  هدروآ 
؟ ینکش یم  ار  رد  ارچ  دنتفگ : وا  هب  .تخادرپ 

! رد هتسیاش  ار  دوخ  ياطع  ای  دیزاس و  دوخ  ياطع  اب  بسانم  ار  شیوخ  ِرد  ای  داد : خساپ 

راک نیا  ببـس  .دنهد  رارق  شنفک  رد  ار  نآ  درک  ّتیـصو  تشون و  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هک : دـنا  هدرک  تیاکح  یفراع  زا  و 
نمحرلا هّللا  مسب  ار : نآ  لصفرـس ] و   ] یناشن يداتـسرف و  یباتک  ایادخ ! مراد : یم  هضرع  تمایق  زور  تفگ : خـساپ  رد  دندیـسرپ  ار 

.نک راتفر  نم  اب  دوخ  ِباتک  لصفرس ] و   ] یناشن اب  سپ  .يداد  رارق  میحرلا 

هدننک شتسرپ  تسا و  یگدنب  اوقت و  ياه  هیاپ  هک  دشاب  یم  سرت  دیما و  مرـش و  ّتبحم و  شزیگنا  ...هّللا  مسب  رد  هک : نیا  هصالخ 
.تسین ادج  اه  تلاح  نیا  زا  یکی  زا 

215 ص :
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اهنآ تاّیصوصخ  صاوخ و  هّللا و  مسب  فورح  هرامش  . 7

ندش هجنکش   ] يالب دنوادخ  هک  نآ  دیما  .دنـشاب  یم  نت  هدزون  مه  خزود  نارومأم  تسا و  فرح  هدزون  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب 
.دزاس رود  هناگ  هدزون  فورح  نیا  تکرب ] ببس و   ] هب ار  نانآ  طّسوت ]

فقوت ندـش و  هناور  »(1) ؛ اهیـسُرم اهیرجَم و  هّللا  مسب  : » تفگ نینچ  تسـشن  یتشک  رب  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  یماگنه  زین :
.تسادخ مان  هب  یتشک  ندرک 

نیا نتفگ  هب  شرمع  مامت  هک  یـسک  يراد ! نامگ  هچ  .دیـسر  تاجن  لـحاس  هب  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  هلمج  زا  یمین  رثا  رب  سپ 
؟ دنام دهاوخ  مورحم  يراگتسر  زا  ایآ  و  دید ؟ دهاوخ  هچ  دشاب  هتشاد  تبظاوم  سّدقم  مالک 

.میروآ ياج  هب  تعاس  راهچ  تسیب و  زا  تعاس  جنپ  رد  هک  هدش  بجاو  ام  رب  زامن  جنپ  .تسا  تعاس  راهچ  تسیب و  زور  هنابش  زین :
هراّـفک ار  فرح  هدزوـن  نیا  دـنوادخ  هک  میراودـیما  میزادرپ و  یمن  دـنوادخ  رکذ  هب  ار  شا  هـمه  هـک  تـسا  تعاـس  هدزوـن  یقاـب 

.دهد رارق  تعاس  هدزون  نیا  رد  ام  ياه  یهاتوک 

یم هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  میرذـگ و  یم  ثحابم  هیقب  زا  میرب و  یم  نایاپ  هب  ار  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب   » ياـه ثحب  اـج  نیا  اـت 
.مینک

216 ص :

هیآ 41. دوه ، هروس  . 1 - 1

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 246 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_216_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

دمح هژاو  رد  یشهوژپ 

هک تسا  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 
زا كدنا ]  ] یـشخب اب  ار  شناگدنب  لامجا  هب  دنوادخ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .دـش  لاؤس  هّللدـمحلا ، ریـسفت  هب  عجار 

شیب وا  ياه  تمعن  هک  ارچ  دنرادن ، ییاناوت  لیـصفت  روط  هب  اه  تمعن  همه  ییاسانـش  رب  نانآ  هک  اریز  تخاس ، انـشآ  شیاه  تمعن 
ییاه تمعن  ببس  هب  ار  دنوادخ  ساپس  دمح و  دییوگب : تسا : هدومرف  نانآ  هب  سپ  دنوش ، هتخانش  ای  دنیآ  رامش  هب  هک  تسا  نآ  زا 

.(1)« تسا هدرک  اطع  ام  هب  هک 

حدم دمح و  قرف 

زا ّمعا  حدم  اّما  .تسا  يرایتخا  یبوخ  لیمج و  رب  نابز  هب  ساپـس  ییوگانث و  دـمح : تسا و  شهوکن  ّمذ و  ضیقن  دـمح  هک  نادـب 
لعف هک  نیا  زا  ّمعا  و  دمح ؛ فالخرب  دوش ، یم  توقای _  دیراورم و  دننام : رادناجریغ _  رادناج و  ِلماش  حدـم  هک  اریز  تسا ، نآ 
یمن اّما  مدرک  حدـم  ار  شا  هرهچ  ییابیز  دـنیوگ : یم  .دراد  صاصتخا  يرایتخا  یکین  هب  هک  دـمح  فالخرب  هن ، ای  دـشاب  يراـیتخا 

.متفگ دمح  دنیوگ :

یباستکا يرایتخا و  یتاذ  تافص  تهج  زا  هک  دنچ  ره  دیمان ، دمح  ار  ِملاع  رداق  هب  تبـسن  شیاتـس  ییوگانث و  هنوگره  ناوت  یم  و 
.دنا هدیزگرب  ار  لوق  نیا  ناّرخأتم  زا  یضعب  هک  نانچ  دشابن ،
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، تسوا لامک  هب  تبـسن  ملع  بحاص  يارب  میظعت ، يور  زا  ییوگانث  زا  ترابع  دـمح  : » تسا هتفگ  یندـم ] ناخ  یلع  دّیـس  موحرم  ]
تالامک و هب  ندوب  فصّتم  دوجو و  بوجو  دننام : یتاذ ] لامک   ] .دشاب یلعف  یلمع و  هاوخ  یفصو و  هاوخ  یتاذ و  لامک  نآ  هاوخ 
وا لاعفا  هک  نانچ  یلمع ] لامک  و   ] .دشاب بجاو  لماک و  شتافص  هک  نیا  لثم  یفـصو ] لامک   ] .اه یتساک  اه و  بیع  زا  ندوب  اربم 

(1) «. تسا تمکح  دنچ  ای  کی  رب  لمتشم 

رکش دمح و  توافت 

.دـشاب و هدیـسر  رازگرکـش  هب  هک  تسا  یتـمعن  صوـصخ  رد  يرازگـساپس  رکـش و  هک  اریز  تسا ، دـمح  زا  ّمـعا  یتـهج  زا  رکش ؛
نابز هلیـسو  هب  انث  شیاتـس و  تشذـگ _  هک  نانچ  دـمح _  اّما   ] دریگ یم  ماجنا  ندـب  ياضعا  هب  ای  لد و  هب  ای  نابز  هب  يرازگرکش 

[. تمعن ریغ  ای  تمعن  رب  تسا 

: تسا هتفگ  رعاش 

(2) ابَّجحُملا ریمَّضلا  یناِسل و  يدَی َو  ًهَثالَث  یّنِم  ُءامعنلا  ُمُکتدافأ 

.تسا هدیشوپ  هک  یلد  نابز و  تسد و  زا  تسا / هدیناسر  دوس  امش  هب  نم  يوس  زا  تهج  هس  زا  تمعن ؛

رکش ماسقا 

« دنوادخ يرازگرکـش  : » هب ار  هّللدمحلا » ، » ترـضح نآ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  تیاور  رد 
.تسا ریسفت  نیمه  رگناشن  زین  میدروآ  لصف  نیا  زاغآ  رد  هک  یتیاور  ترابع   (3) .دنا هدرک  ریسفت 

: تسا هنوگ  ود  رب  نابز  هب  يرازگساپس  .تسا و  نابز  هلیسو  هب  ساپس  طقف  يرازگرکش ، زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رهاظ  اجنیا  رد 

.نابز هلیسو  هب  هدیسر ، رازگساپس  هب  هک  یتمعن  نتشاد  راهظا  نتخاس و  نایامن  لّوا :

هدرک تیانع  رازگساپس  هب  هک  یتمعن  رطاخ  هب  هدنهد  تمعن  رب  ییوگانث  هنوگره  مود :
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.دوش یم  ماجنا  وا  ّقح  يادا  روظنم  هب  هک  تسا 

.تسا جردنم  دمح  ناونع  رد  يرازگساپس  هنوگ  ود  ره  و 

هچ اـب  ار  ّقح  ترـضح  دـنیوگب و  نخـس  هنوگچ  دـنوادخ  اـب  هک  تسا  ناگدـنب  هب  نداد  شزومآ  تقیقح  رد  دـمح  هروس  نوـچ  و 
 _ دراد یگژیو  نیا  زا  ناشن  زین  هروس  ینایاپ  تایآ  دیآ ؛ یم  تسد  هب  تیاور  دنچ  زا  هک  نانچ  دـنهد _  رارق  باطخ  دروم  یترابع 
زا هچرگ  دنک _  ادا  ار  تمعن  ّقح  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  هک  نآ  راوازـس  تسا  رو  هطوغ  دنوادخ  ياه  تمعن  رد  هک  يا  هدنب  و   ؛

.دنا هدیمان  يرازگرکش  ار  دمح  هتکن ؛ نیا  هب  هجوتاب  سپ  دشاب _  ناوتان  نآ  لماک  يادا 

تمعن ره  : » دـندومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  یتیاور  هیجوت  نیا  دـییأت  رد  هک  ناـنچ 
(1) «. تسا هدروآ  ياج  هب  ار  تمعن  نآ  هنارکش  دیوگب ؛ هّللدمحلا  هدنب  دنک و  اطع  يا  هدنب  هب  دنوادخ  هک  گرزب  ای  کچوک 

، تسا لاح  نابز  راتفگ و  نابز  هب  انث  لماش  دمح ؛ هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  دنا  هدرک  ریـسفت  يرازگرکـش  هب  ار  دـمح  هک  نیا  و 
هب ساپـس  زا  ّمعا  سپ  تسا ، نآ  زا  يرادرب  هدرپ  تمعن و  ياـشفا  نارظنبحاـص _  زا  یخرب  هتفگ  هـب  اـنب  رکـش _  تـقیقح  هـک  اریز 

.تسا تمعن  ندومن  یفخم  ندیناشوپ و  رگناشن  هک  نارفک  ِلباقم  رد  دشاب ، یم  لد  راتفر و  راتفگ و 

سپ .دشاب  هدیسر  وا  هب  یهلا  ياه  تمعن  هک  تسا  نآ  زا  سپ  راتفگ  ای  لاح  نابز  هب  رازگساپس  ره  زا  شیاتس  انث و  هنوگره  نوچ  و 
.تسا دنوادخ  ياه  تیانع  اه و  تمعن  زا  يرازگساپس  تقیقح  رد  یشیاتس  ره 

دراد صاصتخا  دنوادخ  هب  دمح 

.دوب دهاوخ  یسنج  يانعم  هب  هراشا  يارب  مال  دشابن  راک  رد  يدهع  هک  اج  ره  نوچ  تسا ، سنج  يارب  دمحلا ، رد  مال 

يدـیق چـیه  نودـب  قلطم و  روط  هب  هک  تسا  یتروص  رد  طقف  سنج  يانعم  نُّیعت  دـشاب و  نّیعم  دروم  هب  تسیاـب  یم  هراـشا  نوچ  و 
.تسا هدوب  رظن  دروم  طرشب  روط ال  هب  دمح  صلاخ  تقیقح  ّتیهام و  هک  دراد  تلالد  مال  سپ  ددرگ ، ضرف 
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 _ یّلک روـط  هب  دـمح _  تـقیقح  هـک  دـنک  یم  تلـالد  هّللدـمحلا »  » يربـخ هـلمج  نیارباـنب  .تـسا  صاـصتخا  يارب  هـّلل  رد  مـال  و 
نامه تیاهنرد  سنج  مال  سپ  .تسین  دنوادخ  ریغ  يارب  دمح  دارفا  زا  کی  چیه  تسوا و  ّقح  کلم و  تسا و  دنوادخ  صوصخم 

.دناسر یم  ار  ندوب  ریگارف  قارغتسا و  يانعم 

هتسیاش یسک  وا  زج  دیامن و  یم  رصحنم  دودحم و  دنوادخ  هب  تبسن  ار  شیاتس  دراوم  مامت  تقیقح و  دمحلا ؛ هملک  هک : نیا  هجیتن 
دیحوت تسوا و  قلطم  دومحم  سپ  دشاب ، یم  شیاتس  دمح و  هنوگره  هتـسیاش  راوازـس و  هک  تسوا  طقف  تسین و  شیاتـس  دمح و 

.تسا نیمه  دمح  ماقم  رد 

زاب دـنوادخ  هب  لامک  فاصوا  همه  : » تسا هدومرف  نینچ   (1) ناروشناد زا  یکی  دنوادخ  هب  دـمح  دارفا  یمامت  صاصتخا  هیجوت  رد 
...تسا هدمآ  دیدپ  وا  يرای ] نامرف و  فطل و  تیاده و   ] هب کین  تفص  ره  هک  اریز  ددرگ ، یم 

ملع و ناوت و  تردـق و  هنوگره  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـفراع  هک  اریز  تسا ، فوصوم  توبث  دوـجو و  زا  يا  هخاـش  تفـص  ِتوـبث  و 
هنوگ نیمه  هب  زین  لامک  تافـص  یمامت  .تسا  هتفای  رثا  هتفر و  ورف  دراد ] صاصتخا  دنوادخ  هب  هک   ] یتاذ ملع  تردق و  رد  تخانش 

.دشاب یم  دنوادخ  لامک  تافص  هب  لصتم 

، تسا هدش  دای  هّللا  ِمسا  دنوادخ ، ءامـسا  نایم  زا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ددرگ و  یم  زاب  ناحبـس  دنوادخ  هب  اهدمح  همه  نیاربانب 
نیا زا  ریغ  یمـسا  ره  .دـنک و  یم  تلالد  ءایـشا  عاونا  همه  ّتیبوبر  لالج و  لامج و  فاصوا  ّتیعماـج  رب  موهفم  بسح  هب  هک  اریز 

.(2)« دراد تلالد  صاخ  عون  کی  ّتیبوبر  تفص و  رب  طقف 

ماما زا  یتیاور  ده ، دـیم  ناشن  لاعتم  دـنوادخ  هب  ار  دـمح  عاونا  همه  صاصتخا  هّللدـمحلا ؛ هلمج : هک  میدـش  روآدای  هچ  نآ  دـّیؤم 
ار وا  دنادرگ  زاب  نم  هب  ار  نآ  دنوادخ  هاگره  تشاد : راهظا  نینچ  درک و  مگ  ار  يرتسا  مردپ  : » دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص 

.تسوا يدونشخ  هیام  هک  تفگ  مهاوخ  دمح  ییاه  شیاتس  هب 

نآ رب  هک  یماگنه  .دندروآ  ماجل  نیز و  اب  دنتفای و ]  ] ار رتسا  نآ  هک  تشذگن  يزیچ 
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: دومرف سپـس  .دوزفین  يزیچ  رگید  .هّللدـمحلا و  تفگ : تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  رـس  تخاس ، ّبترم  ار  شیاه  هماج  تسـشن و 
هچ نآ  رد  هک  نیا  زج  تسین  شیاتس  چیه  سپ  .مداد  رارق  ّلجوّزع  يادخ  يارب  ار  اه  شیاتـس  همه  هک  اریز  مدرکن  راذگورف  يزیچ 

.(1)« تسا لخاد  متفگ 

هب یهلا _  سدـقا  تاذ  زج  تادوجوم _  همه  یتسه  تسا و  یتسین  زا  رتهب  یتسه  کـش  یب  : » تسا هتفگ  نینچ  نارـسفم  زا  یکی  و 
صخـش یتقو  سپ  .تسا  هدیـسر  تسوا  زج  هچره  هب  ادـخ  ناسحا  تمعن و  نیاربانب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  دـنوادخ  شنیرفآ  داجیا و 

هک هدیدپ  ره  رطاخ  هب  منک و  یم  شیاتـس  هدیرفآ  ره  شنیرفآ ]  ] يارب ار  دنوادخ  دراد : یم  راهظا  نینچ  ییوگ  هّللدمحلا » : » دـیوگب
سنا و نج و  یـسرک و  شرع و  تکرح و  نوکـس و  تملظ و  رون و  ره  شنیرفآ  ببـس  هب  میوگ و  یم  دمح  تسا  هدروآ  دیدپ  وا 

.(2)« اه ّتیدبا  اه و  نیرخآ  ياهتنا  ات  زاغآرس  ره  يادتبا  زا  ضَرَع  مسج و  تفص و  تاذ و 

ره زا  هک  يدمح  ره  اه و  هنوگ  همه  هب  تبسن  ار  دمح  مومع  دناسر و  یم  ار  ماود  یگدنیاپ و  هّیربخ  هلمج  هک  دینک  ّتقد  هاگره  و 
نیلّوا و هک  اـه  شیاتـس  یماـمت  هک  دـناسر  یم  ار  هتکن  نیا  هاـتوک  هملک  نیمه  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  دوش ، یم  رداـص  يرگـشیاتس 
ات دـنار  دـنهاوخ  نابز  رب  ناـمز [ نیا  زا  سپ   ] هک اهدـمح  همه  دـنا و  هداد  ماـجنا  دـنوادخ  يارب  سنا  ّنج و  ناگتـشرف و  زا  نیرخآ 

راتفگ نیرخآ  و  »(3) ؛ نیملاعلا ِّبَر    ِ هّللُدـمحلا نأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  و  : » هک دـهد  یم  ربخ  دـنک و  یم  دای  نآ  زا  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
.تسا نایملاع  راگدرورپ  دنوادخ  صوصخم  دمح  هک : تسا  نیا  نایتشهب ) نانآ =( 

همه و دیآ  رامـش  هب  شیاتـس  دمح و  تاهج  زا  یتهج  هب  هک  یـشیاتس  ره  اه و  نارود  همه  نتفای  نایاپ  ّتیدـبا و  نامز  نیرخآ  ات  و 
.تسا تباث  دنوادخ  يارب  همه 

رودص ادخ  ریغ  يارب  سکره  زا  شیاتس  هنوگره  تسا و  دنوادخ  ّصتخم  ّتیدومحم  نوئش  یمامت  هک  دراد  تلالد  هلمج  نیا  سپ 
ماجنا رب  دمح  هک  دنچ  ره  تسا ، دنوادخ  راوازس  شیاتس  دمح و  نآ  درادن و  ار  شیاتـس  نآ  قاقحتـسا  ریغ ؛ نآ  متح  روط  هب  دبای ،

دوخ زا  هدنب  ياه  یکین  هب  تبسن  دنوادخ  هک  ارچ  دشاب ، هدوب  رایتخا  هب  یکین  راک  هدنهد 
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 _. تسا هدمآ  یثیدح  رد  هک  نانچ  دشاب _  یم  رت  کیدزن  رتراوازس و  دوخ  ياه  يدب  هب  هدنب  تسا و  رتراوازس  وا 

«. دناسر یم  ار  مومع  قَّلعتم ، فذح  : » هک دنا  هدش  روآدای  لوصا  ياملع  هک  تسا  يا  هدعاق  دمح : يریگارف  دّیؤم  و 

یهلا دمح  هب  تادوجوم  همه  ییوگ  حیبست  هک  ارچ  دریگ ، یم  رب  رد  ار  ایشا  همه  مینادب ، لاقم  لاح و  نابز  لماش  ار  دمح  هاگره  و 
.(1)  _ تسا هدش  حیرصت  میرک  نآرق  رد  هک  نانچ  تسا _ 

صوصخم ياه  نابز  هب  اهنآ  زا  کیره  هک  دـسر  توبث  هب  رگا  اـّما  مینادـب ، لاـح  ناـبز  هب  ار  اـهنآ  دـمح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
تادوجوم هب  تبـسن  میمعت  هیجوت  نایب و  هب  هکنآ  یب  تسا ، رت  حـضاو  دـمح  لومـش  دنـشاب ؛ یم  دوخ  راگدرورپ  يوگاـنث  شیوخ 

.دشاب يزاین 

دنوادخ هک  اریز  دوش ، لخاد  مومع  نیا  رد  زین  دنوادخ  دمح  هک  تسا  نآ  يارب  هدش  دای  میمعت  : » تسا هتفگ  نارگـشهوژپ  زا  یکی 
هّرذ ره  سپ  تسا ، هدیناشن  دوخ  یهانتمان  مرک  ياه  هرفس  رـس  رب  ار  اهنآ  هدیناشوپ و  یتسه  هماج  يرـصح  ّدح و  یب  ياه  هدیدپ  رب 

.تسا نوریب  نخس  قطن و  هرتسگ  زا  دمح  هنوگ  نیا  دشاب و  یم  ایوگ  وا  دمح  هب  هک  تسا  ینابز  دوجو  تاّرذ  زا 

تییوگانث َکِسْفَن ؛ یلع  َتیَْنثأ  امَک  َتنأ  َکیلع ، ًءانث  یصحُأ  ال  تسا : هدومرف  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يور  نیمه  زا 
.(2)« يا هتفگ  انث  شیوخ  رب  دوخ  هک  ینانچ  وت  درک ، مناوتن  هرامش  ار 

نایملاع راگدرورپ  نیَملاعلا ؛» ِّبَر  »

هدرک قـلخ  ار  ناگدـیرفآ  هک  نآ  ینعی ] : »] دـندومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یمق  میهاربا  نـب  یلع  تـیاوررد 
.(3)« تسا

هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  مالـسلا و  هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  رد  و 
زا ناشیاه  يزور  هدنناسر  تسا و  ناگدیرفآ  ياه  هورگ  اه و  هتسد  راگدیرفآ  رادمامز و  رایتخا و  بحاص  هک  نآ  ینعی : : » دندومرف

هک ییاه  هار  دنناد و  یم  هک  ییاه  هار 
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شـشوپ دوخ  تیانع  وترپ  رد  دناسر و  یم  اذـغ  شیوخ  يزور  زا  دزاس و  یم  نوگرگد  شیوخ  تردـق  هب  ار  ناروناج  دـنناد ، یمن 
زا هتـسویپ  مه  هب  هچ  نآ  دراد ، یم  هگن  شیوخ  تردـق  هب  ار  تاداـمج  دـیامن و  یم  ریبدـت  شتحلـصم  قبط  ار  کـیره  دـهد و  یم 

يرادهگن دوش و  یم  عنام  رگیدکی  هب  ندیبسچ  نتـسویپ و  مه  هب  زا  تسادج  مه  زا  هچره  دـنک و  یم  ظفح  یگدـنکارپ  ییادـج و 
رما و هب  زج  نتفر _  ورف  زا  ار  نـیمز  دـنک و  یم  ظـفح  وا _  هدارا  نذا و  هـب  زج  نـیمز _  رب  نداـتفا  ورف  زا  ار  نامـسآ  دـیامن و  یم 

.(1)« دشاب یم  رادهگن  وا _  نامرف 

ّبَر يانعم  حیضوت 

نآ کلام  زیچ  ره  ّبر  : » دـیوگ حاحـص  رد  يرهوج  .تسا  کلام  ياـنعم  هب  اـجنیا  رد  بر  هملک  دـنا : هتفگ  ناروشناد  زا  يا  هّدـع 
هاشداپ هب  ّتیلهاج  نامز  رد  دور و  یمن  راک  هب  هفاضا _  هب  زج  وا _  ریغ  دروم  رد  هک  تسا  دـنوادخ  ياه  مان  زا  یکی  ّبر : تسا و 

.ما هدوب  نانآ  رتهم  ینعی : متخادرپ ؛ مدرم  یتسرپرس  روما و  ریبدت  هب  ینعی : َموقلا ، ُتّیبر  ...دنتفگ و  یم  بر 

هب شیرق  زا  يدرم  هک  نآ  رت  شوخ  : » تسا هتفگ  ناوفـص  هک  تساجنیا  زا  تسا ، هدـش  هتفرگ  ّتیبوبر  زا  هژاو  نیا  دـیوگ : رـصنوبا 
«. نزاوه هلیبق ]  ] زا يدرم  ات  دزادرپب  متیبرت 

ینعی هّببرت : ُهّببر و  دومن و  تیبرت  ار  شدنزرف  ینالف  ینعی  ّابر : ِهِّبَُری  ُهََدلَو  ٌنالف  َّبر  .درک  حالـصا  دابآ و  ار  نیمز  ینعی  َهعیَّضلا : َّبر 
.(2)« هدش تیبرت  ینعی  بوبرم : .داد و  شرورپ  ار  وا 

بحاص تسود و  هدنهد ؛ تمعن  ّیبرم ؛ رورـس ؛ ّربدم ؛ کلام ؛ دـنا : هدروآ  بر  هژاو  يارب  ار  یناعم  نیا  ناسانـش ، تغل  زا  یخرب  زین 
(3) ...و رایتخا 

.تسا هدنوش ) تیبرت  بوبرم =(  راک  هب  نداد  ناماس  تیبرت و  نامه  هژاو  نیا  يانعم  لصا  يوق  لامتحا  هب  دیوگ : ّفلؤم 

نخس نیا  . (4)« تسا ندیناسر  دوخ  لامک  هب  جـیردت  هب  ار  يزیچ  : » تسا هتفگ  اجنیا  رد  تیبرت  ریـسفت  رد  هرـس  سدـق  ییاهب  خـیش 
.تسا يدنمشزرا 
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بوـبرم شرورپ  تیبرت و  یهد و  ناـماس  حالـصا و  هب  هک  تـسا  تـهج  نآ  زا  دـنیوگ  یم  ّبر  ار  تسرپرـس  کـلام و  هـک  نـیا  و 
.دنراد هدهع  رب  ار  تیبرت  نوئش  زا  یضعب  معنم  ّربدم و  زین  .دنزادرپ  یم  شیوخ 

بر تاّقتـشم  زا  هک  هژاو _  دـنچ  نیا  رد  .دزاـس و  یم  هدروآرب  ار  دوـخ  تسود  ياـهزاین  زا  یتمـسق  هک  نیا  راـبتعا  هب  مه  تسود 
: دینک هجوت  تسا _ 

(. هدناوخرتخد دبای =(  یم  شرورپ  یصخش  هناخ  رد  هک  يرتخد  هبیبر : _ 

.دراد مامتها  دوخ  هرب  شرورپ  هب  هک  اریز  .تسا  هدش  ّدلوتم  هزات  شا  هرب  هک  يدنفسوگ  هدام  ّیبِر : _ 

.دنیامنب هدافتسا  نآ  ریش  زا  ات  دننک  یم  يرادهگن  هناخ  رد  مدرم  هک  يدنفسوگ  هَبیبَر : _ 

.هیاد .كدوک  راتسرپ  نز  هبیبر : - 

[. دننک یم  هّیهت  نوگانوگ  ياه  یکاروخ  زا  هک   ] اهّابرم عاونا  ّابُرم : _ 

ياهزاین ندروآرب  اه و  یتساک  لـیمکت  یناـسر و  يزور  یّلک  روط  هب  هکلب  تسین ، هاـیگ  ناویح و  هیذـغت  طـقف  تیبرت  زا  دوصقم  و 
.تساهنآ يدوبان  تابجوم  زا  تظافح  اهنآ و 

بوبرم هب  تبسن  اه  نایز  اه و  يراوگان  ندنار  اه و  يدنمزاین  عفر  يزور و  تیاده و  شنیرفآ و  راک  هب  هک  تسا  نآ  ّبَر  نیاربانب 
.دزادرپ یم 

تیبرت دـناسر و  یم  ار  مومع  ّقلعتم ؛ فذـح  هک : دـشاب  نینچ  دوش ، یمن  هتفگ  دـنوادخ  ریغ  رب  هفاضا  نودـب  هک  نیا  ّتلع  دـیاش  و 
یقیقح ّیبرم  دـنوادخ  ریغ  هک  تسا  نامگ  نیدـب  دـنوادخ ، ریغ  دروم  رد  نآ  ندرب  راـک  هب  هفاـضا  اـب  تسا و  دـنوادخ  رد  رـصحنم 

.دزاس یمن  رادیدپ  عقاو  رد  ار  تیبرت  هک  دنچره  تسا  ّیبرم  رهاظ  هب  هک  نیا  اب  تسا ،

دشاب هتفر  راک  هب  هغلابم  يارب  لدع  هژاو  نوچمه  ات  تسین _  ردصم  تسا و  لعاف  مسا  يانعم  هب  ههّبـشم  تفـص  ّبر  هملک  ارهاظ  و 
.دوب دناوت  زین  ردصم  هک  دنچره  _ 

اه ملاع  رامش  مَلاع و 

طهَر نیمز ؛) يور  تادوجوم  همه  ای  سنا  نج و  ای  تاقولخم  مانأ =(  دننام : تسا  هدش  هداد  رارق  عمج  يارب  هک  تسا  یمـسا  َملاع 
تـسا عمج  ملاع ، هژاو  نیا  و  لهچ .) ات  هس  زا  دـنا : هتفگ  یـضعب  هد و  زا  رتمک  ای  هد  اـت  تفه  زا  اـی  تفه  اـت  هس  زا  نادرم  هورگ  )= 

یهورگ يارب 
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(1) .تسا هدش  لقن  نارّسفم  رتشیب  ساّبع و  نبا  زا  ریسفت  نیا  .نج  ناسنا و  ناگتشرف و  دننام : دنشاب ، لقع  ياراد  هک 

.(2) [« دشاب یم  نیَملاع  زا   ] ضارعا رهاوج و  زا  دناد  یم  راگدیرفآ  هچره  : » دنا هتفگ  ناروشناد  زا  یضعب  اّما 

ُمتنُک ْنإ  اـمُهَنیب  اـم  ِضرـألا و  ِتاوـمَّسلا َو  ُّبر  َلاـق  نیَملاـعلا * ُّبر  اـم  ُنوَـعِرف َو  َلاـق  : » تـسا هدــمآ  مـیرک  نآرق  رد  هـک  ناــنچ 
نآ نیمز و  اه و  نامسآ  راگدرورپ  تفگ : مالسلا ]  هیلع  یـسوم  ترـضح  [ ؟ تسیچ نایملاع  راگدرورپ  تفگ : نوعرف  »(3) ؛ نیِنقُوم

.دیشاب نیقی  لها  رگا  تساهنآ  نایم  هچ 

.دنا هدش  دای  بیلغت  باب  زا  هورگ  دنچ  نیا  تسا و  هتفای  قاقتشا  مَلَع  زا  هژاو  نیا  لّوا : لوق  ربانب 

.ددرگ لماش  ار  سانجا  همه  هک  تسا  هدوب  تهج  نیدب  نآ  نتسب  عمج  تسا و  هدش  هتفرگ  تمالع  زا  مود : لوق  ربانب  و 

بناج حـیجرت  و   ] القع تافـص  ِبیلغت  باب  زا  تسالقع ] ریغ  يارب  هک  ملاوع  هن  دـشاب ، یم  القع  صوصخم  هک   ] نیَملاع هب  عمج  و 
(4) .دشاب یم  اهنآ ]

عمج تروص  هب  تسا و  هدـش  ضرف  َملاع  کـی  دـناد  یم  لاـعتم  قلاـخ  هچ  نآ  زا  یهورگ  ره  اـی  تادوجوم  زا  یفنـص  ره  هجیتنرد 
هک یتروص  رد  مال  فلا و  اب  عمج  هک : تسا  تباث  هدـعاق  نیا  دوخ  ياج  رد  هک  دـشاب  هدوب  اهنآ  همه  لماش  ظفل  اـت  هدـیدرگ  ریبعت 

.دناسر یم  ار  مومع  دشابن  یلبق  دهع 

.دیآ یم  تسد  هب  نیملاعلا  ّبر  ناونع : زا  اه  َملاع  همه  هب  تبسن  دنوادخ  ّتیبوبر  يریگارف  نیاربانب 

رد و  َملاع ؛ هس  رابخا  زا  یـضعب  رد  : » تسا هتفگ  نینچ  هراـب  نیا  رد  ناـفراع  زا  یکی  .تسا  فلتخم  اـه  َملاـع  رامـش  رد  ثیداـحا  و 
دص و دون و  داتشه و  تصش و  هاجنپ و  لهچ و  یس و  تسیب و  هد و  هن و  تشه و  تفه و  شش و  جنپ و  زین  و  راهچ ؛ رگید  یـضعب 
«. تسا َملاع  داتشه  دصهن و  رازه و  دصهن  نویلیم و  هن  یس و  میا  هدرمشرب  اه  ملاع  زا  هچ  نآ  اّما  دیوگ : سپس  ...رازه  رازه  رازه و 
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دروم رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لاصخلا  باتک  ینایاپ  شخب  رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش  و 
.دنتسه دیدرت  راچد  دیدج  شنیرفآ  رد  ناکرشم ) نانیا =(  اّما  »(1) ؛ ٍدیدج ٍقلخ  ْنِم  ٍْسَبل  یف  ْمُه  َْلب  : » همیرک هیآ 

هتفرگ رارق  نایمدآ  رخآ  ملاوع و  رخآ  رد  ام ؛ تسا و  هدیرفآ  مدآ  نویلیم  کی  َملاع و  نویلیم  کی  دنوادخ  هک  یتسار  هب  : » دندومرف
.(2)« میا

نیا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  رّوطت  لـحارم  یلوزن و  بتارم  دوـصقم  دـنا : هتفگ  تیاور  نیا  لـیوأت  رد 
اهراـب دـیا و  هدومیپ  ییاـه  نارود  هک  یتـسار  هب  تاروک / مترّوُـک  ٍتارود و  مترّوُد  ْدََـقل  : » تسا هدوـمرف  هدوـمن و  هراـشا  عوـضوم 

.(3)« دیا هدز  رود  ار  ییاهریسم 

یم لقتنم  رگید  هاـگودرا  هب  هاـگودرا  کـی  زا  ار  اـهنآ  هک   ] دراد هورگ  هس  يزور  ره  دـنوادخ  : » تسا هدومرف  يرگید  مـالک  رد  و 
.دنیآ یم  دورف  ناردام  ياه  محر  هب  ناردپ  ياه  تشپ  زا  هورگ  کی  دیامن :]

.دنیآ یم  نوریب  ایند  هب  اه  مِحَر  زا  رگید : هورگ 

«. دندرگ یم  راپسهر  ترخآ  يارس  هب  ایند  يارس  زا  موس : هورگ  و 

.تسا هدرک  نایب  نافرع  لها  ياملع  زا  یکی  ار  هیجوت  لیوأت و  نیا 

تسیچ و شدوصقم  هک  دناد  یم  رتهب  هدنیوگ  و  درادن ؛ يراگزاس  ثیداحا  ظافلا  رهاظ  اب  هک  اریز  تسین ، نیـشنلد  لیوأت  نیا  یلو 
.میروآ رامش  هب  یّلک  فانصا  نمض  ار  اه  َملاع  هک  نیا  رگم  تسناد  یلوط  یضرع و  ملاوع  راصحنا  لیلد  ناوت  یمن  ار  ثیدح 

ریاس رد  هک  يدادـعا  همه  هکلب  دـنوش ، هدـیناجنگ  روظنم و  هدـش  دای  ياه  هرامـش  رد  اه  ملاع  هک  دور  یم  لامتحا  تروص  نیا  رد 
ضرف ناوت  یم  ینوگانوگ  ياهرابتعا  هب  ار  اهددـع  هک  تهج  نیا  زا  درک ، جرد  ناونع  نیا  تحت  ناوت  یم  ار  تسا  هدـمآ  ثیداحا 

کی ار  مادک  ره  رگید  هاگدـید  زا  .نامـسآ و  َِملاع  مییوگب : میروآ و  رامـش  هب  َملاع  کی  ار  اه  نامـسآ  همه  هک : نیا  لثم  تفرگ ،
.دنراد هلصاف  یسب  مه  زا  تاّیصوصخ  ریاس  هبترم و  ظاحل  زا  هک  ارچ  مینک  باسح  هناگادج  َملاع 
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تسا دنوادخ  هب  صتخم  تّیبوبر ،

هک دـهد  یم  ناـشن  ار  هدـیاف  نیا  ّتیبوبر ، قـّلعتم  فذـح  و  نیملاـعلا ) تسا =(  مـال  فـلا و  ياراد  هک  یعمج  هب  ّبر  هملک  هفاـضا 
.دشاب یم  تهج  ره  زا  اه  َملاع  زا  کیره  ِدارفا  همه  هب  تبسن  ّتیبوبر  هب  ّقح  ترضح  فیصوت 

نیمه زا  .میدومن  نایب  هّللدـمحلا  رد  هک  هنوگ  نامه  دـیآ ، یم  تسد  هب  بیکرت  نیا  زا  لاعتم  دـنوادخ  رد  ّتیبوبر  راصحنا  نیاربانب 
تسا کلام  وا  اهنت  هک  نیا  هب  رارقا  و  تسوا ، يانث  دمح و  دنوادخ و  دیحوت  ریبعت ، نیا  : » هک تسا  هدش  روآدای  املع  زا  یکی  يور 

.(1)« وا ریغ  هن 

.درادن ار  یبوبر  نوئش  زا  کی  چیه  وا  زج  یسک  تسین و  ّبر  وا  ریغ  تقیقح  رد  هک  تسا  ّتیبوبر  دیحوت  نیا  يرآ ؛

رتراوشد یـسب  لاح  نآ  رب  يرادیاپ  و  راوشد ؛ تخـس و  یتلاح  نینچ  هب  یبای  تسد  قیقد و  هدیچیپ و  یملع  ظاحل  زا  دـیحوت  نیا  و 
هک ناـنآ  یتسار  هب  »(2) ؛ ...اُوماقَتْـسا َُّمث    ُ هّللا انُّبر  اولاـق  َنیذَّلا  َّنإ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  دـنوادخ  لوق  اـیوگ  .تسا و 

...دندومن يرادیاپ  رواب ] نیا  رب   ] سپس تسا  هّللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ :

یبلط ترهـش  يراکایر و  لماش  هک  تعاط _  رد  كرـش  زا  ییاهر  هیام  تسا و  راوتـسا  نآ  رب  لُّکوت  هیاپ  هک  تسا  دیحوت  نیمه  و 
 _. تسا

نیا تقیقح  سپ  دراد ، هطاـحا  یناـکما  ملاوع  یماـمت  هب  دریگ و  یم  ربرد  ار  تادوـجوم  همه  تسا و  ماـع  ّبر  هملک  نیا  ياـنعم  و 
: دننام دریگ  یم  ارف  ار  تسا  هتفای  صاصتخا  نوئش  زا  یضعب  هب  ای  ناگدیرفآ و  زا  یـشخب  هب  هک  ییاه  مسا  همه  اه و  َملاع  همه  مسا 
هب یناـسر  يزور  هژیو  هک  قزارلا _  فیرـش : مسا  و  تسا _  نآ  زا  يدوـبهب  يراـمیب و  صوـصخ  رد  هک  یفاـشلا _  سّدـقم : مـسا 

نونکاـت هچ  نآ  ره  دراد  ربرد  ار  ّتیمیحر  تمحر  ّتیناـمحر و  تـمحر  دـشاب و  یم  ترخآ  اـیند و  لـماش  و  تـسا _  ناگدـیرفآ 
.ددرگ یم  رهاظ  ترخآ  ایند و  يارس  رد  اه  بوبرم  رسارس  يارب  نیا  زا  سپ  هچ  نآ  ره  هتشگ و  رادیدپ 

راـثآ هژاو  نیا  هک  هتـشاد  بساـنت  .تسا  هدـش  داـی  نآ  زا  سپ  اذـل  تسا ، هّللا ) هلـالج =(  مسا  زا  رتورف  ّبَر ) مـسا =(  نـیا  هـبترم  و 
هلیسو هب  دزاس و  نایامن  ام  يارب  ار  دنوادخ  ّتیهولا 
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طورشم یّصاخ  فصو  هب  یمکح  هاگره  هک  دیامن  هراشا  دمح  هب  ار  وا  یگتسیاش  ّتلع  ددرگ و  لیمکت  ّقح  ترضح  ییوگانث  نآ 
.تسا مکح  ّتلع  فصو  نآ  هک  دنک  یم  تلالد  دشاب ، دّیقم  و 

هک ببـس  نیدب  تسا ، ناراودـیما  رد  دـیما  ییافوکـش  ّقح و  ترـضح  ِناّبحم  یتسود  تیوقت  هیام  همیرک  هیآ  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
رد وا  نایاپ  یب  فاطلا  نارک و  یب  ياه  ناسحا  هب  هراشا  دـنوادخ و  حدـم  دـمح و  دـنلب  یناعم  رد  دـیما  ّتبحم و  شزیگنا  تابجوم 

.تسا هدش  هدیناجنگ  هیآ  نیا  تاملک  لد 

دنوادخ رد  رـصحنم  لامک  نآ  هک  دراد  تلالد  هّللدـمحلا  بیکرت : دوش ، روصت  ضرف و  هک  قلطم  لامک  ای  یلعف  لامک  ره  هک  اریز 
.تسین ندش  بوبحم  راوازس  تهج  نیا  زا  دنوادخ  ریغ  اذل  تسا ، لاعتم 

یم نایمدآ  رد  يراودیما  حور  هک  تسا  نآ  هب  ندش  فوصوم  مرک و  دوج و  دمح : ياه  هزیگنا  اه و  ببـس  نیرت  مهم  زا  نینچ  مه 
.دمد

یم وا  هب  تبـسن  ّتبحم  شیازفا  شزیگنا و  هیاـم  تسا  هدـش  داـی  همیرک ] هیآ  نیا  رد   ] نیملاـعلا ّبر  فـصو  هب  دـنوادخ  هک  نـیا  و 
دنک و ضرف  يرگید  ای  دوخ  رد  هک  يریخ  هنوگره  درادـب و  تسود  ار  شیوخ  راگدرورپ  زج  هک  دزـسن  ار  بوبرم  هک  ارچ  دـشاب ،
تسا و ّتبحم  راوازـس  وا  زج  یـسک  هچ  سپ  دـنادب ، ناـیملاع  راـگدرورپ  زا  ار  همه  ددرگ ، یم  رود  يرگید  اـی  وا  زا  هک  يّرـش  ره 

؟ دشاب يراودیما  هتسیاش  هک  وا  ریغ  تسیک 

دیحوت و ياه  هناشن  زا   ] نیمز اه و  نامـسآ  رد  هک  دـیرگنب  »(1) ؛ ضرـألا تاومَّسلا و  یف  اذاـم  اورظنا   » نک رظن  يوس  ره  هب  نونکا 
.تساه یتفگش  هچ  دنوادخ ] تایآ 

؟ دید ناوت  یم  يزیچ  تسا  هدیدرگ  رود  هک  يراوگان  رش و  ای  هدش  تبهوم  ناگدیرفآ  هب  هک  يریخ  فطل و  زج  ایآ 

هدومرف دـنوادخ  یبای ! یم  شرورپ  هنوگچ  هک  رگنب  نکفیب و  يرظن  شیوخ  ینطاب ] يرهاظ و  ياضعا  مادـنا و   ] راتخاس هب  هاـگ  نآ 
انقَلَخَف ًهَغْـضُم  َهَقَلَعلا  انقَلَخَف  ًهَقَلَع  َهَفطُّنلا  انْقَلَخ  َُّمث  ٍنیکم *  ٍرارق  یف  ًهَفُْطن  ُهانلَعَج  َُّمث  ٍنیط *  نم  ٍهلالُـس  ْنِم  َناسنإلا  انقَلَخ  ْدََقل  : » تسا

زا ار  ناسنا  ام  و  »(2) ؛ نیِقلاخلا ُنَسْحأ    ُ هّللا َكَرابَتَف  َرَخآ  اْقلَخ  ُهانأشنأ  َُّمث  امَْحل  َماظِعلا  انْوَسَکَف  اماظِع  َهَغْضُملا 
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هب ار  هفطن  هاـگنآ  .میداد  رارق  مِحر ) یمکحم =(  هاـگیاج  رد  يا  هـفطن  تروـص ] هـب   ] ار وا  سپـس  میدـیرفآ ، لِـگ  زا  يا  هدـیزگرب 
ییاه ناوختسا  تروص  هب  ار  هغضم  و  هدش ) هدیوج  تشوگ  هغضم =(  تروص  هب  ار  هتسب  نوخ  و  هدش ) هتسب  نوخ  هقلع =(  تروص 
تـسا هدنیاپ  گرزب و  میتخاس ، رادیدپ  نیون  یـشنیرفآ  هب  ار  وا  سپـس  میدیناشوپ ، تشوگ  اه  ناوختـسا  رب  نآ  زا  سپ  میدروآرد ،

.ناگدننیرفآ نیرتهب  دنوادخ 

َو اّبح *  اهیف  انتْبنأَف  اّقَش *  َضرألا  انْقَقَش  َُّمث  اّبَص *  َءاملا  انبَبَص  ّانأ  ِهِماعَط *  یلإ  ُناسنإلا  ِرُْظنَیلَف  : » میناوخ یم  نینچ  يرگید  تایآ  رد 
ياذـغ هب  ناسنا  تسیاب  یم  سپ  »(1) ؛ مُکِماعنِأل ْمکل َو  اعاتَم  ّابأ *  ًههکاف َو  َو  اـْبلُغ *  َقئادـح  َو  ًـالَْخن *  اـنوتیَز َو  َو  ابْـضَق *  اـبَنِع و 

یبوخ هب  ار  نیمز  هاـگنآ  میا ، هتخیر  ورف  یناوارف  هب  ار  بآ  اـم  هک  درگنب  نآ ] ندـش  مهارف  لـحارم  نیوکت و  یگنوگچ  و   ] شیوخ
هاـگارچ هوـیم و  تخردرپ و  ياـه  غاـب  لـخن و  نوـتیز و  اـه و  يزبـس  روـگنا و  رایـسب و  ياـه  هناد  نیمز  رد  نآ  زا  سپ  .میتفاـکش 

.دشاب هدوب  ناتنایاپراهچ  امش و  يرو  هرهب  هلیسو  ات  میدینایور 

اه يراتفرگ  اهالب و  عفد  .تسا  هدـش  روآدای  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد  ار  شیوخ  ياه  تمعن  زا  ییاه  هنوگ  لاعتم  دـنوادخ 
تلالد نآ  رب  ّبَر )  ) هملک هک  دشاب  یم  ّتیبوبر  نوئش  زا  يا  هتشر  هخاش و  اهنیا  همه  .تسا و  هدیدرگ  نایب  تایآ  زا  یتمسق  رد  زین 

هک یتّیصوصخ  تفص و  ره  اب  ایشا  یمامت  هک  تفای  دیهاوخ  دینک ، هشیدنا  نآ  عیـسو  موهفم  هژاو و  نیا  يانعم  رد  هاگره  هک  دراد ،
نیا نایب  حرـش و  تقیقح  رد  اهنآ  هب  قلعتم  مولع  همه  دـنا و  هتفای  تیبرت  هتفرگ و  رارق  هژاو  نیا  هطباـض  هدـعاق و  هرتسگ  رد  دـنراد 
يرت ناوارف  هرهب  هملک  نیا  ملع  زا  دشاب  رت  نوزف  شیهاگآ  رتشیب و  اه  شناد  نآ  هب  تبسن  شتفرعم  ملع و  هک  نآ  ره  تسا و  هملک 

.تشاد دهاوخ 

َنِم ُمتیتوا  ام  َو   » تسا هتفهن  نآ  رد  رارـسا  همه  هک  تشاد  عمط  تسیاـب  یمن  ار  هملک  نیا  تخانـش  هلحرم  نیرخآ  هب  یباـی  تسد  و 
.دیا هدومنن  تفایرد  ملع  زا  یکدنا  هرهب  زج  امش  و  »(2) ؛ ًالیلق ّالإ  ِملِعلا 

هک دوب  دـهاوخ  یناحور  ياه  تلاح  هب  يراگتـسر  فراعم و  ییافوکـش  هیام  نآ  ياهراتخاس  اهروخـشبآ و  رد  ندرک  هشیدـنا  اـّما 
یگرزب تمظع و  ربارب  رد  یمدآ  ات  دوش  یم  ببس 
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بوبرم دودح  دنیبب و  عضاخ  نتورف و  راسمرش و  لاح و  هتـسکش  رادقم و  یب  زیچان و  کچوک و  ار  نتـشیوخ  ّقح ، ترـضح  قلطم 
ّبر ّقح  ترضح  هک  هنوگ  نامه  هک  اریز  دنادن ، میهس  کیرش و  ار  شدوخ  یبوبر ؛ نوئش  زا  کی  چیه  رد  دبایرد و  ار  دوخ  ندوب 

.تسا بوبرم  ّتیصوصخ  ظاحل و  ره  تهج و  ره  زا  مه  هدنب  تسا  قلطم 

اب هسیاقم  رد  میهد و  صیخـشت  مینک و  یبایزرا  ار  قلطم  بوبرم  تالاح  تافـص و  یمامت  درخ  لقع و  زارت  اـب  هک  تسا  مزـال  سپ 
.میراد هلصاف  تلاح ] راتفگ و  راتفر و   ] يراوتسا يراکتسرد و  اب  ردقچ  ناگدنب  ام  هک  میبایرد  نیقی  هب  ات  میجنسب ، قلطم  ّبر 

ام دوجو  رد  ار  دوخ  ّتیبوبر  رون  دـنوادخ  ات  مییاـمن ، مهارف  نتـشیوخ  رد  ار  بوبرم  راوازـس  نوئـش  هک  مینک  شـالت  تسیاـب  یم  و 
تحلصم هک  ار  يراوگان  ّرش و  ره  دناسرب و  ام  هب  ار  تسوا  ترضح  یناشفا  ضیف  هتسیاش  هک  یکین  ریخ و  هنوگره  دزاس و  كانبات 

.تسا ّماع  ّتیبوبر  هویش  نیا  هک  دنک  رود  ام ؛ زا  تسین  نآ  رد  ام 

اعد ماگنه  ّبر  مسا  ریثأت 

؛ انَّبر ِّبر ؛ ّیبر ؛ نوچمه : یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  تمظع  اب  مسا  نیا  .تسا  یبیجع  ریثأت  شیاین  اـعد و  ماـقم  رد  ار  سّدـقم  مسا  نیا 
، تسا هدش  رارکت  رایسب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدش  تیاور  ياهاعد  میرک و  نآرق  تایآ  رد  دور و  یم  راک  هب  نیملاعلا ، ّبر 

.دشاب هدمآ  فیرش  مسا  نیا  رکذ  نودب  ییاعد  میرک  نآرق  رد  هک  مرادن  رطاخ  هب  نونکا  هکلب 

ندرک فرطرب  نیگنس و  ياهراک  ندش  راد  هدهع  اه و  یتساک  ناربج  اهزاین و  اه و  هتساوخ  ندروآرب  هک  تسا  نیا  شّرـس  ایوگ  و 
دنوادخ يوس  هب  بر  مسا  اب  هک  تسا  بسانم  یعقاوم  نینچ  رد  سپ  تسا ، یبوبر  يالاو  ماقم  نوئـش  زا  همه  اه ، یتخـس  اه و  جنر 

.دنیامن تساوخرد  وا  ترضح  زا  دنروآ و  يور 
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؟ هدش رارکت  ارچ  میحَّرلا ،» ِنمحَّرلا  »

نابرهم هدنیاشخب 

نایب دنوادخ  هب  تبـسن  ار  دمح  موزل  یگتـسیاش و  هک  تسا  یتافـص  نمـض  اهنآ  نداد  رکذت  يارب  كرابم  مان  ود  نیا  رارکت  دـیاش 
.دنک یم 

.تسا دنوادخ  تمحر  هب  ناگدنب  رد  دیما  نداد  شرتسگ  دیکأت و  يارب  ای 

رد اه  تمحر  نآ  روهظ  لوزن و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یّلک و  روط  هب  ...هّللا  مسب  رد  میحر ، نمحر و  ياه  مان  هک  نیا  تهج  هب  ای  و 
هتفرگ رظن  رد  اهنآ  يارب  یقّلعتم  چـیه  دـنا و  هدـش  دای  هلـصاف  یب  لصّتم و  هّللا  هلالج  مسا  هب  اذـل  تسا ، هدوب  ناگتفای  تمحر  نایم 

.تسا هدشن 

یّقح بحاص  ره  ّقح  هک  هتکن  نیا  هب  نداد  هجوت  تسا و  تمحر  ناگدننک  تفایرد  نالومشم و  هب  ّقلعت  روهظ و  ماقم  اجنیا  رد  اّما 
هب تمحر  ّقلعتم  تادوجوم  همه  نآ  رد  هک  دـنا  هدـش  دای  نیملاعلا ، ّبر  بیکرت ، زا  سپ  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدـیدرگ  اطع  وا  هب 

.تسا يروآدای  هراشا و  دروم  ماع  روط 

سپـس تسا ...« : هدـمآ  نینچ  تشذـگ _  رتشیپ  نآ  نیزاغآ  شخب  هک  جارعم _  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن  ثیدـح  رد  و 
مه و  نیَملاعلا .» ِّبر    ِ هّللُدمحلا : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .يوگب  دمح  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ 

.دروآ ياج  هب  ار  يادخ  رکش  لد  رد 

راـب ود  دـمح  هروس  رد  تهج  نیا  زا  .ربـب  ماـن  ارم  سپ  يدومن  عطق  ارم  دـمح  هلآ ،)  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم   ) يا دومرف : دـنوادخ 
.(1)« ...دش هداد  رارق  میحرلا  نمحرلا 
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وا هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یتمعن  لباقم  رد  هدـنب  رکـش  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ای  دـمح ، هب  تبـسن  رکـش  ندوب  هدـننک  عطق  و 
.هدنب يوس  زا  مه  دوش و  یم  رداص  ّقح  ترضح  هیحان  زا  مه  دمح  هک  اریز  تسین ، نینچ  دمح  یلو  .دوش  یم  تیانع 

.تسا رظن  رد  دنوادخ ) ياه  تمعن  قولخم =(  هب  تبسن  هدنب  لاح  رکش : رد  و 

.وا تافص  ءامسا و  يروآدای  هطساو  هب  لاعتم  دنوادخ  فصو  دمح : رد  و 

.تسا ساپس  رکش و  دنویپ  دمح ؛ یلو  دشاب ، یم  دمح  يارب  یلصف  رکش ، هک  اریز  تسا ، دمح  هدننک  عطق  رکش ؛  نیاربانب ،

مرکا ربمایپ  هب  هک  تسا  هدوب  دـنوادخ  مالک  « نیملاـعلا ّبر  هّللدـمحلا  : » هلمج هک  تسا  دـمح  هدـننک  عطق  رکـش ، تهج  نآ  زا  اـی  و 
یلص ربمایپ  دوخ  هک  رکـش  فالخرب  دوبن ، ربمایپ  نخـس  درک و  یم  وگزاب  ترـضح  نآ  دش و  یم  اقلإ  یحو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لاعتم دنوادخ  هب  بّرقت  يور  زا  هک  دنچره  ترضح _  نآ  مالک  سپ  دومن ، ءاشنا  تمعن ، ّقح  يادا  روظنم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 
رکـش یلو  تسا ، هدش  تبث  نآرق  رد  نیملاعلا » ِّبر  هّللدمحلا  : » ینعی یلّوا  هلمج  اذل  دوب ، راگدرورپ  مالک  هدننک  عطق  دیدرگ _  ادا 

.تسا هدماین  رامش  هب  نآرق  تاملک  زا  تایآ  نیا  رد 

دـشاب و هدومن  یهجوت  نایملاع ) ّبر =(  ِهیلا  فاضم  يانعم  هب  نیملاعلا » ِّبر   » ِتئارق ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیاش  و 
هتفاـی شرورپ  بوـبرم و  هک  نیا  تهج  زا  تسا  هدـننک  تئارق  صخـش  دوـش  یم  رهاـظ  هژاو  نیا  زا  هک  يزیچ  نیلّوا  ماـگنه  نآ  رد 

دنوادـخ لماک  تیانع  تمعن و  هدـش و  رو  هطوغ  ّقح  ترـضح  هب  هّجوت  رد  هک  یتلاح  ناـنچ  لـثم  رد  صوصخ  هب  تسا ، دـنوادخ 
.تسوا ترضح  زا  يرازگرکش  زاس  هنیمز  وا  هب  تبسن 

دنوادخ مسا  رگید  راب  دمح ، ِندش  عطق  زا  سپ  هک  دش  مزال  اذل  تسین ، دومحم  يانث  زج  هک  تسا  دمح  هدننک  عطق  یتلاح  نینچ  و 
.دزاس یناف  وا  هب  هجوت  رد  ار  نتشیوخ  هب  تافتلا  دنادرگ و  لماک  ار  وا  يوس  هب  هجوت  دنک و  يراج  نابز  رب  ار 
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نیدلا موی  کلام 

نید کلم و  کلام و  ناگژاو :

ازج زور  ياورنامرف ] و   ] رایتخا بحاص 

زور ینعی : نیدـلا ، موـی  : » دـندومرف هـک  تـسا ] هدـمآ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا   ] هرـس سدـق  یمق  مـیهاربا  نـب  یلع  ریـسفت  رد 
يا دـنیوگ : یم  نارفاک ]  ] و »(1) ؛ نیدلا ُمْوَی  اذه  انَْلیَو  ای  اُولاق  َو  : » هک تسا  دنوادخ  مالک  نآ  رب  لیلد  دـندومرف : سپـس  .یـسرباسح 

.(2)« تسا یسرباسح _  ینعی  نید _  زور  نیا  هک  ام  رب  ياو 

نآ رد  دزاس و  اپ  هب  ار  زور  نآ  دـناوت  یم  هک  یـسک  ینعی  ازج ] زور  کلام  : »] تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  و 
.(3)« تسا یسرباسح  نید : .دیامن و  يرواد  قح  هب  زور 

نید هژاو 

(4) .دشاب یم  ازج  يانعم  هب  نید  هک  دنا  هدش  روآدای  نارظنبحاص ] زا   ] یهورگ

و  ] شاب هدوب  یهاوخ  هک  هنوگره  داز ! یمدآ  يا  »(5) ؛ ُناُدت ُنیدَت  امک  تئش ، فیک  نک  مدآ ، نبا  : » تسا هدمآ  یـسدق  ثیدح  رد 
.يریگ یم  ازس  یهد  یم  ازس  هک  روط  نامه  هک  نک ] راتفر 

راتفر رادرک و  هب  یهد  یم  ازج  هک  هنوگ  نامه  ینعی : : » دنا هتفگ  ثیدح  نیا  حرش  رد 
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.دوش یم  راتفر  وت  اب  يریگ و  یم  ازج  نآ  اب  بسانتم  تدوخ و 

اوُدَـتعاف مُکیَلَع  يدـتعا  نَمَف  : » همیرک هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، يروآ  تفج  يزاجم و  تروص  هب  لّوا  دروم  رد  ازج  ندرب  راـک  هب  و 
.دینک يّدعت  وا  رب  مه  امش  دنک  يّدعت  امش  رب  هک  نآ  ره  سپ  »(1) ؛ هیَلَع

.(2)  _« فیرش ثیدح  سکع  هب  تسا _  زاجم  مّود  دروم  رد  يّدعت  ناونع  ندرب  راک  هب 

زاغآ ام  اب  نانمـشد ) نانآ =(  هک  يراتفر  نامه  هب  ینعی : »(3) ؛ اوناد امک  مهّانِد  : » تسا هدـمآ  نینچ  یبرع  رعـش  تایبا  زا  یکی  رد  و 
.میدومن دروخرب  میداد و  ازج  نانآ  هب  دندرک 

.دنک یم  اطع  لماک  روط  هب  ار  نانآ  یعقاو  يازج  دنوادخ  »(4) ؛ َّقَحلا ُمُهَنید    ُ هّللا ُمِهیِّفُوی  : » همیرک هیآ  رد  و 

.تسا هدش  ریسفت  بجاو  يازج  هب  نید 

.تسا یعطق  یندش و  عقاو  لامعا  يازج  هک  یتسار  هب  و  »(5) ؛ ٌِعقاَول َنیّدلا  َّنإ  َو  : » هیآ رد  و 

.تسا راکنا  لباقریغ  مّلسم و  تباث و  يرما  لامعا  يازج  ینعی : دنا : هتفگ  نآ  ریسفت  رد 

.راوتسا نییآ  تسا  نیا  »(6) ؛ َمِّیَقلا ُنیّدلا  َِکلذ  : » هیآ رد  و 

.میقتسم هنالداع و  باسح  ینعی  دنیوگ :

.تسا لماش  ار  تعیرش  عورف  لوصا و  هدش و  هداد  رارق  نادنمدرخ  يارب  هک  تسا  نییآ  عرش و  نید  هژاو  زا  روظنم  یهاگ  و 

.دنریذپ یم  ار  ّقح  نییآ  نید و  هن  و  »(7) ؛ ّقحلا َنید  َنُونیِدَی  َو ال  : » هکرابم هیآ  ریسفت  رد  هک  نانچ  دنیوگ ، نید  زین  ار  تعاط 

.دنرادن يربنامرف  تعاطا و  ّقح  نید  تاروتسد  زا  ینعی :

ینالف ینعی : َساّنلا ، َناد  ٌنالُف  دنیوگ : هک  نانچ  دور  یم  راک  هب  ندیـشک ، دنب  دیق و  هب  ندرک و  مار  يانعم  هب  َناد » : » هژاو هک  اسب  و 
.دندومن تعاطا  وا  زا  هک  تخاس  شیوخ  روهقم  ار  اهنآ  تشاداو و  شدوخ  يارب  ندروآ  دورف  رس  هب  ار  مدرم 
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یگدیسر باسح و  هماگنه  زور ، نآ  هک  اریز  درک ، ریـسفت  هیجوت و  تمایق  زور  هب  ار  نیدلا  موی  ناوت  یم  هوجو  نیا  زا  کیره  هب  و 
قُّقحت نآ  ماکحا  نیزاوم و  اب  قباطم  ددرگ و  یم  نایامن  ّقح  نییآ  فادها  جـیاتن و  قیاقح و  هک  تسا  عرـش  زور  لامعا و  يازج  و 

.دبای یم 

یم راکـشآ  لماک  روط  هب  زور  نآ  رد  ّقح  زا  يربنامرف  تعاط و  رثا  هرمث و  هک  تبـسانم  نیا  هب  تسا  تعاط  زور  تمایق  زور  مه  و 
ّقح ربارب  رد  ایـشا  همه  شنرک  يرادربنامرف و  راثآ  جـیاتن و  نتخاس  ناـیامن  نداد و  ناـشن  يارب  يزور  ناـنچ  نداد  رارق  هکلب  دوش ،
نآ رد  ناگمه  ات  دـنروآ  یمن  دورف  رـس  هدوبن و  عضاخ  ّقح  يارب  هک  تسا  یناسک  مامت  ینوبز  يراوخ و  تسکـش و  زور  و  تسا ؛

.دنیامن عوضخ  عقوم 

قیرط هب  يارس  نیا  رد  نانآ  لامعا  نامدرم و  ياهرواب  هک  تسا  شجنـس  رازبا  نید  تعیرـش و  هک  تفای  دیهاوخ  دینک  ّتقد  رگا  و 
هاگره هک  دنریگ  یم  رارق  شجنس  دروم  مّسجم  يرهاظ و  لکش  هب  تمایق  يادرف  دوش و  یم  هدیجنس  نآ  هلیـسو  هب  يونعم  ینطاب و 

یم لّدبم  يرفیک  ای  شاداپ  هب  نطاب  رد  يارـس  نیمه  رد  زورما و  نیمه  دنـشاب ، هتـشاد  ياپ  هب  ار  نآ  هدرک و  لمع  عرـش  نییآ  قبط 
 _. میا هتفریذپ  ار  هّیرظن  نآ  هک  لامعا  مُّسجت  يانبم  ربانب  تشگ _  دهاوخ  راکشآ  رادومن و  لمع  نآ  تمایق  يادرف  دوش و 

.دوش یمن  تعاطا  تسا  هتشاد  رّرقم  شناگدنب  يارب  ار  نآ  هک  ینید  هلیسو  هب  زج  دنوادخ  هک  اریز  تسا ، تعاط  نامه  نید ؛ و 

یّلک و میلست  دبای و  یم  ققحت  نید  ياه  نییآ  طسوت  يراسکاخ  ینتورف و  هلحرم  نیرخآ  هک  تسا  یگدرپسرس  یگدنب و  نامه  و 
.دهد یم  ناشن  ار  ندوب  روهقم  تیاهن  هک  تسا  لماک 

قیاقح و همه  ندش  راکـشآ  اب  تسا و  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  لُّلذت  یگداتفا و  تعاط و  نید و  روهظ  ماگنه  تمایق ، زور  نیاربانب ؛
همه زور  نآ  رد  [ ؛ (1)« مّویَقلا ِّیحلل  ُهوجُولا  ِتَنَع  َو   » اهنآ يازج  باسح و  لاـمعا و  هب  یگدیـسر  تهج  زا  تعاـط ، جـیاتن  راـثآ و 

.تسا عضاخ  هدمآ و  ورف  هدنیاپ  هدنز  دنوادخ ]  ] ربارب رد  اه  هرهچ  و  اهرس ]
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کلام تئارق  رد  فالتخا 

: دشاب یم  روهشم  تئارق  ود  تسا و  هدعاق ) فالخرب  ّذاش =(  اه  تئارق  زا  یخرب  .دنا  هدرک  فالتخا  نایراق  هملک  نیا  تئارق  هرابرد 

.تسا هدش  لقن  فلخ  یلع و  مصاع و  بوقعی و  لهس و  زا  هک  .نیدلا  موی  کلام  لّوا : تئارق 

.دشاب یم  اهنآ  نایوار  هعبس و  ءاّرق  ریاس  هب  بوسنم  هک  .نیدلا  موی  کلم  مود : تئارق 

هجو دنچ  دنا و  هدیزگرب  ار  مود  تئارق  یعمج  .دـنا  هدرک  فالتخا  يرگید  رب  تئارق  ود  نیا  زا  کیره  حـیجرت  شنیزگ و  رد  املع 
تـسین یکی  زج  ِکلَم  اّما  دشاب ، کلام  دناوت  یم  رهـش  لها  زا  کیره  دنیوگ : یم  هلمج : زا  دـنا ، هدومن  نایب  شنیزگ  نیا  ّتلع  رد 

.تسا رتالاب  همه  زا  شماقم  هک 

کلم زج  هروس  نیا  رد  .دراد و  یگنهآ  مه  یناوـخ و  مه   (1)« ِساّنلا ِِکلَم  ِساّنلا *  ِّبَِرب  ُذوعأ  ُْلق   » هروس ِتئارق  اـب  تئارق  نیا  زین :
[. دوش هدناوخ  نیدلا  ِموی  ِِکلَم  تسیاب  یم  مه  دمح  هروس  رد  نیاربانب   ] تسا هدشن  هدناوخ 

زورما قلطم ] تموکح  و   ] کـلم »(2) ؛ راّهَقلا ِدِـحاولا  ِهِّلل  َمویلا  ُکلُملا  ِنَِمل  : » تسا هدومرف  تماـیق  زور  هب  عجار  دـنوادخ  نینچمه :
.تسا راّهق  ياتکی  دنوادخ  يارب  تسیک ؟ يارب 

زج یلو  تسه  یکولم  تمایق  رد  دنا : هتفگ  هلمج : زا  تسا ، هدش  هتفگ  یهوجو  زین  نیّدلا » ِموَی  ِکلام   » لّوا تئارق  حیجرت  دروم  رد 
.تسین کلام  دنوادخ 

ِکلَم اّما  تسا ، زاب  ًالماک  شتـسد  اه  هنیمز  نیا  رد  کـلام  دوش و  ماـجنا  قلطم  روط  هب  تافّرـصت  هک  تسا  نآ  ببـس  ّتیکلاـم  زین :
.تسین نینچ 

رادمامز ِکلَم و  هب  تبـسن  ّتیعر  زا  رت  نوزف  شتّیدودـحم  رتشیب و  شدـنب  دـیق و  دوخ  بابرا  هب  تبـسن  هدـنب  هک : نیا  رگید  تهج 
.تسا ّتیکلم  زا  شیب  ّتیکلام  رد  ندوب  روهقم  نیاربانب  تسا ،

يارب دنهدب و  ماجنا  دنناوت  یمن  ار  يراک  نینچ  كولمم  دارفا  یلو  دنربب ، نوریب  بابرا  هطلس  زا  ار  دوخ  تسا  نکمم  ّتیعر  دارفا  و 
.دنرادن یهار  کلام ، فّرصت  هطلس و  زا  ییاهر 
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ّتیعر هدهعرب  اّما  دنک ، تیاعر  ار  نانآ  لاح  دشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  ّتیعر  ّتیعـضو  هراومه  تسا  مزال  ِکلَم  ِصخـش  رب  و 
.دیامن تمدخ  ار  وا  هک  تسین 

.دزادرپن يراک  چیه  هب  کلام  هزاجا  نذا و  نودب  دشاب و  اشوک  کلام  تمدخ  هب  تسیاب  یم  هدنب  كولمم و  یلو 

نیدلا موی  هب  کلام  ای  کلم  هفاضا 

هفاضا ار : يا  هفاضا  نینچ  وحن ] ملع  رد   ] هک دـشاب  یم  لومعم  ریغ  هب  ههّبـشم  تفـص  هفاـضا  باـب  زا  نیدـلا  موی  هب  کـلم  هفاـضا  و 
«. دلبلا نسح  نامزلا ؛ میرک  رصعلا ؛ کلم  : » دننام دنناوخ ، يونعم 

تسا نیا  شیانعم  دوش و  یم  قبطنم  نآ  رب  هب ، ٌلوعفم  مکح  هک  تسا  نامز  فرظ  رد  هعسوت  باب  زا  نیدلا  موی  هب  کلام  هفاضا  اّما 
.تسا روما  همه  کلام  زور  نآ  رد  دنوادخ  هک :

نآ ره  موی  زا  روـظنم  مییوـگب : دریگ و  یم  رارق  موـی  یناـمز  فرظ  رد  هک  تسناد  ترخآ  يارـس  ار  موـی »  » زا دوـصقم  ناوـت  یم  و 
یم ار  نیدـلا  ِموَی  ِکلام  ِتئارق : حـیجرت  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  زین  نیا  .دوش  یم  عقاو  ماگنه  زور و  نآ  رد  هک  تسا  يدادـیور 

.دناسر

رد ءایشا  همه  کلام  کلم و  دنوادخ  هک  نیا  اب  تسا _  هتفای  صاصتخا  ازج  زور  هب  اجنیا  رد  دنوادخ  ّتیکلام  ای  ّتیکلم  هک  نیا  و 
تردق و ای  ّتیکلم  هنوگره  هک  ببـس  نیدـب  .تسا و  میظع  زور  نآ  هب  نداد  ّتیمها  ندرمـش و  گرزب  يارب  تسا _  اه  نامز  همه 
ددرگ و یم  لیاز  لطاب و  اراکشآ  زور  نآ  رد  همه  دوش ، یم  لصاح  دارفا  زا  یضعب  يارب  ایند  نیا  رد  رهاظ  بسح  هب  هک  یتموکح 

هاگدـید زا  ایند  يرهاظ  ّتیعـضو  سکع  هب  تسا ، رگ  هولج  مولعم و  ناـگمه  رب  دـنوادخ  تمظع  تردـق و  طـقف  دور و  یم  نیب  زا 
راکشآ نافراع  دزن  هچرگ  تسا _  یفخم  هدیشوپ و  اهنآ  دزن  تموکح ) ّتیکلام و  تفص =(  ود  نیا  هب  تبـسن  دیحوت  هک  ایند  لها 
يدـحا چـیه  رب  دـش و  دـهاوخ  موـلعم  راکـشآ و  لـماک  روـط  هب  زور  نآ  تسا ، هدرپ  رد  هزورما  هک  تقیقح  نیا  سپ  دـشاب _  یم 

نایامن شاف و  زور  نآ  رد  اّما  تسا  هدرپ  رد  ناهنپ و  نآ  لها  يارب  ایند  يارـس  نیا  رد  هک  روما  ریاس  دـننام  دـنام ، دـهاوخن  هدیـشوپ 
َکَئاطِغ َکنَع  انفشَکَف  اذه  ْنِم  ٍهَْلفَغ  یف  َْتنُک  ْدََقل  : » دش دهاوخ  اشفا  اهزار  تشگ و  دهاوخ 
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ار تشـشوپ  هدرپ و  ام  يدوب و  تلفغ  رد  اه  هنحـص  نیا  زا  وت  تقیقح  رد  دـسر :] یم  باطخ  ناـسنا  هب  [ ؛ (1)« ٌدیِدَح َمویلا  َكُرَصَبَف 
.تسا نیبزیت  لماک  روط  هب  تا  هدید  زورما  هک  میدز  رانک 

وا يارب  دمح  راصحنا  اب  دنوادخ  تّیکلام  هطبار 

دوخ رابتعا  هب  دنوادخ  هک  دراد  تقیقح  نیا  هب  هراشا  تسا  دمح  هب  ّقلعتم  هک  یتافـص  رامـش  رد  تفـص  نیا  ندرک  دای  هک  نادـب  و 
هتسیاش دنوادخ  نآ  ِببس  هب  تسا و  یلعف  يرایتخا  تافص  نیرت  یلاع  زا  هک  لدع _  عوضوم  هک  اریز  تسا ؛ شیاتس  دمح و  دروم 

.دوش یمن  مولعم  لماک  روط  هب  ازج  زور  رد  زج  تسا _  شیاتس  دمح و 

ماجنا لماک  يزاسادـج  توافت و  قرف و  فلاخم  قفاوم و  راک و  تیـصعم  رادربنامرف و  راکدـب و  راـکوکین و  نیب  زور  نآ  رد  نوچ 
ات دـنیآ  یم  نوریب  اـهربق ] زا   ] هدـنکارپ تروص  هب  ناـمدرم  زور  نآ  رد  »(2) ؛ ...مهلامعا اوَُرِیل  اتاتـشأ  ُسانلا  ُرُدْصَی  ٍذـئَموی   » دوش یم 

.دوش هداد  ناشن  نانآ  هب  ناشلامعا 

هک تسا  ّتیصوصخ  نیا  هب  هراشا  دراد _  تلالد  لامک  تافص  همه  ّتیعماج  رب  هک  هّللا _  هلالج  مسا  زا  سپ  تافـص  نیا  رّکذت  و 
راهچ نیا  زا  یکی  يارب  دـننک  یم  شیاتـس  دـمح و  ار  هک  ره  مدرم  هک  اریز  دـشاب ، یم  دـنوادخ  رد  رـصحنم  دـمح  تاهج  یماـمت 

: تسا تهج 

.دشاب لماک  دوخ  تافص  تاذ و  رد  ( 1

.دشاب هدنهد  تمعن  نانآ  رب  هتشاد و  يراکوکین  مدرم  هب  تبسن  ( 2

.دندرگ رادروخرب  وا  ياه  تمعن  زا  دوز  ای  رید  هک  دنشک  راظتنا  دنشاب و  هتشاد  دیما  مشچ  وا  تیانع  ناسحا و  فطل و  هب  ( 3

.دنشاب كانمیب  وا  رفیک  بضغ و  مشخ و  زا  ( 4

منم هک  تسا  تافص  تاذ و  لامک  يارب  امـش  میظعت  شیاتـس و  دمح و  رگا  مدرم ! يا  هک : دنک  یم  باطخ  نانآ  هب  دنوادخ  ییوگ 
[. تساّربم هّزنم و  یتساک  هنوگره  زا  نم  تافص  تاذ و   ] هّللا

؛ نیملاعلا ّبر  منم  هک  دینادب  سپ  دیراد  شیاتس  تیبرت  ناسحا و  تهج  زا  رگا  و 
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.نایملاع همه  راگدرورپ 

.نامحر منم  هک  دییوگ  یم  دمح  دینک و  یم  شیاتس  ارم  ایند  ياه  تمعن  هب  تشاد  مشچ  تهج  زا  دیما و  يور  زا  رگا  و 

.میحر منم  دیراد ، شیاتس  دمح و  ترخآ  يراگتسر  دیما  هب  هچ  نانچ  و 

.ازج زور  کلام  منم  سپ  دییوگ ، یم  دمح  یگریچ  تردق و  لامک  میب  زا  رگا  و 

هب شیاتس  دمح و  یگتـسیاش  راصحنا  زار  میدرک _  هراشا  ار  کیره  هک  نانچ  اهنآ _  رد  دیحوت  هناگجنپ و  تافـص  نیا  هب  هجوتاب 
.دزادرپب وا  دمح  هب  زج  یسک  تسین  راوازس  هک  نیا  دوش و  یم  راکشآ  دنوادخ ،

حرش نوچمه  هناگراهچ  تافـص  .دراد و  تلالد  اهنآ  رب  هّللا _  هلالج _  هملک  هک  تسا  دنوادخ  ندوب  دوبعم  تاهج  روما ، نیمه  و 
.تسا لامجا  نآ  لیصفت  و 

یم تئارق  ار  تایآ  نیا  تسخن  هروس  نیا  يراق  هک  روط  نامه  دوش و  یم  مولعم  حیـضوت  نیا  زا  زین  يدعب  هیآ  اب  تایآ  نیا  طابترا 
.دناوخ یم  ار  نیعتسن » كایا  دبعن و  كایا   » تناعتسا تدابع و  هیآ  سپس  دنک 

دنک یم  رّوصت  لد  رد  ار  دنلب  یناعم  نیا  دیامن ، یم  هشیدـنا  اهنآ  رد  تئارق و  ار  تایآ  نیا  شیوخ  لد  درخ و  لقع و  هب  هک  یـسک 
دنوادخ زا  یهاوخ  کمک  تدابع و  رد  هاگنآ  دیآ ، یم  دیدپ  یّصاخ  ياه  تلاح  وا  لد  رد  اهنآ  ببس  هب  دراد و  یم  رواب  ار  اهنآ  و 
.تسا راوتسا  روما  نیا  رب  ازج  زور  دنوادخ و  هب  نامیا  ياه  هیاپ  هک  اریز  دوش ، یم  هدیرب  قولخم  زا  دسر و  یم  دیحوت  تقیقح  هب 

رد نآ  راثآ  دبای و  یم  ینوزف  تفرعم  رثا  رب  ّتیدوبع  دـشاب ، رتشیب  ناسنا  ناج  رد  اهنآ  غورف  رت و  يوق  فراعم  نیا  هک  هزادـنا  ره  و 
سنا ّتبحم و  ایح و  میب و  دیما و  صالخا و  ادخ و  هب  نتسویپ  قولخم و  زا  نتسسگ  عوشخ و  عوضخ و  ینعی  دوش ، یم  رادیدپ  لد 

هب تخرد  هوـیم  هک  هنوـگ  ناـمه  .دـسر  یم  لاـمک  هب  نآ  تسوـیپ  هـب  ندـب  ياـضعا  يربناـمرف  ددرگ و  یم  رت  ناـیامن  لد  رد  ...و 
يرایبآ هچره  .دوش و  يرایبآ  تسیاب  یم  هایگ  تسا و  ینتسر  کی  تقیقح  رد  یلمع  ره  هک  اریز  دراد ، یگتسب  تخرد  یگنوگچ 

نایقتم يالوم  زا  هک  نانچ  دوب _  دهاوخ  رت  هدیدنسپ  رتوکین و  شا  هویم  دشاب  رت  هزیکاپ  تشک  و 

239 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


.(1)  _ تسا هدش  تیاور  ترابع  نیا  نومضم  مالسلا  هیلع  یلع 

هیآ نیا  یناعم  رد  ندیشیدنا 

اه تلاح  ییایوپ  ریس و  يونعم و  ياه  تفرشیپ  رد  ناگژاو ، نیا  یناعم  رد  رتشیب  يرگن  فرژ  گنرد و  هشیدنا و  هک : تسا  ینتفگ 
.دراد ییازس  هب  ریثأت  یناحور ، ياه  ماقم  و 

هک تسا  يدنـسپدوخ  رورغ و  ندـش  هدودز  دـیما و  میب و  ساسحا  هیاـم  نیدـلا ؛» ِموی  ِکـِلام  : » ریخا تفـص  رد  ندیـشیدنا  هژیو  هب 
.تسین یگدوهیب  يراگنا و  لهس  ماگنه  دشاب و  یم  ازج  باسح و  تقو  زور ، نآ  هک  دبای  یم  رد  ار  تقیقح  نیا  یمدآ 

هب ندروآ  يور  یتسپ و  يوس  هب  لیامت  زا  دروآ و  یم  رطاخ  هب  ار  ترخآ  يارـس  زا  يریوصت  هک  تساـیند  زا  ندـیرب  لد  هیاـم  زین :
دنکـش و یم  مهرد  ار  نآ  ياه  سوه  شکرـس و  سفن  دراد و  یم  زاب  ار  ناسنا  يّدام ، کیرات  ياـیند  ینیمز و  ياـه  گرب  زاـس و 

.دزاس یم  بوکرس  ار  یگماکدوخ  یهاوخدوخ و  تلاح 

ياه هنحـص  قیقد و  یـسرباسح  میظع و  هماگنه  نآ  تمایق _  ياه  هصرع  رد  ار  نتـشیوخ  هدننک  هشیدـنا  صخـش  هک  نیا  تهج  زا 
تمحر و تاـجن و  لـها  اـیآ   ] دوـب دـهاوخ  هنوـگچ  زور  نآ  رد  وا  لاـح  عـضو و  هک  دـناد  یمن  دـنک و  یم  ساـسحا  كانـسرت _ 

.]؟ تبوقع يراتفرگ و  یتخس و  ای  تسا ، ناسآ  یسرباسح 

یم شزرا  یب  زیچان و  ار  زیچ  همه  دوخ و  دروآ ، یم  رظن  رد  ار  گرتس  زیختـسر  نآ  رادراـیتخا  کـلام و  یگرزب  تمظع و  نوچ  و 
یف ُهَنوُداـم  َرِغَـصَف  مِهِـسُفنأ  یف  ُقلاـخلا  مُظَع  : » تسا هدوـمرف  نـینچ  ناـیقتم  تفـص  رد  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  هـک  ناـنچ  دـنیب ،

«. دومن کچوک  ناشرظن  رد  وا  زج  هچ  ره  سپ  دوب  گرزب  ناشلد  ناج و  رد  راگدیرفآ   (2)/ مهنیعا

رفیک ازج و  زور  تازاجم  هک  ارچ  دوش ، یم  هدـیچرب  شدوجو  زا  يرگمتـس  داینب  و  نک ؛ هشیر  ییوج  ماـن  یبلط و  ترهـش  اـیر و  و 
يروما ریاس  دروآ و  یم  دای  هب  ار  زور  نآ  تخس 
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.دروآ تسد  هب  ناوت  یم  هدش  دای  بلاطم  اب  هسیاقم  رد  هک 

.دنراد رارق  يورهر  كولس و  ریسم  رد  هک  تسا  یناسک  يریذپریثأت  ّتیعضو و  نیا 

هلحرم هب  ات  نیقیلا و  نیع  هبترم  هب  نیقیلا  ملع  زا  دـنبای و  یم  اقترا  دـنور و  یم  الاب  نیقی  ياه  هّلق  هب  بیترت  نیمه  هب  ناـفراع : اـّما  و 
هب ادتبا  مسا ؛ نیا  تقیقح  دوش و  یم  لّدبم  نایع  هب  نانآ  ملع  هک  ییاج  ات  دننک ، یم  دوعص  دنیوپ و  یم  ار  لامک  نابدرن  نیقیلا  ّقح 
لد ناج و  اب  فراع  صخش  ییوگ  ددرگ ، یم  فشک  هدوشگ و  ناشیا  لد  رب  نایاپ  یب  ياه  هبترم  ات  لیصفت و  سپـس  لامجا ، روط 

ار نایخزود  ناراکهنگ و  لاح  عضو و  دیامن و  یم  تحایس  ریس و  نآ  ياه  ناتسوب  رد  دنک و  یم  رازگ  تشگ و  ترخآ  يارـس  رد 
.درگن یم  باذع  شتآ و  رد 

یم تسد  هیآ ] نیا  ندـناوخ  ماگنه   ] مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هب  هک  یتلاح  تسا  نآ _  زا  رترب  هکلب  تلاـح _  نینچ  دـیاش 
تئارق هب  هاگره  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  : » تسا هدـمآ  يرهز  تیاور  هب  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  هک  ناـنچ  داد ،

.(1)« دنک یهت  بلاق  دوب  کیدزن  هک  درک  یم  رارکت  ار  نآ  يردق  هب  تخادرپ  یم  نیدلا » موی  کلم  »

.(2)« درک تئارق  رامش  یب  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : » یشاّیع تیاور  هب  و 

لامعا شجنس  سفن و  یبایزرا 

كریز : » دـندومرف هک  تسا  هدـمآ  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ریـسفت  رد 
یب نیرتدرخباـن  تقیقح  رد  .دـنک و  لـمع  گرم  زا  سپ  یناگدـنز  يارب  دـشاب و  دوـخ  سرباـسح  هک  تسا  یـسک  ناـکریز  نـیرت 
.(3)« دشاب هتشاد  دنوادخ  زا  زارد  رود و  ياهوزرآ  دزاس و  اهر  نآ  سوه  اوه و  لابند  هب  ار  شیوخ  سفن  هک  تسا  یسک  نادرخ 

(4) .تسا هدش  تیاور  زین  يرگید  قرط  هب  فیرش  ثیدح  نیا 

ْنأ َلبَق  اهُونِز  َو  اُوبَساُحت ، ْنأ  َلبق  مُکَسُفنأ  اُوبِساح  : » دندومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
(5)« اُونَزُوت
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دروم هک  نآ  زا  شیپ  دیجنـسب  ار  ناتدوخ  لاـمعا [  ] دـینک و یـسرباسح  دـیریگ ، رارق  یـسرباسح  دروم  هک  نآ  زا  شیپ  ار  ناـتدوخ 
«. دیوش عقاو  شجنس 

: تسا هتفگ  نینچ  تیاور  ود  نیا  لقن  زا  سپ  یفاص  ریسفت  رد 

هب دبای ، تغارف  ایند  يارـس  نیا  رد  شیوخ  لمع  شجنـس  یـسرباسح و  زا  دناوت  یم  یناسنا  ره  هک  دنراد  تلالد  تیاور  ود  نیا  «و 
.(1)« دندنسپ یم  ار  يا  هویش  نینچ  نادنمدرخ  دشاب و  هتشادن  يزاین  لامعا  شجنس  یسرباسح و  هب  ترخآ  رد  هک  يا  هنوگ 

ماجنا ایند  نیا  رد  ار  شیوخ  لمع  شجنـس  یـسرباسح و  همه  دناوت  یم  یـصخش  ره  هک  تسا  نیا  ناشیا  روظنم  رگا  دیوگ : ّفلؤم 
.دراذگن یقاب  ترخآ  یسرباسح  يارب  ار  يزیچ  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دهدب ،

لماک روط  هب  شیوخ  لامعا  زا  کیره  ياه  یگژیو  یمامت  زا  صخـش ، هک  تسا  ریذپ  ناکما  یتروص  رد  يراک  نینچ  تفگ : دیاب 
هنوگچ وا  لمع  هک  دوش  هّجوتم  و  دنادب ؛ همادا  ادتبا و  زا  ار  لمع  یلوبق  ای  لامک  تّحـص و  عناوم  طیارـش و  همه  ینعی  دـشاب ، هاگآ 
ینوزف لامک و  ای  یهابت  یتساک و  هیام  هچره  و  لاـمعا ؛ زا  کـیره  ینطاـب  عناوم  طیارـش و  ءازجا و  تاـّیلک  زین : .تسا  هتفاـی  ماـجنا 

...و دسانشب  داد  لدع و  يوزارت  رد  ار  لمع  ره  دهد و  صیخشت  ار  تساهنآ 

نایاپ هب  ار  شیوخ  یسرباسح  ده و  درارق  لماک  شجنـس  دروم  ار  دوخ  لامعا  دناوت  یمن  دشاب  هتـشادن  ار  تامولعم  نیا  هاگره  هک 
.دناسرب

يوـس زا  يروـن  هدـمآ و  نوریب  يدنـسپدوخ  رورغ و  ياـیند  زا  هک  یـسک  رگم  دـهد ؟ یم  تسد  ناـسنا  يارب  اـجک  همه  اـهنیا  یلو 
تقیقح ای  دسانشب ، ار  اهزار  نیا  رون  نآ  وترپ  رد  دیوپ و  هار  اه  یکیرات  نایم  رد  نآ  هلیـسو  هب  هک  دشاب ، هدش  تیانع  وا  هب  دنوادخ 

.دهد ماجنا  ّدح  نیرخآ  هب  ار  یسرباسح  دجنسب و  نآ  هب  ار  نتشیوخ  دهد و  صیخشت  درگنب و  ار  شیوخ  یلقع  يوزارت 

هنیمز نامه  ینعی  دشاب ، روظنم  یگتسیاش  نیا  هب  ندیسر  دادعتـسا  طقف  هک  نیا  رگم  درادن ، ار  یماقم  نینچ  یگتـسیاش  یـسک  ره  و 
.تسا هتفهن  یمدآ  ترطف  رد  هک  ییاه 

نتشاد تسد  رد  اه و  هنیمز  ندش  مهارف  ردق  هب  سکره  هک  دشاب  نیا  شدوصقم  رگا  و 

242 ص :

.1/53 یفاصلا ، ریسفت  . 1 - 1

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 273 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_242_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دیامن یسرباسح  یگدیسر و  ار  دوخ  ياه  همانرب  هک  دنک  شالت  دناوت  یم  تخانش  ياهرازبا 

لامعا شجنـس  نازیم و  هب  زاین  اّما  دراد ، تقباطم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  يداقتعا و  ياهرایعم  اب  یبلطم  نینچ  کـش  یب 
.دنک یمن  یفن  ار  ترخآ  رد 

دهاوخ فاعم  ترخآ  نازیم  باسح و  زا  دزادرپب ، دوخ  یـسرباسح  هب  ایند  رد  صخـش  هاگره  هک  تسا  نیا  دوصقم  رگا  لاح  ره  هب 
.تفرگ دهاوخن  رارق  ترخآ  یسرباسح  دروم  دوب و 

اب یتافانم  یلبق  یـسرباسح  و  دنک ؛ یمن  ادع  ام  یفن  یـش ء  تابثا  هک  اریز  دنرادن ، تلالد  بلطم  نیا  رب  تیاور  ود  نیا  تفگ : دـیاب 
.دروآ هاوگ  نآ  فالخرب  ناوت  یم  هکلب  میتفاین ، لامتحا  نیا  رب  يدهاش  و  درادن ؛ يدعب  یسرباسح 

داعم أدبم و  رب  هناگ  هس  تایآ  تلالد 

[ تیانع فطل و  تساوخ و   ] هب یتسه  ياقب  تسا و  دنوادخ  زا  یتسه  دوجو و  زاغآرس  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  هملک  جنپ  نیا  زا 
.دشاب یم  لخاد  ناگژاو  نیا  رد  تشگزاب  هنایم و  نیزاغآ و  ملاوع  یمامت  تسا و  وا  يوس  هب  همه  تشگزاب  دراد و  یگتسب  وا 

يوس هب  ار  تسا  هدـش  هتفیرف  ملاوع  نآ  ياهرویز  هب  هک  ییاـه  لد  دراد و  هطاـحا  ناـهیک  ملاوع  رـسارس  رب  هناـگ  هس  تاـیآ  اـیوگ 
رد ار  دـنوادخ ] هب  تبـسن  هبناج  همه  لماک و  یگدرپسرـس  يربنامرف و  ینعی   ] قلطم مالـسا  تقیقح  ات  دـیامن ، یم  بذـج  دـنوادخ 

.تسا لاعتم  دنوادخ  ملاوع ، نیا  ياهرطخ  زا  ینمیا  هاگهانپ  هناگی  تاجن و  هار  اهنت  هک  دزاس  رادیدپ  صخش  دوجو 

زا شیپ  هبتر _  ظاـحل  زا  ّتیهولا _  ماـقم  هک  دراد  تقباـطم  يونعم  بیترت  اـب  یظفل  بیترت  هک  تسا  نیا  رگناـشن  تاـملک  شنیچ 
ّتیبوبر هبترم  زا  دـعب  ّتیمیحر  ّتیناـمحر و  هبترم  و  يورخا ؛ يویند و  شخب  ود  لـماش  ّتیبوبر  ماـقم  .تسا و  قلطم  ّتیبوبر  ماـقم 

.تسا هقلطم 

داد نتفرگ و  ماـقتنا  نآ : ياـه  هخاـش  زا  تسا و  نآ  لـها  هب  تمحر  ندـیناسر  تماـیق ، ییاـپرب  زا  یلـصا  دوـصقم  هک  نیا  هب  رظن  و 
نوئش زا  هک  تسا _  ناشیا  نانمشد  زا  ندناتس 
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بضغ تسا و  تمحر  نامه  یلـصا  فده  هک  اریز  ددرگ ، یم  لصاح  نآ  تسویپ  هب  بضغ  و  دشاب _  یم  نانآ  هب  تبـسن  تمحر 
.تسین تبوقع  و 

تمکح ياضتقم  ساسارب  هک  يروما  ریاس  تسا ، هدـش  هدـیناجنگ  میحرلا  سدـقم : مسا  رد  ییاهن  فدـه  یلـصا و  دوصقم  نوچ  و 
.دیامن یم  تلالد  هبترم  نیرخآ  رد  اهنآ  هب  کلام ) مسا =(  نیرخآ  اب  اذل  دنام ، یم  یقاب  تسا 

ار اهنآ  نایاپ  يدوعص و  یلوزن و  ریـس  اه و  هدیدپ  زاغآ  دنک ، هجوت  هناگ  هس  تایآ  هب  شنیب  يور  زا  لد و  مشچ  اب  هک  نآ  ره  سپ 
ریـس تقیقح  رد  ءامـسا ، هلیـسو  هب  شراـگدرورپ  هب  وا  درکیور  درگن و  یم  اـهنآ  هب  تبـسن  دـنوادخ  ءامـسا  یّلجت  روهظ و  هنیآ  رد 

هتفایرد ار  ترثک  نیع  رد  تدـحو  هک  تسا  یـسک  هاگن  نیا  تساهنآ و  راک  ماجنا  هناـیم و  زاـغآ و  ظاـحل  زا  تادوجوم  رد  ندرک 
.تسا

244 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 

تناعتسا تدابع و  هرابرد  یشهوژپ 

.میتسرپ یم  ار  وت  اهنت  دبعن ؛» كایإ  »

: دییوگب دیا ، هدش  تمعن  لومشم  هک  ناگدیرفآ  يا  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد 
مان يراکایر و  نودـب  ینتورف و  اب  هناصلاخ و  وت  یگناـگی  هب  رارقا  اـب  يا ؛ هداد  تمعن  اـم  هب  هک  ییادـخ  يا  میتسرپ ، یم  ار  وت  اـهنت 

.(1)« ...میراد يربنامرف  وت  زا  ییوج 

ربارب رد  میهاوخ ، یمن  وت  زا  ار  وت  زج  ینعی : : » دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّماع  قیرط  زا  يربخ  رد  و 
.(2)« دنراد شتسرپ  هنوگ  نیا  دنتسه  رود  وت  زا  هک  ینالهاج  هک  نانچ  مینک  یمن  شتسرپ  ار  وت  يزیچ  يازا  هب  و 

لعاف رب  لوعفم  میدقت  تّلع  تدابع و  ینعم 

هار ینعی : ٌدَّبَعُم ، ٌقیرط  دیوگ : برع  .تسا  ندش  مار  ندرک و  شنرک  هبترم  نیرتالاب  عوضخ و  هلحرم  نیرخآ  تدابع  دیوگ : ّفلؤم 
.هدش هتفاب  مکحم  تخس و  هماج  ینعی : ٍهَدَبَع : وذ  ٌبَوث  .هدش  راومه 

اور تسا  هدرک  تبهوم  ار  نآ _  راثآ  یناگدنز و  یتسه و  لیبق  زا  اه _  تمعن  نیرت  مهم  نیرترب و  هک  یـسک  يارب  زج  تدابع  اذل 
.دشاب یمن 
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(1) .دنا هدش  روآدای  ناروشناد  زا  یخرب  هک  تسا  يریسفت  نیا 

تهج زا  دیاش  معنم ، هب  تبسن  نآ  صاصتخا  میدومن و  نایب  عوضخ  ّللذت و  قلطم  ار  تدابع  هّللا _  هلالج _  هملک  ریسفت  رد  رتشیپ 
یگتسیاش دنوادخ  ریغ  تسین و  راوازـس  تسا  یقیقح  معنم  هک  یـسک  يارب  زج  تدابع  هک  نیا  نایب  دشاب و  لماک  درف  هب  فارـصنا 

کیدزن تشذگ  نیا  زا  شیپ  هک  يریسفت  نآ  اب  ریسفت  نیا  هجیتنرد  دشاب ، یمن  وا  زا  ریغ  یمعنم  عقاو  رد  هک  اریز  درادن ، ار  تدابع 
.تسا مه  هب 

روط هب  هک _  اریز  تسا ، لعف  رب  لوعفم  مُّدقت  تهج  زا  ایوگ  یبلط ، ترهـش  ییوج و  مان  ایر و  زا  زیهرپ  صالخا و  دیحوت و  دیق  اّما 
لـصّتم ریمـض  تروص  هب  ناوتب  هاـگره  دـشاب  ریمـض  رگا  صوصخ  هب  ددرگ ، داـی  لـعف  زا  دـعب  لوعفم  هک  تسا  راوازـس  لومعم _ 

[. دشاب هتشاد  یصاخ  یگژیو  هک  يدراوم  رد  زج   ] تسین بسانم  ندروآ  لصفنم  ریمض  دروآ ،

، تسا رصح  نامه  اجنیا  رد  رت  نشور  همه  زا  هک  تسا  یتاکن  هدنهد  ناشن  لوعفم ، ِندمآ  لعف  زا  شیپ  هک  دوش  یم  مولعم  نیاربانب 
کیرـش میتسرپ و  یمن  ار  وت  زج  هک  میزاس  یم  صوصخم  وت  هب  ار  شتـسرپ  میهد و  یم  صاصتخا  تدابع  هب  ار  وت  هک : انعم  نیدـب 

.مینک یمن 

شتـسرپ لّوا : هنوگ  تساهنآ ؛ هنوگ  ود  ره  هب  یبلط  ترهـش  ییوج و  مان  ایر و  یفن  تدابع و  رد  دـیحوت  صالخا و  يانعم  نیمه  و 
.دشاب تدابع  زا  دوصقم  يرگید  طقف  هک  دنوادخ  ریغ  ندومن 

.دهدب ماجنا  ود  ره  يارب  ار  تدابع  دریگب و  رظن  رد  ار  ود  ره  قولخم  قلاخ و  هک  تدابع  رد  كرش  مود : هنوگ 

ناگدننک شتسرپ  هک  ارچ  .میدومن  هراشا  اهنآ  هب  هّللا  سّدقم  مان  ریـسفت  رد  هک  دراد  یتاجرد  هزیگنا ، فده و  تهج  زا  شتـسرپ  و 
: دنا هنوگ  ود  رب  یّلک  روط  هب 

هک  ] دـنهد یم  رارق  شیوـخ  ياـه  هتـساوخ  هب  یباـی  تسد  هطـساو  هلیـسو و  ار  ّقـح  ترـضح  هـک  دنتـسه  یناـسک  تـسخن : هنوـگ 
يورخا ای  يویند  يونعم ؛ ای  يّدام  ياه  يراوگان  اه و  هتـساوخ  ددرگ _  رود  نانآ  زا  اه  يراوگان  اـی  و  دوش ] هدروآرب  ناـشیاهزاین 

_.

هب ندیسر  دیما  هب  هک   ] تسا راودیما  ای  كانمیب  نامدرم  هجرد  شتسرپ ، هنوگ  نیا 
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[. دننک یم  شتسرپ  ار  يادخ  اه  هتساوخان  زا  ینمیا  ای  اه  هتساوخ 

ار وا  زج  تدابع ؛ زا  دنهد و  یم  رارق  دوخ  شتـسرپ  یلـصا  دوصقم  ییاهن و  فدـه  ار  ّقح  ترـضح  هک  دنتـسه  یناسک  مود : هنوگ 
.دنهاوخ یمن 

تقیقح ایوگ  نیاربانب  .دنیامن  یم  شتسرپ  ار  صاخ  فده  نآ  عقاو  رد  نیشیپ ، هنوگ  و  دنتـسه ؛ یقیقح  ناگدننک  شتـسرپ  نانیا  و 
.دبای یمن  ققحت  مود  هنوگ  نیا  رد  زج  رصح 

یلصا و هاگدید  هک  تسا  راوزس  هدنتسرپ  هک  دراد  هتکن  نیمه  هب  هراشا  دبعن »  » لعف زا  لبق  كایإ »  » ریمـض ندروآ  هک  نیا  رب  نوزفا 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هک  ینارون  مالک  نیا  يانبم  رب  دشاب ، دنوادخ  شنیداینب 

«. مدیدب نآ  زا  شیپ  ار  دنوادخ  هک  نیا  زج  مدیدن  ار  يزیچ  چیه   (1)/ هلبق   َ هّللا ُتیأر  ّالا  ائیش  ُتیأر  ام  »

دنتـسه و دنوادخ  فطل  لومـشم  نانیا  هک  رظنم  نیا  زا  هکلب  نانآ ، ِدوخ  تهج  زا  هن  دراد  یهجوت  ناگدنتـسرپ  هب  دنوادخ  زا  سپس 
.دیامن یم  هجوت  نآ  ریغ  تدابع و  زا  نانآ  لامعا  هب  هاگنآ  دنیوا ، هب  بوسنم 

ندـمآ رتولج  يارب  يرگید  هتکن  دوخ  نیا  .تسا و  مدرم  دـنوادخ و  نیب  یطاـبترا  هلیـسو  دراد و  وا  هب  یگتـسب  هک  هیواز  نیا  زا  زین 
.تسا لوعفم 

پچ تسار و  هب  هجوت  زا  تدابع  ماگنه  هک  تسا  یتشادگرزب  تیشخ و  نانچ  هیام  دنوادخ ، رکذ  نتـشاد  مدقم  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
.ددرگ یم  ناسآ  لهس و  وا  رب  ّتیدوبع  ینیگنس  هک  دزاس  یم  رادیدپ  هدنب  رد  ییورین  دوش و  یم  عنام 

.تسا ینیع  دوجو  اب  نتفای  تقباطم  يزاس و  گنهآ  مه  تسا  مّدقم  دوجو  رد  هک  نآ  نداد  رارق  رتولج  مه  و 

َنِم ٌفئاط  ْمُهَّسم  اذإ  اوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنإ  : » هک دوش  یم  ناطیـش  ياه  شیـالآ  يرود  ببـس  وا  هب  هجوت  دـنوادخ و  داـی  هک  نیا  رب  نوزفا 
ادخ دای  هب  درذگب  نانآ  هب  ناطیـش  زا  ییاه  هسوسو  هاگره  دنراد  اوقت  هک  یناسک  یتسار  هب  »(2) ؛ نوُرِْصبَم ْمُهاذاف  اورَّکَذَت  ناطیشلا 

.دنبای یم  شنیب  نآ  زا  سپ  دنتفا  یم 

رب ...و _  تلاطب  تلفغ و  یتسس و  زا  یناطیش _  ياه  شیالآ  اه و  هسوسو  هاگره  سپ 
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ناج و رد  دنز و  یم  رس  َكاّیإ »  » ِقرشم زا  ّقح  ترضح  لالج  دوش ] وا  ياوغا  فارحنا و  ددصرد  ناطیش  و   ] دنک رذگ  یمدآ  ناج 
.دتفا یم  شبنج  هب  ددرگ و  یم  اّیهم  ّتیدوبع  ّقح  ِندرک  ادا  يارب  هک  دنک  یم  داجیا  یشنیب  ناسنا  لد 

؟ ارچ عمج  نابز  هب 

ای شیوخ  ناظفاح  هک  تسا  يراق  شزومآ  ییامنهار و  تهج  زا  دیاش  تسا  هدمآ  دـبعن »  » ریغلا عم  مّلکتم  تروص  هب  لعف  هک  نیا  و 
حراوج اضعا و  همه  هکلب  شیوخ ، ینطاب  يرهاظ و  ياـهورین  ّساوح و  ماـمت  اـی  درادـب ، روظنم  مه  ار  تعاـمج  زاـمن  رد  نارـضاح 

ار همه  دـنراد ، رارق  یتسه  ناهج  ورملق  رد  هک  ییاه  هدـیدپ  یمامت  ای  و  يوم _  تسوپ و  شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و  زا  دوخ _ 
يانث دمح و  هب  تادوجوم  همه  و  »(1) ؛ ِهِدْمَِحب ُحِّبَُسی  ّالا  یـش ٍء  ْنِم  ْنإ  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  دنیبب ، دنوادخ  هدنتـسرپ 

.دنیوگ یم  حیبست  وا 

هب ار  دوخ  تدابع  هک  يّدـح  هب  دـنیبب  شزرا  یب  ریقح و  کچوک و  ار  شدوخ  هدـنب  تسا  راوازـس  هک : هتکن  نیا  هب  نتخاس  هاگآ  و 
دوش یم  هدهاشم  نامکاح  هب  تبـسن  ایاعر  شور  هویـش و  رد  هک  روط  نامه  دـنادن ، ندرک  هضرع  روخ  رد  قیال و  يدارفنا  تروص 

[. دنراد یم  راهظا  همه  نابز  هب  یعمج و  هتسد  تروص  هب  ار  شیوخ  ياضاقت  تساوخرد و  ای  يرازگساپس  ییوگانث و  هک  ]

گرزب ار  ایند  لها  ایند و  هک  دراد  دوجو  نامدرم  ام  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  یلاح  عضو و  زا  زیرگ  يا  هویش  نینچ  هک  نیا  رب  هفاضا 
.میهد یم  ماجنا  نادنمتورث  نارگناوت و  نارادمامز و  هب  تبسن  ار  ینتورف  تیاهن  میرامش و  یم 

نیا رد  رگم  دناسرب  ار  وا  هب  تدابع  رصح  هک  میـشاب  هتـشاد  وا  هب  تبـسن  یباطخ  نینچ  هک  تسین  دنوادخ  ماقم  قیال  فصو ، نیا  اب 
یسک رضحم  رد  ییوگغورد  زا  ات  میرادب  روظنم  نارگید  رب  ار  صلاخ  يایلوا  هبلغ  میزاس و  لخاد  عمج  نایم  رد  ار  دوخ  هک  ضرف 

.میشاب هدرک  زیهرپ  تسا  هاگآ  اه  لد  زا  هک 

دمح تقیقح  هب  دوبعم  هاگشیپ  رد  هدوشگ و  دنوادخ  دمح  هب  نابز  هک  يا  هدنب  مه  و 
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هکلب دیامنن ، هدنسب  دودحم و  شدوخ  لاح  حالصا  هب  ار  شتّمه  هک  نآ  هتـسیاش  يا  هدنب  نینچ  يارب  تسا ؛ هتفای  روضح  هداتـسیا و 
همه نابز  زا  دزاس و  یم  دراو  نانآ  نیب  ار  نتـشیوخ  اذـل  .دـنک  شالت  مه  دوخ  ینید  ناردارب  لاح  عضو و  حالـصا  تهج  رد  دـیاب 

.دیوگ یم  نخس 

؟ ارچ باطخ ، هب  تبیغ  زا 

ماگنه هب  لماک  هّجوت  بلق و  روضح  تسا  راوازـس  هک : دشاب  هتکن  نیا  هب  هراشا  باطخ ، هب  تبیغ  زا  هیآ  درکیور  رییغت  ببـس  دیاش 
حول رب  دزاس و  يراج  نابز  رب  ار  دـنمجرا  ياه  تفـص  دـنلب و  ياه  مسا  زا  یکی  يراق  هاگره  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، تیاعر  تئارق 
يوـس هـب  يرت  نوزف  ياـقترا  بّرقت و  دوـش و  لـصاح  رتـشیب  قیاـقح ، زا  يرادرب  هدرپ  فـشک و  تلاـح  شیارب  دــیامنب ، شقن  لد 

لیلد و روضح و  هب  تبیغ  ددرگ و  نایع  شیارب  ربخ  هک  دسر  ییاج  هب  ات  دنک  تفرشیپ  مک  مک  دیامن و  ساسحا  شیوخ  راگدرورپ 
.دوش لّدبم  ندرک  هدهاشم  ندید و  هب  ناهرب 

يارب ار  لد  نابز و  هب  هدـننک  توالت  يراق و  هک  تسا  ینآرق  تایآ  نیا  يالاو  هبترم  هب  هجوت  باطخ و  هب  درکیور  هنیمز  اجنیا  سپ 
.دزاس یم  لیان  برق  روضح و  تداعس  هب  دهد و  یم  یگتسیاش  باطخ ، سلجم  هب  دورو 

تسد يرترب  هاگیاج  هب  ات   ] دزادرپب نآ  یناعم  رد  ندیـشیدنا  توالت و  هب  زور  هنابـش  دوش و  تیاعر  مه  رکذ  طیارـش  هک  رتهب  هچ  و 
[. دبای

.دنک یم  ناربج  باطخ  روضح و  تّذل  هب  ار  تدابع  جنر  هک  نیا  رب  نوزفا 

نیا سپ  تسا ؛ یباـیغ  ندرک  هضرع  زا  رت  کـیدزن  شریذـپ  هب  نتـشاد ، میدـقت  ناـگرزب  هـب  يروـضح  ار  زیچاـن  كدـنا و  هیدـه  و 
ربانب دشاب ، یم  رت  کیدزن  یلوبق  هب  ّقح  ترـضح  هاگـشیپ  رد  نارـضاح  يایاده  هک  تسا  نآ  رگناشن  باطخ ، هب  تبیغ  زا  درکیور 

«. متسه ما  هدننکدای  نیشن  مه  نم ؛  (1)/ ینرَکَذ ْنَم  ُسیلَج  انأ  : » تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  هچ  نآ 

همه هشیمه و  هک  يدنوادخ  هاگشیپ  رد  روضح  كرد  ساسحا و  تلاح  هب  ندیسر  يارب  تسا  مزال  هدننک ، توالت  صخش  نیاربانب 
گر زا  درادن و  یتبیغ  تسا و  رضاح  اج 
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.ددنب راک  هب  ار  شیوخ  تّمه  تسا ، رت  کیدزن  ناسنا  هب  ندرگ 

یگدنب تاماقم  تقیقح و 

هتسیاش هک  دبای  یم  یگتـسبلد  یتمظع  اب  مولعم  ِتاذ  هب  دنک ، یم  دای  ار  وا  گرزب  ِتافـص  و  دمح ، ِراوازـس  ِدنوادخ  يراق ، نوچ  و 
.درک تدابع  دیاشن  ار  وا  زج  هک  دهد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  سپ  تسا ، اهراک  رد  وا  زا  یهاوخ  کمک  عوضخ و  تیاهن 

هصرع رد  یگتـسکش  عوضخ و  مییوگ : یم  اجنیا  تشذگ ، هّللا  هملک  ریـسفت  رد  شتـسرپ  ّتیدوبع و  هرابرد  هک  یبلاطم  ساسا  رب  و 
زج هک  درگنب  دسانـشب و  يا  هنوگ  هب  ار  شیوخ  ياـه  یگژیو  ناـسنا  هک  تروـص  نیا  هب  دراد ، یّـصاخ  ماـقم  هاـگیاج و  تخاـنش ،

.دنادن راوازس  دوخ  يارب  ّقح  ترضح  هب  تبسن  شنرک  ینتورف و  تیاهن 

هک ارچ  دـیآ ، یم  تسد  هب  نیَملاـع  هژاو  هب  ّبَر  هژاو  هفاـضا  هّللا و  سّدـقم  هملک  زا  دـنوادخ و  رد  دـمح  رـصح  زا  یتلاـح  نینچ  و 
چیه بوبرم  هدـنب  يارب  جاـیتحا  زاـین و  زا  ریغ  سپ  درادـن ، يزیچ  شدوخ  زا  دـشاب و  یم  شراـگدرورپ  زا  تسه  بوبرم  رد  هچره 

.تسین

دنراد ینتورف  ناموحرم  دنتسه و  تمحر  لومشم  ناگدنب  هک  اریز  دهد ، یم  تسد  یتلاح  نینچ  دنوادخ  هب  تمحر  هفاضا  زا  مه  و 
.تسا نالد  هتسکش  ِرای  دنوادخ  هک 

هماگنه نآ  هب  ندیـسر  ضرعم  رد  سک  ره  هک  اریز  تسا ، لُّلذـت  ینتورف و  لامک  هیام  زین  نیدـلا  موی  هب  کلام  اـی  کـِلَم  هفاـضا  و 
.دنک ینتورف  هجرد  تیاهن  هب  هک  تسا  نآ  راوازس  دش ، دهاوخ  هچ  عقوم  نآ  رد  وا  تشونرس  دناد  یمن  تسا و 

رتـهب دزاـس  یم  هدروآرب  ار  اـهزاین  نآ  هک  دـنوادخ  یهاـنتمان  ياـه  تمعن  دـشاب و  ربخاـب  دوخ  دودـحمان  ياـهزاین  زا  هک  نآ  ره  و 
هناـگ جـنپ  فاـصوا  رد  ار  شیوـخ  رظن  هـک  یماـگنه  هژیوـب  دوـب ، دـهاوخ  رت  نوزف  شیگدـنب  تیدوـبع و  ماـقم ؛ نـیا  رد  دسانـشب ،

.دیامن لماک  تسا  هدش  دای  هناگ  هس  تایآ  رد  هک  شراگدرورپ 

دنوادـخ صوصخم  ار  اهنآ  دـیامن و  یفن  تانکمم  همه  زا  ار  لاـمک  هنوگره  هک  تسا  ادـخ  ِدـیحوت  ماـقم ، نیا  هلحرم  نیرتدـنلب  و 
مان هک  ددرگ  نایامن  مولعم و  ًالماک  وا  يارب  ات  دسانـشب ، اّربم  هّزنم و  زاین  یتساـک و  هنوگره  زا  ار  ییاـیربک  سدـق  تحاـس  دـنادب و 

.تسین هتسیاش  هدنبیز و  وا  نامرف  هب  ای  دنوادخ  هب  تبسن  زج  شنرک  عوضخ و 
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لد رد  یگدنب  هاگیاج 

...و رـس  مشچ و  رد  نآ  راـثآ  دـنمان و  یم  عوشخ  عوضخ و  تلاـح  ار  نآ  هک  تسا  یّـصاخ  هاـگیاج  ماـقم و  لد  رد  ار  یگدـنب  زین 
.دوش یم  نایامن 

ندرک مخ  عوکر  تلاح  ات  ار  رمک  ندروآ و  ورف  ار  ادص  ندروآ و  نییاپ  ار  اه  هناش  و  ندنکفا ؛ ریز  هب  ار  رس  نتفرگ و  ورف  ار  مشچ 
یبلق رما  نامه  اهنآ  حور  هشیر و  هک  تسا  يرهاظ  عوضخ  ینتورف و  اهنیا  همه  نداهن ، نیمز  رب  ار  هدجـس  عضاوم  ریاس  یناـشیپ و  و 

.تسا یگدرپس  لد  و 

شریذپ و دشاب ، عضاخ  شلد  سکره  هک  دراد  یصاخ  ّتیعقوم  هاگیاج و  زین  دوبعم ، تاروتـسد  شریذپ  میلـست و  ماقم  رد  یگدنب 
ره .ددنب و  یم  راک  هب  تسا  هدش  هتساوخ  وا  زا  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  تاروتسد  تسه و  وا  رد  يدنوادخ  ماکحا  هب  تبسن  يربنامرف 

.دنا هدیمان  تعاط  ِماقم  ار  ماقم  نیا  .دریذپ و  یمن  ار  اهنآ  دنز و  یم  زابرس  تاروتسد  يارجا  زا  دراد  یشکرس  هک  نآ 

نتفگ نخس  عقوم 

نوچمه دوبعم _  هب  بوسنم  ياه  ناکم  رد  نتفاـی  روضح  تقو  رد  قح و  ياـیلوا  رـضحم  رد  زین  دوبعم ، اـب  نتفگ  نخـس  ماـگنه  و 
.دراد یّصاخ  هاگیاج  شور و  یگدنب  وا _  هناخ 

، دـشاب هتـشاد  عوضخ  ّقح ، يایلوا  دزن  روضح  ماگنه  اهنآ و  هب  نداد  شوگ  ندینـش و  ای  نآرق  تایآ  توالت  عقوم  سکره  نیاربانب 
 ِ هّللا ِلوُسَر  َدنِع  ْمُهَتاوْصأ  َنوُّضُغَی  َنیذَّلا  َّنإ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، نتورف  عضاخ و  دنوادخ  هب  تبـسن  تقیقح  رد 

ورف ادـخ  لوسر  دزن  ار  دوخ  ياهادـص  هک  نانآ  یتسار  هب  »(1) ؛ میِظَع ٌرْجأ  ٌهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  يوقتلل  ْمَُهبولَق    ُ هّللا َنَحَتما  َنیذـّلا  َکـئلوُأ 
.تسا گرزب  شاداپ  شزرمآ و  نانآ  يارب  .تسا  هدومن  صلاخ  اوقت  يارب  ار  ناشیاه  لد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  دنروآ ، یم 

يارب هک  دـنراد  يا  هژیو  هاگیاج  ماقم و  زین  ...و _  زامن  دـننام  دوش _  یم  هتفگ  تدابع  اـهنآ  هب  صاـخ  ياـنعم  هب  هک  یلاـعفا  رد  و 
.تسا هدش  رّرقم  دنوادخ  شتسرپ 

راثآ و کچوک و  گرزب و  هاتوک و  دنلب و  ياه  هبعش  اه و  هخاش  ار  تاماقم  نیا  زا  کیره  و 
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.تسا ییاه  هیاریپ 

و : » مینک یم  لقن  ار  نآ  زا  یلصف  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرـصب  ناونع  ثیدح  رد  قوف  بلاطم  زا  ییاه  هشوگ 
: تسا زیچ  هس  یگدنب  تقیقح 

ار ناگدنب  هک  اریز  دنادن ؛ دوخ  کلم  ار ، تسا  هدرپس  وا  هب  هداهن و  شرایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتورث  لام و  هدنب ، هک ] نیا  تسخن : ]
.دنناسر یم  فرصم  هب  تسا  هتشاد  رّرقم  وا  هک  یهار  ره  رد  دنناد و  یم  دنوادخ  ِنآ  زا  ار  ییاراد  لام و  هکلب  تسین ، یکلم 

[. تسا دنوادخ  تسد  هب  اهراک  همه  هتشر  رس  هک  دشاب  هتشاد  رواب  و   ] دشیدناین يریبدت  شدوخ  يارب  هدنب  هک ] نیا  مود : ]

.دشاب هدوب  دنوادخ  یهاون  زا  زیهرپ  تاروتسد و  زا  يربنامرف  تعاط و  ریسم  رد  هدنب  ششوک  راک و  یمامت  هک ] نیا  موس : ]

ادـخ هار  رد  لام  تخادرپ  قافنا و  دـنادن ، تسا  هدـش  هدرپس  وا  هب  هک  یتورث  رایتخا  بحاص  کلام و  ار  شدوخ  هدـنب  هاـگره  سپ 
.دوب دهاوخ  ناسآ  شیارب 

.دوش یم  ناسآ  لهس و  شیارب  ایند  ياه  يراوگان  اه و  یتخس  یمامت  دنادن ، شیاهراک  ّربدم  ار  شدوخ  نوچ  و 

نتخادرپ يارب  رگید  دهد ، رارق  وا  ینامرفان  زا  نتسج  يرود  دنوادخ و  نامرف  ندرب  راک  هب  رد  ار  شیوخ  شالت  یعس و  هدنب  رگا  و 
.درادن تصرف  اهنآ  هب  تبسن  ندیلاب  یشورفرخف و  مدرم و  اب  شکمشک  هب 

هدنب رظن  رد  نامدرم  ناطیـش و  ایند و  هدنبیرف  ياه  هولج  رگید  درادـب ، یمارگ  رما  هس  نیا  هب  ار  شا  هدـنب  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  سپ 
دیوج یمن  ار  مدرم  دزن  هاج  تّزع و  يزارفرس و  دنک و  یمن  لابند  یبلط  نوزف  تاهابم و  رخف و  روظنم  هب  ار  ایند  دیامن و  یم  زیچان 
نیلّوا نیا  .دزاس و  یمن  هاـبت  یگدوهیب  هب  ار  شراـگزور  و  درامـش ] یم  شزرا  اـب  مهم و  ار  دـنوادخ  دزن  تّزع  يدـنموربآ و  هکلب  ]

.(1)« ...تسا ناگشیپاوقت  هجرد 

همه رادرایتخا  کلام و  وا  هک  تسا  ّقح  ترـضح  تفرعم  راثآ  نوئـش و  زا  دنادب ، دنوادخ  کلم  ار  شیوخ  ییاراد  هدـنب  هک  نیا  و 
.تسا ءایشا 

نوچمه عقاو  رد  ییاراد ، ندرک  فرصم  ادخ  هار  رد  و  قافنا ، ندش  ناسآ  لهس و 
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زا زین  تسا  هدرک  نّیعم  رّرقم و  دـنوادخ  هک  یبوچراـهچ  رد  ّتیفیک و  ناـمه  هب  لاـم  فرـصم  .تسا  نیـشیپ  تـفرعم  زا  يا  هخاـش 
.تسا هخاش  نیا  جیاتن  تارمث و 

دراد ّتیـشم  هنوگره  هک  تسا  دـنوادخ  قلطم  ّتیبوـبر  تخانـش  تفرعم و  شا  هشیر  ندرپـس ، دـنوادخ  هب  ار  شیوـخ  روـما  ریبدـت 
ندش هتخیگنارب  یگدنز و  گرم و  نایز و  دوس و  درادن ، يا  هرهب  چیه  یبوبر  تافص  زا  هدنب  دنک و  یم  ریبدت  تیبرت و  ار  ناگدنب 

.تسا لاعتم  دنوادخ  هنامیکح  ریدقت  ریبدت و  هب  همه  تسین و  شدوخ  ریبدت  ریدقت و  رایتخا و  رد  تمایق ، رد 

.تسا دوبعم  ياه  نامرف  شریذپ  دایقنا و  ماقم  وا ، ینامرفان  زا  زیهرپ  دنوادخ و  تاروتسد  ماجنا  هب  نتخادرپ 

.مییوج یم  يرای  وت  زا  طقف  و  ُنیِعَتْسَن ؛» َكاّیا  «و 

گنرین ندینادرگ  زاب  تنانمشد و  رورش  عفد  رب  و  وت ، شتسرپ  تعاط و  رب  ینعی ] : »] تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد 
.(1) [« مییوج یم  يرای  وت  زا  اهنت   \ يا هداد  نامرف  هچ  نآ  رب  يرادیاپ  رب  نانآ و  ياه 

تناعتسا يانعم  حیضوت 

تخـس و ياهراک  صوصخرد  کمک  تساوخرد  ای  ارهاظ  اجنیا  رد  .تسا و  يراک  ماجنا  يارب  نتـساوخ  يرای  لصا  رد  تناعتـسا ؛
رذـح رب  هچره  زا  زیهرپ  يرود و  هلمج  زا  دریگ و  یم  رارق  ناـسنا  تساوخ  دروـم  هک  ییاـهراک  همه  یّلک  روـط  هب  اـی  تسا و  مهم 

.تسا مزال  نآ  زا  ندوب 

تدابع و ماجنا  صوصخرد  نتـساوخ  يراـی  اـّما  .دـناسر  یم  ار  مومع  قلعتم  فذـح  هک : تسا  فورعم  هدـعاق  ساـسارب  ضرف  نیا 
اه هتـساوخ  ریاس  هب  تبـسن  تهج  نیا  زا  ...و _  بلق  روضح  صالخا و  لیبق  زا  نآ _  ینطاب  يرهاظ و  طیارـش  فیاـظو و  تیاـعر 

.تسا هدش  دای  تدابع  ناونع  زا  سپ  هلصافالب  هک  دراد  ناحجر 

.تسا رت  تسرد  اهراک ) همه  رد  نتساوخ  يرای  لّوا =(  لامتحا  ایوگ 
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تناعتسا تدابع و  رصح 

یم ّبر  مسا  رد  دیحوت  هجیتن  لاعتم  دنوادخ  هب  نتـساوخ  يرای  راصحنا  .دـناسر و  یم  ار  رـصح  نیـشیپ ، هلمج  دـننام  زین  هلمج  نیا 
.تسا عفانلا » راّضلا و  : » دنوادخ مسا  ود  لماش  ّبر ، يانعم  هرتسگ  هک  هتشذگ  نایب  حیضوت و  نامه  هب  دشاب 

زج هک  نآ  لاح  دهاوخ و  یم  يرای  يرگید  زا  هنوگچ  تسین ، اتکی  دنوادخ  زج  یـشخبدوس  روآ و  نایز  دناد  یم  هک  یـسک  نوچ 
؟ دشاب یمن  وا  زج  یشخب  تاجن  هاگزیرگ و  نمأم و  هاگهانپ و  هدنهد و  هانپ  چیه  دبای و  یمن  يا  هدننک  اطع  دنوادخ 

رـصح نآ  هب  ندیـسر  نودـب  تسا و  راوـشد  لـمع  لاـح و  رد  نآ  هب  یباـیتسد  و  تسا ؛ هدـیچیپ  ملع  هـصرع  رد  دـیحوت ، نـیا  هـتبلا 
یسک زا  هک  دهدب  لامتحا  ای  دشاب  هتـشاد  رواب  لد  رد  هاگره  هک  اریز  تسا ، وگغورد  نآ  هدننکراهظا  سپ  تسین ، لماک  تناعتـسا 

دنوادخ زا  وا  تناعتـسا  دیحوت  دناسرب ؛ يرای  وا  هیلع  ای  دیامن و  شیرای  دناوت  یم  دنوادخ  زا  ریغ  دریگب و  يرای  دناوت  یم  يزیچ  ای 
.دوب دهاوخن  لماک 

عاونا نیرت  مهم  زا  ندناسر  يرای  هک  اریز  دراد ، رارق  ّبر  مسا  هعومجم  ریز  هک  تسا  معنم  مسا  رد  دیحوت  تاّیئزج  زا  دیحوت  نیا  و 
.تسا یبوبر  ياه  یگژیو  نوئش و  زا  ندیشخب ، تمعن  یّلک  روط  هب  دشاب و  یم  اه  تمعن 

تدابع ندـش  دای  رتولج  ِللع  نایب  نمـض  هک  دراد  رظن  رـصح _  نیا  يراوشد  ینعی  هدـش _  داـی  بلطم  هب  زین  ییاـهب  خیـش  راـتفگ 
اّما دبای ، یم  ققحت  نآ  هب  مالسا  هک  تسا  يزیچ  نیتسخن  دنوادخ ، هب  تدابع  صاصتخا  کش  یب  : » تسا هدومرف  تناعتسا  هب  تبسن 
هک دوب  نیمه  راوازس  نیاربانب  دیآ ، یم  دیدپ  نید  رما  رد  لماک  يراوتسا  زا  سپ  دنوادخ ، هب  نتساوخ  يرای  تناعتـسا و  صیـصخت 

.(1)« دوش دای  تدابع  زا  دعب 

ّصاـخ تافـص  رکذ  زا  سپ  هک  اریز  دزاـس ، یم  زاـین  یب  ار  اـم  نآ  دـننام  هیجوـت و  نیا  زا  مـالک ، يازجا  ناـیم  طـبر  هب  هّجوـت  هتبلا 
تالمج و يارب  يریگ  هجیتن  نوچمه  نیرت و  مهم  هک  تدابع _  هب  صاصتخا  هک  هدوب  بساـنم  رخآ _  تفـص  هژیو  هب  دـنوادخ _ 

.تسین دنوادخ  زج  یشتسرپ  هتسیاش  چیه  هک  تسا  حضاو  نوچ  .دوش  دای  تسا _  نآ  زا  شیپ  هناگ  هس  تایآ 
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ناشن يارب  یتهج  تسا و  نوئـش  ریاس  فیدر  رد  نآ  هبتر  یلو  تسا ، یبوبر  نوئـش  زا  هچرگ  دـنوادخ ، هب  تناعتـسا  صاصتخا  اـّما 
.تسا رت  نشور  رتشیب و  نآ  یگتسویپ  طابترا و  تیاده  تساوخرد  هب  هکلب  درادن ، دوجو  نآ  یگژیو  نداد 

نیرت و مهم  تدابع  نوچ  مینک ، ضرف  اهراک  همه  رد  نتسج  يرای  ینعی : میهد  میمعت  ار  تناعتسا  قلعتم  هاگره  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
.دراد تیولوا  شندش  دای  رتولج  سپ  میهاوخ ، یم  يرای  نآ  ماجنا  يارب  هک  تسا  يراک  نیرترب 

شدوخ رطاخ  هب  هک  يراک  نآ  دوش و  یم  هتـساوخ  شدوخ  ریغ  يارب  تناعتـسا  زاب  میهد ، صاصتخا  تداـبع  هب  ار  تناعتـسا  رگا  و 
يذ شیادـیپ ، دوجو و  ظاـحل  زا  هک  دـنچره  تسا ، رتراوازـس  نداـتفا  شیپ  هب  دراد و  يرتـشیب  تفارـش  تداـبع ) تسا =(  بوـلطم 

.دیآ یم  دیدپ  همّدقم  زا  دعب  همدقملا 

ياه هنیمز  هک  دـشاب  نیا  تسا  هدـش  دای  شتداـبع  ندومن  رـصحنم  زا  سپ  دـنوادخ  زا  نتـسج  يراـی  ِرـصح  هک  نیا  تهج  دـیاش  و 
.دربب نیب  زا  دوش ، یم  ضراع  دنوادخ  تدابع  ياعدا  ماگنه  هب  يراق  صخش  رد  هک  ار  يدنسپدوخ  بجع و 

ره زا  ار  دوخ  ناگدنب  ات   ] دراد ّتیبوبر  رد  دنوادخ  هک  یلالقتسا  نامه  تسا  تدابع  داجیا  رد  هدنب  ندوب  لقتسم  مهوت  عفد  يارب  ای 
[. دننادب راگدرورپ  هب  دنمزاین  تهج 

ضیوفت ربج و  نالطب  رب  هیآ  تلالد 

یم دودرم  ار  ضیوـفت  هیرظن  نآ  مود  شخب  دـنک و  یم  لـطاب  ار  ربـج  هدـیقع  هیآ  نیا  لّوا  شخب  هک  تسا  نشور  تـقیقح  نـیا  و 
رب اهنآ  لالدتسا  یلو  تسا ، حیحص  همیرک  هیآ  نیا  هب  رگید ، بتکم  یتسردان  رب  بتکم  ود  نیا  زا  کیره  ناوریپ  لالدتسا  دیامن و 

شیوـخ يادـخ  زا  ار  نآ  هدـنب  تـسا و  دـنوادخ  زا  ندرک  يراـی  .تـسا و  تسرداـن  لـطاب و  ناـشدوخ  بـتکم  بهذـم و  تـحص 
.دومن یمن  اضاقت  ار  نآ  هنرگ  تسین و  شرایتخا  رد  شدوخ و  تسد  هب  سپ  دنک ، یم  تساوخرد 

رابجا هب  هک  نیا  هن  تسوا  هدننک  يرای  دنوادخ  دهد و  یم  ماجنا  ار  يرگید  راک  ره  ای  ادخ  شتـسرپ  دنوادخ  يرای  هب  هدنب  نیاربانب 
[. دیامن رایتخا  یب  يراک  ماجنا  رد  ار  هدنب  و   ] دزاس رادیدپ  هدنب  رد  ار  یلمع 
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هملک هکلب  دـیامن ، یم  یفن  ار  ضیوفت _  ربـج و  شیارگ _  ود  ره  هروس  هیقب  هک  ناـنچ  دـنک ، یم  یفن  ار  ربـج  زین  هیآ  مود  شخب 
شتـسرپ تسیاب  یم  لعفلاب  دوبعم  هک  اریز  دراد ، تلالد  ود  ره  یفن  رب  تشذـگ  نآ  يانعم  هب  تبـسن  هک  یحیـضوت  اـب  هّللا  سّدـقم 

دنـشاب زاین  یب  وا  هب  تبـسن  دنیامن و  لمع  وا  زا  لقتـسم  ناگدنب  هک  نآ  و  دتـسرپب ، ار  وا  رایتخا  يور  زا  هک  دشاب  هتـشاد  يا  هدـننک 
.دوب دهاوخن  قلطم  دوبعم 

نیا هب  رظن  .تسین و  زاین  یب  شراگدرورپ  زا  یتهج  چـیه  رد  بوبرم  هک  اریز  دـنک ، یم  یفن  ار  ضیوفت  نیملاـعلا » ّبر   » ناونع زین :
.تسا یفتنم  مه  ربج  دریگ ، یم  رارق  ّتیبوبر  ناونع  تحت  هک  تسا  ینوئش  زا  بوبرم  هب  نداد  رایتخا  هک 

رگا و  دنام ، دهاوخ  مامتان  صقان و  تمحر  دـنکن  اطع  رگا  هک  تسا  ّتینامحر  تمحر  زا  یـشخب  بوبرم  هب  نداد  رایتخا  هک  نانچ 
.تفای یمن  ققحت  دنوادخ  زا  یتمعن  چیه  لامک  ماود و  شیادیپ و  دوب ، یم  لقتسم  شیوخ  ياهراک  ماجنا  رد  هدنب 

ناگدنب یمامت  دوب ، یمن  ناگدنب  رایتخا  رد  اهنآ  ماجنا  رگا  هک  تسا  ّتیمیحر  تمحر  ياه  هزیگنا  ای  راثآ  زا  همه  کین  ياهراک  و 
ای کلام  هب  ّقح  ترضح  ات  تشادن  یموهفم  انعم و  ازج  یسر و  باسح  نید و  رگید  دندوب و  ناسکی  يورخا  تمحر  قاقحتسا  رد 

.ددرگ فوصوم  زور  نآ  ندوب  کلم 

تناعتسا مزاول  طیارش و 

دشاب و هتشادن  ار  يراک  ماجنا  ناوت  ییاهنت  هب  دشاب و  يرای  دنمزاین  صخش ، هک  تسا  بسانم  هدیدنسپ و  ییاج  رد  نتـساوخ  يرای 
: تسیاب یم  دوش  یم  زارد  شیوس  هب  هک  يرای  ِتسد  نآ 

.دشاب هاگآ  وا  ییوج  کمک  لاح و  عضو و  زا  ( 1

.دزاس هدروآرب  ار  شا  هتساوخ  دنک و  يرای  ار  وا  دناوتب  ( 2

.دزرون لخب  ندناسر  يرای  رد  هک  دشاب  تسد  هداشگ  هدنشخب و  ( 3

.دزاس هدروآرب  ار  ناگدننک  تساوخرد  ياه  هتساوخ  ( 4

هدروآرب ار  يو  هتـساوخ  هک  دـناوتن  ای  تسا ، هتـساوخ  کمک  وا  زا  هک  دـنادن  ای  دـشاب ، هاگآان  ییوج  کـمک  لاـح  زا  رگا  هک  اریز 
هب تبسن  يرظن ، گنت  لخب و  ببس  هب  ای  دزاس ،
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.دوب دهاوخ  هدوهیب  وغل و  وا  زا  نتساوخ  يرای  تقیقح  رد  دشاب ؛ انتعا  یب  ناراتساوخ  ِشهاوخ  هب  ای  دنکن ، ناسحا  نادنمزاین 

شیاین اعد و  تقیقح  هک  شهاوخ _  اضاقت و  حور  تسا ، عمج  دنوادخ  رد  طیارـش  نیا  هک  دنادب  ییوج  کمک  صخـش  هاگره  و 
.ددرگ یم  راتفر  نابز و  هب  زاین  هتساوخ و  راهظا  هیام  دوش و  یم  هتخیگنارب  وا  دوجو  رد  تسا _  تساوخرد  و 

شیراشفاپ رارصا و  رتدیدش و  وا  قایتشا  تساوخرد و  تلاح  دشاب ، رت  نایامن  راتساوخ  رظن  رد  رت و  يوق  اه  هتسناد  نیا  هچره  سپ 
هب .تسا و  رت  مزال  شندرک  اضاقت  نتـساوخ و  دشاب  رت  نوزف  هدـننک  تساوخرد  ِزاین  هچره  .دوب و  دـهاوخ  رتشیب  شتّمه  رت و  نوزف 

.تسا شیاین  اعد و  نیداینب  ساسا  اهنیا  یّلک  روط 

257 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 288 

http://www.ghaemiyeh.com


میقتسملا طارصلا  اندها 

هراشا

.يامرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 

نیا هب  عجار  هک  تسا  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رابخالا و  یناعم  باتک  رد 
؛ شاب نومنهر   (1)، دـناسر یم  وت  تشهب  هب  دوش و  یم  متخ  وت  یتسود  هب  هک  یهار  نآ  رب  يرادـیاپ  هب  ار  اـم  ینعی : : » دـندومرف هیآ 

یهابت ببس  هک  یـصخش  ءارآ  هب  لمع  زا  دراد و  یم  زاب  تسا _  يدوبان  تسکـش و  هیام  هک  اه _  سوه  يوریپ  زا  ار  ام  هک  یهار 
.(2)« دوش یم  عنام  تسا 

نآ تکرب ]  ] هب نامرمع  هتـشذگ  ياهزور  رد  هک  یقیفوت  ینعی : : » دندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  و 
.(3)« مینک تعاطا  وت  زا  نانچ  مه  زین  رمع  هدنیآ  رد  ات  زاس  راگدنام  میا  هتشاد  يربنامرف  وت  زا 

؟ تسیچ تیاده 

دـصقم هب  هاوخ  دشاب و  مأوت  هتـساوخ  هب  ندیـسر  اب  هاوخ  تسا ، هنایفخم  مارآ و  ندنایامن  نداد و  ناشن  هار  تیاده ؛  دیوگ : ّفلؤم 
: مود لاثم  طارِّصلا و  ُهادَه  لّوا : لاثم   ] .دبای يّدعت  ّرَج  فرح  هلیـسو  هب  ای  دوش  يّدعتم  مود  لوعفم  هب  دوخ  يدوخ  هب  هاوخ  دـسرن و 

[. طارِّصلا یلإ  ُهادَه 
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ار ریـسم  ِنداد  ناشن  ییاـمنهار و  قلطم  ناوت  یم  هجیتنرد  تسا ، دـیاز  مه  هناـیفخم  مارآ و  دـیق  مییوگب : رگا  تسین  تقیقح  زا  رود 
نوریب رد  شرثا  نوچ  دنکن ، راتفر  نآ  قبط  دباترب و  رـس  ییامنهار  شریذپ  زا  هدنوش  تیاده  صخـش  هاگره  یلو  .دـناوخ  تیادـه 
.دشاب تیاده  رگید  يانعم  دصقم  هب  ندیناسر  هک  نیا  هن  تسا  هدوبن  یتیاده  ایوگ  ددرگ و  یم  ضرف  رثا  یب  راکنا  دوش  یمن  رهاظ 

: دـنیوگ یم  نارگید  اّما  تسا  زاجح  لها  شیوگ  نیا  .مدیناسانـش  وا  هب  ار  هناـخ  ینعی : ًهیادِـه ، َتیبلا  ُُهتیَدَـه  : » تسا هتفگ  يرهوج 
.(1)« تسا هدرک  تیاکح  شفخا  ار  بلطم  نیا  .مدش  نومنهر  هناخ  هب  هّداج و  هب  ار  وا  ینعی : راّدلا ، یلإ  ِقیرَّطلا َو  یلإ  ُُهتیَدَه 

[ راگنا  ] هک اریز  یلوق : هب  .دعلب و  یم  ار  نارذگهر  هّداج  ییوگ  دشاب ] یم  اذغ  ندـیعلب  يانعم  هب  لصا  رد  و   ] تسا هّداج  طارـص : و 
.دنعلب یم  ار  هّداج  نارذگهر ،

.دشابن نآ  رد  يژک  هک  تسا  نآ  میقتسم ، و 

هب تسا ، ندرک  اـطع  دـنوادخ ] يوس  زا   ] تسرد هار  تیادـه ، زا  دوصقم  اـجنیا  رد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  قوـف  تیاور  ود  زا 
مزاوـل نوئـش و  زا  هک  اریز  دـنیوگ ، یم  قـیفوت  نآ  هب  دوـش و  لـصاح  نآ  رثا  رب  ریـسم ، رد  ندـنام  هدـنیاپ  نتـسویپ و  هک  يا  هنوـگ 

زا هک  تسا  یعنام  تهج  زا  ای  ناصقن و  یتساک و  ببس  هب  ای  درازگن ، ریثأت  لمع  رد  هاگره  هک  تسا  لمع  رد  يرازگریثأت  تیاده ،
.دراد یم  زاب  يرازگریثأت 

ندـش نومنهر  یهاگ  قیفوت و  هب  یهاگ  تسا ، شخبرثا  ِلماک  ِتیادـه  نک ) تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  اعد =(  زا  دوصقم  نوچ  و 
يوریپ نآ  زا  شبحاص  درازگن و  ریثأت  لمع  رد  رگا  تیاده  هک  اریز  تسا ، هدـش  ریبعت  نآ  زا  ریـسم ، رد  يرادـیاپ  هار و  تمزالم  هب 
صخش زا  شهانگ  ریصقت و  دنکن  راتفر  نآ  قبط  هک  يا  هتفای  تیاده  صخـش  هک  دشاب ، شدوس  زا  شیب  شنایز  ررـض و  اسب  دنکن 

نآ زا  شیپ  دوش  یم  هدیزرمآ  لهاج  هانگ  داتفه  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح  رد  هک  نانچ  تسا ، رتشیب  نادان 
.(2)« ددرگ هدیزرمآ  ملاع  هانگ  کی  هک 

ییاج رگا  .تسا و  تیاده  دنمزاین  لاح  ره  تقو و  ره  هدنب  هک  اریز  تسین ؛ يزاجم  نآ ، رب  رارمتسا  يرادیاپ و  هب  تیاده  ریـسفت  و 
ربمایپ ماقم  هب  تبسن  دیاش  دوش  ضرف  زاجم 
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.تسا هدش  عمج  ترضح  نآ  يارب  میقتسم  طارص  هب  تیاده  عاونا  همه  هک  دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

نآ فاصوا  طارص و 

يور هدایز  ولغ و  زا  هک  تسا  يا [ هویـش  هار و   ] نآ ایند  رد  میقتـسم  طارـص  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثیدـح  رد 
تـشهب يوس  هب  نانمؤم  هاگرذگ  هار و  ترخآ : رد  .دشاب و  هدوب  يراوتـسا  یتسار و  ّدح  رد  رتارف و  ییاسران  یهاتوک و  زا  رتورف و 

.(1)« تسا

تفرعم يوس  هب  هار  نامه  میقتسم ] طارص  : »] دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخالا  یناعم  باتک  رد  و 
مزال و وا  زا  يرادربنامرف  هک  تسا  یماما  ایند  ِهار  .ترخآ  رد  رگید  هار  اـیند و  رد  هار  کـی  تسا : طارـص  ود  نآ  .تسا و  دـنوادخ 

يور لپ  ترخآ  رد  هک  طارص  نآ  رب  ددنب  راک  هب  دریذپب و  ار  شیاهدومنهر  دسانـشب و  ار  وا  ایند  رد  سکره  هک  دشاب ، یم  بجاو 
ِشتآ رد  دزغل و  یم  طارـص  زا  شمدـق  ترخآ  رد  دسانـشن ، ار  وا  ایند  رد  هک  یـسک  اّما  .تشذـگ  دـهاوخ  یتحار ] هب   ] تسا مّنهج 

.(2)« درک دهاوخ  طوقس  خزود 

.(3)« تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  طارص ؛ زا ] دوصقم  : »] دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

.تسا هدش  ریسفت  ، (4)« ماما تخانش  : » يربخ رد  و 

.(5)« میقتسم طارص  مییام  : » دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و 

نآ تخانـش  ناـنمؤم و  ریما  : » دـندومرف میقتـسم  طارـص  ریـسفت  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  تیاور  هب  و 
لاعتم دنوادخ  لوق  رد  تسا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  میقتـسم ، طارـص  زا  دوصقم  هک  نیا  رب  لیلد  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

ام دزن  دـمح ) هروس  اـی  ظوفحم  حول  باـتکلا =(  ّما  رد  وا  هک  یتـسار  هب  و  »(6) ؛ میکح ٌِّیلََعل  انیَدـَل  ِباتکلا  ِّمُأ  یف  ُهَّنإ  َو   » هک هدـمآ 
طارصلا : » ریبعت رد  دمح ) هروس  باتکلا =(  ّما  رد  هک  نیا  .تسا  راوتسا  هیاپدنلب و 
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.(1)« دشاب یم  نانمؤمریما  « میقتسملا

نتفر الاب  لاس  رازه  دومرف : درک و  فیصوت  ار  طارص  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  : » دیوگ هک  هدروآ  تیاور  صفح  زا  دوخ  دنـس  هب  و 
.(2)« تسا حّطسم  لاس  رازه  ندمآ و  دورف  لاس  رازه  تسا و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .مدیسرپ  طارص  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  نادعُـس  زا  و 
هدایپ و یعمج  بسا و  نتخات  دننام  یخرب  دننک و  یم  روبع  نآ  زا  قرب  ناسب  یخرب  تسا ، رت  هدنرب  ریـشمش  زا  رت و  کیراب  يوم  زا 

یم او  ار  یـشخب  دریگ و  یم  ار  اهنآ  زا  یـشخب  شتآ  هک  يروط  هب  دنرذگ  یم  نآ  هب  هتخیوآ  يا  هّدع  ندیزخ و  تلاح  هب  یهورگ 
.(3)« دراذگ

بـسانم هک  دبلط  یم  يرتشیب  طسب  حرـش و  ددرگ ، لماش  ار  رابخا  نیب  عمج  هک  يا  هنوگ  هب  طارـص  هب  عجار  قیقحت  دیوگ : ّفلؤم 
.دراد یناوارف  ياه  هخاش  تسا و  یّمهم  ساّسح و  عوضوم  نیا  هک  ارچ  میروایب ، اجنیا  تسا 

: میزادرپ یم  نآ  هب  تسا _  هنایم  تسرد و  ریسم  هب  امنهار  هک  دنوادخ _  يرای  قیفوت و  هب 

نید ینعی  ایند  رد  طارص 

طارص يرهاظ  يانعم  حیضوت  .تسا  حیحـص  ود  ره  هک  یقیقح  يانعم  کی  دراد و  يرهاظ  يانعم  کی  اه  هژاو  هنوگ  نیا  کش  یب 
ار اهنآ  تفای و  تسد  دصاقم  نآ  هب  ناوت  یم  اهنآ  طسوت  طقف  هک  دراد  ییاه  همّدقم  اه و  هلیسو  ناسنا ، دصاقم  زا  کیره  هک : نیا 

.دنناوخ یم  نآ  دننام  و  هار ) قیرط =( 

.تسا وراد  فرصم  رامیب ؛ يدوبهب  ِهار  .تسا و  تراجت  تورث ؛ ندروآ  تسد  هب  ِهار  دنیوگ : یم  لاثم  ناونع  هب 

اب زج  تسوا  دصقم  هک  یّلحم  هب  ناسنا  هک  روط  نامه  نوچ  تسا ، نشور  دراوم  لیبق  نیا  رد  ییاه  هژاو  نینچ  ندرب  راک  هب  بسانت 
، دیسر دهاوخن  نآ  تفاسم  هار و  ندومیپ 
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.تفای دهاوخن  تسد  اه  هتساوخ  نآ  هب  تامّدقم ، لئاسو و  نآ  ندومیپ  اب  زج  نینچ  مه 

نامه هب  هتـساوخ  هب  ندش  لیان  رد  دـبای  ققحت  هطـساو  نیا  يازجا  زا  کیره  دنـشاب و  یم  وا  دـصقم  ناسنا و  نیب  هطـساو  اهنیا  سپ 
.ددرگ یم  رت  کیدزن  یناکم  ِدصقم  تفاسم ، زا  یشخب  ندومیپ  هک  روط  نامه  دوش ، یم  رت  کیدزن  تبسن 

تـسا ینتبم  یلامعا  قالخا و  فراعم و  رب  ترخآ ، خزرب و  نوگانوگ  ياه  تمعن  هب  ندیـسر  کـش  یب  مییوگ : یم  ساـسا  نیا  رب 
هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  دنمان ، یم  تعیرش  نید و  ار  اهنآ  هعومجم  دنشاب و  یم  اهنآ  هب  ندیسر  هلیسو  هک 

زا کیدزن و  خزود  هب  ار  امـش  هچره  .ما و  هداد  روتـسد  امـش  هب  دزاس  یم  رود  خزود  زا  کیدزن و  تشهب  هب  ار  امـش  هچره  : » تسا
.(1)« ما هتشاد  زاب  هدرک و  یهن  نآ  زا  ار  امش  دراد  یم  رود  تشهب 

تدابع نید و  نامه  تسا  هدیـشخب  لـماک  تمعن  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  یناـسک  هار  ترخآ و  تمعن  هب  ندیـسر  هار  هک : نیا  هجیتن 
.تسا میقتسم  هار  نیمه  هک  دیتسرپب  ارم  هک  نیا  و  »(2) ؛ ٌمیقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ینوُُدبعا  ْنأ  َو  : » هدومرف دنوادخ  هک  تسا 

هک تهج  نیا  زا  ای  تسا و  طیرفت  طارفا و  نیب  طسو  ّدـح  ندوب و  هنایم  تهج  زا  اـی  ندوب ، راوتـسا  تسار و  هب  طارـص  فیـصوت  و 
.تسا تسار  هار  رد  نداهن  ماگ  دننامه  یکیدزن  ندیسر و  دصقم  هب  دوز  رد  نآ  ندومیپ 

يژک ینحنم و  طوطخ  تسا و  یضرف  ّطخ  نیرت  هاتوک  هک  دراد  دوجو  میقتسم  طخ  کی  یکیزیف ] ظاحل  زا   ] ناکم ود  نیب  هک  اریز 
نآ رد  هک  یـسک  دنـشاب و  یم  میقتـسم  ّطخ  نآ  زا  رت  ینالوط  ناکم  ود  نآ  هب  یکیدزن  یتسار و  زا  اهنآ  يرود  بسحرب  هک  تسه 

.دسر یم  دصقم  هب  رتدوز  دنیوپ  یم  هار  رگید  ياه  طخ  نآ  رد  هک  یناسک  زادنک  تکرح  میقتسم  ّطخ 

هب اهنت  هک  يرود  ياه  هار  دـشاب و  یم  تسار  هار  نامه  هک  تسه  رت  کـیدزن  هار  کـی  دـصقم  هب  ندیـسر  ناـسنا و  نیب  نینچ  مه 
هک روط  نامه  .دنزاس  یم  رود  یهاگ  کیدزن و  یهاگ  ار  يوپهر  هک  دنراد  ییاه  مخ  چیپ و  هکلب  دنا  هدشن  هدیـشک  دـصقم  تمس 
ریغ میقتـسم و  زا  یبـیکرت  اـیوگ  هک  تسا  نآ  زا  نتفرگ  هلـصاف  دـصقم و  تمـس  هب  ندروآ  يور  تهج  ود  رب  لمتـشم  یفارحنا  هار 

هب دنک  تکرح  تسار  ریسم  رد  هک  ردقره  .دشاب و  یم  میقتسم 
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.دناسر یم  دصقم 

اه هار  نیب  هک  نارگید  اّما  تسا ، هتفرگ  شیپ  ار  تسار  هار  تقیقح  رد  دـیوپ  یم  ار  يرادربنامرف  یگدـنب و  ریـسم  طقف  هک  نآ  سپ 
یتسار رگا  هک  دنرت  کیدزن  دصقم  هب  تسه  اهنآ  رد  تسار  هار  هک  رادقم  ره  هب  دنیامیپ و  یم  ار  یفارحنا  ياه  هار  دنا  هدرک  طلخ 

ناشباذع ای  هک  دنراودیما  دنوادخ  رما  هب  ای  دندرگ و  یم  كاله  هنرگ  دـنوش و  یم  لیان  هتـساوخ  هب  ماجنارـس  دـشاب  رتشیب  اهنآ  رد 
[. درذگ رد  ناشهانگ  زا  و   ] دیامن هبوت  نانآ  رب  ای  دنک 

ار ناشگرم  زا  دعب  تشهب  هب  دورو  سپـس  دنا ، هداد  ماجنا  دوخ  یناگدنز  لوط  رد  هک  ادخ ، ناگدـنب  یندـب  یبلق و  لامعا  هاگره  و 
تـشهب ات  اهنآ  نیب  هک  تسا  یتفاسم  ندومیپ  دننام  يرایتخا  ياهراک  نآ  هک  دید  دیهاوخ  دینک ، میـسرت  نهذ  رد  دیروایب و  رظن  رد 

.دندیسر دصقم  هب  دندرک  یط  ار  تفاسم  نآ  نوچ  تسا و  هدوب 

یم خزود  هب  دـندومیپ  ار  ریـسم  نآ  یتقو  هک  تسا  مّنهج  شتآ  يوس  هب  اهنآ  هار  ندومیپ  زین  ناراکهبت  نارفاک و  لاـمعا  هک  ناـنچ 
هک تسا  یناـسک  ریـسم  هار و  نآ  تسا و  ناگدـشمگ  ِهار  دـنا و  هدـش  عقاو  دـنوادخ  بضغ  دروـم  هک  یناـسک  ِهار  نیا  سپ  .دـنتفا 

.تسا شتسرپ  یگدنب و  ِهار  و  هدومرف ، اطع  ناشیا  هب  تمعن  دنوادخ 

ایند طارص  اب  ترخآ  طارص  هطبار 

هک تسا  مّنهج  هنهپ  رب  هدـش  هدیـشک  یلپ  ترخآ : يارـس  رد  طارـص  اّما  .دـیدرگ  نایب  ایند  نیا  رد  طارـص  يرهاظ  يانعم  اـجنیا  اـت 
.تشذگ نآ  يور  زا  تسیاب  یم  راچان  هب  تشهب  هب  ندیسر  يارب  تایاور ، ساسارب 

نآ رب  ادرف  هک  دـشاب  هتـشاد  ییوس  مه  تقباطم و  يویند  طارـص  ندومیپ  اـب  طارـص  نآ  رب  روبع  هک  دراد  تبـسانم  نیزاوم ، قبط  و 
دسرب و وا  هب  دنوادخ  زا  یّـصاخ  تمحر  هک  رگم  دیوپ ، یم  هر  درذگ و  یم  ایند  نیا  رد  هک  تشذگ  دهاوخ  هنوگ  نامه  هب  طارص 

.دهد رییغت  ار  شلاح 

نتفر نوریب  هک  دراد  يرایعم  زرم و  یگدنب  نوئش  زا  کیره  هک  نانچ  تسا ، رت  هدنرب  ریـشمش  زا  رت و  كزان  يوم  زا  طارـص  نآ  و 
.تسا جراخ  يراوتسا ) یتسار و  تماقتسا =(  دودح  زا  هک  تسا  یهاتوک  ای  يور  هدایز  زرم ، نآ  زا 
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یسک رتمک  هک  دنوادخ  تفرعم  رد  هژیو  هب  درک ، ناوتن  فیصوت  هک  تسا  فیرظ  قیقد و  يردق  هب  تفرعم  ماقم  رد  تسار  هار  سپ 
.تسا عقاو  قباطم  تهج  ره  زا  شتفرعم 

.تسا تلادع _  ینعی  طیرفت _  طارفا و  نیب  يور  هنایم  قالخا ، هرتسگ  رد  تسار  هار  و 

.دنک تیاعر  ار  لمع  لامک  یلوبق و  تّحص و  طیارش  یمامت  هک  تسا  نآ  لمع ، هصرع  رد  میقتسم  طارص  و 

.دنشاب یم  فلتخم  طارص  رب  روبع  رد  مه  تمایق  يادرف  دنتسه ، توافتم  ینید  فیاظو  ماجنا  رد  نامدرم  هزورما  هک  روط  نامه  و 

[ ناگمه يارب   ] ایند رد  نید  رما  هک  نانچ  دـنیوپ ، یم  ار  نآ  دـنراد  هک  يرون  نازیم  هب  نامدرم ، هک  تسا  کـیرات  طارـص ؛ ریـسم  و 
.دنک یم  لمع  نآ  هب  شتفرعم  نامیا و  رون  رادقم  هب  سکره  تسین و  نشور 

میقتسم طارص  مالسلا ،  مهیلع  ناماما 

تیؤر ِلباق  ِدـبلاک  سوسحم و  ِصخـش  تروص  هب  رگا  هک  تسا  اه  نییآ  اه و  هویـش  اه و  هخاش  اه و  لـصا  ياراد  نید  کـش ، یب 
ره زا  ار  نید  تاماقم  لحارم و  همه  ناراوگرزب  نآ  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نانمؤم و  ریما  صخـش ؛ نآ  دیآرد ،

.دنا هدومیپ  تهج 

هب دنراد  ار  لامک  هبترم  هدیدنـسپ  يوخ  قلخ و  ره  رد  و  دنـشاب ، یم  تفرعم  نامیا و  لماک  هولج  ناشیا  تفرعم ، نامیا و  هاگیاپ  رد 
تلادـع زرم  زا  دـشاب  هتـشاد  تریاغم  نآ  اب  هک  يا  هویـش  ره  تسا و  وکین  تافـص  قالخا و  يوگلا  زارت و  ناشتافـص  هک  يا  هنوگ 

.تسین نید  ءزج  تسا و  جراخ 

زا ناشیا  نداد  رارق  وگلا  نانآ و  هب  ادتقا  دـندوب ، یمن  نینچ  رگا  .تسا  نید  دنـسپ  دروم  ناشیا  درکلمع  راتفر و  زین  لمع  هصرع  رد 
.تفرگ یمن  رارق  نامرف  دروم  دنوادخ  يوس 

نآ سکره  هک  تسا  یطارص  نآ ، ینوریب  يرهاظ و  يامن  لکش و  تقیقح و  تسا ، صاخ ] شور  و   ] طارص ایند  رد  نید  رگا  سپ 
نید نامه  يوریپ  تخانش و  هنوگ  نیا  هک  اریز  دوش ، یم  راگتسر  دبای و  یم  تاجن  دزاس  دوخ  قشمرس  ار  شدومنهر  دسانـشب و  ار 

.تخانش ناوت  یمن  هار  نیا  زا  زج  ار  نید  تسا و 
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تسا طارص  ماما  تخانـش  .تسا و  نید  ینیع  ینوریب و  يامن  تروص و  لکـش و  هک  رابتعا  نیدب  تسا  طارـص  ماما  هک : نیا  هجیتن 
يوریپ ینعی  نید _  هب  لمع  دشاب و  یم  طارص  نامه  نید  تخانـش  تسا و  نید  تخانـش  وا  هب  تبـسن  تخانـش  هنوگ  نیا  هک  اریز 

.تسا طارص  ندومیپ  یگدنز _  ياه  هصرع  همه  رد  ناشیا  شور  نداد  رارق  قشمرس  ناماما و  زا  ندرک 

تیاده تساوخرد  مهم ، تناعتسا 

: تسا هنوگ  هس  رب  وا  ّتیعضو  یشوماخ _  ای  نتفگ  نخس  نوکس ؛ تکرح ؛ لاح _  همه  رد  هدنب  هک  نیا  هب  رظن 

تاضافا ادـخ و  يایلوا  دـنلب  هاـگیاج  هب  ندیـسر  یبوبر و  تشاد  یمارگ  ناوضر و  راـگدرورپ و  هب  وا  بّرقت  هیاـم  ّتیعـضو : نیلّوا 
.تسا تشهب  هب  يراگتسر  تمایق و  خزرب و  ملاع  رد  تمعن  شاداپ و  ینطاب و  تاکرب  يونعم و 

زین .تسا و  وا  ياه  تمعن  تشاد و  یمارگ  زا  ندش  مورحم  و  دنوادخ ؛ يایلوا  ماقم  ناوضر و  فطل و  زا  يرود  هیام  مود : ّتیعضو 
يونعم رفیک  تواقش و  و  تسا ؛ سنا  نج و  نیطایش  ادخ ، نانمشد  هاگیاپ  ینعی  راگدرورپ  بضغ  يراوخ و  هب  ندش  کیدزن  ببس 

.تسا تمایق  ربق و  خزرب و  ملاع  تبوقع  و 

.ّرش هن  تسه و  نآ  رد  يریخ  هن  هک  تسا  قوف  ّتیعقوم  ود  نایم  زرم  ّدح و  موس : ّتیعضو 

اب تسا  مهبم  هتخانشان و  يدودح ] ات   ] ناسنا ّتیعضو  تسا  رانک  رب  رگید  يارس  ینشور  زا  هک  کیرات  يایند  يارس  نیا  رد  نوچ  و 
دیدش زاین  ...و  اه  هاگدید  اه و  هشیدنا  اه و  ینوگرگد  صوصخ  هب  داعبا  تاهج و  همه  زا  دوخ  ّتیعقوم  تخانـش  هب  هک  نیا  دوجو 

[. درادرب ماگ  تسرد  ریسم  رد  دیامن و  يریگ  هزادنا  ّقح  رایعم  اب  ار  دوخ  هک   ] دراد

ریـسم هب  یبایهر  تیاده و  تساوخرد  قلطم  روط  هب  راک  نیرت  مهم  وا ، زا  نتـساوخ  يرای  دـنوادخ و  شتـسرپ  هب  مازتلا  زا  سپ  اذـل 
دودحمان و روط  هب  مهیلع » َتمعنأ  : » ریبعت رد  هک  نانچ  دزاس ، یم  راگتسر  يرگید  دنمشزرا  هتـساوخ  ره  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  ّقح 

.تسا هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  دنا ) هتفای  طرش  دیق و  یب  تمعن  هنوگ  همه  هک  نانآ   ) ریگارف
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زا یقیقح  نتساوخ  يرای  هک  نانچ  تسا ، قلطم  نتسج  يرای  دراوم  نیرت  مهم  زا  میقتسم ) طارص  هب  تیاده  یتساوخرد =(  نینچ  و 
.تسا شتسرپ  ّتیدوبع و  ماسقا  نیرت  مهم 

قلطم و ِناطلس  هاگشیپ  رد  نتفای  روضح  زا  سپ  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دوش ، یم  مولعم  نیـشیپ  تایآ  اب  هیآ  نیا  طابترا  بیترت  نیدب  و 
مهم زاین  هتـساوخ و  هک  دوب  بسانم  تسا _  ناسنا  يدـنمزاین  یناوتان و  هدـنهد  ناشن  هک  ییوج _  کـمک  یگدـنب و  ندرک  هضرع 

.تسا تیاده  تساوخرد  نآ  تسین و  هدنب  يارب  نآ  زا  رت  مهم  رتالاب و  هک  يزاین  دوش ؛ هضرع 

تمایق رد  طارص  ندومیپ 

نیرت و حضاو  هک  دراد  یفلتخم  ياه  هنوگ  میقتـسملا » َطارِّصلا  انِدْهإ  اعد =«  نیا  تباجتـسا  ناگدـنب و  هب  تبـسن  دـنوادخ  تیادـه 
هب دـنوادخ  هک  ماما  ربمایپ و  ینعی  تسا  ناسنا  دوخ  سنج  زا  هک  يرگتیادـه  طّسوت  ندرک  تیادـه  ملاع : نیا  رد  اـهنآ  نیرت  عیاـش 

.تسا هدومن  یفّرعم  ناگدنب 

ار یهلا  رگتیادـه  نآ  هک  سکره  .دنـشاب و  یم  ّقح  رگنایب  شیوخ  راتفر  قـالخا و  ملع و  راـتفگ و  اـب  ناـماما ، ناربمغیپ و  هک  اریز 
دنشاب یم  ّقح  اب  هارمه  مزالم و  هراومه  ماما  ربمایپ و  نوچ  دوب ، دهاوخ  رت  هاگآ  رتاناد و  ّقح  ییاسانـش  تفرعم و  رد  دسانـشب ، رتهب 

دنک و ادتقا  وا  هب  سکره  هک  تسا  طارص  وا  دوخ  هکلب  تسا ، طارـص  تفرعم  نامه  رگتیاده  تخانـش  نیاربانب  تساهنآ ، اب  ّقح  و 
.دتفا یم  باذع  منهج و  هب  دزرو  یگزیتس  وا  اب  هک  نآ  ره  تشگ و  دهاوخ  معنتم  تشهب  رد  دیامن  يوریپ  يو  زا 

ار هجیتن  نیمه  طارـص  رب  يرادیاپ  هک  نانچ  دوش ، یم  راگتـسر  دـبای و  یم  تاجن  دـنامب ، رادـیاپ  یهلا  رگتیادـه  اب  هک  نآ  ره  سپ 
.دنک طوقس  خزود  شتآ  رد  دزغلب و  طارص  زا  هک  یسک  ناسب  ددرگ  یم  هابت  رگتیاده ، اب  یهارمه  زا  هدناماو  .دراد و 

تلاح هب  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  تمحز  جنر و  ساسحا  نودب  تبغر و  لیم و  لامک  اب  یهاگ  رگتیاده ، اب  یهارمه  يرادـیاپ و  و 
.دنرذگ یم  طارص  يور  زا  تعرس  تیاهناب  هدنهج  قرب  ناسب  ای  هراوس و 

ییوگ نانیا  .دنوش  یم  هارمه  ینّابر  رگتیاده  اب  یتخس  تمحز و  یکدنا  اب  يا  هّدع  و 
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.دنیوپ یم  هار  هدایپ 

هب طارـص  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نوچمه  نانیا  هک  دـنوش  یم  هارمه  وا  اب  یبلق  لیامت  یگدامآ و  نودـب  ناوارف و  جـنر  اـب  یعمج  و 
.دنور یم  زیخ  هنیس  تلاح 

دنزای و یم  تسد  نآ  هب  تهج  کی  زا  ای  دنوش ، یم  فرحنم  نآ  زا  یهاگ  دنرادیاپ و  تیاده  ریـسم  رد  یهاگ  مدرم  زا  یهورگ  و 
ندب زا  یـشخب  شتآ  هک  دـنرذگ  یم  هتخیوآ  تلاح  هب  طارـص  رب  هک  دنتـسه  یـسک  ناسب  دـننام ، یم  رانکرب  نآ  زا  رگید  يوس  زا 

.دراذگ یم  او  ار  یتمسق  دروخ و  یم  ار  اهنآ 

هک یناراکهبت  نارفاک و  هک  ارچ  دسانشب ، ار  وا  يرشب  فاصوا  تروص و  امیس و  هک  تسین  نیا  ماما  تخانش  زا  یلـصا  دوصقم  هتبلا 
زا مادک  چیه  دنا  هدشن  لیان  وا  رادید  هب  هک  یناتسود  هک  یتروص  رد  دنا ، هتسناد  ار  اه  یگژیو  نیا  مامت  دنا  هتخانش  هدید و  ار  ماما 

.دنناد یمن  ار  یگژیو  نیا 

میقتسم طارص  نید و  یعقاو  قادصم  ماما  هک  نیا  نتسناد  و  تسا ، نآ  تاّیصوصخ  تماما و  تخانش  یلصا ، فده  دوصقم و  هکلب 
.تسا میقتسم  طارص  ورهر  کلاس و  ماما ، وریپ  هدننکادتقا و  سپ  .تسا 

رد تیاور _  قبط  ترضح _  نآ  تسا و  یکی  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفرعم  تساوخرد  و  طارـص ؛ هب  تیاده  ياضاقت  نیاربانب 
.تسا هدش  دای  هنوگ  نیمه  هب  دمح ) هروس  باتکلا =(  ّما 

هک تسا  لمع  ملع و  ینابم  میکحت  و  طارـص ؛ رب  ریـس  لیمکت  ییاهن و  فده  هب  ندیـسر  تهج  زا  یگیاپ  دنلب  هب  فیـصوت  دیاش  و 
.تسا نآ  ِندومیپ  ءزج  ود  ای  طارص  نک  رود 

رییغت زا  ترضح  نآ  تمصع  ّتینوصم و  هب  هراشا  ای  دنوادخ و  هب  ترـضح  نآ  برق  هجرد  تیاهن  هب  هراشا  انیدل »  » هب ریبعت  ایوگ  و 
.تسا ندش  اج  هب  اج  و 

...و نید  لوسر و  ادخ و  تفرعم  نامه  ماما  تفرعم 

نیع وا  تفرعم  هک  يا  هنوگ  هب  تسوا  ءامـسا  هاگولج  دـنوادخ و  هناشن  دامن و  ماما ، هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ماما  تافـص  رد  ّتقد  اب 
.تسا هتخانش  ار  يادخ  تقیقح  رد  دسانشب  ار  ماما  سکره  نیاربانب  .تسا  ّقح  تفرعم 

شدوخ و زا  وا  هک  ببس  نیدب  تسا  ماما  تفرعم  دنوادخ ، تخانش  يارب  هار  هناگی  و 
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.تسا هدش  ّقح  لاعفا  تافص و  هدارا و  رهظم  هتفای و  اقب  شراگدرورپ  دوجو  هب  هتشگ و  یناف  شیاه  هتساوخ  همه 

همه رد  تّوبن ، ییانثتـسا  صاخ و  دراوم  زج  هب  هک  تسا  ربمایپ  تخانـش  هنیآ  زین  دـنوادخ و  تخانـش  ياـمن  ماـمت  هنیآ  ماـما  يرآ ؛
.دشاب یم  ربمایپ  هدنیامن  نیشناج و  هیامن و  نوئش ،

و  ] تسا رگداد  ادـخ ، ناگدـنب  اب  طابترا  رد  مه  دوخ و  یـصخش  رادرک  راتفگ و  رد  مه  هک  تسا  داد  لدـع و  تفـص  رهظم  ماما  و 
[. تسین وا  رد  یتسردان  یتساران و  هنوگ  چیه 

یم عالّطا  اهنآ  زا  ار  مدرم  تسا و  هاگآ  ترخآ  ّداضتم  ملاوع  زیخاتـسر و  نوگانوگ  ياـه  یتفگـش  زیگنا و  لوه  عاـضوا  زا  ماـما  و 
.دهد

.تسا هتسناد  لیصفت  هب  ار  نید  لوصا  تقیقح  رد  دسانشب  ار  ماما  سکره  نیاربانب 

تقیقح رد  وا  تخانـش  هک  تسا  هتفای  قّقحت  هدـش و  نایامن  وا  دوجو  رد  لماک  یگدـنب  هک  تسا  دـنوادخ  هدـنب  ماما  لاـح ، نیا  اـب 
ناـمه لـمع ، هدارا و  يوـخ و  قـلخ و  رد  ماـما  زا  يوریپ  .تسا و  ّتیبوـبر  تخانـش  شتـسرپ و  لـماک ] تـسرد و  هویـش   ] تخاـنش

.تسا تدابع  ّتیدوبع و 

.دشاب یم  طارص  ینیع  هتفای و  مسجت  تقیقح  تروص و  لکش و  ماما ؛ هک  نیا  هجیتن 

نایاپ هاگیاج و  نوناک و  هخاش و  داینب و  لصا و  زاغآرـس و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دوش ، دای  یکین  ریخ و  هنوگره  رگید : هاگدـید  زا 
هب ندش  لیان  ریسم  رد  هک  تسا  کین  ياهراک  اه و  همانرب  هلیسو  هب  تالامک  هب  یبای  تسد  لیصحت و  هار  میقتسم ، طارـص  و  دننآ ،

.دراد رارق  دصقم 

یم بّرقت  دنوادخ  يوس  هب  ار  هدنب  هک  تسا  يروما  یمامت  رب  لمتشم  هک  دنشاب  یم  طارص  داینب  ساسا و  مالسلا  مهیلع  ناماما  سپ 
لـصا مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  نانچ  دوش ، یم  لصاح  کین  ياهراک  تافـص و  دنراد  هک  یعّیـشت  تبـسن  هب  نارگید  رد  اّما  دـهد ،

.تسا هتسباو  هتسویپ و  ناشیا  تشرس  هب  یکاپ  یکین و  رد  نانمؤم  تشرس  تسا و  تاریخ  داینب  هک  دنتسه  یکاپ  تنیط 

تـسد هب  هلمج  نیا  تارّرکم ، فذـح  زا  سپ  میرک ، نآرق  هعّطقم  فورح  عمج  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  دای  بلاطم  ياه  هناـشن  زا  و 
هار مالسلا  هیلع  یلع  هکسُمن / ٍّقح  ُطارص  ٌّیلع  : » دیآ یم 
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«. میزای یم  تسد  نآ  هب  هک  تسا  یّقح 

هب مالـسلا ، هالـصلا و  مهیلع  راـهطا  همئا  ربماـیپ و  زا  ملع  نتخوـمآ  اـب  هک  تسین  نیا  طـقف  ّقـح  ترـضح  تیادـه  هک  تـسا  ینتفگ 
یم تسد  هب  ناشیا  نادرگاش  هلیـسو  هب  ای  تسا ، ناشیا  رادرک  راتفگ و  زا  یکاح  هک  يرابخا  هعلاطم  قیرط  زا  اـی  يروضح  تروص 

 _. دنشاب یم  دنوادخ  يداهلا  مسا  رهظم  ناراوگرزب  نآ  تسا و  نیمه  تیاده  يارب  ّماع  یّلک  هار  هچرگ  دیآ _ 

: تسا حرش  نیا  هب  تیاده  رگید  ياه  هنوگ  اّما 

یعیبط روط  هب  تیاده  نیا  .تسا  هدش  هدرپس  رشب  داهن  رد  هک  تسا  دنوادخ  ینورد  تّجح  لقع ، هک  نیا  هب  رظن  یلقع ، تیاده  ( 1
[. دبای یم  ینوزف  ای   ] ددرگ یم  لصاح  ناسنا  ناهج و  رد  دنوادخ  تایآ  یسررب  هعلاطم و  قیرط  زا  ای 

.دوش یم  لصاح  نامیا ، حور  تیوقت  لد و  رب  هدش  هتشامگ  هتشرف  ءاقلا  قیرط  زا  هک  یتیاده  ( 2

.دونش یم  ادخ  ناگدنب  زا  یمدآ  هک  يزیمآ  تمکح  بلاطم  دزاس و  یم  لقتنم  ناسنا  هب  نادنمدرخ  نابز  زا  دنوادخ  هک  یتیاده  ( 3

.دریگ یم  ددم  وا  فاطلا  تایانع و  زا  دروخ و  یم  دنویپ  ماما  هب  عّیشت  تافص  هب  ناج  ندش  هتسارآ  رثا  رب  هک  یناسفن  تیاده  ( 4

.دنبای یم  رد  ار  ملاع  نیا  رعاشم  زا  ناهنپ  روما  هک  ینطاب  ّساوح  تیاده  ( 5

هدـمآ يرـصب  ناونع  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدـح  رد  هک  نانچ  دوش ، یم  هدـنکفا  ورف  لد  رد  هک  ینارون  تیادـه  ( 6
يریگدای ترثک  هب  شناد  يریگارف   (1)/ ُهَیِدْهَی نا  ُدـیُری  ْنَم  ِبلق  یف  یلاعَت    ُ هّللا ُُهفِذـْقَی  ٌرون  َوُه  َلب  مُّلعَتلا ، ِهرثکب  ُملِعلا  َسیل  : » تسا

«. دنکفا یم  ورف  دهاوخ ، یم  ار  شتیاده  هک  سکره  لد  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  هکلب  تسین ،

رثا رب  نیـشیپ  تیادـه  هک  روط  نامه  دـیآ ، یم  تسد  هب  ماما  ياه  تیانع  زا  يوریپ  هب  اه  تیادـه  نیا  یمامت  هک  تسا  نیا  رهاظ  و 
.دوش یم  لصاح  ماما  تمحرم  فطل و 

ییاهب خیش  هاگدید  زا  تیاده  ماسقا 

ماسقا هک  نادب  و  : » تسا هتفگ  هرس  سدق  ییاهب  خیش  هب ] فورعم  یلماع  نیدلاءاهب  خیش  ]
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: تسا هنوگ  راهچ  رب  درادن _  يروصحم  ياهزرم  دودحم و  ياه  هزادنا  هچرگ  دنوادخ _  ياه  تیاده 

عون نیا  .لقع  يورین  ياه  تفایرد  ینطاب و  يرهاظ و  ّساوح  تبهوم  هلیـسو  هب  اه ، نایز  عفد  اـهدوس و  لیـصحت  رد  تیادـه  لّوا :
شنیرفآ زیچ  ره  هب  هک  يراـگدرورپ  نآ  »(1) ؛ يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءیـش  َّلُک  یطعأ  يذَّلا  : » تسا هدش  هراشا  دنوادخ  مالک  رد  تیادـه 

.تسا هدرک  تیاده  سپس  هدیشخب ، يا  هتسیاش 

َو : » همیرک هیآ  .داد  صیخـشت  ناوت  یم  اـهنآ  هلیـسو  هب  ار  یتسرداـن  یتسرد و  لـطاب و  ّقح و  نیب  هک  یلقع  لـیالد  نداد  رارق  مود :
.دهد یم  ناشن  ار  تیاده  عون  نیا  .میدومن  تیاده  رش ] ریخ و   ] هار ود  ره  هب  ار  ناسنا ) وا =(  و  »(2) ؛ نیدّجنلا ُهانیَدَه 

اوُّبحَتْـساف ْمُهانیَدَـهَف  ُدومَث  اّما  َو  : » دـنوادخ لوق  .ینامـسآ  ياه  باتک  نداتـسرف  ورف  ناربمایپ و  نتخیگنارب  هلیـسو  هب  تیادـه  موس :
ار یتیاده  نینچ  .دنتـشاد  رت  شوخ  تیاده  رب  ار  ییانیبان  نانآ  یلو  میدومن ، ناشتیاده  هک  دومث  موق  اّما  و  »(3) ؛ يدُهلا یلع  یمَعلا 

.تسا هدش  روآدای 

نتـسکش مهرد  هلیـسو  هب  سنا ، تاـماقم  هب  كولـس  یتـشهب و  كاـپ  ياـه  هصرع  يوـس  هب  زاورپ  شور  هار و  هب  تیادـه  مراـهچ :
.دشاب یم  لامج  راونا  نتسیرگن  لامک و  رارسا  یسررب  رد  ندش  رو  هطوغ  ینامسج و  ياه  یگریت  ندرب  نایم  زا  یندب و  تاقّلعت 

.دنراد ناشیا  زا  لماک  يوریپ  دنهن و  یم  نانآ  مدق  ياج  مدق  هک  یناسک  تسا و  ادخ  يایلوا  هژیو  تیاده  هنوگ  نیا 

ناشدوصقم دـننک  یم  توـالت  ار  میقتـسملا » طارـصلا  اندـها   » هیآ تیادـه ، موس  هبترم  ناـبحاص  هک  یماـگنه  و  تسا : هتفگ  سپس 
، دـننک توـالت  ار  هیآ  نیا  دـنا  هتفاـی  تسد  تیادـه  مراـهچ  هبتر  هب  هک  یناـسک  هاـگره  .تسا و  تیادـه  مراـهچ  هبترم  هب  ندیـسر 
رب ار  اـم  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  زا  هـک  ناـنچ  دـنیامن ، یم  تساوـخرد  ار  تیادـه  نآ  رب  يرادـیاپ 

.(5)« تسا هدومرف  ریسفت  ار  نآ   (4)« يازفیب ام  تیاده  رب  ای  زاس ، هدنیاپ  تیاده 
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نیلاضلا مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذلا  طارص 

نیّلاض مهیلع و  بوضغم  مهیلع ؛ معنم  تمعن ؛ ياه : هژاو  رد  یشهوژپ 

.يا هداد  تمعن  نانآ  رب  هک  یناسک  هار  ْمِْهیَلَع ؛» َتْمَْعنأ  َنیِذَّلا  َطارِص  »

ینعی : » دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  رابخألا و  یناعم  باتک  رد 
، يا هدیشخب  تمعن  نانآ  رب  تدوخ  زا  يرادربنامرف  تنید و  هب  نداد  قیفوت  هلیـسو  هب  هک  شاب  نومنهر  یناسک  هار  هب  ار  ام  دییوگب :

ندـب تحـص  ای  تورث و  هک   ] اهنآ اـسب  هچ  هک  اریز  يا ، هداد  تمعن  ناـنآ  رب  یتسردـنت  تورث و  ییاراد و  هلیـسو  هب  هک  یناـسک  هن 
.دنشاب ناراکهبت  ناقساف و  ای  نارفاک  زا  دنراد ]

دنوادـخ هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دـنا [ هتفای  تمعن  دـنوادخ  زا  يرادربنامرف  يرادـنید و  هب  هک   ] ناشیا و  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
ءادـهُّشلا َو َنیقیدّـصلا و  َنییبَّنلا َو  َنِم  ْمِهیَلَع    ُ هّللا َمَْعنأ  َنیذَّلا  َعَم  کـئلوأف  َلوـسرلا  و    َ هّللا ِعُِـطی  ْنَم  َو  : » تسا هدوـمرف  ناـنآ  هراـبرد 

دنوادخ هک  دنتـسه  ینانآ  هارمه  یناسک  نینچ  دنک ، يربنامرف  ار  لوسر  ادـخ و  هک  نآ  ره  و  »(1) ؛ اقیفَر کئلوأ  َنُسَح  َنیحلاصلا َو 
.(2)« دنشاب یم  یناقیفر  کین  هک  ناحلاص  نادیهش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  زا  تسا  هتخاس  مامت  ناشیا  رب  ار  شیوخ  تمعن 

تسین یقیقح  معنم  تمعن ، هطساو 

شدوصقم لصا  رد  راکوکین  هاگره  سپ  .دوش  ماجنا  يرگید  هب  ناسحا  ساسارب  هک  یتعفنم  زا  تسا  تراـبع  تمعن  دـیوگ : ّفلؤم 
هب ناسحا  هن  دشاب  شدوخ  هب  یناسردوس 
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.دوب دهاوخن  يرازگساپس  راوازس  نآ  هدنهد  ماجنا  تسین و  تمعن  يراک  نینچ  يرگید ،

نآ تمعن و  نآ  هدننیرفآ  هدیسر ، ام  هب  قولخم  زا  یکی  طسوت  هک  یتمعن  ره  تسا و  دنوادخ  زا  همه  میراد  هک  ییاه  تمعن  مامت  و 
.تسا لاعتم  دنوادخ  شنداد  رارق  هطساو  یّتح  هطساو و 

چیه هب  هدنب  نآ  سپ  .دناسرب  ام  هب  ار  شیاهاذغ  زا  يا  هنوگ  هک  هداد  روتسد  ار  وا  شبابرا  هک  تسا  يا  هدنب  ِناسب  هطـساو  نآ  لاثم 
تسا و بابرا  زا  همه  نتـشامگ ، راک  هب  هدنب و  اذغ و  هک  اریز  درادـن ؛ ار  ام  يرازگـساپس  قاقحتـسا  تسین و  ام  هدـنهد  تمعن  هجو 

.تسا رادربنامرف  شیالوم  زا  هک  تسا  يراکتمدخ  طقف  هکلب  دشاب ، یمن  ام  هب  هدننک  ناسحا  هدنب  نآ 

تسا هدرک  رّدقم  زاس  ببس  ِدنوادخ  هک  اریز  درادن ، يرازگرکش  قاقحتسا  تسین و  معنم  مان  راوازس  اه  تمعن  ام و  نیب  هطـساو  زین 
.دشاب یم  شدوخ  ندرب  دوس  وا  یلصا  فده  دناسرب و  ام  هب  ار  یتمعن  وا  هک 

تمعن ماسقا 

اوُّدُعَت ْنإ  َو  : » تسا هدومرف  دوخ  هک  نانچ  تسین  شرامـش  لباق  هک  تسا  رایـسب  يردق  هب  شناگدنب  رب  دـنوادخ  ياه  تمعن  هچرگ 
.درک دیناوتن  هرامش  ار  اهنآ  دییامن  شرامش  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  رگا  و  »(1) ؛ اهوُصُحت ال    ِ هّللا َهمِعن 

ای یّلک ] يدـنب  هتـسد  رد   ] اه تمعن  هک : نایب  نیا  اب  تسا ، هدومن  يدـنب  میـسقت  عون  تشه  رد  ار  اهنآ  هرـس  سدـق  ییاهب  خیـش  اـّما 
.ینامسج ای  تسا  یناحور  يونعم و  ای  مادک  ره  .یباستکا و  ای  تسا و  یتبهوم  ای  اهنآ  زا  کیره  .یترخآ و  ای  تسا  يویند 

: تسا حرش  نیدب  اهنآ  ماسقا  لیصفت  : » تسا هتفگ  ییاهب  خیش 

رد شالت  یعـس و  یب  دـنوادخ  يوس  زا  تسا و  يدادادـخ  هک   ] مهف لـقع و  دـننام  تسا  یناـحور  يونعم و  اـی  یتبهوم : يویند  ( 1
[. دوش یم  هضافا  ناگدنب  مومع 

.ندب ياضعا  شنیرفآ  دننام  ینامسج : ای  و  ( 2

يونعم و ای  زین  نآ  دیآ .] یم  تسد  هب  ششوک  شالت و  اب  هک  : ] یباستکا يویند  ( 3
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.هدیدنسپ تافص  كاپ و  يوخ  قلخ و  هب  ناور  نتسارآ  دننام : تسا  یناحور 

.ریذپلد شوخ و  ياه  هنوگ  هب  ندب  نتسارآ  لثم  ینامسج : یباستکا  يویند  ( 4

[. دنوادخ شیاشخب  فطل و  زا  طقف  و   ] یلبق هبوت  نودب  ناهانگ  شزرمآ  دننام  تسا ، يونعم  یناحور و  ای  یتبهوم : یترخآ  ( 5

.تسا يراج  تشهب  رد  هک  لسع  ریش و  ياهرهن  هلمج  زا  یتشهب ، ياه  تمعن  نوچمه  ینامسج : یتبهوم  یترخآ  ( 6

.راکهنگ هبوت  زا  سپ  ناهانگ  شزرمآ  دننام  تسا ، يونعم  ای  هک  یباستکا  یترخآ  ( 7

.دوش یم  اطع  ناسنا  هب  ترخآ  رد  تعاط ، تدابع و  ببس  هب  هک  یشخب  تّذل  روما  لثم  ینامسج ، یباستکا  یترخآ  ای  و  ( 8

یم لصاح  لّوا  هناگراهچ  دراوم  هلیـسو  هب  هک  یتمعن  ره  تسا و  رخآ  هناگراهچ  ياه  هنوگ  دوصقم  مهیلع » تمعنأ  اـجنیا =«  رد  و 
.(1)« ددرگ

هک اریز  تسا ، دراو  اـه  هنوگ  نیا  رد  تسا _  هدـش  داـی  نیـشیپ  تیاور  رد  هک  تعاـط _  يرادـنید و  يارب  تیقّفوم  دـیوگ : ّفلؤم 
زا عون  ود  ره  و  دـیآ ، یم  تسد  هب  نآ  دـننام  عّرـضت و  اعد و  هلیـسو  هب  یهاگ  تسا و  یتبهوم  یهاگ  زین  تعاط  يرادـنید و  قیفوت 

.دش راگتسر  ناوت  یم  ترخآ  ياه  تمعن  ریاس  هب  اهنآ  طسوت  هک  دنتسه  ییاه  تمعن 

دننام تسا ، تمعن  زین  تعفنم  هب  نتفای  تسد  رازبا  هلیـسو و  هکلب  دـشاب  دـنمدوس  ناـسنا  يارب  شدوخ  هک  تسین  نآ  طـقف  تمعن  و 
.دنشاب یم  عفانم  هب  ندیسر  ياهرازبا  اّما  دنتسین  تعفنم  دوخ  يدوخ  هب  هک  کلم  لوپ و 

دیآ و یم  رامـش  هب  تمعن  ترخآ  ماظن  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  نآ  تمعن  زا  دوصقم  هک  تسانعم  نیا  هب  رظان  تیاور  دیاش  نیاربانب 
بوسحم تمعن  راک  ماجنارـس  تبقاع و  رد  هک  تسا  نآ  تمعن  لصا  هک  اریز  دشاب ، هدش  دای  لاثم  باب  زا  تعاط  يرادنید و  قیفوت 

.دشاب نایز  هیام  ترخآ  رد  یتح  ای  هتشگ  ادج  رگید  يارس  زا  هک  نیا  هن  دوش 

هک تسا  سکع  هب  ایند  ِمدرم  ام  رظن  رد  هک  دنچره  درمش ، تمعن  طرـش  دیق و  یب  ار  ترخآ  ياه  تمعن  زج  تسین  راوازـس  ایوگ  و 
قیداـصم رد  اـطخ  تهج  زا  هاگدـید  نیا  یلو  میروآ ! یمن  رامـش  هب  تمعن  دوخ  يارب  ار  اـهنآ  دـننام  ندیـشون و  ندروـخ و  زا  ریغ 

تسا تمعن 
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.تمعن لصا  رد  هن 

رد يویند  ياه  تمعن  نیا  هک  تسناد  میهاوخ  میرگنب ، قیقحت  ّتقد و  هدـید  هب  یترخآ  رادـیاپ و  ینطاب و  ياه  تمعن  رد  هاگره  و 
مالـسلا هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هک  دیا  هدینـشن  رگم  .میراذـگب  اهنآ  رب  تمعن  مسا  هک  تسین  راوازـس  دـنرادن و  یـشزرا  اهنآ  رانک 

ّالإ ینیَع  یف  اُهتَذاذـِل  َو ال  اُولََحتراـف ، ْمُهُقئاـس  ْمِِهب  َحاـص  ذإ  اوُّلَح ، ٍلَْـهنَم  یلع  ٍْرفَـسَک  ّـالإ  يدـنع  مُکاـینُد  اـم    ِ هّللا َو  : » تسا هدومرف 
هب زج  نم  دزن  امـش  يایند  هک  دنگوس  ادخ  هب  »(1) ؛ اقانِخ اهُقهوا  ٍران  نم  ٍهَدالِق  َو  اقاعِذ ، ُهُعرجتأ  یعفا  ّمس  َو  اـقاّسَغ ، ُُهبَرـشأ  ٍمیمحک 

و دـینک ! تکرح  هک  دـنز  گناب  نانآ  رب  رالاس  ناوراک  ناهگان  دنـشاب و  هتفرگ  لزنم  یبآ  رـس  رب  ینارفاـسم  هک  تسین  تروص  نیا 
مماشایب راوگان  غاد و  ار  نآ  هک  تسا  خزود  شوج  بآ  ناسب  نم  هاگدید  زا  ایند  ياه  تّذل  .دـنچوکب و  لحم  نآ  زا  راچان  هب  اهنآ 

...دراشفب ار  میولگ  هک  نیشتآ  دنب  ندرگ  دوش و  هتخیر  مماک  هب  هعرج  هعرج  هک  ییاهدژا  رهز  و 

ّتیصوصخ نیا  زا  رفاک  .دنتسین و  تمعن  دوخ  يدوخ  هب  تسا و  ترخآ  ياه  تمعن  هب  ندیسر  همّدقم  هلیسو و  ایند  ياه  هشوت  هتبلا 
.دشاب یم  شدوخ  شنیزگ  وا  ّتیمورحم  ببس  تسا و  مورحم 

رد هابتـشا  رثا  رب  هچرگ  تسین ، هیآ  ظفل  زا  رود  مینادـب  یقیقح  تمعن  همیرک ، هیآ  نیا  رد  ار  دـنوادخ  نداد  تمعن  هاگره  نیاربانب ،
.دشاب هدنام  رود  ام  نهذ  زا  قادصم 

باب زا  قیفوت  هک  هن  مینادـب  تعاط  يرادـنید و  قیفوت  هب  رـصحنم  همیرک  هیآ  رد  ار  تمعن  تیاور ، رهاظ  قبط  هک ] نیا  مود  لامتحا  ]
.دشاب هدش  رکذ  لاثم 

.تسا تعاط  يرادنید و  هار  نامه  تشذگ _  هک  يریسفت  ساسا  رب  میقتسم _  طارص  هک  نیا  هنیرق  هب 

تمعن قادـصم  قلطم ، روط  هب  هک  یناـسک  ینعی  دـشاب ، اـه  تمعن  موـمع  هب  ناـگتفای  تمعن  هیآ ، ِدوـصقم  هک  نیا  موـس  لاـمتحا  و 
یکدنا زا  يرادروخرب  رد  هک  دنچره  نارفاک  نیاربانب  دـنا _  هدـیدرگ  مّعنتم  صاخ  ياه  تمعن  هب  هک  يدارفا  هن  دنتـسه _  ناگتفای 

.دنمورحم تمعن  مومع  زا  یلو  دنراد ، تکرش  نانآ  اب  اه  تمعن  زا 

هن دنا و  هتفرگ  رارق  بضغ  دروم  هک  یناسک  هن  نیلاّضلا ؛» ْمِْهیَلَع َو ال  ِبوُضْغَملا  ِریَغ  »
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.ناهارمگ

هک دنتسه  نایدوهی  نانیا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مهیلع » بوضغملا  : » هب عجار  هک  تسا  هدمآ  نیـشیپ  تیاور  هلابند 
هداد رارق  بضغ  دروم  هدرک و  تنعل  ار  وا  دنوادخ  هک  نآ  ره  »(1) ؛ ِهیَلَع َبِضَغ  َو    ُ هّللا ُهَنََعل  ْنَم  : » تسا هدومرف  اهنآ  هرابرد  دنوادخ 

«. ...تسا

»(2)؛ ارِیثَک اوُّلَضأ  ُلبَق و  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  : » تسا هدومرف  ناشیا  هب  عجار  دنوادخ  هک  دنتـسه  ناینارـصن  : » دندومرف نّیلاّضلا » : » دروم رد  و 
«. ...دنتخاس هارمگ  مه  ار  يرایسب  دندش و  هارمگ  رت  شیپ  هک  یهورگ 

.(3)« دشاب یم  هارمگ  ّقح  ِهار  زا  تسا و  بضغ  دروم  دزرو  رفک  دنوادخ  هب  هک  نآ  ره  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  سپس 

یلع نایعیش  مهیَلَع » َتمَعنأ  َنیذَّلا  : »» دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  رابخالا  یناعم  باتک  رد  و 
و يا ؛ هدومنن  بضغ  ناشیا  رب  يا و  هداد  تمعن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  ببس  هب  نانآ  رب  ینعی  دنشاب ، یم  مالـسلا  هیلع 

.(4)« دنا هدشن  هارمگ  اهنآ 

.(5)« ناشیا رب  دنوادخ  دورد  وا  نادنزرف  دّمحم و  ترضح  ینعی  مهیلع » تمعنأ  : »» دندومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

مالـسلا و مهیلع  راهطا  همئا  ترـضح  نآ  موصعم  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لماش  مهیلع » تمعنأ   » ناونع هک  نیا  رهاظ 
تیاور زین  نیـشیپ و  هیآ  هیآ و  نیا  ظفل  رهاظ  هک  نانچ  دـشاب ، یم  ناقیّدـص  ناربماـیپ و  ریاـس  مالـسلا و  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ناـیعیش 

.دنراد تلالد  نآ  رب  هتشذگ 

ماما هاگره  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  هدش  لقن  بهو  نب  هیواعم  زا  یفاک  باتک  رد  یحیحـص  ثیدـح  رد  و 
؟ میوگب نیمآ  نم  « نیلاّضلا مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  : » دناوخب تعامج 

.(6)« تسین مزال  نیمآ  نتفگ  يدروم  نینچ  رد  و  دنتسه ، يراصن  دوهی و  نانیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ترضح نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربتعم  دنس  هب  یمق  میهاربا  نب  یلع  و 
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: دومرف و  نّیلاضلا » مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنأ  َنیذـلا  طارـص  میقتـسملا *  طارـصلا  اندـها  : » درک تئارق  ار  تایآ  نیا 
.(1)« دنشاب یم  يراصن  دوهی و  « نّیلاضلا  » و نایبصان ؛ مهیلع » بوضغملا  »»

ماما هک  كاکش  دارفا  نیلاضلا »  » و نایبصان ، « مهیلع بوضغملا  : »» دندومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
.(2)« دنسانش یمن  ار 

لالض بضغ و  يانعم 

تبـسن دـنوادخ  هب  بضغ  نوچ  .تسا و  ییوج  ماقتنا  روظنم  هب  نتخورفارب  ندـمآ و  ناجیه  هب  بضغ ، داینب  لصا و  دـیوگ : ّفلؤم 
نآ یب  دبای  یم  ققحت  دنوادخ  يوس  زا  نداد  رفیک  ماقتنا و  ینعی   ] تسا نآ  تبقاع  هجیتن و  دوصقم  املع _  هتفگ  قبط  دوش _  هداد 

[. تسین ثداوح  ّلحم  دنوادخ  هک  ارچ  دشاب ، هدوب  یکیرحت  ناجیه و  هک 

(3) .تسا نداد  رفیک  ماقتنا و  ببس  ّتلع و  نتفای  ققحت  دنوادخ  بضغ  نم  رظن  هب  اّما 

يانعم هب  لالـض  هژاو  هشیر  .دـنامب و  رانک  رب  نآ  زا  هابتـشا  اطخ و  هب  هک  دـنچ  ره  تسا  هناـیم  هار  زا  يورجک  فارحنا و  لالـض : و 
[ هار ریـسم  زا   ] رفاک ینعی : ُِرفاکلا  َّلَض  زین : .دش  ادیپان  ریـش  رد  بآ  ینعی : .نَبَّللا  یف  ُءاملا  َّلَض  دیوگ : یم  برع  تسا ، ندش  دیدپان 

نیمز رد  هاگره  ایآ  دـنیوگ [: نارفاک  و  [ ؛ (4)« دیدَج ٍْقلَخ  یَفل  اّنئأ  ِضْرألا  یف  اْنلَلَـض  اذئأ  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  .دـش  ادـیپان 
؟] میبای يرگید  یناگدنز  و   ] میراد يا  هزات  شنیرفآ  میوش ، ادیپان 

یهاـتوک هک  اریز  تسا ، لـخاد  مهیلع » بوضغملا   » ناونع رد  تسا و  یهلا  بضغ  هیاـم  طـیرفت  یهاـتوک و  هنوگره  ساـسا  نیا  رب 
ترـضح هب  تبـسن  دوهی  دروخرب  راـتفر و  دـننام  تسا ، هدرک  تشپ  نآ  هب  هدـش و  نادرگ  يور  تقیقح  زا  هفیظو  ماـجنا  رد  هدـننک 

.امهیلع هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دّمحم  ترضح  یسیع و  ترضح  یسوم و 

زا فده  هک  تسا  يا  هتـشذگ  دح  زا  عقاو  رد  هدـننک  طارفا  هک  ارچ  تسا  لخاد  نّیلاض »  » ناونع رد  يور  هدایز  طارفا و  هنوگره  و 
يراصن دننام  تسا ، هدش  بیاغ  دیدپان و  شرظن 
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 . مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هب  تبسن 

(1) .دنا هتفگ  نارسفم  زا  یضعب  هک  نانچ  .دشاب  یم  لخاد  مهیلع » َتمعنأ  َنیذَّلا  َطارص   » رد لمع  ای  داقتعا  رد  يور  هنایم  ره  و 

هار هب  ندیـسر  يارب  تسا و  رّـصقم  دزیتس ، یم  نآ  اب  دبات و  یم  رـس  نآ  زا  هتـسناد  تسا و  ّقح  رکنم  هک  يرـس  هریخ  صخـش  هتبلا 
.دیآ رامش  هب  مهیلع » بوضغملا   » زا هک  نآ  رت  بسانم  سپ  .تسا  هدینادرگ  يور  تیاده  لیاسو  زا  هدرک و  یهاتوک  تسرد 

هدـنام نادرگرـس  ای  هدرک و  اطخ  ّقح  صیخـشت  رد  هتـشادنپ و  ّقح  ار  لـطاب  یلو  هدوب  تعاـطا  یپ  رد  ّقح و  ناـهاوخ  هک  یـسک  و 
یهاتوک تیاده  بلط  رد  هک  نیا  وگ  دور  یم  اطخ  هب  اّما  تسه  دصقم  ناهاوخ  هتشگ  مگ  هک  اریز  دشاب ، یم  هارمگ  ّلاض و  تسا ،

.تسا هدرک  مه 

ماجنا شا  هتساوخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  مزال  شالت  هک  ببس  نیدب  رگا  یّتح  هدروآ  يور  میقتسم  طارص  هب  هک  یـسک  نیاربانب 
يور میقتـسم  طارـص  زا  بّصعت  ای  يزابجل و  ای  ّربکت  رثا  رب  هک  یـسک  .تسا و  هارمگ  دسرن ، دصقم  هب  دور و  اطخ  هب  دـشاب  هدادـن 

.تسا هتخاس  اّیهم  دوخ  هب  تبسن  ار  دنوادخ  بضغ  طیارش  اه و  هنیمز  هک  اریز  تسا ، بضغ  دروم  دشاب ، هدینادرگ 

تایاور و تایآ و  دـنا و ] هدـیزرو  دانع  یـشکرس و  ّقح  ربارب  رد  هراومه  هک   ] تسا نایامن  دوهی  رد  يا  هّیحور  ّتیعـضو و  نینچ  و 
.تسا نانآ  نایصع  هدنهد  ناشن  یخیرات  نوتم 

[. دننک یم  ّربکت  تجاجل و  دنراد و  بّصعت  دانع و  نآ  ربارب  رد  دنتسه و  نازیرگ  ّقح  زا  هک   ] دنراد يا  هّیحور  نینچ  زین  نایبصان 

.دنسانش یمن  ار  ماما  هک  تسا  ینارگدیدرت  ناینارصن و  لاح  عضو و  نیشیپ ، هنوگ  و 

هداد رارق  نّیلاض  رامـش  رد  ار  دوهی  هک  رخآ _  لبقام  تیاور  زج  هب  دراد _  تقباطم  قیداصم  نیا  اب  هدش  دای  تایاور  ساسا  نیا  رب 
.تسا تیالو  نتخانشن  لهج و  ببس  هب  دوهی  يوس  زا  تیالو  شریذپ  مدع  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  دیاش  هک  تسا 

ّلاض و تماـما  تیـالو و  تخانـش  زا  اـّما  دـنا  هدومیپ  داـنع  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تّوبن  راـکنا  رد  هک  دـنچره  ینعی 
.دنهارمگ
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« مهیلع بوضغملا   » هرابرد یحیضوت 

روط هب  بضغ  اـّما  هدـش ، هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  ندیـشخب  تمعن  مهیلع ؛» تمعنأ   » ریبـعت اـب  ناـگتفای  تمعن  دروم  رد  ارچ  لاؤـس :
؟ تسین دنوادخ  هب  بوسنم  حیرص 

نداد و تمعن  زج  ایوگ  هک  تسا  يراوگرزب  یگدنـشخب و  داینب  سیـسأت  تمحر و  وفع و  ياه  هناشن  يانب  روظنم  هب  دـیاش  باوج :
رب هک  یناسک  : » ریبعت يداد » تمعن  نانآ  رب  هک  یناسک   » لباقم رد  هک  دیآ  یمن  دیدپ  دـنز و  یمن  رـس  دـنوادخ  زا  تمحرم  فطل و 

.درواین ار  يدرک » بضغ  نانآ 

دنوادخ هب  رش  شنیرفآ  تبسن  یلو  دشاب ، یم  ییاهن  فده  یلـصا و  دوصقم  ریخ  هک  اریز  تسا  ییادتبا  دنوادخ  هب  ریخ  تبـسن  زین :
.تسا هدوب  رش  شنیرفآ  زاس  هنیمز  هک  تسا  یببس  شیادیپ  تهج  زا 

تیانع راگدرورپ و  تافص  ریخ ، هزیگنا  اّما  دشاب ، یم  هدنب  دنسپان  دب و  ّتیعضو  تسا  یتحاران  رش و  قّقحت  بجوم  هک  يزیچ  سپ 
رـش اّما  تسا  وت  تردق ]  ] ناتـسد رد  ریخ  کیلا ؛» سیل  رـشلا  کیدی و  یف  ریخلا  و  : » تسا هدمآ  اعد  رد  هک  نانچ  تسوا ، تمحر  و 

.درادن دانتسا  وت  هب 

؟ ارچ میقتسملا ،» طارصلا   » زا سپ  مهیلع » تمعنأ  نیذلا  طارص  »

راـتفر لاـح و  هب  هجوتاـب  زج  اـیند  يارـس  نیا  رد  هک  تسا  یقیقد  يوـنعم  رما  میقتـسم  طارـص  نوـچ  هک  دـشاب  نیا  شا  هتکن  دـیاش 
نیارباـنب تسا ، راکـشآ  رهاـظ و  اـهنآ  ناـبحاص  رد  زین  یفارحنا  ياـه  هار  ریاـس  هک  ناـنچ  ددرگ ، یمن  ناـیامن  موـلعم و  شناـکلاس 

دای دـنیوپ _  یم  ار  یفارحنا  ياه  هار  هک  رگید  هورگ  ود  همیمـض  هب  ّقح  ریـسم  ناوریپ  ینعی  ناـگتفای _  تمعن  هک  هتـشاد  تبـسانم 
.ددرگ حضاو  تسردان  ضوغبم و  ياه  هار  و  تسرد ، بولطم و  هار  ات  دوش ،

رب لمتشم  همیرک  هیآ  نیاربانب  تسا ، ناشیا  نافلاخم  زا  زیهرپ  رگتیاده و  ناماما  هب  تبـسن  یهاوخادتقا  هب  هراشا  هیآ  نیا  رد  ایوگ  و 
یم لیمکت  هلیـسو  نیدب  بولطم  ِتیاده  هک  تسا  اهنآ  زا  يرازیب  ادخ و  نانمـشد  اب  تفلاخم  دنوادخ و  يایلوا  اب  یلدمه  يوریپ و 

.تسا مامتان  صقان و  يّربت  ّیلوت و  نودب  نامیا  هک  ارچ  ددرگ ،

هدنب هاگره  نوچ  دنک ، یم  تیوقت  تسا _  اعد  حور  هک  ار _  بلط  تساوخرد و  يورین  و 
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قوش روش و  دنک ، هجوت  یسررب و  لیصفت  هب  ار  نّیلاض ) و  مهیلع ؛ بوضغم  مهیلع ؛ معنم   ) هناگ هس  ياه  هورگ  ّتیعقوم  ّتیعـضو و 
تیادـه هزیگنا  دـبای و  یم  تّدـش  رگید  هورگ  ود  هـب  نتـسویپ  زا  ینارگن  مـیب و  و  ناـگتفای ؛ تـمعن  رامـش  رد  نـتفرگ  رارق  يارب  وا 

.دوش یم  رت  يوق  رت و  نوزف  شلد  رد  یهاوخ 
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دمح هروس  لئاضف 

هراشا

: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  تسا  هدش  دراو  نآ  هب  عجار  یّلک  بلاطم  هتسجخ و  هروس  نیا  ياه  شزرا  نوماریپ  هک  تایاور  زا  یشخب 

نآ ندناوخ  رارکت  تّلع  و  درد ، ره  يافش  دمح  هروس 

نآ دنوادخ  هک  تسا  يا  هروس  نیرترب  باتکلا ؛ ّما  : » دندومرف هک  هدمآ  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یشاّیع  ریسفت  رد 
.(1)« گرم رگم  تسا  يرامیب  ره  زا  يافش  نآ  و  تسا ، هداتسرف  ورف  شیوخ  باتک  رد  ار 

دوـبهب ار  وا  زیچ  چـیه  دـشخبن ، دوـبهب  ار  وا  دـمح  هروـس  هک  سکره  : » دـندومرف هک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا  یفاـک  رد  و 
.(2)« دهدن

، دوش هدـناوخ  تبون  داتفه  يا  هدرم  رب  دـمح  هروس  رگا  : » دـندومرف هک  تسا  هدـمآ  يربتعم  دنـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
.(3)« دوب دهاوخن  تفگش  دیآ  زاب  وا  دبلاک ]  ] رد حور  سپس 

هدـناوخ تبون  داتفه  يدرد  رب  دـمح  هروس  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  موصعم ] زا   ] یعوفرم تیاور  یلفون  لـضف  نب  هّللادـبع  زا  و 
.(4)« دریگ مارآ  هک  نیا  زج  دوشن 

هبترم داتفه  يدرد  چـیه  رب  دـمح  هروس  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  همئالا  ّبط  باـتک  رد  ماطـسب  نب  نیـسح  زا  و 
مارآ دنوادخ  نامرف ] و   ] نذا هب  هک  نیا  زج  دوشن  هدناوخ 
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.(1)« دییامنم دیدرت  دینک و  هبرجت  دیهاوخ  رگا  و  دریگ ،

ماما هک  هدـش  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا )  هیلع  يداه  ماما  دّـمحم =(  نب  یلع  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یلاـما  باـتک  رد  و 
نآ رگا  دـناوخب ، ار  دـمح  هروس  تبوـن  تفه  دوـخ  هقی  رد  دـسر ، وا  هب  يراـمیب ]  ] درد هک  نآ  ره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص 

.(2)« دبای دوبهب  هک  متسه  نماض  نم  و  دناوخب ، هبترم  داتفه  ار  نآ  دشن  فرطرب  يرامیب 

هطاحا ترخآ  ایند و  يارس  ود  ره  رب  هک  دشاب  دنوادخ  ءامـسا  ندش  دای  تهج  زا  دیاش  تسا  اه  يرامیب  يافـش  دمح  هروس  هک  نیا 
طارـص هب  تیادـه  تساوخرد  و  وا ، هب  تناعتـسا  تدابع و  رـصح  انث و  دـمح و  دـنوادخ و  مسا  زا  ییوج  کمک  هفاـضا  هب  دـنراد ،

زا زیهرپ  .تسا و  هدش  اطع  نانآ  هب  اه  تمعن  هک  نیا  ظاحل  زا  دنتسه  ریخ  نوناک  هخاش و  داینب و  هک  طارص  نابحاص  دای  میقتـسم و 
.دنداسف ّرش و  ره  هخاش  هشیر و  هک  ناشیا  نیفلاخم  هار 

تسا بیغ  ياهرد  ندوشگ  هتساوخ و  هب  ندیسر  يارب  نتفرگ  ددم  تقیقح  رد  یهاوخ ، کمک  اب  مأوت  دنوادخ  ءامـسا  دای  نیاربانب 
.تسا تمعن  ینوزف  هیام  لماک  دمح  و 

مهارف تمعن  نآ  لوصح  هنیمز  دناوخ ، یم  ار  نآ  اه  تمعن  ریاس  رب  افـش  ِتمعن  شیازفا  دصق  هب  دـمح  هروس  هدـننک  تئارق  نوچ  و 
.تسا هدش 

تساوخرد دوش و  یم  رظندروم  هتساوخ  لماش  قلطم  یهاوخ  کمک  تسا و  ریخ  نوناک  هک  تسا  یگدنب  هب  رارقا  تدابع  رـصح  و 
هب ندش  کیدزن  یلصا  هلیسو  ددرگ  لصاح  تیاده  هک  یماگنه  .تسا و  نآ  قّقحت  هیام  تیاده  بلط  تسا و  تباجا  ببـس  اعد  و 

دنا و هتفرگ  رارق  لماک  تمعن  لومـشم  هک  یناسک  يروآدای  دناسر و  یم  قلطم  تمعن  هب  طارـص ؛ تسا و  هدـش  اّیهم  تاریخ  أدـبم 
يرازیب هک  نانچ  تسا ، اه  هتـساوخ  هب  یبایتسد  يارب  ناشیا  زا  یهاوخ  کمک  ناسب  نانآ ، اب  یهارمه  ناشیا و  هار  هب  دورو  ياضاقت 

.تسا ّرش  هخاش  داینب و  یپ و  زا  زیهرپ  نافلاخم ، زا 

هک دراد  نآرق  يازجا  همه  ای  رتشیب  هب  تبسن  هک  یتیّزم  تلیضف و  اب  دمح _  هروس  صوصخ  هب  دنوادخ _  مالک  هک  نیا  زا  هتشذگ 
تکرب ریخ و  متح  روط  هب  تسا ، باتکلا  ّما 
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دوخ تسا و  افش  یمامت  ِکلام  ِمالک  هک  نیا  اب  دوشب ، يرهاظ  يرامیب  يافش  هک  درادن  بّجعت  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  يرامش  یب 
زا رت  کیدزن  شخبافش  دنوادخ  هدنب و  نیب  هلیـسو  مادک  .تسا و  افـش  نانمؤم  يارب  هک  هدومرف  فیـصوت  ار  نآ  زا  یـشخب  ای  نآرق 

؟ تسا وا  مالک  نیا 

هک يونعم  هناگتفه  ياه  نامـسآ  اب  ندوب  گنهآ  مه  ای  دشاب ، تفه  ددع  ندوب  لماک  هروس ، نیا  ندناوخ  تبون  تفه  ّرـس  دیاش  و 
.دسر یم  تسا _  دوجو  ریخ  أدبم  هک  یلعاألم _  هب  ات  دنک  یم  روبع  نامسآ  کی  ماقم  زا  هروس  ندناوخ  تبون  ره  اب 

.دشاب هدمآ  رامش  هب  یکی  ددع  هد  ره  ای  تسا ، ترثک  رد  ندوب  لماک  تهج  زا  ندناوخ  تبون  داتفه  و 

هنیمز نیا  رد  یتاحیـضوت  باتک  لّوا  همدـقم  رد  هک  دوب  دـهاوخ  مه  ینطاب  ياه  يرامیب  يافـش  دوش  ادا  نآ  ِتوـالت  ّقح  هاـگره  و 
.تشذگ

دمح هروس  رد  مظعا  مسا 

( دمح هروس  باتکلا =(  ّما  رد  دنوادخ  مظعا  مسا  : » دندومرف هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامعالا  باوث  باتک  رد 
.(1)« تسا هدش  عیطقت 

مظعا و مسا  لیصفت  ناسب  هروس  نیزاغآ  هیآ  هس  ددرگ و  یم  نشور  میتشاد  نایب  هّللا ، مسب  ریسفت  رد  هک  یثحابم  زا  راک  نیا  تهج 
.تسا هملک  هدش  عیطقت  فورح  نوچمه 

دنوادخ هناگجنپ  ءامسا  دنشاب ، یم  هملک  نآ  يازجا  هک  هدش  عمج  اجکی  هتـسویپ و  مه  هب  فرح  دنچ  هملک  کی  رد  هک  روط  نامه 
.دشاب یم  هّمات  هملک  هک  تسا  مظعا  مسا  ناکرا  ازجا و  ناسب  نیدلا ) موی  کلام  نیملاعلا و  ّبر  میحرلا ؛ نمحرلا ؛ هّللا ؛ )= 

.تسا نیملاعلا  ّبر  مان  حرش  ییوگ  « نیعتسن كاّیا   » تسا و هّللا  هملک  نایب  نوچمه  دبعن » كاّیا  : » هلمج و 

 )= هناگ هس  ياه  هورگ  يروآدای  تسا و  تمحر  هب  رارقا  همزال  ندروآ  ياج  هب  میقتسملا » طارصلا  اندها   » رد تیاده  تساوخرد  و 
.دشاب یم  ازج  زور  کلم  ای  کلام  نایب  لیصفت و  نوچمه  نّیلاض ) مهیلع و  بوضغم  مهیلع ؛ معنم 

مولعم رگیدکی  اب  نآرق  تایآ  مکحم  لماک و  یگتسویپ  طابترا و  حیضوت  نیا  زا 
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.تسا هدیدرگ  عیطقت  نآ  رد  هک  تسا  مظعا  مسا  نوئش  راثآ و  زا  اهنیا  همه  هک  دوش  یم 

تسا هدش  هصالخ  دمح  هروس  رد  نآرق  همه 

هب زامن ]  ] تئارق ره  رد  ارچ  دسرپب : یسک  رگا  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  عیارّـشلا  للع  باتک  رد 
؟ رگید ياه  هروس  هن  تسا  هدش  زاغآ  دمح  هروس 

نآرق و ياه  هروس  زا  کی  چیه  رد  هدمآ  مهارف  دمح  هروس  رد  هک  یتمکح  ریخ و  ياه  هعومجم  هک  اریز  دوش : یم  هتفگ  خساپ  رد 
مزال شناگدیرفآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یـساپس  ندروآ  ياج  هب  هّللدـمحلا »  » هلمج هک : نیا  حیـضوت  تسا ، هدـشن  عمج  مالک  ریاس 

.تسا هتفای  قیفوت  کین  راک  ماجنا  هب  هک  تسا  هدنب  يرازگساپس  و  هتخاس ،

.تسا شنیرفآ  رد  وا  ییاتکی  هب  رارقا  تسا و  دنوادخ  دمح  شیاتس و  نیملاعلا » ِّب  «َر 

.تسا ناگدیرفآ  همه  رب  وا  ياه  تمعن  راگدرورپ و  دای  ّقح و  تیانع  فطل و  شزیگنا  میحرلا » نمحرلا  »

ّتیکلام رانک  رد  ترخآ  ّتیکلام  تسا و  لامعا  يازج  یـسر و  باسح  دـنوادخ و  يوس  زا  زیخاتـسر  هب  رارقا  نیدـلا » موی  کـلام  »
.تسا ایند 

.ادخ يارب  طقف  لمع  صالخا  و  وا ؛ هب  بّرقت  تهج  زا  هاوخلد و  هب  دنوادخ  شتسرپ  دبعن » كاّیا  »

.تسا دنوادخ  کمک  تمعن و  رارمتسا  تدابع و  قیفوت و  ینوزف  تساوخرد  نیعتسن » كاّیا  «و 

تفرعم ینوزف  بلط  و  وا ؛ تیانع  هتشر  هب  ندیزای  تسد  دنوادخ و  تیبرت  ساسارب  ییوپهر  تساوخرد  میقتـسملا » طارـصلا  اندها  »
.هباشم ياه  تمعن  هب  تبسن  لیامت  راهظا  و  وا ؛ تمظع  تخانش  راگدرورپ و 

هدش تیانع  ادخ  يایلوا  رب  هک  تسا  ییاه  تمعن  يروآدای  تسا و  لیامت  اعد و  تساوخرد و  دیکأت  مهیلع » تمعنأ  َنیذلا  طارـص  »
.اه تمعن  نآ  دننام  هب  ندیسر  يوزرآ  و 

کبـس ار  وا  یهن  رما و  دنوادخ و  هک  دـشاب  هدوب  دانع  رفک و  لها  دادـع  رد  ادابم  هک  دـنوادخ  هب  ندرب  هانپ  مهیلع » بوضغملا  ریغ  »
.دنرامش یم 

ّقح هار  زا  ناگدش  مگ  ریسم  زا  ندنام  ظوفحم  تنایص و  تساوخرد  نّیلاّضلا » «و ال 
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! دنهد یم  ماجنا  کین  راک  دنرادنپ  یم  هک  یلاح  رد  دنا  هدنام  رانکرب  تسار  هار  زا  هتسنادن  هک  یناسک  ینعی 

هتفرگن ارف  ءایـشا  زا  کی  چیه  هک  هدمآ  مهارف  ردقنآ  ایند  ترخآ و  رما  رد  تمکح  ریخ و  ياه  هعومجم  زا  دمح  هروس  رد  نیاربانب 
.(1)« تسا

هروس رد  هچره  دراد و  رارق  دمح  هروس  رد  تسا  نآرق  رد  هچ  نآ  ره  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  و 
رد تسا  ءاـب  رد  هچره  دـشاب و  یم  هتفهن ] و   ] دوجوم نآ  ءاـب  رد  تسا  هّللا  مسب  رد  هچ  نآ  ره  دـشاب و  یم  هّللا  مسب  رد  تسا  دـمح 

.(2)« ءاب هطقن  نآ  منم  دراد و  رارق  نآ  هطقن 

ّما هب  ریبعت  تسا و  هدش  هدناوخ  نآرقلا ، ما  باتکلا و  ّما  ياه : مان  هب  تیاور  دنچ  رد  دـمح  هروس  هک : نیا  تیاور  لّوا  شخب  دـّیؤم 
.دریگ یم  رب  رد  ار  دنزرف  هک  يردام  نوچمه  هتفرگ  ارف  ار  نآ  یمامت  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ارهاظ  نآرق ) ردام  )= 

ياـه باـتک  یماـمت  هکلب  روـبز _  لـیجنا و  تاروـت و  رد  هچ  ره  رب  هک  تسا  هتفرگ  ارف  ار  نآرق  همه  دـمح  هروـس  هک : نیا  هجیتـن 
یم هدافتـسا  زیچ  همه  يرگنـشور  تـسا  نآ  رد  »(3) ؛ ءیـش ِّلُِکل  اناْیِبت  : » ریبعت زا  هک  ناـنچ  تسا ، هدومن  هطاـحا  تسه  ینامـسآ _ 

.دوش

: دراد لصف  هس  یّلک  روط  هب  یتسه  قیاقح  تخانش  هک  نیا  حیضوت 

.وا تافص  ءامسا و  دنوادخ و  یگناگی  نایب  ( 1

.ناشیا يدنب  میسقت  اهنآ و  قیاقح  تافص و  ناگدش و  هدیرفآ  لاوحا  نایب  ( 2

.وا تاقولخم  دنوادخ و  نیب  طابترا  یگنوگچ  حرش  ( 3

.تسا هتفرگ  رب  رد  ار  لّوا  لصف  نیداینب  هشیر  نیدلا » موی  کلام   » ات زاغآ  زا  هروس  نیا  و 

.تسا مود  لصف  رب  لمتشم  نآ  یلصا  روحم  هروس  رخآ  ات  میقتسملا » طارصلا  اندها  : » زا و 

.تسا موس  لصف  نایب  ...دبعن » كاّیا  : » زا و 

صاصتخا قلخ  هب  هک  یماقم  مود ]  ] .تسین یهار  نآ  رد  ار  قولخم  هک  ّقح  ماقم  تسخن ] : ] تسا ماـقم  هس  دـمح  هروس  : » دـنیوگ و 
اب ّقح  ترضح  هطبار  موس ]  ] .تسا هتفای 
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«. قولخم

تلالد ناگدش  هدـیرفآ  لاوحا  رب  یعرفروط  هب  دـنوادخ  ءامـسا  هک  تسا  نآ  تهج  زا  ...لّوا  لصف  نیداینب  هشیر  میتفگ : هک  نیا  و 
.دنبای یم  روهظ  ءامسا  نآ  ببس  هب  هک  اریز  دننک  یم 

تمعن لومشم  ار  یهورگ  هک  دراد  تلالد  ّقح  تافـص  رب  ینمـض ] روط  هب  تسا  قولخم  لاوحا  نآ  یلـصا  روحم  هک   ] مود لصف  و 
.دنیوا رفیک  بضغ و  دروم  رگید  ياه  هورگ  تسا و  هداد  رارق  شیوخ  ياه 

رد هک  نانچ  .دوش  یم  مولعم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  رد  دـمح  هروس  مولع  ندـمآ  مهارف  یگنوگچ  رد  يرگید  هتکن  هراشا  نیا  اب 
.میدروآ یبلاطم  هراب  نیا  رد  ...هّللا  مسب  ریسفت  دمح و  هروس  تایآ  نیب  طابترا  رد  نیشیپ  ياه  لصف 

ءاهب يانعم  هب  تشذگ _  رت  شیپ  هک  نانچ  ار _  ءاب  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدب  ءاب  رد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ندش  هصالخ  اّما 
.دشاب یم  اهنآ  داینب  لصا و  ناسب  دراد و  يرتالاب  هبتر  هطاحا و  هدش ، دای  نآ  زا  دعب  هک  ییاه  مسا  همه  رب  سپ  مینک  ضرف 

اهنآ نیب  هک  تسا  يا  هطبار  نامه  هدش  هدیرفآ  ءایـشا  همه  داینب  کش  یب  مینادب ، قلخ  ادـخ و  مسا  نیب  طبر  يارب  طقف  ار  ءاب  رگا  و 
تاذ و زا  دـنتفای و  یمن  یتـسه  ایـشا  نآ  زا  کـی  چـیه  دـش  یمن  رارقرب  هطبار  نآ  رگا  هک  اریز  تسا  هتـشگ  داـجیا  دـنوادخ  مسا  و 

.تساهنآ هدنرادهگن  لصا  طبر ، نامه  سپ  دوبن ، يربخ  اهنآ  تفص 

»(1)؛ میحّرلا ِنمحّرلا    ِ هّللا ِمِْسب  ءاـب  نِم  تادوـجوملا  ترهظ  : » هک دـیآ  یم  تسد  هب  مه  تیاور  نیا  ياـنعم  هدـش  داـی  حیـضوت  زا  و 
.دنا هدش  نایامن  راکشآ و  هّللا  مسب  ءاب  زا  اه ؛  هدیدپ 

، تسا ءاب  هدنهد  یّلجت  هدننک و  نییعت  ندش و  نایامن  هاگیاج  دوصقم  دیاش  دشاب ، هتشاد  رب  رد  ار  ءاب  قیاقح  یمامت  هطقن ، هک  نیا  و 
هک ماما  تقیقح  دنادرگ و  یم  زیامتم  ار  نآ  فورح  ریاس  زا  هک  تسا  ءاب  صخاش  هدنهد و  ناشن  هطقن ؛ نتـشون ، رد  هک  روط  نامه 

.دشاب یم  نیمه  تسا  ناهج  رد  نآ  هدننکراکشآ  رهظم و  لماح و 

.تسا فورح  ریاس  فلا و  فرح  هشیر  نامه  هطقن  زا  دوصقم  مه  دیاش 

هّللا وه  لق  هروس  ارچ  هک  دوش  یم  مولعم  میدروآ  دمح  هروس  نأش  رد  هک  یبلاطم  زا  و 
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نایب رد  طقف  ینعی  تسا  هناگ  هس  دـصاقم  زا  یکی  رب  لمتـشم  هّللا  وه  لق  هروس  هک  نیا  حیـضوت  .تسا  هدـش  ریبعت  نآرق  موس  کـی 
.دشاب یم  هناگ  هس  دصاقم  نیرترب  هک  تسا  دنوادخ  دیحوت 

شرع ياه  هنیجنگ  رد  ایشا  نیرت  هدنزرا 

هنیجنگ رد  هک  تسا  يزیچ  نیرتدنمـشزرا  باتکلا  هحتاف  : » دندومرف هک  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
.(1)« ...دراد دوجو  شرع  ياه 

.(2)« تسا شرع  ياه  جنگ  زا  باتکلا ] هحتاف  : »] تسا هدش  لقن  یفاص  ریسفت  رد  هک  رگید  تیاور  هب  و 

يانعم نیاربانب  تسا ، شرع  هژاو  ندرب  راـک  هب  دراوم  زا  یکی  هک  دـشاب  ملع  شرع  اـجنیا  رد  شرع  زا  دوصقم  هک  دور  یم  لاـمتحا 
.درادن هیجوت  لیوأت و  هب  يزاین  دوب و  دهاوخ  فّلکت  یب  حضاو و  تیاور 

، دـمح هروس  ندوب  شرع  ياـه  هنیجنگ  زا  تروـص  نیا  رد  .دـشاب  ینامـسآ  هاـگیاج  ناـمه  شرع  زا  روـظنم  هک  نیا  رگید  لاـمتحا 
.تسا ینآرق  تقیقح  تاماقم  زا  یکی  ساسارب 

دمح هروس  يدنب  میسقت 

زا شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  مالـسلا و  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 
دنوادخ دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  : » دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح 

هدنب نابز ]  ] زا رگید  مین  تسا و  نم  ِنآ  زا  یمین  ما  هداد  رارق  همین  ود  ما  هدنب  نیب  دوخ و  نیب  ار  باتکلا  هحتاف  دـیامرف : نینچ  لاعتم 
.تسوا ِنآ  زا  دوش  راتساوخ  ما  هدنب  هچره  .نم و 

تـسا مزال  نم  رب  درک و  زاغآ  نم  مان  هب  ما  هدـنب  دـیامرف : یم  دـنوادخ  میحرلا ،» نمحرلا  هّللا  مسب  : » دـیوگب هدـنب  هک  یماگنه  سپ 
.مزاس هتسجخ  ار  وا  ياه  تلاح  مناسرب و  ییاهن  هجیتن  هب  ار  يو  روما  همه 
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«. نیملاعلا ِّبر    ِ هّلل ُدمحلا  : » دیوگب هاگره  و 

لضف و هب  هدـش  فرطرب  وا  زا  هک  ییاهالب  تسا و  نم  زا  همه  شیاـه  تمعن  هک  تسناد  دوتـس و  ارم  ما  هدـنب  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
شیاـیند ياـه  تمعن  هب  ار  ترخآ  ياـه  تمعن  هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ناـیتوکلم ] ناگتـشرف و   ] امـش سپ  تسا ، هدوـب  نم  تیاـنع 

.تخاس مهاوخ  رود  وا  زا  زین  ار  ترخآ  ياهالب  مدومن  عفد  وا  زا  ار  ایند  ياهالب  هک  هنوگ  نامه  مدوزفا و 

«. میحّرلا ِنمحَّرلا  : » دیوگب هدنب ]  ] تقو ره  و 

مـشخب یم  وا  هب  ار  متمحر  زا  یناوارف  هرهب  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  امـش  منابرهم ؛ هدنیاشخب  نم  هک  داد  یهاوگ  دیامرف : یم  دنوادخ 
.مهد یم  وا  هب  ییازسب  مهس  شیوخ  ياطع  زا  و 

«. نیدلا ِموی  ِکلام  : » دیوگب هک  یعقوم  و 

رب ار  تمایق  زور  یـسرباسح  متـسه ، ازج  زور  کلام  نم  درک : فارتعا  نوچ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 
.مرذگرد شیاه  يدب  زا  مزاس و  نزو  نیگنس  ار  وا  کین  ياهراک  میامن و  ناسآ  وا 

«. ُُدبعَن كاّیا  : » دیوگ یم  هدنب  هک  یماگنه  و 

هب یشاداپ  نانچ  شتدابع  رب  هتبلا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  دتـسرپ ، یم  ارم  طقف  تفگ ؛ تسار  ما  هدنب  دیامرف : یم  ّلجوّزع  يادخ 
.درب کشر  وا  رب  تسا  وا  تدابع  ِفلاخم  سکره  هک  داد  مهاوخ  وا 

«. نیعتسن كاّیا  و  : » دیوگب هاگره  و 

يرای شراک  رد  ار  وا  متح  روط  هب  هک  دیـشاب  هاوگ  درب ، هاـنپ  نم  هب  تساوخ و  کـمک  نم  زا  ما  هدـنب  دـیامرف : یم  لاـعتم  دـنوادخ 
.مریگب ار  شتسد  يراتفرگ  تقو  رد  منک و  یسرداد  شیاه  یتخس  رد  میامن و 

.دناوخب ار  هروس  رخآ  ات  و  میقتسملا » طارصلا  اندها  : » دیوگب نوچ  و 

هب ار  ما  هدـنب  ياـعد  هک  تسا  مهارف  شیارب  تسا  هتـساوخ  ما  هدـنب  هچره  تسا و  نم  هدـنب  ِنآ  زا  شخب  نیا  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
.(1)« متشاد هدوسآ  دوب  كانمیب  هچره  زا  متخاس و  هدروآرب  ار  شیاهوزرآ  مدناسر و  تباجا 
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ما هدنب  دوخ و  نیب  ار  زامن  دیامرف : یم  دنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  هّماع  قیرط  زا 
یم هدنب  نوچ  .درک و  شیاتـس  ارم  ما  هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب  : » دیوگب هدنب  هاگره  هک  مداد  رارق  مین  ود 

.دروآ ياج  هب  ارم  دمح  ما  هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  نیملاعلا ،» ِّبر  هّللدمحلا  : » دیوگ

.درک ییوگانث  نم  رب  ما  هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  میحرلا ،» نمحرلا  : » دیوگب هدنب  هاگره  و 

.درک راذگاو  نم  هب  ار  شراک  ما  هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ  نیدلا ،» موی  کلام  : » دیوگب هک  یماگنه  و 

.تسا نم  هدنب  نم و  نیب  راک  نیا  دیامرف : یم  یلاعت  يادخ  نیعتسن ،» َكاّیا  ُدبعن و  َكاّیا  : » دیوگب نوچ  و 

هدروآرب ما  هدـنب  هتـساوخ  تسا و  نم  هدـنب  ِنآ  زا  بلطم  نیا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  میقتـسملا ،» طارـصلا  اندـها  : » دـیوگب هاـگره  و 
.(1)« تسا

.تسا هدمآ  نیشیپ  ياهراتفگ  نمض  تیاور  ود  نیا  ياه  هلمج  زا  يرایسب  حیضوت  حرش و 

شربمایپ دنوادخ ؛ هک  یماگنه  : » دندومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  یثیدح  رد  و 
رد  ] درک لزان  ار  باتکلا  ما  هروس  هک  یماگنه  .تخیگنارب و  نـالوسر  زا  سپ  ینارود  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح 

.(2)« داد رس  ناغف  هلان و  سیلبا  ماگنه ] ود  نیا 

.دراد تلالد  دمح  هکرابم  هروس  تمظع  رب  تیاور  نیا 
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هرقب هروس  ریسفت 

هراشا
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ملا

هعّطقم فورح  هرابرد  یشهوژپ 

مظعا مسا  ياه ) شخب  فورح =(  زا  یکی  مآلا ، : » دـندومرف هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخالا  یناعم  باـتک  رد 
نآ هلیـسو  هب  هاگره  دننک و  یم  بیکرت  لّصتم و  مه  هب  ار  نآ  ماما  ربمایپ و  تسا ، هدـش  شخب  شخب  نآرق  رد  هک  دـشاب  یم  ادـخ 

.(1)« تسا باجتسم  ناشیاعد  دنناوخب  ار  يادخ 

(2) .تسا هدش  لقن  زین  یمق  ریسفت  رد  توافت  یکدنا  اب  ثیدح  نیا 

يا هدیزگرب  زاتمم و  شخب  یباتک  ره  : » دندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هریغ  نایبلا و  عمجم  ریـسفت  رد  و 
.(3)« دشاب یم  هّعطقم ) ابفلا -  یّجهت =(  فورح  نآرق ) باتک =(  نیا  هدیزگرب  تمسق  دراد ،

هدومن نایب  ینوگانوگ  ءارآ  دنراد و  فالتخا  اه  هروس  لیاوا  رد  فورح  نیا  ندروآ  یلصا  فده  هرابرد  ناروشناد  ریاس  ناّرسفم و 
نآ رب  ینیشنلد  لیلد  هک  تسا  ییاه  تشادرب  اهنآ  رتشیب  ساسا  داد و  تسد  هب  اهنآ  زا  عماج  هّیرظن  کی  ناوت  یمن  هک  يروط  هب  دنا 

.تسین

دنوادخ و نیب  ییاهزار  هعّطقم  فورح  هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  : » تسا هتفگ  لّوا  تیاور  لقن  زا  سپ  هرـس  سدق  یناشاک  ثدـحم 
نآ هب  قیاقح  ندیناسانـش  زج  اـهنآ  نداتـسرف  ورف  زا  فدـه  دـشاب و  یم  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح   ] شبیبح

.تسا هدوبن  راهطا _  هّیرذ  ادخ و  لوسر  ملع _  رد  ناخسار  ترضح و 
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نیا سپ  .دنیوگ  یم  نخـس  نینچ  شیوخ  تسود  اب  هک  تسا  ناتـسود  نییآ  هدشن  بیکرت  ادـج و  ادـج  فورح  اب  ندرک  وگتفگ  و 
: تسا هدمآ  رعش  رد  هک  نانچ  دندرگن ، هاگآ  نآ  زا  نابیقر  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  تسود  اب  تسود  ّرس 

ِهیکحی ِقلخلل  ٌملق  ٌلْوَق و ال  ِهیشُْفی  َسیل  ٌّرس  نیّبحملا  نیب 

.(1)« ...دراد تیاکح  نآ  زا  یملق  هن  دزاس و  یم  شاف  يراتفگ  هن  ار  نآ  هک  تسا  يزار  ناتسود  نایم 

![ دنارچ یم  رتشا  هک  نآ  دناد  هچ  تسا  يزمر  قوشعم  قشاع و  نایم  ]

هعّطقم فورح  تایاور 

رظن هب  اهنآ  هب  عجار  هک  یبلاطم  سپـس  مینک  لقن  ار  اهزاغآرـس  نیا  زا  کیره  دروم  رد  هدش  دراو  تایاور  ادـتبا  هک  تسا  نآ  رتهب 
: میوش زاین  یب  اه _  یگژیو  یضعب  تهج  زا  رگم  رگید _  ياه  هروس  رد  اهنآ  هب  نتخادرپ  زا  ات  مییامن ، نایب  ار  دسر  یم  ام  هاتوک 

زا يادج  فورح  نیمه  متخاس  لزان  وت  رب  هک  یباتک  نیا  تسا : نیا  ملا  يانعم  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد 
یم تسار  رگا  تسامـش ، ياـبفلا  فورح  امـش و  تغل  هب  باـتک  نیا  دـشاب و  یم  میم ، مـال -  فـلا -  اـهنآ : هلمج  زا  هک  تسا  مـه 

.(2)« ...دیروایب ار  نآ  دننام  دییوگ 

نایب و هب  هک  تسا  ییاهزار  هلمج  زا  فورح  نیا  هک  دنک  یم  تلالد  زین  تیاور  نیا  : » تسا هتفگ  یفاص  ریسفت  رد  یناشاک  ثّدحم 
.(3)« دراد زاین  نیموصعم ]  ] حیضوت

نیا ندروآ  : » دنا هتـشاد  راهظا  هک  دـهد  یم  ناشن  ار  نارّـسفم  زا  یعمج  راتفگ  تیاور  رهاظ  تسا و  نشور  نخـس  نیا  هشقانم  یلو 
هچنآ هک  دننک  هجوت  ینعی : .دنا  هتخادرپ  نآرق  اب  هلباقم  هب  هک  تسا  یناسک  يزاسرادیب  رادـشه و  يارب  هدرمـش  تروص  هب  فورح 
مظن دنزاس و  یم  نآ  هب  ار  شیوخ  نانخـس  هک  تسا  يا  هّدام  نامه  زا  مجـسنم  یمالک  دنا  هدنام  ناوتان  شدننام  ندروآ  زا  یگمه 
یمن زجاـع  رثوک  هروس  دـننام  یکچوک ] هروس   ] ندروآ زا  رـشب  دارفا  دوـب ، یمن  راگدـیرفآ  دـنوادخ  مـالک  زا  رگا  سپ  دـنهد ، یم 

.(4)« دندنام
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زا نت  هدزاود  دیبلوبا  يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دیوگ هک  تسا  هدمآ  یموزخم  دیبلوبا  زا  تیاور  هب  یـشاّیع  ریـسفت  رد  و 
، دنُرب یم  رـس  ار  نانآ  زا  یکی  دش ، دـنهاوخ  هتـشک  نت  راهچ  اهنآ  رفن  نیمتـشه  زا  سپ  هک  دنـسر  یم  تموکح  هب  ساّبع  نادـنزرف 

يداه هب  بّقلم  هک  یکقـساف  تساهنآ  زا  .دشاب  یم  دنـسپان  ناشراتفر  كدنا و  ناشیرادـمامز  تّدـم  هاتوک و  ناشرمع  هک  یهورگ 
.يواغ قطان و  و  تسا ؛

ترـضح سپ  ُباتکلا » َِکلذ  مآلا *  : » تسا هدومرف  دنوادخ  تسا ، يرایـسب  ملع  نآرق  هعّطقم  فورح  رد  هک  یتسار  هب  دیبلوبا : يا 
زا لاس  هس  دص و  شتدالو  زور  تسـشن و  اه  لد  رد  شنخـس  دیـشخرد و  شرون  هک  نیا  ات  تساخاپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

.دوب هتشذگ  متفه  هرازه 

.ینک شرامش  رارکت  نودب  ار  اهنآ  هاگره  دراد  رارق  هعّطقم  فورح  رد  دنوادخ  باتک  رد  تقیقح  نیا  هناشن  دومرف : سپس 

دهاوـخ اـپب  نآ  تشذـگ  زا  دـعب  مشاـه  نادـنزرف  زا  یکی  درذـگب  شتّدـم  نوـچ  هکنیا  رگم  تسین  هعّطقم  فورح  زا  کـی  چـیه  و 
.تساخ

ترـضح جورخ  زاغآ  .دوش و  یم  کی  تصـش و  دـص و  نآ : عمج  هک  دون  داص  لهچ و  میم  یـس و  مال  کی و  فلا  دومرف : هاگنآ 
ام مئاق  دزیخ و  ياپب  ساّبع  نادنزرف  زا  يا  هدننک  مایق  دیسر  نایاپ  هب  شتّدم  نوچ  دوب و  هّللا » مآلا *   » مالسلاامهیلع یلع  نب  نیـسح 

.تساخ دهاوخ  اپب  رلا »  » رد نآ  ندش  يرپس  ماگنه  هجرف  هّللا  لجع 

.(1)« زاس ناهنپ  نالهاان ] زا   ] نک و ظفح  ّتقد و  بوخ  مهفب و  ار  نیا  سپ 

نیا شیانعم  نارمع ، لآ  هروس  رد  « مآلا  » اّما و  : » تسا هدـمآ  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا  یناـعم  باـتک  رد  و 
.(2)« دنمهوکش دنوادخ  منم  دیجملا /   ُ هّللا انأ  تسا :

ياـناوت دـنوادخ  منم  قداـصلا / ُرِدَـتْقُملا    ُ هـّللا اـنا  تساـنعم : نیدـب  صمـآلا »  » و : » دوـمرف هـک  تـسا  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  مـه  و 
.(3)« نیتسار

هب دوب _  قیدنز  هک  هیما _  ینب  رابت  زا  يدرم  هک : هدمآ  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  رابخالا  یناعم  یـشاّیع و  ریـسفت  رد  و 
و تسیچ ؟ دوصقم  صملا » : » تسا هدومرف  شیوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  نیا  : » درک ضرع  دش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  رـضحم 

هچ نآ  رد  مارح  لالح و  زا 
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؟ تسه نآ  رد  مدرم  يارب  يدنمدوس  بلطم  هچ  و  دشاب ؟ یم 

دزن ردقچ  .دون  داص  لهچ و  میم  یس و  مال  کی و  فلا  راد ! هگن  دومرف : دمآ و  مشخ  هب  وا  نخس  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : يوار 
؟ تسه وت 

نیب زا  تنارای  تموکح  دبای  نایاپ  کی  تصش و  دص و  لاس  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  .کی  تصـش و  دصکی و  تفگ : درم 
.دور یم 

دندش و هفوک  دراو  ناشوپ  هایـس  تشذگ  اروشاع  زور  کی ، تصـش و  دص و  لاس  یتقو  میدرک  طبـض  ار  خیرات  نیا  دـیوگ : يوار 
.(1)« تشگ ضرقنم  هّیما  ینب  تلود 

رایـسب دـنوادخ  منم  فؤرلا / هّللا  انا  شیاـنعم : رـآلا » : »» دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
.(2)« تسا نابرهم ،

.(3)« شخب يزور  هدنناریم  هدننک  هدنز  ِدنوادخ  منم  قاّزرلا / ُتیِمُملا  ییحملا    ُ هّللا انا  تسانعم : نیدب  : » دندومرف رملا » : » هرابرد و 

تسرپرس رگتیاده  هدنسب  منم  دعولا / قداصلا  ملاعلا  ّیلولا  يداهلا  یفاکلا  انا  تسا : نینچ  شیانعم  : » دندومرف صعیهک »  » هب عجار  و 
.(4)« تسا ینتفای  ققحت  تسار و  ما  هدعو  هک  ِملاع 

یم ار  دنیام  رادربنامرف  هک  یناسک  تسا ؛ ناشیا  رورس  ّیلو و  نانآ ؛ رگتیاده  تسا ؛ هدنسب  ام  نایعیش  يارب  : » دندومرف هراب  نیمه  رد 
.(5)« دناسرب تسا  هداد  دیون  نآرق  نطب  رد  هک  یهاگیاج  هب  ار  اهنآ  ات  تسا  تسار  نانآ  هب  شا  هدعو  دناد و 

هدـمآ نینچ  صعیهک » : » دـنوادخ لوق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  هرـس  سدـق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و 
هک قداص  ملاع  رگتیاده  هدنـسب  تسوا  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  صعیهک »  » اّما تسا و  دـنوادخ  هدـش  عیطقت  ءامـسا  اهنیا  : » تسا

.(6)« تسا هدومن  فصو  ار  دوخ  هک  نانچ  تسوا  مالک  نیا  دراد و  گرزب  ياه  یگدنشخب  اه و  تمعن 

تسا و نآ  حیضوت  نایب و  ...اّما » : » هملک زا  تسا و  هعّطقم  فورح  همه  ...اهنیا » : » ثیدح لّوا  هراشا  زا  دوصقم  ارهاظ  دیوگ : ّفلؤم 
هک يرادقم  هب  هدرواین و  ار  ثیدح  هیقب  ایوگ 
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.تسا هدومن  هدنسب  دنک  ریسفت  هتساوخ 

رد هک  تسا  هدمآ  یثیدح  نمض  فیرـشلا  هجرف  هّللا  لجع  تّجح  ترـضح  زا  هرـس  سدق  قودص  خیـش  نیدلا  لامکإ  باتک  رد  و 
هاگآ نآ  زا  ار  اّیرکز  شا  هدنب  دـنوادخ  هک  تسا  یبیغ  مهم  ياهربخ  زا  فورح  نیا  : » دـندومرف نینچ  نآ  لیوأت  زا  لاؤس  هب  خـساپ 

.درک تیاکح  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رب  سپس  تخاس ،

ار لیئربج  دنوادخ  دزومایب ، وا  هب  ار  نت  جنپ  ياه  مان  هک  دومن  تساوخرد  راگدرورپ  زا  اّیرکز  ترـضح  یتقو  هک  تسا  نینچ  نآ  و 
یم دای  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  دّـمحم و  مان  اّیرکز  هاگره  سپ  .درک  میلعت  ار  ناـشیا  ياـه  ماـن  وا  هب  داتـسرف و  ورف 

هب درشف و  یم  ار  شیولگ  ضغب  درک  یم  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تقو  ره  اّما  دش ، یم  فرطرب  وا  زا  یتحاران  هودنا و  مغ و  دومن 
.داتفا یم  ندز  سفن 

یم رطاخ  یّلـست  منک  یم  دای  ار  نانیا  زا  نت  راهچ  مان  یتقو  هک  تسا  هنوگچ  ایادـخ ؛ تشاد : هضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  زور  کـی 
؟ دوش یم  دنلب  ما  هلان  نایرگ و  ما  هدید  منک  یم  دای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگره  یلو  مبای ،

سپ صعیهک ،» : » دومرف دیناسر و  مالسلا  هیلع  اّیرکز  ترضح  عاّلطا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تداهـش  نایرج  لاعتم  دنوادخ 
 )= شطع نیع : تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هدننک  متـس  هک  هّللا _  هنعل  دـیزی _  ای : ترتع و  كاله  اهو : تسالبرک  مسا  فاک :

.تسا ترضح  نآ  ربص  داص : مالسلا و  هیلع  نیسح  یگنشت )

زا ار  مدرم  و  تخادرپ ] شیاین  هب  هتـسویپ  و   ] درکن اهر  ار  دوخ  دجـسم  زور  هس  ات  دینـش  ار  نایرج  نیا  اّیرکز  ترـضح  هک  یماگنه 
نیرتهب ایادـخ ؛ تفگ : یم  درک و  یم  هبدـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  دروآ ، يور  يراز  هیرگ و  هب  تخاس و  عونمم  دوخ  اـب  تاـقالم 

ایآ دیناشوپ ؟ یهاوخ  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  نت  رب  ازع  هماج  ایآ  ادنوادخ ؛ دیناشن ؟ یهاوخ  شدنزرف  گوس  هب  ار  تناگدیرفآ 
؟ ینک یم  دراو  ناشیا  تحاس  هب  ار  تبیصم  نیا  مغ 

، دزیگنا هنتف  ملد  رد  شتّبحم  ددرگ و  نشور  وا  هب  يریپ  ّنس  رد  ممـشچ  هک  نک  يزور  يدـنزرف  نم  هـب  ایادـخ ! تـفگ : یم  هاـگنآ 
یهاوخ شدـنزرف  گوس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  شیوخ  بیبح  هک  نانچ  ناشنب ، شنداد  تسد  زا  مغ  رد  زین  ارم  سپس 

.دیناشن

مالسلا هیلع  ییحی  تداهش  ببس  هب   ] دومن و يزور  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  ییحی  دنوادخ  نآ  زا  دعب 
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هیلع نیسح  ماما  ردام  يرادراب  نارود  هک  روط  نامه  دوب  هام  شش  مالـسلا  هیلع  ییحی  ردام  يرادراب  تّدم  .تخاس و  شراوگوس  ] 
.(1)« تسا هدوب  هام  شش  زین  مالسلا 

هب تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  مان  زا  یکی  هط »  » اّما و  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
.(2)« یتسه نومنهر  نآ  هب  هک  قح  يایوج  يا  هَیلإ / يداهلا  ِّقحلا  َبلاط  ای  يانعم :

روط ءاط : : » دومرف نینچ  دش  لزان  مآسط » : » هیآ یتقو  هک  هدمآ  ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  و 
.(3)« تسا هّکم  میم : هّیردنکسا و  نیس : انیس ،

.(4)« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  میم : یهتنملا و  هردس  نیس : یبوط  هرجش  ءاط ، : » دومرف زین 

.(5)« تسا هدمآ  نآرق  رد  زمر  تروص  هب  هک  تسا  دنوادخ  مظعا  مسا  فورح  زا  یکی  : » تسا یمق  ریسفت  رد  و 

ءدبملا عیمـسلا  بلاطلا  انا  تسانعم : نیدب  مسط » : »» دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا  یناعم  باتک  رد  و 
.(6)« هدنروآزاب رگزاغآ  ياونش  يایوج  منم  دیعملا /

.(7)« اونش يایوج  يادخ ]  ] منم عیمسلا / بلاطلا  انا  ینعی : آسط »  » اّما و  : » دندومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  زین 

، تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  مسا  زا  یکی  آسی »  » اّما و  : » دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  آسی »  » هرابرد و 
.(8)« یحو هدنونش  يا  یحولا / عماسلا  اهیا  ای  ینعی :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » دندومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرـس  سدق  قودص  خیـش  لاصخلا  باتک  رد  و 
هدـیدرگ دای  نآرق  رد  هک  اه  مسا  نآ  سپ  .تسا  هدـماین  نآرق  رد  رگید  مسا  هد  هدـش و  دای  نآرق  رد  مسا  جـنپ  هک  تسا  مسا  هد  ار 

.(9)« دشاب یم  سی و ن ، هّللادبع و  دمحا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تسا :

مسا نیا  : » دندومرف هک  تسا  تیاور  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  یفاک  باتک  رد  و 
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تـسا هداد  نذا  نانآ  هب  سی »  » دروم رد  یـسک  هچ  اـّما  دـننک ، يراذـگمان  نآ  هب  هک  هدـش  هداد  هزاـجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
.(1) »؟ تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مسا  نیا  هکیلاح  رد  دننک  يراذگمان 

لوق هک  دیهد  مربخ  : » دومرف نینچ  هّماع ] ياملع  هب  باطخ   ] نومأم سلجم  رد  هک  هدمآ  ثیدح  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  و 
هب وت  هک  راوتسا  نآرق  هب  دنگوس  آسی ، »(2) ؛ میقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َنیلـسرُملا *  َنَِمل  َکنا  ِمیکحلا *  نآرقلا  و  آسی *  : » یلاعت يادخ 

.تسار یهار  رب  یتسه ، نالوسر  زا  عطق  روط 

؟ تسیک آسی »  » زا دوصقم 

.(3)« ...تسین نآ  رد  يدیدرت  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  سی » : » دنتفگ املع 

لآ یلع  ٌمالَس  : » دنوادخ لوق  هب  عجار  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هرـس  سدق  قودص  خیـش  یلاما  باتک  رد  و 
.(5)« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  آسی ؛ : » دندومرف .داب  سی  لآ  رب  مالس  »(4) ؛ آسی

.(6)« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسا  آسی ؛ : » دندومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  یمق  میهاربا  نب  یلع 

هب هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  ياه  مان  زا  یکی  آص ، : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  و 
.(7)« تسا هدرک  دای  دنگوس  نآ 

شرع ریز  زا  هک  تسا  يا  همشچ  ص »  » اّما و  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  رابخألا  یناعم  باتک  رد  و 
هیلع لیئربج  تفرگ و  وضو  نآ  زا  دش  هدرب  جارعم  هب  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  همـشچ  نامه  دـشوج و  یم 
يا هرطق  چیه  هک  دَناکت  یم  ار  شیوخ  ياه  لاب  دیآ و  یم  نوریب  نآ  زا  سپس  دوش ، یم  رو  هطوغ  لخاد و  نآ  رد  زور  ره  مالـسلا 

.(8)« دیوگ یم  يادخ  ریبکت  سیدقت و  حیبست و  تمایق  زور  ات  هک  دنیرفآ  یم  يا  هتشرف  نآ  زا  دنوادخ  هکنیا  زج  دکچ  یمن  نآ  زا 

: دومرف یحو  نم  هب  دنوادخ  سپس  : » دندومرف جارعم  ثیدح  نمض  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  یفاک  باتک  رد  و 
عضاوم وش و  کیدزن  ص »  » هب دّمحم ؛  يا 
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تفر ص »  » کیدزن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  .رازگب  زامن  تراگدرورپ  يارب  نک و  هزیکاپ  هد و  وشتسش  ار  تا  هدجس 
.(1)« ...دزیر یم  ورف  شرع  تسار  تمس  زا  هک  تسا  یبآ  نآ  و 

ربمایپ هک  تسیچ  داص  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  نمض  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  عیارـشلا  للع  باتک  رد  و 
؟ دنک وشتسش  نآ  زا  جارعم  ماگنه  تفای  تیرومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دنناوخ یم  یناگدنز ) بآ  هایحلا =(  ءام  ار  نآ  هک  شرع _  ناکرا  زا  یکی  زا  هک  تسا  يا  همشچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
رکذ ياراد  نآرق  هب  دنگوس  داص ، »(2) ؛ رکِّذلا يذ  ِنآرقلا  َو  ص *  : » تسا هدومرف  ّلجوّزع  يادخ  هک  تسا  نامه  دـشوج و  یم  _ 

[. تسا دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا  هک  ]

اب هدوتـس  دیجملا ؛ دیمحلا  مح :»  » يانعم اّما  و  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا  یناعم  باتک  رد  و 
.تسا تمظع »

هدـنهد شاداپ  ياناد  دـنوادخ ] / ] ّيوقلا ُرِداـقلا  ُعیمَّسلا  ُِملاـعلا  ُبِیثُملا  ُمیکحلا  ینعی : : » دـندومرف نینچ   (3)« قسع مح *  : » هراـبرد و 
.(4)« رادتقااب ياناوت  ياونش  ملاع 

مه زا  يادج  تروص  هب  تسا  دنوادخ  مظعا  مسا  زا  یفورح  : » دـندومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یمق  ریـسفت  رد  و 
مـسا نآ  هب  ار  يادـخ  هاـگره  هک  ددرگ  یم  فیلأـت  نآ  زا  مظعا  مسا  دـیامن و  یم  لـصّتم  مه  هب  ار  نآ  ماـما  اـی  ادـخ و  لوـسر  هک 

.(5)« دنک یم  تباجا  دنناوخب 

تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق  ترضح  ياه  لاس  رامش  قسع » : »» دومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  و 
.(6)« تسا قسع »  » رد زیچ  همه  ملع  تسا و  هوک  نآ  زا  نامسآ  يزبس  زبس و  دّرمز  زا  ایند  رب  طیحم  تسا  یهوک  فاق : و 

باـتکلا و  مـح *  : » ینطاـب ریـسفت  هـب  عـجار  یحیـسم  درم  هـک : هدـمآ  مالـسلاامهیلع  رفعج  نـب  یــسوم  ترــضح  زا  یثیدـح  رد  و 
.(8)« ...تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  مح ؛» : »» دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .درک  لاؤس  »(7) ؛ نیبملا

یهوک ق » : »» دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخألا  یناعم  باتک  رد  و 
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نیب زا  نتفر و  ورف  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  نآ  زا  نامـسآ  يزبـس  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  نـیمز  هـک  تـسا 
.(1)« دنک یم  يرادهگن  شلها  ندرب 

، تشهب رد  تسا  يرهن  ن »  » اـّما و  دـندومرف ...« : هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نایفـس ، قیرط  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
ظوفحم حول  رب  ملق  و  سیونب ! دومرف : ملق  هب  دنوادخ  سپس  تشگ ، دادم  تروص  هب  و  دش ، دماج  سپ  شاب ! دماج  دومرف : دنوادخ 

.تسا رون  زا  حول  رون و  زا  ملق  رون و  زا  دادم  سپ  درک ،] تبث  و   ] دز مقر  تمایق  زور  ات  تسا  یندش  هچ  نآ  ره  هدوب و  هچ  نآ 

نایب نیرتهب  هب  ار  دادم  ملق و  حول و  نایرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هداز  يا  متـشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ : نایفس 
؟ دیزومایب نم  هب  تسا  هتخومآ  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  دیهد و  حیضوت  میارب 

تسا يا  هتشرف  نون  متفگ ؛ یمن  ار  وت  خساپ  یتشادن  ار  ندینش  خساپ  یگتسیاش  رگا  دیعس ! رسپ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
و دـهد ؛ یم  لـیوحت  لیفارـسا  هب  حوـل  تسا و  هتـشرف  مه  نآ  هک  دـناسر  یم  حوـل  هب  زین  ملق  دـناسر ، یم  ملق  هب  ار ] ّقـح  ماـیپ   ] هک

ناشیا رب  دنوادخ  دورد  هک  نالوسر _  ناربمایپ و  هب  لیئربج  دنک و  یم  ادا  لیئربج  هب  لیئاکیم  و  دیامن ؛ یم  ادا  لیئاکیم  هب  لیفارـسا 
.دراد یم  غالبا  داب _ 

.(2)« متسین نمیا  وت  رب  هک  زیخرب  نایفس  يا  دومرف : سپس 

فرب زا  تسا  هدوب  تشهب  رد  يرهن  ن »  » اّما و  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عیارّـشلا  للع  باـتک  رد  و 
هب تفرگرب و  یتخرد  هاگنآ  .دمآرد  دادم  تروص  هب  نآ  و  شاب ! دادـم  دومرف : نآ  هب  دـنوادخ  سپ  رت ، نیریـش  لسع  زا  رتدـیفس و 

هاگنآ شاب ! ملق  داد : ناـمرف  نآ  هب  سپـس  دـنرادنپ _  ههّبـشم  هک  يزیچ  هن  تسا  ورین  هّوق و  ادـخ  تسد  و  دـناشنب _  شیوخ  تسد 
نآ رب  سپـس  درک : نانچ  تسا و  یندـش  ماجنا  تماـیق  زور  اـت  هچره  دومرف : مسیونب ؟ هچ  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  سیونب ! دومرف :

.(3)« وگم نخس  صاخ  تقو  زور  ات  دومرف : دز و  رهم 

: دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هرس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 
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رد ملق  .تشون و  تماـیق  زور  اـت  دوب  دـهاوخ  هدوب و  هچ  نآ  و  سیونب ! دومرف : نآ  هب  دوب  ملق  دـیرفآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیتـسخن  »
هاگنآ داد ، رارق  شرع  يالاب  نکر  نورد  دیچیپ و  مهرد  ار  نآ  سپس  .تشون  دوب  رت  فاص  توقای  زا  رتدیفـس و  هرقن  زا  هک  یتسوپ 

زا اه  هخـسن  همه  هک  تسا  یفخم  باـتک  ناـمه  تفگ و  دـهاوخن  نخـس  زگره  هدومنن و  قطن  نآ  زا  سپ  هک  دز  رهم  ملق  ناـهد  رب 
هب امـش  زا  یکی  هکیلاح  رد  دیناد  یمن  ار  نخـس  نیا  يانعم  هنوگچ  سپ  دیتسین ؟ نابز  برع  امـش  رگم  .تسا  هدـش  ماجنا  نآ  يور 

هتفرگ لصا  زا  هک  دـننک  یم  يرادرب  هخـسن  یباـتک  زا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  نک ؟ يرادرب  هخـسن  ار  باـتک  نآ  دـیوگ : یم  يرگید 
یم يرادرب  هخسن  دیداد  یم  ماجنا  ار  هچ  نآ  ره  ام  »(1) ؛ نُولَمْعَت ُمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْسَن  اّنُک  ّانا  : » تسا هدمآ  دنوادخ  لوق  رد  دشاب ؟ هدش 

.(2)« میدرک

هک مدینش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  : » دیوگ هک  هدرک  تیاور  سیق  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدق  قودص  خیـش  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  نارجن  لها  دوهی و  زا  دنچ  ینت  بطحأ و  نب  رـسایوبا  بطحأ و  نب  ییح  دومرف : یم  ثیدح 

؟ دشاب یم  ملا »  » تسا هدش  لزان  امش  رب  هک  یتایآ  نمض  هک  تسا  نینچ  ایآ  دندرک : ضرع  دندش و  بایفرش  هلآ 

.يرآ دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ تسا هدروآ  امش  يارب  ار  نآ  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج  دنتفگ :

.يرآ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دوخ نارود  يرادمامز و  تّدم  زا  هک  میسانش  یمن  ار  يربمایپ  امش  زج  یلو  دنا  هدش  هتخیگنارب  یناربمایپ  امش  زا  شیپ  دنتفگ : نانآ 
!؟ دشاب هداد  ربخ 

تسا و لاس  کی  داتفه و  اهنیا  عمج  هک  لهچ ، میم  یـس و  مال  تسا و  یکی  فلا  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  بطحأ  نب  ییح  هاـگنآ 
.دشاب لاس  کی  داتفه و  نآ  تّما  دمآرس  نارود و  هک  دوش  هدیورگ  ینید  هب  یسک  هک  تسا  زیگنا  تفگش 

؟ تسه مه  نیا  زج  ایآ  دّمحم ! ای  تفگ : دروآ و  يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  سپس 

.يرآ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! يوگزاب مه  ار  نآ  تشاد : هضرع 

.دندناوخ ار  صملا » : » هیآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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تصـش و دص و  عمج  رد  هک  تسا ؛ دون  داص  لهچ و  میم  یـس و  مال  یکی و  فلا  تسا ؛ رت  ینالوط  رت و  نیگنـس  نیا  تفگ : ییح 
.تسا لاس  کی 

؟ تسه مه  نیا  زا  ریغ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هاگنآ 

.يرآ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

؟ يوگزاب ار  نآ  تفگ : ییح 

«. رلا : » دنتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  تسا و  تسیود  ءار  یـس و  مال  یکی و  فلا  تسا ، رت  ینـالوط  رت و  نیگنـس  نیا  تفگ : ییح 
؟ تسه يزیچ  مه  نیا  زج  هب  تفگ :

.يرآ دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

؟ يوگزاب ار  نآ  تفگ : يو 

«. رملا : » دندناوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

اب هارمه  ایآ  تفگ : نآ  زا  سپ  تسا ، تسیود  ءار  لهچ و  میم  یـس و  مال  یکی و  فلا  تسا : رتزارد  رت و  نیگنـس  نیا  تفگ : ییح 
؟ تسه مه  يرگید  زیچ  اهنیا 

.يرآ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ربمایپ رـضحم  زا  دنتـساخرب و  هاگنآ  .تسا  هدـش  اطع  وت  هب  یتّدـم  دـچ  اقیقد ]  ] میناد یمن  هک  دـش  زیگنا  ههبـش  وت  راـک  تفگ : يو 
هیلع و هللا  یلـص  دّمحم  يارب  نآ  زا  رتشیب  اهنیا و  همه  هک  دیاش  یناد  هچ  تفگ : ییح  شردارب  هب  رـسایوبا  نآ  زا  سپ  .دنتفر  نوریب 

.دشاب هدش  عمج  هلآ 

ُُّما َّنُه  ٌتامکحم  ٌتایآ  ُْهنِم  : » تسا هدـیدرگ  لزان  نانآ  هرابرد  تاـیآ  نیا  هک  دـندش  روآداـی  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـیوگ : يوار 
یم باتک  ساسا  اهنآ  هک  تسا  لیوأت ) لباقریغ  حیرص و  و  مکحم =(  تایآ  باتک  نآ  زا  یتمـسق  »(1) ؛ ...ٌتاِهباشَتُم ُرَُخا  ِباتِکلا َو 

[. دنوش یم  هدینادرگزاب  تامکحم  هب  هک   ] تسا هباشتم  تایآ  رگید  یشخب  و  دنشاب ،

رـسایوبا و ییح و  هـک  یلیوأـت  نآ  زا  ریغ  دـندرگ  یم  لـیوأت  يرگید  هـجو  هـب  تاـیآ  نـیا  هـتبلا  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما 
.(2)« دنتشاد رظن  رد  ناشناهارمه 

نیسحلا نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترضح  هب  دیوگ : هک  هدرک  تیاور  يروث  دیعس  نب  نایفس  زا  دوخ  دنـس  هب  هیوباب  نبا  زین 

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 337 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_301_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_301_2
http://www.ghaemiyeh.com


لوسر هداز  يا  متفگ : مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب 
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منم کلملا /   ُ هّللا انا  تسا : نیا  شیانعم  هرقب  هروس  لّوا  رد  ملا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ...؟ ملا » : » دنوادخ لوق  يانعم  ادخ ؛
.(1)« رایتخا بحاص  ياورنامرف  دنوادخ 

زا یکی  فلا  : » دـندومرف هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  و 
ياورنامرف نیعَمجأ / ِْقلَخِلل  ُرِهاقلا  ُمیظَعلا  ُکـِلِملا  تسا : هدـش  هلمج  نیا  رب  تلـالد  مـال  هلیـسو  هب  .تسا و  هّللا  سّدـقم  ماـن  فورح 

همه رد  هک  گرزب  دـنوادخ  هلمج : نیا  رب  تسا  هدوـمن  تلـالد  میم  هلیـسو  هب  .تسا و  هتخاـس  هریچ  ار  ناگدـیرفآ  همه  هک  گرزب 
.(2)« ...تسا هدوتس  شلاعفا 

رقاب ماما  رضحم  هب  هّکم  رد  يدرم  : » دیوگ هک  هدروآ  تیاور  نیرجهلا  ءاّرم  ینارحب  دیبلوبا  زا  دوخ  دنس  هب  هرـس  سدق  یقرب  خیـش  و 
داد یخساپ  وا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسیچ ؟ صملا » : » دیسرپ ...دینـش و  خساپ  دومن و  شـسرپ  دنچ  دش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع 

تسا نآرق  رهاظ  رد  هیآ  ریسفت  نیا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تفر و  نوریب  درم  نآ  سپـس  .مدرک  شومارف  ار  نآ  نم  هک 
؟ منک نایب  نآرق  نطاب  رد  ار  نآ  ریسفت  ایآ 

؟ تسه ینطاب  رهاظ و  نآرق  يارب  ایآ  مدرک : ضرع  نم 

لصف اه و  لَثَم  اه و  ّتنس  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خسان و  یناعم و  نطاب و  رهاظ و  ادخ  باتک  يرآ ؛ دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هتـشگ و هاـبت  شدوـخ  تقیقحرد  تسا  موهفماـن  مهبم و  ادـخ  باـتک  درادـنپ  هـکنآ  ره  سپ  دراد ، فیرـصت  فورح و  لـصو و  و 

.تسا هتخاس  هابت  ار  نارگید 

.دشاب یم  دون  داص  لهچ و  میم  یس و  مال  یکی و  فلا  رادهگن ! دومرف : هاگنآ 

.تسا کی  تصش و  دص و  نیا  متفگ : نم 

.(3)« تفرگ دهاوخ  ناشیا  زا  ار  یهورگ  تموکح  دنوادخ  دسر  ارف  کی  تصش و  دص و  لاس  هاگره  دیبلوبا ! يا  دومرف :

هک  ] دیجم نآرق  هب  دـنگوس  فاق  »(4) ؛ دیجملا نآرقلا  و  ق *  :» دنوادخ لوق  هب  عجار  هرـس  سدـق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و 
تسا یهوک  فاق : : » تسا هدمآ  نینچ  تسا .] قح  زیخاتسر 
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.(1)« دشاب یم  دنگوس  نآ  تسا و  هتفرگارف  ار  ایند  جوجأم  جوجأی و  ءاروام  رد  هک 

لقن ار  رگید  تاـیاور  تسا و  هدـمآ  تسد  هب  فلتخم  راـثآ  زا  اـه  هروـس  لـیاوا  هعطقم  فورح  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتاـیاور  اـهنیا 
نایب رد  هک  یتایاور  نمـض  ار  هدـش  دراو  اه  هروس  لیاوا  هناگ  هدراهچ  فورح  صوصخرد  هک  یثیداـحا  تسا  راوازـس  اـّما  .مدرکن 

.تسه اهنآ  رد  يدیاوف  هک  میروایب  تسا  هدمآ  هدشن ] بیکرت  و   ] ادج فورح  یناعم 

هعّطقم فورح  یناعم  رد  ثیدح  دنچ 

هک يزیچ  نیتسخن  هتبلا  : » دندومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  دیحوت  باتک  رد  هرـس  سدق  هیوباب  نبا 
.دوب ابفلا  فورح  دناسانشب ، شناگدنب  هب  ار  نتشون  نآ  هلیسو  هب  ات  دیرفآ  دنوادخ 

ادا یبوخ  هب  ار  تاملک  زا  یخرب  دناوت  یمن  رگید  هبرض  نآ  رثا  رب  هک  دنک  اعّدا  صخش  نآ  دننزب و  بوچ  یصخش  رـس  رب  هاگره  و 
.ددرگ تخادرپ  وا  هب  هید  دیامن  ادا  تسناوتن  هک  رادقم  ره  هب  دننک و  هضرع  وا  رب  ار  ابفلا  فورح  هک  تسا  نآ  شمکح  دیامن ،

: دومرف نینچ  ث ) ت ، ب ، أ ، : ) فورح هرابرد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  تفگ  ثیدح  میارب  مردپ  و 
هیلع هللا  یلص  دّمحم  لآ  مئاق  هب  راک  ندش  مامت  .تسا ت ؛ دنوادخ  هوکش  تجهب و  .تسا ب ؛ دنوادخ  ياه ) تمعن  ءالآ =(  فلا ؛

.تسا ناشیا  کین  ياهراک  ماجنا  رب  نانمؤم  يارب  باوث  و ث ؛ هلآ ؛  و 

و  ] تسا میلح  ناراکهنگ  هب  تبـسن  هک  قح  ّیح  میکح  دنوادخ  يرابدرب  ملح و  .تسا ح ؛ دـنوادخ  لالج  لامج و  ج ؛ خ ) ح ، (ج ،
[. دنک یمن  باتش  اهنآ  رفیک  رد 

.تسا دنوادخ  دزن  اهنآ ] ندوب  رابتعا  شزرا و  یب  و   ] ناراکهنگ دای  یمانمگ ) لومخ =(  خ ؛

.تسا هدیدنسپ  شناگدنب  يارب  ار  نآ  هک  دنوادخ  نید  د ؛ ذ ) (د ،

.تسا هدش  هتفرگرب  تمظع ) يراوگرزب و  ياراد  دنوادخ  مارکإلا =(  لالجلا و  يذ  زا  ذ ؛

(. زرورهم نابرهم و  سب  يادخ  تسا =(  میحرلا  فؤرلا  زا  ر ؛ ز ) (ر ،
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.تسا تمایق  ياه  هلزلز  هب  هراشا  ز ؛

تـسا یندش  نامه  تسا  هدومن  هدارا  هتـساوخ و  ادـخ  هچره  ...ءاشام  هّللا  ءاش  زا  .تسا ش ؛ دـنوادخ  تعفر  ءانـس و  س ؛ ش ) (س ،
.دشاب هتساوخ  دنوادخ  هک  ار  نآ  رگم  دیهاوخ  یمن  ار  زیچ  چیه  امش  و  (1) ؛  «ُ هّللا َءاشَی  ْنأ  ّالإ  َنُؤاشَت  ام  َو  : » هک

و طارــص ؛ رب  ناـمدرم  نداد  رارق  ندروآرب و  رد  هـک  يدـنوادخ  نآ  یعی  تـسا ، هدـش  هـتفرگرب  دـعولا  قداـص  زا  ص ؛ ض ) (ص ،
.تسا تسار  شا  هدعو  داصرم ، رب  ناراکمتس  تشادزاب 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  نافلاخم  یهارمگ  تلالض و  ض ؛

کین و تشونرس  یمّرخ و  ای  تسا ، هدیمد  نآ  رد  شیوخ  حور  زا  هدروآرب و  تشهب  رد  دنوادخ  هک  یتخرد  یبوط _  ط ؛ ظ ) (ط ،
 _. تسا نانمؤم  يارب  بوخ  تشگزاب 

.ّقح ترضح  هرابرد  نارفاک  ینامگدب  و  دنوادخ ؛ هب  تبسن  نانمؤم  ینامگ ] شوخ  و   ] بوخ ّنظ  ظ ؛

[. دشاب یم  دنوادخ  ملع  هب  هراشا  و   ] تسا ِملاع  زا  ع ؛ غ ) (ع ،

.درادن يزاین  هجو  چیه  هب  هک  يدنوادخ  ینعی  تسا  هدش  هتفرگ  ینغ  زا  غ ؛

.شتآ جاوفا  زا  یجوف  و  هتسه ، هناد و  هدنفاکش  دنوادخ  ینعی  يوَّنلا ؛ ِّبَحلا و  ُِقلاف  ف ؛ (ف،ق )

.تسا دنوادخ  هدهعرب  نآ  تئارق  ندروآ و  عمج  هک  تسا  نآرق  ق ؛

رد نارفاـک  یگدوهیب  وغل و  ل ؛ تسا .) ناگدـنب  هدـننک  تیاـفک  هدنـسب و  دـنوادخ  تسا =(  هدـش  هتفرگرب  یفاـک  زا  ك ؛ ل ) (ك ،
.دنراد دنوادخ  هرابرد  هک  تسا  ییاوران  ياه  تبسن 

ِنَِمل : » دـیامرف یم  ّلجوّزع  يادـخ  تسین و  يرادراـیتخا  کـلام و  ازج و  هک  يزور  تسا  دـنوادخ  ییاورناـمرف  کـلم و  م ؛ ن ) (م ،
؟ تسیک ِنآ  زا  زورما  ییاورنامرف  موَیلا ؛» ُکلُملا 

ياتکی دنوادخ  يارب  راّهَقلا ؛» ِدِحاولا  ِهِّلل  :» دنیوگ یم  دنیآ و  یم  نخـس  هب  دـنوادخ  ياه  تّجح  نالوسر و  ناربمایپ و  حاورا  هاگنآ 
.تسا راّهق 

ماجنا هچره  سکره  زورما  »(2) ؛ ِباسِحلا ُعیرَس    َ هّللا َّنإ  َموَیلا  َْملُظ  ْتَبَـسَک ال  امب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُجت  َموَیلا  : » دومرف دهاوخ  دنوادخ  و 
، تسین یمتس  چیه  زورما  دنیب ؛ یم  ازج  ار  تسا  هداد 
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.تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ 

.تسا نارفاک  رب  وا  رفیک  لاکن و  و  نانمؤم ؛  يارب  دنوادخ  ششخب  لاون و  ن ؛

(. تمایق  ) گرزب زور  باذع  زا  دنک  ادخ  ینامرفان  هک  سکره  رب  ياو  و ؛ ه ) (و ،

.تسا رادقم  یب  نوبز و  راوخ و  وا  دزن  دنک  تیصعم  ار  يادخ  هکنآ  ره  ینوبز ) يراوخ و  ناوه =(  ه ؛

بجاو شیارب  تشهب  دـیوگب  ار  نآ  ّتین  صولخ  اب  هک  يا  هدـنب  ره  تسا و  صالخا  هملک  هک  هّللا  ّالا  هلا  ال  ینعی : فلا  مـال و  ـال ) )
.دوش یم 

زابنا كرـش و  هنوگره  زا  لاعتم  يادخ  .تسا  هداشگ  يزور  هب  شناگدیرفآ  رـس  رب  دنوادخ  فطل  تردق و  تسد ) دی =(  ي ؛ (ي )
.تسا هّزنم  كاپ و 

دننک یم  لدـب  ّدر و  رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  برع  یمامت  هک  فورح  نیا  اب  ار  نآرق  نیا  لاعتم  يادـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
: دومرف هاگنآ  تخاس ، لزان 

همه رگا  وگب  »(1) ؛ اریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  ِِهْلثِِمب َو  َنُوتأَی  ِنآرُقلا ال  اذـه  ِْلثِِمب  اُوتأی  ْنأ  یلَع  ُّنِجلا  ُسنإلا َو  ِتعَمَتجا  نِئل  ُْلق  »
تیوقت ار  رگیدکی  هک  دنچره  دنروایب ، ار  نآ  لثم  تسناوت  دنهاوخن  دنروایب  ار  نآرق  نیا  دـننام  ات  دـنیآ  مهدرگ  نایّنج  اه و  ناسنا 

.(2)« دنشاب مه  نابیتشپ  دنیامن و 

هدرک تیاور  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  زا  شیوخ  یمارگ  ناردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدق  هیوباب  نبا  زین 
نانمؤم ریما  دش ، بایفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  هب  نایدوهی  زا  یکی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا 

.تشاد روضح  زین  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ تسه يا  هدیاف  هچ  ابفلا  فورح  رد  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  يدوهی  درم 

ایادخ دندومن : اعد  نینچ  دعب  نک و  نایب  ار  وا  خساپ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نایقّتم  يالوم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
! شاب هناوتشپ  يراوتسا  قیفوت و  هب  ار  وا 

.تسا دنوادخ  ءامسا  زا  یمسا  فورح ، زا  کیره  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  هاگنآ 

نامه دنوادخ  ؛(3)  ُموُّیَقلا ُّیحلا  َوُه  ّالإ  هلإ  ال    ُ هّللا هب ] تسا  هراشا  [ ؛ ِفلأ داد : همادا  سپس 
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.تسا هدنیاپ  هدنز  تسین ، وا  زج  یّقح  دوبعم  هک  تسا 

.تسا یقاب  ناگدیرفآ  يدوبان  زا  سپ  دنوادخ ] [ ؛ ب

.دریذپ یم  ار  هبوت  شناگدنب  زا  ریذپ ] هبوت  رایسب   ] باَّوت ت ؛

دنوادخ »(1) ؛ هَرِخآلا یف  اینُّدلا َو  ِهایَحلا  یف  ِتباّثلا  ِلوَقلاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا    ُ هّللا ُّتبَُثی  [ » تسا راوتـسا  هک  هدـنیاپ  یتسه   ] نئاک تباث  ث ؛
 . ...دزاس یم  راوتسا  تباث ، راتفگ  هطساو  هب  ترخآ  رد  ایند و  یناگدنز  رد  ار  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

.تسا هّزنم  كاپ و  شیاه  مان  و  گرزب ؛ دنوادخ  شیاتس  ینعی  ُهُؤامسأ ؛ ْتَسَّدَقَت  ُهُؤانَث َو  َّلَج  ج ؛

.تسا رابدرب  هدنیاپ  هدنز و  ّقح و  دنوادخ  ینعی  ٌمیلَح ؛ ٌّیح  ٌّقَح  ح ؛

.تسا هاگآ  ًالماک  دنهد  یم  ماجنا  ناگدنب  هچنآ  هب  دنوادخ  ینعی  ریبخ ؛ خ ؛

.ازج زور  هدنهدازج  نیّدلا ؛ ِموَی  ُناّید  د ؛

.يراوگرزب لالج و  بحاص  دنوادخ  مارکإلا ؛ لالجلاوذ و  ذ ؛

.تسا نابرهم  یسب  شناگدنب  هب  هک  يدنوادخ  ینعی  ِهِدابِعب ؛ ٌفُؤَر  ر ؛

.ناگدش شتسرپ  ِتنیز  ز ؛

.انیب ياونش  ینعی  ریصبلا ؛ عیمسلا  س ؛

.تسا شیوخ  نمؤم  ناگدنب  ساپس ) هدنهد  شاداپ  رازگساپس =(  نینمؤملا ؛ هدابعل  رکاشلا  ش ؛

.تسا قداص  شرادشه  دیون و  رد  دنوادخ  ص ؛

(2) .شخبدوس هدنناسر و  نایز  دنوادخ  ِعفانلا ؛ ُّراضلا  ض ؛

.هدننک كاپ  كاپ  دنوادخ  رّهطملا ؛ رهاطلا  ط ؛

.شیوخ تایآ  هدنهد  شیامن  راکشآ  يادخ  ینعی  هتایآل ؛ رهظملا  رهاظلا  ظ ؛

.دشاب یم  شناگدنب  روما  ياناد  دنوادخ  ینعی  ِهِدابِعب ؛ ٌملاع  ع ؛

.ناهاوخداد ِسرداد  هانپ و  ینعی  نیثیِغَتْسُملا ؛ ثایغ  غ ؛
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.هتسه هناد و  هدنفاکش  دنوادخ  ینعی  يوَّنلا ؛ ِّبحلا و  ُقلاف  ف ؛

.تساناوت شناگدیرفآ  همه  رب  دنوادخ  ینعی  ِهِْقلَخ ؛ ِعیمَج  یلع  ٌرِداق  ق ؛

هکنآ تسا  هدنـسب  اهزاین ] همه  هب  ندیـسر  يارب   ] هک يدنوادخ  ینعی  َْدلوی : َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ٌدـحا َو  اوفک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  يذَّلا  یفاکلا  ك ؛
.تسا هدماین  دوجو  هب  يزیچ  زا  دوخ  هدشن و  ّدلوتم  وا  زا  يزیچ  درادن و  هتشادن و  ییاتمه  چیه 

.دراد فطل  یمرن و  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  ینعی  ِهِدابِعب ؛ ٌفیَطل  ل ؛

.تسا یتسه  رایتخا  بحاص  دنوادخ  ینعی  ِْکلُملا ؛ ُِکلام  م ؛

.تسوا شرع  رون  زا  اه  نامسآ  رون  ن ؛

.تسا هدشن  هداز  هدازن و  يزیچ  زا  هک  تسا  نادنمزاین  هانپ  هناگی و  ياتکی  َدلُوی ؛ َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ٌدَمَص  ٌدَحأ  ٌدِحاو  و ؛

.دشاب یم  شناگدیرفآ  رگتیاده  ه ؛

.درادن یکیرش  تساتکی و  وا  تسین ، دنوادخ  زج  یّقح  دوبعم  َُهل ؛ َکیرَش  ُهَدْحَو ال    ُ هّللا ّالا  َهلا  ال  ال ؛

.تسا هداشگ  شناگدنب  رس  رب  دنوادخ  فطل ] تمعن و   ] تسد ینعی  ِهِْقلَخ ؛ یلع  ٌهَطِساب    ِ هّللاُدَی ي ؛

يدوهی تسا و  هدیدنـسپ  دوخ  يارب  شناگدنب  همه  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یلوق  نامه  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.(1)« دش ناملسم 

میرم نب  یسیع  هک  یماگنه  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هرـس  سدق  هیوباب  نبا  زین 
دیـسر یگهام  تفه  هب  نوچ  تسا و  ههام  ود  كدوک  ومن [ دـشر و  تهج  زا   ] ایوگ دوب  هک  هزور  کـی  دـمآ ، اـیند  هب  مالـسلااهیلع 

.دیناشن مّلعم  هاگشیپ  رد  درب و  هناخ  بتکم  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  شردام 

.میحَّرلا نمحَّرلا    ِ هّللا ِمْسب  وگب  تفگ : مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  راد  بتکم 

.میحَّرلا ِنمحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب  تفگ : مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

.دجبأ وگب  تفگ : راد  بتکم 

؟ دراد ییانعم  هچ  تسیچ و  دجبأ  یناد  یم  دومرف : تشادرب و  رس  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
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! دنزب ار  ترضح  نآ  ات  درک  دنلب  ار  شا  هنایزات  راد  بتکم 

تیارب اـت  سرپب  نم  زا  هنرگ  بوخ و  هک  یناد  یم  ار  خـساپ  رگا  نزم ، ارم  ّیبرم ! باـنج  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
.میامن ریسفت 

! نک ریسفت  میارب  تفگ : راد  بتکم 

.تسا  ] دنوادخ گرزب  ياه  تمعن   ] هّللا ءالآ  فلا ؛ دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

.تسا دنوادخ  هوکش ]  ] تجهب ب ؛

.تسا دنوادخ  لامج ] ای   ] لالج ج ؛

.تسا دنوادخ  نید  د ؛

.تسا خزود  زا  میب  لوه و  ه ؛ زّوه ؛) )

.تسا خزود  لها  يارب  تبوقع  لیو و  و ؛

.تسا نایخزود  هلان ) هآ و  ریفز =(  ز ؛

.دوش یم  هتخیر  ورف  ناهاوخ  شزرمآ  زا  ناهانگ  ینعی  نیِرِفْغَتْسُملا ؛ ِنَع  ایاطَخلا  ِتّطُح  ح ؛ یّطُح ؛) )

.درادن لیدبت  رییغت و  چیه  هک  تسا  دنوادخ  مالک  نملک ؛) )

.دشاب یم  ازج  يازا  رد  ازج  و  رگید ] هنامیپ  لباقم  رد  يا  هنامیپ  و   ] عاص ربارب  رد  یعاص  صفعس ؛) )

.دزاس یم  روشحم  نآ  زا  سپ  هدروآ و  مهارف  رادیدپ و  ار  قیالخ  دنوادخ  ینعی  تشرق ؛) )

شناد ملع و  تقیقح  رد  هک  ربب ] ار  وا  و   ] ریگب ار  ترـسپ  تسد  نز ! يا  تفگ :  ] مالـسلااهیلع میرم  ترـضح  هب  باطخ   ] راد بتکم 
.(1)« درادن مّلعم  هب  يزاین  تسا و  هتفرگ  ارف  ار 

زا دـجبأ ، ریـسفت  هب  عجار  نافع ، نب  نامثع  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  هدروآ  ثیدـح  هتاـُبن  نب  غَبـصأ  زا  و 
.درک شسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک یملاع  نآ  رب  ياو  تسا و  نآ  رد  اه  یتفگـش  همه  هک  دـیریگب  ارف  ار  دـجبأ  يانعم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.دنادن ار  نآ  ریسفت 
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؟ تسیچ دجبأ  ریسفت  هّللا ! لوسر  ای  دش : ضرع 
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.تسا دنوادخ  ياه  مان  زا  فرح  کی  دنوادخ ] ياه  تمعن   ] هّللا ءالآ  فلا ؛ دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسا دنوادخ  هوکش  تجهب و  ب ؛

.تسا دنوادخ  لامج  لالج و  و  تشهب ) ّتنج =(  ج ؛

.تسا دنوادخ  نید  د ؛

.دشاب خزود  لها  هکنآ  رب  ياو  سپ  تسا ، خزود ) هیواه =(  ءاه  هب ] هراشا  [ ؛ ه زّوه :) )

.تسا مّنهج  ياه  هشوگ  رد  هچنآ  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تسا ، شتآ  رد  يا ] هشوگ  و   ] هیواز ز ؛

مد هدـیپس  ات  ناگتـشرف  لیئربج و  هچنآ  تسا و  ردـق  بش  ناگدننکرافغتـسا  زا  ناـهانگ  راـثآ  نتخیر ) ورف  طوطح =(  ح ؛ یّطُح :) )
.دنروآ یم  دورف 

نآ رد  شیوخ  حور  زا  هدرک و  تشک  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یتخرد  یبوط  تسا و  نامیا  لها  يارب  وکین  تشگزاب  یبوط و  ط ؛
ناهد کیدزن  نآ ] ياه  هخاش  هک   ] اـه هماـج  اـهرویز و  اـب  هارمه  دوش ، یم  هدـید  تشهب  راوید  تشپ  زا  نآ  ياـه  هخاـش  هدـیمد و 

.تسا هتخیوآ  نایتشهب 

یم كرـش  هک  تسا  نآ  زا  رترب  كاپ و  هّزنم و  دنوادخ  تسا و  ناشیا  تسد  يالاب  دنوادخ  تسد  ینعی  مهیِدـیأ ؛ َقوَف    ِ هّللا ُدَـی  ي ؛
.دنزرو

یهاگهانپ وا  هاگرد  زج  و  »(1) ؛ ادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدَِجت  َْنل  َو   » تسین ییاجباج  ار  دـنوادخ  تاملک  هک  تسا  هّللا  مالک  ك ؛ ْنَِملَک :) )
 . تفای یهاوخن 

تمالم شنزرس و  ار  رگیدکی  موالت =(  .ّتیحت و  مالـس و  رادید و  هلیـسو  هب  رگیدکی  اب  تشهب  لها  ییانـشآ ) سنا و  ماملإ =(  ل ؛
.خزود لها  ندرک )

.تسین ریذپانف  هک  تسا  ّقح  ترضح  یگنادواج  دور و  یمن  نیب  زا  هک  تسا  دنوادخ  کلم  م ؛

.دنسیون یم  هچره  ملق و  هب  دنگوس  آن ، »(2) ؛ نورُطْسَی ام  ِمَلَقلا َو  آن َو  [: » هب تسا  هراشا  [ ؛ ن

دنهاوگ و نآ  رب  نّابرقم  هک  ظوفحم  حول  رد  رون  زا  یباتک  تسا و  رون  زا  یملق  ملق ؛ سپ 
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.تسا هدنسب  یهاوگ  هب  دنوادخ 

شاداپ ینعی : شخب .) تمـسق و  يرتشگنا ؛  نیگن  ُّصف : .هنامیپ  عاص : ُصف =(  ربارب  رد  ُّصف  عاص و  لباقم  رد  عاص  ص ؛ صفعـس » »
یم تسد  نامه  هب  یهد  یم  تسد  ره  هب  دراد و  ییازج  يراک  ره  دوش و  یم  ماجنا  دـب  ای  کین  هک  تسا  یلمع  نامه  ربارب  رفیک  و 

.دهاوخ یمن  ناگدنب  هب  تبسن  یمتس  چیه  دنوادخ  هک  يریگ 

اهنآ هب  دـیامن و  یم  يرواد  ناـنآ  نیب  قـح ؛ هب  سپ  دزیگنا  یمرب  تماـیق  زور  هب  هدروآ و  درگ  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  ینعی  تشرق ) )
.(1)« دوش یمن  یمتس 

هعّطقم فورح  رد  هّللا  ءامسا  قیاقح 

هک تسا  یتاملک  هیاپ  لصا و  ظفل ، کی  فورح  هک  روط  نامه  دسر : یم  رظن  هب  نینچ  هدـش  دای  تایاور  هب  هّجوتاب  دـیوگ : ّفلؤم 
.دیآ یم  تسد  هب  طیسب  ریغ  میهافم  فورح ، زا  هتفای  بیکرت  ياه  هملک  نآ  زا  دنوش و  یم  لیکشت  اهنآ  زا 

.دنشاب یم  طیسب  ملاع  يازجا  اب  هسیاقم  رد  هک  دنا  هدش  هداد  رارق  ملاع  ياه  هیاپ  لداعم  درفم ، ِفورح  نآ  سپ 

روما هدـنروآ  دـیدپ  زین  ینامحر  سفن  ارهاظ  تسا و  فورح  نامه  ددـنب  یم  شقن  هک  يزیچ  نیلّوا  مه  یناسنا  سفن  رد  هک  ناـنچ 
قیاـقح زا  یکی  يازا  رد  دـبای  یم  رودـص  ناـسنا  زا  هک  یفرح  ره  دوش و  یم  بوسحم  بّکرم  ملاوع  ُنب  هشیر و  هک  تسا  یطیـسب 

هنیآ تلاح  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  تقباطم  یگنهامه و  انعم  ماقم  اب  ظفل  ماقم  هیآلا و  يذ  اب  یناسنا  دوجو  ِتیآ  ات  دراد  رارق  طیـسب 
.دریگب دوخ  هب  ندوب 

ناهج نیا  رد  یبّکرم  چیه  هک  دشاب  هتشاد  رظن  رد  نک و  رّوصت  ار  نآ  زا  شیپ  هلحرم  یجنسب ، بّکرم  هب  ار  طیـسب  تبـسن  هاگره  و 
رب مّدـقم  يریذـپ  ضیف  ندـش  رادـیدپ  رد  دنـشاب و  یم  نآ  ساـسا  یپ و  هک  تسا  هدوـب  نآ  زا  شیپ  طیـسب  روـما  هکنیا  رگم  تسین 

.دنتسه بّکرم 

يارب ییاـه  هنیجنگ  مکح  رد  اـت  دـنبای ، شنیرفآ  بّکرم  ءایـشا  زا  شیپ  طیـسب  روـما  هک  تسا  نیمه  ماـظن  نیرت  لـماک  ياـضتقم  و 
لوق دیاش  دنشاب و  هدوب  هتفای  بیکرت  ياه  هّیمهس 
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زیچ همه  ياه  هنیجنگ  و  »(1) ؛ ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  ّالإ  ُُهلِّزَُنن  ام  ُُهنئازخ َو  انَدـنِع  ّالا  یـش ٍء  ْنم  ْنإ  َو  : » هک دراد  هراشا  ار  هتکن  نیمه  دـنوادخ 
.مینک یمن  لزان  ار  نآ  نّیعم  هزادنا  هب  زج  تسام و  دزن  طقف 

[ دنوادخ  ] ِدادرارق عضو و  هب  ای  مینادب  یتاذ  ار  ظافلا  تلالد  هک  هاوخ  تسا _  طیـسب  فورح  نامه  ظافلا  َملاع  رد  نآ  بسانت  هب  و 
تلالد قیاقح  نآ  رب  عضو  هب  ای  دوخ  تاذ  هب  فورح  نآ  سپ  دـهد _  یم  رارق  بساـنم  ياـج  رد  ار  زیچ  ره  هک  اـناد  هدـننک  عضو 

.دنراد

رد .دنراد  تلالد  دـنوادخ  ینیع  ءامـسا  زا  مسا  کی  تقیقح  رب  دـنا ، هتفاین  بیکرت  مه  هب  هکیلاح  رد  فورح  نآ  زا  کیره  ایوگ  و 
نآ هلیـسو  هب  ات  دـیرفآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  هتبلا  : » دـندومرف هک  دـینک  ّتقد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  راتفگ 

.(2)« ...دوب ابفلا  فورح  دناسانشب ، شناگدنب  هب  ار  نتشون 

 _ دشابن دنوادخ  مسا  اهنآ  زا  یتمـسق  دـسر  یم  رظن  هب  هچرگ  تسا _  هدـش  تیاور  فورح  یناعم  نایب  رد  هک  یبلاطم  لیـصفت  اّما 
یم تسد  هب  درک  فصو  نآ  هب  ار  دـنوادخ  ناوتب  هک  یقاقتـشا  مسا  نآ  دـندرگ  هسیاقم  دـنوادخ  هب  تبـسن  یناعم  نآ  هاـگره  یلو 

.دیآ

هتـشون دوب  دهاوخ  هدوب و  هچره  نآ  طسوت  هک  تسا  رون  زا  يدادـم  نون  هک : تسا  هدـمآ  ملقلا » آن و   » رد نون  ریـسفت  رد  هک  نیا  و 
.تسا هدش 

هک اریز  دـشاب ، هدوب  مه  تشهب  رد  يرهن  هک  درادـن  تافانم  تسا و  هیلوا  طـیاسب  زا  نون  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  رهاـظ  زا 
نآ لیصفت  حیضوت و  هک  نانچ  دوش ، یم  میـسقت  ینامـسج ، یناحور و  هنایم  ینامـسج و  طقف  یناحور و  طقف  شخب : هس  هب  تشهب 

.دمآ دهاوخ  دنوادخ  تساوخ  هب 

هب تشاد ، دـهاوخ  ار  تبـسانم  لامک  یهلا  ءامـسا  َملاع  رد  ندوب  یناحور  رهن  دوش ، ضرف  یناحور  طقف  دروم  نیا  رد  هاـگره  سپ 
.دیمان هتشرف  ار  قیاقح  نآ  ناوت  یم  هک  اریز  تسا ، هدش  فیرعت  هتشرف  رون و  هب  هک  نیا  هنیرق 

أـشنم أدـبم و  دروم  رد  ّتنج  هژاو  ندرب  راـک  هب  درک ، هراعتـسا  نآ  رب  کَـلَم  هژاو  تسا  نآ  رب  لّـکوم  هک  يا  هتـشرف  تهج  زا  اـی  و 
.دنک یم  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  یمق ، میهاربا  نب  یلع  تیاور  هک  نانچ  تسا ، حیحص  زین  تشهب 
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.تسا شرع  رانک  یبآ  ای  همشچ  هک  تسا  هدمآ  آص » : » ریسفت رد  هک  نیا  و 

.دوب دهاوخ  قفاوم  نآ  اب  میدش  روآدای  فورح  هب  عجار  هک  یهیجوت  مینادب ، یّلک  ملع  زا  ترابع  ار  شرع  هاگره 

هک تسا  نآ  زا  یـشخب  تقیقح و  نآ  رهظم  دامن و  نیا  هک : تفگ  ناوت  یم  دـشاب ، يدـّیقم  ّصاخ  دوجوم  شرع ، زا  دوصقم  رگا  و 
.تسا َملاع  نیا  رد  تقیقح  نآ  ندش  نایامن  روهظ و  هطساو  تسا و  هتفای  لُّزنت  یلفس  َملاع  رب 

هردـس ابوط و  هرجـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  ار  اهزاغآرـس  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هیجوت  هنوگ  نیمه  هب  زین  رگید  تیاور 
زا یلفـس  ملاوع  هک  اریز  دنـشاب ، یم  تقیقح  نآ  دامن  دـبلاک و  اهنیا  همه  ایوگ  هک  تسا  هدومن  ریـسفت  هریغ  انیـس و  روط  یهتنملا و 

.تسا نآ  نییاپ  هبترم  دراد و  تیاکح  يولع  ملاوع 

اّما .مینک  ضرف  نآ  هدش  هتخانـش  فورعم و  يانعم  هب  ار  هوک  هاگره  هدـیدرگ  ریـسفت  هوک  هب  ق »  » هک تسا  هیجوت  نیمه  هب  کیدزن 
ای دنوادخ و  ءامـسا  زا  یمـسا  ای  تروص  نیا  رد  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  نآ  هک  مینادب  ناهج  نیا  ینطاب  تقیقح  زا  ترابع  ار  هوک  رگا 

 _ . تشذگ رت  شیپ  هک  نانچ  دوب _  دهاوخ  مسا  نآ  رهظم 

شطع ع : دیزی ؛ زا ] هیانک  : ] ي ترتع ؛ كاله  ه : البرک ؛ هب ] هراشا  : ] ك هک : هدش  دراو  صعیهک »  » دروم رد  هک  یتیاور  حیـضوت  رد 
.تسا هدش  روظنم  اهنآ  دوخ  ياج  هب  ءامسا ، نآ  ياه  هولج  اهدامن و  راثآ و  دیاش  تفگ : ناوت  یم  تسا ، ربص  و ص :

هب دـییقت  نودـب  اعد _  هک  دـشاب  البرک  هب  هراشا  دـناوت  یم  سپ  تسا  یفاکلا » : » دـنوادخ مسا  زا  ترابع  ك »  » فرح هک  نیا  لـثم 
ترضح یفاکلا  مسا  هولج  رهظم و  البرک  نیاربانب  دوش ، یم  باجتسم  سّدقم  نیمزرس  نآ  رد  صاخ _  ياه  تجاح  نّیعم و  دراوم 

نانآ روما  همه  هب  نداد  ناماس  يارب  هک  دناسر  یم  ناگدنب  هب  تاضویف  زا  ردق  نآ  تسا و  هدنـسب  يدنمزاین  ره  يارب  هک  تسا  قح 
.تسا یفاک 

هعقاو جـیاتن  راثآ و  هب  هّجوتاب  تسا ،] هدـمآ  ثیدـح  رد  هک  نانچ   ] مینادـب يداهلا » : » دـنوادخ مسا  زا  ترابع  ار  ه »  » فرح هاگره  و 
نیگمهـس بیاصم  نآ  لّمحت  زا  فدـه  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  و  تسا ؛ يرادـنید  قنور  قلخ و  تیادـه  زا  تراـبع  هک  اروشاـع 

و  ] ترتع كاله  زا  هیانک  ه »  » هک تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ  تسا ، هدوب  نامدرم  تیاده  نامه 
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.تسا ناشیا ] يراکادف 

لوزن ّلحم  دـیزی  ینعی   ] تسا ماقتنا  رهق و  ءامـسا  رهظم  هدـنهد  ناشن  هک  دـشاب  نآ  تهج  زا  دـیاش  دـیزی  هب  ي »  » فرح هراشا  اّما  و 
تسا ماقتنا  رهق و  ءامسا  زا  یکی  زا  ترابع  ي »  » فرح و  درادن ] ار  وفع  شـشخب و  ّتیلباق  تسا و  دنوادخ  ماقتنا  مشخ و  تبوقع و 

[. دراد ار  ناراکتیانج  هب  نداد  رفیک  تردق  هک  ]

ترخآ يارس  رد  ندش  باریس  هیام  ایند  یگنـشت  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  دیاش  تسا ، هدش  دای  شطع  يانعم  هب  ع »  » فرح هک  نیا  و 
.تسا يونعم ] ياه  هتساوخ  هب  ندیسر  و   ] ندش باریس  بجوم  هک  تسا  ملع  زا  يریبعت  ع »  » فرح .تسا و 

.تسایلوا رب  الب  لوزن  یضتقم  هک  تسا  ءامسا  زا  یضعب  راثآ  زا  ای 

نیرت نشور  زا  هک  تسا  یتسار  قدص و  رب  بترتم  هک  يراثآ  مینادب و  دـعولا  قداص  زا  ترابع  ار  نآ  رگا  ص »  » فرح هب  عجار  و 
.تسا گرزب  هثداح  نآ  رد  يراد  نتشیوخ  ربص و  یتسار  رهاظم 

هک اریز  دبای ، یم  هولج  ناسنا  رد  هک  تسا  يدنلب  یناعم  ینیع  رهظم  هنومن و  اروشاع  زوسناج  هعقاو  تفگ : ناوت  یم  رگید  يوس  زا 
« صعیهک  » فورح ریـسفت  رد  هک  يرگید  تیاور  قبط  گرزب _  ياـه  تمعن  یتسار و  ملع و  تیادـه و  یگدنـسب و  ندـش  ناـیامن 

تایح هب  ندش  هدنز  يویند و  تاقّلعت  زا  ندیهر  ندب و  گرم  زا  شیپ  ندرم  ینعی  دشاب ، یم  يونعم  تداهـش  هخاش  تسا _  هدـمآ 
دیزی يدیلپ  تواقـش و  ببـس  هک  یگماکدوخ  زا  ندـش  یناف  .تسا و  يونعم  يالبرک  هصرع  رد  يونعم  تداهـش  نامه  هک  يونعم 

زا دزاس و  هشیپ  ربص  يراد و  نتـشیوخ  دوش و  دراو  راگدرورپ  روخـشبآ  رب  یگنـشت  لاح  هب  اـت  زیچ  همه  زا  یگتـسباو  عطق  تسا و 
.تسا هدش  هضرع  میسرت و  البرک  دننام  یلکش  تروص و  کی  رد  ءامسا  نآ  سپ  .دنکن  یبات  یب  اه  یتخس 

( ناسنا ریغـص =(  َملاع  رد  اهنآ  ندـش  رادومن  هک  ناـنچ  تسا  ملاـع  نیا  رد  ءامـسا  نآ  یّلک  داـمن  اروشاـع  هعقاو  تفگ : ناوت  یم  و 
نآ ققحت  رثا  رب  یتسه ) ناهج  ریبک =(  َملاع  رد  یّلک  روط  هب  اـی  ـالبرک و  رد  هک  تروص  ناـمه  هب  تسا  یناـعم  نآ  شیادـیپ  عقوم 

.تشگ رهاظ  نیمزرس  نآ  رد  هثداح 

هثداح مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح  ینارون  هعقب  البرک و  سّدقم  رهش  تهج  نیمه  زا 
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یلاّصتا طابترا و  هنوگره  هب  هک  یسکره  يارب  هدش  يراثآ  تاریخ و  تاکرب و  رامـش  یب  عاونا  زورب  روهظ و  أشنم  اروشاع ، گرزب 
مـسارم رد  ای  دیامن  اپب  ازع  سلجم  ای  دزاس  ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  دـیرگب و  نآ  دای  هب  هک  نیا  لثم  تسا _  هتفای  هعقاو  نآ  هب 

 _ . دشاب لّسوتم  ای  رازگتمدخ  ای  رواجم  سّدقم  راید  نآ  رد  ای  دنک  ترایز  ار  هعقب  نآ  ای  دهد  ماجنا  یتمدخ  يراوگوس 

.تسا ناهج  رد  ءامسا  نآ  یّلک  هولج  رهظم و  اروشاع  هعقاو  نیاربانب 

اه نارود  بساـنت  اـه و  ناـمز  ياـضتقم  هب  ناـهج  نیا  رد  قیاـقح  ءامـسا و  نآ  زا  کـیره  راـثآ  شباـت  شیاـمن و  هک  تسا  ینتفگ 
یم سکعرب  یهاگ  دنام و  یم  هدیـشوپ  یفخم و  نآ  لداعم  تسا و  نایامن  حضاو و  رایـسب  اهنآ  زا  یـضعب  انایحا  هک  تسا  توافتم 

نایامن دـنراد و  هولج  مه  اب  اهنآ  يود  ره  یهاگ  و  تسا ] هدـنام  روتـسم  اـهنآ  دوخ  هتـشگ و  راکـشآ  قیاـقح  نآ  لداـعم  هک   ] دوش
.دنتسه

دـسر ارف  نامز  نآ  هاگره  هک  دراد  یّـصاخ  نامز  رـصع و  دـنوادخ ، هدارا  ناـمرف و  قبط  تسا و  نّیعم  دودـحم و  کـیره  نارود  و 
رس هب  ناشتّدم  دسر و  یم  نایاپ  هب  زین  نانآ  هطلس  ددرگ  يرپس  رـصع  نآ  هک  یماگنه  دنبای و  یم  رادتقا  هطلـس و  مسا  نآ  نابحاص 

.دیآ

راثآ دور  یم  رتالاب  هچره  دوش و  یم  نایامن  ناهج  رد  ...و  یمرگ  ییانشور و  زا  نآ  راثآ  دنک ، یم  عولط  یتقو  هک  دیـشروخ  دننام 
.دسرب زور  مین  هلحرم  هب  ات  دبای  یم  ینوزف  زین  نآ 

یم زور  مین  زا  دیـشروخ  هک  یتقو  ات  دوش  یم  هتـساک  تبـسن  ناـمه  هب  ماـگنه  نآ  رد  تبوطر  امرـس و  یکیراـت و  نآ  لـباقم  هطقن 
هک یعقوم  ات  دـبای  یم  شهاک  جـیردت  هب  یکـشخ  یمرگ و  ییانـشور و  رگید  راب  هک  دـنک  یم  تکرح  برغم  تمـس  هب  درذـگ و 

.دهن یم  شیازفا  هب  ور  تبوطر  يدرس و  یکیرات و  بش  همین  ات  نامز  نآ  زا  هک  دنک  یم  بورغ  دیشروخ 

هدش و فقوتم  سپـس  دنور ، یم  لامک  هب  ور  ینّیعم  تقو  ات  شیادیپ  ودب  زا  هک  دـنراد  ار  ّتیعـضو  نیمه  ناهج  ياه  هدـیدپ  رتشیب 
.دندرگ زاب  تسخن  هلحرم  تازاوم  هب  هک  ییاج  ات  دیآ  یم  دیدپ  اهنآ  رد  یتساک  صقن و 

لماکت دنک و  یم  دشر  دریگ و  یم  ورین  جیردت  هب  تسا و  ناوتان  فیعض و  تهج  ره  زا  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یلاح  رد  ناسنا  ًالثم 
سپس دسر ، یم  یناوج  ّنس  هب  ات  دبای  یم 
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ورف گرم  ماک  هب  ماجنارس  هکنیا  ات  ددرگ  یم  تسس  دبای و  یم  شهاک  وا  ياهورین  دوش و  یم  زاغآ  وا  یناوتان  فعـض و  رگید  راب 
.دوش یم  ضراع  وا  رب  ندمآ  ایند  زا  شیپ  تلاح  هباشم  یتلاح  ینعی  .دور  یم 

کی رد  املع  ّتیعقوم  هک  نانچ  دـشاب ، یم  اهنآ  دارفا  دـننام  زین  اه  هورگ  فانـصا و  تادوجوم و  ياـه  هنوگ  اـه و  هتـسد  ّتیعـضو 
ینارود مادـکره  هک  لطاب  لها  قح و  لها  ای  تسا ، یتسـس  فعـض و  هجرد  نیرخآ  رد  رگید  نامز  تسا و  قنوررپ  زاتمم و  ناـمز 

هب لطاب  لها  هتشگ و  نوگرگد  اهنآ  ّتیعضو  رگید  نامز  و  دنوش ؛ یم  دنمتردق  دنبای و  یم  هطلس  قح  لها  نامز ؛ کی  رد  دنراد و 
.دنریگ یم  تسد  هب  ار  هطلس  تردق و  دنسر و  یم  تردق 

هطلـس تسا و  رایـسب  زین  قح  ياه  هتـشر  اه و  هیاپ  هک  نانچ  تسا ، ینوگانوگ  ياه  هولج  اه و  هبعـش  اه و  هخاـش  ياراد  لـطاب  هتبلا 
نآ زا  مادـکره  هک  اریز  دراد ، یگتـسب  نآ  هب  بوسنم  ّصاخ  مسا  نآ  روهظ  تّدـش  هجرد  هب  اه  هنوگ  فانـصا و  زا  کـیره  نتفاـی 

لها عقوم ، نآ  رد  هک  دـنراد  یبورغ  .دوش و  یم  رادومن  صاخ  مسا  راثآ  ماگنه ، نآ  رد  هک  دـنراد  یعولط  لـباقتم  دراوم  ءامـسا و 
.دنروخ یم  تسکش  دوخ  فیرح  زا  دندرگ و  یم  یفخم  نآ 

تقباطم تسا  ناـشیا  هب  بستنم  هک  یمـسا  عولط  اـب  هک  تسا  یتردـق  تموکح و  نارود  ناـمز و  يا  هتـسد  هفیاـط و  ره  يارب  سپ 
.دنتسه ناشنارادمامز  نییآ  هویش و  رب  مدرم  هک  اریز  دراد ،

هک ارچ  دنک ، یم  تلالد  نآ  رب  هک  تسا  یفرح  نامه  ددع  هب  دشاب  هک  یهاگیاج  ره  رد  ءامسا  زا  کیره  نامز  هدعاق ، بسح  هب  و 
يارب هاگره  سپ  دـیامن ، تقباـطم  دوخ  ياـنعم  تاّیـصوصخ  تافـص و  رد  تسیاـب  یم  تساـنعم و  ینوریب  لکـش  دـبلاک و  فرح ؛

انعم عبات  ددـع  تهج  زا  فرح  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسا ، تباث  مه  انعم  يارب  ددـع  نامه  ارهاـظ  دـشاب ، یّـصاخ  ددـع  فرح ،
.دشاب

بسانت و يور  تسیاب  یم  تسین ، ریذـپ  ناکما  تهج  ره  زا  نآ  زا  رت  لماک  هک  یمالک  رد  فرح  دـنچ  ِعامتجا  هک  نیا  رگید  هتکن 
دنا و هدروخ  هرگ  رگیدکی  هب  انعم  ظفل و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هتفرگ  تروص  قیاقح  اهنآ  نیب  هک  دشاب  یّصاخ  یگنهامه  قفاوت و 

قباطت قفاوت و  یظفل  باتک  اب  ینیوکت  باتک  ات  تسا  هدیدرگ  عمج  اجکی  هدوب  هناگادج  روط  هب  فورح  نآ  رد  هک  یناعم  نآ  همه 
، هدش یحو  ظافلا  تروص  هب  نآ  ياشفا  و  دنبای ،
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رد ددرگ و  یم  راکـشآ  فورح ، نآ  دادـعا  ِعومجم  نامز  تّدـم  رد  رظندروم  یناعم  نیداـمن  تروص  هک  تسا  نآ  هناـشن  لـیلد و 
.دبای یم  قُّقحت  ناهج 

ّصاخ نارود  تسه و  نآ  يارب  يرهظُم  هک  دراد  تلالد  ینّیعم  تّدـم  تردـق و  تموکح و  رب  هروس  ره  نیزاغآ  ياـه  هعّطقم  سپ 
.تسا هدش  تلالد  فورح  هب  نآ 

یلص مرکا  ربمایپ  تعیرش  نارود  تّوبن و  لصا  هب  ّقلعتم  ملا » : » هک تشادنپ  يدوهی  نآ  یتقو  هک  تسا  هدوب  ببـس  نیمه  هب  ایوگ  و 
! تسین شیب  لاس  کی  داتفه و  مالسا  تّما  سّدقم و  نید  نامز  تّدم  هک  درک  يرواد  نینچ  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا 

یمن دومن و  ضرف  نامز  کی  ار  همه  اذـل  تسا ، رگیدـکی  هباشم  بسانتم و  روط  هب  تعیرـش  نامز  يازجا  درک  یم  ناـمگ  هک  اریز 
.دنراد توافت  مه  اب  تعیرش  نارود  ياهرصع  اه و  نرق  هک  تسناد 

ضارقنا سابعلا و  ینب  ماـیق  دروم  رد  یـضعب  هک  دـشاب  یم  رایـسب  تسا ، مالـسا  نارود  ناـیب  هب  طوبرم  هک  ییاـه  هروس  زاغآرـس  و 
 _ . تشذگ نآ  تیاور  صملا » : » هیآ هب  عجار  هک  نانچ  تسا _  هّیما  ینب  تلود 

.تسا هدمآ  راک  يور  هدش  دای  خیرات  زا  شیپ  اه  لاس  ساّبعلا  ینب  تلود  هک  دنراد  نآ  زا  تیاکح  یخیرات  عبانم  هک  دوشن  لاکشا 

هک دوش  شرامش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زاغآ  زا  تسیاب  یم  هکلب  تسین ، ترجه  دادعا ، شرامش  يادتبا  هک  نیا  لیلد  هب 
لاس رخآ  رهاظ  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  تضهن  عقوم  هک  نیا  یهاوگ  هب  تسا ، نآرق  لوزن  تلاـسر و  يادـتبا 

.دشاب یم  کی  داتفه و  مآلا »  » ددع هک  یتروص  رد  تسا ، يرجه  تصش 

نتفر تسد  زا  نانآ و  لماک  رادتقا  لالقتسا و  هک  نیا  زج  تسا ، هدوب  خیرات  نیا  زا  شیپ  ارهاظ  نایـساّبع  تموکح  زاغآرـس  هچرگ 
.تسا راگزاس  خیرات  نیا  اب  ایوگ  هّیما  ینب  هطلس  تردق و 

.دراد تافانم  لامتحا  نیا  اب  تایاور  زا  یضعب  رخآ  تالمج  هک  دنچره  تسا ، ءادب  رب  لمح  ثیدح  رگید  هیجوت 

یلیوأت نآ  زا  ریغ  دندرگ  یم  لیوأت  يرگید  هجو  هب  تایآ  نیا  : » هک نیا  رب  ینبم  هدش  دای  تیاور  نیرخآ  ینایاپ  تمسق  رد  هچنآ  و 
رظن رد  ناشناهارمه  رسایوبا و  یَیُح و  هک 
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«. دنتشاد

نییآ تعیرش و  تّدم  نایب  يارب  اهزاغآرـس  همه  هک  نیا  هن  تسا  یّـصاخ  تلود  هب  هراشا  يزاغآرـس  ره  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش 
.دبای یم  نایرج  مه  يرگید  هنوگ  هب  ای  دشاب  سّدقم 

رد زیچ  همه  ملع  هک  تسا  تقیقح  نیا  اب  قفاوم  تسا ، فیرـشلا  هجرف  هّللا  لجع  مئاق  ترـضح  ياـه  لاـس  رامـش  قسع »  » هک نیا  و 
لطاب يدرخبان و  لهج و  يدوبان  تقیقح و  تفرعم و  ملع و  لماک  ندـش  رادـیدپ  ماگنه  هب  اه  لاس  نآ  هک  اریز  دـشاب ، یم  قسع » »

.دوب دهاوخ 

لجع هّللا  هّیقب  ترـضح  هّقح  تموکح  راگزور  ینعی   ] ماگنه نآ  رد  هک  اریز  تسا ، رداق  عیمـس  ملاـع  هب  نآ  ریـسفت  اـب  قفاوم  مه  و 
نامز نآ  رد  هک : نیا  حیـضوت  ددرگ ، یم  نایامن  تسا  هدش  تسد  مه  ورین  تردـق و  اب  هک  عمـس  ملع و  مکح  فیرـشلا ] هجرف  هّللا 

ياریذپ دنریگ و  یم  ارف  بیغ  َملاع  زا  ار  یملع  قیاقح  هک   ] تسا ییاونـش  ملع و  نابحاص  ینعی  اونـش  ِملاع  رایتخا  رد  ورین  تردق و 
[. دنتسه اهنآ 

يزیگنا تفگش  ریثأت  فراعم  مولع و  ندش  فشک  يارب  قسع » مح  : » ینعی فورح  نیا  رارکت ] و   ] تئارق هک  تساه  هتکن  نیا  دّیؤم 
ار نآ  ناگدـننک  هبرجت  هک  ناـنچ  تسا ، ّرثؤم  یـسب  زین  ناـسنا ) دوجو  ریغـص =(  ملاـع  رد  قح  تلود  ندـش  ناـیامن  رد  هکلب  دراد ،

.دنا هدومن  هبرجت 

ّتیمها و رگناشن  هک   (1)، تسا هدـمآ  نوگانوگ  ءاحنا  هب  صعیهک »  » و قسع » مح  : » ینارون تاملک  اـعد  دـنچ  رد  هک  تسا  ینتفگ 
.دنربخاب اهنآ  رارسا  زا  دنراد  ّتیلها  هک  نانآ  دشاب و  یم  تاملک  نیا  صاخ  ّتیعقوم 

درک جارختـسا  يرگید  هجو  ناوت  یم  تسا  هتـشگ  عمج  هتخیمآ و  مه  هب  تردق  ملع و  هک  دـش  هراشا  قسع » : » ناونع رد  هچنآ  زا  و 
.دنراد تلالد  اه  تموکح  نامز  تّدم  رب  شیب  مک و  هعّطقم ) فورح  اهزاغآرس =(  نیا  هک 

تلالد نآ  دننام  تّوق و  ای  تردق  ای  کلم  رب  فورح  زا  یکی  اجره  هک : نیا  حیضوت 
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تموکح رب  قسع »  » اجنیا رد  تسا و  مولعم  دنا  هتفرگ  رارق  فرح  نآ  رانک  هک  یفورح  ریاس  رد  یناعم  نآ  روهظ  هنیمز  دشاب ، هتشاد 
.دوب دهاوخ  سایق  نیمه  هب  مه  رگید  ياهاج  رد  دراد و  تلالد  اونش  ياناد  کلم  و 

هجیتن ناوتب  دـنا _  هدـش  زاـغآ  هعّطقم  فرح  اـب  هک  ییاـه  هروس  ینعی  اهزاغآرـس _  یماـمت  دروم  رد  ار  هدـعاق  نیا  مومع  دـیاش  و 
.تفرگ

ناصّصختم هک  تسا  يراثآ  ماکحا و  فورح و  ملع  يانبم  دنراد ، تلالد  ءامسا  قیاقح  رب  ابفلا  فورح  هک  میدش  روآدای  هک  نیا  و 
.دنزاس ّبترتم  اهنآ  رب  ار  راثآ  ّصاوخ و  نآ  دوب  دیعب  درک ، یمن  تلالد  قیاقح  نآ  رب  فورح  رگا  هک  دنیامن  یم  ّبترتم  نآ  رب 

يدنوادخ ءامسا  يدنب  میسقت 

: دوش یم  میسقت  هنوگ  دنچ  هب  دنوادخ  ءامسا  هک  تسا  هّجوت  نایاش 

.تسا هتفرگ  ربرد  اجکی  ار  ءامسا  همه  ییوگ  هک  مظعا  مسا  . 1

.مرک تمحر و  لامج و  ءامسا  . 2

.ماقتنا رادتقا و  یگریچ و  لالج و  ءامسا  . 3

(. رگزاغآ ئدبُملا =(  مان : دننام : تسا ، يرگزاغآ  نتخاس و  رادیدپ  اب  هطبار  رد  هک  ییاه  مسا  . 4

(. هدنروآ زاب  دیعُملا =(  مان  دننام : تسا ، ندنادرگزاب  هب  طوبرم  هک  ییاه  مسا  . 5

.یّلک ياه  مسا  . 6

.دنشاب یم  طابترا  رد  یلک  ياه  مسا  نآ  زا  ییاه  شخب  اب  هک  یئزج  ياه  مسا  . 7

.تسا ءامسا  نیا  هاوگ  تشذگ ، ابفلا  فورح  کیاکی  ریسفت  رد  هک  یتایاور 

مظعا مسا  فورح  نامه  هعّطقم  فورح  : » تسا هدـمآ  اـهنآ  رد  هک  ددرگ  یم  نشور  مه  تاـیاور  نیا  ياـنعم  هدـش  داـی  بلاـطم  زا 
.(1)« تسا

تـسا فلا  ای  دنک  یم  تلالد  مظعا  مسا  رب  هچنآ  دنراد و  میقتـسم ]  ] تلالد دـنوادخ  ءامـسا  ریاس  رب  هعّطقم  فورح  ارهاظ  هک  اریز 
ابازجا طابترا  دـننام  مظعا  مسا  هب  فورح  نیا  تبـسن  تسا و  فورح  زا  نوریب  هک  نیا  اـی  و  هدـش ؛ ریبعت  نآ  زا  ـال »  » تروص هب  هک 

تسا ّلک 
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 _ . تشذگ رت  شیپ  نآ  حیضوت  هک  نانچ  _ 

تلالد مظعا  مسا  نآ  رب  دنبای  بیترت  مه  هب  طوبرم  هدش و  بیکرت  تروص  هب  هاگره  هک  تسا  هملک  کی  فورح  ناسب  ازجا  نیا  و 
دنوش لصّتم  رگیدـکی  هب  رگا  دـننک  یم  هراشا  مظعا  مسا  يازجا  رب  هک  فورح  زا  رگید  هعومجم  میم و  مال و  فلا و  نوچ  دـنراد ،

.دوب دنهاوخ  مظعا  مسا  ّلک  رگناشن 

ار رگید  دراوم  دینک و  هعجارم  دش ، نایب  هّللا »  » سّدقم مان  و  مسب »  » هژاو حیـضوت  رد  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یتمـسق  هتبلا 
.دییامن هسیاقم  نآ  هب 

لامج و فورح  یـساسا  ياه  هیاپ  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  تلالد  هدش ، هدنـسب  فرح  هدراهچ  رب  اهزاغآرـس  نیا  رد  هک  نیا  دـیاش  و 
.دشاب یم  هرامش  نیمه  هب  تسا _  شنیرفآ  یلصا  فده  هک  تمحر _ 

رصحنم تسا _  شنیرفآ  یلـصا  فده  هک  ناسنا _  نیرت  لماک  هک  دوش  یم  تباث  تقیقح  نیا  ملاوع ، هباشت  ِتلاصا  هدعاق  قبط  و 
.تسا نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  موصعم  هدراهچ  رد 
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نیقتملل يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ 

نیقّتم باتک و  طبر  تقیقح و 

.تسین نآ  رد  يدیدرت  باتک ، نیا  ِهیف ؛» َبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ  »

ترـضح هک  تسا  یباتک  نامه  تسا  هدش  زاغآ  ملا »  » هملک اب  هک  ینآرق  ینعی : : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد 
یلص دّمحم  يا  هک : دنا  هدرک  غالبا  لیئارسا  ینب  هب  ار ] دنوادخ  مایپ   ] دنا و هداد  ربخ  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  يدعب  ناربمایپ  یـسوم و 
شیپ زا  هن  یتسردان  لطاب و  چیه  تسا و  دنمجرا  و  حـضاو ) نشور و  یبرع =(  هک  متـسرف  یم  ورف  یباتک  وت  رب  نم  هلآ ؛  هیلع و  هللا 

.تسا هدمآ  دورف  شیاتس  راوازس  میکح  دنوادخ  يوس  زا  هک  دبای  یمن  هار  نآ  رد  هدنیآ ] هتشذگ و  زا   ] رس تشپ  زا  هن  و 

هک اریز  تسا ، راکـشآ  اراصن ) دوهی و  صوصخ  هب  مدرم ، ناـنآ =(  دزن  هک  اریز  تسین ، نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  ینعی : ِهیف » َبیَر  ـال  »
دزاس یمن  وحم  ار  نآ  لطاب  هک  دوش  یم  لزان  یباتک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  رب  هک  دنا  هداد  ربخ  نانآ  هب  ناشناربمایپ 

.(1)« دننک یم  تئارق  ار  نآ  لاح  همه  رد  شّتما  وا و  درب ، یمن  نیب  زا  و 

، باتک زا ] دوصقم  : »] دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  يربتعم  دنس  هب  هرس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  و 
نایعیش يارب  رگنشور  ینعی ] : ] دومرف .تساوقتاب  دارفا  تیاده  نیقّتملل ؛» ًيدُه   » تسین وا  رد  یّکش  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.(2)« دشاب یم  ام 

ماما زا  « ِهیف َبیَر  ُباتکلا ال  َِکلذ  مآلا *  : » دنوادخ لوق  هب  عجار  دنس  رکذ  نودب  زین  یشاّیع 
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.(1)« تسین نآ  رد  يدیدرت  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  : » دومرف هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

هناشن ترضح  نآ  يوس  هب  کلذ » : » هراشا مسا  ینعی  تسا  هّینایب  هفاضا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  باتک  هفاضا  : » املع زا  یکی  هتفگ  رب  انب 
رد يدیدرت  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نامه  هک  باتک  نیا  تسا : نینچ  نآ  يانعم  هک  دشاب ، یم  بانج  نآ  زا  ترابع  باتک ؛ تسا و 

.(2)« تسین وا 

نانچ تسا  یکی  تیاور  ود  ره  مییوگب : هک  تسین  نهذ  زا  رود  هکلب  دوب ، دهاوخ  قفاوم  رگیدکی  اب  قوف  تیاور  ود  حیـضوت  نیا  اب 
[ دش لقن  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  زا  هک   ] لّوا تیاور  تسا و  لیوأت  نیا  لاح ، ره  هب  تسه و  لامتحا  نیا  رب  يدهاوش  هک 

.تشذگ ماما  نآرق و  قیبطت  هوحن  باتک  لّوا  همّدقم  رد  تسا و  ریسفت 

هب دبای  ّطلست  رارقتسا و  لد  ورملق  رب  ...و  ماکحا  فراعم و  رادشه و  دیون و  یهن و  رما و  هلیـسو  هب  نآرق  هاگره  هک : نیا  رگید  نایب 
هک دوش  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مالک  قادصم  یمدآ  و  دشاب ؛ نآ  اب  قباطم  نآرق و  رایتخا  رد  همه  ناسنا  ياهراک  هک  يروط 

ُّلُحَی ُهُمامإ ، ُهُدئاق و  َوُهَف  ِهِمامِز ، ْنِم  َباتِکلا  َنَْکمأ  ْدَق  ...ِهِسْفَن  یلَع    ُ هّللا ُهَناعأ  اْدبَع  ِهَیلإ    ِ هّللا ِدابِع  ِّبَحأ  ْنِم  َّنإ  هّللا ِ،  َدابِع  دـندومرف :
(3) .ُُهلِْزنَم َناک  ُثیَح  ُلِْزنَی  َو  ُُهلَقَث ، َّلَح  ُْثیَح 

سفن ياه  سوه  رب  لاعتم  يادخ  يرای  هب  هک  تسا  هدنب  نآ  دنوادخ  دزن  ناگدنب  نیرتدنیاشوخ  زا  هک  یتسار  هب  ادخ ؛ ناگدـنب  يا 
هک يروط  هب  هدرک  راذـگاو  ادـخ  باتک  هب  ار  شیاهراک  لرتنک  ...تسا  هدومن ] راهم  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  و   ] هدـش هریچ  شیوخ 
وا هتفرگ  لزنم  نآرق  هک  اجک  ره  ددرگ و  یم  رقتسم  اجنامه  زین  وا  هدنکفا  راب  نآرق  هک  اجره  تسا ، هدش  وا  ياوشیپ  ربهار و  نآرق ؛

يوریپ نآ  ياه  هزومآ  ماکحا و  زا  تسا و  دنبیاپ  نآرق  تاروتـسد  هب  هاگیاج  ره  راک و  ره  رد  و   ] دنک یم  لزنم  هاگیاج  نآ  رد  مه 
[. دراد

؛ تسا هدش  یناف  هدیـسر  نآرق  زا  هچنآ  رد  تسه  شدوخ  زا  هچره  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  مَّسجم  ینآرق  دوخ  ناسنا  یتلاح  نینچ  رد 
ّتیناقح هلمج  زا  تسا  نآرق  هب  عجار  هک  یتفـص  ره  تروص  نیا  رد  درادـن و  دوجو  نآ  راثآ  ماـکحا و  نآرق و  زج  يزیچ  ًـالمع  و 

هدنب نآ  فصو  اهنیا  همه  ...و  تساوقتاب  دارفا  تیاده  تسین و  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  دـشاب و  یم  رانک  رب  لطاب  هنوگره  زا  هک  نآ 
.دوب دهاوخ 
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طقف هکلب  دوش و  یم  لماش  زین  ار  ینیوکت  باتک  هکلب  درادـن ، صاصتخا  یظفل  ینیودـت و  باتک  هب  باتک  هژاو  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
هیلع یلع  نانمؤمریما  زا  هک  نانچ  دنک ، یم  تقباطم  اهنآ  رب  ینیودت  باتک  هک  دراد  ربرد  ار  ینیوکت  ياه  باتک  هک  هن  باتک  کی 

: تسا هدش  لقن  مالسلا 

ُرِصُبت ام  َکنم َو  َُکئادَو  ُرُعْشَت  ام  َکِیف و  َُکئاود 

(1) ُرَمْضُملا ُرَهْظَی  ِِهفُرْحِأب  يذَّلا  ُنیبُملا  ُباتِکلا  َتنأ  َو 

! ینیب یمن  دشاب و  یم  تدوخ  زا  يرامیب ] و   ] درد و  یبای / ! یمن  رد  تسا و  هتفهن  تنورد  ردنا  وت  نامرد 

.دوش یم  راکشآ  وت  ناهنپ  بلاطم  نآ ، ياه  فرح  هلیسو  هب  هک /  ینشور  باتک  نآ  ییوت  و 

شیوخ و قلخ  رب  دـنوادخ  تّجح  نیرت  گرزب  یناسنا  تروص  لکـش و  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
.(2)« تسا هتشون  دوخ  تردق [  ] تسد هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یباتک  نامه 

یم راـک  هب  ناـسنا  هراـبرد  ار  باـتک  هژاو  هک  تسا  عیاـش  نینچ  ادـخ  ّصاـخ  ياـیلوا  هّللا و  لـها  حالطـصا  فرع و  رد  : » دـنیوگ و 
.(3)« دنرب

یفراعم مولع و  اوقت ، تقیقح  هب  ندـش  هتـسارآ  شیوخ و  لماک  يزاسکاپ  زا  سپ  ناسنا  هک : نیا  ناسنا  اب  هطبار  رد  بلطم  حیـضوت 
لکش حول  نآ  رب  هک  تسا  ییاهراتشون  اه و  شقن  فراعم  مولع و  نآ  تسا و  حول  وا  ناج  ایوگ  هک  دبای  یم  دوخ  ناج  حول  رد  ار 

.تسا هتفرگ 

یملع نانچ  هک  اریز  دشاب ، نیمه  دوصقم  تسا ، هدش  فیـصوت  دـنوادخ  تّجح  نیرت  گرزب  ناونع  هب  هک  یناسنا  تروص  دـیاش  و 
تّوق و زا  ّدـح  نیا  هب  اـه  هتـسناد  هّیقب  نوچ  تسا ، رت  يوق  ناـسنا  نآ  رب  لـیالد  اـه و  تّجح  همه  زا  هتـسب ، شقن  ناـج  حول  رد  هک 

.دبای یم  قّقحت  اسر  نایب  زا  دعب  فیلکت  تسا و  رتذفان  رت و  مامت  نآ  هلیسو  هب  يروآ  لیلد  اذل  تسین ، یگدنیاپ  یگریچ و 
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دزاس و یم  اپرب  دنا  هدشن  لیان  ماقم  نیدب  هک  ادخ  ناگدـنب  ریاس  رب  ار  تّجح  لیلد و  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ماقم  نآ  رد  هک  یناسنا  اّما 
هک تسا  نیبـم  وا  .دنـشاب و  هتـشاگن  مدرم  هک  يزیچ  هن  تسا  هتـشون  ار  نآ  شیوـخ  تردـق  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یباـتک  ناـمه  وا 

.دیامن یم  نشور  نایب و  ار  ملاع  نیا  موتکم  هدیشوپ و  قیاقح 

تفای دـیهاوخ  دـیهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  ّتقد  هب  یتقو  هک  تسا  لقع  ام ، دزن  یباستکا  ریغ  ماکحا  هب  تبـسن  ماقم  نآ  هناشن 
.تسا هتسب  شقن  نآ  رد  اه  تفایرد  نیا  تسا و  حول  لقع ، ییوگ  تسا ، تباث  خسار و  لقع  داهن  رد  مولع  نیا  هک 

، دنک یم  مکح  نامه  هب  زین  عرـش  دنک ، یم  مکح  لقع  ار  هچره  : » هک دنا  هدیناسر  تابثا  هب  لوصا  ياملع  ار  هدعاق  نیا  هک  نانچ  و 
؛»] دشاب یم  عرـش  مکح  قباطم  دـهد  یم  نامرف  لقع  ار  هچره  تسا و  لقع  مکح  قباطم  یعرـش  تاروتـسد  همه  ینعی   ] سکعلاب و 

.تسین يرگید  فالخ  رب  کی  چیه  دراد و  تقباطم  نآرق  اب  مه  هدش  دای  باتک  سپ 

.دبای یمن  هار  يدیدرت  کش و  چیه  زین  باتک  نآ  هب  تسا  ریذپاندیدرت  لقع  ماکحا  هک  روط  نامه  و 

اهنآ نیب  ییادج  دراد و  مامت  تقباطم  نآرق  اب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح  هب  تبـسن  باتک  هژاو  ندرب  راک  هب  نیاربانب 
.دشاب یمن  نآ  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  تسا و  حیحص  ًالماک  دوش _  یم  هدافتسا  هریغ  نیلقث و  ثیدح  زا  هک  نانچ  تسین _ 

هاگیاج رد  باتک  نیا  هک  دروآ  تسد  هب  هویـش  نیدـب  نآرق _  ینعی  باـتک _  ظـفل  زا  ار  يولع  باـتک  نآ  ّتیعقوم  ناوتب  دـیاش  و 
نآ »(1) ؛ َْملِعلا اوتوُأ  َنیذَّلا  ِروُدُـص  یف  ٌتانِّیب  ٌتایآ  َوُه  : » هک تسا  يونعم  باتک  نآ  يرهاظ  تروص  لکـش و  ناـسب  دوخ  يرهاـظ 

.دنا هتفای  شناد  هک  دراد  ياج  یناسک  هنیس  رد  نشور  ياه  هیآ 

يراج و زین  نآ  تقیقح  دروم  رد  لیوأت  هلیسو  هب  تسا  ّبترتم  لکش  نآ  رب  هک  یماکحا  سپ  مالسلا .  مهیلع  ناماما  هنیس  رد  ینعی :
.دوش یم  لامِعا 

هاگره تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دوجو  اهنآ  زا  یکی  .تسا  ماـقم  دـنچ  ياراد  باـتک  تفگ : ناوت  یم  رگید  ناـیب  هب  اـی 
زا تسا و  يراج  تباث و  نآ  ملاوع  اه و  هاـگیاج  تاـماقم و  همه  هب  تبـسن  تشگ ، تباـث  قلطم  روط  هب  باـتک  يارب  ّصاـخ  مکح 

قیداصم هلمج 
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يدیدرت کش و  چیه  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  باتک  نآ  و  تسین ،» نآ  رد  يدیدرت  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  : » ِثیدح نآ ،
کش و چـیه  نادـنمدرخ  دزن  تسا ، هدـش  راکـشآ  يو  زا  هک  يراثآ  نآ  اـب  ترـضح  نآ  هراـبرد  تسا و  هتفاـین  هار  شلد  هب  زگره 

.تسین يدیدرت 

.تساوقتاب دارفا  رگتیاده  نیقّتملل ؛» ًيدُه  »

.دنبای یم  تیاده  وا  زا  دننک و  یم  ادتقا  وا  هب  هک  تسا  ناشیا  ياوشیپ  ماما و  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ینعی :

سپ تسا ، راکشآ  نامدرم  نایم  هک  تسا  یباتک  هب  اهنآ  ریـسفت  زا  رت  نشور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رب  تالمج  نیا  قابطنا  هکلب 
.دشاب یم  نادنمدرخ  يارب  هدش  دای  لیوأت  هب  هراشا  دیاش 

بیَر يانعم 

یبتجم نسح  ماما  زا  يرـشخمز  هک  نانچ  تسا ، رطاخ  لزلزت  یناشیرپ و  یمارآاـن و  لـصا  رد  تسا و  کـش  ياـنعم  هب  بیَر »  » هژاو
ناـشیرپ و ار  وـت  هچنآ  دـندومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  : » دوـمرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع 
تسا و یلدود  یناـشیرپ و  کـش ؛ هک  اریز  روآ ] يور   ] دـنک یمن  لدود  لزلزتم و  ار  وت  هک  يزیچ  هب  نک ، اـهر  دزاـس  یم  لزلزتـم 

.(1)« تسا شمارآ  یتسار ؛

ینارگن هیام  دشاب  دیدرت  کش و  دروم  يزیچ  هاگره  ینعی  : » تسا هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  حرـش  رد  يرـشخمز 
رارق دریگ و  یم  مارآ  نآ  ببس  هب  لد  دشاب  تسار  تسرد و  يزیچ  هاگره  اّما  دبای ، یمن  رارق  نآ  هب  لد  هک  تسا  رطاخ  یناشیرپ  و 

.(2)« دبای یم 

.تسا ینارگن  هیام  کش ؛ تسا و  لد  شمارآ  ببس  داقتعا ، هک  تسا  نیا  يرشخمز  دوصقم  ارهاظ 

دهد یم  ناشن  ار  نآ  ندوب  تسار  دزیگنارب ، نانیمطا  لد  رد  ربخ  کی  هاگره  هک : تسا  نیا  تیاور  رت  نشور  حیضوت  ریسفت و  یلو 
.تسا ماهتا  ههبش و  کش و  دروم  ربخ  نآ  سپ  دیآ  دیدپ  ینارگن  دیدرت و  نآ  ياج  هب  دورب و  لد  زا  نانیمطا  رگا  و 

رب داـمتعا  تهج  زا  دـیاش  تسا و  نآ  ندوب  تسار  تمـالع  لد  ناـنیمطا  شمارآ و  هک : تسا  نینچ  قوف  تیاور  نومـضم  نیارباـنب 
.تسا یمدآ  كاپ  تشرس  میلس و  قوذ 
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ییاهدـیدرت انایحا  رگدـیدرت  نادنمتواقـش  يوس  زا  هک  درادـن  یتافانم  هیف » َبیر  ال   » باتک هب  تبـسن  کش  سنج  یفن  لاـح ، ره  هب 
.یتسار زا  فرحنم  ياه  لد  رد  هن  تسا  باتک  نآ  رد  دیدرت  هتشگ  یفتنم  هچنآ  هک  اریز  تسا ، هدش  زاربا 

یم راوتـسا  ّقح  نخـس  هک  تسا  نآ  هاوگ  ناوارف  تاـهج  زا  نآ  ياـنعم  ظـفل و  هک  تسا  یمـالک  میرک  نآرق  هک  نیا  هب  هّجوتاـب  و 
ههبـش و کش و  یفن  تابجوم  هک  یلاح  رد  دبای ؟ هار  نآ  رد  تسا  ماّهتا  هیام  هک  يزیچ  دیدرت  کش و  دناوت  یم  روطچ  سپ  دشاب ،

.دشاب فصّتم  شدوخ  ّدض  فاصوا  هب  هک  دوش  یم  عقاو  دیدرت  دروم  ینخس  .تسا و  هتفای  رارقتسا  نآ  رد  ماّهتا 

يور لطاب و  هب  تبغر  هداتفا و  ناشیاه  مشچ  رب  هک  بّصعت  یتسرپاوه و  ياـه  هدرپ  و  نارگدـیدرت ؛ ياـه  لد  فارحنا  يژک و  سپ 
.تساهنآ یلدود  دیدرت و  ببس  نآرق ، رد  ندیشیدنا  زا  ندش  نادرگ 

، دنـشاب یم  کیرات  ياه  نادـنز  راچد  هک  یناینادـنز  انیبان و  دارفا  هکنیا  اـب  تسه ؟ یلّمأـت  دـیدرت و  ياـج  ناـبات  دیـشروخ  هراـبرد 
رت و يوق  رت و  نشور  مه  دیشروخ  زا  شنیب  لها  يارب  نآرق  شبات  هکنیا  وگ  دننک ، یم  دیدرت  نآ  هرابرد  دننیب و  یمن  ار  دیـشروخ 

.تسا رت  هدنشخرد 

نایقّتم یعقاو  قادصم  نایب  تیاده و  يانعم 

.تساوقتاب دارفا  رگتیاده  نیقَّتملل ؛» ًيدُه  »

نومنهر نایب و  : » دندومرف هیآ  زارف  نیا  هب  عجار  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدق  قودص  خیش 
.(1)« دشاب یم  ام  نایعیش  يارب 

.(2)« دنیام نایعیش  نایقّتم ، : » دندومرف هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هرس  سدق  یشاّیع  خیش  و 

ات ...ملا  : » دنوادخ لوق  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : » دیوگ هک  تسا  هدش  لقن  مساقلا  یبا  نب  ییحی  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .مدیسرپ  بیَغلاب » نونمؤی  َنیذَّلا 
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.(1)« دنشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  نایقّتم ، »

اورپ ناهانگ  زا  هک  تسا  یناگشیپاوقت  يارب  یهارمگ  زا  نایب  ینعی ] [ ؛» ًيدُه : »» تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  و 
هیام هچنآ  هب  دـنهد ، ماجنا  تسا  مزال  اهنآ  رب  دـننادب  ار  هچره  هک  دـنراد  زیهرپ  ناـشدوخ  رب  يدرخباـن  ندومن  هریچ  زا  دـننک و  یم 

.(2)« دنیامن یم  لمع  دشاب ، ناشراگدرورپ  يدونشخ 

زا ناگشیپاوقت  يارب  نیقّتملل »  » تسا نامرد  نایب و  ینعی ] « ] ًيدُه : » دومرف دنوادخ ]  ] سپس : » تسا مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  زین 
هدـننک هابت  ِناهانگ  زا  دنتـسج و  يرود  اهنآ  زا  دنتـشاد و  زیهرپ  رفک  عاونا  زا  نانآ  مالـسلا  هالـصلا و  امهیلع  یلع  دّـمحم و  نایعیش 

نانیشناج ینعی  ادخ  كاپ  ناگدنب  رارسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رارـسا  ياشفا  زا  دندومن و  يراددوخ  اهنآ  زا  دندرک و  زیهرپ 
دنراد ّتیلها  هک  یناسک  زا  مولع  نتخاس  ناهنپ  زا  دـندومن و  نامتک  ار  ناشیا  رارـسا  دنتـشاد و  اورپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

.(3)« دنداد رشن  نانآ  نیب  ار  مولع  دنتشاد و  اورپ 

نایب يانعم  هب  اجنیا  رد  اّما  تسا ، هتفر  راک  هب  هجو  دـنچ  رب  دـنوادخ  باـتک  رد  تیادـه  : » دـیوگ هرـس  سدـق  یمق  میهاربا  نب  یلع 
.(4)« تسا

هک نانچ  هن ، ای  دـناسرب  دـصقم  هب  هاوخ  تسا ، نایب  تلالد و  ياـنعم  هب  يرُـس »  » نزو رب  ردـصم  يدـه »  » هژاو ارهاـظ  دـیوگ : ّفلؤم 
.(5)« تسا تسرد  ریسم  نداد  ناشن  ییامنهار و  ًيده : : » تسا هتفگ  يرهوج  .دنشاب  یم  انعم  نیا  رگناشن  قوف  تایاور 

يارب نآرق  هک  یهاـم  ناـضمر ، هاـم  »(6) ؛ ِساـّنلل ًيدُـه  ُنآرقلا  ِهِیف  َلِْرنُأ  يذَّلا  َناـضَمَر  ُرْهَـش  : » تسا دـنوادخ  لوق  اـنعم  نیا  دـّیؤم 
.تسا هدش  لزان  نآ  رد  نامدرم  ییامنهار 

هدش عقاو  تلالـض  لباقم  رد  هکنیا  هنیرق  هب  دراد  صاصتخا  دصقم ، هب  ندیناسر  ات  ییامنهار  هب  ًيده  هک  دنا  هدش  یعّدم  یخرب  اّما 
»(7)؛ يدُهلِاب ََهلالَّضلا  اوَرَتْشا  َنیذَّلا  َکئلوأ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ،] دصقم  هب  ندیسرن  یهارمگ و  ققحت  هک   ] تسا

.دنا هدیرخ  تیاده ، نداد ] تسد  زا  تمیق   ] هب ار  یهارمگ  نانآ 
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راکشآ یهارمگ  رد  ای  تیاده  ریـسم  رب  امـش  ای  ام  و  »(1) ؛ نیبُم ٍلالَـض  یف  ْوأ  ًيدُه  یلََعل  مکاّیا  ّانإ أ  َو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  زین 
.میتسه

هکنیا هب  هجوتاب  .دنرب  یم  راک  هب  هدـش ) تیادـه  هتفای و  هر  يدـتهم =(  يانعم  هب  حدـم  ناونع  هب  ار  يدـهم  هژاو  هکنیا : رگید  هنیرق 
.(2)« دور یمن  راک  هب  نآ  یلصا  يانعم  فالخرب  لعف  هّدام  رد  شریذپ  زگره  تسا و  تیاده  نتفریذپ  هاوخلد  هب  يدتها 

شریذپ و يانعم  مود ، هیآ  رد  یلََعل »  » لّوا و هیآ  رد  اوَرَتْشإ » : » هک نیا  تایآ  هب  لالدتسا  رد  لاکشا  .تسا  هشقانم  لباق  لوق  نیا  یلو 
[. دشابن راک  رد  يا  هنیرق  هک  تسا  ییاج  رد  ثحب  دروم  بلطم  و   ] دنراد تلالد  ار  تیاده  هب  نداد  نت 

هب نیاربانب  .تسا  لمع  رد  یهارمگ  لباقم  یلمع  شریذـپ  تسا و  يداقتعا  فارحنا  یهارمگ و  لـباقم  داـقتعا ، رد  یبلق  شریذـپ  و 
.تسا مود  هیآ  همزال  لمع  رد  ندیسر  دصقم  هب  و  لّوا ؛ هیآ  همزال  يداقتعا  ندیسر  دصقم 

یم نآ  ّقلعتم  ققحت  تیاده و  لوصح  رابتعا  هب  یملع  تیاده  رب  شتلالد  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا  حدـم  يدـهم ، هژاو  هکنیا  و 
.ددرگ یم  لصاح  نآ  زا  دوش و  یم  بترتم  نآ  رب  لمع  هک  تسا  لماک  شریذپ  رابتعا  هب  دشاب  مه  یلمع  تیاده  رگا  .دشاب 

نآ ققحت  شیادیپ و  اب  يواسم  ییامنهار  شریذپ  هک  اریز  تسا ، یتسرد  نخس  تسا ، يده »  » ِعواطم يدتها » : » هکنیا هب  لالدتسا  و 
.دوش هارمه  مأوت و  لمع  اب  تیاده  هک  یتروص  رد  ای  دناسر ، یم  دصقم  هب  ملع  ماقم  رد  طقف  سپ  .تسا 

راک هب  ار  رما  نآ  رومأم  صخـش  هک  تسین  رما  طرـش  هکنیا  اب  تسا ، رما »  » لعف ِعواطم  رما » نتـسب  راک  هب  راـمتئإ = : » هژاو هک  ناـنچ 
.ددنب

تسا تهج  نیا  زا  دناسر  یم  ار  حدم  يدهم  هملک  هکنیا  يده و  هن  تسا  ءادتهإ  تلالـض  لباقم  هطقن  دنا : هتفگ  هکنیا  زا  هتـشذگ 
.تسا هتشادن  دوجو  زگره  ایوگ  دناسرن  دصقم  هب  يا  هلیسو  هاگره  هک 

تیاده ار  ینالف  ینعی  دتهَی /  مَلَف  يدَه  دوش : یم  هتفگ  فرع  رد  هک  اریز  تسا ، دودرم  يدـه  اب  ادـتها  ندوب  مزالم  یّلک  روط  هب  و 
موق اـّما  و  »(3) ؛ يدُـهلا یلع  یمَعلا  اوُّبَحَتـساَف  ْمُهانیَدَـهَف  ُدومَث  اّما  َو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  نانچ  تفاین ، تیادـه  وا  یلو  درک 

.دنتشاد رت  شوخ  تیاده  رب  ار  ییانیبان  نانآ  یلو  میدومن ، تیاده  ار  دومث 
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هک تسا  هار  نداد  ناشن  نایب و  يانعم  هب  هکلب  درادن ، صاصتخا  دناسرب  دصقم  هب  هک  ینومنهر  هب  تیادـه  هک  تسا  نیا  رهاظ  سپ 
هب دنک و  لوبق  ار  تیاده  دـشاب و  مهارف  یـسک  رد  شریذـپ  طیارـش  هاوخ  دنـسرب ، دـصقم  هب  نآ  ببـس  هب  تسیاب  یم  هدـعاق  يور 

.دباتب رس  ای  دسرب  دصقم 

نیقّتم

: دنیوگ یم  .تسا  يرادهگن  ظفح و  تیاهن  تّدش و  هیاقِو : .دشاب  یم  یقَّتاَف ، ُهاقَو  زا : لعاف  مسا  نآ  تسا و  یقّتم  عمج  نیقّتم  هژاو 
(1) .تسا شیوخ  بحاص  هدنرادهگن  هک  یبسا  ینعی  ٍقاو ، ٌسَرَف 

یلصا فورح  زا  ت »  » فرح هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  تسا ، هتفر  راک  هب  رایـسب  لاعتفا  نزو  رد  اوقت )  ) هدام نیا  نوچ  : » دیوگ يرهوج 
یقتی یقت  دنتفگ : نینچ  دنتفاین  نآ  يارب  یلاثم  نوچ  سپـس  دنا ، هدرب  راک  هب  فّفخم  تروص  هب  یقتی  یقتا  رد  اذل  دشاب ، یم  هملک 

(2) «. تسا یقّتم  يانعم  هب  ّیقت  و  دیوگ : _  هک  اجنآ  ات  ...یضقی _  یضق  دننام :

روما زا  يرادهگن  تسیاب  یم  سپ  تسا ، يرادهگن  ظفح و  لامک  يانعم  هب  هیاقو  زا  همه  هریغ  یقَت و  یُقت و  اوتق و  هک  نیا  هصالخ 
.تسا فلتخم  نآ  دراوم  دشاب و  رابنایز 

تنایص تیاهن  هک  هّدام  نیا  هشیر  شیانعم  دور ، راک  هب  هجیتن  فده و  نتفرگ  رظن  رد  تعیرش و  نید و  روما  هرابرد  هاگره  نیاربانب 
هریغـص و هریبک و  ناهانگ  رفک و  زا  دنراد  یتوافتم  تاجرد  اهررـض  نوچ  دـناسر و  یم  ررـض  هیحان  نی  ازا  هچره  زا  تسا  ظفح  و 

.تسا ترخآ  رد  ندش  راب  نیگنس  هیام  هک  ایند  ياه  قرب  قرز و  رد  يور  هدایز 

تاجرد هب  اوقت  سپ  ...و  موهوم  كوکشم و  روما  مولعم و  روما  رد  تبقارم  تنایص و  زا  دراد  یتاجرد  دودح و  مه  يراد  نتشیوخ 
هک هدـش  دای  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هبطخ  رد  نایقّتم  يارب  رایـسب  تافـص  هک  يروط  هب  ددرگ  یم  میـسقت  ناوارف 

.دنشاب یم  كدنا  اهنآ  هب  فصّتم  دارفا 

رب رارصا  هریبک و  ناهانگ  رفک و  زا  زیهرپ  عرش  نابز  رد  اوقت  تاجرد  نیلّوا  تسین  دیعب  و 
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.دنیاوقت ساسا  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  ناشیا  هبترم  نامه  ای  نیموصعم و  هبترم  زا  رت  نییاپ  هبترم  نآ  هجرد  نیرتالاب  و  دشاب ، ریاغص 

مامت هدومن و  هولج  ناسنا  تروص  هب  هک  دنملاع  نیا  رد  نآ  تقیقح  رگناشن  اوقت و  تخرد  ياه  هشیر  مالسلا  مهیلع  ناماما  نوچ  و 
اوقت هب  نارگتوعد  و  تسین ؛ نوریب  نانآ  ماقم  زا  اوقت  ياه  هخاش  زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  تسا  هدـمآ  مهارف  ناشیا  رد  اوقت  نوئش 

توعد تباجا  تعباتم و  يوریپ و  نامه  ببـس  هب  دـهد ، تبثم  خـساپ  ار  ناشتوعد  دـنک و  يوریپ  ناـنآ  زا  هک  ره  نیارباـنب  دنتـسه ،
.دوب دهاوخ  یقتم  مالسلا  مهیلع  ناماما 

ثیدـح رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدومن  ریـسفت  نایعیـش  هب  ار  نایقّتم  صاخ  روط  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  تیاور  کـی  رد  اذـل 
هب ندیـسر  ّتلع  ماسقا  نیا  هک  دراد  هراشا  نینچ  تسا و  هدـش  دای  اوقت  يارب  هبترم  هنوگ و  راهچ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت 

.تسا عمج  ناونع  نآ  رد  بتارم  مامت  دشاب و  یم  نایقّتم  هلحرم 

دوصقم هک : دنا  هدش  روآدای  دنا _  هتفای  تیاده  اوقت  لها  هک  نیا  اب  نایقّتم _  هب  تیادـه  صاصتخا  هیجوت  رد  نارّـسفم  زا  یخرب  و 
طُّلـست ترواجم و  هقالع  اب  زاجم  باب  زا  هک  دشاب  یم  اوقت  هناتـسآ  هب  دارفا  ندش  کیدزن  رابتعا  هب  ای  نایقّتم و  يارب  تیاده  ینوزف 

.تسا نتفای 

یهارمگ رب  دناد  یم  هک  هورگ  کی  دنشاب : یم  هورگ  ود  ناهارمگ  هک  ارچ  تسا  تیاده  هیام  تسا  هدومرفن  ناهارمگ  هب  تبسن  اّما 
یم زاب  تیادـه  هب  ماجنارـس  هک  دـناد  یم  ادـخ  رگید : هورگ  .تسا  هدروخ  رهم  ناشیاه  لد  رب  هک  یناسک  ینعی  دوب  دـنهاوخ  یقاـب 

.دندرگ

هب یهارمگ  زا  دـعب  هک  تسا  یناـسک  يارب  تیادـه  باـتک  نیا  دـش : یم  هتفگ  دوش  ناـیب  تحارـص  هب  بلطم  نیا  دوب  اـنب  رگا  سپ 
(1) .تسا نایقّتم  رگتیاده  تسا : هدومرف  هدومن و  رصتخم  ار  بلطم  هویش  نیدب  یلو  دنروآ ، یم  يور  تیاده 

.دشاب طرش  ربتعم و  تیاده  رد  دصقم  هب  ندیناسر  هک  تسا  رواب  نآ  ساسارب  هیجوت  نیا  هتبلا 

يرگتیاده زا  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب  نایقتم  هب  نآرق  تیاده  صاصتخا  یلوق : هب  و 
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.دنا هدش  دای  صاخ  روط  هب  نانآ  نایقتم ، حدم  روظنم  یب  سپ  دنرب ، یم  دوس  نآرق 

تیادـه هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  يریبـعت  نینچ  اـیوگ  یلو  دـنراد ، یهیجوت  ظـفل ؛ يرهاـظ  ریـسفت  رظنم  زا  لوق  ود  نیا  زا  کـیره  و 
فـصو رب  ار  یمکح  هاگره  نوچ  دـشاب ، یم  نآ  لـیمکت  يارب  شـالت  اوقت و  لیـصحت  یپ  رد  ناـیقتم  يارب  نآرق  زا  هدـش  لـصاح 

رب یمکح  هاگره  لوصا ، ياملع  زا  یعمج  يانبم  رب  تسا و  مکح  ّتلع  فصو  نآ  هک  دراد  یهاوگ  یعون  هب  دـننک  قیلعت  یّـصاخ 
صاخ نیارق  اه و  یگژیو  کمک  هب  اـم  رظن  هب  و  دوش ؛ یم  یفتنم  زین  مکح  نآ  فصو ؛  ندوبن  ماـگنه  ددرگ ، ینتبم  ینّیعم  فصو 

.دنک یم  تلالد  نآ  رب 

ینوزف تیاده  دوش  رتشیب  اوقت  هچره  هک  دـشاب  هدوب  اوقت  بتارم  رادـقم  هب  ینطاب  یقیقح  تیادـه  هک  تسا  نآ  بسانم  لاح  نیا  اب 
زین دننک  یم  ریسفت  نایعیش  هب  ار  نایقّتم  هک  يرابخا  زا  دوصقم  تسا و  رهاظ  یقیقح  نایقتم  هب  تبـسن  نآرق  زا  یگژیو  نیا  هک  دبای 

هعیـش ناوت  یمن  ار  دنراد  تیالو  راهظا  هک  یناسک  همه  هک  هدش  دـیکأت  هعیـش  تافـص  هب  عجار  ثیداحا  رد  هک  نانچ  تسا ، نیمه 
.دناوخ

ناراکوکین يارب  تمحر  تیادـه و  »(1) ؛ نینِـسْحُملل ًهمحَر  ًيدُـه َو  : » هلمج زا  دـیآ ، یم  تسد  هب  بلطم  نیا  زین  يرگید  تاـیآ  زا 
.تسا

ِِهنْذإب َو ِروُّنلا  یلإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  ِمالَّسلا َو  َُلبُـس  ُهَناوضِر  َعَبَّتا  ْنَم    ُ هّللا ِِهب  يدـْهَی  ٌنیبُم *  ٌباـتک  ٌرُون َو    ِ هّللا َنِم  ْمُکَءاـج  ْدَـق  »
یناسک نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  دمآ  ار  امش  يراکشآ  باتک  رون و  دنوادخ  يوس  زا  تقیقح  رد  »(2) ؛ ٍمیقَتْسُم ٍطارص  یلإ  مهیِدْهَی 

درب یم  ییانشور  فرط  هب  اه  یکیرات  زا  دوخ  نامرف  هب  دوش و  یم  نومنهر  تمالـس  ياهریـسم  هب  ار  دنیوپ  یم  ار  وا  يوریپ  هار  هک 
.دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  ار  نانآ  و 

.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  دوخ  ياج  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  يرگید  تایآ  و 

؛ نارق هک  رگید  هیآ  رد  اّما  .دـیدرگ  نایب  هصالخ  روط  هب  نایقّتم ، يارب  ینآرق  ياـه  تیادـه  بتارم  زا  یـضعب  زین  باـتک  لـیاوا  رد 
نآرق زا  نتفای  تیاده  يارب  مدرم  مومع  ّتیلباق  ینعی : تیادـه ، يرهاظ  يانعم  تهج  زا  دـیاش  ، (3) هدش فیصوت  نامدرم  رگتیاده 

.تساوقت یلبق  لیصحت  طرش  هب  ای  تسا 
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نوقفنی مهانقزر  امم  هولصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونمؤی  نیذلا 

بیغ نامیا و  هرابرد 

.دنروآ یم  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  بیغلاب ؛» َنونمؤی  َنیذَّلا  »

فیصوت نینچ  ار  تسا  نانآ  تیاده  هیام  نآرق )  )= باتک هک  ینانمؤم  نیا  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد 
دنـشاب هتـشاد  نامیا  اـهنآ  هب  دـیاب  هک  يروما  زا  تسا  هدیـشوپ  ناـشیا  ساوح  زا  هچره  ینعی  ْبیَغلاـِب » َنُونمُؤی  َنیذَّلا  : » تسا هدومرف 

هلیسو هب  طقف  هکلب  دنوش ، یمن  هتخانـش  ندید  اب  هک  يروما  ریاس  دنوادخ و  دیحوت  و  خزود ؛ تشهب و  باسح و  زیخاتـسر و  دننام :
هب هک  رگید  ناربمایپ  میهاربا و  حون و  سیردا و  اّوح و  مدآ و  دننام  تخانـش ، ناوت  یم  ار  اهنآ  تسا  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  یلیالد 

.دنا هدیدن  رس ] مشچ  هب   ] ار نانآ  هک  دنچره  دنشاب ، هتشاد  نامیا  نانآ  هب  تسا  مزال  یهلا  ياه  تجح  بجوم 

.(1)« دنتسه نارگن  تمایق ]  ] تعاس زا  هک  یلاح  رد  دنروآ  یم  نامیا  بیغ  هب  و 

.(2)« دننک یم  قیدصت  ار  رادشه  دیون و  تمایق و  زیخاتسر و  ینعی ] : »] تسا هدومرف  هرس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 

َنونمؤی َنیذَّلا  : » ّلجوّزع دنوادخ  لوق  هب  عجار  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  هرس  سدق  قودص  خیـش  و 
.(3)« تسا قح  هک  دشاب  هتشاد  نامیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  مئاق  ترضح  مایق  هب  هک  یسک  : » دندومرف « بیَغلاب
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بیاغ تّجح  نامه  « بیغلا : »» دندومرف هک  تسا  هدمآ  مساقلا  یبا  نب  ییحی  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و 
َنِم ْمُکَعَم  ّینإ  اوُرِظَْتناَف  ِهِّلل  ُْبیَغلا  اّمنإ  لُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهیآ  ِهیَلَع  َلزنأ  َول ال  َنُولوُقَی  َو  : » هک تسا  دنوادخ  لوق  بلطم  نیا  دـهاش  تسا و 

صاـصتخا دـنوادخ  هب  طـقف  بیغ  وـگب  سپ  دـیآ ؟ یمن  دورف  شراـگدرورپ  زا  يا  هزجعم  وا  رب  ارچ  دـنیوگ : یم  و  »(1) ؛ نیرِظَْتنُملا
.منارظتنم زا  امش  اب  مه  نم  هک  دیشاب  رظتنم  امش  نیاربانب  دراد ،

ترـضح هلمج  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  نآ  رد  هک  یثیدح  نمـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  زا  و 
هک یناسک  لاح  هب  اشوخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تسا هدمآ  نینچ  هدیدرگ  دای  فیرـشلا ، هجرف  هّللا  لجع  مئاق 

ار نانآ  شیوخ  باتک  رد  دنوادخ  دنرادیاپ ، وا  ّتبحم  رب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دـننک ، هشیپ  ییابیکـش  ربص و  وا  تبیغ  نارود  رد 
َکئلوُأ : » تسا هدومرف  سپس  .دنروآ  یم  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  بیَغلاب ؛» نونمؤی  َنیذَّلا  : » تسا هدومرف  هک  هدرک  یفّرعم  فصو و 

.(3)« دنزوریپ ادخ  بزح  هک  دینادب  دنیادخ ، بزح  نانآ  »(2) ؛ نُوِبلاغلا ُمُه    ِ هّللا َبْزِح  َّنإ  الأ    ِ هّللا ُبْزِح 

لوعفم کـی  هب  فرح ] نودـب   ] دوخ يدوخ  هب  تسا و  هدـش  هتفرگ  نما  هّداـم  زا  لاـعفإ ، ِباـب ] زا  و   ] نزو هب  ناـمیا  دـیوگ : فـّلؤم 
ار وا  ینعی : يریغ ، هتنمأ  دنیوگ : هک  نانچ  دوش ، یم  يّدعتم  لوعفم  ود  هب  ددرگ  يّدـعتم  هزمه  هلیـسو  هب  هاگره  دوش و  یم  يّدـعتم 

[. مدرک تنامض  و   ] متخاس نمیا  يرگید  دنزگ  زا 

رد يوُغل  تقیقح  تسا و  تفلاخم  بیذکت و  زا  ینمیا  عقاو  رد  درک و  قیدـصت  ار  وا  ینعی : هنمآ ، دـنیوگ : هک  هدـش  يّدـعتم  سپس 
.تسا هدش  هتفرگ  يرگید  هژاو  زا  نآ  لصا  هچرگ  تسه  نآ 

نانیمطا قوثو و  يانعم  هب  ای  تسا و  فارتعا  رارقا و  يانعم  نیمضت  تهج  زا  هب ) نمآ  فرح ب =(  هلیـسو  هب  َنَمآ ، ندش  يّدعتم  و 
.مدرکن نانیمطا  ینعی : ُتنمآ ، ام  دنیوگ : هک  دشاب 

.ناج شمارآ  هیام  نیقی ، تسا و  لد  ینارگن  یناشیرپ و  هیام  کش  میتفگ : نیا  زا  شیپ 
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هب هک  یسک  فرط  زا  دهد و  یم  شمارآ  ار  صخـش  هک  دشاب  هدمآ  قیدصت  يانعم  هب  تهج  نیدب  نامیا ، هک  دراد  لامتحا  نیاربانب 
هک بیر  هژاو  هب  هجوتاب  دوش  یم  هتـشادرب  ناج  زا  یناشیرپ  ینارگن و  هلیـسو  نیدـب  دـشخب و  یم  ینمیا  ناـنیمطا و  هدـش ، نمؤم  وا 

.تسا کش  يانعم  هب  میتفگ 

يّدـعتم هوجو  زا  یـضعب  ساـسارب  ناوت  یم  هکلب  مزـال ، يّدـعتم و  ناونع  رد  رگم  دراد  تقفاوـم  ناـیب  نیا  اـب  ناـمیا  رخآ  ياـنعم  و 
.تسناد

ظفل ود  نیا  هک  دـشاب  یم  لد  یناشیرپ  ینارگن و  يانعم  هب  هک  تسا  بیر  لباقم  دراد  تلالد  ینمیا  رب  هک  ناـمیا  تروص  نیا  رد  و 
.دنراد تلالد  تسا  عیاش  یبرع  تغل  رد  هک  هملک  ود  ره  یلصا  يانعم  رد  کش  قیدصت و  رب  بیر ) نامیا و  )

هدیمان نمؤم  ار  نمؤم  ارچ  یناد  یم  هعافر ! يا  : » دندومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هعافر  تیاور  هجو  نیا  دییأت  رد 
.مناد یمن  تفگ : هعافر  دنا ؟

.(1)« دهد یم  هزاجا  ار  شندوب  نمیا  دنوادخ  دیوج و  یم  ینمیا  دنوادخ  هاگرد  زا  هک  اریز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نتخاس نمیا  باسح  هب  ناـمیا ، هک  ساـسا  نیا  رب  تسا ، هدـش  دراو  اـنعم  نیا  هب  کـیدزن  يرگید  تاـیاور  هک  تسه  مرطاـخ  رد  و 
هب هتخاس  لماک  ار  شناج  وا  ناـمیا  هک  نیا  راـبتعا  هب  تسا  لـماک  نمؤم  هبترم  نیا  دـیاش  ددرگ و  ضرف  صخـش  هیحاـن  زا  يرگید 

.دنوش یم  ّتینما  ياراد  وا  طسوت  نارگید  دراد و  یم  نمیا  مه  ار  يرگید  هک  يروط 

هک دنا  هدرک  قافتا  نآ  رب  ناگمه  هک  تسا  لصا  نیمه  تسانعم و  نیا  هب  عرـش  لها  حالطـصا  رد  نامیا  هژاو  ارهاظ  حیـضوت  نیا  اب 
.تسا قلطم  قیدصت  زا  ترابع  تغل  رد  نامیا  دنیوگ :

نامیا ماسقا 

راک هب  هجو  راهچ  رب  دنوادخ  باتک  رد  نامیا ، : » تسا هدروآ  نینچ  دوخ  ریسفت  رد  هرس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  گرزب  ثّدحم 
 . ...دنوادخ کمک  دییأت و  ( 4 لامعا . _  ندروآ  ياج  هب  ءادا _  .لد 3 ) هب  قیدصت  .نابز 2 ) هب  رارقا  ( 1 تسا : هتفر 
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اوُرِفنا وأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  مُکَرْذِح  اوُذُخ  اونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  اه  لاثم  نیا  لّوا  هجو  يارب  و 
َنِم ٌلضف  مکباصا  نَئل  َو  ادیهَـش *  ْمُهَعَم  ْنُکأ  َْمل  ْذإ  َّیَلَع    ُ هّللا َمَعنأ  ْدَـق  َلاق  ٌهَبیِـصُم  ْمُْکَتباصأ  ْنإَف  َنَئِّطُبَیل  ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنإ  َو  اـعیِمَج * 

طایتحا و دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »(1) ؛ امیِظَع ازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل  ای  ُهَّدَوَم  ُهَْنَیب  ْمُکَنَیب َو  ْنُکَت  َْمل  نأک  ََّنلوُقََیل    ِ هّللا
هک یتسار  هب  .دیروآ و  يور  نمـشد  يوس  هب  مه ] اب  هارمه  و   ] تسد کی  ای  ددعتم  ياه  هتـسد  رد  دـینک و  ظفح  ار  دوخ  يرایـشه 
نم رب  دنوادخ  دنیوگ : یم  دسرب ، امـش  هب  یتبیـصم  رگا  دنراد ، یماو  یتسـس  هب  ار  نارگید  هک  دنتـسه  قفانم ]  ] يدارفا امـش  نیب  رد 

هک یسک  ناسب  دسرب ، امش  هب  دنوادخ  يوس  زا  یتمینغ  هاگره  مشاب و  یتبیصم  نانچ  دهاش  ات  مدوبن  نانآ  هارمه  هک  دیـشخب  تمعن 
.متفای یم  تسد  گرزب  يراگتسر  هب  مدوب و  یم  نانآ  اب  زین  نم  شاک  يا  دیوگ : یم  تسا  هدوبن  یتسود  وا  امش و  نایم  زگره 

یم نوریب  نامیا  زا  نآ  ببـس  هب  یگمه  دنتفگ  یم  ار  هلمج  نیا  برغم  لها  قرـشم و  لها  رگا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. تسا هدیمان  نمؤم  ار  اهنآ  ناشرارقا  ببس  هب  دنوادخ  یلو  دندش ،

وا لوسر  ادخ و  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »(2) ؛ ِِهلوُسَر َو    ِ هّللاب اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اهُّیأ  ای  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادـخ  زین 
.دیشاب هتشاد  نیتسار ]  ] نامیا

[. دبای یم  ققحت  نابز  هب  رارقا  اب  هک  تسا  يرهاظ  نامیا  هب  هراشا  لّوا  نامیا  ]

ُمَُهل نوـقَتی *  اوناـک  اوـُنَمآ َو  َنیذَّلا  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  تسا : هدروآ  نینچ  ار  لد _  هب  قیدـصت  ینعی  مود _  هجو  لاـثم 
یناگدنز رد  دنا ، هدرک  هشیپ  اوقت  و  دنا _  هتشاد  قیدصت  ینعی  هدروآ _  نامیا  هک  نانآ  »(3) ؛ هَرِخآلا یف  اینُّدلا و  هایَحلا  یف  يرُشبلا 

.تسا هدژم  ناشیا  رب  ترخآ  رد  ایند و 

رواب قیدصت و  ار  وت  نخـس  ینعی  میروآ _  یمن  نامیا  وت  هب  ام  دـنتفگ : ناکرـشم ]  ] و »(4) ؛ ََکل َنمؤن  َْنل  اُولاق  َو  : » دـنوادخ لوق  و 
 _ . ...هک نیا  ات  مینک  یمن 

هتفگ یمق  ثّدـحم  سپـس  ...دـیا  هدومن  قیدـصت  هدرک و  رارقا  هک  یناسک  يا  ینعی  « اونمآ نیذـلا  اهیا  ای  : » هدومرف هک  يدراوم  رد  و 
تسا و قیدصت  نامه  یقیقح  نامیا  سپ  : » تسا
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ِقرشملا و لَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلُوت  ْنأ  َّربلا  َسَیل  : » تسا هدومرف  دنوادخ  دوش ، یمن  عقاو  قیدصت  اهنآ  نودب  هک  دراد  یطیارـش  قیدصت ؛
یماـتَیلا َو یبرُقلا َو  يوَذ  ِهّبُح  یلَع  ِلاـملا  یتآ  َنیّیبَّنلا َو  ِباـتکلا َو  ِهَکئـالَملا َو  ِرِخـآلا َو  ِمویلا  و    ِ هّللاـب َنَمآ  نم  َّربـلا  َّنکلو  ِبرغملا 

ِءاسأبلا یف  َنیرباّصلا  اوُدَهاع َو  اذإ  ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُملا  َهاکزلا َو  یتآ  َهالَّصلا َو  َماقا  ِباقِّرلا َو  یف  َنیلئاّسلا َو  ِلِیبَّسلا َو  ِنبا  ِنیکاسَملا َو 
يور برغم  قرـشم و  تمـس  هب  هـک  تـسین  نآ  یکین  »(1) ؛ نوُقَّتملا ُمُه  َکـئلوُأ  اُوقَدَـص َو  َنیذَّلا  َکـئلوُأ  ِسأـبلا  َنیِح  ِءارَّضلا َو  و 

ییاراد ناربمایپ و  ینامسآ و  باتک  ناگتـشرف و  تمایق و  زور  هب  دروایب و  نامیا  دنوادخ  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  یکین  یلو  دیروآ ،
هب ار  زامن  دنک و  قافنا  ناگدرب ، لئاس و  دارفا  ناگدـناماو و  نادنمتـسم و  نامیتی و  نادـنواشیوخ و  هب  یگتـسبلد  همه  اب  ار  شیوخ 

يرامیب اه و  يراوگان  رد  هک  نانآ  دنتـسه و  رادافو  دندنب  يدـهع  هاگره  شیوخ  دـهع  هب  هک  یناسک  دزادرپب و  تاکز  دراد و  ياپ 
.دنناراگزیهرپ دنا و  هتفگ  تسار  یناسک  نینچ  دنیابیکش ، دربن  هماگنه  اه و 

.تسا هدننک  قیدصت  نمؤم  ددنب  راک  هب  ار  طیارش  نیا  هک  نآ  ره  نیاربانب 

هبعک فرط  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هلبق  دـنوادخ  هک  یماگنه  تسا : لامعا  ندروآ  ياج  هب  ءادا و  هک  یناـمیا  اـّما  و 
؟ تسا لطاب  میا  هدناوخ  سدقملا  تیب  يوس  هب  هک  ییاهزامن  سپ  هّللا ! لوسر  ای  دنتشاد : هضرع  باحصا  دینادرگ ،

هجیتن یب  عیاض و  ار  امـش  زامن _  ینعی  نامیا _  دـنوادخ  و  »(2) ؛ مُکَنامیإ َعیُِـضِیل    ُ هّللا َناک  اَم  َو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ 
.دزاس یمن 

.تسا هدیمان  نامیا  ار  زامن  اجنیا  رد  هک 

: هدومرف هک  نانچ  تسا ، هداد  رارق  نانمؤم  ياه  لد  رد  نامیا  حور  تهج  زا  هک  تسا  دـنوادخ  کمک  دـییأت و  نامیا : مراـهچ  هجو 
مهتریـشع وأ  مهناوخإ  وأ  مهَئاـنبأ  وأ  ْمُهَئاـبآ  اوناـک  َولَو  َُهلوُسَر  هّللا َو  ّداـح  ْنَم  نوّداوی  ِرِخـآلا  ِموَیلا  َو    ِ هّللاـب َنونمؤی  اـموق  ُدَِـجت  ـال  »

اب هک  یبای  یمن  دـنراد  نامیا  نیـسپزاب  زور  دـنوادخ و  هب  هک  ار  یناسک  »(3) ؛ هنم ٍحورب  مُهَدـّیأ  َنامیإلا َو  ُمِِهبوُلق  یف  َبَتَک  َکئلوأ 
دنوادخ نانیا  ياه  لد  رد  .دنـشاب  ناشنادنواشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ  هک  دنچره  دنیامن  یتسود  لوسر  ادخ و  نمـشد 

بناج زا  یحور  هب  هدرک و  تبث  ار  نامیا 
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.تسا هدومن  تیوقت  شیوخ 

یتقو ات  درادـن ، نامیا  تقرـس  ماگنه  دزد  تسین و  نمؤم  انز  لاح  رد  راکانز  : » هک تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  لوق  بلطم  نیا  رب  لـیلد 
...ددرگ یم  زاـب  وا  هب  حور  نآ  دزیخرب  هاـگره  و  دوـش ، یم  ادـج  وا  زا  ناـمیا  حور  تسا  هتفرگ  رارق  نز  نآ  مکـش  يور  راـکانز ] ]

نیا تسا ، رگ  هنتف  ناطیش  يرگید  رب  امنهار و  يا  هتشرف  اهنآ  زا  یکی  رب  هک  دراد  شوگ  ود  یلد  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  سپس 
.(1)« دراد یم  زاب  ار  وا  يرگید  نآ  دهد و  یم  نامرف  دناوخ و ] یم  ارف  کین  راک  هب   ] ار وا  کی 

ام یلع  َنینمؤملا  َرَذَِیل    ُ هّللا َناک  ام  : » دیامرف یم  هک  هدرک  ریبعت  كاپ  دـیلپ و  هب  نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نامیا  ياه  هنوگ  زا  و 
هک نآ  ات  دیتسه  امـش  هک  دراذـگاو  هنوگ  نامه  هب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  هک  دوبن  نانچ  »(2) ؛ بِّیَّطلا َنِم  َثیبَخلا  َزیِمَی  یّتـح  ِهیَلَع  متنأ 

.دزاس ادج  كاپ  زا  ار  دیلپ 

َْمل اُونَمآ َو  َنیِذـّلا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  دـنا  هتخیمآ  هانگ  هب  ار  شیوخ  نامیا  یلو  هدـننک ، قیدـصت  نمؤم و  نانآ  زا  یهورگ  سپ 
دنا هدولاین  هانگ  كرـش و  هب  ار  دوخ  ناـمیا  هدروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  »(3) ؛ نودَـتْهُم ْمُه  ُنمالا و  ُمَُهل  َکئلوا  ٍْملُِظب  مُهَناـمیا  اوُِسْبلَی 

.دنناگ هتفای  هر  اهنآ  تسه و  ناشیارب  باذع [ زا   ] ینمیا هک  دنیاهنآ 

.(4)« تسا نآرق )  ) ادخ باتک  رد  نامیا  هوجو  اهنیا  تسا : هتفگ  سپس 

مه دیاش  .تسا  هداد  بیترت  هتفرگ و  تیاور  دنچ  زا  ار  نامیا  يدنب  میسقت  نیا  هرس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ایوگ  دیوگ : فلؤم 
سدـق ینارحب  مشاه  دّیـس  هک  نانچ  دـنناد ، یم  بوسنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  وا  ریـسفت  لصا  هک  اسب  دـشاب و  تیاور  کی 

(5) .تسا هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  نآ  ناهربلا ، ریسفت  رد  هرس 

نینچ یـضعب  راتفگ  زا  هک  نانچ  دنـشاب _  ادج  رگیدکی  زا  یظفل  كارتشا  ساسارب  هک  تسین  يددـعتم  یناعم  نامیا  نم ؛  رظن  هب  و 
نانچ دنکن _  توافت  چـیه  لامک  صقن و  رد  دـشاب و  ناسکی  نوگانوگ  دراوم  رد  هک  تسین  تقیقح  کی  نامیا ؛ زین  دـیآ _  یمرب 

یضعب هتفگ  زا  هک 
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فلاخم عوضوم  دنچ  عومجم  زا  ترابع  هن  دـشاب و  تیـصوصخ  نأش و  کی  ياراد  نامیا  هک  تسا  نینچ  هن  و  تسا _  رهاظ  رگید 
دورب نیب  زا  لک  همه  دشاب  صقان  ءزج  کی  رگا  هک  يروط  هب  دوش  هدیمان  نامیا  اهنآ  عومجم  هک  فلتخم  ياه  تلاح  رد  رگیدـکی 

 _ . دیآ یمرب  لوق  نیا  املع  زا  يا  هّدع  نخس  زا  هک  نانچ  _ 

يانعم رب  نامیا  ظفل  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش ، یم  هدـید  اهنآ  رد  ضراعت  زا  ناـشن  هک  يراـبخا  تاـملک و  نیب  عمج  ساـسارب  هکلب 
ناـسنا هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  ناـمیا  سپ  دـبای ، یم  صاـصتخا  دوخ  ّقلعتم  باـسح  هب  تسا و  یقاـب  ناـنیمطا ] شمارآ و   ] یلـصا

رد قح ، شریذپ  ببـس  هب  دـنوادخ  فرط  زا  نانیمطا  شمارآ و  هب  ار  یناشیرپ  ینارگن و  دزاس و  نمیا  دـنوادخ  يوس  زا  ار  شدوخ 
.درادب نمیا  دنوادخ  تفلاخم  بیذکت و  زا  ار  دوخ  دنک و  رادیدپ  شدوخ 

شریذپ و  تسا _  کش  لباقم  رد  هک  توافتم  تاجرد  اب  تسا _  داقتعا  تفرعم و  هک  دراد  يا  هشیر  نامیا ، هرجـش  باسح  نیا  اب 
.تسا نآ  مدع  ای  لد  رد  نآ  تابث  ریثأت و  تاجرد  تازاوم  هب  یناسفن  یچیپرس  یبلق و  راکنا  ربارب  رد  تفرعم  نآ 

یناسفن تالاح  ندـمآ  دـیدپ  هلیـسو  هب  لد  رد  نآ  راثآ  ندـش  ناـیامن  تفرعم و  نآ  زا  يریذـپریثأت  ساـسارب  ناـمیا  ياـه  هخاـش  و 
.دنبای یم  شرورپ  دنوش و  یم  دیلوت  اه ، هخاش  نآ  اب  داضتم  ياه  تلاح  ندش  فرطرب  تخانش و  نآ  اب  بسانتم 

مامتها بتارم  هتبلا  .تسا  بسانمان  ياهراک  زا  زیهرپ  بساـنتم و  ياـهراک  ندروآ  ياـج  هب  ناـمیا : یعرف  ياـه  هخاـش  اـه و  هویم  و 
.دوش یم  توافتم  نامیا  مدع  نامیا و  تاجرد  تبسن ، نامه  هب  هک  تشاد  روظنم  دیاب  لامعا  كرت  ای  ماجنا  رد  ار  صاخشا 

.یقالخا 4) ياه  يریگ  لکش  اه و  تلاح  رد  .شریذپ 3 ) ماقم  رد  .داقتعا 2 ) رواب و  ورملق  رد  ( 1 دراد : هبترم  راهچ  نامیا  نیاربانب 
.لمع ماقم  رد 

رد رواب  داقتعا و  هک  اریز  تسا ، هایگ  هب  رذب  تبسن  هخاش و  هب  هشیر  تبسن  نوچمه  يدعب  هبترم  هب  تبسن  یلبق  بتارم  زا  کیره  و 
اب گنهآ  مه  یناسفن  ياه  تلاح  ندش  هتخیگنارب  هیام  تسام و  داقتعا  رثا  هخاش و  شریذپ ؛ .دراد و  ار  ریثأت  لامک  فیلکت  شریذپ 

.تسا یفنم  ياهراک  ندرک  اهر  تبثم و  ياهراک  ماجنا  زاغآرس  اه ؛ تلاح  نآ  .دشاب و  یم  تخانش 
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هدـنهدربخ و هب  شنانیمطا  نامیا و  تسا ، هدـش  لخاد  هدرب و  شروی  وا  لزنم  هب  يریـش  هک  دـنهد  ربخ  یـسک  هب  هاگره  لاـثم : يارب 
ندومن اورپ  سرت و  زا  ترابع  نآ  شریذپ  ربخ و  ندرک  رواب  ریثأت  .تسا و  نآ  شریذپ  قیدصت و  تشاد و  رواب  نامه  ربخ ، تّحص 

رکف هب  ددرگ و  یمن  كانمیب  دـنکن  رواـب  ار  ربخ  نآ  رگا  هک  دوش ، یم  ریـش  زا  نتخیرگ  رکف  هب  تلاـح ؛ نآ  یپ  رد  تسا و  ریـش  زا 
.دتفا یمن  رارف 

هب وا  ناـمیا  تروـص  نیا  رد  دریگ و  یم  تأـشن  نآ  شریذـپ  ربـخ و  ندرک  رواـب  زا  نـتخیرگ  هدارا  میمـصت و  ریـش و  زا  سرت  سپ 
هب تبـسن  یلدود  یناشیرپ و  کش و  زا  مه  ار  شدوخ  تسا و  هتخاس  نمیا  شتفلاخم  بیذکت و  زا  ار  وا  هک  تسا  لماک  هدنهدربخ 

.تسا هتفریذپ  راتفر  تلاح و  رواب و  رد  ار  ریش  ندمآ  ربخ  هک  تسا  هدومن  نمیا  ربخ  ندوب  غورد  تسار و 

رادـقم نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  یتساک  ای  لاـمک  بتارم ، اـه و  یگژیو  نآ  رد  هک  تبـسن  ره  هب  تسا و  نمؤم  قح  هب  ینمؤم  نینچ  و 
، دشاب هدیدرگ  یفتنم  مود  لوا و  هبترم  رگا  هناگراهچ ، بتارم  زا  یکی  نادقف  تروص  رد  .تشاد و  دـهاوخ  نامیا  یتسـس  ای  لامک 

.تسین تخرد  یلصا  هقاس  ای  هشیر  نودب  تخرد  هک  روط  نامه  تسا ، یفتنم  یّلک  هب  نامیا 

تخرد هکلب  دوب  دـهاوخن  لماک  تخرد  یلو  هتفرن  نیب  زا  تخرد  لـصا  دوش ، دوقفم  مراـهچ  اـی  موس  ياـه  هبترم  زا  یکی  رگا  اـّما 
لامک هب  دوش و  یم  صقان  نامیا  تخرد  اه  هویم  اه و  هخاش  زا  کیره  ندش  هتـساک  اب  .درادن و  هویم  ای  هخاش  هک  اریز  تسا  صقان 

.ددرگ یم  لماک  نامیا  تخرد  اهنآ 

راک رد  یتخرد  هک  اریز  درادـن  يا  هدـیاف  چـیه  دـشاب  هشیر  نودـب  يروص و  طقف  تخرد  گرزب  کچوک و  ياه  هخاش  هاـگره  و 
.تسا ییامندوخ  ایر و  ای  يزاسرهاظ  ای  فلکت  ای  قافن  تسا و  تخرد  هباشم  يزیچ  هکلب  تسین 

ّتیهام ترخآ  رد  یلو  تسا  يراج  صاخـشا  لیبق  نیا  رب  ایند  رد  نمؤم  ماکحا  هدشن  شاف  بلاطم  ّتیعقاو  یتقو  ات  هک  تساجنیا  و 
.ددرگ یم  راکشآ  یبّلقت  تخرد 

، دوش یم  ریبعت  یظفل  نامیا  قح و  رارقا  هب  نآ  زا  هک  دنک  یم  افیا  یّمهم  شقن  يو ، رد  شریذپ  رواب و  نتخاس  نایامن  رد  نابز  هتبلا 
ارف ار  ناسنا  ندب  يازجا  همه  نامیا ، هک  اریز 
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ای یعرف و  یلــصا و  فـلتخم  يازجا  اـضعا و  ياراد  ناـسنا  نوـچمه  نآ  (1) و   _ تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  هـک  ناـنچ  دریگ _  یم 
.دشاب یم  ینییزت  یلیمکت و 

نامیا حور  زا  هتبلا  دشاب ، هدش  ادج  شندب  ياضعا  زا  یضعب  هک  یناسنا  دننام  تسا  نآ  ناصقن  ببس  نامیا  زا  ییاه  شخب  ندوبن  و 
.تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  ثیداحا  ریاس  هرس و  سدق  یمق  ریسفت  زا  لوقنم  ثیدح  رد  هک  دنام  لفاغ  تسیاب  یمن  زین 

تسا فیرشلا  هجرف  هّللا  لجع  بیاغ  ماما  نامه  بیغ 

.تسا هتفرگ  قلعت  نآ  هب  ندروآ  نامیا  هک  تسا  نآ  بیغ  ینعی  تسا ، نامیا  هلص  « بیغلاب : » هملک هک  تسا  نیا  رهاظ 

یلاح رد  ای  .دنتـسه  بیاغ  تسا  ناشنامیا  قلعتم  هچ  نآ  زا  هک  دنروآ  یم  نامیا  یلاح  رد  ینعی  دـشاب ، لاح  عضوم  رد  دـناوت  یم  و 
ریظن و هیآ  يانعم  ضرف  نیا  رد  دـننک ، یم  نامیا  راهظا  ناناملـسم  روضح  رد  طـقف  هک  ناـقفانم  فـالخرب  .دـنبیاغ  مدرم  رظن  زا  هک 

َْمل ّینأ  َمَْلعَِیل  َِکلذ   » و دـنکانمیب ؛ ناهن  رد  شیوخ  راـگدرورپ  زا  »(2) ؛ بیغلِاب ْمُّهبَر  َنوَشْخَی  : » نوچمه تسا  يرگید  تاـیآ  هباـشم 
.ما هتشادن  تنایخ  وا  هب  ناهن  رد  نم  دنادب  هک  ببس  نیدب  »(3) ؛ ِبیَغلِاب ُْهنُخأ 

يروما زا  دـشاب ، ناهنپ  هدیـشوپ و  يرـشب  تاکاردا  ّساوح و  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  بیغ  زا  دوصقم  ارهاظ  لّوا ، لامتحا  ربانب  و 
زا هک  يرگید  روما  ناـماما و  تماـما  ناربماـیپ و  تّوبن  تخانـش  داـعم و  أدـبم و  تخانـش  ینعی  دریگ ، یم  ّقلعت  اـهنآ  هب  ناـمیا  هک 

.تسا بیاغ  ام  ساوح 

تهج نیا  زا  دیاش  تسا ، هدش  ریسفت  ترضح  نآ  مایق  ای  هجرف و  هّللا  لجع  مئاق  ترضح  هب  نامیا  ثیدح ، دنچ  رد  بیغ  هک  نیا  و 
.دناسر و یم  ار  شیاتـس  حدم و  هک  هدش  نایب  يروط  هب  تفـص  نیا  هک  اریز  تسا ، نیمه  بیغ  هب  نامیا  دارفا  نیرت  لماک  هک  دشاب 

رت لماک  نامیا  دشاب ، رتشیب  نامیا  ّقلعتم  رد  ندوب  بیغ  تاهج  ای  رت و  يوق  نامیا  هچره 
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.دوب دهاوخ 

رت قداص  رضاح ، ماما  هب  نامیا  زا  بیغ  هب  نامیا  یّلک  ناونع  رب  قابطنا  رد  وا  مایق  بیاغ و  ماما  تماما و  هب  نتشاد  نامیا  کش  یب  و 
تسا هدش  ریبعت  تیاور  نیرخآ  رد  هک  نانچ  وا _  لاح  هب  اشوخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  راوازس  دراد و  لماک  حدم  قاقحتسا  تسا و 

_ .

هب نامیا  هک  تسا  يدراوم  یمامت  ندوب  رـضاح  دـننام  وا  روضح  سپ  تسا ، نامیا  فراعم  مامت  هنیآ  ماـما  نوچ  تفگ : ناوت  یم  و 
.تسا بیغ  هب  نامیا  نامه  بیاغ  ماما  هب  نتشاد  نامیا  نیاربانب  تساهنآ ، ندوب  بیاغ  ناسب  وا  ندوب  بیاغ  و  دراد ؛ قلعت  اهنآ 

رضاح هک  درک  ضرف  ناوت  یم  هدنام و  هدیشوپ  روتـسم و  ناگدید  زا  هک  تسا  يدوجوم  زا  ترابع  بیغ ؛ ارهاظ  رگید : هیجوت  هب  و 
یسک مدرم  هک  یفرع  يانعم  هب  نتشاد _  روضح  هک  ارچ  تسین ، انشآ  نهذ  دنوادخ ؛ هب  تبسن  بیغ  ندرب  راک  هب  نیاربانب  دوب ، یم 

نیا رد  هک  اریز  تسناد ، بیغ  ناوت  یمن  مه  ار  تماـیق  روـما  ساـسا  نیمه  رب  دـشاب ، یمن  دـنوادخ  نأـش  زا  دـننیب _  یم  رـضاح  ار 
 _ . دنتسه دوجوم  کنیا  مه  مّنهج  تشهب و  هک  دنچره  درادن _  دوجو  تمایق  ناهج ،

ضرف نوچ  تسین ، اهنآ  رد  روضح  ّتینأـش  هک  نآ  تهج  زا  درک ، فیـصوت  بیغ  هب  ناوت  یمن  مه  ار  رـضاح  ماـما  تماـما  تّوبن و 
مدرم مومع  رظن  هب  هک  تسا  هدیدرگ  لقتنم  ترخآ  يارـس  هب  ای  تسا  یندش  هدید  رـضاح ) ماما  ای  ربمایپ  فوصوم =(  هک  تسا  نیا 

.درادن روضح  ّتینأش 

دـشاب ناهنپ  شیوخ  ّتیعر  تّما و  زا  هک  تسا  یماما  ای  ربمایپ  هب  نامیا  زا  ترابع  بیغ  هب  نامیا  زا  نشور  رهاظ و  قادصم  هجیتنرد 
یمن باـسح  هب  بیغ  ار  گرم  مه  مدرم  فرع  دـیدرگن و  بیاـغ  شتّما  زا  رمع  ماـمت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  و 

رظن تقیقح  نیا  هب  قوف  هوجو  زا  یکی  هب  همیرک  هیآ  دوب و  دـهاوخ  رـصحنم  بیاغ  ماـما  هب  ناـمیا  رد  بیغ  هب  ناـمیا  سپ  دـنروآ ،
.دنا هدومن  نایب  ار  تهج  نآ  تایاور  دراد و 
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زامن ییاپرب 

.دنراد یم  ياپرب  ار  زامن  و  َهالَّصلا ؛» َنومیُقی  «َو 

ياه نییآ  رد  يژک  فارحنا و  زا  نآ  يرادهگن  زامن و  ناکرا  ندومن  تسار  ( 1 زا : ترابع  زامن  هماقا  : » نارّسفم زا  یعمج  هتفگ  هب 
.درک تسار  ار  بوچ  دوعلا /  ماقا  باب : زا  دشاب ، یم  بحتسم  بجاو و 

نانآ »(1) ؛ َنومئاد مِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیذَّلا  : » تایآ ریـسفت  رد  هک  نانچ  تسا ، نآ  ماجنا  تیاعر  تموادم و  هماقا : زا  دوصقم  ای  ( 2
، دـنراد تبظاوم  ناشزامن  هب  تبـسن  هک  نانآ  و  »(2) ؛ َنوُِظفاُحی مِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیذَّلا  َو   » .دنتـسه دـنبیاپ  هشیمه  دوخ  زامن  رب  هک 

.تشگ قنوراب  شورفرپ و  رازاب  قوُّسلا /  ِتماق  باب : زا  لامتحا  نیا  .تسا و  هدش  تیاور 

اب دراد و  ناوارف  ناهاوخ  يرتشم و  هک  دوب  دـهاوخ  بوغرم  يالاک  دـننام  دوش  تموادـم  تبظاوم و  زامن  ماـجنا  رب  هاـگره  هک  اریز 
.دننک یم  تباقر  رگیدکی 

تبغر نآ  هب  یـسک  نادنچ  تسا و  كدنا  نآ  رادیرخ  دکار و  نآ  رازاب  هک  دوب  دهاوخ  ییالاک  دننام  دوش  عیاض  هدناماو و  رگا  اّما 
.درادن

هب رمألاب /  ماق  باب : زا  دشاب ، هتـشادن  يراگنا  لهـس  یتسـس و  شا  هدننکادا  هک  تسا  نآ  ماجنا  هب  مامتها  یکالاچ و  يانعم  هب  ای  ( 3
.دش اپرب  تخس  گنج  ٍقاس /  یلع  ُبرَحلا  ِتماق  .درک و  مامتها  راک  ماجنا 

.دوش یتسس  يراگنا و  لهس  يراک  رد  هک  یتروص  رد  .تسشنورف  راک  ماجنا  زا  رمألا /  ِنع  دَعَق  دنیوگ : لباقم  رد 

تونق هب  زامن  زا  یهاگ  هک  نانچ  دـشاب ، یم  زامن  ناکرا  زا  یکی  مایق  هک  تهج  نیدـب  تسا ، نآ  يادا  زامن  هماـقا  زا  دوصقم  اـی  ( 4
.(3)  _« حیبست دوجس و  عوکر و  مایق و  هعومجم  ینعی  تسا _  هدش  ریبعت 

ندروآ ياج  هب  نداد و  ماجنا  طقف  زامن  هماقا  موهفم  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  املع  زا  یـضعب  لاکـشا  دقن و  دروم  اه  لامتحا  نیا  یلو 
زا زامن  يرادهگن   ] دشاب هدـمآ  مالک  رد  ییاپرب  ياه  یگژیو  هب  يا  هراشا  هکنآ  یب  تسا  زامن _  ینوریب  ینیع و  دوجو  ینعی  نآ _ 

يژک و
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[. درک ادا  حیحص  روط  هب  دیاب  ار  زامن  هک  دنچره  دوش  یمن  هدافتسا  زامن  هماقا  ترابع  زا  ...فارحنا 

.دراد توافت  هماقا  موهفم  اب  تسا و  نهذ  زا  رود  زین  مود  هجو  رد  هدش  دای  هیبشت 

يراک هب  تبـسن  مادقا  هب  طوبرم  يراگنا  لهـس  یتسـس و  نودب  راک  ماجنا  هب  مامتها  یکالاچ و  دوش : یم  هتفگ  موس  هجو  دروم  رد 
.نآ دوخ  نتشاد  اپرب  هن  تسا 

اپ هب  زامن و  ماجنا  تفگ : ناوت  یمن  نیاربانب  .ییاپرب  هماـقا و  هن  تسا  ماـیق  زاـمن  يازجا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  مراـهچ  هجو  لاکـشا 
یم نآ  ریغ  زامن  نتـشاد  اپرب  تسا و  رازگزامن  صخـش  هب  طوبرم  مایق  لعف  هک  اریز  تسا ، نآ  نتـشاد  اپ  هب  نامه  زامن  رد  نداتـسیا 

.دشاب

هسفنب اذه  ماق  دنیوگ : هک  نانچ  تسا ، هداتسیا  تلاح  هب  زامن  نداد  رارق  نامه  زامن  هماقا  يانعم  هب  عجار  هیجوت  ریبعت و  نیرتهب  سپ 
هداتـسیا تلاـح  هب  ار  زاـمن  ینعی   ] تساـپرب شدوخ  ریغ  هطـساو  هب  يرگید  نآ  هداتـسیا و  دوـخ  هب  دوـخ  یـش ء  نیا  هریغب /  كاذ  و 

[. تسا نآ  ندرک  رازگرب  نداد و  ماجنا  هب  نتشادهگن 

تاقوا و هب  تبسن  نتـشاد  تبظاوم  نآ و  دوجـس  عوکر و  ِلماک  نداد  ماجنا  دوصقم  دوش : یم  هتفگ  زامن  هماقا  ریـسفت  رد  هک  اسب  و 
.تسا لّوا  هجو  هب  کیدزن  ریسفت  نیا  .دیامن و  یم  صقان  ای  دساف  ار  نآ  هک  تسا  يروما  زا  يرادهگن  زامن و  دودح 

هک هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  دیحوت  باتک  رد  هرـس  سدق  قودص  خیش 
رادـید و تقو  تسا : نیا  هماقا  رد  هالَّصلا ، ِتَماـق  ْدَـق  ياـنعم : : » دـندومرف نینچ  ناذا ، ياـه  لـصف  هب  عجار  ینـالوط  ثیدـح  نمض 

ارف وا ، يدونـشخ  یگدـنیاشخب و  تـشاد و  یمارگ  ّلـجوّزع و  يادـخ  هـب  ندیـسر  اـهوزرآ و  اـه و  هتـساوخ  ندـمآرب  ییوـگزار و 
.(1)« دیسر

نیاربانب دوش ، یم  لیصحت  بسک و  ناحبـس  يادخ  رازاب  رد  هک  تسا  ییاهدوس  هدش ] دای  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک   ] اهنیا همه  و 
.تسا دنمشزرا  ریاخذ  نیا  هب  یبای  تسد  روظنم  هب  رازاب  هب  ندش  دراو  زامن ، هب  نتخادرپ 

ریغ قنوررپ و  ریاد و  ار  نآ  دراد و  یم  اپرب  ار  رازاب  نیا  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  زامن  ماجنا  هب  تبـسن  هماـقا  هژاو  ندرب  راـک  هب  دـیاش 
يور رازاب  نیا  زا  هک  یسک  فالخرب  دهد  یم  رارق  دکار 
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.دناشک یم  داسک  هب  ار  نآ  هک  دبات  یمرب 

یم باسح  نیا  اب  دـیآ ، تسد  هب  نآ  زا  ریاـخذ  نآ  هک  دوش  رازگرب  يا  هنوگ  هب  زاـمن  هک  تسا  نآ  لـماک  روط  هب  زاـمن  هماـقا  سپ 
.دنک فرطرب  ار  ینطاب  يرهاظ و  عناوم  دشاب و  هتشاد  لماک  روط  هب  ار  طیارش  ازجا و  تسیاب 

قافنا قزر و  يانعم 

.دننک یم  قافنا  میا  هداد  ناشیزور  هچ  نآ  زا  و  نوُقَْفُنی ؛» ْمُهاْنقَزَر  اّمِم  «َو 

میا هتخومآ  نانآ  هب  هچ  نآ  زا  و  ینعی [ : »] دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناـیبلا  عمجم  یـشاّیع و  ریـسفت  رد 
.(1)« دنزاس یم  رشتنم 

توالت میا  هتخومآ  نانآ  هب  هچره  نآرق  زا  و  : » تسا هدمآ  نآ  همادا  رد  هدرک و  لقن  هرس  سدق  قودص  خیـش  ار  تیاور  نیمه  ریظن 
.(2)« دننک یم 

(3) .تسا هدش  تیاور  توافت  یکدنا  اب  زین  هرس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 

.دشاب یم  هریغ  ییاذغ و  ّداوم  مارح ؛ لالح و  لماش  دوش و  هدرب  هرهب  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  تغل  رد  قزر  دیوگ : ّفلؤم 

.دنناد یمن  يزور  ار  مارح  دشابن و  عونمم  نآ  زا  ندرب  هرهب  هک  دنا  هدوزفا  ار  دیق  نیا  رگید  یضعب  هلزتعم و  اّما 

.دراد نآ  هب  یگتسب  يو  مزال  لامک  یتسه و  هک  تسا  يزیچ  قولخم  ره  يزور  تفگ : ناوت  یم  و 

هدرب هرهب  نآ  هب  هک  يزیچ  نآ  ره  : » یّلک ناونع  دـبای و  یم  ار  شیوـخ  لاـمک  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  حور  يزور  ملع ، لاـح  ره  هب 
زا تراـبع  شندرک  فرـص  دـشاب و  یم  هنوگ  نیمه  زین  نآرق  ملع  تسا ، نآ  نتخومآ  ملع ، ندرک  هنیزه  تسا و  نآ  لـماش  دوـش »
رد ندرک  فرصم  هک  تهج  نیدب  شدوخ  يارب  ندومن  تئارق  تسا و  ناشیا  هیجوت  میلعت و  روظنم  هب  نامدرم  يارب  ندومن  توالت 

.تسادخ هار 

تسد هب  زا » ْنِم /  : » هملک زا  هدرک ، يزور  نانآ  هب  دنوادخ  هچ  نآ  زا  یشخب  قافنا  و 
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همیرک تایآ  رد  هک  نانچ  تسین ، هدیدنـسپ  ییاراد  فرـصم  رد  يور  هداـیز  هک  اریز  تسا ، نشور  لاوما  رد  نآ  هیجوت  دـیآ و  یم 
تندرگ هب  شیوخ  تسد  و  »(1) ؛ اروسْحَم امولم  َدُعْقَتَف  ِطْسَبلا  َّلُک  اهْطُْـسبَت  َکُِقنُع َو ال  یلإ  ًَهلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  َو ال  : » تسا هدـمآ 

.ینیشن هدناماو  راک  زا  شنزرس و  دروم  هک  ياشگم  مه ]  ] لماک روط  هب  ار  نآ  نکم و  ریجنز 

هن دـنیامن و  یم  فارـسا  هن  دـننک  قافنا  هاگره  هک  نانآ  و  »(2) ؛ اماوَق َکـِلذ  َنیب  َناـک  اوُرتْقَی َو  َْمل  اُوفِرُْـسی َو  َْمل  اوُقَْفنَا  اذإ  َنیذَّلا  «َو 
.دننک یم  تیاعر  ار  طسو  ّدح  هکلب  دنراد ، كاسما ] و   ] يریگتخس

دوش لوذبم  رتشیب  هچره  درادن و  يور  هدایز  فارسا و  هک  دور  نامگ  نینچ  دیاش  تسا _  یناحور  يزور  هک  ملع _  هب  تبـسن  اّما 
مدع ندرک و  لذب  نتفگ و  نخس  رد  طارفا  تروص  رد  نطاب : ملع  هب  تبسن  هک  اریز  دشاب ، یم  تسردان  رادنپ  نیا  یلو  .تسا  رتهب 
هچره دـنام و  یم  زاب  راک  زا  هتفرگ و  رارق  شنزرـس  دروم  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راـک  دـیدج ، ملع  تفاـیرد  يارب  هجوت  توکس و 

نیظفحتـسملا هّللا  دابع  َّنأ  اوملعا  َو  : » دـندومرف هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  زا  هک  نانچ  دـبای ، یم  نایاپ  دراد 
دنرادب زاب  تسیاب  یم  ار  هچره  دنیوا  ملع  نابهگن  هک  ادخ  ناگدـنب  نآ  تقیقح  رد  (3) ؛ ...ُهَنُویُع َنورّجَُفی  ُهَنوُصَم َو  َنُونوُصَی  ُهَملع 

.دنزاس یم  يراج  هتسیاش [ دارفا  يارب   ] ار نآ  ياه  همشچ  دنراد و  یم  زاب  نالهاان ] زا  ]

تقو زا  يرادقم  دـشاب و  هتـشاد  ار  شناد  لیمکت  لیـصحت و  ندیـشیدنا و  تصرف  ملاع  صخـش  تسا  مزال  رهاظ : ملع  هب  تبـسن  و 
.درادن يا  هراچ  ملع  یجیردت  فرصم  زج  نیاربانب  دنراذگب ، دنوادخ  هاگرد  هب  هجوت  تدابع و  هب  ار  دوخ 

صخش هک  تسا  راوازس  مه  .دوش و  یمن  مهارف  اج  همه  هشیمه و  هک  دراد  یطباوض  بادآ و  طیارش و  ملع  لذب  هک  نیا  زا  هتشذگ 
هچره هن  تسا  هتـشاد  راوتـسا  هتفای و  تسد  نآ  هب  لـماک  روط  هب  هک  دراذـگب  نارگید  راـیتخا  رد  ار  شیوخ  ملع  زا  يرادـقم  ملاـع 

.دشاب هدنام  ناوتان  نآ  حیضوت  حرش و  زا  ای  هدیسرن  لامک  یگتخپ و  هب  زونه 

يزور هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  تسا _  لالح  لام  قافنا  دوصقم  هک  دراد  تلـالد  هدـش  هداد  تبـسن  دـنوادخ  هب  يزور  هک  نیا  و 
مارح لام  قافنا  هک  اریز  تسه _  مه  مارح  لماش 
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.دیآ رامش  هب  نایقتم  فاصوا  زا  دناوت  یمن  وا  راک  تسین و  حدم  هتسیاش  هدننک  قافنا  تسا و  يرگید  هانگ  دوخ 

بلاطم اب  یگتخیمآ  زا  قح  ياه  هتـسناد  مامت  تسا  مزال  دـبای و  یم  صاصتخا  یهلا  ياـه  تیادـه  هب  زین  دـنوادخ  هب  ملع  باـستنا 
.دشاب صلاخ  كاپ و  غورد  لطاب و  یلایخ و  موهوم و 

ددرگ و یم  لـماش  ار  ماـقم  هبتر و  ناـج و  مسج و  ياـهورین  هـمه  هـکلب  درادـن  صاـصتخا  مـلع  تورث و  هـب  يزور ، لّوا  ياـنعم  و 
.دوش یم  لصاح  نامدرم  ياه  هتساوخ  ندروآرب  ناوتان و  دارفا  ندرک  يرای  نادنمزاین و  زا  يریگتسد  اب  اهنآ  زا  ندرک  فرصم 

ياملع هک  تسا  دـقعنم  یـسلجم  دـید  ایؤر  ملاع  رد  اسراپ  نامدرم  زا  یکی  هک  ما  هدینـش  مراد : رطاخ  رد  یتیاـکح  تبـسانم  نیا  هب 
لخاد ناربمایپ  ماقم  ای  سلجم  رد  ناشیا  دینـش : خساپ  تفرگ  ار  وا  غارـس  یتقو  هک  یّلح  دهف  نبا  زج  هب  دـنراد  روضح  نآ  رد  هعیش 

! تسا

نم هک  اریز  تفگ : دهف  نبا  دیا ؟ هدش  لیان  ماقم  نیا  هب  هنوگچ  دیسرپ : وا  زا  درک  تاقالم  ار  دهف  نبا  هک  یماگنه  باوخ  نامه  رد 
نیدب مدومن و  یم  يرای  ار  نادنمزاین  مدرک و  یم  هنیزه  ار  شیوخ  ّتیعقوم  ماقم و  اذل  مهدب  هقدص  ات  متـشادن  ییاراد  مدوب و  ریقف 

.مدروآ تسد  هب  ار  يا  هجرد  نینچ  ببس 

.تسا هزور  اه  ندب  تاکز  دراد و  یتاکز  يزیچ  ره  ؛(1)  مایِّصلا ِنادبالا  ُهاکَز  ٌهاکَز َو  یش ء  ِّلُِکل  تسا : هدمآ  ثیداحا  رد  و 
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نونقوی مه  هرخالاب  کلبق و  نم  لزنأ  ام  کیلا و  لزنأ  امب  نونمؤی  نیذلاو 

ترخآ هب  نیقی  ترخآ و 

ناربمایپ رب   ] وت زا  شیپ  هچ  نآ  هدـش و  لزان  وت  رب  هچ  نآ  هب  هک  ناـنآ  و  َکـِْلبَق ؛» ْنِم  َلِْزنَأ  اـم  کـیلإ َو  َلزنُأ  اـِمب  َنونمُؤی  َنیذَّلا  «و 
.دنروآ یم  نامیا  تسا  هتفای  لوزن  نیشیپ ]

زا شیپ  ناربمایپ  رب  هچ  نآ  هب  هدمآ و  دورف  وت  يوس  هب  نآرق  زا  هچ  نآ  هب  : » تسا هدمآ  هرـس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد 
.(1) [« دنروآ یم  نامیا   ] تسا هدش  لزان  اه  باتک  زا  وت 

.ددرگ لماش  ار  هدش  لزان  یحو  ای  تعیرش و  نییآ و  ره  هب  نامیا  هک  دور  یم  لامتحا 

.دنراد نیقی  نانآ  زین ]  ] ترخآ هب  و  نُوِنقُوی ؛» ْمُه  ِهَرِخآلِاب  «َو 

ُراّدـلا َکـِلت  : » تـسا هدوـمرف  دـنوادخ  هـک  ناـنچ  دــشاب ، یم  يارــس  تفــص  تـسا و  لّوا  لـباقم  رخآ ، ّثنؤـم  ترخآ ) هرخآ =( 
.ترخآ يارس  نآ  »(2) ؛ ُهَرِخآلا

.دباین هار  نآ  رد  ههبش  کش و  هک  تسا  هتسناد  ندوب  راوتسا  نتشاد : نیقی  و 

رد هک  دشاب  باتک  لها  هب  يا  هشوگ  تسا ، هدش  ینتبم  « مه  » هب نونقوی  هملک  هدـمآ و  ترخآ  هملک  ادـتبا  هک  ریبعت  هنوگ  نیا  دـیاش 
هب ناگدـنروآ  نامیا  هک  تسا  ناـمه  نیقی  تسین و  نیقی  رواـب و  يور  زا  نآ  هب  تبـسن  ناـشراتفگ  دـنا و  هتفر  ههاریب  ترخآ  دروم 

.دنا هتفای  نیشیپ  ناربمایپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دسر یم  رظن  هب  لامتحا  ود  تسیچ ؟ ناگدنروآ  نامیا  زا  دوصقم  اجنیا  رد  هک  نیا  و 

ار ییالاک  هک  یـسک  دننام  تسا  عوقولا  رظتنم  یلبق و  هدش  لزان  یحو  هنوگره  لماش  ناشنامیا  هک  باتک  لها  نانمؤم  لّوا : لامتحا 
هرگ هتشذگ  هب  ار  هدنیآ  هک  دنک  یم  دیرخ  شیپ 
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.دنز یم 

عقاو روط  هب  ًالبق  راگنا  درب ، نیب  زا  ترخآ ، يارس  هب  تبسن  ار  اهنآ  نیـشیپ  تسردان  ياهرواب  هک  دوب  نانچ  ترخآ  هب  نانآ  نیقی  و 
.دوبن یندش  زگره  هک  دندوب  دقتعم  ار  یترخآ  هکلب  دنتشادن  رواب  ار  ترخآ 

هب هک  دـشاب  هتـشاد  صاصتخا  ینارفاک  هب  دـنا ] هدـش  دای  نیـشیپ  هیآ  رد  هک   ] یلبق هورگ  هک  تسین  نهذ  زا  رود  لاـمتحا  نیارباـنب  و 
.دنا هتشاد  رواب  ار  ینید  ياه  نییآ  زا  یتمسق ] شیب  مک و  هک   ] باتک لها  هن  دندروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نیـشیپ ناربمایپ  هب  هک  باتک  لها  ای  دنا  هدییارگ  نامیا  هب  رفک  زا  هک  یناسک  هاوخ   ] تسا نانمؤم  قلطم  هیآ  زا  روظنم  مینک  ضرف  ای 
[. تسا هدش  لماک  تباث و  ناشنامیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تّوبن و  هب  رارقا  اب  دنا و  هدوب  دقتعم 

.تسا ناشیا  هویش  هب  نارگید  قیوشت  نانآ و  هب  تبسن  يرگید  زایتما  درک  دای  هک  دوب  دهاوخ  ماع  رب  صاخ  فطع  تروص  نیا  رد 

نیقتم تافـص  زا  يرگید  تفـص  دـشابن و  باتک  لها  هب  صوصخم  هتفای ، لوزن  هچ  نآ  هب  نامیا  فصو  هک  تسا  نآ  مود : لامتحا 
.دراد ار  یگژیو  نیمه  نیّذلا »  » لوصوم مسا  هلیسو  هب  فاصوا  فطع  زین  نونمؤم  هروس  نیزاغآ  تایآ  رد  هک  نانچ  دیآ ، رامش  هب 

.تسا يوق  اجنیا  رد  لامتحا ، ود  ره  هتبلا 
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نوحلفملا مه  کئلوا  مهبر و  نم  يده  یلع  کئایلوا 

يراگتسر تیاده و 

.دنا هتفرگ  رارق  ناشراگدرورپ  يوس  زا  یتیاده  رب  نانآ  مّهبر ؛» ْنِم  ًيدُه  یلع  َکئلوُأ  »

رب نآ  هلیسو  هب  هک  دشاب  یم  قیفوت  فطل و  ای  تیاده ؛ نیا  زا  دوصقم  تسا و  هدش  هداد  نانآ  هب  دنوادخ  يوس  تمـس و  زا  یتیاده 
.دنبای یم  کمک  رترب ، ياه  هبتر  هب  یقرت  کین و  ياهراک  ماجنا 

.تسا ناشیا  کین  لمع  موادت  ناشداقتعا و  يرادیاپ  هیام  هک  تسا  یلیلد  هب  ندش  نومنهر  ای 

.دوش یم  اطع  نانآ  هب  کین  لامعا  نامیا و  شاداپ  هب  هک  تسا  ینطاب  تیاده  ای 

[. تسین شاداپ  و   ] ددرگ یم  تیانع  ناشیا  هب  دنوادخ  لّضفت  هب  هک  ینطاب  تیاده  ای  و 

ندیزای تسد  ذوفن و  يراوتسا و  ّطلـست و  يارب  یلاثم  دناسر _  یم  ار  نتفر  الاب  یگریچ و  يانعم  هک  ًيده _» یلع   » ریبعت : » دنیوگ
.(1)« دشاب هتسشن  یبکرم  رب  هتفر و  الاب  یهاگیاج  رب  هک  تسا  هدش  هیبشت  یسک  هب  نانآ  ّتیعضو  هک  تسا  تیاده  هب  تبسن 

.دنناراگتسر نامه  نانآ  و  نوُِحْلفُملا ؛» ُمُه  َکئلوأ  «و 

.دنا هدش  لیان  هتفای و  تسد  شیوخ  هتساوخ  هب  ینعی ] ]

: دراد یم  مـالعا  حـالَفلا ؛ یلَع  َّیح  دـیوگ : یم  هک  نیا  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  هدـش  دراو  ناذا  ياـه  هلمج  حرـش  رد  هک  یتیاور  رد 
تمعن گرم و  نودب  یناگدنز  يوس  هب  دـییایب  درادـن ، یهابت  هک  یتاجن  تسین و  شهارمه  یتسین  هک  يراگدـنام  هب  دـیروآ  يور 

يراگدنام
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تسا و هتخیماین  یکیراـت  هب  هک  يرون  درادـن و  ندـیمر  هک  ینتفرگ  سنا  هودـنا و  نودـب  یناـمداش  رادـیاپ و  تموکح  ناـیاپ و  یب 
هک يرادتقا  يرامیب و  نودب  لماک  یتسردنت  درادـن و  یناشیرپ  هک  يزاین  یب  دوش و  یمن  هدـیرب  هک  یهوکـش  يانگنت و  یب  یخارف 

و یتـشاد ! یمارگ  هـچ  هو  يا ؛ هژیو  تـشاد  یمارگ  تـسین و  نآ  رد  یناوتاـن  هـک  ییورین  دـبای و  یمن  هار  نآ  هـب  ینوـبز  يراوـخ و 
.ایند ترخآ و  تاجن  رود و  کیدزن و  یلاحشوخ  هب  دیباتشب 

یمارگ هب  دـیریگب و  یـشیپ  مدـناوخ  ارف  ار  امـش  هچ  نآ  هب  تسا : نیا  شماـیپ  حـالَفلا ، یلَع  َّیح  دـیوگ : یم  نّذوم  هک  مود  تبوـن 
دّمحم ترضح  یگیاسمه  رد  یگـشیمه  یبایماک  یگدوسآ و  گرزب و  يراگتـسر  الاو و  تمعن  ریطخ و  شـشخب  رایـسب و  تشاد 

.(1)« دیباتشب رادتقا  بحاص  هاشداپ  دزن  نیتسار  هاگیاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم 

.بیغ هب  نامیا  ( 1 دندش : دای  هدوتـس و  تفـص  جنپ  نیا  هب  تسا _  ناشیا  رگتیاده  نآرق  هک  نایقّتم _  هک  نآ  زا  دـعب  تایآ  نیا  رد 
ناـشراگدرورپ هچ  نآ  زا  یتمـسق  ندرک  هـنیزه  قاـفنا و  .تسا 3 ) یندـب  ياه  تداـبع  هّلق  نید و  نوتـس  هک  زاـمن  نتـشاد  اـپرب  ( 2

رب هچ  نآ  یمامت  هب  ناـمیا  ( 4 تشذـگ . _  هک  نانچ  تسا  یلامریغ  تدابع  لماش  هکلب  یلاـم  تداـبع  هک  تسا _  هداد  ناـشیزور 
.ترخآ هب  نیقی  .تسا 5 ) هتفای  لوزن  ترضح  نآ  زا  شیپ  هچره  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يزوریپ و و  ایند ؛ رد  نانآ  تیاده  هک  دنناراگتسر .» نامه  ناشیا   » و دنتسه » ناشراگدرورپ  زا  یتیاده  رب  نانآ  : » دهد یم  ربخ  اجنیا 
.دوش یم  راکشآ  هیآ  نیا  زا  ترخآ ، رد  يراگتسر 

ریمـض »و  نوحلفملا  » ندروآ هفرعم  و  دـشاب _  یم  فـصو  رگناـشن  اـجنیا  رد  هک  نیذـلا _»  » هراـشا مسا  رارکت  ندرب و  راـک  هب  هتبلا 
ياهوزرآ اذل  تسا ، نایقّتم ) نانیا =(  رد  رـصحنم  يراگتـسر ، يراگدرورپ و  ِتیاده  هک  دـناسر  یم  ار  تقیقح  نیا  مه ،»  » لصفنم

نآ هب  ندیـسر  يارب  ناگدـنیوج  ناگدنونـش و  هک  نیا  زج  دوـش ، یم  هدـیرب  یلاـع  تافـص  نآ  هب  یباـیتسد  زا  یلاـیخ  تسرداـن و 
.دندرگ یم  قیوشت  دنبای و  یم  هزیگنا  تلزنم ،
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اوقت فادها  هغالبلا و  جهن 

جـیاتن و اّما  .دوش  یم  لوکوم  يرگید  ياه  تصرف  هب  اـهنآ  حرـش  هک  تسا  هدـش  داـی  ناـیقّتم  يارب  يرایـسب  تافـص  ثیداـحا ، رد 
.تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  اوقت  فادها 

ِسَنَد ِروُهَط  َو  مکِروُدُـص ، ِداـسَف  ُحالَـص  َو  مکداـسجأ ، ِضَرَم  ُءافِـش  َو  مُکتدـئفأ ، یمع  ُرََـصب  َو  ْمُِکبوـُُلق ، ِءاد  ُءاوَد    ِ هّللا يوـقت  َّنإَـف 
يوقتلاب ذـخأ  نمف  مالـسلا _  هیلع  لاق  ْنأ  یلإ  مِکتَْملُظ _  ِداوَس  ُءایِـض  َو  ْمُکِـشأَج ، ِعَزَف  ُنمأ  َو  مکراصبأ ، ِءاشِغ  ُءـالَج  َو  ْمُکِـسُْفنأ ،

َدَْعب ُباعِّصلا  َُهل  ْتَلَهْـسأ  َو  اهِمُکارت ، َدَْعب  ُجاْومألا  هنع  ْتجرفنا  َو  اِهتَرارَم ، َدَعب  ُرومُألا  َُهل  َْتلْوَلحا  َو  اهُِّونُد ، َدـَْعب  ُدـئادَّشلا  ُهنَع  َْتبُزَع 
ِهیَلَع ْتََلبَو  َو  اِهبوُضَن ، َدَْعب  ُمَعِّنلا  ِهیلع  ْتَرَّجَفَت  َو  اهِروفن ، َدَْعب  ُهمحَّرلا  ِهیَلَع  ْتبَّدـَحت  َو  اهِطوحَق ، َدـَْعب  ُهَمارَکلا  ِهیَلَع  ْتَلَطَه  َو  اِهباصنإ ،

(1) .اهِذاذرإ َدَْعب  ُهَکَرَبلا 

ناتناگدـید و شـشوپ  هدـنیادز  ناتیاه و  ناج  یگدولآ  هدـننک  كاپ  ناتیاه و  بلق  ياـهدرد  ناـمرد  دـنوادخ  ياوقت  هک  یتسار  هب 
دزاس هشیپ  اوقت  هک  نآ  ره  سپ  تسا _  هدومرف  هک  اجنآ  ات  .تسامش _  لهج ]  ] یکیرات یهایس  رگنـشور  ناتیاه و  یناشیرپ  ینمیا 

جاوما دـنوش و  یم  نیریـش  یخلت  زا  دـعب  وا  ياهراک  دـندرگ و  یم  رود  يو  زا  هدـش  کیدزن  هدروآ و  يور  وا  هب  هک  ییاه  یتخس 
یمارگ دـنوش و  یم  ناـسآ  شندرزآ  زا  سپ  اـه  يراوشد  دـنریگ و  یم  هلـصاف  وا  زا  دنـشاب  هتـشابنا  ار  وا  فارطا  هک  اـه  يراـتفرگ 
تمعن ياهراس  همـشچ  دروآ و  یم  يور  وا  هب  ندیمر  زا  سپ  تمحر  رهم و  دنک و  یم  شزیر  وا  رب  یبایمک  زا  دعب  دنوادخ  تشاد 

.دزیر یم  ورف  وا  رب  تشرد  هناد  ناراب  ناسب  كدنا ، تمعن ]  ] زا دعب  تکرب  شراب  دیآ و  یم  ششوج  هب  ندرک  شکورف  زا  سپ 

: مییوگ یم  هبطخ  نیا  ياه  هلمج  زا  یتمسق  حیضوت  رد 

دسح و ربک و  لخب و  لیبق  زا  ینورد _  یبلق  ياه  يرامیب  هک  دـشاب  نآ  تسا  بلق » ياهدرد  نامرد   » اوقت هک  نیا  زا  دوصقم  دـیاش 
ناـسنا هک  اریز  دـبای ، یم  دوبهب  دوش و  یم  فرطرب  اـه  يراـمیب  لد ، رب  اوقت  نداد  طلـست  اوـقت و  لیـصحت  اـب  هریغ _  اـیر و  هنیک و 

زا ار  اه  شیالآ  هک  تسا  شـالت  رد  دـنک و  یم  يرود  دـیوج و  یم  زارتحا  تسا  راـبنایز  شنید  يارب  هچ  نآ  هب  تبـسن  راـگزیهرپ 
.دشاب ادخ  يارب  صلاخ  وا  لامعا  ات  دیادزب  دوخ  لامعا 
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اوقت تفص  هب  یمدآ  دبای و  تّوق  ناسنا  رد  دنوادخ  زا  ایح  ّتبحم و  دیما و  میب و  ینعی  دوش _  دنمورین  لد  رد  اوقت  هزیگنا  هاگره  و 
.دنریگ یم  رارق  اوقت  يورین  ریثأت  تحت  بولغم و  روهقم و  دنـسپان  ياه  تفـص  اه و  تلاح  نآ  دـشوپب ، اوقت  هماج  ددرگ و  فصّتم 

_

یم نآ  دـننام  بّصعت و  ّتبحم و  هدرپ  تهج  زا  اـی  یلدروک  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  دـیاش  تساـه ، یلدروک  ییاـنیب  اوـقت  هک  نیا  و 
.تسا یعقاو  تخانش  كرد و  زا  عنام  هک  دشاب 

یم هریچ  لد  رب  یکیرات  نآ ، رثا  رب  هک  دـشاب  یم  ناهانگ  باـکترا  تاوهـش و  زا  يوریپ  رطاـخ  هب  لد  یگدز  گـنز  تهج  زا  اـی  و 
.دوش

.ددرگ یم  راچد  یلدروک  هب  هک  تسا  هدنب  ناهانگ  رفیک  تهج  زا  ای  و 

نازیم زا  هک  اوقتاب  صخش  هکلب  تساهـششوپ ، نآ  زا  عنام  اوقت  ياه  هزیگنا  هک  اریز  دوش ، یم  فرطرب  اوقت  تکرب  هب  اه  نیا  همه  و 
[. تسانیب نشور و  شلد  مشچ  سپ   ] دریگ یم  راک  هب  روما  شجنس  يارب  ار  لدع  قح و  نازیم  تسا ، كانمیب  تمایق 

، دنوش یم  رادیدپ  دیلوت و  ناهانگ  زا  اه  يرامیب  هک : دـشاب  نیا  تهج  زا  دـیاش  تسا ، ندـب  ياه  يرامیب  شخبافـش  اوقت  هک  نیا  و 
ياـهراک رطاـخ  هب  دـسر  امـش  هب  هک  یتبیـصم  ره  و  »(1) ؛ مکیدـیا ْتَبَـسَک  اِمبَف  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباصأ  اـم  و  : » تسا هدومرف  دـنوادخ 

.تسا ناتدوخ 

یگدوشخب تشذـگ و  هلحرم  هب  ار  دوخ  بحاص  تسا و  نآ  هدـننک  كاپ  هتـشذگ و  هاـنگ  ناربج  هیاـم  و  ناـهانگ ، زا  عناـم  اوقت  و 
.دنک یم  وفع  يرایسب  زا  و  »(2) ؛ ریثک ْنَع  اوُفْعَی  َو  : » هک دیامن  یم  کیدزن  دنوادخ 

.تساوقت ببس  هب  اهنآ  تمالس  دنراد و  رارق  يرصنع  ياه  مسج  نورد  هک  تسا  یلاثم  ياه  ندب  دوصقم  ای 

، تسا ینورد  ياه  يرامیب  یجراخ  هتـسوپ  لکـش و  تروص و  هلزنم  هب  تاقوا  رتشیب  رد  يرهاظ  ياه  يرامیب  هک  نیا  تهج  زا  ای  و 
دوبهب مه  ضارما  نیا  دوش  فرطرب  اه  يرامیب  نآ  هاگره  هک  دراد  رارق  گنتاگنت  تبـسانم  توکلم  کـلم و  ملاـع  ود  نیب  هک  اریز 

.دبای یم 

تهج زا  هنیـس  یهابت  داسف و  هک  نیا  ای  دشاب ، نیـشیپ  ياه  ببـس  هب  ایوگ  تساه ، هنیـس  ياه  یهابت  هدـننک  حالـصا  اوقت  هک  نیا  و 
، دشاب یم  رانکرب  ناطیش  نتفای  طلست  زا  اوقتاب  صخش  اّما  دنک ، یم  هسوسو  مدرم  ياه  هنیس  رد  هک  تسا  ناطیـش  طلـست  یگریچ و 

اّمنا »
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دـنا و هتفرگ  رارق  وا  یتسرپرـس  تحت  هک  تسا  یناسک  رب  طقف  وا  طلـست  »(1) ؛ نوُکِرـشُم ِِهب  ْمُه  َنیذَّلا  ُهَنوَّلوتَی َو  َنیذَّلا  یلع  ُُهناطلس 
هب »(2) ؛ نورصبُم مهاذاف  اورّکذت  ناطیـشلا  َنِم  ٌفئاط  ْمُهَّسَم  اذإ  اوقتا  َنیذلا  ّنإ   » .دنا هدیزرو  كرـش  دنوادخ  هب  تبـسن  هک  یناسک 

] ار وا  رفیک  ای  شاداـپ  دـنوادخ و   ] دـندرگ راـچد  ناطیـش  يوس  زا  يا  هسوسو  هب  هاـگره  دـنا  هتخاـس  هشیپ  اوقت  هک  یناـسک  یتسار 
.دنشاب انیب  ناهگان  دنوش و  یم  روآدای 

ای اه ، توهش  رد  يرو  هطوغ  ناهانگ و  هب  نتخادرپ  رثا  رب  یگدولآ  هک  نیا  ببـس  هب  ایوگ  تساه ، ناج  شیالآ  هدننک  كاپ  اوقت  و 
یکاپ سدـق و  ملاع  يوس  هب  ار  ناج  دراد و  یم  زاب  اه  تلاح  نی  ازا  اوقت  .تسایند و  هب  يدـنب  ياپ  تعیبط و  ملاع  هب  ندـش  راتفرگ 

.دزاس یم  کیدزن  اه  هدنیالآ  نآ  زا  هدننک  كاپ  يونعم  ياه  بآ  هب  ار  نآ  دهد و  یم  قوس 

شنیب دوصقم  ارهاظ  هک  اریز  تشذگ ، اه » یلدروک  ییانیب   » ناونع رد  هک  بیرقت  نامه  هب  تسا ، ناگدـید  شـشوپ  هدـنیادز  اوقت  و 
.تسا یلاثم  بلاق  ای  لد 

یمن اهنآ  هب  لد  سپ  تسا ، يویند  ياهدوبمک  اه و  یبارخ  زا  یـشوپ  مشچ  هیام  نوچ  ًـالامتحا  اـه ، یناـشیرپ  زا  اوقت  ندوب  ینمیا  و 
هاگدـید دـیامن و  یم  لمحت  ار  اهنآ  دـنک و  یم  ربص  ایند  ياه  يراوگان  رب  هک  نیا  تهج  زا  دـشاب ، سرت  یناشیرپ و  هیام  هک  ددـنب 

لد اـهنآ  هب  دـشیدنا و  یم  رگید  يارـس  كاـنلوه  یـسب  روما  هب  نوچ  دوش ، یم  كانـسرت  كدـنا  روـما  نآ  زا  رتارف  اوقتاـب  صخش 
ترخآ ینادواج  يارس  ياه  يراودیما  هب  تبسن  وا  دنلب  ياهدیما  .تسین و  هسیاقم  لباق  ایند  نیا  كانمیب  روما  اب  هک  دراد  یلوغـشم 

.تسا

.دیآ یم  دورف  نانمؤم  ياه  لد  رب  هک  تسا  ینانیمطا  شمارآ و  هاگیاج  هب  کیدزن  لصتم و  اوقتاب  صخش  نوچ  ای 

.تسا نوریب  داسف  نوک و  ملاع  زا  رانکرب و  اه  یتساک  اه و  ینوگرگد  زا  هک  كاپ  ملاع  اب  طابترا  ببس  هب  ای  و 

ندش و نایامن  هیام  هک  تهج  نیا  زا  ای  دراد ، تشذگ  هچ  نآ  هیبش  یتاهج  تسا ، لهج ]  ] یکیرات یهایـس  رگنـشور  اوقت  هک  نیا  و 
.تساوقتاب صخش  لد  رد  دنوادخ  يوس  زا  رون  ششخرد 

نآ تهج  زا  دیاش  دوش ، یم  نیریش  شیاهراک  رود و  اوقتاب  ناسنا  زا  اه  یتخس  هک  نیا  و 
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يراوشد هک  تسا  هنوگ  نیدب  ددرگ و  یم  ناسآ  وا  رب  هکلم و  شیارب  دیامن  ییابیکـش  نآ  رب  دنک و  لمحت  ار  یتخـس  ره  هک  تسا 
.دوش یم  اراوگ  نیریش و  اه  یخلت  ناسآ و  هداس و  اه 

رثا رب  اه  تلاح  نآ  یتقو  دیآ  یم  دـیدپ  ناسنا  ناج  رب  راوگان  ياه  تلاح  یخرب  یگریچ  ببـس  هب  اه  یخلت  اه و  يراوشد  نوچ  ای 
.دوش یم  نیریش  ناسآ و  زین  اهنآ  لمحت  ددرگ ، مارآ  ای  فیعضت  ای  فرطرب  اوقت 

.اوقتاب صخش  زا  ندش ، هتشابنا  زا  سپ  يراتفرگ  جاوما  ندش  هدنکارپ  اّما  و 

، دوش یم  ضراع  ناسنا  رب  هک  تسا  ییاه  سوه  جاوما  ندش  رود  هدنکارپ و  ای  يویند  ياه  مغ  جاوما  ندش  هدـنکارپ  دوصقم  ایوگ 
رود و اوقتاب  صخـش  فارطا  زا  كانلوه  روما  نآ  سفن ، ياوه  اب  تفلاخم  اـه و  مغ  لـمحت  رد  ییابیکـش  ربص و  زا  دـعب  اـیوگ  هک 
اه سوه  نآ  هدرب  هک  نآ  زا  سپ  دـسر  یم  یگدازآ  هلحرم  هب  دـبای و  یم  ییاهر  اهنآ  تراسا  زا  ناسنا  ناـج  ددرگ و  یم  هدـنکارپ 

.تسا هدوب 

تدابع و تعاط و  ندـش  ناـسآ  دوصقم  رگا  .تسا و  هتـشذگ  تاـهج  هب  دـیاش  اوقتاـب ، صخـش  يارب  اـه  يراوشد  ندـش  ناـسآ  و 
ره هک  روط  نامه  ددرگ  یم  ناسآ  ندش ، يداع  تسرامم و  نیرمت و  زا  سپ  اهنآ  مامت  هک  نیا  رهاظ  دشاب ، راوشد  ياه  تدـهاجم 

.تسا نینچ  ندش  يداع  زا  دعب  راوشد  راک 

ضیف اهنیا  همه  ایوگ  تکرب ، شراب  تمعن و  ناراس  همـشچ  شـشوج  تمحر و  ندروآ  يور  دنوادخ و  تشاد  یمارگ  شزیر  اّما  و 
يرهاظ يونعم و  ياـه  يزور  فراـعم و  مولع و  زا  دوش ، یم  لـصاح  اوقت  لـها  يارب  یبیغ  ياـه  هنیجنگ  زا  هک  تسا  ینطاـب  ياـه 

.دنناد نارادزار  هک  يروما  ریاس  یلاثم و 

ییانگنت ره  رد  دـنوادخ  هک  نیا  هلمج  زا  تسه ، ناگـشیپاوقت  يارب  هک  ریخ  راثآ  ریاس  رمع و  لام و  رد  يرهاظ  تاکرب  هفاضا  هب  ای 
موس هیآ  رد  هک  نانچ  دناسر _  یم  ار  شیزور  درادن  راظتنا  هک  یقیرط  زا  دهد و  یم  رارق  اوقتاب  صخش  يارب  ییاهر  جورخ و  هار 

 _ . تسا هدمآ  قالط  هروس 
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نایقّتم یصاصتخا  تیاده 

تـسد هب  تشذگ ، هک  نانچ  « مّهبر ْنِم  ًيدُـه  یلَع  َکئلوُأ  : » هلمج زا  زین  هدـش ، هداد  تبـسن  نایقّتم  هب  نآرق ، يرگتیادـه  هک  نیا  زا 
ناشیا رگتیاده  طقف  نآرق ؛ تسا و  رصحنم  دنراد  ار  تایآ  رد  هدش  دای  تافـص  هک  ینانمؤم  نایقّتم و  رد  یهلا  تیاده  هک  دیآ  یم 

.تسا

تسا و بترتم  تافص  نآ  رب  يراگتسر  لوصح  هک  نانچ  دراد ، یگتسب  تافص  نآ  لیصحت  هب  تیاده  نآ  لیـصحت  ارهاظ  نیاربانب 
.تسا تافص  نآ  بسک  ندروآ و  مهارف  تیاده  هب  یبایتسد  هار  اهنت 

هک ره  سپ  ددرگ ، یمن  ادج  يرگید  زا  مادک  چیه  هک  دنـشاب  یم  هارمه  قفاوم و  رای  ود  ردارب و  ود  ناسب  تیادـه  تافـص و  نآ  و 
.تسوا رگتیاده  نارق ؛ تسا و  هتفرگ  رارق  صاخ  تیاده  نآ  رب  دوش  هتسارآ  تافص  نآ  هب  هتسیاش  روط  هب 

ار ینّابر  تیاده  هک  نآ  ره  سپ  .تسا  يرگید  هناشن  تمالع و  ناونع  ود  نیا  زا  کیره  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  قوف  بلاطم  زا 
نآ رد  هدوـلآ  دارفا  ناـفلاخم و  نارفاـک و  هـک  یتروـص  زا  ریغ  دـشاب  وا  يارب  يا  هژیو  تیادـه  نآرق  دـبایرد و  شیوـخ  دوـجو  رد 

.تسوا ترخآ  يراگتسر  هناشن  مه  تسا و  عمج  وا  رد  تافص  نآ  هک  دوب  دهاوخ  نآ  هناشن  دنراد ، تکراشم 

تسا نآ  هناشن  دنک ، یمن  كرد  نارگید  رب  نوزفا  یبلطم  هک  دشاب  مولعم  شیارب  دبای و  یمن  دوخ  رد  ار  یتلاح  نینچ  هک  یسک  اّما 
.دشاب یم  جراخ  مه  ناراگتسر  رامش  زا  تسا و  هدومنن  لیصحت  دوخ  رد  تسا  راوازس  هک  نانچ  ار  هدش  دای  تافص  هک 

هک تسا  نآ  رگناشن  دـشاب  تافـص  نآ  رب  ینتبم  وا  تیادـه  هک  یتروص  رد  دـبای ، رد  ار  یتیادـه  رهاظ  تروص  هب  هک  یـسک  ره  و 
دشاب یناطیش  ياه  هسوسو  زا  هک  دور  یم  لامتحا  تسا  هدشن  هتفرگ  تافـص  نآ  زا  هک  دوش  مولعم  رگا  یلو  .تسا  ییادخ  تیاده 

.تسا هدومن  هولج  قح  هفایق  لکش و  هب  هک 
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نونمؤی مهرذنت ال  مل  مأ  مهترذنأء  مهیلع  ءاوس  اورفک  نیذلا  نإ 

نآ ماسقا  رفک و  يانعم 

.دندیزرو رفک  هک  یناسک  تقیقح  رد  اورفک ؛» َنیذَّلا  َّنإ  »

تسا و بترتـم  تافـص  نآ  رب  هک  يراـثآ  ناـنمؤم و  فاـصوا  ناـیب  ناـیقّتم و  يارب  شندوـب  تیادـه  نآرق و  فـصو  ناـیب  زا  سپ 
 _ اهنآ هب  تبـسن  نآرق  یگژیو  هب  عجار  لّوا  هیآ  تسا و  ناشیا  هراـبرد  تاـیآ  نیا  هک  ناـنآ _  يورخا  يویند و  شاداـپ  يروآداـی 

تـسا بترتم  نآرق  اب  تفلاخم  رب  هک  يراثآ  دنتـسه و  نانمؤم  لباقم  هطقن  تافـص  رد  هک  یناسک  نآرق و  نارکنم  هک  هدوب  بسانم 
«. ...اورفک نیذَّلا  َّنإ  : » تسا هدومرف  تایآ  نآ  یپ  رد  هک  تسا  تهج  نیدب  ایوگ  ددرگ ، نایب  قافن ، رفک و  زا 

: دـندومرف هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  يریبز  ورمعوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  هیآ  نیا  یپ  رد  هرـس  سدـق  یمق  میهاربا  نب  یلع 
: رگید .ندرک  راکنا  ملع  يور  زا  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  هک  راکنا ، یفن و  ِرفک  مود  لّوا و  تسا : هجو  جنپ  رب  ادخ  باتک  رد  رفک  »

.يربخ یب  يور  زا  ندومن  یفن 

َو : » تسا هدومرف  تیاکح  نانآ  زا  ار  نخـس  نیا  دنوادخ  هک  دنتـسه  یهورگ  نامه  دندرک  راکنا  ملع  نودـب  هتـسنادن و  هک  یناسک 
نیمه زج  دنتفگ : و  »(1) ؛ نوُّنظی ّالا  ْمُه  ْنإ  ٍملِع  نِم  َِکلذب  ْمَُهلام  ُرهَّدلا َو  ّالا  انُِکلُهی  ام  ایحن َو  ُتومن و  اینُّدـلا  اُنتایَح  ّالإ  َیِه  ام  اولاق 
دنیوگ یم  هچ  نآ  هب  اهنآ  .دزاس و  یمن  كاله  ار  ام  راگزور  زا  ریغ  میوش  یم  هدـنز  میریم و  یم  تسین  يزیچ  ام  ياـیند  یگدـنز 

.دنزرو یم  نامگ  طقف  دنرادن  یملع 
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رفک هک  یناـسک  تـقیقح  رد  »(1) ؛ نوـُنِمُْؤی ـال  ْمُهرِذـُْنت  َْمل  ْمأ  مُهَترذـنَأَء  مهیَلَع  ٌءاوَـس  اورفک  َنیذَّلا  َّنإ  : » تسا هدوـمرف  دـنوادخ  و 
.دنروآ یمن  نامیا  یهدن  رادشه  ای  یهد  ناشرادشه  هک  درادن  یتوافت  اهنآ  رب  دنا  هدیزرو 

دنتسه یناسک  دنا  هدومن  راکنا  هدیزرو و  رفک  ملع  يور  زا  هتسناد و  هک  یناسک  اّما  دنا ، هدرک  راکنا  هدیزرو و  رفک  هتـسنادن  نانیا ،
رد »(2) ؛ هب اورَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَئاج  اّـمَلَف  اورَفَک  َنیذَّلا  یلع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُلـبق  ْنِم  اوناـک  َو  : » تسا هدومرف  اـهنآ ] هراـبرد   ] دـنوادخ هک 

دنتخانـش یم  هچ  نآ  هک  یماگنه  اّما  دنتـسج  یم  يزوریپ  نارفاک  رب   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندـمآ  هب   ] نیا زا  شیپ  هک  یلاـح 
.دندش رفاک  وا  هب  دمآ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  داد  مثیدح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زیرح  زا  داّمح  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  مردپ  و  تسا : هدوزفا  یمق  ثّدحم 
»(3)؛ ْمُهَئانبأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنوفرعی  َباتکلا  مهانیتآ  َنیذَّلا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  نانچ  هتفای ، لوزن  اراصن  دوهی و  هرابرد  هیآ  نیا 
ار شیوخ  نادـنزرف  هک  روط  نامه  دنـسانش  یم  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا =(  میا  هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناـسک 

.دنسانش یم 

 )= اهنآ رب  ار  ترـضح  نآ  نارای  هناشن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـشن  تفـص و  روبز  لـیجنا و  تاروت و  رد  دـنوادخ  هک  اریز 
ادَّجُـس اعَّکُر  ْمُهاَرت  ُمهَْنَیب  َءامَحَر  ِراّفکلا  یلَع  ُءاّدِشأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو    ِ هّللا ُلوُسَر  ُدّـمُحم  : » تسا هدومرف  هک  هتخاس  لزان  اراصن ) دوهی و 
دّمحم »(4) ؛ لـیجنإلا یف  ْمُُهلَثَم  ِهاروَّتلا َو  یف  ْمُُهلَثَم  َکـلذ  ِدوُجُّسلا  َِرثأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  یف  ْمُهامیِـس  اـناوضِر  َو    ِ هّللا َنِم  ًالْـضَف  َنوـُغَْتبَی 
هتسویپ ار  نانآ  دننابرهم ، دوخ  نایم  رد  تخسرس و  نارفاک  هب  تبسن  دنیوا  اب  هک  نانآ  تسا و  دنوادخ  هداتسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نایامن هدجـس  رثا  زا  ناشیاه  هرهچ  رد  نانآ  هناشن  دـنهاوخ ، یم  ار  دـنوادخ  ناوضر  لضف و  هک  ینیب  یم  هدجـس  عوکر و  لاـح  رد 

.تسا لیجنا  تاروت و  رد  ناشیا  فصو  نیا  تسا ،

نآ دنوادخ  هک  یماگنه  تسا و  لیجنا  تاروت و  رد  ترضح  نآ  باحصا  فیصوت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیصوت  نیا 
هچ نآ  یتقو  ِِهب ؛» اورَفَک  اوفَرَع  ام  ْمُهَئاج  اّمَلَف  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  دنتخانـش ، ار  وا  باتک  لها  تخیگنارب ، ار  ترـضح 

دمآ دنتخانش  یم  ار 
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.دندش رفاک  وا  هب 

يربمایپ ندـش  هتخیگنارب  ماگنه  برع ! ّتلم  يا  دـنتفگ : یم  اه  برع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ندـمآ  زا  شیپ  دوهی  موق 
هناش رب  یخرـس و  شنامـشچ  رد  تسا ؛ ناربمایپ  نیرترب  نیرخآ و  وا  تسا ، هنیدم  يوس  هب  شترجه  دیآ و  یمرب  هکم  رد  هک  تسا 

نالاپ نودب  غُالا  عضاوت ] يور  زا   ] دنک و یم  هدنسب  امرخ  دنچ  نان و  هّکت  هب  شکاروخ ] رد   ] دشوپ و یم  ادر  تسا ، توبن  رهم  شا 
ار نیمز  همه  وا  هطلس  دسارهن ، ینمـشد  چیه  زا  دهن و  یم  هناش  رب  ریـشمش  دراد  رایـسب  دربن  هک  ییور  هدنخ  تسوا  دوش ، یم  راوس 

.دنک یم  راتشک  يراوخ  هب  ار  امش  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  برع ! ّتلم  يا  دریگ ، یم  ارف 

رفاک دـندیزرو و  دـسح  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  تخیگنارب ، فصو  نیا  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربماـیپ  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
.(1)« ِِهب اورَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَئاج  اّمَلَف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  یلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  دندش ،

یم رفک  رگیدکی  هب  تبسن  تمایق  زور  سپس  »(2) ؛ ٍضْعَِبب مُهُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِهَمایِقلا  َموی  َّمث  : » تسا هدومرف  دنوادخ  يرازیب ، رفک  موس :
.دنیوج یم  يرازیب  رگیدکی  زا  ینعی  .دنزرو 

 ِ هّلل َو  : » هدومرف دـنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  .تسا  هداد  نامرف  دـنوادخ  هچ  نآ  ندرک  اهر  كرت و  ینعی  ندرک ، اهر  رفک  مراـهچ :
هناخ ّجـح  ناـمدرم  رب  دـنوادخ  يارب  و  »(3) ؛ نیَملاـعلا ِنَع  ٌِّینَغ  هّللا  َّنإَـف  َرَفَک  ْنَم  ًـالیبس َو  ِهَیلا  َعاطتـسا  ْنَم  ِْتیَبلا  ُّجِـح  ِساـّنلا  یلَع 

.تسا زاین  یب  نایناهج  زا  دنوادخ  هک ] دنادب   ] سپ دزرو  رفک  هک  نآ  ره  .دبای و  هار  نآ  يوس  هب  هک  سکره  تسا  مزال  هبعک ] ]

.تسا هدیزرو  رفک  دشاب  هتشاد  تعاطتسا  نآ  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  دنک  اهر  كرت و  ار  جح  سکره  ینعی :

ّیبر َّنإف  َرَفَک  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکْشَی  امَّنإَف  رَکَش  ْنَم  ُرُفْکأ َو  ْمأ  ُرُکـشأء  ینَُوْلبَِیل  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تمعن ، نارفک ]  ] رفک مجنپ :
هب تقیقح  رد  دـنک  يرازگرکـش  هک  نآ  ره  تشاد و  مهاوخ  نارفک  ای  درک  مهاوخ  رکـش  ایآ  هک  دـیامزایب  ارم  اـت  »(4) ؛ میرَک ٌِّینَغ 

نایز هب  هدیزرو و  رفک  دـنکن  يرازگرکـش  ار  دـنوادخ  تمعن  هک  یـسک  ینعی :  ] دزرو رفک  هک  نآ  ره  هتـشاد و  هنارکـش  دوخ  دوس 
.تسا یمارگ  زاین  یب  مراگدرورپ  کش  نودب   ] هک اریز  تسا  هدرک  مادقا  شیوخ 
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.(1)« تسا دنوادخ  باتک  رد  رفک  ياه  هنوگ  هوجو و  اهنیا 

هیلع قداـص  ماـما  ترـضح  هب  دـیوگ : يریبز  ورمعوبا  : » تسا هدـمآ  نینچ  يریبز  ورمعوبا  زا  هرـس  سدـق  ینیلک  خیـش  تیاور  هب  و 
؟ دیهد مربخ  ّلجوّزع  يادخ  باتک  رد  رفک  هوجو  زا  مدرک : ضرع  مالسلا 

ود هب  دوحج  تسا و  راکنا ) دوحج =(  رفک  هلمج  زا  تسا ، هنوگ  جـنپ  رب  دـنوادخ  باتک  رد  رفک ، دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
.تمعن رفک  و  يرازیب ؛ رفک  و  تسا ؛ هداد  نامرف  دنوادخ  هچ  نآ  ندرک  اهر  ببس  هب  رفک  و  تسا ؛ تروص 

هن تسه و  يراـگدرورپ  هن  : » دـنیوگ یم  هک  تسا  یناـسک  هتفگ  يأر و  نـیا  تـسا و  راـگدرورپ  راـکنا  یفن و  دوـحج ، رفک  اـّما  و 
انُِکلُْهی ام  َو  : » دنیوگ یم  هک  یناسک  نامه  دنناوخ ، یم  هّیرهد  ار  اهنآ  هک  دشاب  یم  هقدانز  زا  هورگ  ود  هتفگ  نیا  و  منهج » تشهب و 

.دزاس یمن  كاله  ار  ام  راگزور  زا  ریغ  »(2) ؛ رهَّدلا ّالا 

ّالا ْمُه  نإ  : » تسا هدوـمرف  اـهنآ ] هراـبرد   ] دـنوادخ هک  دـنا  هدیدنـسپ  ناـشدوخ  يارب  تقد  شهوژپ و  نودـب  هک  تسا  ینید  نـیا  و 
دنوادـخ زین  .دـنیوگ  یم  دوخ  هک  تسا  نامه  بلطم  هک  دـنرادنپ ] نینچ  اـهنآ  ینعی :  ] .دـنزرو یم  ناـمگ  طـقف  ناـنیا  »(3) ؛ نّونُظَی

رب دنا  هدـیزرو  رفک  هک  یناسک  تقیقح  رد  »(4) ؛ نونمؤی ـال  مهرذـنت  مل  ما  مهترذـنأء  مهیلع  ٌءاوَس  اورفک  َنیذَّلا  َّنإ  : » تسا هدومرف 
زا یکی  نیا  .دنا و  هدش  رفاک  دنوادخ  دیحوت  هب  ینعی : .دنروآ  یمن  نامیا  یهدن  رادشه  ای  یهد  ناشرادشه  هک  درادـن  یتوافت  اهنآ 

.تسا رفک  هوجو 

.دیامن یفن  ار  نآ  هدش  تباث  وا  دزن  تسا و  قح  بلطم  دناد  یم  هک  نآ  اب  صخش  هک  دشاب  یم  تخانـش  يور  زا  راکنا  رگید : هجو 
یفن ار  نآ  یشکرس  يرگمتس و  يور  زا  و  »(5) ؛ اولع املظ و  مُهُسفنأ  اهتَنَقبَتْـسا  اِهب و  اوُدَحَج  َو  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  دنوادخ 

.دوب هتفای  نیقی  نآ  هب  ناشیاه  لد  هک  یلاح  رد  دنتشاد  راکنا  و 

زا شیپ  هک  یلاح  رد  »(6) ؛ ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  مهئاج  اّمَلَف  اورَفَک  َنیذَّلا  یلَع  نوحتفتـسی  ُلبق  ْنِم  اوناک  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  زین 
يزوریپ نارفاک  رب  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندمآ  هب   ] نیا
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.دندش رفاک  وا  هب  دمآ  دنتخانش  یم  هچ  نآ  هک  یماگنه  اّما  دنتسج  یم 

.تسا راکنا  دوحج و  رفک  هنوگ  ود  نایب  حرش و  نیا  و 

ْمأ ُرُکشأء  ینَُوْلبَِیل  ّیبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذه  : » دیامرف یم  تیاکح  نینچ  نامیلس  ترضح  زا  دنوادخ  هک  تسا  تمعن  رفک  رفک : موس  هجو 
ایآ هک  دـیامزایب  ارم  ات  تسا  نم  راگدرورپ  لـضف  زا  نیا  »(1) ؛ ٌمیِرَک ٌّینَغ  ّیبَر  َّناف  رَفَک  ْنَم  ِهِسْفَِنل َو  ُرُکْـشَی  اّمنإف  َرَکَـش  ْنَم  رفکأ َو 
رفک هک  نآ  ره  هتشاد و  هنارکش  دوخ  دوس  هب  تقیقح  رد  دنک  يرازگرکش  هک  نآ  ره  تشاد و  مهاوخ  نارفک  ای  درک  مهاوخ  رکش 

.تسا یمارگ  زاین  یب  مراگدرورپ  کش  نودب  دزرو 

میازفا و یم  ار  امش  متح  روط  هب  دیرازگ  رکش  رگا  »(2) ؛ ٌدیدَشل یباذَع  َّنإ  مترَفَک  نَئل  مکَّنَدیزءَال َو  ُمتْرَکَش  نَئل  : » تسا هدومرف  زین 
.تسا تخس  یسب  نم  باذع  نیقی  هب  دینک ] نارفک  و   ] دیزرو رفک  رگا 

دیشاب رازگرکش  ارم  منک و  دای  ار  امـش  ات  دینک  نم  دای  سپ  »(3) ؛ نورُفکت یل َو ال  اورکـشا  مکْرُکْذأ و  ینورُکذاَف  : » تسا هدومرف  و 
[. دییامنن نارفک  میاه  تمعن  هب  تبسن  و   ] دیزرون رفک  و 

انذخأ ذإ  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، هداد  نامرف  دـنوادخ  هچ  نآ  ندرواین ] اج  هب  و   ] ندرک اهر  رفک : زا  مراهچ  هجو 
مکـسفنا و نولتقت  ءالؤه  متنا  َُّمث  نوُدَهْـشَت *  متنا  متررقا و  َّمث  ْمُکِراید  ْنِم  ْمُکَـسُْفنأ  َنوجِرُْخت  ْمُکَئاـمِد َو ال  َنوُکِفـسَت  ـال  مکقاـثیم 

مُهُجارخإ مکیلع  مّرحم  وه  مهودافت و  يراسأ  مکوتأی  ْنإ  ناودـعلا و  مثـالاب و  مهیلع  َنورهاـظت  مهراـید  نِم  مکنم  اـقیرف  نوجرخت 
نوخ هک  میتفرگ  امـش  زا  نامیپ  هک  ماـگنه  نآ  و  »(4) ؛ ْمُْکنَم کلذ  ُلَعْفَی  ْنَم  ُءازَج  اـمَف  ٍضْعَِبب  َنورُفْکَت  ِباـتکلا َو  ِضْعَِبب  َنُونمؤتفأ 
نیا سپـس  .دـیدوب  هاوگ  دـیدرک و  رارقا  نآ  زا  سپ  دـینارم  نوریب  شیوـخ  راـید  زا  ار  رگیدـکی ) ناـتدوخ =(  دـیزیرم و  ار  ناـتیاه 

دییوج و یم  ینابیتشپ  اهنآ  هیلع  متس  هانگ و  هب  دینار  یم  نوریب  ناشراید  زا  ار  ناتدوخ  زا  یهورگ  دیشک و  یم  ار  دوخ  هک  دییامش 
مارح امـش  رب  ناشدـنار  نوریب  هک  یلاح  رد  دـیهد ، یم  هیدـف  اهنآ  يوسزا  دـنروایب  ناتدزن  تراسا  هب  ار  ناـنآ  هاـگره  هک  نآ  لاـح 
نینچ هک  امـش  زا  کیره  رفیک  سپ  دـیزرو ؟ یم  رفک  رگید  شخب  هب  دـیروآ و  یم  نامیا  تاروت )  ) باتک زا  یـشخب  هب  اـیآ  تسا ،

 . ...هک تسین  نیا  زج  دنک 

تسا و هتسناد  رفاک  دنا  هدرک  كرت  ار  شنامرف  هک  نیا  ببس  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  و 
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، درادن يدوس  اهنآ  يارب  دنوادخ  دزن  نامیا  نآ  هک  ارچ  تسا  هتفریذپن  اهنآ  زا  یلو  هداد  ناشیا  هب  باتک ] زا  یشخب  هب   ] نامیا تبسن 
 ُ هّللا ام  ِباذَعلا َو  ّدـشأ  یلإ  َنوُّدَُری  همایقلا  موی  ایندـلا و  هایحلا  یف  ٌيزخ  ّالا  مکنم  ِکلذ  ُلَعْفَی  ْنَم  ُءازَج  امَف  : » تسا هدومرف  دـنوادخ 

تخـس هب  تمایق  زور  تسین و  ییاوسر  زج  اـیند  یناگدـنز  رد  درک  نینچ  هک  امـش  زا  کـیره  يازـس  سپ  »(1) ؛ نولمعَت اّمَع  ٍِلفاِغب 
.تسین لفاغ  دیهد  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  دنوادخ  و  تشگ ، دهاوخ  زاب  باذع  نیرت 

: دـنک یم  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زا  هک  دـنوادخ  لوق  ياـنعم ]  ] تسا نیا  و  تسا ، يرازیب  رفک  رفک : زا  مجنپ  هجو 
رازیب امـش  زا  ینعی  میدیزرو _  رفک  امـش  هب  »(2) ؛ ُهَدْـحَو   ِ هّللاب اونمؤت  یّتح  ادـبا  ُءاضْغَبلا  هوادـعلا و  مکنَیب  انَْنَیب َو  ادـَب  مکبانرَفَک َو  »

.دیروایب نامیا  اتکی  يادخ  هب  هک  هاگ  نآ  ات  تشگ  رادیدپ  ینمشد  هنیک و  هشیمه  يارب  امش  ام و  نیب  و  میدش _ 

ِنومتکرـشأ امب  ُترَفَک  ّینإ  : » تسا هدومرف  دای  نینچ  نایمدآ  زا  شناتـسود  زا  تماـیق  رد  وا  نتـسج  يرازیب  سیلبا و  زا  دـنوادخ  زین 
[. متسج يرازیب  ینعی  مدیزرو  رفک   ] .دیتخاس کیرش  ارم  ایند ] رد   ] نیا زا  شیپ  هچ  نآ  هب  مدیزرو  رفک  عقاو  رد  نم  »(3) ؛ لبق نم 

ْمُکُـضَْعب ُنَْعلَی  ٍضعَِبب َو  ْمُکُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِهَماـیِقلا  موـی  مث  ایندـلا  هاـیحلا  یف  مـکنیب  َهّدوـم  اـناثوأ    ِ هـّللا نود  ْنـِم  متذـّختا  اـّمنإ  َلاـق  «َو 
رارقرب یتسود  امـش  نیب  ایند  یناگدنز  رد  هک  دیتفرگرب  ادخ  ياج  هب  ار  ییاه  تب  امـش  دومرف : مالـسلا ]  هیلع  میهاربا  و  [ ؛ (4)« اضَْعب

.درک دیهاوخ  تنعل  ار  رگیدکی  دیزرو و  یم  رفک  رگیدکی  هب  تمایق  زور  سپس  تسا 

.(5)« تسج دیهاوخ  يرازیب  رگیدکی  زا  ینعی :

، رکش ّدض  تسا  یـساپسان  تمعن و  راکنا  رفک : دیوگ _  هک  اجنآ  ات  ...تسا _  نامیا  دض  رفک : : » تسا هدمآ  حاحـصلا  باتک  رد  و 
»(7)؛ اروُفُک ّالا  نوملاّظلا  یبأَف  : » دـنوادخ لوق  .میتسه و  رکنم  ینعی : .میرفاک  کیره  هب  اـم  »(6) ؛ نورفاک ٍّلکب  ّانا  : » دـنوادخ لوق  و 

.دورب دُرب و  دننام : تسا  رفک  عمج  روفک  تسا : هتفگ  شفخا  .دنریذپ  یمن  يزیچ  يزرورفک  زج  نارگمتس  اّما 

، روفکم دامر  .مداد و  شـشوپ  ار  یـش ء  نآ  ینعی : ارفک ، هرِفکا  یـشلا ء  ترِفَک  دـق  .تسا و  ندـیناشوپ  فاـک _  حـتف  هب  رفَک _  و 
ار نآ  اه  كاخ  داب  ندیزو  رثا  رب  هک  يرتسکاخ  ینعی 
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.دناشوپ یم  یکیرات  هب  ار  زیچ  همه  هک  اریز  دنناوخ  رفاک  ار  رات  بش  ...دـنیوگ و  ار  بش  یهایـس  یکیرات و  زین : رفک  ...دـناشوپب و 
دنناوخ رفاک  ار  زرواشک  ...دـناشوپ و  یم  ار  دـنوادخ  تمعن  هک  اریز  تسا  هدـش  هدـیمان  رفاک  تهج  نیمه  زا  دـیوگ : تیّکّـسلا  نبا 

.(1)« عاّرز ینعی : راّفک  دنک و  یم  ناهنپ  كاخ  ریز  ار  ناهایگ  رذب  هک  اریز 

هاوگ قوف  دراوم  رد  تقد  تسا و  ندرک  ناهنپ  ندـیناشوپ و  نامه  رفک  لـصا  : (2) ناروشناد زا  یعمج  حیرـصت  قبط  دیوگ : فلؤم 
هب هانگ  هک  اریز  طابحا  لباقم  رد  ریفکت  و  دیامن ؛  یم  یفخم  دناشوپ و  یم  ار  هانگ  هک  هراّفک  دـننام : رگید  دراوم  رد  زین  تسا ، نآ 

نایب مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ثیدـح  رد  هک  رفک  هناـگجنپ  ماـسقا  همه  دوش  یم  وحم  هدیـشوپ و  تداـبع  تعاـط و  ماـجنا  هلیـسو 
و تسا ؛ قح  نتخاس  ناهنپ  ندیناشوپ و  تقیقح  رد  ندرک ، راکنا  هتسنادن  ای  هتسناد  هک  ارچ  دنراد ، تکرش  انعم  نیا  رد  زین  هدیدرگ 

شیوخ تلاح  ای  رادرک  ای  راتفگ  اـب  هک  هدـنهد  تمعن  هب  نآ  باـستنا  نتـشاد  یفخم  تسا و  نآ  ندـیناشوپ  تمعن  نارفک ) رفک =( 
.دوش تمعن  رکنم  ای  دیامنن  راهظا  ار  تمعن 

تمعن هک  اریز  دـشاب ، تمعن  رفک  قیداصم  زا  دـناوت  یم  تسا  هداد  نامرف  دـنوادخ  هچ  نآ  ندرک  اهر  كرت و  ببـس  هب  رفک  اـّما  و 
راک هب  جح  کسانم  ماجنا  رد  ار  ...و  ندب  تمالس  هشوت و  داز و  هک  نیا  لثم  درب ، یمن  راک  هب  دوخ  دروم  رد  ار  هب  رومأم  هب  طوبرم 

.ددنب

ای تسا  هدـنام  روتـسم  ازا و  راگنا  هک  يروط  هب  هدـینادرگ  يور  شیالوم  تعاطا  زا  صخـش  هک  هدـنهد  نامرف  زا  ندـنام  یفخم  اـی 
.تسا هدومنن  راتفر  نا  ياضتقم  قبط  هک  تسا  نامیا  زا  هدیناشوپ 

عقاو يرازیب  دروم  هک  تسا  یـسک  نآ  هب  ندرک  تشپ  ندـینادرگ و  يور  تقیقح  رد  يرازیب  هک  حیـضوت  نیدـب  يرازیب ، رفک  اّما  و 
.تسا هدومنن  وا  يوس  هب  لد  نوچ  تسوا ، زا  نتفرگ  ششوپ  ای  وا  ندیناشوپ  ناسب  هک  دوش  یم 

کش نآ  دروم  رد  هک  نیا  ببس  هب  تسا ، هدیدرگ  ناهنپ  نآ  زا  ای  هدیناشوپ  ار  قح  هک  تسا  نآ  نمؤم  هب  تبسن  رفاک  صخش  ایوگ 
هب نتـشاد  نامیا  هک  نانچ  تسا ، هدیـشوپ  یفخم و  صخـش  رظن  زا  لوهجم  اـی  كوکـشم  دروم  تسا و  نآ  رکنم  اـی  دراد  دـیدرت  و 

.تسا نآ  دزن  نتفای  روضح  ندید و  نوچمه  يزیچ 
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راذنا يانعم 

.دنروآ یمن  نامیا  یهدن  رادشه  ای  یهد  ناشرادشه  هک  درادن  یتوافت  اهنآ  رب  نونمؤی ؛» مهرِْذُنت ال  مل  ْما  مُهَترَْذنأَء  مهیلَع  ٌءاوَس  »

روآدای یعمج  هک  نانچ  دـبای ، یم  ققحت  هانگ  زا  نتـشادزاب  یهن و  اب  هک  تسا  دـنوادخ  رفیک  زا  نداد  رادـشه  ندـیناسرت و  راذـنإ :
.دنا هدش 

یفتنم یّلک  هب  نارفاک  نآ  هب  تبسن  نامیا  لامتحا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  هدش ، هدرمش  ناسکی  راذنإ  مدع  راذنإ و  هک  نیا  زا  و 
.تسا رت  مهم  تعفنم  بلج  زا  ررض  عفد  هک  ارچ  دشاب ، یم  رت  يوق  اه  هدنهد  شزیگنا  ریاس  تراشب و  زا  راذنإ  ریثأت  هک  اریز  تسا ،

راذنإ بیلغت  باب  زا  هدش  راذنإ  هب  ریبعت  نآرق ، هلیـسو  هب  توعد  صوصخ  ای  توعد و  فلتخم  ياه  هنوگ  زا  هک  دور  یم  لامتحا  و 
هریغملا نب  دیلو  بهلوبا و  لهجوبا و  دننام : دنشاب  یـصاخ  ناسک  دیاش  نیّذلا »  » لوصوم مسا  زا  دوصقم  .تسا و  توعد  عومجم  رب 

.دنا هدوب  رادیاپ  نآ  رد  هک  یهارمگ  نارادمدرس  زا  اهنآ  لاثما  و 

رـضاح هک  يا  هنوگ  هب  دـنریگ  يّدـج  میمـصت  رفک  رب  هک  تسا  یناسک  همه  لماش  هک  دـشاب  نارفاک  سنج  دوصقم  تسا  نکمم  و 
مدع راذنإ و  هک  نانآ  تیعـضو  زا  نداد  ربخ  هنیرق  هب  دنا ، هدیـسرن  هلحرم  نیا  هب  هک  يرگید  دارفا  هن  دـنرادرب ، تسد  نآ  زا  دنـشابن 

هب ای  دنـشاب و  یم  لوصوم  مسا  زا  جراخ  ادـتبا  زا  ای  نارگید  اـّما  تسا  دارفا  نآ  یگژیو  نیا  درادـن و  یتواـفت  اـهنآ  دروم  رد  راذـنإ 
.دندرگ یم  جراخ  ناونع  نآ  مومع  زا  انثتسا 
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 ... مهل هواشغ و  مهراصبأ  یلع  مهعمس و  یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ 

هواشغ متخ و  هرابرد 

رب هداـهن و  رهم  ناـنآ  ییاونـش  رب  ناـنآ و  ياـه  لد  رب  دـنوادخ  ٌهَواـشِغ ؛» مهراـصبأ  یلَع    َ ْمِهِعْمَـس و یلع  مِِهبوُلق َو  یلَع    ُ هّللا مَتَخ  »
.تسا هداتفا  يا  هدرپ  ناشناگدید 

ات دننز  یم  رهم  يزیچ  رب  دـننک  يراک  مکحم  دـنهاوخب  هاگره  هک  اریز  دـنرگیدکی ، نیرق  متک  متخ و  نارّـسفم : زا  یعمج  هتفگ  هب 
(1) .دنامب سرتسد  زا  رود  هک  دنرادب  هدیشوپ  دنزاس و  نامتک  ار  نآ 

.رد همان و  ندرک  رهم  كال و  باب  زا  دنا ، هدومن  ریسفت  ندرک  موم  رهم و  نتخاس و  مکحم  نتسب و  يانعم  هب  ار  متخ  رگید  یخرب  و 

.تسا مشچ  ندوب  وس  مک  يانعم  هب  نیع _  هب  هواشِع _  رگید : تئارق  هب  انب  (2) و  .تسا ندناشوپ  نداهن و  شوپرد  هواشِغ : و 

 ُ هّللا َمَتَخ  : » دنوادخ لوق  هب  عجار  ترضح  نآ  زا  دیوگ : يوار  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هیوباب  نبا 
.مدیسرپ ْمِهِعْمَس » ْیلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع 

هدومرف رگید ] هیآ  رد   ] هک ناـنچ  تسا ، ناـشیا  رفک  رفیک  هب  نارفاـک  ياـه  لد  رب  ندز  رهم  ناـمه  متخ ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما 
هک تسا  هداهن  رهم  نانآ  ياه  لد  رب  ناشرفک  ببـس  هب  دنوادخ  هکلب  »(3) ؛ ًالیلَق ّالا  َنُونمؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  اهیلع    ُ هّللا َعَبَط  ْلـَب  ، » تسا

(4) «. دنروآ یمن  نامیا  اهنآ  زا  یکدنا  زج 
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اه و لد  رب  اذل  دنروآ ، یمن  نامیا  اهنآ  هک  هتـشذگ  دنوادخ  ملع  رد  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  و 
َو : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  يا  هدینـشن  دشاب ، گنهآ  مه  قفاوم و  شملع  اب  نانآ  هرابرد  وا  ياضق  ات  تسا  هداهن  رهم  اهنآ  شوگ 

(2) «. تخاس یم  ناشیاونش  مّلسم  روط  هب  تفای  یم  يریخ  نانآ  رد  دنوادخ  رگا  و  »(1) ؛ ْمُهَعَمْسأل اریَخ  ْمهیف  َِملَع  َْول 

كال ینعی  مود  يانعم  هب  مه  نتشاد و  هدیشوپ  نامتک و  ینعی  لّوا ، يانعم  هب  مه   ] مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد  و 
[. تسا هدمآ  نتسب  مکحم  ندرک و  رهم  و 

 _ ایلوا ناگتشرف و  زا  دریگ _  قُّلعَت  وا  ّتیشم  هک  ره  ات  هداد  رارق  ار  شیوخ  هناشن  اه  لد  نآ  رب  : » تسا هدومرف  نینچ  لّوا  ریسفت  رد 
(3) «. دنروآ یمن  نامیا  ناشیا  هک  دننادب ] و   ] دنسانشب دننک  رظن  اهنآ  رب  یتقو 

دنوادـخ ناـمرف  يارجا  رد  دـندش و  نادرگ  يور  فیلکت  رد  ندیـشیدنا  زا  یتـقو  هک  تهج  نیدـب  : » هک تسا  مود  ریـسفت  قفاوم  و 
شیپ تسا و  هداـتفا  شنامـشچ  يور  رب  يا  هدرپ  هک  یـسک  نوچمه  دـندنام ، لـهاج  ناـمیا  تقیقح  تخانـش  زا  دـندرک ، یهاـتوک 

اهنآ رابجا  هب  هک  دهاوخب  يزیچ  شناگدنب  زا  دنک و  داسف  یگدوهیب و  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دـنوادخ  هک  اریز  درگن ، یمن  ار  شیور 
(4) «. دشاب هتشاد  زاب  نآ  زا  ار 

هدهاشم مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترضح  هک  تسا  هدمآ  یّلصفم  يارجام  نایب  نمض  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  زین 
باترپ یقیمع  هاچ  نورد  هب  ار  يراصنا  سیق  نب  تباث   ] ماـن هب  هباحـص  زا  یکی  هنیدـم  رهـش  یکیدزن  رد   ] ناـقفانم زا  یکی  هک  درک 

ار وا  هک  داتفا  ترضح  نآ  يور  سیق  نب  تباث  دندیـسر و  هاچ  فک  هب  رتدوز  دندنکفا و  هاچ  هب  ار  دوخ  يروف  ترـضح  نآ  دومن ،
.دنتفرگ ناحیر  يا  هتسب  ناسب 

دنا هداتسیا  هاچ  هناهد  رب  رگید  رفن  ود  اب  قفانم  نآ  هک  مدید  هاگنآ  : » تسا هدومرف  لقن  نینچ  ار  ارجام  همادا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
هب دـندروآ و  تشاد  نزو  نم  دـص  هک  ار  یگنـس  سپـس  دـندش ! رفن  ود  الاح   ] میـشکب  ] میتساوخ ار  رفن  کی  دـیوگ : یم  اهنآ  هب  و 

.دندرک اهر  هاچ  نورد 
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.مدش مخ  وا  يور  رب  مداهن و  ما  هنیس  هب  ار  شرس  متفرگ و  لغب  رد  ار  وا  دروخب  تباث  هب  گنس  هک  نآ  میب  زا  نم 

! دزوب یسک  رب  رهظ  يامرگ  رد  هک  دوب  یمیالم  میسن  نوچمه  اّما  درک  تباصا  مرس  تشپ  هب  گنس 

هب گنـس  مدش و  مخ  تباث  يور  هرابود  نم  .دندومن  اهر  ام  رـس  رب  ار  نآ  تشاد و  نزو  نم  دصیـس  هک  دـندروآ  یگنـس  رگید  راب 
! مشاب هتخیر  مندب  رس و  رب  مرگ  رایسب  زور  رد  هک  دوب  یبآ  دننام  دروخ و  مرس  تشپ 

یم نیمز  يور  رب  دـننک و  دـنلب  نیمز  زا  دنتـسناوت  یمن  هک  دوب  نآ  نزو  نم  دـصناپ  رادـقم  هک  دـندروآ  يرت  گرزب  گنـس  هاگنآ 
دوب یکزان  سابل  ناسب  درک ، تباصا  مرمک  رس و  تشپ  هب  گنس ، مدیمخ و  تباث  يور  نم  .دنتخادنا  ام  رس  يور  ار  نآ  .دندیناطلغ 

! مشاب هدیشوپ  ار  نآ  هداتفا و  مندب  يور  هک 

نیا ّرش  زا  اهنآ  زا  یکی  دنتشاد  یم  مه  ناج  رازه  دص  سیق  رسپ  بلاطوبا و  رسپ  رگا  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  اهنآ  هک  مدینش  سپس 
هاچ فک  دمآ و  نییاپ  هاچ  هناهد  درک و  فرطرب  ام  زا  ار  اهنآ  ّرـش  دنوادخ  دندش و  رود  اجنآ  زا  دعب  .تسا  هدـنامن  نمیا  اه  گنس 

...میدمآ نوریب  تحار  میتشادرب و  ماگ  ام  تفر و  الاب 

هب ار  یبأ  نب  هّللادبع  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  نک ! هاگن  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
.تسا هدز  رهم  ناشیاه  مشچ  اه و  شوگ  اه و  لد  رب  دنوادخ  مدید  تفگ : درک و  هدهاشم  يدوهی  تفه  هارمه 

! یتسه نیمز  رد  دنوادخ  ناهاوگ  نیرترب  هّللا  لوسر  دّمحم  زا  دعب  یلع  ای  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یم ار  اهرهم  نآ  ناگتـشرف  هک  هواشِغ ؛» ْمِهِراصبأ  یلَع  ْمِهِعْمَـس َو  یلَع  ْمِِهبُوُلق َو  یلَع    ُ هّللا مَتَخ  : » دـنوادخ لوق  ياـنعم  تسا  نیا  و 
یلع ینعی  ترضح _  نآ  زا  دعب  ادخ  قلخ  نیرتهب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنسانش ، یم  ار  نارفاک  اهنآ  هلیـسو  هب  دننیب و 

(1) «. دننیب یم  ار  اهرهم  نآ  زین  مالسلا _  هیلع  بلاط  یبا  نب 
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متخ هرابرد  نایربج  يأر 

دنا هدرک  لالدتسا  قاطیال  ام  فیلکت  تحص ]  ] رب اهنآ  ریاظن  هیآ و  ود  نایب  هب  هرعاشا _  ینعی  ّتنس _  لها  : » دیوگ نایربج  زا  یکی 
قح و شریذپ  زا  هدز و  رهم  ناشیاه  لد  رب  دوش و  یم  رفک  ببـس  هک  هدـیرفآ  يا  هزیگنا  نارفاک  اهنآ  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  نیا  و 

دهد یم  ماـجنا  هچ  نآ  زا  »(1) ؛ ُلَعْفَی اّمع  ُلَأُْسی  ال  :» هک تسا  لاعتم  دـنوادخ  ریدـقت  هب  اهنیا  همه  تسا و  هتـشادزاب  ار  ناـنآ  یتسار 
«. ...دریگ یمن  رارق  لاؤس  دروم 

.تسا یهارمگ  رد  نتفر  ورف  نخس  نیا 

باـب زا  طـقف  هکلب  تسین ، راـک  رد  یقیقح  ندـنکفا  هدرپ  ندز و  رهم  : » تسا هتفگ  نینچ  همیرک  هیآ  اـب  هـطبار  رد  الـضف  زا  یکی  و 
.تسا لیثمت  ای  هراعتسا 

يور ببـس  هب  دـبای ، یمن  هار  ناشنادـجو  نورد  هب  دـنک و  یمن  ذوفن  نارفاـک  ياـه  لد  رد  قح  هک  تهج  نیا  زا  هراعتـسا : حیـضوت 
رهم ناسب  دـنبات ، یم  رـس  قح  ندرک  لوبق  ندینـش و  زا  هک  ناـشیاه  شوگ  نآ و  رواـب  شریذـپ و  زا  یـشکرس  قح و  زا  ندـینادرگ 

.تسا ندوب  هتسبرس  هدروخ و 

رب هدرپ  هدـش و  هداهن  ناشیاه  مشچ  رب  شوپرـس  راگنا  دـننیب  یمن  ار  وا  لیالد  دـنوادخ و  ياه  هناشن  تایآ و  هک  نانآ  ياه  مشچ  و 
.تسا هداتفا  اهنآ 

هدش هدیرفآ  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  ینید  فادها  هار  رد  ناشیاه  مشچ  اه و  شوگ  اه و  لد  زا  یتقو  حیـضوت : نیا  اب  لیثمت  اّما  و 
«. دشاب هدوب  یعنام  اهنآ  زا  نتسج  هرهب  زا  ندیناشوپ  ندز و  رهم  اب  هک  تسا  ییاهرازبا  دننام  دنتفرگن ، هرهب  دنا 

اه لد  رب  ندز  رهم  تقیقح  نایب  نایربج و  ياعدا  خساپ 

: تسا هدش  هئارا  هیجوت  دنچ  دنوادخ ، هب  ندز  رهم  دانتسا  تبسن و  نایب  رد 

هدـش هتخیمآ  وا  تشرـس  اب  رفک  هک  تسا  نآ  دـننام  ناسنا ، دوجو  رد  رفک  تلاح  ندـش  راد  هشیر  قح و  ندـیناشوپ  رب  يراشفاپ  ( 1
.هیلع ٌروطفم  اذک و  یلع  ٌلوبجم  نالف  دنیوگ : هک  نانچ  دشاب ،

رب ندز  رهم  تهج  نیا  زا  .تسا  ّصاخ  تلاح  رب  صخش  يرادیاپ  رد  هغلابم  روظنم 

366 ص :

هیآ 23. ءایبنا ، هروس  . 1 - 1

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 410 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_366_1
http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ هدرک و  شهوکن  ناشتلاح  نیا  رب  ار  نارفاک  همیرک  هیآ  هک  ارچ  دنیوگ ، نایربج  هچ  نآ  هن  هدش  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  اه  لد 
ییانعم نانآ  شهوکن  دوب  یم  دنوادخ  زا  اهنآ  رد  تلاح  نیا  ندمآ  دیدپ  رگا  سپ  تسا ، هداد  رادشه  تخـس  رفیک  باذـع و  هب  ار 

.تشادن

ِِهب تَراـط  يداولا َو  ِِهب  َلاـس  دـنیوگ : هک  ناـنچ  درک ، ضرف  لـثملا  برـض  روـط  هب  ناوـت  یم  ار  ْمِِهبوـُُلق » یلَع    ُ هّللا َمَتَخ  : » هلمج ( 2
.دوبر ار  وا  غرمیس  درب و  ار  وا  گرم  هرد  ینعی  ءاقنَعلا ،

ای غرمیـس  دوش  یم  ضرف  هک  تسا  یـصخش  هب  ندز  لاثم  اهنیا  هکلب  دـنرادن ، ریثأت  یـسک  گرم  رد  غرمیـس  هّرد و  هک  یتروص  رد 
.دنشاب هدیناسر  تکاله  هب  ار  وا  هّرد 

هداهن رهم  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  هدش  هیبشت  لیثمت و  ییاه  لد  تلاح  هب  قح ، زا  ندـینادرگ  يور  ببـس  هب  زین  نارفاک  ياه  لد  تلاح 
شریذـپ زا  هدومن و  رازیب  قح  زا  ار  اه  لد  نآ  دـنوادخ  هکنآ  یب  تسا ، یهت  قیاقح  كرد  زا  هک  نایاپراهچ  ياه  لد  ناـسب  دـشاب ،

.دشاب هتخاس  مورحم  نآ 

ره اجنیا  رد  دـنهد و  یم  تبـسن  نآ  لماوع  للع و  زا  یکی  هب  ار  يراک  هک  نانچ  دـشاب ، يزاجم  دـنوادخ  هب  ندز  رهم  تبـسن  ای  ( 3
وا هب  ندز  رهم  تسا  هداد  نانآ  هب  ار  راـک  نیا  ییاـناوت  دـنوادخ  نوچ  یلو  دـشاب  هدز  رهم  شلد  رب  رفاـک  دوخ  اـی  ناطیـش  هک  دـنچ 

: ینعی هنیدملا ، ریمألا  ینب  دنیوگ : یم  هک  نیا  لثم  دنراد ، یم  بوسنم  یلـصا  ّببـسم  هب  ار  يراک  هک  روط  نامه  هدش ، هداد  تبـسن 
ریز اّما  دوش  یم  هتخاس  نارگراک  نارامعم و  ناسدـنهم و  طسوت  تقیقح  رد  يرهـش  ره  هک  نیا  اب   ] تخاس ار  رهـش  نـالف  رادـمامز 

[. ددرگ یم  ماجنا  وا  عالطا  ملع و  اب  رادمامز و  رظن 

یهار چیه  ناشندروآ  نامیا  دوبن ، دـنمدوس  نانآ  يارب  تازجعم  دـندروآ و  یمن  نامیا  نیقی  عطق و  روط  هب  نارفاک  نآ  هک  نوچ  ( 4
.دندش یم  راداو  نآ  هب  هک  رگم  تشادن 

اهر اذـل  دراد _  تافانم  ندرک  فیلکت  اـب  ندومن  راـبجا  هک  اریز  تسا _  هدرکن  روبجم  ندروآ  ناـمیا  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  نوچ  و 
چیه رفک  زا  نانآ  نتـشادزاب  هک  دزاس  نایامن  ار  تقیقح  نیا  ات  تسا  هدومرف  ریبعت  متخ »  » هژاو اـب  ار  ناـشدوخ  لاـح  هب  اـهنآ  ندرک 

.درادن ناشندرک  راداو  زج  یهار 

ٍهَّنکأ یف  اُنبُوُلق  : » دنتفگ یم  هک  دشاب  نارفاک  دوخ  راتفگ  زا  تیاکح  هلمج  نیا  دیاش  ( 5
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شـشوپ رد  یناوـخ  یم  ارف  نآ  هب  ار  اـم  هچ  نآ  زا  ناـمیاه  لد  »(1) ؛ ٌباجِح َِکْنَیب  اِننیب و  ْنِم  ٌرق و  اـنناذآ َو  یف  ِهَیلإ و  انوعْدـَت  اّـمم 
«. ...دراد رارق  یباجح ] و   ] عنام وت  ام و  نیب  تسا و  ینیگنس  نامیاه  شوگ  رد  تسا و  ییاه 

هدومن نایب  هیآ  دروم  رد  ربج  لاکـشا  زا  خـساپ  رد  لدـع  لها  بهذـم  یّلک  دـعاوق  ساسارب  لضاف  نیا  هک  تسا  يزیچ  تیاـهن  نیا 
.تسین فّلکت  زا  یلاخ  هوجو  نیا  زا  یضعب  هک  دنچره  تسا ،

رفیک هب  لد  نتسب  ندز و  رهم  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  تلالد  نآ  رب  نیـشیپ  تیاور  هک  تسا  نامه  هیآ  يانعم  قیقد ، رظن  بجوم  هب  اّما 
تلالد باب  زا  دـنیب و  یم  ار  نآ  دراد  تریـصب  مشچ  سکره  هک  تسا  يا  هناشن  و  تسا ؛  هدـمآ  دـیدپ  نانآ  ینامرفان  يزرورفک و 

.دراد یگنهآ  مه  زین  رگید  ریسفت  نآ  اب  دروآ ، یمن  نامیا  لد  نآ  بحاص  هک  دهد  یم  صیخشت  مزال ، رب  موزلم 

هدز رهم  ناشیاه  مشچ  اه و  شوگ  اـه و  لد  رب  دـنوادخ  هک  مدـید  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  نیا  زا  دوصقم  دـیاش  و 
.تسا تیؤر  لباق  دشخرد ، یم  تیالو  تّوبن و  ناهج  زا  هک  يرون  ینطاب و  مشچ  اب  هدرپ  رهم و  نآ  هک  اریز  دشاب ، نیمه  تسا ،»

ْنأ   ُ هّللا ِدُِری  ْنَمَف  : » دـنوادخ لوق  دـننام  دـشاب ، یم  قبطنم  تایاور  تایآ و  زا  نآ  ریاظن  هیآ و  رهاـظ  رب  ریـسافت  همه  بیترت  نیدـب  و 
دنوادخ ار  هک  نآ  ره  سپ  »(2) ؛ ءامسلا یف  ُدَعَّصَی  اّمنأک  اجَرَح  اقّیض  ُهَرْدَص  لَعْجَی  ُهَّلُِضی  ْنأ  دُِری  ْنَم  ِمالْسإلل َو  ُهَرْدَص  حَرْشَی  ُهَیِدْهَی 

گنت و ار  شا  هنیـس  دزاس  هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  دیامن و  یم  هداشگ  مالـسا   ] شریذپ  ] يارب ار  شا  هنیـس  دنک ، شتیاده  دهاوخب 
.دوش یم  هدرب  الاب  نامسآ  رد  ایوگ  دنک  یم  راوشد 

هاوخریخ يا  هدنب  يارب  هاگره  لاعتم  دنوادخ  : » دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  دیحوت  باتک  رد  و 
يراکتسرد هب  ار  وا  هک  درامگ  یم  وا  رب  يا  هتشرف  دیاشگ و  یم  ار  وا  لد  ییاونش  ذفانم  دشک و  یم  رون  زا  يا  هطقن  شلد  رد  دشاب 

.دوش نومنهر 

درامگ یم  وا  رب  یناطیـش  ددنب و  یم  ار  وا  لد  ياه  هچیرد  دشک و  یم  یهایـس  هطقن  شلد  رد  دهاوخ  يدب  يا  هدنب  يارب  هاگره  و 
«. دزاس یم  شهارمگ  هک 
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.درک توالت  ار  قوف  هیآ  سپس 

هک دهاوخ  یم  يدب  يا  هدنب  يارب  یماگنه  دنوادخ  هتبلا  : » تسا هدومرف  نینچ  تیاور  هیآ و  لقن  زا  سپ  هرـس  سدق  قودـص  خـیش 
هب زج  دزاس و  شهارمگ  هک  درامگب  وا  رب  یناطیش  دنز و  رهم  شلد  رب  هک  ددرگ  نآ  راوازـس  دشاب و  هدش  بکترم  یهانگ  هدنب  نآ 

.دهد یمن  ماجنا  هدنب  اب  ار  يراک  نینچ  قاقحتسا ،

لّضفت و ای  هدـنب  قاقحتـسا  تهج  زا  دوش ، نومنهر  يراکتـسرد  هب  ار  وا  هک  درامگ  یم  شا  هدـنب  رب  يا  هتـشرف  دـنوادخ  هک  اسب  و 
: تسا هدومرف  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دـهد ، یم  صاصتخا  شیوخ  تمحر  هب  دریگ ، ّقلعت  وا  ّتیـشم  ار  سکره  هک  دـنوادخ  فطل 

یناطیـش شیارب  ددنب  مشچ  نامحر  دنوادخ  دای  زا  هک  نآ  ره  و  »(1) ؛ ٌنیرَق َُهل  وهَف  اناطیَـش  هل  ضِّیَُقن  ِنمحَّرلا  ِرکذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  «َو 
(2) .تسوا نیشنمه  يو  هک  میزاس  رّدقم 

یمشچ ود  تسه : مشچ  راهچ  هدنب  يارب  هک  دینک  هجوت  : » دومرف نینچ  یثیدح  نمض  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  و 
يریخ يا  هدنب  يارب  دـنوادخ  هاگره  سپ  .دـنیب  یم  اهنآ  هب  ار  شیایند  راک  هک  یمـشچ  ود  درگن و  یم  اهنآ  هب  ار  شترخآ  راک  هک 

اب ار  لد  دـهاوخب  نیا  زج  هاـگره  درگنب و  ار  بیغ  اـهنآ  هلیـسو  هب  اـت  دـیاشگ  یم  دراد  رارق  شلد  رد  هک  ار  مـشچ  ود  نآ  دـهاوخب 
.دنک یم  اهر  تسا  نآ  رد  هچره 

(3) «. تسا هنوگ  نامه  زا  نیا  و  دومرف : باطخ  دوب  هدرک  لاؤس  رَدَق  يانعم  زا  هک  یصخش  هب  سپس 

مـشچ نآ  هب  ار  ناهج  نیا  زا  رتارف  یبیغ  روما  هک  تسا  ینورد  هدـید  ناسنا  يارب  دـسر : یم  رظن  هب  بلطم  نیا  حیـضوت  حرـش و  رد 
مالـسا يارب  هک  دراد  یلد  دونـش و  یم  شوگ  نآ  هب  ار  ملاع  نیا  تاملک  زا  جراـخ  ياـه  هژاو  هک  دراد  ینطاـب  یـشوگ  دـنیب و  یم 

.ددرگ هدیناشک  نامسآ  رد  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  هتسب  گنت و  ای  خارف  هداشگ و 

دوجوم هتفهن و  اهنآ  زا  کیره  تقیقح  حور و  زین  اضعا  نیا  نورد  تسا  وضع  هس  نیا  ياراد  يرـصنع  ندـب  نیا  هک  روط  ناـمه  و 
.تساهنآ ینیگنس  یکبس و  مکارت و  یمرن و  رد  طقف  سوسحمان  سوسحم و  ياضعا  نایم  توافت  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب  یم 
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ندب نامه  ساسارب  یخزرب  باقع  باوث و  هدمع  دنک و  یم  یگدنز  نآ  هلیـسو  هب  خزرب  ملاع  رد  هک  تسا  یندـب  ياضعا  نآ  ایوگ 
لاقتنا رگید  ندـب  هب  یندـب  زا  حور  هک  دریگ  تروص  خـسانت  ات  دـیآ  یمن  دـیدپ  گرم  زا  سپ  ینعی  دوش ، یم  عقاو  نآ  ياـضعا  و 

نیا یناوارف  راثآ  زا  هک  نانچ  تسا ، يرصنع  ندب  فیطل و  حور  نیب  هطـساو  تسا و  دوجوم  ملاع  نیا  نطاب  رد  ندب  نآ  هکلب  دبای ،
.تسین اهنآ  رکذ  لاجم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تقیقح 

یم هدـهاشم  يرگید  ملاع  باوخ ، رد  هک  اریز  تسا ، نآ  هاوگ  زین  ددرگ  یم  لصاح  لـماک  ناـّیقّتم  يارب  هک  يا  هقداـص  ياـهایؤر 
یمن عقاو  اب  قباطم  هنرگ  دیسر و  نآ  هب  ناوت  یمن  لُّیخت  اب  تسا و  ملاع  نآ  صوصخم  هک  يراد  یلد  يونش و  یم  ینانخس  ینک و 
دوجو اب  لایخ  قفاوت  هک  دـنچره  دـنک  وگزاب  ار  نآ  دـهد و  ناشن  ار  جراخ  ملاع  دـناوت  یمن  لُّیخت  هک  ارچ  دـش ، یمن  هقداص  دوب و 

.تسا نکمم  یجراخ 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  نانچ  دنشاب ، یم  بیغ  یقیقح  نامیا  ياهرازبا  ینطاب  لد  شوگ و  مشچ و  نآ  و 

  ِ_ هّلل حرب  ام  و  ِهَدَناعملا ، َدعب  ِِهب  ُداقنت  و  ِهوشَعلا ، َدـَْعب  هب  ُرُْـصبَت  ِهَْرقولا َو  َدـَْعب  ِِهب  ُعَمـسَت  بولقلل  ًءالج  َرکذـلا  َلَعَج  ُهَناحبُـس    َ هّللا َّنإ 
اوُعَبْـص _َ تساف مهلوقع ، تاذ  یف  مهمّلک  و  مهرکف ، یف  مهاـجان  ٌداـبع ، ِتارَتَفلا  ِناـمزأ  یف  ِهَهُربلا و  َدـَْعب  ِههُربلا  یف  هؤـالآ _  تّزع 
اینُّدلا َنِم  هوذـخأ  ًالْهأ  رکّذـلل  َّنإ  َو  مالـسلا : _  هیلع  لاق  نا  یلا  هّللا _  ماّیأب  َنورّکذـی  ِهدـئفألا  ِعامْـسألا و  راصبألا و  یف  ٍهظقی  ِرونب 

َنورمأی َو  نیلفاغلا ، ِعامـسأ  یف    ِ هّللا ِمِراحَم  ْنَع  ِرجاوَّزلاب  َنوفتهَی  َو  ِهایَحلا ، َماـیا  ِِهب  َنوُعَطْقَی  ُْهنَع ، ٌْعَیب  ـال  ٌهَراـِجت و  ْمُْهلَعْـشَت  ملف  ًالَدـَب ،
ُهمایِقلا ِتقّقح  و  هیف ، ِهماقإلا  ِلوط  یف  ِخزرَبلا  ِلهأ  َبویُغ  اوعَلّطا  اّمنأکف  ُْهنَع ، نوَهانَتی  رکنملا َو  ِنَع  َنوهنی  ِِهب و  َنورِمَتأـی  ِطـسقلاب َو 

(1)  . ...نوعمسَی ام ال  َنوعَمْسَی  ُسانلا َو  يری  ام ال  َنوَرَی  مهنأک  یّتح  اینُّدلا  ِلْهأل  َِکلذ  َءاطِغ  اوُفَشَکَف  اهتادِع  مهیلع 

سپ دنونش و  یم  ییاونشان ، زا  دعب  نآ  رثا  رب  هک  داد  رارق  اه  لد  رگنشور  شخبافص و  ار  شیوخ  دای  رکذ و  دنوادخ  هک  یتسار  هب 
.دنرب یم  نامرف  یگزیتس ، زا  سپ  دننیب و  یم  ناگدید ، ندش  وس  مک  زا 

ناراگزور و هتسویپ  ياه  شخب  رد  تسالاو _  شیاه  تمعن  هک  دنوادخ _  هراومه  و 
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ناشیاه لقع  نورد  هتفگ و  زار  نانآ  اب  ناشیاه  هشیدنا  رد  هک  دراد  یناگدنب  دشاب ، هدش  تسـس  اهنآ  رد  يرادنید  هک  ییاه  نارود 
روآدای ار  هّللا  ماّیا  دنتفایرد ، شیوخ  ياه  لد  اه و  شوگ  اه و  مشچ  رد  ار  يرادیب  یهاگآ و  ینشور  اذل  تسا ، هدرک  مّلکت  اهنآ  اب 

 _ : دومرف هک  اجنآ  ات  ...دنوش _  یم 

و  ] لوغـشم نآ  زا  ار  ناشیا  اهدتـس  داد و  يور ، نیا  زا  دـنتفرگرب ، ایند  ياـج  هب  ار  نآ  هک  دراد  یناگتـسباو  ادـخ  داـی  تقیقح  رد  و 
شوگ رد  هدومن  مارح  دنوادخ  هک  ییاهراک  زا  رادشه  اب  دـننک و  یم  يرپس  قح  دای  هب  ار  یناگدـنز  ياهزور  تسا ، هدومنن   ] لفاغ
زیهرپ اه  یتشز  زا  دنراد و  یم  او  نآ  هب  ار  نارگید  دـننک  یم  راتفر  تلادـع  هب  دوخ  هک  یلاح  رد  دـننز ، یم  گناب  لفاغ  دارفا  ياه 

.دنیامن یم  یهن  اهنآ  زا  ار  نارگید  دنراد و 

، دنا هدید  ار  نآ  هنحص  تشپ  اّما  دنرب  یم  رـس  هب  ایند  رد  هک  نآ  لاح  دنا و  هدیـسر  ترخآ  هب  هدرب و  نایاپ  هب  ار  ایند  یگدنز  ایوگ 
تسا و هدیناسر  تابثا  هب  نانآ  يارب  ار  شیاه  هدعو  تمایق ؛ دـنا و  هدرب  یپ  ناشتماقا  لوط  رد  نایخزرب  ناهنپ  رارـسا  هب  هک  نآ  لثم 
ار اهنآ  مدرم  هک  دنرگن  یم  ییاهزیچ  راگنا  هک  نانچ  دـنا ، هدرک  يرادرب  هدرپ  ایند  مدرم  يارب  يارـس  نآ  لاوحا  عاضوا و  زا  ناشیا 

...دنونش یمن  نارگید  دنونش  یم  هچ  نآ  دننیب و  یمن 

یمـشچروک و ییاونـشان و  زا  سپ  يربناـمرف  شوـگ و  مشچ و  ادـتبا  هک  دـینک  تقد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم  نانخـس  رد 
یم زار  نانآ  اب  دـنوادخ  هک  یناگدـنب  .تسا  دـنوادخ  رکذ  رب  تموادـم  رثا  شاداپ و  اـهنیا  اـیوگ  هک  دـیناسر  تاـبثا  هب  ار  یگزیتس 

ناوت یم  ار  ایند  هدرپ  تشپ  قیاقح  تریصب  مشچ  هب  زج  و  دوش ؟ یم  هدینـش  شوگ  هلیـسو  هب  زج  ییوگزار  نخـس و  ایآ  ...و  دیوگ 
؟ دید

ناگدنونـش يارب  هک  دشاب  رگید  ملاع  رد  ندینـش  ندید و  اب  یّـسح  ندینـش  ندید و  تهابـش  تهج  زا  دیاش  ایوگ » امناک =  » ریبعت و 
.دننک روصت  ار  نآ  دنناوت  یم  دارفا  همه  تسا و  مهف  كرد و  لباق 

تسا تبوقع  بتارم  زا  ندنکفا  هدرپ  ندز و  رهم 

ندب رد  راخ  ندیلخ  هودنا و  مغ و  زا  يویند  ياه  تبیصم  هبترم : نیرت  نییاپ  نیلّوا و  هک  تسا  رایسب  تبوقع  ياه  هبترم  اه و  هجرد 
.تساه يراوگان  نیرت  تخس  ات 
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.تسا هدومن  هدامآ  منهج  رد  ناراکهنگ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  تبوقع  ریاس  خزود و  شتآ  نامه  هبترم  نیرخآ  و 

ملاع ياه  تبوقع  شتآ و  لوخد  زا  شیپ  تمایق  زور  ياه  یتخـس  دننام  تسه _  ییاهرفیک  اه و  يراتفرگ  مه  هبترم  ود  نیا  نایم 
لد یکیرات  ناطیش و  یگریچ  تاجانم و  تّذل  ندش  بلـس  دننام  تسا ، عقاو  ناراکهنگ  رب  ایند  نطاب  رد  هک  يونعم  باقع  خزرب و 

_ . ...و ناسنا  رب  هناروکروک  ياهدیلقت  اه و  بّصعت  اه و  سوه  لیبق  زا  دیلپ  ياه  هزیگنا  ّطلست  و 

ار هچره  هک  يروط  هب  تسا  شوگ  لد و  رب  ندروخ  رهم  نآ و  رب  نداتفا  هدرپ  تریصب و  مشچ  يروک  دنوادخ : تبوقع  بتارم  زا  و 
.دباین هار  شلد  هب  قیاقح  دنیبن و  دونشن و  دوب  ندید  ندینش و  راوازس 

دنراد ار  ییاونش  ییانیب و  نآ  يراذگب _  نانآ  رب  هک  یمسا  ره  ای  نایعیـش _  رکذ و  لها  تعاط و  لها  هک  هنوگ  نامه  لاح ، ره  هب 
.دـنراد سوکعم  تالاح  تافـص و  هک  دنتـسه  یناسک  لباقم ؛ رد  تسا ، هاگآ  هداشگ و  مالـسا  قیاقح  تفایرد  يارب  ناشیاه  لد  و 

.تسا گنت  هتسب و  هدروخ و  رهم  ناشیاه  لد  تساونشان و  ناش  ینورد  ياه  شوگ  انیبان و  اهنآ  ینطاب  نامشچ  ینعی 

اهرفیک و نیرت  تخـس  زا  لـباقم  دارفا  هب  تبـسن  مود  تلاـح  و  سردوز ؛ باوث  نیرتهب  اـهنآ  ناـبحاص  هب  تبـسن  لّوا  تلاـح  اـیوگ 
ْمأ : » تسا هدومرف  دـنوادخ  تسا ، هتخیر  ورف  نانآ  رب  دـنوادخ  داد  لدـع و  ساسارب  هک  دـشاب  یم  ماـگنهدوز  يونعم  ياـه  تبوقع 
ایآ »(1) ؛ نومکحی ام  َءاس  ْمُُهتامَم  ْمُهاـیْحَم َو  ءاوس  ِتاـحلاّصلا  اولِمع  اُونَمآ َو  َنیذـّلاک  ْمُهَلَعَْجن  ْنأ  ِتاـئیَّسلا  اوحرتجا  َنیذَّلا  َبِسَح 

ياهراک هدروآ و  نامیا  هک  میهد  یم  رارق  یناـسک  نوچمه  ار  ناـنآ  هک  دـنرادنپ  نینچ  دـنا  هدـش  بکترم  ار  ناـهانگ  هک  یناـسک 
.دننک یم  يرواد  دب  هچ  دوب ؟ دهاوخ  ناسکی  ناشگرم  یگدنز و  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش 

هک نآ  یب  درک ، ریسفت  یقیقح  يانعم  نامه  رب  ناوت  یم  ار  اه  هملک  نیب  تبسن  یبیکرت و  ياه  هلمج  اه و  هژاو  همه  هبترم  نیا  رد  و 
نیا رد  دوجوم  یناعم  رب  ار  اهریبعت  اه و  هژاو  نیا  تسیاب  یم  دوبن  راـک  رد  يا  هنیرق  هک  یتروص  رد  و  مینک ؛ ضرف  يزاـجم  ياـنعم 

.رگید يارس  قیاقح  هن  میتخاس  یم  قبطنم  ملاع 
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سوسحم هدرپ  اهنآ  رس  مشچ  رب  درادن و  دوجو  سوسحم  رهم  نارفاک  یکیزیف  یّسح و  ياه  شوگ  اه و  لد  رب  هک  تسا  حضاورپ  و 
[. دشاب نطاب  مشچ  شوگ و  لد و  هب  طوبرم  مشچ ، هدرپ  شوگ و  لد و  رهم  زا  دوصقم  تسیاب  یم  سپ   ] تسا هداتفین 

رد درک و  كرد  ناوت  یم  ار  سوسحم  یـش ء  ره  قیاقح  یلقع  رون  اـب  هک  دـینک  تقد  همیرک  تاـیآ  رد  ار  تملظ  رون و  ياـه  هژاو 
ار نآ  دناوتن  دروآ  نوریب  ار  شیوخ  تسد  هاگره  »(1) ؛ اهارَی ْدَکَی  َْمل  ُهَدَی  جَرْخأ  اذإ  : » هک يّدح  ات  تسا  دـیدش  یکیرات  نآ  لباقم 

.دنیبب

یف ِِهب  یـشْمَی  ارون  هل  انلَعَج  ُهاْنیَیْحأَف َو  اتیَم  َناـک  ْنَم  َوأ  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  دـشاب  هبترم  ود  نیا  هب  هراـشا  مه  هیآ  نیا  دـیاش 
میداد رارق  يرون  شیارب  میدرک و  شا  هدـنز  هاگنآ  دوب  هدرم  هک  یـسک  اـیآ  »(2) ؛ اهنم ٍجِراِخب  سیل  ِتاُملُّظلا  یف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساـنلا 

دهاوخن نوریب  اهنآ  زا  هک ] يا  هنوگ  هب   ] تساه یکیرات  رد  ایوگ  هک  تسا  یـسک  دـننام  دورب ، هار  ناـمدرم  ناـیم  نآ  هلیـسو  هب  هک 
! تفر

ینورد ياه  باجح  يدنب  هجرد 

هاگره صوصخ  هب  درازگ ، یم  ریثأت  حیحـص  رادـشه  هنوگره  مدرم  زا  يا  هّدـع  رد  دنتـسه ، توافتم  اهرادـشه  ربارب  رد  اـه  ناـسنا 
.دشاب مهارف  رادشه  طیارش  یمامت 

یمن داجیا  اهنآ  رد  ینوگرگد  دـنریگ و  یمن  رارق  ریثأـت  تحت  يا  هنوگ  هجو و  چـیه  هب  يرادـشه  رّکذـت و  چـیه  زا  رگید  یهورگ 
.دوش

تحت یهاگ  دـنوش و  یم  رثأتم  رادـشه  دـنپ و  زا  یهاگ  هک  مینیب  یم  ار  یناسک  ینعی  تسه ، زین  يرگید  ياـه  هجرد  ناـیم  نیا  رد 
.دنریذپ یم  ریثأت  یّصاخ  ياهرادشه  زا  ای  نّیعم  صاخشا  رادشه  هب  ای  صاخ  طیارش  رد  رگید  یناسک  .دنریگ و  یمن  رارق  ریثأت 

هک اریز  تسا ، نوگانوگ  ياه  لکـش  نیا  هیام  هک  دراد  یگتـسب  ینورد  تلاح  کی  فالتخا  هب  توافتم ، ياه  هنوگ  نیا  دیدرت  یب 
.دنک یم  توافت  ریذپریثأت  ای  رازگریثأت  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  راثآ  توافت 

هب طوـبرم  فـلتخم  ياـه  تلاـح  هک  مـیریگ  یم  هجیتـن  تـسا  ناـسکی  هورگ  هـس  ره  هـب  تبـسن  رازگریثأـت  دروـم  نـیا  رد  نوـچ  و 
.تسا ناریذپریثأت 
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؛ یلـصا ترطف  بسح  هب  یناسنا  ره  دراد و  ار  يرازگریثأت  طیارـش  یمامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهرادـشه  هک  نیا  هب  رظن  و 
.تسا هدمآ  دیدپ  نانآ  دوجو  رد  هک  دشاب  یعنام  تسیاب  یم  مدرم  زا  یهورگ  يریذپان  ریثأت  ّتلع  تسا ، رییغت  لباق  ریذپریثأت و 

رب ای  هدـیناشوپ  ار  لد  يور  هک  تسا  يا  هدرپ  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  ریذـپریثأت  رازگریثأت و  نیب  هک  تسا  یباـجح  ناـمه  عناـم  نآ 
هب تبـسن  ندادن  رادـشه  نداد و  رادـشه  اذـل  تسا ، هدـنام  رود  بلاطم  تخانـش  قیاقح و  كرد  زا  هک  هدروخ  رهم  لد  ای  شوگ و 

.دشاب یم  ناسکی  يدارفا  نینچ 

زاب رابنایز  روما  تخانـش  زا  دناشوپ و  یم  ار  لد  هک  تسا  سفن  ياوه  یهاگ  رادـشه ، هب  نتفای  ریثأت  زا  عنام  يونعم و  باجح  نآ  و 
.دراد یم 

.دننک یم  تفلاخم  هدنهدرادشه  اب  هک  تسا  یناسک  زا  يوریپ  هناروکروک و  دیلقت  ببس  هب  یهاگ  و 

.تسا لطاب  ياه  هشیدنا  طلغ و  ياه  ّتنس  زا  اجیب  تیامح  تسردان و  بّصعت  رثا  رب  یهاگ  و 

.تساهنآ فلاخم  ياه  هزیگنا  ندش  دراو  زا  عنام  هک  تسا  یتسردان  ياه  تداع  رطاخ  هب  هاگ  و 

 . ...اهنیا ریاظن  یناطیش و  ياه  هسوسو  ای 

.دنشاب یم  لد  ياه  باجح  نیرت  يوق  زا  مّسجت ، زا  سپ  هک  ناهانگ  صوصخ  هب 

دنوادـخ لعف  عقاو  رد  اهنآ  مُّسجت  يریگ و  لکـش  لامعا و  نآ  نتفای  قّقحت  هک  تسا  نآ  تهج  زا  دـنوادخ  هب  ندز  رهم  تبـسن  اّما 
تسا و ترخآ  رازتشک  ایند  دراد و  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هک  یکیزیف  ياهرذـب  دـننام  تسا ، هدـنب  راـک  اـهنآ  تشک  رذـب و  تسا و 

.تسا دنوادخ  طقف  راگدیرفآ  یلو  وج ، وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ 

یقاب نآ  ریغ  يارب  ییاج  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  هریچ  نآ  رب  تفرگارف و  ار  لد  فارطا  هاگره  راکـشآ  ناهن و  ناهانگ  اـهاطخ و  سپ 
نداد و رادشه  ددرگ و  یمن  زاب  ریخ  هار  هب  لد  نآ  بحاص  رگید  تسا  ناسنا  مود  تعیبط  ایوگ  هک  دنام  تباث  نآ  رد  تشاذـگن و 

.تسا مشچ  رب  نداتفا  هدرپ  شوگ و  لد و  رب  ندروخ  رهم  هب  عجار  يرگید  نایب  مه  نیا  دوب و  دهاوخ  ناسکی  وا  رب  ندادن  رادشه 
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زا .تسا  ییاه  هکلم  اه و  تلاح  ياراد  ناسنا  لد  کش  یب  هک : تسا  نینچ  ینورد  عنام  باجح و  زا  يرگید  هبترم  حیضوت  حرش و 
دوش یمن  ادج  لد  زا  رگید  هک  دبای  یم  تّوق  ردق  نآ  یهاگ  تلاح  نیا  .دراد  یم  زاب  يریگدـنپ  يریذـپریثأت و  زا  هک  یتلاح  هلمج 

.دنمان یم  تواقش  تواسق و  ار  تلاح  نیا  و 

وا هب  یـشنکاو  چـیه  دریگ و  یمن  رارق  ریثأت  تحت  شدوخ  ّتیعـضو  فلاخم  ياه  یندـید  اه و  یندینـش  زا  هتفرگ  تواـسق  هک  یلد 
.دشاب هداتفا  هدرپ  شنامشچ  رب  هدروخ و  رهم  وا  شوگ  لد و  رب  هک  یسک  دننام  دهد ، یمن  تسد 

موادـت رارکت و  ببـس  هب  دـیآ و  یم  دـیدپ  ناسنا  دوجو  رد  جـیردت  هب  یناسفن _  ياه  تلاح  ریاس  نوچمه  تلاح _  تفـص و  نیا 
شدوخ هک  تسا  یتافـص  زا  نیاربانب  دنک ، رود  شدوخ  زا  ار  نآ  دـناوت  یمن  صخـش  هک  ییاج  ات  دوش  یم  تیوقت  لامعا ، یـضعب 

دوخ رد  ار  تفـص  نآ  صخـش  هک  اسب  تسا و  دـنوادخ  تلاح  نآ  هدـننکداجیا  هک  دـنچره  هدرک ، بسک  هدومن و  لیـصحت  ار  نآ 
.دنک یمن  ساسحا 

نآ تبسن  دیامن و  یم  بسک  دوخ  لعف  هب  ار  نآ  هدنب  هک  دشاب  هدمآ  دیدپ  ینیّجـس  تشرـس  زا  تفـص  نآ  هک  تسا  نیا  رهاظ  سپ 
هّجوت نودب  هک  دهد  یم  وا  هب  ار  لد  نآ  بحاص  لمع  يازس  دنوادخ  ینعی  تسا ، نآ  ساسا  أدبم و  شنیرفآ  تهج  زا  دنوادخ ، هب 

.تسا هدومن  لیصحت  شیوخ  رادرک  اب  هتساوخ و  ار  یتلاح  نینچ  تافتلا  و 

.دوب دهاوخ  حیحص  دنوادخ  هب  مشچ ، رب  نتخادنا  هدرپ  شوگ و  لد و  رب  ندز  رهم  ِلعف  نداد  تبسن  هجو  دنچ  نیا  اب  و 

نآ ماسقا  باذع و  يانعم 

.تسا گرزب  یباذع  نانآ  يارب  و  ٌمیظَع ؛» ٌباذع  ْمَُهل  «َو 

تـسا گرزب  یباذع  نانآ  يارب  و  ٌمیظَع ؛» ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  : » دومرف سپـس  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد 
(1)  «. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دّمحم  ترضح  هب  ناشندشرفاک  دنوادخ و  هب  ناشیا  يزرورفک  ببس  هب  ترخآ  رد   ] ینعی ]

دنرادن ندروآ  نامیا  ناوت  هک  یناسک  هب  همیرک  هیآ  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  تیاور  نیا 
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.دوش یم  لماش  زین  ار  دنروایب  نامیا  تسا  نکمم  هک  يدارفا  تسین و  رصحنم 

باذـع ریثأت  زا  ریغ  رادـشه  ریثأـت  مدـع  هک  اریز  درادـن ، تاـفانم  رادـشه  مدـع  رادـشه و  ندوب  يواـسم  هب  مکح  اـب  تقیقح  نیا  و 
باذع رثا  رب  وا  ینورد  تلاح  دیآ و  یم  هار  هب  باذع  هلیـسو  هب  اّما  درادن  ریثأت  یـسک  رد  زردنا  دنپ و  اسب  هک  دشاب  یم  حالـصتسا 
تقیقح نیا  نشور  لاثم  ناراکهبت  ناکدوک و  هیبنت  دراد ، یم  او  میلـست  هب  ار  شلد  باذـع  یگریچ  تّدـش  اـی  دوش ، یم  نوگرگد 

.تسا

(1) .تسا تبوقع  نامه  هدمآ _  حاحص  رد  هک  نانچ  باذع _  و 

یـشلا ء، نع  بذعا  دنیوگ : یم  درادب  تسد  يراک  زا  سکره  هک  اریز  تسا ، لاکن  يانعم  نزو و  رب  باذـع  : » دـنا هتفگ  یعمج  و 
.دز زاب  رس  راک  نآ  زا  ینعی : هنع ، لکن  دیوگ : هک  نانچ  .درک  يراددوخ  نآ  زا  ینعی 

هک کمن  فالخرب  تسا ، هدش  هدیمان  دراد ، یم  زاب  نآ  زا  دنک و  یم  بوکرـس  ار  یگنـشت  هک  نیا  تهج  زا  مه  اراوگ ) بْذَـع =( 
رفیک دنچره  دنا  هدیمان  باذع  ار  هاکناج  درد  هنوگره  هک  هدش  هداد  هعسوت  باذع  يانعم  رد  سپس  .دزاس  یم  رت  نوزف  ار  یگنـشت 

(2) «. درادب زاب  مرج  رارکت  زا  ار  يراکتیانج  هک  دشابن  لاکن  و 

تسین و هدش  هتخانـش  نامدرم  يارب  هک  تسا  هدرپ  یعون  نارفاک  ناگدید  رب  : » دـنا هتفگ  باذـع  هواشغ و  ندـمآ  هرکن  تهج  رد  و 
.تسا دنوادخ  تایآ  نتفرگ  هدیدان  نتسب و  مشچ  ششوپ  نآ 

(3) «. دناد یمن  یسک  دنوادخ  زج  ار  نآ  تقیقح  هک  تسا  میظع  یعون  گرزب  ياهدرد  عاونا  نایم  زا  و 

هک دشاب  یتلالد  دهد _  یم  ناشن  رـضاح  لاح  رد  ار  باذـع  ندوب  هک  تسا _  گرزب  یباذـع  نانآ  يارب  هّیربخ : هلمج  ریبعت  دـیاش 
.دننکن ساسحا  ار  نآ  هک  دنچره  تسا  تباث  اهنآ  باذع  نونکا  مه 

یلو هدشن ، زاغآ  ندرک  باذع  زونه  هچرگ  تسا ، باذع  ياهرازبا  ندوب  دوجوم  ندش و  هدیرفآ  تهج  زا  ترخآ  باذع  ضرف  رد 
.تسا یعطق  تباث و  ناشباذع 
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ار دوخ  هجنکـش  درد و  یلو  دنتـسه  راچد  نآ  هب  دـنباذع  لـها  هک  یناـسک  دـشاب و  یم  دوجوم  نونکا  يونعم ، باذـع  ضرف  رد  و 
فلتخم ياه  هنوگ  رب  نوزفا  ددرگ ، راکشآ  ناشیارب  اهنآ  ّتیعضو  دوش و  جراخ  ناشندب  زا  حور  هک  یماگنه  دننک و  یمن  ساسحا 

.دننک یم  كرد  ار  دوخ  یناحور  ياه  باذع  عاونا  تمایق ، خزرب و  ملاع  باذع 

ار شدوخ  دوش ، هتـشادرب  وا  زا  یناف ، يارـس  نیا  ياهرادنپ  لیاسو و  هب  یمرگرـس  یعیبط و  عناوم  يویند  یگدنز  لاح  رد  هاگره  و 
.دید دهاوخ  يونعم  یناحور و  باذع  لاح  رد 
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نینمؤمب مه  ام  رخالا و  مویلاب  هللااب و  انماء  لوقی  نم  سانلا  نم  و 

ناقفانم قافن و  هرابرد  یشهوژپ 

.دنتسین نمؤم  نانآ  هک  یلاح  رد  میا ، هدروآ  نامیا  نیسپزاب  زور  هب  دنوادخ و  هب  دنیوگ : یم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  و 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  ربارب  رد  هک  دش  لزان  یقفانم  هورگ  دروم  رد  هیآ  نیا  : » تسا هدمآ  هرـس  سدق  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد 
ار نانمؤم  هک  یماگنه  .میتسه و  امـش  اب  ام  دنتفگ : یم  اهنآ  هب  دـندید  یم  ار  نارفاک  هاگره  دـندومن و  یم  مالـسا  راهظا  هلآ  هیلع و 

یم ازهتـسا   ] ار نانمؤم   ] ام طقف  مییامـش  اب  اـم  دـنتفگ : یم   ] یهاـگ  ] نارفاـک هب  و  میتسه ! نمؤم  اـم  دـنتفگ : یم  دـندرک  یم  رادـید 
(1) «. مینک

هب : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دنا  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  خیـش  راّفـص و  نسحلا  نب  دّـمحم  و 
َو   ِ هّللاب اّنمآ  لوُقَی  نم  ِسانلا  َنِم  َو  : » تسا هدومرف   ] اهنآ هرابرد   ] دـنوادخ هک  تسا  یناسک  زا  [ (2) هبیَتُع  ] هنیَیُع نب  مکح  هک  یتسار 
زا زج  ار  ملع  هک  دنگوس  ادخ  هب  دورب ] اج  همه  و   ] دـنک رفـس  برغم  قرـشم و  هب  مکح  هک ] مریگ  [ ؛» نینِمؤُِمب ْمُه  ام  ِرِخآلا َو  ِموَیلِاب 

(3) «. تسا هدمآ  دورف  نانآ  رب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  تفای  دهاوخن  ینادناخ 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  : » دندومرف مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد  و 
ریدغ روهشم  فورعم و  هاگیاج  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هلآ ،  هیلع و 
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.دییامن نایب  ارم  بسن  ادخ ، ناگدنب  يا  دومرف : سپس  تشاد ، هاگن 

.دیتسه فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  هّللادبع  دنزرف  دّمحم  امش  دنتفگ :

ناـتدوخ هب  میامـش  يـالوم  نم  هک  مرتراوازـس ، ناـتدوخ  زا  امـش  هـب  تبـسن  نـم  هـک  تـسا  نـیا  هـن  رگم  مدرم ! يا  دوـمرف : هاـگنآ 
؟ مرتراوازس

[. تسا نینچ   ] هّللا لوسر  ای  ارچ  دنتفگ :

.مریگ یم  هاوگ  ار  وت  ایادخ  تفگ : دنکفا و  رظن  نامسآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نم سکره  هک  دـینک  هجوت  دوـمرف : سپـس  دـندرک ، یم  رارکت  مه  اـهنآ  تفگ و  یم  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تبوـن  هس 
تسود ار  وا  تسود  ایادخ  دشاب ؛ یم  شدوخ  هب  رتراوازـس  تسوا و  يالوم  یلع  نیا  سپ  ما  هدوب  شدوخ  هب  رتراوازـس  وا و  يالوم 

.نادرگ راوخ  ار  شا  هدننکراوخ  نک و  يرای  ار  شا  هدننک  يرای  رادب و  نمشد  ار  شنمشد  و 

تساخ و اپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  رکبوبا  .نک  تعیب  وا  اب  نانمؤم  تراـما  هب  زیخرب و  رکبوبا  يا  دومرف : نآ  زا  دـعب 
.درک تعیب 

تعیب تساخرب و  رمع  .نک  تعیب  نانمؤم  تراما  هب  مالـسلا )  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  وا =(  اـب  زیخرب و  رمع  يا  دومرف : نآ  زا  سپ 
.دومن

باّطخ نب  رمع  اهنآ  نایم  زا  .دندرک  تعیب  یگمه  دومرف و  روتـسد  نیمه  راصنا  نیرجاهم و  ياسؤر  هب  دـعب  رفن و  هن  همه  ات  سپس 
نیمه رب  و  يدش ! نامیااب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  رورس و  هک  بلاطوبا  دنزرف  يا  وت  رب  نیرفآ  هب ؛ هب  تفگ : تساخ و  اپب 

.دش هتفرگ  نانآ  زا  مکحم  ياه  نامیپ  و  دندش ، ادج  مه  زا  رارق  نامیپ و 

رما دـهد ، خر  يا  هثداح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هاگره  هک  دـندرک  هئطوت  دوخ  عمج  رد  ناـشیا  ناشکرـس  زا  یهورگ  اـّما 
ياه لد  زا  دـنوادخ  درک ، میهاوخن  اهر  نآ  يّدـصت  يارب  ار  وا  تخاس و  میهاوخ  رود  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  تموکح  تفـالخ و 
نیرت بوبحم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـشاد : یم  هضرع  دندمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  هب  اهنآ  دوب ، هاگآ  نانآ 

یلو .يدومن  هدوسآ  ار  ام  ناشکرـس  نارگمتـس و  لاگنچ  هب  يراتفرگ  جـنر و  زا  یتشاداـپب و  دـشاب  یم  اـم  امـش و  ادـخ و  دزن  قلخ 
رب هک  دننک  یم  دیکأت  دنراد و  هئطوت  رگیدکی  اب  هک  درذگ  یم  هچ  نانخس  نیا  فالخرب  نانآ  ياه  لد  رد  هک  تسناد  یم  دنوادخ 

هشقن و دنوادخ  سپ  دنزرو ، یم  رارصا  تسا  نآ  راوازس  هک  یسک  زا  تفالخ  رما  نتخاس  رود  رب  راوتسا و  دوخ  ینمشد 
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مدرم زا  و  هّللاب ؛» اّنمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  ! » دّمحم يا  دومرف : هک  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هب  ار  نانآ  گنرین 
ماـما و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اـت  دومرف  روتـسد  ار  وت  هک [ ییادـخ  نآ  ، ] میدروآ ناـمیا  دـنوادخ  هب  دـنیوگ : یم  هک  دنتـسه  یناـسک 

ماما مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنرادن  نامیا  نانآ  هک  یلاح  رد  نینمؤمب ؛» ْمُه  ام  َو   » .یهد رارق  نانآ  تسرپرـس  تّما و  روما  هدـننکریبدت 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هاگره  هک  دنزاس  یم  ایهم  ار  دوخ  دنـشک و  یم  هشقن  وا  ندرب  نیب  زا  وت و  يدوبان  يارب  یلو  تسا ،

(1) «. دنیامن یشکرس  مالسلا  هیلع  یلع  هیلع  دهد  خر  يا  هثداح 

یبُأ و نبا  نوـچمه  ناـقفانم  زا  یهورگ  هدـش  داـی  تاـیآ  لوزن  نأـش  هک  تسا  نیا  رهاـظ  تاـیاور ، نیا  هـب  هجوتاـب  دـیوگ : فـّلؤم 
یم راـهظا  یبلاـطم  دنتـشاد و  قاـفن  دوخ  ینورد  رفک  رب  نوزفا  هک  دنـشاب  ناـقفانم  زا  رگید  یخرب  یمود و  یلّوا و  اـی  شناراداوه ،

.دندوبن فصتم  اهنآ  هب  هک  دندرک 

هجیتن نیا  هب  میریگب ، رظن  رد  تسا _  میهافم  یلـصا  يانعم  هک  ار _  تایآ  يانعم  مومع  مینک و  وغل  ار  لوزن  ياه  یگژیو  هاگره  و 
عقاو هیآ  هعومجم  ریز  رد  تمایق  زور  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  زا  یقفانم  ره  دـهد : یم  ناشن  تایآ  رهاـظ  هک  میـسر  یم 

.تسا هنییع  نب  مکح  نیشیپ _  تیاور  قبط  هلمج _  زا  دوش و  یم 

تسا رتدب  رفک  زا  قافن 

هب هراشا  ایوگ  تسا  هدومن  هدنسب  هیآ  ود  هب  نارفاک  ّتیعـضو  حرـش  رد  یلو  هدش  نایب  هیآ  هدزیـس  نمـض  ناقفانم  ّتیعـضو  هک  نیا 
، دـشاب یم  رت  تشز  رفک  زا  قافن  هک  دـیآ  یمرب  بیترت  هنوگ  نیا  زا  هک  اسب  تسا و  ناـقفانم  نتـشادزاب  رادـشه و  رد  رتشیب  ماـمتها 

تـسا دـیلپ  تشز و  شنوریب  نورد و  رفاـک  هـک  دـنچره  تـسا ، رفک  زا  شیب  قاـفن  رد  ازهتـسا  گـنرین و  ریوزت و  غورد و  هـک  اریز 
دراد ییابیز  هتسارآ و  لکش  تروص و  وا  رهاظ  هک  تسین  دیعب  یلو  تسوکین ، وا  ینوریب  يامن  رهاظ و  راتفگ و  هک  قفانم  فالخرب 

.تسا ینورد  تین  نطاب و  وریپ  رادرک  راتفگ و  ییابیز  یتشز و  هک  نیا  لیلد  هب  دشاب ، یمن  شیارب  یعقاو  یکین  نسح و  اّما 

ياه کسام  دنا و  هدیشوپ  شیم  ياه  هماج  هک  دنتسه  ییاه  گرگ  ناقفانم ؛ نیاربانب 
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.دنا هدرب  راک  هب  يا  هدنبیرف 

یتکرح نینچ  رگا  هک  اریز  دنا ، هدوبن  یکدنا  هورگ  مالسا  هب  رهاظتم  ناقفانم  هک  دیآ  یمرب  نانآ  تیعضو  هب  مامتها  ترثک  زا  مه  و 
ناشیا ندرک  شنزرـس  نتـشادزاب و  رادشه و  شهوکن و  هب  ردق  نیا  هک  تشادـن  تبـسانم  دوب  دودـحم  رـصحنم و  یمک  دادـعت  رد 

.ددرگ مامتها 

لمع ینوریب  يامن  هچرگ  تشاد  لماک  نانیمطا  ناوت  یمن  تسا  هتفرگ  رارق  هباحص  رامش  رد  رهاظ  هب  هک  یسکره  هب  باسح  نیا  اب 
 _ . دنناد یم  قوثو  دروم  ار  هباحص  رهاظ  هب  دارفا  همه  هک  تساهنآ  راک  يانبم  هماع و  هویش  هک  نانچ  تسوکین _  ابیز و  وا 

راتفگ و اب  مدرم  نیب  رد  دنـشاب و  یم  حالـصلا  رهاـظ  هک  یناـسک  هب  تسین  راوازـس  و  تسه ، یناـمز  ره  رد  لاـمتحا  ضرف و  نیمه 
.دومن دامتعا  دایز  دننک  یم  هولج  وکین  ابیز و  رادرک 

اهنآ رـشح  قیالخ و  ندش  عمج  ماگنه  زا  نیـسپزاب  زور  هک  هدش _  هدنـسب  نیـسپزاب  زور  هب  نامیا  ادخ و  هب  نامیا  دای  هب  هک  نیا  و 
داعم و هماگنه  یلک  روط  هب  ای  .تسا  ناشنکاسم  لزانم و  رد  ناـیمنهج  ناـیتشهب و  زا  هورگ  ره  نتفرگ  رارق  عقوم  اـت  دوش  یم  عورش 

 _ . تسا تمایق  ات  گرم  لصاف  دح  هک  خزرب  ملاع  ماگنه و  نآ  زا  معا  ای  درادن ، نایاپ  هک  رگید  يارس  هب  تشگزاب 

تـسا عوضوم  ود  نیمه  نامیا  ناکرا  نیرت  مهم  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  نیـسپزاب  زور  هب  نامیا  ادـخ و  هب  نامیا  ندومن  هدنـسب 
.داعم أدبم و  هب  نامیا  ینعی 

قافن تقیقح  نایب 

شیامن نامه  قاـفن  تقیقح  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تشذـگ ، اـهنآ  نیب  لـباقت  ناـمیا و  رفک و  ياـنعم  رد  هک  یبلاـطم  ساـسارب 
شیارب يا  هناوتشپ  درادن و  تقیقح  هک  يراتفگ  ای  رادرک  هلیـسو  هب  نامیا  ندرک  راهظا  ای  نامیا  لصا  هن  تسا  نامیا  یعرف  تروص 

.تسین

نداد ماجنا  ای  نیتداهـش ، نتفگ  دننام  تسه  رادرک  راتفگ و  اّما  درادن ، دوجو  ًالـصا  یبلق  ینورد و  شریذـپ  ای  قیدـصت  یهاگ  سپ 
.ادخ رکذ  زامن و  دننام  دنک  یم  تلالد  نامیا  رب  هک  ییاه  تدابع 
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هب ار  دوجوم  رادـقم  نامه  صخـش  یلو  تسا ، دوجوم  هلمجلا  یف  يرهاظ  رادرک  راـتفگ و  ینطاـب و  شریذـپ  اـی  قیدـصت  یهاـگ  و 
.دهد یم  ناشن  رادرک  ای  راتفگ  هلیسو 

ای راتفگ  هب  ار  دوقفم  یـش ء  وا  دـشاب و  یم  مودـعم  شا  هدـمع  شخب  ای  همه  تسا  نامیا  تخرد  ياـه  هخاـش  ناـسب  هک  يروما  اـی 
ماجنا ادخ  يارب  هک  دـنک  یم  رهاظت  دروآ و  یم  اجب  ار  تدابع  لاح  نیا  اب  درادـن  بّرقت  صلاخ و  ّتین  ای  دـنک ، یم  دومناو  رادرک 

.دهد یم 

هتشادن ار  هبترم  نأش و  نآ  عقاو  رد  یلو  درادب  راهظا  ار  یگدنب  زا  يا  هبترم  ینید و  نوئـش  زا  یکی  سکره  هک  تسین  دیعب  هصالخ 
هیبش يرهاظ  تروص  لکـش و  رد  دراد و  تکراشم  رفک  اـب  نطاـب  رد  قاـفن  هکارچ  .داد  تسویپ  قاـفن  تقیقح  هب  ار  وا  ناوتب  دـشاب 

رفک و هاگره  تسا _  رفک  تخرد  زا  هکلب  درادـن ، تقیقح  هک  تسا  ینامیا  تروص  نداد  ناشن  نامیا و  راـهظا  ینعی  .تسا  ناـمیا 
رد قافن  ددرگ و  یلاخ  تقیقح  ود  ره  زا  نورد  هک  دـشاب  اور  هنرگ  و  دـنرادن _  یموس  هخاش  هک  مینک  ضرف  يّدـض  ود  ار  ناـمیا 

ِعوُشُخ یلع  ِدَـسَجلا  ُعوُشُخ  َداز  امَّلُک  : » دراد انعم  نیا  هب  هراشا  تیاور  نیا  هک  ناـنچ  تسا ، بتارم  زا  یـضعب  رد  رفک  زا  معا  نطاـب 
.تسا قافن  ام  دزن  دشاب  رتشیب  لد  عوشخ  زا  ندب  عوشخ  هک  ردقره  ینعی :  (1)« ٌقافن انَدنع  َوهف  ِبلقلا 

هـشیر لصا و  کی  زا  ار  نانمؤم  لاعتم  دنوادخ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدـمآ  یفعج  لّضفم  قیرط  زا  هک  یثیدـح  رد  و 
هاوگ دزرو  یم  تفلاخم  نآ  اب  دیدید  ار  هکره  سپ  .دنـشاب  یم  فک  رد  ناتـشگنا  دـننام  ندـب و  رد  رـس  نوچمه  ناشیا  هک  دـیرفآ 

(2) «. تسا قفانم  وا  نیقی  هب  هک  دیشاب 

تسا قافن  یعون  ایر 

ادـخ يارب  ار  نآ  هک  دـنک  دومناو  نآ  هدـنهد  ماجنا  هک  یلمع  ره  تسا و  لخاد  قافن  ناونع  رد  هناراکایر  تدابع  ره  باسح  نیا  اب 
ار تلاح  نآ  یلو  تسا  نآ  ياراد  هک  دـهد  ناشن  صخـش  هک  یتلاح  هنوگره  اـی  دـشابن  ادـخ  يارب  هک  نآ  لاـح  هدروآ و  ياـج  هب 
وا نیب  دوش  یعدم  صخـش  هک  یماقم  ره  ای  ...و  دنوادخ  تبحم  راهظا  ای  ادخ  زا  سرت  دهز و  راهظا  دننام  تسا ، قافن  دشابن  دجاو 

ماقم نآ  زیاح  هک  یتروص  رد  تسه  دنوادخ  و 
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تقیقح هک  نآ  یب  تسا  نید  نامیا و  ندرک  دومناو  راهظا و  زا  تراـبع  قاـفن  نیارباـنب  .دـیمان  قاـفن  ناوت  یم  ار  اـهنیا  همه  دـشابن 
.دشاب هتشاد 

تایآ بسانت 

نآ قلطم  يانعم  هب  ار  رفک  هاگره  دنراد ، رارق  نارفاک  هعومجمریز  رد  ناقفانم  هک  اریز  تسا ؛ مولعم  نیشیپ  تایآ  اب  هیآ  نیا  طابترا 
، نارفاک سنج  لاح  نایب  یپ  رد  هتـشاد  تبـسانم  هک  دنتـسه  نارفاک  زا  یهورگ  ناقفانم  سپ  .دـشاب  یم  قافن  لماش  هک  مینک  ضرف 
هک یتفص  تسا و  كرتشم  ناقفانم _  نارفاک و  هورگ _  ود  ره  نیب  هک  یفنص  ات  دوش  هدروآ  نانآ  زا  یـصاخ  هورگ  لاح  فصو و 

.ددرگ نشور  دراد  صاصتخا  نانآ  زا  یکی  هب 

تروص و ظاحل  زا  هک  میهد  صاصتخا  یناسک  هب  ار  نارفاک  ناونع  هاگره  دـنراد  رارق  نارفاک  لباقم  هطقن  ناـقفانم  رگید : يوس  زا 
ود تفـص  لاح و  نایب  زا  دـعب  صاخ  هورگ  نیا  تیعـضو  هک  هدوب  بسانم  سپ  دـنرفاک ،  ] ینورد تقیقح  يرهاظ و  لکـش  و   ] انعم

.دوش دای  دنیاهنآ  لباقم  هک  یهورگ 

عقاو رد  تسا  نامیا  یعّدـم  سکره  هک  دـنک  یم  تلالد  نوچ  دراد  لماک  طابترا  يدـنب  عوضوم  ظاحل  زا  نانمؤم  تیاـکح  اـب  زین 
.تسین نمؤم 

نیـسپزاب زور  هب  ادـخ و  هب  دـنیوگ : یم  : » تسا هدومرف  نانیا  فیـصوت  رد  هک  دـشاب  هتکن  نیا  هب  هراـشا  مه  همیرک  هیآ  ریبعت  دـیاش 
زا ار  اهنآ  ات  دنا ، هدرواین  نامیا  دومرفن : و  دنتـسین » نمؤم  نانآ  هک  یلاح  رد   » هدرک در  نینچ  ار  اهنآ  هتفگ  سپـس  میا » هدروآ  نامیا 

.دیامن جراخ  یّلک  هب  نانمؤم  هورگ 
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نورعشی ام  مهسفنأ و  الإ  نوعدخی  ام  اونماء و  نیذلا  هللا و  نوعداخی 

نآ راثآ  نانمؤم و  ادخ و  اب  يراکبیرف 

.دنزادرپ یم  يراکبیرف  هب  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دنوادخ و  اب  اُونَمآ ؛» َنیذَّلا  َو    َ هّللا َنوُعِداُخی  »

هعدخ يانعم 

ناشن ار  تسا  راتـساوخ  يرگید  يارب  هک  یتحاران  همدـص و  فالخرب  نآ  بحاص  هک  تسا  نآ  هعدـخ  : » نارـسفم زا  یکی  هتفگ  هب 
دومناو نانچ  دناراخ  یم  شا  هنال  هناهد  رب  تسد  هک  یماگنه  زابگنرین  رامـسوس  ینعی : عدخ  ٌعداخ و  ٌبَض  دنیوگ : هک  نانچ  دهد ،

(1) «. دور نوریب  رگید  رد  زا  سپس  دروآ  یم  يور  هدننیب  يوس  هب  هک  دنک  یم 

هک تسا  یگر  ود  ناعدخألا : .دـنناوخ و  یم  عدـخم  ار  هنیجنگ  تهج  نیمه  زا  تسا ، يراک  ناهنپ  هعداخم  لصا  : » دـیوگ يرگید 
«. دوش رهاظ  رتمک  هک  دش  یفخم  يراوتم و  شا  هنال  رد  رامسوس  اعدخ : ُّبضلا  عَدَخ  .تسا و  یفخم  ندرگ  رد 

هب اعادِخ _  اعدخ و  هعدخی  هعدخ   » هک هدش  روآدای  هرـس  سدـق  یحیرط  خیـش  هک  نانچ  ددرگزاب  انعم  نیمه  هب  لّوا  ریـسفت  دـیاش 
(2) «. تسا هعیدخ  مسا : تساوخ  شیارب  يراوگان  دز و  هبرض  وا  هب  ربخ  یب  تفیرف و  ار  وا  ءاخ _  رسک 

نآ زا  سپ  : » تسا هدمآ  نینچ  هتـشذگ  تیاور  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  ناشراتفگ  هشقن و  هئطوت و 
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.دنناشوپب ار  تقیقح  دننک و  دای  اهدنگوس  هک  دندومن  شالت  .درک  شنزرس  دناوخارف و  ار  نانآ  دیسر ، ربخ 

هب دنوادخ  هک  مراد  ناوارف  دیما  ما و  هدومنن  ایهم  ار  دوخ  تعیب  نیا  دننام  يراک  چـیه  رد  هّللا ؛ لوسر  ای  تفگ : نینچ  ناشرفن  نیلّوا 
.دهد رارق  تشهب  ناگدننک  لزنم  نانکاس و  نیرتهب  زا  دیاشگب و  میارب  یهاگیاج  تشهب  ياه  خاک  رد  نآ  ببس 

تاـجن دـش و  مهاوخ  تشهب  دراو  هک  مدوـبن  نئمطم  تعیب  نیا  رثا  رب  زج  ادـخ ؛ لوـسر  يا  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  تفگ : یمود 
ياهدـیراورم اهبنارگ و  ياهرهوگ  شرع  ات  نیمز  زا  تعیب  نیا  نتـسکش  ربارب  رد  مرادـن  شوخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفاـی ! مهاوخ 

.مشاب هتشاد  رخاف 

رد میاهوزرآ  هب  یبایتسد  زا  یعیـسو  ياـضف  رد  مدـش و  ناـمداش  دنـسرخ و  يردـق  هب  تعیب  نیا  زا  ادـخ ؛ لوسر  يا  تفگ : یموس 
نآ همه  تعیب  نیا  تکرب  هب  دوب  یم  ما  هدـهعرب  مه  نیمز  لها  یمامت  ناهانگ  رگا  مراد  نیقی  هک  متـشگ  لـیان  دـنوادخ  يدونـشخ 

! دش هدیزرمآ  درک و  شزیر  ناهانگ 

! داتسرف تنعل  دناسرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  بلطم  نیا  فالخ  سکره  هب  درک و  دای  دنگوس  دوخ  رواب  نخس و  رب  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هاگنآ  دنتـشاد ، راـهظا  ار  نانخـس  نیا  هباـشم  مه  ناشکرـس  ریاـس  رفن  هس  نآ  یپ  رد 
یناهن رارـسا  فالخرب  هک  ناشیاهدنگوس  هلیـسو  هب  دـننک  یم  يراکبیرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ینعی : « هّللا َنوُعِداُخی  »

یبا نب  یلع  نانآ  گرزب  لضاف و  رورـس و  هک  ینانمؤم  دـنوش ، یم  دراو  گـنرین  هار  زا  زین  ناـنمؤم  اـب  « اونمآ َنیذـلا  و   » تسا ناـنآ 
(1) «. تسا مالسلا  هیلع  بلاط 

دنوادخ هعداخم  يانعم 

هعداخم تبسن  و  تسادخ ، لوسر  اب  يراکبیرف  دنوادخ  هعداخم  زا  دوصقم  هک  دراد  تلالد  قوف  ثیدح  رخآ  شخب  دیوگ : فلؤم 
بیرف ناوت  یم  هنوگچ  هک : دشاب  روهشم  یلاؤس  خساپ  هب  هراشا  دیاش  .تسوا و  لوسر  هب  نآ  دانتسا  باستنا و  تهج  زا  دنوادخ  هب 

385 ص :

.114-113  ، / مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  . 1 - 1

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 429 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_385_1
http://www.ghaemiyeh.com


اه و نامـسآ  رد  هچ  يزار  چیه  دناد ، یم  ار  یناهن  رارـسا  همه  دنوادخ  هک  نآ  لاح  و  درک ؟ روصت  دنوادخ  هب  تبـسن  ار  گنرین  و 
! تسین هدیشوپ  وا  زا  نیمز  رد  هچ 

نانچ ای  تفگ  نینچ  هاشداپ  هدـش : هتفگ  لاثم  يارب  هک  نانچ  مینادرگزاـب ، نآ  رهاـظ  زا  ار  تبـسن  هک  تسا  نیمه  لاؤس  نیا  باوج 
َّنا : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  سایق  نیمه  رب  دـشاب ، هداد  ماجنا  يراکایر  هدومن و  رداص  يروتـسد  اریز و  هک و  یتروص  رد  درک ،
دنا هدرک  تعیب  ادـخ  اب  طقف  دـننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  نانآ  یتسار  هب  »(1) ؛ مهیدیا َقوَف    ِ هّللا ُدَـی    َ هّللا َنوُِعیاُبی  امنا  َکَنوعیاُبی  َنیذَّلا 

ار يادـخ  لوـسر  هـک  نآره  »(2) ؛ هّللا َعاـطا  دَـقَف  َلوـسَّرلا  ِعُِـطی  ْنَم  : » تسا هدوـمرف  زین  .تسا  ناـشیا  تسد  يـالاب  دـنوادخ  تـسد 
.تسا هدومن  يربنامرف  ار  يادخ  نیقی  هب  دنک  يربنامرف 

يانعم نآ  انف ، زا  دـعب  ياقب  انف و  تقیقح  تخانـش  اب  تسا و  هتفهن  یقیقد  ياـنعم  نآ  نورد  هک  تسا  يرهاـظ  ناـیب  حیـضوت و  نیا 
ياونـش شوگ  انیب و  هدید  هداشگ و  تسد  ادخ و  نیـشناج  هک  دسر  ییاج  هب  ادخ  هدـنب  هک  بلطم  نیا  نایب  دوش و  یم  مولعم  قیقد 

.میهد حیضوت  رتشیب  ار  یناعم  نیا  هدنیآ  رد  ادخ _  تساوخ  هب  دیاش _  .دوش  یم  قح  ترضح 

رـشب رابتعا  هب  اّما  تسا  یندشان  ترـضح  نآ  تلاسر  ماقم  نأش و  رابتعا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  يراک  بیرف  هچرگ 
ماقم هب  تبـسن  هک  ناقفانم  نآ  لطاب  رادـنپ  دـساف و  نامگ  هیحان  زا  صوصخ  هب  تسین  تباث  نشور و  نآ  عاـنتما  باـنج ، نآ  ندوب 

.دندوب هاگآان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يالاو 

هدیناشوپ دهد  بیرف  دهاوخ  یم  هک  یـصخش  رب  ار  تقیقح  درادـنپ  یم  راکبیرف  هک  تسین  نیا  زا  شیب  هعدـخ  هژاو  ندرب  راک  هب  و 
.درادن رواب  ار  نآ  نطاب  رد  هک  دنک  یم  دومناو  ار  یبلطم  تسا و 

دنتـشاد ار  دـنوادخ  بیرف  دـصق  اهنآ  هک  نیا  هب  ندـش  مزتلم  ینعی  تشادرب  نایم  زا  نب  خـیب و  زا  ار  لاکـشا  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب 
هب ار  يراکبیرف  هویش  راتفر و  دنوادخ  اب  دنشاب و  هدرب  راک  هب  ار  هعداخم  يرهاظ  لکـش  تروص و  ای  دندوب ، لهاج  وا  ماقم  هب  نوچ 

.دندرب راک 

رفن ود  هیحان  زا  هک  تسا  يراک  هلعافم ، باب  زا  هعداـخم  ریبعت  هک  نیا  تفگ ، خـساپ  قوف  ناـیب  اـب  ار  يرگید  لاکـشا  ناوت  یم  زین 
َوُه َو  : » تسا هدومرف  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دشاب ، هداد  بیرف  ار  نانآ  مه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شا  همزال  سپ  دوش ، یم  ماجنا 
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.تسا نانآ  هدنهد  بیرف  دنوادخ ) وا =(  هک  یلاح  رد  »(1) ؛ مهُعِداخ

هب هدنهد  بیرف  راتفر  ناقفانم  اب  دنوادخ  دوش : هتفگ  هک  تسا  نآ  حیحـص  سپ  دـشاب ؛ یمن  وکین  دـنوادخ  زا  نداد  بیرف  هک  نیا  اب 
نانآ يارب  عقاو  رد  اّما  تسا  نآ  رد  ناشریخ  دـننک  یم  نامگ  اهنآ  هک  دـهد  یم  ماجنا  یلعف  ناـنچ  هک  تروص  نیا  هب  درب  یم  راـک 

.تسا هدش  هداد  تبسن  هتفر و  راک  هب  دنوادخ  هرابرد  رکم  هژاو  هک  روط  نامه  تسا ، ّرش  يدب و  هیام 

دراد يراکبیرف  دنوادخ  اب  راکایر 

هک یتیاور  مینادب و  هغلابم  اب  هارمه  نوعدخی  يانعم  هب  مینک و  ریسفت  نآ  رهاظ  فالخرب  اجنیا  رد  ار  هلعافم  باب  تفگ : ناوت  یم  و 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  .مییامن  نایب  ساسا  نیا  رب  هدرک  لقن  هرـس  سدـق  قودـص  خـیش 

؟ تسیچ رد  تاجن  هار  تمایق  يادرف  دیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یصخش  : » هک تسا 

اریز داد ، دهاوخ  ناتبیرف  هک  دینکم  يراکبیرف  دنوادخ  اب  هک  تسا  نیا  رد  طقف  تاجن  هار  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
بیرف ار  دوخ  دنک  ساسحا  رگا  یـسک  نینچ  دَنَک و  یم  رب  وا  زا  ار  نامیا  دبیرف و  یم  ار  وا  دیامن  يراکبیرف  دنوادخ  اب  سکره  هک 

.دهد یم 

؟ دنک یم  يراکبیرف  دنوادخ  اب  هنوگچ  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا 

هک دیزیهرپب  ایر  زا  سپ  دشاب ، ادـخ  ریغ  نآ  ماجنا  زا  شروظنم  سپـس  دـهد  یم  ماجنا  تسا  هداد  نامرف  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  دومرف :
ای رجاف  ای  رفاک  ای  دوش : یم  هدـناوخارف  مسا  راهچ  هب  تمایق  زور  راـکایر  صخـش  هک  یتسار  هب  تسا ، دـنوادخ  هب  ندـیزرو  كرش 

سپ .يرادن  ییوربآ  زورما  تسا و  لطاب  تدزم  هابت و  وت  لمع  رابنایز ! يا  راکبیرف ، يا  راکهبت ، رجاف  يا  رفاک ، يا  رساخ /  ای  رداغ 
(2) «. يدرک یم  لمع  وا  يارب  هک  نک  وجتسج  یسک  زا  ار  تدزم 

هخاش زا  هک  دوش  یم  مه  راکایر  لماش  هکلب  درادن ، صاصتخا  فورعم  قفانم  هب  دـنوادخ  اب  يراکبیرف  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیا 
.دراد يراکبیرف  راکایر  هک  نیا  نایب  تسا و  قافن  ّماع  يانعم  دیؤم  دیآ و  یم  رامش  هب  قافن  ياه 
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هداد رارق  ادخ  ریغ  ار  شروظنم  سپـس  هداهن  انب  دنوادخ  يارب  ار  لمع  هک  تسا  لمع  زا  دعب  راکایر  هعداخم  هک  دـنک  یم  تلالد  و 
وا يارب  یلمع  هدش و  یسک  ریجا  هک  یصخش  دننام  تسا ، هدرک  لمع  ایر  رگید  ياه  هزیگنا  ای  مدرم و  دزن  يدنموربآ  يارب  تسا و 

لکـش و نیا  .دـهدب  لـیوحت  وا  هب  ار  لـمع  دـهاوخب و  وا  زا  یترجا  دـنک و  هضرع  يرگید  رب  ار  راـک  نآ  سپـس  دـشاب  هداد  ماـجنا 
لاح هب  لمع  شاداپ  هک  درادـنپ  نینچ  ایوگ  تسا  ربخاب  وا  ّتین  لد و  زا  دـنوادخ  هک  دـشابن  هجوتم  هاگره  تسا و  گنرین  تروص 
یم تفایرد  مدرم ] زا  دـنوادخ و  زا   ] ار شاداـپ  ود  ره  دوخ  ناـمگ  هب  دـنک و  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  نآ  تسا و  یقاـب  دوخ 

! تسین هاگآ  مود  هلماعم  زا  دنوادخ  وا  رظن  هب  دیامن و 

رب شیراکهبت  دشاب و  یم  شلمع  نتفر  نیب  زا  ببس  هب  شیرابنایز  گنرین و  تسا و  هتخادرپ  دنوادخ  اب  يراکبیرف  هب  راتفر  نیا  اب  و 
هاوخ درادن  ربخ  وا  لاح  زا  دنوادخ  درادـنپ  یم  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  ینامگدـب  رطاخ  هب  شیزرو  رفک  ینامرفان و  رثا 
ياه هخاش  اه و  هبعش  زا  مه  نیا  دهدب ، تسد  وا  هب  دنوادخ  ملع  هب  یهجوت  یب  تلاح  روصت ، دای و  عقوم  رد  ای  دشاب و  نیا  شرواب 

.تسادخ ریغ  تدابع  زا  شدوصقم  هک  اریز  تسادخ  تدابع  رد  كرش  مه  و  تسا ؛ رفک 

رد ار  سپس ) مث =   ) هژاو رگا  اّما  .مییامن  ریسفت  لمع  نتفای  نایاپ  زا  دعب  هب  ار  سپس » َُّمث =  : » هملک هک  تسا  نآ  ضرف  رب  هیجوت  نیا 
ّتین و هک  نآ  زا  سپ  دوب  دـهاوخ  لمع  لک  ای  ءزج  اب  نامزمه  يایر  ثیدـح  يانعم  مینک ، ضرف  لمع  ای  ّتین  يادـتبا  زا  ایر  ریخأت 

.دبای یم  نایرج  نآ  رد  قوف  نایب  نامه  تسا و  هدوب  هناصلاخ  شلوا  میمصت 

تسا و هتفاـی  قـقحت  یلـصا  یقیقح و  ياـیر  مینادـب  یفتنم  ار  دـنوادخ  ریغ  يارب  نآ  ماـجنا  ّتین  لـمع و  نیب  ینوریب  بـیترت  رگا  و 
هک یتروص  رد  دـهد  یم  ماجنا  تدابع  ناونع  هب  دوخ  رّوصت  لایخ و  نهذ و  رد  ار  لمع  هک  تسا  نآ  تهج  زا  دـنوادخ  اب  گـنرین 

یـصخش رطاخ  هب  ار  يراک  دنک  یم  دومناو  هک  یـسک  دـننام  تسا ، هدروآ  ياج  هب  ادـخ  ریغ  يارب  ار  نآ  هکلب  تسین  ادـخ  تدابع 
تروص و هک  اریز  تسا  بیرف  گنرین و  دوخ  نیا  و  دهدب ؛ ماجنا  يرگید  صخـش  رطاخ  هب  عقاو  رد  هک  نآ  لاح  دـهد و  یم  ماجنا 

نینچ هک  تهج  نیدـب  تسا  مدرم  اب  گنرین  رگید  يوس  زا  دـشاب ، یم  تیـصعم  هانگ و  نآ  تقیقح  اّما  تدابع  نآ  يرهاـظ  لـکش 
لمع اهنآ  يارب  هک  یتروص  رد  منک ! یم  تدابع  ار  يادخ  نم  هک  دنک  یم  دومناو 
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ّتیعقاو وا  تعاط  راهظا  سپ  دسر ، یمن  دوخ  هتساوخ  هب  تسا  راکایر  هک  ددرگ  شاف  رگا  دنک و  یمن  دنوادخ  تدابع  دیامن و  یم 
.درادن

طقف شا  هزیگنا  هاگره  اّما  .تسا  نشور  دنـشاب ، هتـسویپ  مه  اب  هزیگنا  ود  ره  هک  یتروص  رد  راکایر  هرابرد  كرـش  ندرب  راـک  هب  و 
هب ای  دهد ، یم  ماجنا  ادخریغ  يارب  ار  تدابع  هک  اریز  تسادـخ  تدابع  رد  كرـش  تهج  زا  دـیاش  دـنکن ، تبرق  دـصق  دـشاب و  ایر 

.تسادخ ریغ  يارب  نطاب  رد  ادخ و  يارب  رهاظ  رد  هک  نیا  ببس 

یمود یلّوا و  قافن  گنرین و  هشیر 

تاماقم و همه  رد  قافن  گنرین و  ساسا  نانآ  هکلب  تسا ، هدوب  نانآ  دننام  یمود و  یلّوا و  هویش  يراکبیرف  دراوم  نیرت  نشور  زا  و 
دنتسه میلست  مالسا  سّدقم  نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  ربارب  رد  دندرک  یم  دومناو  هک  نیا  تهج  زا  دنا ، هدوب  نوئش 

یم ناشن  کین  قالخا  نامیا و  لها  ار  دوخ  و  دنتشاد ؛ يرـس  هریخ  تفالخ  رما  هب  تبـسن  صوصخ  هب  دندوب و  رکنم  هک  نآ  لاح  و 
هبعـش هخاش و  هشیر و  رفک و  لامک  نطاب  رد  دنداد و  یم  ماجنا  ایر  يور  زا  ار  تادابع  لامعا و  دندوب و  هرهب  یب  اهنآ  زا  اّما  دـنداد 

.دندینارورپ یم  ار  نآ  ياه 

یناسک نامه  تقیقح  رد  زین  ناشناوریپ  دـننآ ، ماجرف  زاغآ و  نوناک و  عرف و  لصا و  نانیا  دـیآ  نایم  هب  قافن  زا  نخـس  هاگره  سپ 
.دنشاب هدوب  تیعضو  نآ  هب  ینطاب  يانعم  رهاظ و  تروص  رد  هتشاد و  ار  قافن  تافص  نآ  هک  دنتسه 

یـضعب رد  هک  نانچ  دـیروخب _  بیرف  دـنناوخ  یم  هعیـش  ار  دوخ  یلو  دـنراد  ار  تافـص  نآ  هک  یناـسک  هب  تبـسن  اداـبم  نیارباـنب 
دزن هک  هنوگ  نامه  دشاب  ناشنانمـشد  زا  يوریپ  هب  زین  عیـشت  يرهاظ  مان  نیمه  اسب  هکلب  دوب _  هدش  هراشا  هتکن  نیا  نیـشیپ  تایاور 
یم عیشت  یعدم  هک  یناسک  دننام  دنا ، هتفریذپ  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  دندرک : یم  اعدا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.تسا معا  يانعم  هب  رفک  ای  قافن  همه  هک  دنراد  ار  نانمشد  رادرک  راتفر و  قالخا و  تافص و  اّما  دنشاب 

دارفا رد  رتمک  هک  یتافص  هب  نانآ  فیصوت  هدش و  دراو  نایعیش  تافص  رد  هک  یتایاور  زا 
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.دینک هعجارم  هراب  نیا  رد  هریغ  (1) و  راونألاراحب فیرش  باتک  هب  ددرگ ، یم  مولعم  یگژیو  نیا  زین  دوش  یم  تفای 

هب دهد ، رارق  یقیقح  نایعیـش  صلاخ و  نانمؤم  زا  درادب و  رانکرب  هثیبخ  هرجـش  نآ  فاصوا  زا  ار  ام  هک  میراد  تلئـسم  دـنوادخ  زا 
.نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  دّمحم و  قح 

ددرگ یم  زاب  راکبیرف  هب  گنرین 

.دننک یمن  ساسحا  یلو  دنبیرف  یمن  ار  ناشدوخ  زج  و  نورُعْشَی ؛» ام  مُهَسُْفنأ َو  ّالا  َنوعدْخَی  ام  «َو 

ّالا َنوعَدْخَی  ام  َو  : » تسا هدومرف  دنوادخ  سپـس  : » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  نیـشیپ  تیاور  همادا  رد 
هک تسا  زاین  یب  نانآ  يرای  زا  نانآ و  زا  دنوادخ  هک  اریز  دـنناسر ، یمن  ررـض  ناشدوخ  هب  زج  يراکبیرف  نآ  هب   ] ینعی [ ؛» مهَـسُْفنأ

تسا و نینچ  تقیقح  هک  دـنناد  یمن   ] ینعی [ ؛» نورُعْـشَی اـم  َو   » دـنتفای یمن  یـشکرس  يراـکهبت و  ناـت  داد  یمن  تلهم  اـهنآ  هب  رگا 
رداص نکـش  نامیپ  نارگمتـس  تنعل  نمـض  ار  ناشتنعل  روتـسد  دزاس و  یم  ربخ  اب  اهنآ  رفک  غورد و  قافن و  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ 

ار اهنآ  دـنوادخ  کین  ناگدـنب  هک  نیا  ببـس  هب  دوش  یمن  ادـج  ناشیا  زا  ایند  رد  ادـخ  تمحر  زا  شاـب  رود  نعل و  نآ  دـنک و  یم 
(2) «. دنوش یم  راچد  دنوادخ  تخس  باذع  هب  ترخآ  رد  و  دننک ، یم  تنعل 

راکبیرف صخـش  هک  اریز  تسا ، نایز  ررـض و  ینعی  يراکبیرف  هجیتن  اـجنیا  رد  بیرف  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـیوگ : فلؤم 
ریغ بلاطم  ندومن  راهظا  رب  هک  یـضارغا  ریاس  زین  دنک ، یم  مادقا  راک  نیا  هب  دـبیرف  یم  هک  یـسک  هب  ندز  ررـض  روظنم  هب  ًالومعم 

.تسا بترتم  قیاقح  ندومن  یفخم  عقاو و 

يراکبیرف زا  دوبن ، هدیشوپ  نانمؤم  زا  یهورگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  رب  نانآ  ياهدرگـش  ناقفانم و  ّتیعـضو  نوچ  و 
ار ناشدوخ  ایوگ  سپ  تشادـن ، اهنآ  يارب  يا  هجیتن  چـیه  تشگ  دراو  ناراکبیرف  دوخ  رب  ترخآ  ایند و  رد  هک  یناـیز  ررـض و  زج 

.دنتخاس دراو  ررض  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتسنادن  هک  نیا  ببس  هب  دنا  هداد  بیرف 
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يراکبیرف و راثآ  زا  دیسر ، یم  اهنآ  هب  ایند  نیا  رد  ناناملسم  اب  ناقفانم  تکراشم  مالسا و  هناتـسود  رـشب  راتفر  رثا  رب  هک  یعفانم  اّما 
ّتیعضو نامه  رهاظ  رد  مالسا  سّدقم  نید  يانبم  هک  اریز  تسا  هدوب  ناشیا  يرهاظ  میلـست  مالـسا و  هملک  راثآ  زا  هکلب  دوبن ، قافن 

.تسا نامدرم  یناهن  ياه  ّتین  ینورد و  رارسا  رد  ندرکن  شواک  يرهاظ و  تلاح  و 

نوچ دنداد  یم  بیرف  ار  دوخ  ناقفانم  هک  تهج  نیا  زا  دـشاب  قداص  اجنیا  رد  مه  يراکبیرف  تقیقح  هک  درک  روصت  ناوت  یم  هتبلا 
بیرف ار  نانآ  یلایخ  ياهوزرآ  نیغورد و  ياه  هدـعو  هب  زین  ناشیاه  لد  دـندنارورپ و  یم  رـس  رد  تسردان  لطاب و  ياـهوزرآ  هک 

.داد یم 

زا دـشاب  هجوتم  رگا  دزادرپب  يراکبیرف  هب  دـنوادخ  اب  سکره  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیـشیپ  تیاور  همیمـض  هب  همیرک  هیآ  زا  و 
رب طقف  تسین و  هدیـشوپ  دنوادخ  دزن  وا  زا  يراک  چـیه  هک  اریز  تسا ، نیمه  بلطم  تقیقح  .دـهد  یم  بیرف  ار  شدوخ  تهج  ره 

شیامن يراکتـسرد  اناد  يادخ  رـضحم  رد  تسا و  هاگآ  وا  ياهراک  همه  زا  دـنوادخ  هک  دـیامن  یم  یفخم  ار  تیعقاو  نیا  شدوخ 
نیمه رب  دـنوادخ  دزن  يراکتـسرد  راثآ  هک  نیا  ناـمگ  هب  دـهد  یم  شیاـمن  ار  يراکتـسرد  زا  یتروص  شدوخ  شیپ  هکلب  درادـن ،

دزن وا  لـمع  نیا  رب  شاداـپ  باوـث و  هک  هدرک  دوـمناو  هک  نیا  تهج  هب  تسا  هداد  بـیرف  ار  دوـخ  وا  سپ  تـسا ، بترتـم  وا  راـتفر 
.تسین شیارب  يزیچ  رفیک  ررض و  زج  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  دنوادخ 

دنوادخ هب  بیرف  تبسن 

زا مه  همیرک  هیآ  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  هعدـخ  بیرف و  لاعتم  دـنوادخ  هب  دـش _  لقن  رابخألا  یناعم  زا  هک  قباـس _  تیاور  رد 
، تسا هدمآ  تبـسن  نیا  تحارـص  هب  هیآ 142 ) ءاـسن ، هروس   ) رگید هیآ  رد  دراد و  تلـالد  نآ  رب  « نوعداـخی : » هلعاـفم ياـنب  تهج 

داـجیا یعناـم  سفن  ياوه  ناطیـش و  وا و  نیب  هدرک و  اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  قفاـنم  صخـش  دـنوادخ ، نوچ  دـسر : یم  رظن  هب  نینچ 
هب هدادـن و  صیخـشت  ار  شیاهراک  دـسافم  هتخانـشن و  ار  شدوخ  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش  بترتم  نآ  رب  يراـکبیرف  رثا  تسا ، هدومنن 
هب نتخاس ) هارمگ  لالـضا =(  هک  روط  نامه  تسین ، يزیچ  یهابت  داسف و  زج  هک  نآ  اب  دـهد  یم  ماجنا  تسرد  راک  شدوخ  لاـیخ 

 _ . دمآ دهاوخ  رتشیب  حیضوت  ادخ  تساوخ  هب  هک  نانچ  دوش _  یم  هداد  تبسن  دنوادخ 
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شدوخ هک  تسا  نیا  ضرف  اّما  دشاب  هاگآ  ربخاب و  شتیعـضو  تلاحزا و  شدوخ  تسیاب  یم  راکبیرف  صخـش  هدـعاق  يور  نوچ  و 
نیا اب  تسا  عالطا  یب  دوخ  لاح  زا  قفانم  صخش  ینعی  تسناد ، یفتنم  ار  وا  روعش  كرد و  ناوت  یم  سپ  .تسا  هداتفا  هابتشا  هب  مه 

.دشاب هاگآ  دوخ  لاح  زا  هک  هدوب  راوازس  هک 

تلفغ رد  نوچ  ناقفانم  تسا و  یّسح  ررـض  دننام  يراکبیرف  ررـض  نوچ  میهد ، هعـسوت  روعـش  يانعم  رد  هک  تسین  يزاین  نیاربانب 
.دنرادن ساسحا  هک  راگنا  دنرب  یم  رس  هب  لماک 

دناسر یمن  یبیسآ  نانمؤم  هب  رگ  هعدخ 

هعدخ هک  اریز  دوش ، یم  دراو  راکبیرف  زاب و  گنرین  صخـش  هب  نانمؤم ، دروم  رد  بیرف  گنرین و  هنوگره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و 
وا نطاب  دننک و  راتفر  لماک  نمؤم  کی  نوچمه  قفانم  صخـش  اب  دنامب و  هدیـشوپ  مدرم  رب  هاگره  نامیا ، راهظا  ببـس  هب  گنرین  و 

يارب ار  شیوخ  راـک  دـنا و  هتـشاد  هک  یتسرد  ياـه  هزیگنا  ّتین و  نسح  تهج  زا  دـنروذعم و  دوخ  راـک  رد  دـنهدن ، صیخـشت  ار 
رد یعورـشمان _  راک  هب  هک  دنچره  دوب  دـهاوخن  نانآ  هجوتم  يررـض  چـیه  دـنرب و  یم  باوث  رجا و  دـنا ، هداد  ماجنا  ادـخ  ياضر 

.دنشاب هتفریذپ  لداع _  درف  کی  ناونع  هب  ار _  وا  تداهش  ای  هدناوخ  زامن  وا  رس  تشپ  هک  نیا  لثم  دننک ، مادقا  نتسناد _  تروص 

ررض زا  وا  اّما  دنرادن ، ییاطخ  چیه  دنتـسه و  روذعم  عورـشم ، قیرط  هب  ندرک  لمع  يرهاظ و  مکح  نتـسب  راک  هب  رثا  رب  اهنآ  نوچ 
رگا هک  تسادـخ  ناگدـنب  زردـنا  دـنپ و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  تفلاخم  اجنیا  رد  وا  ررـض  هک  اریز  تسین  نمیا  ناـشیا 

.دنک يوریپ  اهنآ  زا  دوب  وا  حالص  ریخ و  هب  درک  یم  كرد 

ترخآ رد  دـنرب  یم  دوس  یتسود  راهظا  نیا  زا  ایند  رد  نانآ  هک  اریز  درادـن ، ررـض  نانمؤم  يارب  زین  یتسود  راهظا  اب  ندرک  هعدـخ 
یقیقح ررـض  مه  زاب  دـنک  دراو  نانمؤم  رب  يررـض  ّتبحم  راهظا  نمـض  زاب  گـنرین  صخـش  مینک  ضرف  رگا  دـننیب  یمن  ناـیز  مه 

هک تسا  راکبیرف  صخـش  يارب  ایند  رد  هبناج  همه  نایز  ررـض و  دناتـس و  یم  ار  اهنآ  داد  شیوخ  لدـع  هب  دـنوادخ  هک  اریز  تسین 
تبوقع رفیک و  ببس  هب  زین  ترخآ  رد  دوش و  یم  اوسر  مدرم  نیب 
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ناهن یتّین  شلد  رد  سکره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  دـنیب ، یم  ررـض  دـنوادخ 
(1) «. دوب دهاوخ  دب  دشاب  دب  رگا  بوخ و  دشاب  بوخ  رگا  دناشوپ  یم  وا  رب  نآ  اب  بسانتم  يا  هماج  دنوادخ  دنک 

یم ناشن  يراکتسرد  یهاوخریخ و  لکش  هب  ار  دوخ  دهد ، یم  بیرف  ار  نتـشیوخ  دناسر و  یم  ررـض  شدوخ  هب  یـسک  نینچ  سپ 
نیمه دوبن  يررـض  ایند  ییاوسر  زج  گنرین  هعدخ و  رد  رگا  و  ترخآ ؛ رد  هچ  ایند و  رد  هچ  تسا  ررـض  داسف و  شنورد  اّما  دـهد 

ییاوسر دنامب ، یفخم  رخآ  ات  وا  دیلپ  ّتین  ایند  رد  هک  مینک  ضرف  رگا  درادـب و  زاب  شندرب  راک  هب  زا  ار  نادـنمدرخ  هک  دوب  هدنـسب 
.تسا یفاک  نآ  زا  زیهرپ  يارب  ددرگ  یم  شاف  یناهن  رارسا  هک  يزور  ینعی  ازج  زور 

ٍنیَع َيأر  اهُعَدَـیَف  ِهیهَن ، َو    ِ هّللا ِرمأ  ْنِم  ٌعناـم  ُهَنود  ِهلیحلا و  َهجو  ُبَّلُقلا  ُلّوحلا  يرَی  ْدَـق  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
(2) .نیدلا یف  َُهل  َهَجیرح  ْنَم ال  اهَتصُرف  ُزِهتنی  و  اهیلع ، ِهَردُقلا  دعب 

یهن رما و  هک  اریز  دـنک  یمن  لمع  ار  راـکهار  نآ  اـّما  دـناد ، یم  ار  يراـک  هراـچ  ریبدـت و  هار  نادراـک  دنمـشوه  صخـش  هک  اـسب 
.دنک یم  شیاهر  دراد ، ار  نآ  نتـسب  راک  هب  ناوت  رهاظ ] تهج  زا   ] دناد و یم  درگن و  یم  ار  هلیح  هک  نیا  اب  تسوا و  عنام  دنوادخ 

.دنز یم  راک  هب  گنرین  رکم و  درامش و  یم  تمینغ  ار  تصرف  درادن  ییاورپ  چیه  نید  رد  هک  یسک  یلو 
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نوبذکی اوناک  امب  میلأ  باذع  مهل  اضرم و  هللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف 

ناقفانم رامیب  ياه  لد  راثآ  للع و 

.تسا هدوزفا  ناشیرامیب  رب  ادخ  سپ  تسا  یّصاخ ]  ] يرامیب نانآ  ياه  لد  رد  اضَرَم ؛»   ُ هّللا ُمُهَدازف  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  یف  »

ار اهرذـع  نآ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  نانیا  هک  یماـگنه  : » دـندومرف هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا 
رد تفریذـپ و  ار  ناشیاه  هتفگ  رهاظ  رد  هک  دومن  راتفر  اهنآ  اـب  هناراوگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنتـشاد و  راـهظا 

.درک راذگاو  ناشراگدرورپ  هب  ار  ناشیا  نطاب 

یم دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  العا  ّیلع  دنوادخ  دّمحم ؛ يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـضحم  هب  لیئربج  یلو 
دنا هتفرگ  میمصت  وا  تفلاخم  هب  دنا و  هتسکش  ار  وا  تعیب  دنراد و  ینمـشد  هنیک و  یلع  اب  يا  هتفای  ربخ  هک  یناشکرـس  نیا  دیامرف :

نیمز و هک  هدرک  اطع  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد  یمارگ  تهج  هب  لاعتم  يادخ  هک  ییاه  یتفگش  ات  نک  جراخ   ] هنیدم رهـش  زا  ]
زاین یب  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ادخ  ّیلو  هک  دننادب  نانیا  دزاس و  راکشآ  ار  دنیوا  رادربنامرف  ادخ  تاقولخم  ریاس  نامسآ و  هوک و 

یم يراد  نتشیوخ  یهلا  مکح  هب  دروآ و  یمن  دورف  اهنآ  رب  ار  شیوخ  ماقتنا  رفیک و  قح  تمکح  ساسارب  ادخ و  نامرف  هب  تسا و 
.دیامن

هب دندش  رقتـسم  یهوک  هنماد  رب  هک  یعقوم  .دـنور  نوریب  هنیدـم  زا  هک  دـنداد  نامرف  ار  هورگ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تیربنامرف يرازگتمدخ و  هب  دنیامن و  کمک  يرای و  ار  وت  هک  هداد  روتسد  نانیا  هب  ادخ  یلع ؛ ای  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

شیاسآ اب  دوب و  دـنهاوخ  اورنامرف  تشهب  رد  هک  ارچ  تسا ، نانآ  حالـص  ریخ و  هب  دـننک  يربنامرف  وت  زا  رگا  سپ  دـنزرو ، ماـمتها 
نایز هب  دنزرو  تفلاخم  وت  اب  رگا  یلو  دنریگ ، یم  رارق  نآ  رد  هنادواج  رطاخ 
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.دش دنهاوخ  راچد  يدبا  باذع  هب  خزود  شتآ  رد  نوچ  تساهنآ 

دنمتداعس دینک  تعاطا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  امش  رگا  هک  دینادب  دومرف : باطخ  هورگ  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
صاخـشا و هلیـسو  هب  تسا  هتخاس  زاین  یب  امـش  زا  ار  وا  یلاعت  يادخ  دوب و  دیهاوخ  دنمتواقـش  دییامن  تفلاخم  رگا  دش و  دیهاوخ 

.دهد یم  هئارا  امش  هب  هک  ییاهورین 

تراگدرورپ زا  یتسه _  نانآ  رورـس  ربمایپ  زا  دـعب  وت  هک  شکاـپ _  لآ  دّـمحم و  ماـقم  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نآ  زا  سپ 
.دنک لیدبت  یهاوخ  هچره  هب  ار  اه  هوک  نیا  هک  هاوخب 

لوسر نیـشناج  يا  یلع ؛ ای  دنتفگ : یم  ترـضح  نآ  هب  دش و  لیدبت  هرقن  هب  اه  هوک  درک و  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
یناوخارف ار  ام  هک  یماگنه  میتسه ، وت  نامرف  هب  یهاوخب  تقوره  تسا ، هتخاـس  اـّیهم  وت  يارب  ار  اـم  دـنوادخ  ناـیملاع ؛ راـگدرورپ 

.تسا ذفان  ام  هب  تبسن  وت  مکح  مینک و  یم  تباجا 

ره دـنتفای و  رییغت  توقای  رهاوج و  ربنع و  کشم و  هب  رگید  راب  دـندومن ، رارکت  ار  هرقن  باطخ  ناـمه  دـندش و  لّدـبم  ـالط  هب  دـعب 
ره میاوت و  نامرف  فّرـصت و  تحت  ام  ادخ ؛ لوسر  ردارب  يا  نسحلابا ؛ ای  دندرک : یم  باطخ  دـندش  یم  لیدـبت  يزیچ  هب  هک  تبون 

.ناوخب ارف  ار  ام  یهاوخب  تقو 

یناشیا رورس  ادخ  لوسر  دّمحم  زا  دعب  وت  هک  وا _  كاپ  لآ  دّمحم و  قحب  یلع ؛ ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 
.دروآ رد  یعفا  گنلپ و  ریش و  تروص  هب  ار  اه  گنس  دزاس و  لّدبم  یّحلسم  نادرم  هب  ار  هّطخ  نیا  ناتخرد  هک  هاوخب  ادخ  زا  _ 

نادرم زا  رفن  رازه  هد  اب  کیره  هک  دندمآرد  یّحلـسم  نادرم  لکـش  هب  اه  نیمز  اه و  هوک  درک و  اعد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
يا یلع ؛ ای  دـندز : یم  دایرف  مادـکره  دـنتفرگ و  ارف  ار  هیحان  نآ  یمامت  اه  یعفا  اـه و  گـنلپ  اهریـش و  دومن و  یم  يربارب  یلومعم 

یناوخارف ار  اـم  هاـگره  تسا ، هداد  روتـسد  وت  يربناـمرف  هب  هتخاـس و  رّخـسم  وت  يارب  ار  اـم  قح  ترـضح  يادـخ ؛ لوسر  نیـشناج 
.مییامن یم  دوبان  یهاوخب  ار  هک  ره  مینک و  یم  تعاطا  ار  تنامرف 

نیمز و همه  ات  ینک  تساوخرد  وا  زا  رگا  هک  يراد  يدنلب  ماقم  نانچ  ادخ  دزن  وت  هک  یتسار  هب  يادخ ؛ لوسر  نیشناج  يا  یلع ؛ ای 
ار اهایرد  بآ  ای  درب  الاب  نامـسآ  هب  ار  نیمز  اـی  دروآ و  دورف  نیمز  هب  ار  نامـسآ  اـی  دزاـس  ـالط  زا  رپ  هسیک  نوچمه  ار  نآ  فارطا 

اراوگ نیریش و 
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.درک دهاوخ  باجتسم  ار  تیاعد  دروآرد ، ینغور  هّدام  ای  یکاروخ  هنوگره  ای  رظنم  شوخ  هایگ  ای  بامیس  تروص  هب  ای  دیامن 

ناشکرس و نیا  زا  سپ  .دشخب  یم  ققحت  ار  تا  هتساوخ  دنوادخ  دنوش ، ایرد  همه  اه  یکـشخ  ای  کشخ  اهایرد  هک  یهاوخب  رگا  و 
اهنآ رب  نانچ  ترخآ  دنا و  هدوبن  نآ  رد  زگره  راگنا  هک  تشذگ  دهاوخ  اهنآ  رب  دوز  نانچ  ایند  نیا  هک  شابم  نیگهودـنا  نافلاخم 

! دنا هدوب  نآ  رد  هراومه  ایوگ  هک  دسر  یم 

همه نآ  اب  نوعرف  هک  تسا  ییادخ  نامه  هداد ، تلهم  وت ، تعاطا  زا  یشکرس  قسف و  رفک و  همه  اب  ار  دارفا  نیا  هک  یـسک  یلع ؛ ای 
هک سیلبا  رتالاب  ناشکرـس  نایغاط و  همه  زا  داد و  تلهم  ار  دنتـشاد  ییادـخ  ياعدا  هک  یناسک  ریاس  ناـعنک و  نب  دورمن  تردـق و 

.تسا هتفای  تلهم  تسا  یهارمگ  ره  سأر 

زا یلو  تسا  هدیرفآ  یقاب  يارس  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دیا ، هدشن  هدیرفآ  یناف  يارـس  نیا  رد  ندنام  یقاب  يارب  اهنآ  هن  وت و  هن 
ار وت  هک  هتساوخ  نینچ  اّما  درامگب ، نانآ  یتسرپرس  هب  ات  درادن  زاین  یسک  هب  وت  راگدرورپ  دنبای و  یم  لاقتنا  رگید  يارس  هب  ییارس 

.دیامن یم  تیاده  ار  اهنآ  دهاوخ  رگا  دشخب و  يرترب  ناشیا  رب 

يرامیب رب  هوالع  دـندرک  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يرترب  تلیـضف و  ناـقفانم  نآ  هک  ماـگنه  نیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
؛» ٌضَرَم ْمِِهبُوُلق  یف  : » دومرف دنوادخ  اذل  تشگ ، رامیب  مه  نانآ  ياه  لد  دنتشاد  مالـسلاامهیلع  یلع  ربمایپ و  هب  تبـسن  هک  یتداسح 
رب ادـخ  اـضَرَم ؛»   ُ هّللا ُمُهَدازَف   » .دنتـسکش ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تعیب  هـک  نکـش  ناـمیپ  هدـننکدیدرت  ناشکرـس  نـیا  ياـه  لد  ینعی 
هک ییاه  هناشن  تازجعم و  اب ] تفلاخم   ] يازس هب  دش ، نادرگرس  ناشیرپ و  نآ  ببس  هب  ناشیاه  لد  هک  يروط  هب  دوزفا ، ناشیرامیب 

.(1)« يدومن هئارا  نانآ  هب 

رد تسا ، توافتم  ناشنطاب  رهاظ و  هک  یسک  راکبیرف و  دارفا  ریاس  دندروآ ، هناهب  رذع و  ناقفانم  نآ  هک  هنوگ  نامه  دیوگ : ّفلؤم 
دنراد و یم  راهظا  ار  اه  هناهب  اهرذع و  نامه  دنهاگآ ، نانآ  ّتیعـضو  زا  هک  نانمؤم  صاوخ  دزن  ماما و  روضح  رد  ادـخ و  هاگـشیپ 

یضعب زین  لاعتم  يادخ  تفریذپ ، ناناملـسم  عمج  رد  رهاظ  هب  ار  اهنآ  درک و  يراوگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه 
اهنآ اب  مه  نانمؤم  صاوخ  دزاس ، یم  يراج  اهنآ  رب  ایند  نیا  رد  ار  يرهاظ  ماکحا 
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.دنریذپ یم  ار  اهنآ  رذع  ارهاظ  يراوگرزب  يور  زا  دننک و  یم  راتفر  دراد  تقباطم  شنطاب  رهاظ و  هک  یسک  دننام 

هب مه  نانیا  دننک ، تفلاخم  ترضح  نآ  اب  هک  دنتشاد  میمصت  لد  رد  اّما  دندرک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  هک  اهنآ  دننام 
هک دـنرادن  میمـصت  یلو  دنتـسه  میلـست  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  تبـسن  هک  دـننک  یم  دومناو  نینچ  دـنراد و  رارقا  تیـالو  هملک 

هداهن نآ  رب  لد  هکلب  دنیامن ، ادتقا  بانج  نآ  هب  لمع  ّتین و  تلاح و  قالخا و  ملع و  رد  دندنب و  راک  هب  ار  ترضح  نآ  تاروتسد 
.دننک تفلاخم  شترضح  اب  كدنا  روما  رد  زج  هک  دنا 

ياه یتفگـش  دنوش و  جراخ  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تاماقم  ندـید  يارب  دارفا  نآ  داد  نامرف  دـنوادخ  هک  روط  نامه  و 
ّدح رد  دیامن و  مادقا  ماما  تفرعم  يارب  هک  هدومرف  روتسد  زین  یفّلکم  ره  هب  دننک ، هدهاشم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ار  ءایـشا  تعاط 

.دشوکب شنید  ناربهر  تخانش  لیمکت  هب  ناوت 

دننک یم  تعاطا  وا  زا  دهد  روتسد  اهنآ  هب  تقو  ره  هک  اجنآ  ات  دنـشاب  یم  ماما  رادربنامرف  ءایـشا  همه  هک  تفرعم _  زا  رادقم  نیا  و 
لد اه و  هشیدنا  همه  لوبق  لباق  تسوا _  تمکح  ادخ و  نامرف  وا  عنام  طقف  دشکب و  ماقتنا  شنانمـشد  زا  دـناوت  یم  ماما  هک  نیا  و 

.تسا نآ  هاوگ  زین  هدش  رداص  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  ییاه  هزجعم  تساه ،

ربنع و کـشم و  ـالط و  هرقن و  هب  ار  اـه  هوک  نآ  هک  دومن  اـضاقت  شیوخ  راـگدرورپ  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  روط  ناـمه  و 
نهذ زا  رود  دندرک ، يرادافو  مالعا  دندش و  وا  میلـست  ادـخ  نذا  هب  اه  هوک  تفرگ و  تروص  اهراک  نیا  دزاس و  لّدـبم  ...و  رهاوج 

هب مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناـیقّتم  يـالوم  رظن  اـب  مه  ناـسنا  دوجو  رد  یتسرپدوخ  ياـه  هوک  هک  تسین 
.ددرگ لیدبت  يدبا  ياهرطع  نادواج و  ياهرهوگ 

رباج ناملـس و  نوچمه  یناگرزب  ياه  تمارک  راثآ  هک  اسب  اّما  دنا ، هدـیدن  نایعیـش  نآ  رد  ار  ینوگرگد  نیا  هچرگا  ناقفانم ؛ نآ  و 
.دنا هدینش  ای  هدید  ار  ...و  رایزهم  نب  یلع  یلامث و  هزمحوبا  راسی و  نب  لیضف  یفعج و 

[ دنک باتفآ  راک  دور و  نامسآ  هب  دنک  بارتوب  فطل  رظن  رگ  هّرذ  هب  ]
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بلق يانعم 

: میدرگ یم  زاب  هیآ  ياه  هژاو  نایب  حرش و  هب  رگید  راب 

هک تسا  یـصوصخم  تشوگ  نآ  .دوش و  یم  هدیمان  بلق  دراد ، رارق  هنیـس  هسفق  پچ  تمـسق  رد  هک  لکـش  يربونـص  وضع  بلق :
.دبای یم  راشتنا  ندب  رد  اه  نایرش  طسوت  هک  تسا  یناویح  حور  عبنم  دشاب و  یم  نوخ  نآ  نورد  فّوجم و  شنطاب 

.تسا دوجوم  زین  ناگدرم  نایاپراهچ و  رد  بلق  يانعم  نیا 

بلق هب  هک  یناـّبر  یناـحور و  يا  هفیطل  : » دـنا هتفگ  ناّـققحم  زا  یـضعب  هک  ناـنچ  تسا ، يرگید  ياـنعم  بلق  زا  دوـصقم  یهاـگ  و 
ار قیاقح  هک  تسا  نیمه  دوش و  یم  ریبعت  ینّابر  هفیطل  نآ  زا  ناسنا ، حور و  سفن و  بلق و  هب  اـنایحا  دراد و  طاـبترا  مه  ینامـسج 

.دریگ یم  رارق  تبوقع  باتع و  باطخ و  دروم  دراد و  ملع  دنک و  یم  كرد 

رگیدکی اب  ود  نیا  هقالع  طابترا و  تهج  تخانش  زا  مدرم  رتشیب  یلو  تسا  مّلـسم  يربونـص  بلق  اب  ینّابر  هفیطل  نیا  ّقلعت  طابترا و 
هب يرازبا  هک  یـسک  طابترا  ناسب  ای  تافوصوم و  هب  فاصوا  ای  ماسجا  هب  ضارعا  هطبار  دـننام  طابترا  نیا  ایآ  هک  دـنا  هدـنام  ّریحتم 

(1) .»؟ تسا ناکم  هب  هدنریگ  ياج  ّقلعت  ای  و  رازبا ؛ نآ  اب  درب  یم  راک 

َِکلذ یف  َّنإ  : » یلاعت يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  ءاّرَف  .دوش  یم  ریبعت  لقع  هب  نآ  زا  یهاگ  لد و  ینعی  بلق  : » تسا هدـمآ  حاحـص  رد  و 
[ هک یـسک  ینعی  : ] دـیوگ .تسا  يروآدای  دـشاب  بلق  ياراد  هک  یـسک  يارب  نیا  رد  هک  یتسار  هب  »(2) ؛ ٌْبلَق َُهل  َناک  نَِمل  يرکِذـَل 

(3) «. دشاب لقع  ياراد 

دراد یلکـش  مه  نآ  تسادـیپان  بیاغ و  يّدام  ناهج  هب  تبـسن  هک  دراد  ینطاب  یّـسح ، لکـش  يربونـص  بلق  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
یم نوریب  نآ  زا  لخاد و  نآ  رد  يونعم  روما  هک  تسادـیپان  یـش ء  ناـمه  تسه و  یتروص  لکـش و  تشوگ  يارب  هک  روط  ناـمه 
بلق نآ  راثآ  دـنراد و  ياج  نآ  رد  یلاحـشوخ  هودـنا و  مرـش و  ایح و  ّتبحم و  دـیما و  سرت و  لیبق  زا  یناسفن  ياه  تلاح  دـیآ و 

.دوش یم  راکشآ  يرهاظ  یّسح  بلق  نیا  رد  یئرمان 

تبـسانم ود  نآ  نیب  هک  اریز  دـتفا  یم  شپت  هب  دوـش و  یم  ناـشیرپ  مه  ینامـسج  بـلق  نـیا  دـبای  یم  هار  لد  هـب  سرت  یتـقو  ًـالثم 
.تسه يدیدش 
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یم نایامن  یناویح  حور  رد  هودنا ، عقوم  ندش  هدرـشف  یگتفرگ و  یـشوخ و  تقو  رد  نتفکـش  طاسبنا و  لیبق  زا  نآ  راثآ  هک  نانچ 
.دوش

باتع و باطخ و  دروم  دـننک و  یم  ریبعت  ناسنا  ای  سفن  اـی  حور  هب  نآ  زا  هک  تسین  یناـحور  یناـّبر  هفیطل  نآ  دوخ  لد ؛ نیا  سپ 
هفیطل نآ  دّرجت  هبترم  دـشاب و  یم  هطـساو  يّداـم  بلق  نیا  یناـّبر و  هفیطل  نآ  نیب  هک  تسا  يوـنعم  بلق  نیا  هکلب  تـسا ، فـیلکت 

.تسین مه  يّدام  هبترم  رد  درادن و  ار  ینّابر 

رد هک  بلق  کی  تسا : هنوگراهچ  رب  اه  بلق  : » دـندومرف هک  تسا  نیمه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  فیرـش  ثیدـح  زا  دوصقم  ارهاظ  و 
.تسا هتفای  تاجن  دورب  ایند  زا  نامیا  لاح  هب  رگا  ددرگ و  یم  هابت  دریمب  قافن  لاح  هب  نآ  بحاص  هاگره  تسا ، ناـمیا  قاـفن و  نآ 
كانبات بلق  کـی  .تسا و  قفاـنم  بلق  نآ  تسا و  هدروخ  رهم  بلق  کـی  .تسا و  كرـشم  بلق  نآ  تسا و  هنوگژاو  بلق  کـی  و 

یم ساپـس  دنک  اطع  یتبهوم  وا  هب  ادخ  هاگره  تسا  نشور  نآ  رد  یغارچ  ناسب  هک  دـشاب  یم  نمؤم  بلق  نآ  تسا و  هیاریپ  نودـب 
.(1)« دنک یم  ربص  دیامن  شیالتبم  هاگره  دیوگ و 

مامت رد  نآ  طـسوت  یـسدق  حور  تاروتـسد  هک  نیا  تهج  زا  دـیاش   (2) .دنا هدـناوخ  اضعا  هدـنامرف  ار  بلق  يرگید  ثیدـح  رد  و 
.دوش یم  ارجا  ندب  ياضعا 

هدومرف ریبعت  فرظ  هب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هک  تسا  بلق  نیمه  یمدآ  ياـه  تلاـح  ریاـس  هدارا و  شیاـمن  لـحم  و 
(3) .دنا

شیامن زکرم  بلق  هک  نیا  بلق و  اب  نآ  يونعم  طابترا  لاصتا و  رطاخ  هب  دننک  ریبعت  بلق  هژاو  اب  مه  دّرجم  حور  زا  هک  تسین  دـیعب 
.تسا نآ  ماکحا  راثآ و 

ضرم يانعم  تقیقح 

یم رداص  ندـب  زکارم  زا  هک  دوش  یم  ییاـهراک  رد  لـالتخا  شیادـیپ  ببـس  هک  تسا  یتلاـح  ضرم ؛ نارّـسفم : زا  یـضعب  هتفگ  هب 
(4) .ددرگ

لادتعا ّدح  زا  ندش  نوریب  لامعا و  راثآ  رد  لالتخا  هیام  هک  یتلاح  رگید : ریبعت  هب  و 
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.تسا

بولطم ییاـنیب  زا  هک  تسا  يا  هضراـع  شیادـیپ  مشچ  ضرم  ًـالثم  تسا ، نآ  ياـه  یگژیو  اـب  قباـطم  وضع  ره  ضرم  لاـح  ره  هب 
.دشاب هدشن  فیعض  ییانیب  هک  دنچره  دوش  یم  نآ  یتحاران  درد و  ببس  ای  دنک  یم  يریگولج 

.دبای لالتخا  نآ  ِكاسما  ای  عفد  ای  مضه  يورین  ای  دوش  راچد  رازآ  درد و  هب  هدعم  هک  تسا  نآ  هدعم  يرامیب  و 

يرامیب دوش  جراخ  لادـتعا  ّدـح  نآ  زا  نوچ  درک و  رّوصت  ناوت  یم  تمالـس  تلاح  رد  ار  ناـسنا  ندـب  يازجا  زا  کـیره  نیارباـنب 
.تسا

ياضعا هب  تلاح  نیا  هک  تسناد  دیهاوخ  تسا _  لادتعا  ّدح  زا  وضع  ره  ندـش  نوریب  هک  دـش _  مولعم  ضرم  تقیقح  هک  نونکا 
یتلاح نآ  ره  ضرم ؛  : » هدـش لقن  سراف  نبا  زا  هک  نانچ  دوش ، یم  مه  ناـسنا  رگید  يازجا  لـماش  هکلب  درادـن ، صاـصتخا  یّـسح 

(1) «. یهاتوک ای  قافن  ای  ّتلع  زا  دوش  جراخ  تّحص  تلاح  زا  نآ  ببس  هب  ناسنا  هک  تسا 

نیا هتبلا  . (2)« تسا ییانیب  ندش  مک  مشچ  ضرم  و  اضعا ؛ رد  یتسس  ندب  رد  ضرم  و  قح ؛ زا  یتسـس  لد : رد  يرامیب  : » دنا هتفگ  و 
.تسین اه  يرامیب  ماسقا  همه  فیرعت 

بلق ياه  بیسآ  اه و  يرامیب 

و تسا ؛ نآ  راثآ  ای  اهراک  یگتفشآ  هیام  هک  تسا  یتلاح  نامه  بلق  يرامیب  تفگ : دیاب  يرامیب ، يانعم  تقیقح و  حیضوت  زا  سپ 
لصاح و لد  يارب  يرگید  ياه  تلاـح  نآ  رثا  رب  درب و  یم  نوریب  یعیبط  یلـصا و  ّتیعقوم  ّتیعـضو و  زا  ار  لد  هک  تسا  یبیـسآ 

: هلمج زا  ددرگ ، یم  رادیدپ 

هنوگ هب  دـنز ، یم  زاب  رـس  اهنآ  قیدـصت  زا  نقتم ، مکحم و  لیالد  دوجو  اب  هک  دوش  یم  قیاقح  كرد  لوبق و  زا  عنام  هک  یتلاح  ( 1
رد روکذـم  ضرم  دـننک و  یم  ریبعت  قافن  کش و  هب  نآ  زا  هک  تسا  یلدروک  ناـمه  نیا  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شنیب  هک  يا 

.تسا هدش  ریسفت  نآ  هب  .تسا  یّیصاخ ]  ] يرامیب اهنآ  ياه  لد  رد  ٌضَرَم ؛» ْمِِهبُوُلق  یف  : » همیرک هیآ 

ترطف و ساسارب  دوب  راوازس  هک  تسا  ییاج  رد  يداقتعا  یب  کش و  يرامیب  هک  اریز 
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.دریذپب ار  تقیقح  دوش و  دقتعم  نآ  هب  بلق ، تمالس 

يریذـپریثأت زا  عنام  هک  یلد  گنـس  تواسق و  تلاح  دـننام  تسا ، نآ  یـضتقم  دراوم  رد  نداد  ناشن  شنکاو  زا  عنام  هک  یتلاح  ( 2
.دشاب یم  زردنا  دنپ و  ربارب  رد 

.تسا لد  ییاونشان  يرامیب  نیا  .دنرادن  ریثأت  نآ  رد  اهادص  هک  تسا  ینامسج  ییاونش  نداتفا  راک  زا  هیبش  تلاح  نیا 

دننام .دنرادن  جورخ  دورو و  نآ  هب  دـندش  یم  جراخ  نآ  زا  دراو و  لد  رد  هک  يروما  نآ ؛ رثا  رب  هک  لد ، رب  ندروخ  رهم  تلاح  ( 3
.تسا نآ  بسانم  عفد  فرص و  اذغ و  دورو  زا  عنام  هک  ندب  رد  هدعم  يرامیب 

ناگدنب هب  تبـسن  دـسح  هنیک و  ضغب و  دـننام  دوش ، یم  ضراع  لد  رب  یعیبطریغ  ياه  تلاح  رثا  رب  هک  ییاه  یتحاران  اهدرد و  ( 4
یگتسباو زا  لد  یلـصا  تعیبط  هک  اریز  دریگ ، یم  تأشن  نآ  ترـسح  مغ و  ایند و  هب  یگتـسبلد  تهج  زا  اه  تلاح  هنوگ  نیا  .ادخ 

.تسا رانکرب  ایند  هب  دیدش 

.دنوش یم  درد  راچد  ندب  نوریب  ياه  هبرض  زا  ندید  بیسآ  ای  جازم  لالتخا  ببس  هب  ندب  ياضعا  هک  روط  نامه 

تمالـس لاح  رد  هاگره  لد  هک  اریز  ددرگ ، راچد  طیرفت  طارفا و  هب  جراخ و  لادـتعا  ّدـح  زا  لد  مرـش ، ای  سرت  اـی  مشخ  عقوم  ( 5
یگنـشت یگنـسرگ و  ماگنه  یناشیرپ  یگتفـشآ و  تلاح  ندـب : رد  نآ  لاثم  .دراد  رارق  لادـتعا  تلاـح  هب  يدراوم  نینچ  رد  دـشاب ،

.تسا

يرورضریغ یفاضا و  روما  هب  هقالع  دننام  دشاب ، هتشاد  لیامت  اهنآ  هب  تسین  هتسیاش  لد  يارب  هک  بسانمان  روما  هب  تبغر  لیم و  ( 6
...و ماقم  لوپ و  لثم  ایند  يرابتعا  ای 

نویفا لاغز و  ندروخ و  لِگ  نوچمه  تسا ، رابنایز  ياه  یندیـشون  اه و  یکاروخ  هب  هقـالع  اهتـشا و  ندـب : رد  يراـمیب  نینچ  ریظن 
.دشاب هداتفا  طیرفت  طارفا و  هب  هدش و  جراخ  ندروخ  هزیرغ  لادتعا  زرم  زا  هک  ...و 

رامیب تسا ، رابنایز  روما  نآ  هب  هقالع  شیازفا  يرامیب و  دـیدشت  ببـس  ...و  ندیـشک  نویفا  ندروخ و  لِگ  رارکت  هک  هنوگ  ناـمه  و 
.دوش یم  رتشیب  ایند  هب  ش.تبغر  لیم و  دبای و  یم  شیازفا  شا  هقالع  زور  هب  زور  دنک  یم  ذوفن  شلد  رد  ایند  هب  هقالع  هک  یلد 

، دوش یم  خلت  وا  ماک  رد  هکلب  دبای  یمن  ار  ینیریش  هزم  هک  يّدح  هب  هقیاذ ، رییغت  ( 7
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.دشاب هدش  هتفرگ  نآ  زا  دنوادخ  اب  تاجانم  ینیریش  هک  یلد  دننام 

.دروخ یم  مه  رب  شا  هقیاذ  لداعت  تسا و  خلت  وا  ماک  رد  ینیریش  هدرک ، هبلغ  شجازم  رب  ارفص  هک  یسک  ندب : رد  نآ  لاثم 

رثا رب  هک  تسا  یناور  يرکف و  ضارما  زا  یـضعب  ینامـسج : ياه  يرامیب  رد  نآ  لاثم  وا ، ّصاخ  ناگدنب  ادخ و  اب  نتفرگن  سنُا  ( 8
نامه تسا ، نارگید  اب  نتفرگ  سنا  ناسنا  تعیبط  هک  نیا  اـب  دـهد ، یم  تسد  صخـش  هب  يزیرگ  مدرم  يریگ و  هشوگ  تلاـح  نآ 

.دریگ یم  سنا  ادخ  يایلوا  ادخ و  اب  ملاس  بلق  هک  روط 

یم مادقا  شیوخ  تعفنم  تحلصم و  فالخرب  صخش  هک  يا  هنوگ  هب  يراکتسرد ، يدنمـشوه و  تلاح  تفـص و  ندش  بلـس  ( 9
.دهد یم  صیخشت  ار  دوخ  ررض  عفن و  هک  یلاح  رد  دیامن ، یمن  زیهرپ  تسوا  نایز  هب  هک  يراک  زا  دنک و 

هک یسک  هکلب  ددنب ، یمن  راک  هب  ار  اهنآ  دراد  هدیقع  عرش  هب  هک  نیا  اب  تسین و  هدیدنسپ  مالسا  سّدقم  عرـش  رد  هک  یلامعا  دننام 
یلمع هب  دسر  هچ  ات   ] دنکن اهر  ددنب و  راک  هب  ار  نآ  تسیاب  یم  تسا  یعرش  نیزاوم  قباطم  حیحـص و  لمع  کی  دهد  یم  لامتحا 

زا دـنک و  یمن  یـشوپ  مشچ  یلاـمتحا  تعفنم  زا  یّتح  نوزوم  ملاـس و  تعیبـط  هک  اریز  تسا ،] یعرـش  مکح  دـناد  یم  نیقی  هب  هک 
دنهدب لامتحا  هاگره  هک  تسا  دوجوم  هزیرغ  نیا  مه  نایاپراهچ  تاناویح و  رد  یّتح  دیامن ، یم  زیهرپ  دزیرگ و  یم  یلامتحا  ررض 
.دنزیرگ یم  دنوش و  یم  رود  تسه  هدنرد  تاناویح  دنهدب  لامتحا  رگا  دنروآ و  یم  يور  لحم  نآ  هب  تسه  یهاگارچ  ییاج  رد 

نآ زا  رتدـیدش  تلاح  نیا  هکلب  تسا ، يرهاظ  يدرخبان  شاعم  ریبدـت  نتـشادن  هک  روط  نامه  تسا ، ینطاب  يدرخبان  تلاـح  نیا  و 
؛(1) ٌهیفَس ِرمَخلا  ُبراش  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  تهج  نیدب  دهد ، یم  ماجنا  ار  يراکرطخ  ررـض و  لامتحا  ای  ملع  اب  هک  ارچ  تسا ،

.تسا يدرخبان  هیفس و  صخش  راسگیم  ینعی 

هب لاـح  نیا  اـب  تسین ، ادـخ  زج  نآ  هدـنرادزاب  ناـسر و  يزور  دراد  هدـیقع  هک  یـسک  دـننام  دروم ، یب  اـجبان و  دـیما  سرت و  ( 10
.دراد میب  ادخ  ریغ  زا  ددنب و  یم  دیما  يرگید 

ییاهزیچ زا  هک  تسا  یگناوید  ياه  هنوگ  زا  یضعب  یندب ] يرامیب  رد   ] نآ لاثم 
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.تسا دروم  یب  هک  دنراد  تشحو  ییاهزیچ  زا  هک  ییایلوخیلام  يرامیب  ماسقا  یضعب  دننام  درادن و  سرت  هک  دنسرت  یم 

.تسا تعاجش  یلد و  مک  ياه  تلاح  لباقم  رد  تلاح  نیا  دیسرت و  تسیاب  یم  هک  يدراوم  رد  یکاب  یب  تلاح  ( 11

زا لاح  نیا  اب  تسا  هدینش  ار  قح  ترضح  يایربک  لالج و  رفیک و  ماقتنا و  تافص  دراد و  رواب  ار  ملاع  راگدرورپ  هک  یـسک  دننام 
.دوش یم  كانمیب  تدـش  هب  دربب  ار  شلاوما  دـهاوخ  یم  هدز و  نوخیبش  شا  هناخ  هب  يدزد  دـهد  لامتحا  رگا  اما  دـسرت  یمن  ادـخ 

.دنک یم  رذح  دسرت و  یم  رتشیب  رایسب  شراگدرورپ  رفیک  زا  دشاب  یقاب  تسرد  ملاس و  ترطف  رب  ناسنا  لد  هاگره  اریز 

هک يا  هنوگ  هب  دـهد  یم  تسد  اهنآ  هب  یکاب  یب  هک  تسا  تاقوا  یـضعب  رد  تسم  دارفا  تلاح  يرهاظ : ياه  يرامیب  رد  نآ  لاـثم 
ياهراک رب  تأرج  ییوخ و  هدنرد  ببس  هک  نونج  ماسقا  یضعب  لثم  دننک و  یم  مادقا  كانرطخ  ياهراک  هب  تشحو  سرت و  نودب 

.دوش یم  رابنایز 

دشابن ادخ  هب  شدیما  هک  یسک  نیاربانب  تسا ، ناگمه  لاح  لماش  شناسحا  تسا و  یقیقح  معنم  هک  دنوادخ  هب  نتـشادن  دیما  ( 12
.تسا رامیب  شبلق 

يرامیب اهدرد و  دننک و  یم  ناسحا  وا  رب  هچره  هک  تسا  ینادرگرس  ناریح و  صخـش  ینامـسج : ياه  يرامیب  رد  تلاح  نیا  لاثم 
.دوشن لصاح  وا  رد  دیما  تساوخرد و  تلاح  زگره  دنزاس  رود  وا  زا  ار  اه 

ام یلو  دـنوش ، یم  راودـیما  دـنک  یم  تبظاوم  ار  اهنآ  ياه  هقوذآ  هفولع و  هک  یـسک  هب  راوخ  فلع  نایاپراهچ  یتح  هک  یلاـح  رد 
كاروخ و رد  وا  هدرتسگ  ناوخ  زا  هراومه  میا و  هدوبن  مورحم  ناـمراگدرورپ  ناوارف  ناـسحا  تمعن و  زا  تقو  چـیه  هک  اـه  ناـسنا 

یلع نانمؤمریما  هک  تسا  نانچ  اه  لد  تسین و  نایامن  ام  دوجو  رد  هناـصلاخ  هناـقداص و  دـیما  نآ  میتسه ، رادروخرب  ...و  كاـشوپ 
زا اــه  لد  سپ  »(1) ؛ اهِرامـضم ِریغ  یف  ٌهکلاس  اهِدـشُر ، ْنَع  ٌهیهال  اـهِّظح ، ْنَع  ٌهیـساق  ُبوقلاـف  : » تسا هدرک  فیـصوت  مالـسلا  هیلع 

.دنراد تکرح  نتشیوخ  تسرد  ریسم  ریغ  رد  لفاغ و  یبایهر  زا  تخسرس و  شیوخ  هرهب  هب  يراگتسر 
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، تسا لدـتعم  حیحـص و  ترطف  میلـس و  عبط  ياضتقم  فـالخرب  هک  دوش  فوطعم  ییوس  تمـس و  هب  بلق  ینمـشد  یتسود و  ( 13
ادخریغ یتسود  هب  درادن و  تسود  ار  هدومن  وا  هرابرد  ناسحا  عون  همه  دراد و  یگتـسب  وا  هب  شلامک  اقب و  هک  لاعتم  يادـخ  ینعی 

، تسوا هیحان  زا  ررـض  رـش و  هنتف و  هنوگره  هک  ار  ناطیـش  دروآ ، يور  هدومنن  وا  قح  رد  یناسحا  چیه  درادـن و  یتلیـضف  چـیه  هک 
.دشاب وا  زا  يوریپ  هب  راتفر  ناطیش و  اب  شلد  دریگن و  نمشد 

.تسا یلدرامیب  هناشن  یتلاح  نینچ  .دنکن  ادیپ  لیامت  هقالع و  راکوکین  صاخشا  کین و  لاعفا  يونعم و  تالامک  هب  زین 

عبط فالخرب  هک  هزمدب  خلت و  ياهاذـغ  هب  درادـن و  تسود  ار  ذـیذل  معط و  شوخ  ياهاذـغ  هک  یـسک  ندـب : يرامیب  رد  نآ  لاثم 
.دراد تبغر  تسا  میلس 

.دوش یم  راذگاو  ملع  نآ  هب  بلطم  لیصفت  تسا و  قالخا  ملع  هویش  هب  ثحب  هصالخ  نیا 

: مییوگ یم  میدرگ و  یم  زاب  دوخ  یلصا  عوضوم  هب  نونکا 

تسد نانآ  هب  یتلاح  ینعی  دشاب ، هدش  اهنآ  نامیا  نادقف  ببـس  دوب  هتفای  رارقتـسا  نیقفانم  ياه  لد  رد  هک  يرامیب  نآ  تسا  نکمم 
هتخیگنارب لطاب  رب  يراشفاپ  تجاجل و  ینطاب و  راکنا  هب  ار  ناشیاه  لد  اـی  هدرب ، نوریب  قیاـقح  قیدـصت  زا  ار  ناـشیاه  لد  هک  هداد 

هنیک و نوچمه  یبلق  ياه  يرامیب  سپ  تسا ، قیاـقح  شریذـپ  داـیقنا و  میلـست و  ببـس  ناـسنا  یلـصا  ترطف  هک  نآ  لاـح  تسا و 
هیلع ناقفانم  نآ  ياه  هنیـس  : » دنا هدروآ  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  نیقفانم  رد  تیعـضو  نیا  ببـس  دسح  ینمـشد و 

باـتک رد  هدرک و  فیـصوت  دـنوادخ  هک  يروـط  هب  دیـشوج ، یم  مشخ  ضیغ و  هنیک و  زا  ناـنمؤم  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ناش [ نخس و   ] ناهد زا  اهنآ  ینمشد  نیقی  هب  »(1) ؛ رَبْکأ ْمُهُرودُص  یفُْخت  ام  ْمِهِهاوفأ َو  ْنِم  ُءاضْغَبلا  ِتََدب  ْدَق  : » تسا هدومرف  شیوخ 

.تسا رتشیب  دننک  یم  ناهنپ  شیوخ  ياه  هنیس  رد  هچ  نآ  تسا و  نایامن 

.دوب رو  هلعش  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  ناشدسح  شتآ  و 

هضبق ار  ناشیاه  لد  هک  ییاه  سوه  ای  دش  دراو  ناشیاه  لد  رب  هک  یتسس  فعض و  ای 
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مرکا ربمایپ  توبن  شریذـپ  زا  ار  اـهنآ  دوب  هدـش  هریچ  نیقفاـنم  رب  هک  يرـس  هریخ  يدنـسپدوخ و  ربک و  هنـالهاج و  بصعت  هدرک و 
.(1)« تشاد زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هک يا  هنوگ  هب  ددرگ  عنام  لد  رب  قح  ندش  راکشآ  زا  هک  اسب  دوش  یم  عنام  قح  شریذپ  زا  تالاح  تافص و  نیا  هک  روط  نامه  و 
؛ ساسا نیا  رب  .دزاـس  یم  رک  روک و  ار  یمدآ  يزیچ  هب  نتـشاد  هقـالع  هک  اریز  دـنام ، یم  زاـب  قح  صیخـشت  تخانـش و  زا  صخش 

يادـخ هک  نیا  لثم  تسا ، يرامیب  دـیدشت  هیام  هک  دـشاب  يروما  داجیا  تهج  زا  دـناوت  یم  دـنوادخ  يوس  زا  اهنآ  يرامیب  ندوزفا 
ندش نایامن  ببـس  هک  دیـشخب  قنور  ار  شنید  درک و  تیانع  تکوش  تردـق و  ردـق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یلاعت 

.دش راکشآ  لطاب  بصعت  ربک و  زا  اهنآ  یبلق  ياه  تلاح  راثآ  تشگ و  ناقفانم  ینمشد  هنیک و  دسح و 

یم ریثأت  یبلق  ياه  تلاح  اهورین و  همه  فعـض  تدش و  رد  هداد و  رارق  لامعا  رد  دنوادخ  هک  دـشاب  يراثآ  تهج  زا  دـناوت  یم  و 
.دنراذگ

نآ هب  باذع  فیصوت  میلأ و  يانعم 

.دنیوگ یم  غورد  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  كاندرد  یباذع  اهنآ  يارب  و  نوبِذْکَی ؛» اُوناک  امب  ٌمیلأ  ٌباذع  ْمَُهل  «َو 

شیوـخ ناـمیپ  تعیب و  رب  اـم  دـنتفگ : یم  غورد ] هب   ] هک نیا  : » دـندومرف نیـشیپ  تیاور  همادا  رد  مالـسلا  هـیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما 
.(2)« میرادیاپ

ّدج دنیوگ : یم  هدـننک  شـشوک  رد  هک  نانچ  دـشاب ، یم  كاندرد  يانعم  هب  ای  هدـنهدرازآ و  روآدرد  يانعم  هب  اجنیا  رد  مِیلأ  هژاو 
هغلابم باب  زا  ریبعت  نیا  لاح  ره  هب  .دـنک  یم  ساسحا  دریگ  یم  رارق  هجنکـش  دروم  هک  یـسک  ار  درد  تقیقح  رد  مه  اـجنیا  .ُهُّدـج 

یم ار  جـنر  درد و  تیاـهن  هغلاـبم و  روآدرد  هب  نآ  فیـصوت  سپ  تسا ، رازآ  درد و  شا  همزـال  باذـع  هجنکـش و  هک  اریز  تسا ،
.دهد یم  ناشن  ار  يدرخبان  لهج و  رد  هغلابم  هک  ءالهج ، هب  تیلهاج  فیصوت  دننام  دناسر ،

گنهآ مه  تسا ، رتدیدش  نارفاک  باذع  زا  ناقفانم  باذع  هک  دشاب  مه  يرکذت  دیاش 
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شتآ كرد  نیرت  تسپ  رد  ناـقفانم  هک  یتـسار  هب  »(1) ؛ رانلا َنِم  ِلَفْـسألا  ِكْرَّدـلا  یف  َنیِقفانملا  َّنإ  : » دـیامرف یم  هک  رگید  هیآ  اب 
.دنراد ياج  خزود 

.دننک یم  بیذکت  نوبِّذَُـکی ؛»  » لاذ دـیدشت  هب  تئارق  يانبم  رب  اّما  .تسا  نشور  « نوبِذْـکَی : » تئارق ساسارب  هیجوت  حیـضوت و  نیا  و 
دیحوت و هملک  تازجعم و  دنوادخ و  تایآ  دننام  دنـشاب ، هتـشاد  نامیا  اهنآ  هب  دوب  راوازـس  هک  تسا  يروما  بیذـکت  دوصقم  ایوگ 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر 

.نَّیبو َنابو  قَدَص ؛ َقَّدَص و  دننام : دشاب  هدش  هتفرگ  غورد  رد  هغلابم  يانعم  هب  َبَّذک »  » زا هژاو  نیا  هک  دور  یم  لامتحا  هچرگ 

.دندرم رایسب  نایاپراهچ  ینعی : مئاهبلا ؛ تتُِّوم  دننام : دشاب  ترثک  يانعم  هب  ای 

دهاوخ كاندرد  باذع  توبث  ّتلع  رگنایب  همیرک  هیآ  درک و  دهاوخ  تقباطم  « نوبِذْکَی  » رگید تئارق  اب  ریخا  لامتحا  ود  نیاربانب  و 
.دنتسه كرتشم  نارفاک  اب  لد  يرامیب  رد  هک  نآ  زا  دعب  تساهنآ  غورد  هک  دوب 

كاـندرد باذـع  توـبث  ّتلع  ار  غورد  ینطاـب ، رفک  دوـجو  اـب  هک  تسا  غورد  يزیگنا  ترفن  یتـشز و  رب  تلـالد  ریبـعت  نـیا  رد  و 
.دندش قرغ  راچد  ناشناهانگ  يوس  زا  »(2) ؛ اُوقِرْغُأ ْمِِهتائیِطَخ  اّمم  : » همیرک هیآ  ریظن  تسا ، هدرمشرب 

 _ . دشاب رفک  زا  ریغ  ناهانگ  دوصقم  رگا  تسا _  هدرمشرب  اهنآ  ناهانگ  ار  مالسلا  هیلع  حون  موق  ندش  قرغ  ّتلع 

ببـس نیدـب  دنتـشاد و  یگدولآ  مه  غورد  هب  دوب  ناشنامیا  عنام  هک  یلدرامیب  ینورد و  رفک  رب  نوزفا  ناقفانم  نآ  هک  روط  نامه  و 
هب هدرک و  اهر  ار  نامیا  یلـصا  ياه  هخاش  هک  نیا  رب  نوزفا  زین  ناقفانم  نارگ و  هعدخ  ماسقا  ریاس  دـندش ، كاندرد  باذـع  راوازس 

.دنا هتفای  قاقحتسا  ار  يرتشیب  رفیک  كاندرد و  باذع  يراتفر ، یتساران  ییوگغورد و  ببس  هب  دنا ؛ هدیزای  تسد  رفک  ياه  هخاش 

غورد یتشز  بتارم 

عقاو فالخرب  یبلطم  ندومن  وگزاب  نداد و  ربخ  زا  ترابع  غورد )  )= بذک هژاو  هچرگ 
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تسردان و یلمع  زاربا  هنوگره  هکلب  تسین ، دودـحم  عقاو  فالخ  راـتفگ  هب  غورد  یتشز  هک  تفگ  ناوت  یم  یلو  تسا ، تقیقح  و 
.تسا یقالخاریغ  تشز و  دوش ، هداد  ناشن  یتروص  لکش و  ره  هب  یعقاوریغ 

.دراد فعض  تّدش و  تسا و  توافتم  بذک  دراوم  یگدننز  یتشز و  هتبلا 

407 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


نوحلصم نحن  امنا  اولاق  ضرألا  یف  اودسفت  مهل ال  لیق  اذإ  و 

ناقفانم خساپ  داسف و  هرابرد  یشهوژپ 

.میرگ حالصا  طقف  ام  دنیوگ : یم  .دینکن  داسف  نیمز  رد  دوش ؛ هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 

زور نامیپ  هک  یناسک  هب  هاگره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد 
دیزادناین و ههبـش  هب  ار  يادخ  ناگدنب  دوخ ، ینکـش  تعیب  راهظا  اب  ینعی  دینکن ، داسف  نیمز  رد  دـش : یم  هتفگ  دنتـسکش  ار  ریدـغ 

دّمحم نید  ام  هک  ارچ  میرگ ، حالـصا  طقف  ام  دـنتفگ : یم  خـساپ  رد  دـیزاسن ، ناشیرپ  نادرگرـس و  ناشبهذـم  نید و  رد  ار  ناـشیا 
رهاـظ رد  میتـسه ، نادرگرـس  ریحتم و  نید  رد  هکلب  میرادـن ، رواـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ریغ  نید  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

ياه سوه  ساسارب  نطاب  رد  میراد و  یم  مالعا  ار  وا  تعیرش  نید و  شریذپ  هک  میزاس  یم  دونشخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم 
زا مییامن و  یم  دازآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  نید  زا  ار  نامدوخ  میرب و  یم  هرهب  ایند  ياـه  تّذـل  زا  مینک و  یم  راـتفر  شیوخ 
هب وا  ّتیعضو  رگا  میراد و  وربآ  وا  دزن  نونکا  هک  نانچ  میشابن ، نوبز  راوخ و  ایند  رد  ات  مینک  یم  یچیپرس  مالسلا  هیلع  یلع  نامرف 

.(1)« میهد یم  لیوحت  شنانمشد  هب  ار  يو  دروخ  مه 

؟ تسیچ داسف 

يدنمدوس يراوتسا و  تلاح  حالـص : لباقم  رد  .تسا  نآ  ندوبن  دنمدوس  راوتـسا و  يزیچ  ره  رد  داسف : نارـسفم : زا  یخرب  هتفگ  هب 
(2) .تسا

گنج و هک  اریز  تساه ، هنتف  اه و  گنج  نتخیگنارب  نیمز  رد  داسف  : » یضعب هتفگ  هب  و 
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.تسا يویند  ینید و  عفانم  يزرواشک و  روما  مدرم و  راوتسا  تیعضو  ندروخ  مهرب  نیمز و  یهابت  هیام  هنتف 

هیلع ار  اـهنآ  نارفاـک  دزن  ناناملـسم  رارـسا  ياـشفا  اـب  دـندرک و  یم  ییارگ  مه  نارفاـک  اـب  هک  دوب  نینچ  نیمز  رد  ناـقفانم  داـسف  و 
(1) «. دش یم  یهتنم  اهنآ  نایم  يرگ  هنتف  هب  هک  دنتخاس  یم  بیغرت  کیرحت و  ناناملسم 

ربمایپ و یناوتان  هدـنهد  ناشن  نارفاک ، اب  دنتـشاد _ نامیا  هب  رهاظت  هک  ناقفانم _  يراکمه  یهارمه و  زا  تراـبع  داـسف  : » یلوق هب  و 
«. دش یم  اپ  هب  اه  گنج  اه و  هنتف  هجیتنرد  تشاد و  یماو  نانمؤم  رب  ندش  هریچ  عمط  هب  ار  نارفاک  دوب و  ترضح  نآ  نارای 

داسف راک  نیا  و   ] دـندناوخ یم  ارف  مدرم  نایم  ینکفا  ههبـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بیذـکت  هب  ناـهن  رد  ناـقفانم  : » یلوق هب  و 
[«. تسا هدوب  نیمز  رد  ندرک 

یلاعت يادـخ  ینامرفان  هدـش : یهن  نآ  زا  هک  نیمز  رد  ندرک  داسف  زا  دوصقم  : » هدـش لقن  يدـس  هداتق و  نسح و  ساـبع و  نبا  زا  و 
دنزای تسد  اهنآ  هب  مدرم  هاگره  دنک و  یم  میظنت  ار  رشب  راتفر  هک  تسا  ییاه  هطباض  اه و  تنس  یعرـش  تاروتـسد  هک  اریز  تسا 

ظوفحم رگیدکی  زواجت  زا  مدرم  سومان  لام و  ناج و  اذل  دسانـش ، یم  ار  دوخ  هزادنا  دـح و  یـسکره  دور و  یم  نایم  زا  ینمـشد 
.دبای یم  ققحت  نآ  نانکاس  نیمز و  يراوتسا  حالص و  هجیتنرد  دنام و  یم 

یم هتخورفارب  يوس  ره  زا  اه  هنتف  شتآ  دـهد ، نت  شیوخ  ياه  سوه  هب  یـسکره  دـنریگب و  هدـیدان  ار  یهلا  تعیرـش  هاگره  یلو 
ناـشن ار  یـصاخ  داـسف  همیرک  هیآ  هک  اریز  تسناد ، دراوم  نیا  همه  لـماش  ار  هیآ  ناوت  یم  هتبلا  .ددرگ  یم  رادـیدپ  دـسافم  دوش و 

سپ .دنهد  ماجنا  ناوت  تروص  رد  دـشاب  داسف  هیام  هک  يراک  ره  هک  تسین  نهذ  زا  رود  ناقفانم ، تیعـضو  هب  هجوتاب  دـهد و  یمن 
ناشنامیپ دهع و  هلمج  زا  ریدغ و  ینکش  نامیپ  راهظا  دسافم  هلمج  زا  هدش و  دای  روما  اهنآ  دسافم  هلمج  زا  هک  درک  ضرف  ناوت  یم 

اهنآ هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  « نوُِحلْـصُم ُنحن  امَّنإ  : » دـنتفگ یم  هک  ناهاوخریخ  هب  اهنآ  خـساپ  زا  .دـشاب و  تفالخ  بصغ  يارب 
! دنرادن يداسف  چیه  تسا و  یتسرد  حالص و  طقف  ناشراک  دندوب  یعدم 
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گنرین هعدخ و  يور  زا  ای  دنتـسناد ، یمن  داسف  ار  نیملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  ناشرابنایز  ياهراک  ناقفانم  هک  تهج  نیا  زا  دیاش 
.دنوش رکنم  دننک و  یفخم  ناحصان  زا  ار  شیوخ  يراکهبت  داسف و  ات  دندرک  یم  راهظا  ار  نخس  نیا 

ناقفانم ندرک  داسف  یگنوگچ 

تایآ هک   ] مالـسا ردص  ناقفانم  هب  ضحم ، حالـصا  ياعدا  ناگدـنهدرادشه و  یهاوخریخ  نتفریذـپن  نیمز و  رد  ندرک  داسف  کش 
توافتم ناشنطاب  رهاظ و  هک  یناسک  تسا  خـیرات  لوط  رد  ناقفانم  همه  تفـص  نیا  هکلب  تسین ، رـصحنم  تساهنآ ] هب  رظان  هکرابم 

.دشاب یم 

یم لماک  ار  اهنآ  نامیا  مدرم  هک  اریز  دننک  یم  داسف  نیمز  رد  تقیقح  رد  دنهد  یم  ناشن  نمؤم  ار  دوخ  عقاو  فالخرب  هک  یناسک 
اهراک نآ  هک  دننک  یم  نامگ  نینچ  مدرم  دراد ، تریاغم  نامیا  نوئـش  اب  هک  دنز  یم  رـس  اهنآ  زا  ییاهراک  هک  یماگنه  دـنرادنپ و 

دـبای و شهاک  مدرم  رظن  رد  اهراک  نآ  یعرـش  ای  یلقع  یتشز  هک  دوش  یم  ببـس  ای  دـنز  یمن  ررـض  نید  هب  ای  تسا  نید  ساسارب 
ياه نییآ  اهدنپ و  قحان و  هب  مکح  عرـش و  فالخ  ياهاوتف  .دنیامن  مادـقا  هباشم  ياهراتفر  ای  تسردان  ياهراک  نآ  ماجنا  هب  مدرم 

دـشاب یم  عقاو  اب  قباطم  تسرد و  روما  نیا  هک  دنتفریذپ  اهنآ ، بناج  هب  قح  هتـسارآ و  رهاظ  ندید  اب  مدرم  رداص و  نانیا  هک  لطاب 
ناراب و لوزن  عنم  هیام  اـهراک  نیا  زا  یخرب  .دـیدرگ و  نیمز  رد  داـسف  ببـس  دـندومن و  دـساف  ار  مدرم  نید  هماـنرب  بیترت  نیدـب  و 

ببس ادخ ، صلخم  ناگدنب  هب  تبسن  اهنآ  ندیزرو  دسح  زین  .تسا  هدش  حیرصت  تایاور  رد  هک  نانچ  تسا ، نیمز  تاکرب  شهاک 
یم هکلب  دـش ، یهتنم  داسف  هب  مه  تهج  نیا  زا  تسا و  هدوب  ناشمالک  شریذـپ  زا  مدرم  نتـشادزاب  ناشیا و  نیهوت  ریقحت و  رازآ و 

ربارب رد  دندرک و  یم  رهاظت  لمع  ملع و  هب  هک  تسا  ینازابلغد  نیا  هب  دنتـسم  هداد  خر  مالـسا  رد  هک  يدـسافم  هدـمع  تفگ  ناوت 
.دنا هدوب  حالصا  یعّدم  دندومن و  یم  دروخرب  تدش  هب  ناهاوخریخ  زردنا  دنپ و 

گنس رب  نینهآ  خیم  دورن 

زا لد  نیمز  هکلب  تسین  هتسیاش  مه  بلق  نیمز  ندیشک  داسف  هب  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
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.تسا رترابنایز  یسب  نآ  داسف  رت و  خارف  لِگ  نیمز 

ریوزت هب  ای  دوش ؛ یم  ینید  تاماقم  قحان  ياعدا  راهظا و  بجوم  هک  تسا  ییاه  هزیگنا  زا  يوریپ  لد  نیمز  داسف  لـلع  نیرت  مهم  و 
.دنکن دییأت  ار  نآ  شلد  هک  دهد  ناشن  دوخ  زا  یتلاح  يراکبیرف  و 

درادب زاب  ار  اهنآ  لد  داسف  زا  دیامن و  تحیصن  ار  نانآ  یهاوخریخ  صخـش  هاگره  دنا ، هدرک  دساف  ار  لد  نیمز  هک  دارفا  هنوگ  نیا 
فالخرب دـنهد ، یم  هولج  یعقاو  حلـصم  ار  ناشدوخ  دـننک و  یم  تفلاخم  وا  اـب  تدـش  هب  دـناوخ ، ارف  يراکتـسرد  حالـص و  هب  و 

دیدش اهنآ  لد  يرامیب  رگا  دنریگ و  یم  رارق  ریثأت  تحت  زردنا  هظعوم و  ندینش  اب  اسب  هک  دنتـسین  ینید  تاماقم  یعدم  هک  یناسک 
هلیح و هب  ات  دنتـسین  نیا  رکف  هب  هک  ارچ  دنروآ ، یمن  رامـش  هب  یعقاو  حلـصم  ار  نتـشیوخ  لقادح  ای  دنریذپ  یم  ار  تحیـصن  دشابن 

.دنوش یعدم  ار  ینید  تاماقم  گنرین 

.تسا يراج  يدارفا  نینچ  رد  هدش  لقن  هیآ  نیا  رد  ناقفانم  هب  عجار  هک  یباوج  لاؤس و  نیاربانب 
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نوملعی نکلو ال  ءاهفسلا  مه  مهنإ  الأ  ءاهفسلا  نماء  امک  نمؤنأ  اولاق  سانلا  نماء  امک  اونماء  مهل  لیق  اذإ  و 

ناقفانم يرگداسف  دیکأت 

.دننک یمن  ساسحا  دوخ  یلو  دننادسفم  نامه  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ 

نامه اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ  َنوُدِسفملا ؛» ُمُه  مهَّنإ  الأ  : »» تسا هدمآ  نیـشیپ  ثیدـح  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد 
.دنهد یم  ماجنا  ناشدوخ  هب  تبسن  هک  يراتفر  هب  دننادسفم ،

، دزادرپ یم  اهنآ  تنعل  هب  ترـضح  نآ  دـهد و  یم  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  هب  ار  ناـنآ  ییورود  قاـفن و  یلاـعت ، يادـخ 
یم قافن  نانآ  اـب  دـنرادنپ  یم  هک  ارچ  دـنرادن  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  مه  نینمؤم  نانمـشد  .دـنک  یم  رما  اـهنآ  تنعل  هب  زین  ار  ناناملـسم 

دروم دنبای و  یمن  يرابتعا  ناکرشم  نارفاک و  دزن  سپ  دننک ، یم  قافن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  اب  هک  روط  نامه  دنزرو 
.(1)« دنتسین مه  ناشیا  نانیمطا 

دنتـسه رگداسف  یلک  روط  هب  اهنآ  هدـش و  دای  ثیدـح  نیا  رد  هنومن  باب  زا  ناشدوخ  ياهراک  هب  تبـسن  داسف  هک  دور  یم  لامتحا 
.رگید مدرم  هب  تبسن  هاوخ  ناشدوخ و  هب  تبسن  هاوخ 

لاعتم يادـخ  لباقم ؛ رد  دـندناوخ ، یم  رگ  حالـصا  طقف  ار  ناشدوخ  هک  تساهنآ  ياعدا  بیذـکت  در و  نیرتاـسر  نیرتهب و  نیا  و 
نکلو ال  » هلمج تسا و  هفرعم  نودسفملا  دیکأت و  يارب  َّنإ » الأ ، : » ياه هژاو  هک  دنک  یم  تابثا  هغلابم  دییأت و  اب  ار  اهنآ  قلطم  داسف 

ندش میلست  ندروآ و  نامیا  رد  اهنآ  ترخآ  ایند و  تحلصم  هک  اریز  دشاب  یم  ناشراک  حالص  زا  اهنآ  يربخ  یب  زا  ناشن  نورعشی »
ار دوخ  راک  حالص  رگا  تسا  هدوب  تعیب  هب  يدنبیاپ  و 
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.دندرک یم  كرد  دنتسناد و  یم 

.تشذگ هک  یحیضوت  اب  تسا  يراج  دنشاب  هتشاد  یتافص  نینچ  هک  يرگید  نامدرم  دروم  رد  تلاح  نیمه 
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تهافس سان و  نامیا و  هرابرد  یشهوژپ 

ناهیفـس هک  روط  نامه  ایآ  دنیوگ : خـساپ  رد  دـنا  هدروآ  نامیا  نامدرم  هک  هنوگ  نامه  دـیروایب  نامیا  دوش  هتفگ  نانآ  هب  هاگره  و 
.دنناد یمن  یلو  دنتسه  ناهیفس  نامه  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  میروایب ! نامیا  زین  ام  دندروآ  نامیا 

ناـنمؤم ینعی  دـش _  یم  هتفگ  نانکـش  تعیب  نیا  هـب  هاـگره  و  : » دـندومرف هـک  هدـمآ  تـیاور  مالـسلا  هـیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  زا 
یلع هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دنتفگ _  یم  اهنآ  هب  رامع  رذوبا و  دادقم و  ناملـس و  نوچمه  راکوکین  شیدناریخ و 

نامیا ربمایپ  نیا  هب  سپ  تسا ، هدرپس  يو  هب  ار  ایند  نید و  حلاصم  یمامت  هداد و  رارق  شیوخ  ياج  رد  ار  وا  ربمایپ  هک  مالـسلا  هیلع 
رذوبا و دادقم و  ناملـس و  دننام  نامدرم  هک  روط  نامه  دـینک  يربنامرف  نطاب  رد  رهاظ و  رد  دیـشاب و  میلـست  ماما  نیا  هب  دـیروایب و 

.دندروآ نامیا  رامع ،

تأرج و نآ  هک  اریز  ناـنمؤم  نیا  هن  دـنتخاس  یم  شاـف  اـهنآ  يارب  ار  شیوخ  زار  هک  یناـسک  هب  نخـس ، نیا  هب  خـساپ  رد  ناـقفانم 
فعضتسم و دارفا  ناقفانم و  زا  دوخ  قوثو  دروم  ناگتسب  اب  یلو  دننک  وگزاب  ینانخس  نینچ  نانمؤم  نیا  هب  هک  دنتـشادن  ار  تراسج 
هک اریز  دوب  وا  نارای  ناملـس و  ناشدوصقم  « ُءاهَفُّسلا َنَمآ  امک  ُنِمُْؤنأ  : » دـنتفگ یم  دنتـشاد  نانیمطا  ناـنآ  يرادزار  هب  هک  یناـنمؤم 

هیلع یلع  ناتـسود  اب  ندرک  یتسود  يارب  هتـشاد و  لماک  تعاطا  هناصلاخ و  تّدوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هب  تبـسن  ناـشیا 
ار ناشیا  شنانمشد  تسسگ ، مه  زا  ربمایپ  راک  هتشر  هاگره  ناقفانم ] معز  هب   ] ات دنتشارفارب  تماق  شنانمشد  اب  ینمشد  مالسلا و 
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.دنربب نایم  زا  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  نافلاخم  نارادمامز و  دننکش و  مهرد 

یم هیفـس  نادان و  دـنا  هداد  رارق  ربمایپ  نانمـشد  تسد  هب  يدوبان  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  نیا  ببـس  هب  نیتسار  ناـنمؤم  هورگ  ینعی :
.دنشاب

ربمایپ راک  رد  هک  دنتـسه  يأر  تسـس  زغم و  کبـس  نانیا  ینعی  نومَْلعَی ؛» ْنِکلَو ال  ُءاـهَفُّسلا  مه  مُهَّنإ  ـالأ  : » دومرف ّلـجوّزع  يادـخ 
هب ایند  نید و  روما  زا  هچره  هک  دننادب  نآ  هطـساو  هب  دنـسانشب و  ار  ترـضح  نآ  توبن  ات  دنا  هدوبن  رگن  فرژ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تقد لاعتم  يادخ  ياه  تجح  لیالد و  رد  هک  ببـس  نیدب  تسا و  هدوب  اج  هب  تسرد و  هدرک  راذگاو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
يوس زا  شترـضح  نافلاخم  زا  يوس و  کی  زا  شیافواب  نارای  ربمایپ و  زا  ساره  سرت و  دـنتفر و  ورف  ینادان  لـهج و  رد  دـندرکن ،

یم هابت  وا  هارمه  اهنآ  دروخ و  یم  تسکـش  دـنک و  یم  طوقـس  کیمادـک  دـندوبن  نمیا  هک  يروط  هب  تفرگ ، ارف  ار  ناشیا  رگید ،
.دندرگ

نارفاک ریاس  دوهی و  تبحم  زا  هن  دندرب و  هرهب  نانمؤم  تبحم  زا  هن  ناشقافن  ببـس  هب  هک  اریز  دندوب  درخبان  هیفـس و  دوخ  اهنآ  سپ 
هیلع یلع  شردارب  تیالو  ترضح و  نآ  زا  هک  دندرک  یم  دومناو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  ربارب  رد  اهنآ  دنتفرگ ، هجیتن 

ینمشد نایبصان  دوهی و  ربارب  رد  اّما  دنتخاس ، یم  راکشآ  ار  دوخ  ینمشد  نایبصان  دوهی و  زا  ناشنانمـشد  اب  دنراد و  يوریپ  مالـسلا 
.(1)« دنتشاد یم  راهظا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب 

؟ دننایک مدرم )  )= سان زا  دوصقم 

لوزن و دروم  نایب  دـعب ، لبق و  تایآ  یخرب  هیآ و  نیا  ریـسفت  رد  نانکـش  تعیب  صوصخ  زا  ندرک  دای  دراد  لامتحا  دـیوگ : فلؤم 
تایآ میا ، هداد  حیـضوت  باتک  تامدقم  رد  هک  يا  هدعاق  قبط  دنچره  دشاب ، ناقفانم  نآ  صوصخ  رد  تایآ  ندمآ  دورف  رب  دـیکأت 

.دبای یم  نایرج  مه  ناشیا  ریغ  دروم  رد 

تیـالو ندرک  هضرع  نتـساوخ و  تعیب  ماـگنه  ناـشیا  دروم  رد  تاـیآ  قیبطت  لـیوأت و  روآداـی  قوف  تیاور  هک  نیا  رگید  لاـمتحا 
.تسا هدش  دراو  اهنآ  نأش  رد  تایآ  هک  تسا  یناقفانم  اب  ناشیا  ندوب  ناسمه  تابثا  دشاب و  نانآ  رب  نانمؤمریما 

ار ناقفانم  داسف  زا  نتشادزاب  رکنم و  زا  یهن  اب  یهاگ  شیدناریخ  نایوگدنپ  ایوگ 
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، نیتسار ناـنمؤم  زا  يوریپ  ینعی  رترب  هویـش  هب  توعد  تسرد و  هار  نداد  ناـشن  فورعم و  هب  رما  اـب  یهاـگ  و  دـنا ؛ هدرک  تحیـصن 
هجرد تیاـهن  هب  دوـخ  هک  ارچ  دـندومن  مهتم  يدرخباـن  تهافـس و  هـب  ار  شیدـناریخ  دارفا  ناـقفانم ؛ اـما  دـنتفگ ، زردـنا  ار  ناـشیا 

.دنتشاد رارق  يدرخبان 

دارفا ناراکهبت و  نارجاف و  نالهاج و  جـنر  ریقحت و  نیهوت و  زا  هک  تسا  لامک  لها  نانمؤم و  املع و  رطاخ  یّلـست  هیام  هیآ  نیا  و 
نامیا هیبش  ینامیا  هب  ار  ناقفانم  هک  هدوب  نیا  ناگدـننک  تحیـصن  فدـه  هک  تسین  دـیعب  .دـنوشن و  ناشیرپ  هتفـشآ و  لامک ، دـقاف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سان : زا  دوصقم  نیاربانب  .دـنزیگنارب  دـنا ] هدرک  ریبعت  سان  هژاو  هب  ناشیا  زا  هک   ] صاخ نامدرم 
.دنا هدروآ  نامیا  لد  نابز و  هب  هک  تیناسنا  رد  لماک  ای  دوهعم  نّیعم و  نامدرم  ینعی  دشاب ، یم  ترضح  نآ  ناهارمه 

سان هیبش  نامنایعیـش  و  مدرم )  )= سان مییام  ینعی :  (1) .سانسَن سانلا  ریاس  سانلا و  هابـشا  اُنتَعیـش  سانلا و  ُنَحن  هدمآ : ثیدح  رد  و 
.دنتسه یلایخ ] تادوجوم   ] سانسن نامدرم  هیقب  دنشاب و  یم 

(2) .تسا هدش  ریسفت  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هب  سان  هژاو  زین  تایآ  زا  یضعب  رد 

هراشا ناشیا  هویش  هب  ندرک  ادتقا  نانآ و  هب  نتفای  تهابـش  ادخ و  يایلوا  زا  يوریپ  تیالو و  شریذپ  هب  همیرک  هیآ  رد  دیاش  نیاربانب 
.دشاب

، دنا هدروآ  نامیا  سپـس  دنتـشاد و  ار  باتک  لها  نییآ  هک  دنـشاب  وا  لاثما  مالـس و  نب  هّللادبع  سان ، زا  دوصقم  هک  نیا  لامتحا  اما 
یم هک  تسا  همیرک  هیآ  رظن  دروم  ...و  تیالو  تلاسر و  دیحوت و  شریذپ  زا  نامیا _  بتارم  یمامت  .درادن و  ینـشور  هیجوت  چـیه 

، تشذگ نامیا  يانعم  حرش  رد  هک  نانچ  درک ، لمع  هناصلاخ  اهنآ  ساسارب  دوب و  مزتلم  اهنآ  هب  تشاد و  رواب  ار  قیاقح  نآ  تسیاب 
دـشاب و نیتسار  نامدرم  نآ  نامیا  دـننامه  هباشم و  هک  تسا  ینامیا  هب  توعد  تسا و  دوجوم  هب  هّبـشم  رد  نوئـش  نآ  همه  هک  اریز 
هک اریز  تسا ، ناشیا  زا  يریذـپوگلا  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  زا  يوریپ  هب  توعد  صوصخ  هب  نامیا  هب  رگتوعد  حـصان  ره  مایپ  نیا 

همه رد  ناشیا  ربارب  رد  ندوب  میلست  نانآ و  زا  ینطاب  يرهاظ و  يوریپ 
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دنـشاب و یم  نامیا  نید و  رترب  يوگلا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نوچ  تسا ، نامیا  ياه  هخاـش  اـه و  هبعـش  یماـمت  رب  لمتـشم  بتارم ،
.تسا نامیا  يالاو  تاجرد  هب  ندیسر  هیام  ناشیا ، زا  تساک  مک و  یب  يوریپ 

یعقاو ناهیفس  تهافس و  يانعم 

ناگدـننک تحیـصن  هب  هیآ  رهاظ  دانتـسا  هب  ای  دـنتفگ ، دوخ  نارای  هب  تیاور _  قبط  دـندش _  عقاو  تحیـصن  دروم  هک  یناـسک  اـما 
! میروایب نامیا  زین  ام  دندروآ  نامیا  ناهیفس  هک  روط  نامه  ایآ  ءاهفسلا ؛» َنَمآ  امک  ُنمؤنأ  : » دنتشاد راهظا  هنایفخم 

زابرـس ناشیا  یهارمه  يوریپ و  زا  دـنداد و  تبـسن  تهافـس  هب  ار  نانمؤم  .تسا  يرکف  هتوک  يدرخبان و  يزغم و  کبـس  تهاـفس :
.دیامن تفلاخم  نانمؤم  اب  نید  بتارم  زا  کیره  رد  هک  تسا  یسک  ره  درگش  نیا  .دندز و 

هک اریز  دندرمش ، یم  هیفس  ار  ناناملسم  مالسا ، هرود  زاغآرـس  لّوا و  ردص  رد  صوصخ  هب  دنا  هدوب  مالـسا  رکنم  یلک  هب  هک  نانآ 
عاونا نانمـشد  يوس  زا  دـش و  دـهاوخ  نوـگرگد  ناناملـسم  راـگزور  دـنام و  دـهاوخن  رادـیاپ  مالـسا  نید  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ 

.ددرگ یم  دراو  نانآ  رب  اه  يراتفرگ  اه و  يراوگان 

لاوما هدـنکفا و  رطخ  جـنر و  هب  ار  دوـخ  هدـش و  نادرگ  يور  یگدـنز  ياـه  تذـل  اـه و  یـشوخ  زا  ناناملـسم  هک  نیا  تهج  زا  و 
راهظا یگدرپسرس  شنرک و  تیاهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  رد  هداد و  نت  اهراشف  اه و  یتخـس  هب  هدرک و  هنیزه  ار  شیوخ 

، درادن دوجو  یلـصا  هشیر و  نید  يارب  هتـشادن و  یتسرد  هزیگنا  اهراک  نیا  دـنرکنم  ار  قیاقح  هک  ناقفانم  نآ  رظن  هب  دـندومن ، یم 
.تسا هجیتن  هدیاف و  نودب  يرادنید  هویش  ناشنامگ  هب  سپ 

رترب ناقفانم  رظن  هب  ایند  هک  یلاح  رد  دشاب  ترخآ  يارب  ایند  ياه  یتخـس  لمحت  رطاخ  هب  نانمؤم  هب  تهافـس  تبـسن  دیاش  نیاربانب 
.دندومن یم  یفن  ار  نامیا  لصا  هک  روط  نامه  دنرکنم  ار  نانآ  دنمجرا  هبترم  نانمؤم و  درخ  لقع و  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  تسا ،

هدید راک  هنگ  ناقـساف  رد  شریظن  و  دیآ _ یم  رب  نیـشیپ  تیاور  زا  هک  نانچ  دـنراد _  ار  شور  نخـس و  نیمه  زین  تیالو  نارکنم 
هورکم ياهراک  زا  ای  هانگ  زا  زیهرپ  ینار و  توهش  زا  ندنادرگ  يور  ببس  هب  نانآ  هک  دنرادنپ  نینچ  نایقتم  هب  تبسن  هک  دوش  یم 

كان و ههبش  و 
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! دنتسه نادان  هیفس و  دارفا  مارح _  ياه  هلیح  ندرک  اهر  بحتسم و  بجاو و  ياه  تدابع  هب  مامتها 

.میونش یم  اوقتاب  دارفا  هب  تبسن  ار  هدولآ  دارفا  هدنهدرازآ  زیمآ و  نیهوت  نانخس  هک  اسب  و 

هار ای  دـنبای  یمن  رد  ار  نانآ  ياه  تذـل  ترخآ  لها  دـنرادنپ  یم  هک  تسا  نینچ  ترخآ  لها  اب  اـیند  لـها  دروخرب  راـتفر و  يرآ ؛
.دنسانش یمن  ار  اهنآ  هب  ندیسر 

هک دـنرادنپ  یم  نینچ  ندـب  هب  نادـباع  هک  دوش  یم  هدـید  رتالاب  هبترم  هب  تبـسن  کـیره  زین  ترخآ  لـها  رد  رکف  زرط  نیا  هباـشم 
! دننادان هیفس و  ینطاب  تضایر  سفن و  اب  داهج  هلیسو  هب  نادباع 

.دنراد نافراع  هب  تبسن  نادباع  ار  تلاح  نیمه  تسا و  هدرکن  كرد  ار  نآ  حلاصم  راثآ و  هتفاین و  تسد  ماقم  نآ  هب  هک  اریز 

يراوتسا یتسرد و  رایعم  زا  جراخ  ار  ماقم  نآ  لها  هویش  راک و  دراد  یتساک  یماقم  هجرد و  هب  ندیـسر  زا  سکره  هک  نیا  هصالخ 
هجرد ماقم و  زا  رتـالاب  هک  دـنکن  رواـب  دـشابن و  هاـگآ  يرگید  نآ  یتفرعم  یملع و  هبترم  ماـقم و  زا  هک  یتروص  رد  رگم  درگن  یم 

لیان نآ  هب  لمع  لاح و  رد  یلو  دسانـش  یم  ار  ماقم  نآ  یملع  تهج  زا  اـی  تسا  هتفاـین  تسد  اـهنآ  هب  هک  تسه  یتاـماقم  شدوخ 
.تسا هدشن 

ُرِظاـّنلا ُمِهَیلإ  ُرُْظنَی  : » دوـمرف هک  تسا  ناـیقتم  فـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  مـالک  هدـش ، داـی  بلاـطم  زا  یـضعب  دـهاش 
نینچ دنک و  یم  هاگن  نانآ  هب  هدـننیب  »(1) ؛ ٌمیظَع ٌرمأ  مُهََطلاخ  ْدََقل  اوُِطلوُخ َو  ْدََقل  ُلوُقَی  َو  ٍضَرَم ، ْنِم  ِموَقلِاب  ام  یـضرَم َو  ْمُُهبَـسْحَیَف 

رد دـنا ، هتفای  ساوح  لـالتخا  کـش  یب  ناـنیا  دـیوگ : یم  تسین و  اـهنآ  رد  يراـمیب  چـیه  هک  نآ  لاـح  دـنرامیب و  هک  درادـنپ  یم 
[. تسا هدومن  لوغشم  دوخ  هب  ار  نانآ  دنلب  ياه  هشیدنا  و   ] تسا هتخیمآ  مهرد  ناشیا  اب  یگرزب  رما  هک  یتروص 

.دنتسه ناهیفس  نامه  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  ُءاهَفُّسلا ؛» ُمُه  ْمُهَّنإ  الأ  : » دومرف ناقفانم  ياعّدا  هب  خساپ  رد  ناحبس  يادخ  و 

لمع دنراد ، یتساک  تفرعم  ملع و  رد  ای  دنتسه  تالامک  دقاف  هک  یناسک  نوچ  و 
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، دنتسین هاگآ  ناشیا  نامیا  تقیقح  زا  هک  ارچ  دنرامش ، یم  هیفـس  ار  نانمؤم  دنرادنپ و  یم  لوقعمان  ار  نانمؤم  هنادنمدرخ  حیحص و 
هک اریز  تسا ، هدمآ  لبق  هیآ  رد  هک  هدوب  رت  بسانم  دـننک ، یمن  ساسحا  نورعـشی ؛» ال  : » زا دـنناد ، یمن  نوملعی ؛» ال  : » هب ریبعت  اذـل 

.دشاب یم  کیدزن  ساسحا  روعش و  كرد و  هب  هک  تسا  يراک  نیمز ، رد  ناقفانم  يرگداسف 

یم لیان  یملع  ماقم  هب  بسک  لیـصحت و  اب  هک  یناسک  دـبای ، یم  ناـیرج  ناـملاع  ناـیم  رد  تلاـح  نیمه  ریظن  هک : نیا  رگید  هتکن 
.تسا راگزاسان  ناشیا  ياه  لالدتسا  اهرایعم و  اب  نانآ  تاملک  هک  نیا  تهج  زا  دنرادنپ ، یم  هیفس  ار  تیارد  تفرعم و  لها  دنوش 

ارتارف ز لماک  دارفا  نانخـس  هک  یماگنه  دـنراد  ار  نامگ  نیمه  ملع  رد  لماک  دارفا  هب  تبـسن  تسا  صقاـن  ناـشملع  هک  يدارفا  زین 
زا دسانشب و  ار  شیوخ  هزادنا  ّدح و  ناسنا  هک  تسا  نآ  راوتـسا  تسرد و  هویـش  نیاربانب  .دشاب  هدوب  ناصقان  رّوصت  كرد و  مهف و 

دوخ راک  هب  دراپـسب و  شراـگدرورپ  هب  ار  نارگید  راـک  دراد و  رارق  ماـقم  نآ  زا  جراـخ  هک  دوشن  یـسک  رکنم  دـنکن و  يدـعت  نآ 
هیفـس و ار  نارگید  و  تفرعم ؛ ای  لاح  اـی  لـمع  اـی  دـشاب  ملع  بسحرب  تواـفت  هاوخ  تسین ، وا  رب  نارگید  باـسح  هک  ارچ  دزادرپب 
ّدر و نیا  هباشم  شراگدرورپ  زا  دشاب و  رترب  نید  نامیا و  رد  وا  هجرد  ماقم و  هک  اجک  زا  دنکن ، ءازهتـسا  دـناوخن و  نادان  درخبان و 
يدعت و دروم  هاگره  هک  تسا  نینچ  اوقتاب  صخـش  تافـص  زا  هک  اریز  دوش ، هجوتم  مه  وا  هب  هدش  هتفگ  ناقفانم  هرابرد  هک  خـساپ 

نیا رد  ناراکمتـس  رب  ار  شیوخ  رفیک  لاعتم  يادخ  هک  اسب  دشکب و  ماقتنا  شیارب  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنک  یم  ربص  دریگ  رارق  رازآ 
زا رت  نوزف  یملع  رتالاب و  يا  هبترم  رترب و  نامیا  دـشاب  هک  یتیعقوم  لاح و  ره  رد  نمؤم  هک  تسا  نآ  بسانم  سپ  .دزاس  دراو  اـیند 
ٍْملِع يذ  ِّلـک  َقوَـف  َو  : » تسا هدوـمرف  ناحبـس  يادـخ  هک  ناـنچ  دـهدب ، لاـمتحا  دریگب و  رظن  رد  ار  شیوـخ  ملع  هبترم و  ناـمیا و 

.تسا يروشناد  یملع ، بحاص  ره  ارترب ز  و  »(1) ؛ ٌمیلَع

[ دوخ موق  خساپ  رد   ] ناربمایپ زا  یکی  هک  نانچ  دزاس  لوکوم  دنوادخ  هب  ار  نانمؤم  ریاس  لاوحا  زا  عالطا  دشاب و  فقوت  وا  هویـش  و 
دندرک یم  هچ  اـهنآ  هک  مناد  هـچ  نـم  و  »(2) ؛ نورُعـشَت ول  یبر  یلَع  ّالإ  ْمُُهباـسح  نا  نولمعی  اوناـک  اـمب  یملع  اـم  َو  : » دومرف نینچ 

ناشراک باسح 
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.دیدرک یم  كرد  رگا  دشاب  یم  مراگدرورپ  اب  طقف 

، درک هشیپ  ار  يور  هناـیم  طـسو و  ّدـح  دـیاب  ددرگ و  زیهرپ  نآ  زا  تسیاـب  یم  هک  تسه  زین  یهاـتوک  طـیرفت و  ماـقم  نیا  رد  هـتبلا 
.دوش و وگزاب  یصخش  لاح  عضو و  تسا  مزال  لطاب ، ندرب  نایم  زا  تعدب و  ّدر  ای  سدقم  عرش  ظفح  يارب  یهاگ  هک  نیا  حیضوت 

نخس سکره  زا  هک  يروط  هب  ددرگ ، شدوخ  تاماقم  مولع و  رد  ناسنا  یتسس  هیام  صاخشا  عضو  زا  ندنام  شوماخ  هک  نیا  لثم 
ياه هشیدنا  دقن  نیاربانب  دـهد ، تسد  وا  هب  یگتخابدوخ  دراد و  تقیقح  نخـس  نآ  هک  دـهدب  لامتحا  دونـشب  دوخ  مارم  اب  قفاومان 

.تسوا ياهرواب  تیوقت  ببس  نارگید 

یم قافتا  رایـسب  ...و  شنیب  لامک و  هشیدنا و  لقع و  نایعدم  زا  دـنک  یم  نایب  همیرک  هیآ  هک  دروخرب  هنوگ  نیا  هباشم  هک  نادـب  و 
یم رارق  دوخ  راک  ساسا  رایعم و  ار  تسس  یفسلف  ینابم  دنروآ و  یم  يور  هیجوت  لیوأت و  هب  ادخ  مالک  دروم  رد  هک  یناسک  دتفا ،

زا یکی  هاگره  هک  يروط  هب  دنریگ ، یم  یمّلـسم  قیاقح  ار  اهنآ  دـننک و  یم  يوریپ  یلالدتـسا  تمکح  ریهاشم  تاملک  زا  دـنهد و 
نامیا مه  امـش  ناملـسم  دارفا  دننام  دیوگب : نانآ  هب  تسا  هداهن  ندرگ  ادخ  يایلوا  نخـس  ادـخ و  مالک  نطاب  رهاظ و  هب  هک  نانمؤم 

ینعی ُءاهَفُّسلا ؛» َنَمآ  امَک  ُنمؤنأ  : » دنیوگ یم  خساپ  رد  دینکن  لیوأت  شیوخ  رادنپ  يأر و  هب  ار  لوسر  ادخ و  مالک  دیـشاب و  هتـشاد 
يوریپ نانآ  زا  تنـس  باتک و  ظافلا  شریذپ  رد  میـشاب و  هدوب  دـنا  هناگیب  یفـسلف ! یلقع و  ینابم  تخانـش  زا  هک  ماوع  دارفا  دـننام 

؟ مینک

هاگآ نوُمَلعَی ؛» ْنِکلَو ال  ُءاهفُّسلا  ُمُه  مُّهنا  الأ   » هک دـنک  قیبطت  خـساپ  نیمه  نانیا  زا  یعمج  هرابرد  هک  تسین  دـیعب  تروص  نیا  رد 
.دنناد یمن  یلو  دنتسه  ناهیفس  نامه  اهنآ  هک  دیشاب 
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نوءزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلإ  اولخ  اذإ  انماء و  اولاق  اونماء  نیذلا  اوقل  اذإ  و 

نانمؤم اب  ناقفانم  يوگتفگ  تاقالم و 

یم دـنور  دوخ  ياه  ناطیـش  يوس  هب  تولخ  رد  هاگره  میا و  هدروآ  نامیا  ام  دـنیوگ : یم  دـننک ، تاقالم  نانمؤم  اب  هک  یماگنه  و 
.مینک یم  هرخسم  ار ] نانمؤم   ] طقف ام  مییامش ، اب  ام  دنیوگ :

یبُأ و نب  هّللادبع  : » هک هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  حلاصوبا  دیوگ : هک  تسا  هدروآ  دمحا  نب  ّقفوم  زا  لقن  هب  مارملا  هیاغ  باتک  رد 
نب هّللادبع  .دندرک  هدهاشم  دوخ  يور  شیپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  نت  دنچ  هک  دنتفر  یم  یهار  هب  شنارای 

! مزاس یم  رود  امش  زا  ار  ناهیفس ] و   ] نادرخبان نیا  هنوگچ  دیرگنب  تفگ : شنارای  هب  یبُأ 

مـشاه ینب  گرزب  رورـس و  يا  ادخ و  لوسر  داماد  هدازومع و  يا  يدمآ  شوخ  تفگ : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس 
! يادخ لوسر  زا  دعب 

.تسادخ قلخ  نیرتدب  قفانم  هک  يامنم  قافن  زاس و  هشیپ  ادخ  ياوقت  هّللادبع ؛ يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

.دندش ادج  مه  زا  هاگنآ  .تسامش  نامیا  لثم  ام  نامیا  دنگوس  ادخ  هب  هک  نسحلاوبا  يا  شاب  مارآ  تفگ : هّللادبع 

؟ دیدید هنوگچ  ار  مراتفر  تفگ : شنارای  هب  یبُأ  نب  هّللادبع  نآ  زا  دعب 

.(1) «« ...اونمآ َنیّذلا  اوَُقل  اذإ  َو  : » تشگ لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  سپ  .دندوتس  ار  يو  اهنآ 
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درادب یمارگ  ار  شا  هرهچ  دنوادخ  هک  یلع _  ینطاب  يرهاظ و  نامیا  رب  هیآ  نیا  : » تسا هتفگ  ربخ  نیا  لقن  زا  سپ  دمحا  نب  ّقفوم 
.دراد تلالد  هدومن ، یم  راکشآ  ار  اهنآ  ینمشد  هدرک و  عطق  ار  یتسود  هطبار  ناقفانم  اب  هک  نیا  رب  و  _ 

«. دنشاب یم  نارفاک  ياسؤر  اهنآ : نیطایش  زا  دوصقم  و 

.تسا هدش  دای  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  ّصاخ  تلیضف  هک  دوب  ببس  نیدب  میدروآ  هّماع  قیرط  زا  ار  تیاور  هک  نیا 

ربمایپ یتقو  هک  تشگ  لزان  رفن  هس  هرابرد  هیآ  نیا  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  بوشآرهـش  نبا  قیرط  زا  و 
اّما دـندومن  راهظا  ار  دوخ  تیاضر  ناـمیا و  اـهنآ  درک ، مادـقا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تیـالو  نـالعا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.(1)« مینک یم  ازهتسا  طقف  ام  میهارمه ، امش  اب  ام  دنتفگ : دندرک  تولخ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  نانمشد  اب  هک  یماگنه 

یبا نب  یلع  طقف  ام  دنتفگ :] ناقفانم  : »] تسا هدـمآ  ینالوط  یتیاور  نمـض  هّیفنح  نب  دّـمحم  زا  لتاقم  لیذـه و  ریـسفت  زا  لقن  هب  و 
یلع نانمؤمریما  هب  تبسن  اهنآ  يازهتسا  يازـس  دنوادخ  ینعی  ْمِِهب ؛» ُئزهَتْـسَی    ُ هّللا : » دومرف یلاعت  يادخ  .مینک  یم  ازهتـسا  ار  بلاط 

.(2)« داد دهاوخ  ترخآ  رد  ار  مالسلا  هیلع 

نیا و  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  هیآ  نیا  يانعم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  و 
ار ناشدوخ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  تفالخ  رما  ندرک  رود  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  تفلاخم  يارب  هک  نانکـش  تعیب 
ناملـس و اب  هک  یماگنه  میا و  هدروآ  نامیا  امـش  دننام  دنتفگ : یم  نانآ  هب  دندرک  یم  تاقالم  ار  نانمؤم  هاگره  دـنتخاس ، یم  اّیهم 
تعیب و میدروآ و  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  هب  دـنتفگ : یم  ناـنآ  هب  دـندش  یم  هجاوم  راّـمع  رذوـبا و  دادـقم و 

.دیراد نامیا  امش  هک  هنوگ  نامه  میتفریذپ  ار  شنامرف  میداهن و  ندرگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف 

داد و یم  تسد  اهنآ  هب  رفنت  تلاح  دندید و  یم  ار  شنارای  ناملـس و  رذگهر  رد  هک  اسب  اهنآ  رفن  نیمهن  ات  یموس  یمود و  یلّوا و 
هب سپس  دوب _  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناشروظنم  دنشاب _  یم  رس  کبس  رگوداج و  نارای  نانیا  دنتفگ : یم 

هچ یلع  دّمحم و  دروم  رد  هک  دنربب  یپ  امش  نانخس  ياه  هشوگ  زا  ادابم  هک  دیشاب  رذحرب  نانیا  زا  دنتفگ : یم  رگیدکی 
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.دوب دهاوخ  امش  يدوبان  هیام  هک  دیراد  رس  رد 

.مزاس یم  رود  امش  زا  ار  ناشیا  نهذ  منک و  یم  رخسمت  ار  نانیا  هنوگچ  دیرگنب  تفگ : یم  اهنآ  یلّوا  یهاگ  و 

هدومرف شا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  مانا  دّیـس  هک  مالـسا  دنزرف  ناملـس  رب  دورد  تفگ : یم  یلّوا  ناشیا  اب  تاقالم  عقوم 
نیرترب صخـش  نیا  تفای و  دنهاوخ  تسد  نآ  هب  سراف  رابت  زا  ینادرم  کش  یب  دشاب  هتـشاد  رارق  نیورپ  رتخا  رد  نید  رگا  : » تسا

«. تسا ناشیا 

لیئربج ياتمه  ار  وا  و  تسا » تیبلا  لها  ام  زا  ناملـس ، : » دومرف شا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نآ  ياو  ییوت ، دوصقم 
زین وت  دومرف : میامش ؟ زا  نم  ایآ  تشاد : هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  یماگنه  اسک  زور  هک  داد  رارق  مالـسلا  هیلع 
زین نم  هب  هب  تفگ : یم  درک و  یم  راختفا  توکلم  ملاع  لها  رب  تفای و  اقترا  یلعا  توکلم  رد  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  یتسه ! ام  زا 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  مدّمحم  تیب  لها  زا 

هب باطخ  وت  هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ینامه  وت  دادقم ؛ يا  داب  دورد  وت  رب  و  تفگ : یم  دادـقم  هب  یلّوا ]  ] سپ
تهج زا  دـنک  یم  يراـی  ار  وت  وا  متـشاد ، مدـقم  ار  وت  نم  هتبلا  تسوـت  ینید  ردارب  دادـقم  یلع  اـی  دوـمرف : نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع 

یلع هب  تبسن  توکلم  ياه  باجح  اه و  نامسآ  ناگتشرف  تبحم  اما  .تناتسود  یهارمه  نانمشد و  ینمشد  وت و  هب  تبـسن  یتسود 
.وت لاح  هب  اشوخ  وت ؛ لاح  هب  اشوخ  سپ  دشاب ، یم  وت  زا  رت  نوزف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  اب  اهنآ  ینمشد  مالسلا و  هیلع 

نامسآ هتفرگنرب و  نیمز  : » دومرف تا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ییوت  رذوبا ؛ يا  وت  رب  دورد  تفگ : یم  رذوبا  هب  و 
«. دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار  هک  يا  هدیزگرب  هدنکفاین  هیاس 

؟ تسا هدیشخب  تفارش  يرترب و  نینچ  ار  وا  دنوادخ  تهج  هچ  زا  دندیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

همه رد  داد و  یم  حیجرت  نارگید  رب  ار  يادخ  لوسر  ردارب  مالـسلا  هیلع  یلع  وا  هک  اریز  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
، دومن یم  یتسود  شناراداوه  ناتسود و  اب  تشاد و  یم  نمـشد  ار  شناهاوخدب  نانمـشد و  تخادرپ و  یم  وا  يانث  حدم و  هب  لاح 

دناد یمن  یسک  ادخ  زج  ار  اهنآ  رامش  هک  ینادلو  ناملغ و  ناروح و  داد و  دهاوخ  رارق  نانکاس  نیرترب  زا  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ 
«. درامگ دهاوخ  شتمدخ  هب 
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! راّمع يا  يدمآ  شوخ  تفگ : یم  رسای  نب  رامع  هب  سپس 

رثا رب  يزادرپ ، یمن  رگید  ياه  تدابع  هب  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  زا  شیب  يرب و  یم  رـس  هب  تمعن  زان و  رد  وت  هک  يدوجو  اـب 
ادخ هار  رد  ار  شندب  زور  هنابش  هک  يرگشالت  هک  يا  هتفای  تسد  یماقم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رما  زا  يوریپ  تیالو و 

هب دـنک _  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  لاوما  دزادرپ و  یم  هزور  هب  اهزور  زاـمن و  هب  اـه  بش  هتـسویپ  ینعی  دریگ  یم  راـک  هب 
.دش دهاوخن  لیان  وت  ماقم 

رب وا  عفادـم  هدیدنـسپ و  یمیمـص  تسود  مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  يارب  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  وـت  رب  دورد 
یهاوخ روشحم  شنارای  ناگبخن  رد  تمایق  زور  دش و  یهاوخ  هتشک  یلع  تبحم  هار  رد  وت  هک  هداد  ربخ  ربمایپ  هک  ییاج  ات  هدرمش 

یلع شردارب  هّللا و  لوسر  دّمحم  تمدخ  رد  مهد و  ماجنا  ار  تنارای  لمع  وت و  لمع  دـننام  هک  دـهد  قیفوت  ارم  لاعتم  يادـخ  دوب ،
.مشاب اشوک  ناشناوریپ  ناتسود و  اب  یتسود  ناشنانمشد و  اب  ینمشد  هّللا و  یلو 

! متشاد تاقالم  امش  اب  هک  زورما  تسا  يزور  هدنخرف  هچ  هو 

.دنتشذگ یم  اهنآ  رانک  زا  دنتفریذپ و  یم  ار  ناشراتفگ  رهاظ  هب  دنوادخ  نامرف  قبط  شنارای  ناملس و 

؟ دیدید هنوگچ  ار  امش  دوخ و  زا  ناشّرش  عفد  نانیا و  هب  تبسن  ارم  يزادنا  تسد  رخسمت و  تفگ : یم  دوخ  نارای  هب  یلّوا  هاگ  نآ 

! یشاب هتشاد  یشوخ  یگدنز  یتسه  ام  رکف  هب  ات  دنتفگ : یم  باوج  رد  شنارای 

هک اریز  دینک ، مادقا  ناشیا  هیلع  دـیروآ و  تسد  هب  یتصرف  ات  دیـشاب  هتـشاد  نانیا  اب  يراتفر  نینچ  مه  امـش  سپ  تفگ : یم  اهنآ  هب 
.دروآ تسد  هب  یبسانم  تصرف  ات  دروخب  ورف  ار  یتحاران  مغ و  هک  تسا  یسک  دنمشوه  دنمدرخ  صخش 

نانمؤمریما قح  رد  دنوادخ  يوس  زا  هچنآ  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بیذکت  رد  هک  دوخ  قفانم  ناتـسود  هب  سپس 
يارب رگا  ات  دیا  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  هک  میهارمه  امـش  اب  ام  دـنتفگ : یم  دنتـشاد ، تکرـش  تقفاوم و  دوب  هدومرف  نایب  مالـسلا  هیلع 

یم ام  زا  هک  ینانخـس  اداـبم  سپ  میزاـس ، رود  تفـالخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهد ، خر  يا  هضراـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
(1) «. مینک یم  هرخسم  ار  نانیا  ام  دنک ، ناتنارگن  دیونش 
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هیآ لوزن  نأش 

میدرک لقن  هک  یتیاور  نیلّوا  رد  هک  نانچ  دشاب _  لولـس  نب  یبا  نب  هّللادبع  هیآ ، لوزن  دروم  هک  درادن  یتافانم  هتبلا  دیوگ : فلؤم 
تعیب همه  ای  دـندرک ، یم  دومناو  ار  تیالو  هب  يدـنمتیاضر  نامیا و  هک  يرفن  هس  ای  و  هدـمآ _  ررکم  هماع  ریـسافت  رد  هدـش و  دای 

هک اریز  دـشاب ، هیآ  لوزن  دروم  اـهنیا  همه  هک  درادـن  یتاـفانم  قوف ، تیاور  قبط  ناـنآ  يوگنخـس  اـی  رفن و  هن  صوصخ  اـی  ناـنکش 
غورد و هب  دـنیامن و  یم  راـتفر  هنوگچ  ناـنمؤم  اـب  هک  تسا  نیقفاـنم  همه  دروخرب  زرط  لاـح و  ناـیب  تهج  رد  همیرک  هیآ  ًـالامتحا 

.دننک یم  تاقالم  ار  نانمؤم  امن  شوخ  نادنخ و  هرهچ  رخسمت و  گنرین و 

.دننک یم  وگزاب  ار  شیوخ  یناهن  زار  دنسر  یم  دوخ  يأر  مه  نارای  دزن  دنوش و  یم  ادج  اهنآ  زا  یتقو  اما 

یناسک هاوخ  دـنیوگ ، یم  نخـس  قطنم  نابز و  کی  اب  فرط  ود  زا  کیره  اب  هک  تسا  هدوب  ناقفانم  همه  هیحور  شور و  نیا  يرآ ؛
ینمـشد ساسا  هک  یناسک  هاوخ  و  وا _  نارای  یبا و  نبا  دننام  دنا _  هتـشاد  ینمـشد  دانع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  مه  هک  دور  یم  لامتحا  هچرگ  نانکـش  تعیب  نیا  دننام  هدوب _  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  اهنآ 
دندرک یم  تفلاخم  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  طقف  هک  لاح  نیع  رد  دنا  هتشاد  ینمـشد  دانع و  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  مه  هلآ و 

.دندومن یم  تقفاوم  رهاظ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  و 

.دشاب ناقفانم  همه  لماش  هک  تسین  دیعب  همیرک  تایآ  رد  تقد  اب  هک  نیا  هصالخ 

نانمؤمریما اب  تفلاخم  ای  لوسر  اب  تفلاخم  هک  دـشاب  هورگ  ود  زا  کیره  « انمآ اولاق   » هلمج زا  دوصقم  تفگ  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب 
.تسین روظنم  یصاخ  درف  نیعم و  صخش  دندرک و  یم  وگزاب  ار 

...و ولخ  ءاقل و  يانعم  هب  یشرگن 

.مداد ماجنا  یصوصخ  تاقالم  ینالف  اب  ینعی  نالف ، یلإ  تولخ  نالفب و  ٌتَولَخ  و  تسا ؛ کیدزن  زا  رادید  تاقالم  ءاقل و 

.تشذگ وت  زا  یتمذم  ینعی  مذ ، كالخ  و  دنیوگ : هک  نانچ  دشاب  تشذگ )  )= یضم يانعم  هب  الخ  باب  زا  دراد  لامتحا  هیآ  رد  اّما 
، هب تولخ  باب  زا  دشاب  رخسمت  يانعم  هب  ای 
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ار نآ  هدرک و  تولخ  ینالف  يوربآ  اب  ینالف  ینعی  هب ، ثبعی  نالف  ضرعب  نالف  الخ  دنیوگ : هک  نانچ  متفرگ ، رخسمت  هب  ار  وا  ینعی 
.تسا هتفرگ  يزاب  هب 

وگزاب اهنآ  يارب  دـندرب و  ربخ  دوخ  نیطایـش  هب  ار  نانمؤم  هب  تبـسن  رخـسمت  هاـگره  و  تسا : نینچ  هلمج  ياـنعم  لاـمتحا  نیارباـنب 
 . ...دندرک

.تسا رت  نشور  لّوا  لامتحا  ایوگ 

اسؤر زا  معا  ارهاظ  نیا  تسا و  هدش  ریسفت  دنشاب ، یم  نیطایش  دننامه  یشکرس  رد  هک  تفص  ناطیش  دارفا  هب  اج  نیا  رد  نیطایـش  و 
.دشاب یم  اسؤر  ریغ  و 

.دنتفگ یم  رت  نییاپ  نیقفانم  ار  هلمج  نیا  سپ  .دنا  هداد  صاصتخا  نیقفانم  ناگرزب  اسؤر و  هب  ار  نآ  یضعب  و 

.تسا هدوب  ناقفانم  همه  هتفگ  نیا  سپ  تسا ، نارفاک  ياسؤر  نیطایش  زا  دوصقم  ای 

.دنراد ار  نیمز  رد  ندرک  داسف  تردق  اهنآ  طقف  هک  تسا  نآ  تهج  زا  اسؤر  هب  صاصتخا  هک  دنا  هدش  روآدای  و 

ناشروما حالص  ترخآ و  نید و  هب  هچره  دنتسه و  زیگنا  هسوسو  نارگید  هنیـس  رد  هک  دنـشاب  ینامدرم  دوصقم  دور  یم  لامتحا  و 
اریز دنـشاب ، کچوک  هاوخ  گرزب و  هاوخ  دنزاس  یم  هارمگ  هتـسنادن  ار  نارگید  هک  یناسک  دننک ، یم  اقلا  نانآ  هب  ار  تسا  رابنایز 

هارمگ تهج  زا  نیطایش  اب  ناشیا  يدننامه  سپ  دنبیرف ، یم  ار  دوخ  ناتسود  نادنزرف و  ناگتـسب و  زا  یعمج  اسب  کچوک  دارفا  هک 
.تسا مدرم  ندرک 

هتفگ و نخس  ناشیا  نابز  هب  هدرک و  يرازگ  مخت  اهنآ  هنیـس  رد  دنا ، هتفرگ  دوخ  ماد  همعط و  ار  نانیا  نیطایـش ؛ هک  نیا  رابتعا  هب  ای 
هدـمآ یعمج  هب  عجار  فاصوا  نیا  هب  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  نانخـس  رد  .دـنا  هداد  بیرف  ار  نامدرم  اهنآ  طـسوت 

.تسا

هب رفک  رب  يراشفاپ  یشکرس و  رد  هک  دشاب  یناطیـش  تافـص  هب  نتـشاد  تهابـش  نیطایـش  اب  يدننامه  تهج  هک  دور  یم  لامتحا  و 
.دنراد تهابش  نیطایش 

ره رگید : یتیاور  هبو   (1) تـسا هدوب  ناطیـش  یناث  هک : نیا  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  هک  تسا  يرگید  رظن  ارآ ، نیا  همه  زا  رترب  و 
.تسا یناث  دوصقم  هدش  دای  ناطیش  نآرق  رد  هک  اجک 
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تقیقح دور و  یم  نوریب  دوش و  یم  ادـج  تیناسنا  يانعم  زا  ناسنا  اسب  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ثحب  دروم  عوضوم  رد  تقداـب 
تاناویح تروص  هب  ینطاب  خـسم  انایحا  هک  روط  نامه  دوش ، یم  خـسم  ناطیـش  هب  شنورد  دـبای و  یم  ققحت  وا  دوجو  رد  یناـطیش 

.دوب دهاوخ  ناسنا  هفایق  لکش و  رد  یناطیش  تقیقح  رد  ینعی  ددرگ ، یم  عقاو 

هک یناسک  دنا  هدوب  یلک  ناونع  نیا  قیداصم  دراوم و  نیرتزراب  دنا  هتفر  ورف  قافن  رفک و  رد  هک  وا  ریاظن  زا  يدارفا  یناث و  ارهاظ  و 
.دنناوخ ارف  خزود  شتآ و  هب  هک  دنا  هدش  یناماما 
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نوهمعی مهنایغط  یف  مهدمی  مهب و  يزهتسی  هللا 

ناقفانم هب  ادخ  تّدم  تلهم و  ءازهتسا ؛

.دریگ یم  ازهتسا  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  ْمِِهب ؛» ُئِزهَتسَی    ُ هّللا »

ترخآ ایند و  رد  دنوادخ  ینعی ] : »] هدمآ نینچ  تشذـگ ، نیـشیپ  تایآ  ریـسفت  رد  نآ  زا  ییاه  شخب  هک  یلـصفم  تیاور  همادا  رد 
.(1)« دهد یم  ار  اهنآ  يازهتسا  يازس 

طارـص زا  هک  دهد  یم  نامرف  ناگدـنب  هب  دـنوادخ  تمایق  زور  : » دـیوگ هک  تسا  هدروآ  سابع  نبا  زا  تیاور  هب  بوشآرهـش  نبا  و 
: دیامرف یم  دنوادخ  سپ  دنتفا  یم  منهج  رد  ناقفانم  دـنرذگ و  یم  طارـص ] زا   ] تشهب يوس  هب  نانمؤم  ماگنه  نآ  رد  .دـننک  روبع 

.هدب رارق  ازهتسا  دروم  ار  ناقفانم  منهج  رد  کلام ؛ يا 

هب منهج  زا  دـییایب ؛ اج  نیا  اـج ؛ نیا  ناـقفانم ؛ هورگ  يا  دـنک : یم  ادـن  دـیاشگ و  یم  تشهب  تمـس  هب  منهج  يوس  زا  يرد  کـلام 
.دیور الاب  تشهب  فرط 

، کلام دنوش  جراخ  رد  نآ  زا  ات  دنشوک  یم  دنـسر و  یم  رد  نآ  رانک  ات  دننک  یم  انـش  لاس  داتفه  منهج  ياهایرد  رد  ناقفانم  سپ 
رد نآ  هب  یتقو  ات  دننک و  یم  انـش  لّوا  لثم  دـیاشگ و  یم  تشهب  فرط  هب  رگید  تمـس  زا  يرگید  ِرد  ددـنب و  یم  اهنآ  يور  هب  رد 

.(2)« تفرگ دنهاوخ  رارق  ازهتسا  دروم  دبا  ات  ناس  نیدب  دوش و  یم  لفق  زاب  دنسر  یم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد  و 

رد مه  دنوادخ  دنهد ، یم  ناشن  ربمایپ  وریپ  عیطم و  ار  ناشدوخ  رهاظ  هب  نوچ  تسا  نینچ  ایند  رد  اهنآ  هب  تبسن  دنوادخ  يازهتـسا  »
يراج اهنآ  رب  یناملسم  ماکحا  رهاظ 
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مولعم هیانک  زا  روظنم  صلخم  دارفا  دزن  ات  دیامن  وگزاب  ار  اهنآ  تیعـضو  هیانک  اب  هک  دهد  یم  نامرف  ادـخ  لوسر  هب  یلو  دـنک ، یم 
.دهد یم  نامرف  اهنآ  نعل  هب  ربمایپ  دوش و 

دومن رقتسم  منهج )  )= يراوخ تنعل و  يارس  رد  ار  نانآ  ّلجوّزع  يادخ  یتقو  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  ترخآ  رد  اهنآ  يازهتـسا  اّما  و 
یلص دّمحم  ترضح  دنوادخ  هدیزگرب  رضحم  رد  تشهب  رد  ار  نانمؤم  نیا  دینادرگ و  راچد  ار  ناشیا  تفگش  ياه  باذع  نآ  هب  و 

تنعل عاونا  ات  داد  دهاوخ  ّطلست  دندرک  یم  ازهتسا  ار  نانآ  ایند  رد  هک  یناسک  رب  يدنلب  زا  ار  نانمؤم  تخاس ، رقتـسم  هلآ  هیلع و  هللا 
یم تذل  تشهب  رد  دنوادخ  ياه  تمعن  زا  هک  هنوگ  نامه  دننک  ینامداش  دنربب و  تذل  اهنآ  شنزرـس  اب  دـنرگنب و  ار  اهنآ  رفیک  و 

.دندرگ یم  رورسم  دنرب و 

یعفا هدنزگ  ياه  نادند  نایم  یهورگ  دنتسه : هتسد  دنچ  اهنآ  تخانش و  دنهاوخ  ار  قفانم  نارفاک  نآ  تایـصوصخ  مان و  نانمؤم  و 
.دنشاب یم  ندش  هدیوج  لاح  رد  خزود  ياه 

هب خزود  نارومأم  هجنکـش  ياهرازبا  اه و  بوچ  اه و  هنایزات  ریز  یعمج  .دنا و  هداتفا  منهج  ناگدنرد  ياه  لاگنچ  نایم  یهورگ  و 
.دنرب یم  رس 

یم هجنکش  منهج  ياه  یکیرات  اه و  هباکرچ  طسو  رد  یضعب  دنوش و  قرغ  هدیناطلغ و  منهج  ناشورخ  يایرد  نایم  رد  يا  هتسد  و 
.دنرب یم  رس  هب  خزود  ياهرفیک  اه و  باذع  ریاس  رد  یهورگ  .دندرگ و 

لآ یلع و  دّـمحم و  يوریپ  تیالو و  هب  ناشداقتعا  رطاخ  هب  ایند  رد  هک  دـنرگن  یم  ار  نانمؤم  دـننک و  یم  هاـگن  ناـقفانم  نارفاـک و 
: دننیب یم  دندرک ، یم  ازهتسا  رخسمت و  ار  نانآ  مالسلا  هالصلا و  مهیلع 

.دنتکرح رد  تشهب  ياه  شرف  رب  نانآ  زا  یهورگ 

.دنریگ یم  هرهب  تشهب  ياه  هویم  زا  يا  هّدع  و 

نادلو و نارازگتمدخ و  نیعلاروح و  دنرب و  یم  تذل  هتفای و  رارقتسا  تشهب  ياه  هاگ  حیرفت  اه و  ناتـسوب  ای  اه  هفرغ  رد  یعمج  و 
اب ناشراگدرورپ  يوس  زا  ّلجوّزع  يادخ  هکئالم  و  دنراد ؛ مامتها  ناشیا  يرازگتمدخ  هب  دنا و  هداتسیا  ناشرضحم  رد  تنج  ناملغ 

یبقُع َمِْعنَف  ُْمترَبَص  امب  ْمُکیَلَع  ٌمالَس  : » دنیوگ یم  دنهد و  یم  رارق  میرکت  تشادوکن و  دروم  ار  نانآ  تفگـش  ياه  هفحت  اه و  هیده 
دیتشاد و هک  یتماقتسا  رطاخ  هب  امش  رب  مالس  »(1) ؛ ِراّدلا
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.يارس نآ  نایاپ  تسا  بوخ  هچ 

دنرب یم  مان  ار  اهنآ  کیاکی  ات  ینالف ؛ ینالف ؛ ینالف ؛ دننز : یم  ادص  دـنرگن و  یم  ار  قفانم  نارفاک  تشهب  يادـنلب  زا  نانمؤم  نیا  و 
باذع زا  ات  مییاشگب  ناتیور  هب  ار  تشهب  ياهرد  هک  دـییایب  ام  يوس  هب  دـیا ؟ هدـنام  شیوخ  يراوخ  هاگیاج  رد  ارچ  دـنیوگ : یم  و 

نامیارب يزیچ  نینچ  اجک  امـش  رب  ياو  تفگ : دـنهاوخ  ناقفانم  .دـیوش  قحلم  ام  هب  تشهب  ياـه  تمعن  رد  دـیبای و  ییاـهر  شیوخ 
؟ دوب دهاوخ 

تمـس هب  اهرد  نآ  دسر  یم  ناشرظن  هب  هک  دننیب  یم  يا  هداشگ  ياهرد  دننک  یم  هاگن  .دینک  هاگن  اهرد  نیا  هب  دنیوگ : یم  نانمؤم 
بآ نایم  رد  اذـل  دـنراد ، ار  باذـع  زا  ییاهر  ناوت  هک  دـننک  یم  لایخ  دـنوش و  یم  باذـع  نآ  رد  ناـشیا  هک  هدـش  هدوشگ  منهج 

هب ار  دوخ  ات  دننک  یم  شالت  تخس  یتحاران  جنر و  هب  دنزیرگ و  یم  نارومأم  تسد  زا  دنزادرپ و  یم  ندرک  انـش  هب  منهج  ناشوج 
هب رگید  راب  ار  اهنآ  دوخ  ياهزرگ  اب  خزود  نارومأم  تسا و  هتـسب  ناشیا  يوس  زا  اهرد  نآ  دـننیب  یم  هاگنآ  دـنناسر  یم  اـهرد  نآ 

.دنناسر یم  منهج  طسو  ات  دننار و  یم  بقع 

لوق يانعم ]  ] تسا نیا  دننک و  یم  هرخـسم  ار  ناقفانم  دندنخ و  یم  تّدـش  هب  دـنرو  هطوغ  تشهب  ياه  تمعن  رد  هک  نانمؤم  نآ  و 
ِراّـفُکلا َنـِم  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  َمویلاَـف  : » دــنوادخ لوـق  .دریگ و  یم  ازهتــسا  هـب  ار  ناــشیا  دــنوادخ  ْمِِـهب ؛» ُئزهَتـْـسَی    ُ هـّللا : » دــنوادخ

.(2)« دندنخ یم  نارفاک  هب  نانمؤم  زورما  اّما  »(1) ؛ َنوُکَحْضَی

لوق هب  عجار  ترـضح  نآ  زا  دیوگ : لاضف  نبا   » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  لاضف  نبا  زا  قودـص  خیـش  و 
یم ار  ناـنآ  يازهتـسا  يازـس  یلو  دـنک  یمن  ازهتـسا  دـنوادخ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مدیـسرپ ؟ مهب ؛» ُئزهتـسی  هـّللا  : » دـنوادخ

.(3)« دهد
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دنوادخ يازهتسا  تقیقح 

اُولاـق : » هدـمآ میرک  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسا ، یگدوهیب  یناداـن و  لـطاب و  ياـه  شور  زا  رخـسمت  ازهتـسا و  نوـچ  دـیوگ : فـّلؤم 
یسوم ترـضح  ! ] يریگ یم  ازهتـسا  هب  ار  ام  ایآ  دنتفگ : لیئارـسا ] ینب  [ ؛ (1)« َنیلِهاجلا َنِم  َنوُکأ  ْنأ    ِ هّللاب ُذوعأ  َلاـق  اوُزُه  انُذِـخَّتَتأ 

.مشاب نالهاج  زا  هک  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  دومرف : مالسلا ]  هیلع 

ددرگ جراخ  قوف  نیوانع  زا  ات  دوش  يراکتـسد  یکدـنا  ظفل  نیا  يانعم ]  ] رد تسا  مزال  سپ  تساّربم ، يراـک  نینچ  زا  دـنوادخ  و 
ٍهَئّیَس ُءازَج  َو  : » هدمآ یلاعت  يادخ  مالک  رد  هک  هنوگ  نامه  لمع ، يازج  رب  ظفل  قالطا  باب  زا  تسا  ءازهتـسا  يازـس  دوصقم  ای  هک 

ره سپ  »(3) ؛ ْمُکیَلَع يدتعا  ام  ِلثمب  ِهیَلَع  اوُدَتعاَف  ْمُکیَلَع  يدَتعا  ْنَمَف  : » زین .تسا  نآ  دننامه  يرفیک  يدب ، يازس  و  »(2) ؛ اُهلثِم ٌهَئّیَس 
.دییامن يّدعت  وا  رب  هنوگ  نامه  هب  درک  يّدعت  امش  رب  هک  نآ 

.دوش یم  هدافتسا  انعم  نیا  تایاور  یخرب  زا  و 

ار وا  هک  تسا  یسک  نتخاس  رابتعا  یب  کبس و  هدننکازهتسا  صخـش  فده  هک  اریز  تسا ، ناقفانم  ندومن  ریقح  راوخ و  دوصقم  ای 
.دهد یم  رارق  ازهتسا  رخسمت و  دروم 

ندرمـش کچوک  ریقحت و  دوصقم  هدمآ و  رایـسب  نارفاک  هب  تبـسن  نیهوت  هنعط و  دنوادخ  مالک  رد  : » دـیوگ یم  نارّـسفم  زا  یکی 
.(4)« تسا نارگید  هدنخ  رخسمت و  راوازس  نانآ  شور  هک  نیا  نداد  ناشن  تسا و  ناشیا 

رب یناملـسم  ماکحا  رهاظ  رد  هک  هنوگ  نیدـب  تسا ، ناگدننکازهتـسا  راک  هیبش  يرهاظ  تروص  لکـش و  رظن  زا  هک  يراـتفر  ینعی :
ناشراک تبقاـع  تیعقوم و  اـیند  رد  صلخم  دارفا  رب  اـت  دـهد  یم  ربخ  ار  اـهنآ  ّتیعـضو  هیاـنک  هب  هک  نیا  اـب  دوش  یم  يراـج  اـهنآ 
يدیماان تلاح  باذع  جنر و  زا  سپ  دنوش و  یم  راگتـسر  دنبای و  یم  تاجن  زین  اهنآ  هک  ددرگ  یم  دومناو  نانچ  و  دنامن ، هدیـشوپ 

.داد دهاوخ  تسد  اهنآ  هب 

هک تسا  یـصخش  يرابتعا  یب  يراوخ و  نتخاس  نایامن  شیانعم  هدـیکچ  ازهتـسا و  تقیقح  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  ّربدـت  ّتقد و  اب 
ار تقیقح  نیا  ناوت  یم  مه  راتفر  اب  هک  اریز  دوش  زاربا  ییانعم  نینچ  یّصاخ  ظفل  اب  هک  تسین  طرش  .دریگ و  یم  رارق  ازهتسا  دروم 

داد ناشن 
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ًالومعم هک  دنچره  دوش  ماجنا  ازهتسا  يرگیزاب  لطاب و  تروص  هب  هک  تسین  طرش  زین  .تسا  رت  يوق  یلوق  زا  یلمع  يازهتـسا  هکلب 
.ددرگ یم  ارجا  لکش  نیا  هب 

لامعا هک  یناگتـشرف  يارب  دـنرگن و  یم  ار  ناگدـنب  لامعا  هک  ینانمؤم  لوسر و  ادـخ و  يارب  ناقفانم  لاح  عضو و  ياشفا  هصالخ 
کبـس ببـس  هب  ...و _  ندـب  ياضعا  ناکم و  نامز و  نوچمه  قلخ _  رب  ادـخ  نادـهاش  ریاـس  يارب  دـننک و  یم  طبـض  ار  ناگدـنب 

.تساهنآ هب  ییانتعا  یب  ناقفانم و  ندرمش 

اب ددرگ ، یم  شاف  اهنآ  زار  زین  مدرم  ریاس  يارب  هک  اسب  دـبای و  یم  همادا  هتـسویپ  ناقفانم  ياهراک  زا  يرادرب  هدرپ  يرگاـشفا و  نیا 
اِمب ْمُُهئّبَُنت  ٌهَروُس  ْمِهیَلَع  َلَّزَُنت  ْنأ  َنوُِقفانملا  ُرَذْحَی  : » تسا هدومرف  ناحبـس  يادـخ  هک  نانچ  دـسر ، یم  نانآ  هب  عجار  هک  ییاه  هیانک 

رارسا دوش و  لزان  اهنآ  هیلع  يا  هروس  ادابم  هک  دنکانمیب  هراومه ]  ] ناقفانم »(1) ؛ نورَذَحت ام  ٌجِرُْخم    َ هّللا َّنإ  اؤِزْهَتسا  ُْلق  ْمِِهبُوُلق  یف 
.درک دهاوخ  راکشآ  دیراد  میب  ار  هچ  ره  ادخ  متح  روط  هب  هک  دینک  ازهتسا  وگب : دزاس ، شاف  ار  اهنآ  لد 

رد ملاـع  نآ  رد  هک  یناـسک  شدوـخ و  يارب  قفاـنم  یناـهن  رارـسا  هک  اریز  دـسر ، یم  جوا  هب  ناـقفانم  گرم  زا  سپ  ّتیعـضو  نـیا 
یم شاف  اهزار  همه  دـننک و  یم  مادـقا  نداد  یهاوگ  هب  نادـهاش  هک  تمایق  رد  سپـس  ددرگ ، یم  نایامن  دـنراد  رارق  وا  ترواـجم 

.دنبای یم  لماک  تراقح  ییاوسر و  ناقفانم  دنهد ، یم  تداهش  راکاطخ  ناسنا  هیلع  دنیآ و  یم  نخس  هب  اضعا  اپ و  تسد و  دوش و 

روص خفن  هماگنه  ات  گرم  ماگنه  دزاس و  یم  دراو  اهنآ  هب  ینوبز  يراوخ و  دوش و  یم  نایامن  ایند  رد  اهنآ  ییاوسر  راثآ  هک  اسب  و 
.دسر یم  يراکشآ  هلحرم  نیرخآ  هب  يربک  تمایق  رد  ات  ددرگ  یم  راکشآ  ًالماک  اهنآ  یگراچیب  ینوبز و 

رد ار  نآ  لماک  تقیقح  خزرب و  ملاع  رد  ار  لمع  یخزرب  تقیقح  ای  تسا  هاـنگ  مرج و  اـب  ناـسمه  بساـنم و  لـمع  يازج  نوچ  و 
هک هدوب  مزال  نیاربانب  تسا ، هدوب  تباث  صخـش  رب  اـیند  بیغ  رد  نآ  ياـنعم  هک  نآ  زا  سپ  دـهد ، یم  ناـشن  يربک  تماـیق  هصرع 
نآ دننام  هب  زج  دنک  يدب  هک  نآ  ره  »(2) ؛ اهَْلثِم ّالإ  يزُجی  الَف  ًهئّیَـس  َلِمَع  ْنَم  « ؛ دوش رهاظ  نانآ  رب  ازج  ماقم  رد  نانآ  لمع  تروص 

.دش دهاوخن  رفیک 
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هللا یلص  ربمایپ  زا  ار  یناعم  نیا  لاثما  تسین  دیعب  هدمآ و  لیصفت  هب  ساّبع  نبا  تیاور  رد  هک  تسا  نانچ  ازهتسا  يازج  بسانت  سپ 
.تسا هتشاد  ار  تمزالم  طابترا و  تّدش  ترضح  نآ  اب  هک  دشاب  هتفرگ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ای  هلآ  هیلع و 

.دننامب نادرگرس  هک  دهد  تلهم  دنراد  هک  یشکرس  رد  ار  اهنآ  و  نوُهَمْعَی ؛» ْمِِهنایغُط  یف  ْمُهُّدُمَی  «َو 

هبوت هب  ار  نانآ  شزرمآ  دیون  اب  دیامن و  یم  راتفر  نانآ  اب  تمیالم  اب  دهد و  یم  تلهم  ار  اهنآ  : » تسا هدـمآ  نیـشیپ  ثیدـح  هلابند 
هب تبـسن  ار  یتیذا  رازآ و  چیه  دـنوش و  یمن  نادرگ  يور  یتشز  چـیه  زا  خاتـسگ  نادرگرـس و  ناشیا  هک  یلاح  رد  دـناوخ  یم  ارف 

.(1)« دنراذگ یمن  او  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح 

همع نایغط و  ْدَم و  یناعم 

( هَعَد  )- تمیالم شمارآ و  يانعم  هب  ار  ّدـم  ایوگ  . (2)« دننک یم  اهر  ار  اهنآ  ینعی  : » تسا هتفگ  ّدـم  هملک  هب  عجار  یمق  ریـسفت  رد 
تیوقت ار  اهنآ  تازیهجت  داد و  ینوزف  ار  هاپـس  ینعی  دشاب ، یم  ُهّدمأ  شیجلا و  ّدم   » باب زا  ای  هژاو  نیا  هشیر  .تسا و  هدومن  ریـسفت 

غارچ و رد  نغور  ینعی  ضرألا ، جارّـسلا و  تددم  .دومن و  تیوقت  نتـشون  هّدام  هب  ار  تاود  ینعی : اهّدـمأ ، هاودـلا و  ّدـم  زین : .درک 
دسر یهارمگ  هب  ات  دیناسر  کمک  شیاه  هسوسو  هلیسو  هب  ار  وا  ناطیـش  ینعی : ّیَغلا ، یف  ناطیـشلا  ُهّدم  .مداد و  رارق  نیمز  رد  دوک 

«. دوش رو  هطوغ  نآ  رد  و 

ینالوط ار  شتـصرف  داد و  تلهم  ار  وا  یهارمگ  رد  ای  رمع  لوط  رد  دنوادخ  ینعی : هّیغ ، یف  هّدم  هرمع و  یف    ُ هّللا ّدَـم  : » باب زا  ای  و 
.(3)« تخاس

دیآ یم  نداد  تلهم  ياـنعم  هب  هک  نآ  : » تسا هتفگ  هدـش و  رکنم  ار  نآ  فاّـشک  رد  يرـشخمز  یلو  تسا ، يرهوـج  رظن  نیا  هـتبلا 
.تسین هشقانم  زا  یلاخ  هک  هدروآ  زین  يرگید  لیالد  . (4)« هل یلمأ  دننام  َُهل ، ّدم  دنیوگ : هک  نانچ  تسا ، مال  اب  هارمه 

تیاور دنـشاب ، یمن  جراخ  تغل  ياهزرم  زا  دراد و  رارق  تغل  نوناـق  هصرع  رد  قوف  ياـنعم  ود  ره  هک  تسا  نیا  رهاـظ  لاـح  ره  هب 
زین یمق  ریسفت  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  ياه 
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دیاش یلو  درک ، قیبطت  ریـسفت و  نآ  هب  ار  تیاور  ود  نآ  ددـم  يانعم  رد  فّرـصت  اب  ناوت  یم  هچرگ  تسا  مود  ياـنعم  رهاـظ  دـیؤم 
.دشاب رت  کیدزن  هیآ  رهاظ  هب  لّوا  يانعم 

ار ینامرفان  هک  ره  .تشذگ و  دح  زا  ینعی : انایغط ، وغطی  اغطی و  اغط  : » هتفگ يرهوج  هک  نانچ  تسا  ّدح  زا  زواجت  لصا  رد  نایغط :
.دومن شکرـس  ار  وا  تورث  ینعی : ُلاملا ، ُهاغطأ  .تسا و  نآ  دـننام  نیغ _  رـسک  هب  یغطی _  َیغط  .تسا و  یغاط  دـنارذگب  دـح  زا 

.(1)« تفای ینوزف  نآ  جاوما  دمآ و  شورخ  هب  ایرد  رحبلا : یغط 

(2) .دنا هدرک  ریسفت  دح ، زا  شیب  یشکرس  رفک و  رد  يور  هدایز  يانعم : هب  همیرک  هیآ  نیا  رد  ار  نایغط  نارّسفم ، زا  یعمج  و 

نایغط و يرس ، دوخ  رفک و  هنوگره  هک  اریز  تسا ، رت  بسانم  يور _  هدایز  دیق  نودب  رفک _  یهارمگ و  هب  نایغط  ریـسفت  ایوگ  و 
فرـصنم لماک  درف  هب  ار  نآ  ای  دشابن  دییقت  مه  نارّـسفم  نآ  رظن  دیاش  هتبلا  .هن  ای  دسرب  طارفا  ّدح  هب  هاوخ  تسا ، نتـشذگ  دـح  زا 

.دنا هتسناد 

نآ رد  يا  هناشن  چـیه  هک  ینیمز  ینعی : ءاهْمَع ، ٌضرأ  : » هدوزفا يو  .تسا  ینادرگرـس  دـیدرت و  حاحـص : رد  يرهوج  هتفگ  هب  هَمَع :
.(3)« دنتفر اجک  هب  دشن  مولعم  ینالف  نارتش  ینعی  یهَّمُعلا ، هلبا  ْتَبهَذ  دنیوگ : .دشابن و 

همع یلو  تسا  لد  مشچ  رـس و  مشچ  يروک  لـماش  یمع  هک  نیا  زج  دـشاب  یم  یمع  دـننام  همع  : » دـنا هتفگ  نارّـسفم  زا  یعمج  و 
.(4)« دنک ور  فرط  مادک  هب  دنادن  صخش  هک  ّریحت  ینادرگرس و  ینعی  تسا  يریگ  میمصت  يأر و  رد  یمگردرس  طقف 

ناقفانم هب  دنوادخ  تلهم  تقیقح 

رگا هک  اریز  دوب  دهاوخن  یلاکـشا  دنوادخ  هب  نآ  تبـسن  رد  مینک  ضرف  نداد  تصرف  تلهم و  باب  زا  ار  هیآ  رد  دـمی  هژاو  هاگره 
تلهم زمر  دیاش  دنتفای و  یمن  یهارمگ  رفک و  یشکرس و  ناوت  زگره  دوبن  ناقفانم  هب  تبسن  ادخ  نداد  تصرف  يرابدرب و  تلهم و 

رد دـناوخ و  یم  ارف  تشگزاب  هبوت و  هب  لاح  نیا  رد  ار  اهنآ  هک  صوصخ  هب  تساهنآ  رب  تجح  مامتا  تلاح  نیا  رد  ناـنآ  هب  نداد 
.دهد یم  شزرمآ  هدعو  نانآ  هب  هبوت  تروص 
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دـهد و یم  ددـم  نایغط  رد  ار  ناقفانم  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  مینک  ضرف  ددـم  باب  زا  ار  دـمی  هژاو  رگا  اما 
َُّمث َال ِّیَْغلا  یف  ْمُهَنوُّدُـمَی  ْمُُهنوخإ  و  : » دـیآ یم  تسد  هب  دـنوادخ  لوق  زا  هک  نانچ  تسا  نیطایـش  راـک  ناـیغط  دادـما  هک  نآ  لاـح 

.دننک یمن  یهاتوک  دنناسر و  یم  ددم  یهارمگ  رد  نیطایش ] زا   ] ناشناردارب ار ] ناراکزیهرپان   ] و »(1) ؛ َنوُرِصُْقی

رثا رب  هتـشاد و  زاب  ناـنآ  زا  دـنک  یم  اـطع  ناـنمؤم  هب  هک  ار  شیوخ  فاـطلا  لاـعتم  يادـخ  نوچ  هک  دـنا  هداد  خـساپ  نینچ  یـضعب 
شیاشگ و هک  نانچ  دـبای  یم  شیازفا  ناـشیاه  لد  رب  یکیراـت  راـگنز و  دـنا ، هدـنام  مورحم  دـنوادخ  تیاـنع  زا  رفک  رب  يراـشفاپ 

ببـس هب  هک  اریز  هتفای  دانتـسا  دنوادخ  هب  هدش و  هدیمان  ددم  یکیرات  هدش  هدوزفا  تسا ، شیازفا  هب  ور  نانمؤم  ياه  لد  رب  ینـشور 
.تسا هدیسر  نانآ  هب  دنوادخ  زا  ناشلمع  يازس  اهنآ  رفک 

عنام مدع  دنوادخ و  تردق  ببس  هب  ناطیش  نوچ  ای  .دنا  هتفرگ  نامیا  هب  نتخاسن  روبجم  ندرکن و  راداو  يانعم  هب  ار  ددم  هک  نیا  ای 
.تسا هدش  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  ددم  دناشکب ، یهارمگ  هب  ار  اهنآ  تسا  هتسناوت 

.دیآ یم  تسد  هب  مه  لاؤس  نیا  خساپ  میدرک  نایب  اه  شوگ  اه و  لد  رب  متخ  ثحب  رد  هک  یبلاطم  زا  و 

یب شیوخ  راگدرورپ  زا  دوجو ، همادا  اقب و  تلاح  رد  هن  ندش و  رادـیدپ  تلاح  رد  هن  زگره  دوجولا  نکمم  مییوگ : یم  اج  نیا  رد 
روعـش ملع و  تردق و  هب  تفای و  یتسه  يا  هدنب  هک  نآ  زا  سپ  دنتـسه و  دـنمزاین  راگدرورپ  هب  لاح  همه  رد  ناگمه  تسین و  زاین 

راک ماجنا  يارب  طقف  ددم  هک  تسین  طرـش  .تسا و  یلاعت  قح  ددم  زا  اهنیا  همه  دنک ، یم  نایغط  هاگنآ  دش  لیان  ادـخ  يوس  زا  ...و 
هک یلیاسو  صخش  هاگره  و  دشاب ، هتشاد  تیحالـص  داضتم  راک  ود  يارب  دناوت  یم  هکلب  دشاب ، فالخ _  ياهراک  ًالثم  یـصاخ _ 

هدننکددم هک  درب  راک  هب  ار  هلمج  نیا  ناوت  یم  دیامن ، فرـص  داسف _  ای  حالـص  تهج _  ود  زا  یکی  رد  هتفرگ  رارق  شرایتخا  رد 
.دشاب هدشن  نییعت  وا  رب  راک  نآ  هک  دنچره  دیناسر  ددم  راک  نآ  رد  ار  وا 

مه دـیآ و  راک  هب  تعاط  تهج  رد  دـناوت  یم  مه  تسا  هتفرگ  رارق  رـشب  رایتخا  رد  هک  یلیاسو  تاـناکما و  همه  اـب  یتسه  ناـهج  و 
نآ هدـنب  هاـگره  سپ  تسا ، تیـصعم  اـی  تعاـط  رد  فرـص  يارب  فّلکم  ياهددـم  اـهنآ  عوـمجم  دوـش و  هدافتـسا  تیـصعم  يارب 

ار تاناکما 
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يراک ره  هدنب  رگید  يوس  زا  .تسا  هدیناسر  ددم  یشکرس  تیصعم و  رد  ار  وا  دنوادخ  تفگ  ناوت  یم  درک  فرـصم  تیـصعم  رد 
.تسوا يارب  يددم  مه  نیا  تسا  دنمزاین  شراگدرورپ  هب  شیاهراک  ماجنا  رد  تسادخ و  يورین  ناوت و  هب  دهد  ماجنا 

اضق ّتیشم و  زا  .دشاب  یم  جاتحم  قح  یناسرددم  هب  يریگ  لکش  يارب  تساه و  هدیدپ  زا  یکی  زین  دیآ  یم  دیدپ  وا  زا  هک  ینایغط 
.تسین نوریب  مه  لاعتم  يادخ  ردق  و 

ناقفانم هب  نایغط  تبسن 

زا یهارمگ  رد  نتفر  ورف  نایغط و  : » دـیوگ فاّـشک  رد  هک  دـشاب  يا  هتکن  هب  هراـشا  هدـش  هداد  تبـسن  ناـقفانم  هب  ناـیغط  هک  نیا  و 
ادخ رگا  دنتفگ : یم  هک  دشاب  نارفاک  هدیقع  ّدر  ات  تساّربم  نآ  زا  دنوادخ  دنا و  هدرک  داجیا  ناش  ياهتسد  اب  دوخ  هک  تسا  يروما 

بوسنم اهنآ  هب  ار  نایغط  رگا  داد  تبـسن  دوخ  هب  ار  ددم  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  يرادـنپ  یفن  میدوب و  یمن  كرـشم  تساوخ  یم 
دومن بوسنم  نانآ  هب  ار  نایغط  دش ، هداد  تبسن  ادخ  هب  ددم  هک  یماگنه  سپ  تسادخ ؛ راک  مه  نایغط  دندرب  یم  نامگ  درک  یمن 
.(1)« دنز در  تسد  دنیارگ  یم  داحلإ  هب  دنوادخ  تافص  رد  هک  یناسک  هنیس  رب  دزاس و  نک  هشیر  درادرب و  نایم  زا  ار  ههبش  ات 

َّمـث ال ِّیَغلا  یف  ْمُهَنوُّدُـمَی  مُُهناوْـخإ  َو  : » تـسا هدـش  هداد  تبـسن  نیطایـش  هـب  رگید  هـیآ  رد  یهارمگ )  )= ّیَغ بـلطم  نـیا  دـییأت  رد 
.دننک یمن  یهاتوک  دنناسر و  یم  ددم  یهارمگ  رد   ] نیطایش زا   ] ناشناردارب ار ] ناراکزیهرپان  و  [ ؛ (2)« نوُرِصُْقی

هب هدـش و  جراـخ  تماقتـسا  نازیم  زا  زین  يو  دوخ  هک  دـنچره  دزاـس  دودرم  ار  ناـیربج  هدـیقع  هک  تسا  نآ  يرـشخمز  دوـصقم  و 
 _ . دیآ یم  تسد  هب  وا  نانخس  رگید  زا  هک  يروط  هب  تسا _  هتفای  شیارگ  ضیوفت  بهذم 
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نیدتهم اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر  امف  يدهلاب  هلالضلا  اورتشا  نیذلا  کئلوا 

ناقفانم رابنایز  دتس  داد و  تیاده و  تلالض و 

.دنا هدوبن  ناگتفای  تیاده  هتشادن و  يدوس  ناشتراجت  سپ  دنا  هدیرخ  تیاده  هب  ار  یهارمگ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا 

 _ : دیآ یمرب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  زا  هک  يروط  هب  مالسلا _  هیلع  مظاک  ماما  تیاور  هب  انب 

يدوس شیوخ  ترخآ  تراجت  رد  ینعی  ُمُهتَراـجت ؛» ْتَِحبر  اـمَف   » دـنتفرگرب رفک  نآ  ضوع  رد  دـنتخورف و  ار  يادـخ  نید  ینعی ] »]
 _ دوب هدش  اّیهم  ناشیارب  ناشندروآ  نامیا  طرش  هب  هک  ار _  تشهب  دندیرخ و  ار  خزود  ياه  باذع  عاونا  شتآ و  هک  اریز  دندربن ،

.(1)« دندوبن هتفای  هر  یتسرد  قح و  يوس  هب  و  نیدَتهم ؛» اُوناک  ام  َو   » دنداد تسد  زا 

يرگنـشور نایب و  نامه  تیادـه  تسا و  ینادرگرـس  تریح و  اـجنیا  رد  تلالـض  : » تسا هدـمآ  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و 
.(2)« دندیزگرب نایب  تیاده و  رب  ار  یهارمگ  تریح و  نانیا  تسا ،

تیاده هب  یهارمگ  ندیرخ  یگنوگچ 

هب اج  تیاده و  رب  یهارمگ  ندیزگرب  تسا _  يور  هنایم  تیادـه و  یتسرد و  لباقم  هطقن  هک  یهارمگ _  ندـیرخ  دـیوگ : ّفلؤم 
نانیا سپ  تسا ، نآ  ياج  هب  رگید  زیچ  تفایرد  يزیچ و  تخادرپ  ندیرخ  تقیقح  هک  اریز  دشاب ، یم  رگیدـکی  هب  اهنآ  ندومن  اج 
دننام دنتـشاد ، ار  تیادـه  رب  طلـست  تردـق و  ییاناوت و  هک  نآ  زا  سپ  دـنتفرگرب  نآ  ياج  هب  ار  یهارمگ  هدراذـگاو و  ار  تیادـه 

، دنا هداد  رارق  ار  یهارمگ  نآ  ياج  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  هدـنادرگ و  يور  نآ  زا  یلو  دـشاب  ییالاک  رب  ّطلـسم  کلام و  هک  یـسک 
رد نانآ  هلماعم  هویش  تروص و  نیا 
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هک نانیا  تسا ، یقیقح  يدب  ّرش و  ره  هیام  تیاده  نوچ  .تسا و  هدش  اّیهم  گرزب  شاداپ  یگشیمه و  دوس  يارب  هک  تسایند  رازاب 
دوس و مه  هک  اریز  دـنا  هتفاین  هار  تراجت  تسرد  شور  هب  دـنراکنایز و  دوخ  تراجت  رد  دـنریگ  یم  ار  یهارمگ  تیادـه ، ياج  هب 
نآ و زا  ندرب  دوس  هیامرس و  ندنام  تباث  ناگرزاب ، یلصا  فده  هک  یلاح  رد  دنا  هداد  تسد  زا  ار  تیاده _  ینعی  هیامرـس _  مه 

.تسا هدش  دراو  نانآ  رب  ررض  دنا و  هدرب  نیب  زا  ار  دوس  هیامرس و  ناقفانم  اما  تسا ، نایز  ررض و  زا  زیهرپ 

؟ دوش یم  نایامن  عقوم  هچ  نایز  دوس و 

ياهدرد ای  اه و  تذـل  دـننام  ایند  نطاب  رد  یهاگ  دـنوش  یم  نایامن  یتوافتم  ياه  هنوگ  هب  فلتخم  ياه  نامز  رد  نایز  دوس و  هتبلا 
رد هک  دـب  ای  کین  ياهراک  يویند  راثآ  ای  ددرگ و  یم  رهاـظ  دـنراد  رارق  تواقـش  اـی  تداعـس  لاـمک  رد  هک  یناـسک  يارب  یحور 

.دیآ یم  دیدپ  نالماع  یناگدنز 

یم عالطا  دوخ  تشونرس  زا  عقوم  نآ  رد  ًالومعم  طسوتم  دارفا  هک  نانچ  دوش ، یم  نایامن  لمع  نایز  دوس و  گرم  ماگنه  یهاگ  و 
.دنبای

تسا نینچ  دنا  هدوبن  صلاخ  رفک  ای  نامیا  رد  هک  يدارفا  تیعـضو  هک  دوش  یمن  نایامن  لامعا  جیاتن  يربک  تمایق  رد  زج  یهاگ  و 
تـشاد هجوت  دیاب  و  دیآ _  یم  تسد  هب  تیاور  دنچ  زا  هک  يروط  هب  دتفا _  یمن  نایرج  هب  یناسک  نینچ  هدنورپ  خزرب  ملاع  رد  و 

نیرتالاب هب  دش و  لیان  نابرقم  ماقم  هب  ناوت  یم  نآ  طسوت  هک  دورب  تسد  زا  تیاده  هیامرس  هک  رتدب  نیا  زا  نایز  ررض و  مادک  هک 
؟ دیسر نییلع  هلحرم 

ایآ هک  رگنب  هد و  رارق  یسرباسح  یـسررب و  دروم  ار  شیوخ  یگدنز  ياه  همانرب  لمأت  رکف و  هب  نک و  هشیدنا  دوخ  راک  رد  نونکا 
تیارب دنکیرـش  وت  اـب  نآ  رد  نمؤم  ریغ  دارفا  هک  يرهاـظ  تیادـه  زج  اـی  یباـی ؟ یم  دوخ  رد  یـصاخ  تیادـه  ناـمیا  نید و  رثا  رب 

؟ تسا لصاح 

تیاده سپ  يا ؟ هدرواین  تسد  هب  يزیچ  یهارمگ  ینادرگرـس و  تریح و  زج  ای  يا ؟ هدرک  بسک  یتیادـه  دوخ  ياهراک  هب  ایآ  و 
! ادخ هب  هانپ  يا ؟ هدرک  لیدبت  یهارمگ  هب  يا  هتشاد  تقایل  یگتسیاش و  هک  ار 
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نورصبی تاملظ ال  یف  مهکرت  مهرونب و  هللا  بهذ  هلوح  ام  تءاضأ  املف  ًاران  دقوتسا  يذلا  لثمک  مهلثم 

ناقفانم تیعضو  هیبشت 

.تسا هتخورفا  یشتآ  هک  تسا  یسک  نوچمه  نانآ  ِلَثَم  اران ؛» َدَقوَتسا  يذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  »

، هیبش هَبَـش و  هبـش و  دـننام : لیثم ، لَثَم و  لثِم و  دـنیوگ : هک  نانچ  تسا ، ریظن  يدـننامه و  لَثَم : هشیر  : » نارّـسفم زا  یـضعب  هتفگ  هب 
نیع اذل  تسین  یتفگش  زا  یلاخ  دور و  یم  راک  هب  یلصا  دادیور  هباشم  يدروم  رد  هک  دنا  هدیمان  لَثَم  ار  عیاش  جیار و  نخس  سپس 

هاگره دور  یم  راک  هب  ناتـساد  ای  تفـص  ای  لاـح  دروم  رد  هراعتـسا  باـب  زا  لـثم  یهاـگ  .دوش و  یم  لامعتـسا  یلـصا  ریبعت  ناـمه 
زین دزورفا ، رب  یشتآ  هک  تسا  یسک  نوچمه  اهنآ  زیگنا  تفگش  تلاح  هدش : هتفگ  نینچ  هیآ ] نیا  رد   ] ایوگ دشاب ، هتـشاد  یتفگش 

ياهرهن دنا و  هتفای  هدعو  ناگشیپاوقت  هک  یتشهب  لاثم  »(1) ؛ ...ُراهنألا اِهتَحت  ْنِم  يرَْجت  َنوقَّتملا  َدِعُو  یّتلا  ِهَّنَجلا  ُلَثَم  : » دنوادخ لوق 
.تسا رترب  لاثم  ادخ  يارب  و  »(2) ؛ یلعألا ُلَثَملا    ِ هّلل َو   » ...تسا يراج  شناتخرد  ریز  زا  بآ 

تاروت رد  نانآ  فیصوت  لاثم و  »(3) ؛ ...ِهاروَّتلا یف  ْمُُهلَثَم  : » دنوادخ لوق  دراد و  تلالج  یگرزب و  زا  یتیعقوم  هک  فصو  نآ  ینعی :
.(4)« تسا یتفگش  هیام  هک  یتلاح  تفص و  ینعی : .تسا  نینچ 

نآ لَثَم  ْلثِم و  نیا  دنیوگ : تسا ، ندومن  ناسمه  هژاو  ْلثِم  : » تسا هدمآ  حاحص  رد  و 
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.تساه لثملا  برض  زا  ترابع  لَثَم  دیوگ _ : هک  اجنآ  ات  تسانعم _  کی  هب  هباشم ]  ] هَبَش ْهبِش و  دنیوگ : هک  نانچ  تسا ،

.(1)« تسا یش ء  تفص  لَثَم : زین 

هک اریز  .یئزج  یلک و  دننام  تسانعم  تافـص  زا  هک  تسا  يروما  هب  ظفل  فیـصوت  لیبق  زا  نخـس  دروم  رد  لثم  ندرب  راک  هب  ایوگ 
.دشاب یم  هل  لثمم  ریظن  دننامه و  هک  تسا  يزیچ  رب  لثم  تلالد 

رد هک  ییانعم  نآ  ینعی  دوش  یم  نایامن  نخـس  رد  هک  یتلاح  تروص و  هک  تسا  نآ  تهج  زا  لـثم  هب  تفـص  لاـح و  فیـصوت  و 
هک ناـنچ  دـنیوگ و  یم  لاـثمت  ار  سکع  هک  ناـنچ  تسا ، هتفاـی  ققحت  لاـثم  دروم  یـش ء  رد  هک  دـشاب  نآ  دـننامه  دـیآ  یم  نهذ 
رد يذلا » : » لوصوم مسا  هک  دنا  هداد  لامتحا  .دننک و  ریوصت  ار  یبلطم  هریغ  نتشون و  هلیـسو  هب  هاگره  مدروآ  لاثم  شیارب  دنیوگ :

[ قافن رفک و  رد   ] زین ناقفانم ]  ] امش و  »(2) ؛ اوُضاخ يذَّلاک  ُمتْـضُخ  َو  : » دنوادخ لوق  دننام  دشاب  هتفر  راک  هب  نیذلا » : » ياج هب  اجنیا 
.دنتفر ورف  امش ) زا  شیپ  یماوقا   )= اهنآ هک  هنوگ  نامه  دیتفر  ورف 

کبس يارب  دور و  یم  راک  هب  رایـسب  برع  مالک  رد  تسا و  هفرعم  هلمج  ره  فیـصوت  هب  لصو  هلیـسو  يذلا ، هملک : هک  رظن  نیا  زا 
دـشاب هتـشاد  زاین  نون  ءای و  هک  تسین  اه  عمج  ریاس  دننام  نیذـلا  نآ : عمج  ینعی  دوش  یم  لامعتـسا  يذـلا  تروص  هب  هلمج  ندـش 
.دنور یم  راک  هب  ناسکی  عمج  درفم و  رد  لوصوم  ياه  مسا  هیقب  هک  تسا  نیا  شدهاش  تسا ، تلالد  ینوزف  هناشن  نون  ءای و  هکلب 

.تسا هتخورفا  شتآ  هک  یهورگ  ای  عمج  دشاب و  دوصقم  شتآ  ناگدنزورف  سنج  هک  تسا  نآ  رگید  لامتحا 

هیبشت هنرگ  ددرگ و  هیجوت  لوصوم  مسا  هب  يدـعب  ریامـض  و  مهرونب »  » عمج ریمـض  عاجرا  هک  تسا  نآ  يارب  اـه  لاـمتحا  نیا  هتبلا 
زاب لوصوم  ظفل  هب  عمج  ریامـض  هاگره  سپ  درادـن ، يروذـحم  چـیه  دـشاب  هتخورفا  شتآ  هک  یـصخش  هب  لَثَم  رد  ناـقفانم  هورگ 

.دوب دهاوخن  هیجوت  هب  يزاین  درک و  اقبا  شرهاظ  رب  ار  ظفل  تسیاب  یم  دوشن  هدینادرگ 

سنج يذلا »  » لوصوم ظفل  زا  مییوگب  هک  دشاب  نامه  هجو  نیرت  بسانم  دیاش  و 
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.دشاب هدش  روظنم  ود  ره  انعم  ظفل و  ات  ددرگ  لماش  ار  ددعتم  دارفا  درف و  کی  هک  يروط  هب  تسا  دارم  شتآ  هدنزورف 

هءاضا يانعم 

.دومن كانبات  ار  وا  فارطا  شتآ  یتقو  اّما  َُهلْوَح ؛» ام  ْتَءاضأ  اّمَلَف  »

ینشور ار  دیشروخ  »(1) ؛ ارون رَمَقلا  ًءایِض َو  َسمَّشلا  َلَعَج  : » هک تسا  یلاعت  يادخ  لوق  نآ  دیؤم  تسا ، يرگنـشور  تیاهن  هءاضا :
.داد رارق  رون  ار  هام  كانبات و 

.تسا تءاضا »  » لوعفم نآ  دشاب و  لوصوم  مسا  هلوح » ام   » رد ام »  » هک تسا  نیا  رهاظ  و 

هک اریز  دـشاب ، نآ  ياـنعم  راـبتعا  هب  لـعف  ندروآ  ثنؤم  لـعاف و  لوصوم  مسا  مزـال و  ءاـضا »  » لـعف هک  تسه  لاـمتحا  نیا  هچرگ 
[. دبای یم  ققحت  عمج  اهنآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک   ] تسا یئایشا  نکاما و  زورفا  شتآ  صخش  نوماریپ 

.دشاب هدوب  اه  ناکم  يانعم  هب  لوصوم  ای  دیزم  ام »  » هملک و  رتتسم ؛ لعف  رد  لعاف  هک  نیا  رگید  لامتحا 

.تسا بوصنم  ندوب  فرظ  رابتعا  هب  هلوح »  » هملک لاح  ره  هب 

دنناوتن هک  درک  ناشیاهر  تخس  ياه  یکیرات  رد  دُرب و  ار  ناشرون  دنوادخ  َنوُرِْـصُبی ؛» ٍتاُملُظ ال  یف  ْمُهَکََرت  ْمِهِرُوِنب َو    ُ هّللا َبَهَذ  »
.دید

هب تسا _  ناقفانم  عمج  هک  نآ  يانعم  رابتعا  هب  ریمض _  دشاب و  املف »  » باوج هلمج  نیا  تسا  لمتحم  نارسفم : زا  یـضعب  هتفگ  هب 
.دشاب ظفل  تهج  زا  نیشیپ  ریمض  ندروآ  درفم  دوش و  هدنادرگزاب  دقوتسا » يذلا  »

سنج کی  هک  تسا  نآ  رابتعا  هب  لّوا  ریمـض  ندروآ  درفم  تسا و  شتآ  هدـنزورف  سنج  دوصقم  میتفگ  هک  نیا  رتهب  لامتحا  ایوگ 
راـک هک  تسا  یهورگ  تعاـمج و  نیب  رد  لـمع  نیا  نتفاـی  قّـقحت  تهج  زا  مود  ریمـض  ندروآ  عـمج  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد 

ٍتاـُملُظ ال یف  ْمُـهَکََرت  َو  : » ریامـض رد  .تـسا و  مادختـسا  تعنـص  زا  ریغ  نـیا  .تـسا و  هدـش  ضرف  ناـنآ  هـب  تبـسن  يزورفا  شتآ 
.تسا يراج  نخس  نیمه  زین  َنوُرِصُبی »
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رارق ياـنعم  دریگ  قلعت  یـش ء  ود  هب  رگا  تسا و  ندرک  اـهر  نتـشاذگاو و  ياـنعم  هب  دریگ  قلعت  عوضوم  کـی  هب  هاـگره  َكََرت : و 
.تسا لمتحم  زین  لّوا  يانعم  هچرگ  دشاب ، انعم  نیا  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش ، یم  هدافتسا  نآ  زا  نداد 

تیحالـص هک  دوش  دییقت  ییاج  هب  امکح : هتفگ  قبط  هک  نآ  تسرد  اّما   (1) .تسا رون  مدع  فاّشک : رد  يرشخمز  هتفگ  هب  تملظ :
.دشاب هتشاد  رون 

یکیرات هک  تسا  نآ  رگناشن  دنک  یم  تلالد  ندید  قلطم  یفن  رب  هک  نورصبی » ال   » تاملظ و تروص  هب  نآ  ندروآ  هرکن  عمج و  و 
.تسین یندش  فصو  هک  هدیسر  يّدح  هب 

: دوش هتفگ  هک  نیا  لـثم  مینادـب ، فوذـحم  ار  اّـمل  باوج  دـعب ، هلمج  هنیرق  هب  هک  تسا  نیا  مهرونب »   ُ هّللا َبَهَذ  : » رد مود  لاـمتحا 
.دش نادرگرس  ریحتم و  اه  یکیرات  رد  زورفا  شتآ  قفانم ]  ] صخش تشگ و  شوماخ  هدش  هتخورفا  شتآ 

ریمـض ود  ره  دشاب و  هدش  نایب  نازورفا  شتآ  ناقفانم و  تیعـضو  نیب  تهباشم  هجو  هک  تسا  نآ  دننام  قوف  هلمج  تروص  نیا  رد 
.ددرگ یم  زاب  ناقفانم  هب 

نازورفا شتآ  هب  ناقفانم  هیبشت 

هب زیچ  دـنچ  یگنوگچ  ینعی  دوـش  یم  ضرف  بکرم  یهیبـشت  تروـص  هب  یهاـگ  نازورفا  شتآ  ناـقفانم و  تلاـح  لـیثمت  هیبـشت و 
دروم یلو  تسا  رهاظ  اهنآ  نیب  تهابـش  انایحا  هک  تسه  هدیدپ  دنچ  فرط  ود  زا  کی  ره  رد  ددرگ و  یم  هیبشت  يرگید  یگنوگچ 

: دیوگ رعاش  هک  نانچ  دنریگ ، یم  رارق  هجوت  دروم  دنوش  دای  مه  رانک  اهنآ  همه  یتقو  اّما  تسین ، هجوت 

(2) قرزأ ٍطاسب  یلع  َنِْرُثن  ٌرَرُد  اعِماَول  ِموجُّنلا  َمارجا  َّنأک  و 

.دنیوگ بّکرم  ار  هیبشت  نیا  .دنشاب  هدش  راثن  گنر  یبآ  شرف  کی  رب  هک  دنتسه  ییاهرُد  ششخرد /  ماگنه  نارتخا  ایوگ  و 

هب دیآ و  یم  رظن  رد  هناگادـج  روط  هب  ءایـشا  شخب  ود  نیب  هک  دوش  یم  ضرف  مه  زا  يادـج  هدـنکارپ و  تروص  هب  هیبشت  یهاگ  و 
هب زیچ  دـنچ  هک  اریز  بّکرم  هن  تسا و  قّرفتم  هن  همیرک  هیآ  نیا  رد  هیبشت  دـنا : هتفگ  یـضعب  دوش و  یم  يدـنب  میـسقت  هیبشت  دـنچ 

شتآ هک  تسا  یسک  تلاح  هب  ناقفانم  تلاح  هیبشت  نیا  هکلب  هدشن ، يریگ  تبسن  رگید  زیچ  دنچ 

442 ص :
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اب هک  دریگ  یم  تروص  يراـک  يزورفا  شتآ  تلاـح  رد  هک  روـط  ناـمه  ینعی  تسا  تملظ  هءاـضا و  مسا  هبـش  هجو  دزورفا و  یم 
شتآ  )= دروم کـی  رد  هک  نیا  تسا و  تیعـضو  نیمه  زین  ناـقفانم  تلاـح  هب  تبـسن  دوش ، یم  هتخانـش  یکیراـت  ینـشور و  ناونع 

.دنشاب یم  كرتشم  ود  ره  تملظ  هءاضا و  مسا  ود  رد  درادن و  یعنام  تسا  زاجم  قفانم )  ) رگید دروم  رد  تقیقح و  زورفا )

.تسا قداص  روکذم  دروم  رب  بکرم  هیبشت  هک  دوش  یم  مولعم  رُّبدت  تقد و  اب  تسا و  یظفل  هشقانم  لامتحا  نیا  ایوگ 

دوجو تسا ، بکرم  هیبشت  هک  مینک  ضرف  هاگره  تسه و  اجنیا  رد  هدـنکارپ ) هیبشت  ای  بکرم  هیبشت   ) لاـمتحا ود  زا  یکی  نیارباـنب 
.دیامن یم  رت  يوق  زین  ار  بیکرت  ود  نیب  تهباشم  ابلاغ  هکلب  دنک  یم  تیوقت  دیکأت و  ار  هیبشت  زا  فده  تادرفم ، نیب  تهابش 

تـسد هب  هدـنکارپ  ياه  هژاو  زا  هک  بّکرم  هلمج  ود  نیب  تهباشم  زاب  مینادـب _  تادرفم  نیب  ار  هیبشت  هک  رگید _  لاـمتحا  رباـنب  و 
.تسا راکنا  لباق  ریغ  هدمآ 

نیقفانم تیعضو  رب  هیآ  قیبطت 

مینک و یم  نایب  بیکرت  ساسارب  ار  هلمج  ود  نیب  تهباشم  سپـس  میزادرپ  یم  نیقفانم  تلاح  رب  هیآ  تادرفم  قیبطت  هب  ادـتبا  نونکا 
.تسیچ بلطم  تقیقح  هک  دناد  ادخ 

اب نورـصبی » ـال  تاـملظ  یف  مهکرت  و  « » مهرونب هّللا  بهذ  « ؛» اراـن دقوتـسا  : » هدـش داـی  هیآ  نیا  رد  هک  ییاـه  لاـثم  تفگ : ناوت  یم 
.تسا قبطنم  ًالماک  ناقفانم  ّتیعضو 

هب هک  دـننک  یم  دومناو  نینچ  دـنراد و  یم  راـهظا  ار  مالـسا  هک  تسا  هیبش  ناـقفانم  راـک  هب  تسا ، هتخورفا  یـشتآ  اراـن ؛» دقوتـسا  »
نانآ لام  ناـج و  مالـسا  راـهظا  رثا  رب  هک  تسا  ناـقفانم  تلاـح  نیا  هیبش  شتآ ، فارطا  ندـش  نشور  دنتـسه و  دـنبیاپ  نآ  ماـکحا 

.دنشاب یم  میهس  یمالسا  عفانم  ریاس  يرهاظ و  تّزع  تمینغ و  بسک  رد  ناناملسم  هیقب  اب  دنام و  یم  ظوفحم 

يدیماان تیمورحم و  دمایپ  ظاحل  زا  ناقفانم  تلاح  هیبش  اه ، یکیرات  رد  ناشندرک  اهر  ادـخ و  تردـق  هب  ناشیا  رون  نتفر  نیب  زا  و 
عقوم نانآ  یناملـسم  هرهچ  رون  هک  تسا  گرم  ماگنه  لماک  روط  هب  ایند و  نیا  رد  نانآ  قافن  زا  یکدنا  ندش  راکـشآ  رثا  رب  ناشیا 

نوریب
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قافن و ياه  یکیرات  رد  ددرگ و  یم  هابت  دوب  اهنآ  يارب  رهاظ  ساسارب  هک  یعفانم  دور و  یم  نیب  زا  تروص  ملاـع  نیا  زا  ناـشندرب 
.دنبای یم  لاقتنا  يدبا  باقع  رفیک و  یکیرات  هب  اه  یکیرات  نآ  زا  دننیب و  یمن  چیه  هک  دنوش  یم  اهر  شیوخ  هانگ  رفک و 

نید شتآ و  نیب  ییاه  تهابش 

: هیام شتآ  ندرک  نشور  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  شتآ  هدننک  نشور  صخش  تلاح  یسررب  تقد و  اب 

.ییانشور ( 1

.امرس ندش  فرطرب  ( 2

.ماخ ندش  هتخپ  هدیسر و  ( 3

.مکحم نشخ و  ءایشا  یضعب  ندش  كزان  مرن و  ( 4

.اه هدنکارپ  ندش  کیدزن  نتسویپ و  مه  هب  ( 5

.دنبسچ یم  نآ  هب  هک  ییایشا  نتفای  رییغت  لیدبت و  ( 6

.تسا نامسآ  هب  نآ  يازجا  ندش  دعاصتم  و  ( 7

: هک اریز  دهد  یم  تسد  هب  ار  جیاتن  نیمه  نآ ، ینطاب  يرهاظ و  نوئش  هب  هجوت  مالسا و  سدقم  نییآ  رد  لمأت 

.تسا نایامن  مالسا  تیاده  رون و  ( 1

.دوش یم  فرطرب  تبحم  تبغر و  قوش و  ترارح  هب  یمدآ  عبط  يدرس  ( 2

.ددرگ یم  لماک  هتخپ و  مالسا  میلاعت  هب  تسا  ماخ  سران و  هک  یناویح  سفن  ( 3

.دزاس یم  فیطل  ار  نشخ  عبط  مالسا  نید  ( 4

تـسادق ّتین و  صولخ  رد  دـنک و  یم  هارمه  ماگمه و  رگیدـکی  اب  ینید  فیاظو  ماجنا  رد  ار  مه  زا  هناگیب  فلتخم و  صاخـشا  (5
دیامن و یم  رارقرب  طابترا  تسا  ترخآ  ایند و  حـلاصم  زا  یکی  هب  قلعتم  اهنآ  زا  کیره  هک  توافتم  داضتم و  ياهراک  نیب  فدـه ،

هراّما سفن  دروآ و  یم  دیدپ  یگنهامه  لداعتم ، هویـش  تسرد و  هار  يوس  هب  ندب ، ياضعا  حور و  ياوق  ریاس  سفن و  لقع و  نایم 
دوش و یم  لیدـبت  هنئمطم  سفن  هماّول و  سفن  هب  نید  هتـشر  هب  ندـیزای  تسد  رثا  رب  دراد ] یم  او  یـشکرس  هانگ و  هب  ار  یمدآ  هک  ]

هتسباو حاورا 
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َو تسا : هدمآ  نامدرم  زا  یهورگ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  مالک  رد  هک  نانچ  دنبای ، یم  اقترا  الاب  ملاع  هب  نید  هب 
قُّلعت رترب  هاگیاج  هب  اهنآ  حاورا  هک  دنراد  یگدنز  ایند  رد  ییاه  ندـب  اب  ؛(1) و  یلعألا ِّلَحَملاب  ٌهَقَّلعُم  اهُحاورأ  ٍنادبأب  اینُّدلا  اُوبِحَص 

.تسا طبترم  هتفای و 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  رگید  مالک  دـیبای ، يرتاسر  نایب  رتشیب و  یهاـگآ  شتآ  نید و  نیب  تهباـشم  رد  دـیهاوخ  رگا  و 
: تسا هدومرف  هک  دیرگنب 

ُْهتَعَفادَت َلیبَّسلا َو  ِِهب  َکَلَـس  َقیرَّطلا َو  َُهل  َنابأف  ِقرَبلا  ُریثک  ٌعِمال  َُهل  َقََرب  ُهُظِیلَغ َو  َفَُطل  ُُهلیلَج و  َّقد  یّتح  ُهَسْفَن ، َتامأ  ُهَْلقَع َو  ایحأ  ْدَـق 
(2) .ُهَّبَر یضرأ  ُهَْبلَق َو  َلَمْعَتسا  اِمب  هَحاّرلا ، ِْنمألا َو  ِرارَق  یف  ِِهنََدب  ِهَنِینأمُِطب  ُهالجِر  ْتَتبَث  َو  ِهماقإلا ، ِراد  ِهَمالَّسلا و  ِباب  یلإ  ُباوبألا 

[ لد  ] هتـشگ و كزان  وا  ربتـس  ندب ]  ] هک اجنآ  ات  تسا  هدیناریم  ار  دوخ  سوه ] و   ] سْفَن هتـشاد و  هدنز  ار  شیوخ  لقع  نمؤم ]  ] هتبلا
درک شیهارمه  تیاده  ریسم  رد  تخاس و  نایامن  ار  شهار  دیبات و  شیارب  تیاده ] نید و   ] رون رپ  ییانشور  هتفای و  تقر  وا  تخس 

هاگرارق رد  ندب  شمارآ  اب  شیاه  ماگ  دندرب و  شیپ  تماقا  يارس  تمالس و  هاگرد  هب  ات  ار  وا  قح ] شتسرپ  يرادنید و  [ي  اهرد و 
دونـشخ ار  شراـگدرورپ  قح ] ناـمرف  زا  تعاـطا  اـب   ] تسب و راـک  هب  ار  شیوخ  هشیدـنا  هک  اریز  دـنام ، راوتـسا  یگدوسآ  ینمیا و 

.تخاس

بوذ ار  تسه  شندـش  نازورف  هیام  هک  یمزیه  شتآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  نک ، هسیاقم  شتآ  ياه  یگژیو  اب  ار  تافـص  نیا  الاح 
دود هب  هک  ییاج  ات  دـیامن  یم  بوذ  ار  ربتـس  ياه  مزیه  کچوک و  ار  گرزب  ياه  همیه  دزاس و  یم  هدـنز  ییاه  هلعـش  دـنک و  یم 

نآ غورف  زا  ناورهر  دریگ و  یم  ینشور  نآ  زا  اه  لزنم  اه و  هار  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ییانشور  نآ  رثا  رب  دوش و  یم  لیدبت  فیطل 
اه هاگترپ  اه و  هاگ  شزغل  زا  ددرگ و  یم  مارآ  ناشندب  راوتـسا و  ناشیاه  ماگ  دنـسر و  دوخ  دصقم  هب  ات  دنیامیپ  یم  ار  دوخ  ریـسم 

.دنوش یم  نمیا 

یم دونـشخ  ار  شراـگدرورپ  دراد و  یم  او  تیلاـعف  طاـشن و  هب  ار  دوـخ  بحاـص  لد  هک  دراد  ار  اـه  یگژیو  نیمه  زین  نـید  شتآ 
.دزاس

نینچ یهد  رارق  هسیاقم  شجنـس و  دروم  نید  نامیا و  ياه  یگژیو  اب  ار  اهنآ  يرگنب و  شتآ  ياه  یگژیو  هب  هاگره  رگید  رظنم  زا 
روما دـشاب و  هدـش  طولخم  بیکرت و  نآ  اب  هک  تسا  ییاهزلف  ریاـس  زا  ـالط  ندـش  ادـج  صلاـخ و  هیاـم  شتآ ؛ هک : تفاـی  یهاوخ 

هب رادیاپان 
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یم یگدـنز  نآ  رد   _ (1) روهـشم ربانب  ردنمـس _  اما  دنتفا  یم  تمحز  جـنر و  هب  نآ  زا  سونأمان  ياه  ندـب  دزوس و  یم  نآ  ببس 
.دنک

رفک و هب  هک   ] ار نارگید  اما  دزاس  یم  هزیکاپ  یـشیالآ  ره  زا  كاپ و  ار  صـالخااب  دـقتعم و  ياـه  ناـسنا  زین  ناـمیا  نید و  ترارح 
دنـشاب هتخیرگ  ریـش  زا  ییوگ  هک  دـندرگ  یم  نازیرگ  نآ  زا  يروط  هب  دارفا  دـنازوس و  یم  نادواج  شتآ  هب  دـنا ] هدـییارگ  كرش 

نآ زا  سپ  دنبای  یم  نآ  زا  یشوخ  هزات و  ناج  دنراد و  نآ  رد  یتحار  مارآ و  یگدنز  نید  لها  یلو  دوش  یم  هدرزآ  نآ  زا  انـشآان 
.دنرذگ یم  رد  ناهج  نیا  زا  يرایتخا  گرم  هب  هک 

تقیقح دروآ و  یم  دـیدپ  ینیون  تیعـضو  تروص و  دزاـس و  یم  نوگرگد  ار  ایـشا  هیلوا  تلاـح  تروص و  شتآ  هک  هنوگ  ناـمه 
.دنک یم  نایامن  ار  اهنآ  یعقاو  تروص  دیامن و  یم  لوحتم  ار  نداعم  هک  نانچ  تسا  نیمه  گرم 

تـسا هدومن  هولج  شتآ  تروص  هب  اـیند ] نیا  زا  شیپ   ] لّوا ملاـع  رد  نید  هک  هدوـب  نآ  هباـشم  یتاـهج  اـی  ببـس و  نیمه  هب  دـیاش 
نوریب يزارفرس  اب  شتآ  زا  دش و  تاجن  لها  درک  تعاطا  ار  نامرف  هک  ره  و   ] دنوش لخاد  نآ  رد  دنتفای  روتسد  قیالخ  هک  یماگنه 

[. دندش هابت  دندرک  یچیپرس  هک  یناسک  دمآ و 

نامرف دـنوش و  یم  هضرع  نآ  رب  هدـشن  مامت  نانآ  رب  تجح  هک  یناسک  دـنک ] یم  روهظ  شتآ  تروص  هب  نید  ایوگ   ] زین تمایق  رد 
نیا رد  یتایاور  هک  نانچ  دش ، دهاوخ  تمالـس  درـس و  وا  رب  شتآ  ددرگ  لخاد  نآ  رد  هک  ره  سپ  دنیآرد ، شتآ  رد  هک  دسر  یم 

.تسا هدش  دراو  هراب 

.ددرگ یم  رادومن  شتآ  تروص  هب  دهد  یم  خر  اوقت  لها  يارب  هک  هقداص  ياهایؤر  رد  اسب  و 

ترخآ ایند و  رد  تملظ  رون و  راثآ 

ار نآ  هک  یـسک  رگا  سپ  دزاـس ، یم  نشور  ار  شفارطا  هک  دراد  يروـن  نید )  )= يوـنعم شتآ  نیا  هدـش  داـی  بلاـطم  هـب  هجوتاـب 
مه ندب  یبارخ  زا  دعب  ددرگ ، یم  راکشآ  يارـس  ود  ره  رد  ییانـشور  رون و  راثآ  دشاب  هدومن  رو  هلعـش  رهاظ  نطاب و  رد  هتخورفارب 

ياج رب  نطاب  رد  رون 

446 ص :

.دریم یم  ددرگ  رود  شتآ  زا  نوچ  دوش و  یم  نوکتم  شتآ  رد  هک  تسا  يروناج  رَدنمَس  . 1 - 1
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.تسا یقاب  نآ  لحم  هک  اریز  دنام  یم 

يویند عفانم  دـیآ و  یم  رب  نآ  زا  يرهاظ  ینـشور  اهنت  دـشاب  هتخورفارب  رهاظ  رد  ار  شتآ  طقف  ناقفانم _  هویـش  قبط  هاـگره _  اـما 
هابت شوماخ و  هناقفانم  ياهراک  ببـس  هب  زین  ار  يرطف  رون  هکلب  دسر  یمن  نطاب  هب  نآ  ییانـشور  دوش و  یم  لصاح  نآ  زا  يرهاظ 
شلد دـهد  یم  ماجنا  تعاط  تروص  هب  قفانم  صخـش  هک  یناهانگ  رثا  رب  دوش و  یم  هریچ  لد  رب  مک  مک  نآ  یکیرات  دزاـس و  یم 

.ددرگ یمن  زاب  ریخ  يوس  هب  زگره  دوش و  یم  لال  روک و  رک و  هک  دنک  یم  هریت  نانچ  ار 

دنرب و یم  یپ  ناراکهبت  نارفاک و  یفخم  هرهچ  هب  دنمـشوه  صاخـشا  هدش و  رادیدپ  زین  ندب  رد  ینورد  یکیرات  نآ  رثا  هک  اسب  و 
.ددرگ یم  اشفا  راکشآ و  نارضاح  يارب  اهنآ  یعقاو  هرهچ  قفانم  دارفا  گرم  ماگنه  ای 

اب یکیرات  دوش و  یم  فشک  شیکیرات  دنرضاح  وا  دزن  ملاع  نآ  رد  هک  یناسک  همه  شدوخ و  يارب  لماک  روط  هب  گرم  زا  دعب  و 
.دنامب نآ  رد  هنادواج  دسرب و  منهج  یکیرات  هب  یتقو  ات  دوب  دهاوخ  هارمه  وا 

ندـش نشور  رد  رون  يرهاظ  تروص  يراذـگریثأت  زا  درب و  یم  ار  اهنآ  ترطف  رون  ناشیا  ناهانگ  ببـس  هب  لاـعتم  يادـخ  نیارباـنب 
رد هک  تسا  یـسک  تلاح  دننام  همه  اهنیا  دزاس و  یم  مودعم  یّلک  هب  ار  ییانـشور  ناشگرم  ماگنه  دـنک و  یم  يریگولج  ناشنطاب 

.دنک یم  نشور  شتآ  رهاظ 

هیآ ریسفت  رد  یتایاور 

: دندومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

يادـخ نآ  زا  سپ  درگنب ، ار  شیوخ  فارطا  نآ  طـسوت  دـشاب و  هدرک  نشور  یـشتآ  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ناـقفانم  نیا  لاـثم  »
.دزاس شوماخ  ار  شتآ  نآ  دتسرفب و  یناراب  ای  داب  هک  دربب  ار  اهنآ  رون  یلاعت 

یهاوگ رهاظ  هب  تفرگ ، تعیب  اهنآ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  نینچ  ناشلاثم  مه  ناقفانم  نیا 
هداتـسرف صاـخ و  هدـنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  تسا و  کیرـش  یب  اـتکی و  تسین و  هّللا  زج  یقح  دوبعم  هک  دـنداد 

یصو و مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسوا و 
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هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  هب  تسوا و  ياه  هدعو  هدننکافو  نید و  تسرپرـس  لوسر و  لصفالب  هفیلخ  ثراو و  نیـشناج و 
.دزادرپ یم  ادخ  ناگدنب  روما  ریبدت 

هیلع یلع  نایقتم  يالوم  تیالو  تناید و  هب  هلیـسو  نیدب  دندرک و  تلـصو  اهنآ  اب  دندرب و  ثرا  ناناملـسم  زا  یهاوگ  نیا  ببـس  هب 
تیامح ناسب  ار  وا  زا  تیامح  ظفح و  دندناوخ و  شیوخ  ردارب  ار  ترـضح  نآ  دنتخادرپ و  وا  زا  عافد  هب  دـندومن و  رهاظت  مالـسلا 

یم ار  اهزار  یمامت  هک  نایملاع  راگدرورپ  مکح  هب  دیـسر  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  ات  دندرمـشرب  دوخ  ناج  زا 
یعقوم نیا  دندش  راچد  ادخ  باذع  هب  ینطاب  رفک  رطاخ  هب  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  شتبوقع  تسین ، هدیـشوپ  وا  زا  يزیچ  چیه  دـناد و 

دنرادن و ییاهر  چیه  نآ  زا  هک  ترخآ  ماکحا  ياه  یکیرات  دنداتفا  یهلا  باذـع  ياه  یکیرات  رد  تفر و  نایم  زا  ناشرون  هک  دوب 
.(1)« تسین ناشیارب  يزیرگ  هار 

؛» َُهلْوَح ام  تَءاضا  اّمَلَف  اران  َدَقوتسا  يذَّلا  ِلَثَمَک  : » دنوادخ لوق  هب  عجار  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و 
[ یلاعت يادخ  : »] دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  ...دومن  كانبات  ار  شفارطا  هک  یماگنه  تسا و  هتخورفا  یشتآ  هک  تسا  یسک  نوچمه 

.دشخب یم  ینشور  نیمز ] رب   ] دیشروخ هک  هنوگ  نامه  تشگ  نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  رون  هب  نیمز  دیامرف : یم 

لیثمت هام  هب  ار  وا  ّیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدز و  لَثَم  دیـشروخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  دنوادخ  سپ 
ار هام  كانبات و  ار  دیـشروخ  هک  ییادخ  تسوا  »(2) ؛ ارون رَمَقلا  ًءایض و  َسمـشلا  َلَعَج  يذَّلا  َوُه  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  هدرک 
هک تسا  یتربع  هیام  ناـشیا  يارب  بش  و  »(3) ؛ نوِملْظُم ْمُهاذإَف  َراهَّنلا  ُهنم  ُخَلـسَن  ُلـیَّللا  ُمهل  ٌهیآ  و  : » دـیامرف یم  مه  .داد و  رارق  رون 

.دنور یم  ورف  یکیرات  رد  ناهگان  مینک و  یم  رب  نآ  زا  ار  زور 

تخـس ياه  یکیراـت  رد  دُرب و  ار  ناـشرون  ادـخ  نورـصُبی ؛» ـال  ٍتاـُملُظ  یف  مهکََرت  مهرونب و    ُ هّللا بهذ  : » ّلـجوّزع يادـخ  لوق  و 
يرترب اذل  تشگ ، رادیدپ  یکیرات  درک و  حور  ضبق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  ینعی : .دید  دنناوتن  هک  درک  ناشیاهر 
َکیلا َنورُْظنَی  مهارت  اوعَمْسَی َو  يدُهلا ال  یلإ  ْمُهُعْدَت  ْنإ  َو  : » ّلجوّزع يادخ  لوق  يانعم ]  ] تسا نیمه  دندید و  یمن  ار  وا  تیب  لها 

هب هک  يرگن  یم  ار  نانآ  دنونشن و  یناوخب  ارف  تیاده  هب  ار  اهنآ  رگا  و  »(4) ؛ نوُرِصُبی مُه ال  َو 
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.(1)« دننیب یمن  یلو  دننک  یم  هاگن  وت  يوس 

عون اب  هسیاقم  رد  ریبک  ملاع  عضو  هب  شدوخ  ریغـص  ملاـع  رد  قفاـنم  ّتیعـضو  قیبطت  هب  هراـشا  تیاور  نیا  رد  اـیوگ  دـیوگ : ّفلؤم 
؛  هدرب رـس  هب  یتّدـم  مالـسا  تموکح  رد  هک  تسا  نانچ  ملاع  نیا  رد  قفانم  تفـص  هک  هنوگ  نامه  هک : نیا  حیـضوت  تسا ، یناسنا 

.تسا هدومن  ناشیاهر  اه  یکیرات  رد  هدرب و  ار  ناشرون  ادخ  نآ  یپ  رد  هدرک و  یم  نشور  ار  وا  ياپ  شیپ  مالسا  شتآ 

مالـسا نید و  خاک  ات  درک  نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  هک  ار  نازورف  شتآ  زین  ایند ) روانهپ  ناهج   )= ریبک ملاع  رد 
رهاظ رد  مالـسا  شـشخرد  دـیامن ، یم  نشور  ار  ناهج  رهاظ  زور  ماگنه  دیـشروخ  هک  نانچ  درب ، الاب  ار  قح  هملک  تخاس و  اپب  ار 
یلـص شربمایپ  یتقو  یلاعت  يادخ  دـندنام و  ورف  یکیرات  رد  ناهگان  هک  تفرگرب  بش  نورد  زا  ار  زور  دـنوادخ  سپـس  دوب ، يوق 

 _ مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ینعی  دوخ _  رون  هک  دـندناماو  اه  یکیرات  رد  ناشیا  درب و  ار  ناشرون  درک  حور  ضبق  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
.دندید یمن  ار  ماما _  ینعی  رون _  بش ، یکیرات  رد  ایند  لها  تشگ و  رات  هریت و  ایند  دندید و  یمن  ار 

؛ شتآ هدـنزورف  هک  نایب  نیا  اب  تسا ، هدـمآ  همیرک  هیآ  رد  هک  دـشاب  یجراـخ  ینیع  لاـثم  قیبطت  تیاور  نیا  زا  روظنم  هک  دـیاش  و 
؛ رون تسا و  نید  تمظع  ندش  راکشآ  مالسا و  رون  شبات  ماگنه  ترضح  نآ  يرگنشور  تیاهن  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دعب روک  هنتف  یکیرات  رد  ناقفانم  ندنام  ورف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاحترا  ینـشور ، ندرب  نیب  زا  دشاب و  یم  ماما  رون  نامه 
.تسا ترضح  نآ  زا 

هدمآ درفم  هک  شتآ  هدننک  نشور  اب  ینعی  تسین _  درفم  هدمآ و  عمج  تروص  هب  مهرون »  » يدعب ریمض  عوضوم ، نیا  بسانت  هب  و 
هکلب تسا ، هدراذگن  او  اه  یکیرات  رد  ار  ترضح  نآ  هدربن و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رون  دنوادخ  هک  اریز  درادن _  تقباطم 

.درک اهر  اه  یکیرات  رد  ار  ناشیا  تفرگرب و  ار  بانج  نآ  رون  ناقفانم  زا 

دیـشروخ سپ  دـشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملع  زا  زین  ماما  ملع  تسا  دیـشروخ  رون  زا  هتفرگرب  هام  رون  هک  هنوگ  نادـب  و 
دننامه تسا ، رگنـشور  نیمود  ماما ، تسا و  هدوب  رهاظ  ملاع  انعم و  ملاع  رگنـشور  نیتسخن  ربمایپ  هک  روط  نامه  دشخرد  یم  ادـتبا 

ياج هب  هک  هام 
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.دشخب یم  ینشور  نطاب  انعم و  ماقم  رد  مه  ماما  دنک ، یم  یناشفارون  دیشروخ 

نوچمه رگید  نامز  تسا و  ناشخرد  راکشآ و  ًالماک  ماگنه  کی  رد  مه  تیاده  رون  تسه  بش  زور و  رهاظ  ملاع  رد  هک  نانچ  و 
.تسا ناهنپ  هدیشوپ و  بش  زا  زور  ندش  ادج  عقوم 

ماما نسحلاوبا  ترـضح  زا  : » دیوگ هک  هدرک  تیاور  دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدق  هیوباب  نبا  قودص  خیـش  و 
.مدیسرپ نورصُبی ؛» ٍتاُملُظ ال  یف  مهکرت  و  : » یلاعت يادخ  لوق  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر 

یلو دبای ، یمن  فیـصوت  دـنوش ، یم  فصو  شناگدـیرفآ  هک  هنوگ  نادـب  ندرک  اهر  كرت و  هب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
اب ار  اهنآ  دزاس و  یم  عونمم  نانآ  زا  ار  شیوخ  فطل  کمک و  دـنرادن  نتـشگزاب  یهارمگ  رفک و  زا  شناگدـنب  هک  دـنادب  هاـگره 

.(1)« دنک یم  اهر  دنراد  هک  يرایتخا  نامه 

یمن فصو  ناـشدوخ  لاـح  هب  قولخم  ندرک  اـهر  ندومن و  كرت  هب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوصقم  اـیوگ 
مدـع دور و  یم  نیب  زا  قولخم  یتسه  دریگرب ، ناـنآ  زا  ار  شیوخ  يراـی  دزاـس و  اـهر  دوخ  لاـح  هب  ار  قولخم  رگا  هک  اریز  دوش ،
جراخ یـش ء  نآ  دنکن ، یفرـصت  چیه  نآ  رد  دراذگب و  او  دوخ  لاح  هب  ار  يزیچ  هاگره  هک  قولخم  فالخرب  دش ، دـهاوخ  ضحم 

.تفر دهاوخن  نیب  زا  دنام و  دهاوخ  یقاب  وا  نامرف  فرصت و  هدودحم  زا 

مامتا زا  دعب  و  تسین ، نوریب  لاعتم  يادخ  تیانع  ضیف و  ردق و  اضق و  ّتیکلام و  فّرـصت و  تردق و  هرتسگ  زا  يدوجوم  چیه  اما 
عنم وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  کمک  ناحبـس  يادخ  درادن ، یتشگزاب  قح  يوس  هب  دوش  مولعم  هک  نآ  زا  سپ  ناسنا و  هب  تبـسن  تّجح 

.دراذگ یم  او  شرایتخا  تلاح  اب  ار  وا  دنک و  یم 

 _ دنز یمن  رـس  ادخ  زا  تسا  نداد  ماجنا  راوازـس  هک  يزیچ  ندرک  اهر  ندومن و  كرت  هک  دـشاب  نآ  هب  هراشا  تیاور  نیا  دـیاش  و 
رادرک زا  ناقفانم  هک  دناد  یم  ادخ  نوچ  و  دنهد _  یمن  ماجنا  ار  نآ  دننک و  یم  اهر  ار  شیوخ  هفیظو  انایحا  هک  قولخم  فالخرب 

دنا هدنام  مورحم  عونمم و  وا  تایانع  محارم و  زا  هتخاس و  نوریب  شیوخ  ياطع  فطل و  رابتعا  زا  ار  اهنآ  تشگ ، دنهاوخن  زاب  دوخ 
نیا ببس  سپ  دنا ، هدش  راذگاو  دوخ  لاح  هب  و 
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.تسا هدومنن  زاغآ  شیوخ  ياطع  عنم  هب  دنوادخ  دنا و  هدوب  ناشدوخ  يراذگاو 
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نوعجری مهف ال  یمع  مکب  مص 

ایند رد  نآ  روهظ  یلال و  يروک و  يرک و  يانعم 

.دنتسه یناروک  نالال و  نارک ، ٌیمُع ؛» ٌمُْکب  ٌّمُص  »

نایم رد  ینعی : مکب ؛»  » .دنوش یم  رک  نآ  باذـع  رد  ترخآ ، رد  ینعی : ٌّمُص ؛» : »» تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد 
و »(1) ؛ یمعا ِهمایقلا  َموی  ُهرُـشَْحن  َو  : » دنوادخ لوق  ریظن  .دـنوش  یم  روک  اجنآ  ینعی : ٌیمع ؛»  » .دـندرگ یم  لال  نآ  شتآ  ياه  هقبط 

ْتَبَخ امَّلک  ُمَّنَهَج  ْمُهیوأم  اّمُـص  امُکب َو  ایمع َو  ْمِهِهوجُو  یلَع  همایقلا  َموی  ْمُهُرـشَحن  َو  « ؛ میزاـس یم  روشحم  اـنیبان  ار  وا  تماـیق  زور 
دنشاب رک  گنگ و  انیبان و  هک  یلاح  رد  مییامن  یم  روشحم  ناشیاه  تروص  رب  هداتفا ] ورف   ] ار اهنآ  تمایق  زور  و  »(2) ؛ اریعَس مهاندِز 

.(3)« مییازفا یم  اهنآ  رب  اهرارش  دنیشن  ورف  نآ  شتآ  هچ  ره  تسا  خزود  ناشهاگیاج 

یلال يروک و  يرک و  اـیند  رد  ناـقفانم  هک  تسا  نآ  نادـنمدرخ  دزن  ترخآ  رد  ناـنآ  يروک  یلـال و  يرک و  هاوگ  دـیوگ : ّفلؤم 
رک و دوش ، یم  راکـشآ  اه  ناهن  ددرگ و  یم  شاف  اهزار  هک  ترخآ  رد  اما  تسین ، ناـیامن  اـیند  مدرم  يارب  هک  دـنراد  یبیغ  ینطاـب 
، تسا ترخآ  رازتشک  شیاهرفیک  اه و  شاداپ  اه و  يدب  اه و  یبوخ  همه  اب  ایند  هک  ارچ  دـسر  یم  روهظ  هصرع  هب  ناشندوب و  لال 

؟ دومن تشادرب  دوش  یم  ندرک  ورد  ماگنه  هتشادن ، دوجو  رذب  رد  نتشاک  تقو  هک  يزیچ  ایآ 

َِمل ِّبر  َلاق  : » تسا هدومرف  هک  دشاب  هدوب  بلطم  نیا  هب  هراشا  قوف  هیآ  رخآ  رد  دیاش 
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ارچ اراگدرورپ  تفگ : دـهاوخ  »(1) ؛ یْسُنت َمویلا  َِکلذَک  اهَتیـسَنَف َو  اُنتایآ  َْکتَتأ  َِکلذَک  َلاق  اریـَصب *  ُتنُک  دَق  یمعأ َو  ینَترَـشَح 
شومارف ار  اهنآ  وت  دـمآ و  تیارب  نامتایآ  هک  هنوگ  نادـب  دـیامرف : یم  یلاعت ] يادـخ  ! ] ما هدوب  انیب  هک  نم  یتخاس ؟ مروشحم  انیبان 

درک زاغآ  ار  امش  شنیرفآ  هک  هنوگ  نامه  »(2) ؛ َنودوعَت ْمُکأََدب  امَک  : » دنوادخ لوق  زین  .دـش  یهاوخ  شومارف  زین  وت  زورما  يدرک 
.دیدرگ یم  زاب  تمایق ] رد  رگید  راب  ]

ترـضح ظعاوم  رد  هلمج  زا  تسا  هدش  دای  اهنآ  رد  یلعف  ندوب  لال  رک و  روک و  هب  فیـصوت  اهنآ  رد  هک  یتایاور  رگید و  تایآ  و 
زا و   ] دیدش روک  نآ  زا  سپ  اما  تخاس  انیب  ار  امش  دنوادخ  دیدوب و  انیبان  امش  هن  رگم   » هدمآ مالـسلا  هیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  یـسیع 
درک ناتیاونش  هک  نآ  زا  سپ  یلو  دومن  اونش  ار  امش  یلاعت  يادخ  هک  دیدوبن  اونشان  رگم  امـش ! رب  ياو  دیتسب ؟] مشچ  قیاقح  ندید 

گنگ دروآ  قطن  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دروآ و  قطن  هب  دومن و  ایوگ  ار  امش  ادخ  هک  دیدوبن  لال  رگم  امـش  رب  ياو  دیدش ؟ اونـشان 
.(3) »؟ دیدش

: دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياهدنپ  زا  و 

ریخ و دننک ، یم  تشک  بوخ  دب و  خلت و  نیریـش و  نآ  رد  هک  هدش  هدـیرفآ  رازتشک  ناگدـنب  يارب  ایند  میوگ : یم  ناتیارب  یتسار  »
.(4)« تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  نیسپاو  زور  یتخبدب  جنر و  يدب  ّرش و  یلو  دراد ، يدنمدوس  بوخ و  تبقاع  ازج  زور  یبوخ 

.دندرگ یمن  زاب  يرگنایصع ] زا   ] اهنآ هک  َنوُعِجْرَی ؛» ْمُهَف ال  »

.دندرگ یمن  زاب  نآ  ندیرخ  زا  سپ  یهارمگ  زا  ای  تیاده  هب  یشکرس  زا  دعب  ینعی  : » دنا هتفگ  هلمج  نیا  ریسفت  رد 

هب ای  دنور  یم  ولج  ایآ  دـنناد  یمن  دـنا و  هدـنام  دوخ  ياهاج  رد  هک  دنتـسه  نادرگرـس  دارفا  نوچمه  نانیا  هک  تسا  نآ  دوصقم  ای 
.(5)« دنیامن یم  تعجارم  دنا  هدرک  زاغآ  نآ  زا  هک  ییاج  هب  هنوگچ  دندرگ و  یم  زاب  بقع 

ياه هنیمز  هک  اریز  تشگ  دنهاوخن  زاب  میقتسم  طارص  رب  تماقتسا  هب  دوخ  تیعضو  زا  ناقفانم  نآ  هک  دشاب  نیا  رتهب  لامتحا  دیاش 
.تسا دوقفم  ناشتیاده 
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نیرفاکلاب طیحم  هللا  توملا و  رذح  قعاوصلا  نم  مهناذاء  یف  مهعباصا  نولعجی  قرب  دعر و  تاملظ و  هیف  ءامسلا  نم  بیصک  وأ 

ناقفانم تّیعضو  رد  رگید  هیبشت 

.تسا نامسآ  زا  هتخیر ] ورف   ] یناراب ناسب  ای  ِءامَّسلا ؛» َنِم  ٍبِّیَصَک  ْوأ  »

یم ناراب  دوصقم  و  تسا _  حاحص  رد  هک  نانچ  دمآ _  دورف  ینعی  باص  دنیوگ : یم  تسا  هدش  هتفرگ  بوص  هدام  زا  ّبیص  هژاو 
تسا یتیاور  رهاظ  هدرک و  ریـسفت  یمق  میهاربا  نب  یلع  دنا و  هدش  روآدای  یعمج  هک  نانچ  دتفا ، یم  ورف  دیآ و  یم  دورف  هک  دشاب 

.دنا هدرک  دای  هریغ  يرهوج و  هک  نانچ  دشاب ، یم  از  ناراب  ربا  دوصقم  ای   (1) .دروآ میهاوخ  هّللا  ءاش  نا  هک 

هتفگ هدرک و  حیرصت  يرهوج  هک  نانچ  دوش ، یم  هتفگ  ءامس  دنکفا ، یم  هیاس  ام  رـس  رب  هچره  گرزب و  نابیاس  نیا  هب  ءامَّسلا : َنِم 
.(2)« میدمآ امش  دزن  ات  میتشاذگ  اپ  ریز  ار  ءامس  هتسویپ  دنیوگ : یم  دنناوخ ، ءامس  ار  ناراب  هناخ و  فقس  تهج  نیمه  هب  : » تسا

رد هدوب و  ریگارف  ربا  ایوگ  هک  دنا  هتفگ  نینچ  ار  هیآ  نیا  رد  نآ  ندش  دیقم  تهج  دزیر ، یم  ورف  نامـسآ  زا  یناراب  ره  هک  نیا  اب  و 
زا یـصاخ  شخبرثا  ناراب  لوزن  لامتحا  هک  اریز  تشادـن  ار  هدـیاف  نیا  دوب  یمن  دـیق  نیا  رگا  تسا و  هدومن  شراـب  ناـهج  رـسارس 

.دوش یم  هدافتسا  مالک  نی  ازا  ناراب  لوزن  تدش  نیاربانب  .تسا  هدوب  نامسآ 

دریگ یم  نآ  زا  ار  دوخ  بآ  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  ربا  هک  دراد  تلالد  اج  نیا  رد  ءامس  هژاو  ندرب  راک  هب  : » دنا هتفگ  یضعب  و 
ایرد زا  ار  نآ  بآ  هک  دنرادنپ  یخرب  هک  نانچ  هن 
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.(1)« دریگ یم 

رد هک  ییاه  هوک  زا  نامـسآ  زا  »(2) و  ٍدََرب ْنَم  اهیف  ٍلابِج  ْنِم  ءامـسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  : » تسا هدرک  دـییأت  هیآ  نیا  هب  ار  شیوخ  نخـس  و 
.دزاس یم  لزان  گرگت ] و   ] خی ياه  هعطق  تساهنآ 

وا راتفگ  ساسا  ینعی   ] دراد هطاحا  نیمز  رب  هک  هدرک  ضرف  يرهوج  ار  نامـسآ  شا  هدـنیوگ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  لاکـشا  یلو 
.تسا هدنکفا  هیاس  ام  رب  هتفرگ و  رارق  يدنلب  رد  هچره  هن  تسا ] میدق  یسانشرتخا 

شخرچ و ینعی  نآ ، يارب  نامـسآ  ندوب  أشنم  أدـبم و  هن  تسا  يرهاـظ  نتخیر  ورف  نامـسآ  زا  لوزن  زا  دوصقم  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
يرگید زیچ  ام  ثحب  دروم  اجنیا  رد  یلو   ] تسا ناراب  لوزن  نیوکت و  يزاس  هدامآ  ببـس  بوطرم  ماسجا  رب  ینکفاوترپ  اـی  تکرح 

[. تسا

ورف روهظ و  زا  شیپ  تسا و  نامـسآ  نطاـب  توکلم و  رد  ناراـب  توـبث  دوـجو و  زا  يا  هنوـگ  هک  تسین  دوـصقم  مه  يوـنعم  لوزن 
ِءاـمَّسلا یف  َو  : » هلمج زا  تسا ، دوصقم  نیمه  رگید  تاـیآ  رد  دـیاش  هک  ناـنچ  دوش ، یم  ریدـقت  نیوکت و  اـجنآ  رد  ناراـب ، نتخیر 

هب نامسآ  زا  ار   ] ناهج نیا  ییاورنامرف   ] رما »(4) ؛ ضْرألا یلإ  ءامَّسلا  َنِم  َرمألا  ُرِّبَُدی   » ...تسا نامسآ  رد  امش  يزور  »(3) ؛ ...ْمُُکقْزِر
.دیامن یم  ریبدت  نیمز  يوس 

.تساه یکیرات  نآ  رد  هک  ٌتاُملُظ ؛» ِهِیف  »

، تسا ربا  ندرک  روظنم  نتفرگ و  ریدـقت  تهج  زا  ناراب ] شراب  ماگنه   ] یکیرات دـیاش  .تساه و  یکیرات  ناراب  نآ  رد  ینعی : ارهاظ 
.دنشاب یم  رات  هریت و  مکارتم  هتسویپ و  مه  هب  ياهربا  هک  اریز 

ناراـب رد  بش  یکیراـت  هک  نیا  اـب  دوش ، یم  هدافتـسا  ِهیفاْوَشَم » ْمَُهل  َءاـضأ  اـمّلک  : » يدـعب همیرک  هیآ  زا  بش  یکیراـت  رب  قیبـطت  و 
.درک ظاحل  ربا  رد  ار  یکیرات  ناوت  یم  ناراب ، بش و  اب  یکیرات  طابترا  تهج  زا  یلو  تسین  یقیقح 

بش یکیرات  همیمض  هب  ربا  یکیرات  نآ و  تارطق  ندش  هتـسویپ  هتـشابنا و  یکیرات  دوصقم  میریگب ، ریدقت  رد  ار  ناراب  دوخ  رگا  اّما 
.تسا

.قرب دعر و  و  ٌقَرب ؛» ٌدعَر و  «َو 
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لک یلع  هللا  نا  مهراصبأ  مهعمـسب و  بهذل  هللا  ءاش  ول  اوماق و  مهیلع  ملظا  اذإ  هیفاوشم و  مهل  ءاضأ  املک  مهراصبأ  فطخی  قربلا  داکی 
ریدق ءیش 

اهنآ نیوکت  یگنوگچ  قرب و  دعر و  تقیقح 

.(1)« دوش یم  هدینش  ربا  زا  هک  تسا  ییادص  دعر  : » هدمآ تغل  ياه  باتک  زا  رگید  یضعب  حاحص و  رد  هچ  نآ  ربانب  دعر :

یلصا هشیر  قرب  دوخ  ای  دومن ، شبات  ئش  نآ  ینعی  اقرب : یـشلا ُء  قََرب  باب : زا  دشخرد  یم  ربا  زا  هک  تسا  يرون  ییانـشور و  قرب :
يادـص دـعر ؛  » یلوق هب  .دـیآ و  یم  تسد  هب  تغل  فرع و  زا  ارهاظ  لّوا  هجو  اّما   (2)، تسا هتفای  قاقتـشا  نآ  زا  لعف  هک  دشاب  یم 

دوش و یم  هدینش  ربا  زا  هک  تسا  ییادص  أشنم  نایب  هدنیوگ  دوصقم  ایوگ  . (3)« دنک یم  اجباج  دنار و  یم  ار  ربا  هک  تسا  يا  هتشرف 
.تسین ظفل  يانعم  حرش 

.(4)« دیوگ یم  ادخ  حیبست  هک  تسا  ربا  لکوم  هک  تسا  يا  هتشرف  نامه  دعر ؛  » دنا هتفگ  هک  هدش  تیاور  دهاجم  سابع و  نبا  زا  و 

(5) .تسا هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  بلطم  نیا  هک  هدش  روآدای  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  یسربط  خیش 

هک تسا  يداب  دعر  : » هک تسوا  زا  رگید  تیاور  هب  و  دوش .» یم  هدینش  شیادص  تسا  دعر  شمان  هک  يا  هتـشرف   » دیوگ سابع  نبا 
.(6)« دوش یم  هدرشف  نامسآ  ریز 

شتآ نآ  زا  دنزاون و  یم  ربَا  رب  هک  تسا  ناگتشرف  نینهآ  ياه  هبرح  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  و 
.(7)« دیآ یم  رب 

یم ییاج  هب  ار  نآ  دنزاون و  یم  ربَا  رب  هک  تسا  ناگتـشرف  ياه  هبرح  قرب  هک  تسا  ثیدح  رد  : » دیوگ نیرحبلا  عمجم  باتک  رد  و 
.(8)« درابب نآ  رد  ناراب  هدرک  رّرقم  دنوادخ  هک  دننار 

هب دیامن و  یم  قطن  هنوگ  نیرتهب  هب  هک ] يروط  هب   ] دنک یم  دـیلوت  ار  ربا  دـنوادخ  : » تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  رد  و 
.(9)« تسا قرب  شا  هدنخ  و  دعر ؛ ربا  قطن  ددنخ ، یم  تلاح  نیرتابیز 

هب هتشرف  هک  تسا  رون  زا  ییادص _  ای  هنایزات _  قرب ] : »] دیوگ هک  تسا  سابع  نبا  زا  و 
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.(1)« دنار یم  ار  ربا  نآ  هلیسو 

زا رت  کچوک  سگم و  زا  رت  گرزب  هک  تسا  يا  هتـشرف  يادـص  دـعر  : » هک هدـش  تیاور  هیقفلا : هرـضحی  ـال  نم  باـتک  لـقن  هب  و 
.(2)« تسا روبنز 

دشاب و نارتش  نایم  هک  تسا  يدرم  نوچمه  : » تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یشاّیع  ریسفت  زین  باتک و  نآ  رد  يرگید  ربخ  رد  و 
.(3)« دنارب یه  یه  ار  اهنآ 

هتـشابنا دود  شتآ و  يازجا  ندش  عمج  رثا  رب  قرب  دعر و  شیادیپ  هک : دنک  حرطم  یـسک  ار  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  دـیوگ : فلؤم 
رتشیب اهربا  يالاب  تمـسق  رد  هدز  خی  درـس و  ياوه  اب  دروخرب  ندش و  هدرـشف  رثا  رب  هتفای و  دیلوت  راخب  زا  هک  تساهربا  نورد  هدش 

ربا ندش  هتفاکش  رثا  رب  دیآ و  یم  دیدپ  ناشخرد  شتآ  تروص  هب  دفاکش و  یم  ار  نآ  ددرگ و  یم  عفد  ربا  نییاپ  تمـس  زا  تسا و 
هب ار  دـعر  دـید و  ناوت  یم  مشچ  هب  ار  قرب  هتبلا  دـیآ ، یم  دوجو  هب  قرب  دـعر و  بیترت  نیدـب  دوش و  یم  لـصاح  یبـیهم  يادـص 

.دنوش یم  دیلوت  مه  اب  قرب  دعر و  هک  نیا  اب  تسا  توافتم  مه  اب  ندینش  ندید و  نامز  هچرگ  .دینش  ناوت  یم  شوگ 

شیادیپ عوقو و  اب  سپ  دبای  یم  نیوکت  ناهج  نیا  ینوریب  يامن  رد  هک  تسا  يرهاظ  یعیبط  بابـسا  ملاع  هب  طوبرم  همه  اهنیا  یلو 
هک يا  هتشرف  درک  ضرف  ناوت  یم  درادن و  یتافانم  دنتسه  لکوم  یعیبط  ياهدادیور  مارجا و  نآ  رب  هک  یناگتـشرف  طسوت  روما  نیا 
هک يا  هتشرف  دشاب ، دعر  شمان  تساهربا  نتفر  الاب  ییاجباج و  تکرح و  ببـس  دنار و  یم  اهنآ  نیـشتآ  يازجا  اب  عقاو  رد  ار  اهربا 

فیصوت هدننک  حیبست  هتـشرف  دنناوخ و  ربَا  رب  لکوم  هتـشرف  ار  وا  دوش و  هدیمان  دعر  مسا  هب  زین  تسا  لکوم  اهربا  رب  رهاظ  ملاع  رد 
.تسا هتشرف  ادص  شیادیپ  أشنم  هک  ارچ  تسا  هتشرف  نآ  يادص  دعر  دنیوگب : ای  دننک ،

نآ میتفگ  هک  تهج  نیمه  هب  دیآ ، یم  رب  شتآ  نآ  زا  دـنزاون و  یم  اهربَا  رب  هک  تسا  ناگتـشرف  نینهآ  هبرح  دـعر ، دوش : هتفگ  ای 
.دراد تلالد  اهنآ  لعف  رب  ددرگ و  یم  لصاح  ناگتشرف  ياهراک  زا  نیشتآ  يازجا 

روبنز زا  هک  هدش  فیـصوت  گرزب ، هتـسجرب و  ناگتـشرف  زا  هن  تسا  کچوک  ناگتـشرف  زا  ربَا  رب  لکوم  هتـشرف  هک  نیا  تهج  زا  و 
هجرد تیاهن  رد  نوچ  تسا و  رت  کچوک 
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ناـیم هک  تسا  يدرم  ناـسب  هک  هدـیدرگ  فیـصوت  هتـشرف  نآ  مه  دـشاب و  یم  رت  گرزب  سگم  زا  هک  هدـش  هتفگ  تسین  یکچوک 
.دزاس اج  هب  اج  ار  اهنآ  دوخ  يادص  اب  دنارب و  ار  اهنآ  دشاب و  ینارتش 

یقاب دـمهف  یم  ار  اهنآ  فرع  هک  يرهاظ  نامه  رب  ار  تایاور  ظافلا  دوش و  رکنم  ار  تاهیجوت  نیا  یـسک  تسا  نکمم  لاح  نیا  اـب 
اهنآ هیجوت  لیوأت و  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  اهنآ  ملع  ندراذگ  او  تهج  زا  ای  دنکن  ییانتعا  نآ  فلاخم  بلاطم  هب  دراذگب و 

.میدروآ هک  تسا  ینایب  نامه  رهاظ  هک  دنچره  تسا  رت  کیدزن  طایتحا  هب  راک  نیا  هتبلا  هک  دیامن  يراددوخ 

هب صاخ  ياه  نایب  زا  ار  یلک  نیوانع  دینک و  هسیاقم  ار  اهنآ  دیناوت  یم  هک  دشاب  یم  کیدزن  ثحبم  نیا  هب  زین  ثحابم  زا  يرایـسب 
اهنآ هب  تبـسن  ار  هیجوت  لیوأت و  باب  دیهدن و  ماجنا  يراک  نینچ  نید  عورف  لوصا و  دروم  رد  هک  طرـش  نیا  هب  یلو  دیروآ  تسد 

.دینکن زاب 

زا قرب  دعر و  هک  اریز  تسا  رهاظ  حضاو و  شندوب  قرب  دعر و  هاگیاج  مینک  ریسفت  ربَا  هب  ار  ّبیـص »  » هژاو رگا  هک  نیا  رگید  هتکن 
.دیآ یم  نوریب  ربا 

مک و ناراب و  زاغآ  زارف و  رد  اهنآ  ققحت  عوقو و  رابتعا  هب  نآ  رد  قرب  دعر و  ندوب  دیاش  مینادـب  ناراب  يانعم  هب  ار  ّبیـص »  » رگا و 
رهاظ نیمز  ربا و  نیب  لصاف  ّدح  رد  ناراب و  رانک  رد  قرب  ییانـشور  دعر و  شّرغ  يادص  هک  دشاب  نآ  لوزن  اب  ندوب  نامز  مه  شیب 

.دوش یم 

.دنهد یم  رارق  ناشیاه  شوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  ْمِِهناذآ ؛» یف  ْمُهَِعباصأ  َنُولَعْجَی  »

رد هب _  هّبشم  ینعی  ّبیص _ »  » هژاو هب  فاضم  نیاربانب  دنهد  یم  رارق  ناشیاه  شوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  دنا  هدز  ناراب  هک  یناسک 
.ددرگ یم  زاب  نآ  هب  يدعب  ریامض  و  نولعجی »  » ریمض تسا و  ریدقت 

لخاد نآ  رب  هیبشت  تلآ  هک  يدرفم  تسین  مزال  هیبشت  دراوم  لیبق  نیا  رد  هک  اریز  میریگن ، ریدـقت  رد  یفاضم  هک  نیا  رگید  لامتحا 
یم زاب  یناسک  هب  ریامـض  لامتحا  نیاربانب  .دشاب و  هتـشاد  تقفاوم  لّوا  لاثم  اب  هک  درادن  یترورـض  زین  دنک  تقباطم  هبـشم  اب  هدـش 

.تسا ردقم  ریامض  زا  شیپ  ای  ندش  دای  مکح  رد  هک  تسا  هتخیر  اهنآ  رب  ناراب  هک  ددرگ 

تسا هفنأتسم  هلمج  ای  هتفگ _  نارـسفم  زا  یکی  هک  نانچ  دناسر _  یم  ار  ناراب  نابحاص  لاح  هک  تسا  هیلاح  هلمج  ای  هلمج  نیا  و 
لاح و هک  دشاب  یم  لاؤس  نیا  باوج  ایوگ  هک 
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؟ تسیچ دعر  نیا  اب  اهنآ  عضو 

« ...مهعباصا نولعجی  : » هدش هتفگ  باوج  رد 

؟ تسیچ قرب  نآ  اب  اهنآ  عضو  لاح و  سپ  دوش : لاؤس  سپس 

.دشاب رت  کیدزن  عقاو  هب  یلّوا  لامتحا  دیاش  دنا و  هتفگ  نارسفم  زا  یهورگ  هک  نانچ  ...قربلا » داکی  : » هدش هتفگ  باوج  رد 

.گرم زا  يریگشیپ  يارب  اه  هقعاص  میب  زا  ِتوَملا ؛» َرَذَح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  »

؟ تسیچ هقعاص 

هب کیدزن  نآ  تیهام  تقیقح و  یـسررب  دـنک و  دروخرب  ییاج  هب  شتآ  زا  يا  هعطق  هارمه  هب  هک  تسا  يدـعر  زا  ترابع  هقعاـص 
.تشذگ قرب  دعر و  رد  هک  تسا  نامه 

یم نیمز  ات  هک  تسا  يوق  تخـس و  یهاگ  دوش و  یم  شوماخ  تعرـس  هب  هک  تسا  فیعـض  كدـنا و  یهاـگ  نیـشتآ  يازجا  نآ 
.دنمان یم  هقعاص  ار  نآ  هک  ددرگ  یم  نیمز  لخاد  هک  اسب  دسر و 

.دنیوگ یم  هقعاص  زین  ار  باذع  بیهم  يادص  شّرغ و 

.تسا هقعاص  راک  نیا  ببس  هک  ینعی  هقعاص  تهج  زا  ینعی  نداد  رارق  اه  شوگ  لخاد  ار  ناتشگنا  هقعاص  زا 

.دشاب یم  سرت  هیام  هک  تسا  يزیچ  زا  یهاوخ  تمالس  يانعم  هب  رذح  هملک  و 

.دراد هطاحا  نارفاک  هب  دنوادخ  و  نیرفاکلاب ؛» ٌطیُحم    ُ هّللا «و 

دنوادخ هطاحا  يانعم 

.(1)« دنور یمن  نوریب  وا  هطلس  تردق و  تسد  زا  نارفاک  ینعی  تسا  يزاجم  نارفاک  هب  تبسن  دنوادخ  هطاحا  : » دنا هتفگ  یخرب 

ربخاب نانآ  ياه  ّتین  زا  ار  شربمایپ  دناد و  یم  ار  ناشیا  یناهن  ياهزار  تسا و  هاگآ  اهنآ  تیعـضو  زا  دنوادخ  : » تسا هتفگ  مصاو 
.(2)« دزاس یم 

تمایق زور  ار  نانآ  همه  هک ] تسا  نیا  دنوادخ  هطاحا  يانعم  : »] تسا هتفگ  دهاجم 
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.(1)« دنامن رانک  نآ  زا  زیچ  چیه  ینعی : اذکب ، طاحا  دنیوگ : هک  نانچ  دوش  یمن  راذگورف  سک  چیه  دروآ و  یم  مهارف 

طیحأ و  : » ناحبـس يادـخ  لوق  ریظن  دـشاب ، ندـیناسر  تکـاله  هب  ندرب و  نیب  زا  هطاـحا ، زا  دوـصقم  دـنا  هداد  لاـمتحا  مه  یـضعب 
.تخاس هابت  ار  نآ  هک  دیسر  یتفآ  غاب  نآ  هویم  هب  ینعی  .دش  هرصاحم  شیاه  هویم  و  »(2) ؛ هرمثب

هب هجوتاب  تسا و  راوشد  شنایب  كرد و  هک  تسه  نآ  هناوتـشپ  رد  ییانعم  تسا و  لّوا  هجو  نامه  عقاو  هب  هجو  نیرت  کـیدزن  هتبلا 
یـش ء ال لـک  نود  هنراـقمب و  ـال  یـش ء  لـک  عم  : » دـندومرف هک  دوـش  یم  نشور  یکدـنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـیقتم  يـالوم  مـالک 

یب و   ] ندنام رانکرب  اب  هن  اّما  تسا ، يزیچ  ره  زا  يادـج  دـشاب و  شیاتمه  نیرق و  هک  نانچ  هن  یلو  تسه  يزیچ  ره  اب  »(3) ؛ هلیازمب
[. ندوب طابترا 

زیهرپ و هک  تسا  نآ  رادـشه  هک : دـنا  هدـش  روآدای  نینچ  ار  هلمج  نیا  ناـیب  هتکن  تسا و  هضرتعم  هلمج  نیا  دـنا : هتفگ  نارـسفم  و 
.درادن يدوس  گرم  زا  تبظاوم 

مولعم ناشرفیک  قاقحتـسا  تّدش  ات  دنرفاک  ناگدز  ناراب  دوش  هداد  ناشن  هک  تسا  نآ  ریمـض ، ياج  هب  نارفاک  هب  حیرـصت  هدیاف  و 
: دنوادخ لوق  ریظن  ددرگ ،

رب هک  یموق  تعارز  رب  دشاب و  مومـس  نآ  رد  هک  تسا  يداب  نوچمه  »(4) ؛ مهسفنأ اوُمَلَظ  ٍموق  َثْرَح  َْتباصا  ٌّرـص  اهیف  حیر  لثمک  »
.دزوب دنا  هدرک  متس  دوخ 

ناگدز ناراب  هب  ناقفانم  هیبشت  هوجو 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  ثحبم  ود  نیشیپ  هیبشت  دننام  زین  اجنیا 

.هتفر راک  هب  هیبشت  نیا  رد  هک  یناگژاو  قیبطت  حیضوت و  لّوا : ثحبم 

.هیبشت ياه  هژاو  یبیکرت  تلاح  هلمج و  نایب  مّود : ثحبم 

هب نیمز  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  هدـنز  نآ  هلیـسو  هب  اـه  لد  هک  اریز  .تسا  هدـش  هیبشت  ناراـب  هب  مالـسا  سدـقم  نید  لّوا : ثحبم 
قرب دعر و  هب  تسه  مالسا  سدقم  نییآ  رد  هک  يرادشه  هدعو و  دنا و  هدش  هیبشت  اه  یکیرات  هب  نارفاک  تسا و  هدنز  ناراب  شراب 

هدیدرگ هیبشت 

460 ص :

.1/58 نایبلا ، عمجم  . 1 - 1
هیآ 42. فهک ، هروس  . 2 - 2
.لّوا هباطخ  هغالبلا ، جهن  . 3 - 3

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 506 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_460_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_460_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_460_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_460_4
http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 117. نارمع ، لآ  هروس  . 4 - 4

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 507 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا هتفای  تهابـش  اه  یکیرات  ای  اه  هقعاص  هب  دـسر  یم  نارفاک  هب  مالـسا  هیحان  زا  هک  یتشحو  سرت و  اه و  يراتفرگ  اهالب و  زین 
دـشاب و یم  ندـش  هتـشک  زا  سرت  داهج و  تهج  زا  دـعر  دـنراد و  یم  یفخم  ار  رفک  شیوخ  يرهاظ  یناملـسم  نورد  ناـقفانم  هک 

.دنراد دیدرت  کش و  ناشنید  رد  هک  اریز  دسر  یم  اهنآ  هب  ترخآ  هب  طوبرم  ياهرادشه  زا  هک  یسرت 

.تساهنآ ثرا  جاودزا و  تیعورشم  ناج و  ظفح  هیام  هک  تسا  ناشیا  مالسا  راهظا  هیبشت  قرب  رگید  تهج  زا  و 

ياه یکیرات  تسا و  نآرق  هب  نامـسآ  زا  ناراب  شزیر  هیبشت  ای  .دـشاب  یم  ترخآ  اـیند و  رفیک  ياهرادـشه  زا  هیاـنک  اـه  هقعاـص  و 
ینآرق نایب  حیضوت و  هب  قرب  اهرادشه و  هب  تسه  ناراب  رد  هک  يدعر  هدش و  نایب  نآرق  رد  هک  ییاه  تما  یتخـس  التبا و  هب  ناراب 

(1) .تسا هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  هک  نانچ  دشاب ، یم  ایند  رد  داهج  هب  توعد  ترخآ و  هب  طوبرم  ياهدیدهت  هب  اه  هقعاص  و 

رابنایز و مه  تسا و  دـنمدوس  مه  هک  هدـش  هیبشت  ناراب  هب  نآ  ياـه  یتحار  اـه و  یتخـس  هک  تساـیند  يارب  لاـثم  نیا  : » یلوق هب  و 
.(2)« تسین يورخا  تعفنم  لابند  هب  دزاس و  یم  رود  ار  يویند  کیدزن و  نایز  قفانم 

ناراب هب  قح  هیبشت 

هیبش نید  قح و  تیادـه و  هب  ار  نامـسآ  زا  هدـمآ  دورف  ناراب  هک  دـشاب  نینچ  هب  هَّبـشم  هَّبـشم و  نیب  قیبطت  رد  رت  بسانم  دـیاش  اـّما 
، دزاس هدنز  ار  رادربنامرف  قیال و  لباق و  ياه  ناج  ات  هدیسر  ملاع  نیا  هب  رما  ملاع  زا  هدش و  لزان  ناحبس  يادخ  يوس  زا  هک  مینادب 
هب هک  دـینک  تباجا  ار  لوسر  ادـخ و  »(3) ؛ مکییحی امل  مکاعد  اذإ  ِلوسرلل  و    ِ هّلل اوبیجتـسا  : » تسا هدومرف  یلاعت  يادـخ  هک  ناـنچ 

یگدنز دُرم و  دهاوخن  رگید  دشونب  نآ  زا  سکره  هک  تسا  یناحور  تایح  بآ  نآ  .دناوخ و  یم  ارف  دراد  یم  هدنز  ار  امش  هچنآ 
.تسا ریگارف  شتمارک  رادیاپ و  شیدنسرخ  هک  تفای  دهاوخ  یشوخ 

نآ لوزن  ّلحم  هک  دنک  یم  هدنز  ار  ینیمز  تایح  بآ  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو 
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هن هوک و  دننام  دنلب  نیمز  هن  گنـس و  دننام  مکحم  تخـس و  نیمز  هن  ددرگ  بورـشم  نآ  زا  دشاب و  هتـشاد  ار  ءایحا  تیلباق  تسا و 
رود تایصوصخ  تافـص و  نآ  زا  هک  تبـسن  نامه  هب  دنرادن  ار  تافـص  نآ  هک  یناسک  .دیور و  یمن  نآ  رد  هایگ  هک  يراز  هروش 

.دنا نوریب  مکح  نیا  زا  دنشاب 

هب ملع  تیاده و  تیؤر  زین  باوخ  رد  اذل  دشاب  یم  بآ  لکش  هب  دوش  ریوصت  یکیزیف  یّـسح و  تروص  هب  هاگره  ملع  تیاده و  و 
.دوش یم  هدید  ناراب  تروص  هب  ددرگ  یم  دراو  لد  رب  هک  یشوارت  و  بآ ؛ تروص 

تریح و یهارمگ و  رد  ناقفانم  نداتفا  ورف  دـنوادخ  هک  یماگنه  تفگ : ناوت  یم  هیبشت  ياـه  هژاو  یبیکرت  تلاـح  رد  مود : ثحبم 
ناراب نایم  رات  بش  رد  هک  دومرف  هیبشت  یـسک  هب  ار  ناـنآ  ینادرگرـس  راـک و  یتخـس  درک  فیـصوت  ار  اـهنآ  ینارگن  ینادرگرس و 

يزوریپ يراکتسرد و  تیاده و  تمالس و  ینمیا و  لباقم  رد  نیا  دشاب و  هدش  راتفرگ  هقعاص  زا  سرت  قرب و  دعر و  اب  مأوت  دیدش 
.دوش یم  لصاح  ناقفانم  يارب  هک  تسا 

يارب ّلجوّزع  يادـخ  سپـس  : » دومرف هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  ریـسفت  رد  و 
هدش و غالبا  ناقفانم )  )= نانآ هب  وت  رب  هدش  لزان  نآرق  طسوت  هک  یباطخ  ربمایپ ! يا  دیامرف : یم  هک  تسا  هدز  يرگید  لَثَم  ناقفانم 

تبسن تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تردارب  یگتسیاش  نشور  لیلد  وت و  يربمایپ  لیالد  حیـضوت  نم و  یگناگی  دیحوت و  نایب  رب  لمتـشم 
تـسا یناراب  نوچمه  يداهن ، شا  هدهع  رب  هک  روما  ریبدـت  هرادا و  يدرب و  الاب  ار  وا  هک  يا  هبتر  يدادرارق و  ار  وا  هک  یهاگیاج  هب 

.تسا قرب  دعر و  اه و  یکیرات  نآ  رد  هک 

دهاوخ كاـنمیب  دوش  راـچد  نآ  هب  هک  ره  تسه و  يروـما  نینچ  ناراـب  نیا  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اـی 
ناراب و نیا  رد  هک  دنـشاب  یم  یـسک  ناسب  ناـشقافن  رب  وت  یهاـگآ  زا  میب  مالـسلا و  هیلع  یلع  تعیب  ّدر  دروم  رد  مه  ناـنیا  تشگ ،

.دیآ دورف  وا  رب  هقعاص  هارمه  هب  قرب  ای  دزاس ، كاله  ار  او و  دفاکشب  ار  شلد  دعر  ادابم  هک  دسرتب  دشاب و  قرب  دعر و 

.ینادب مزال  ار  اهنآ  نتخاس  نک  هشیر  نتشک و  یبای و  عالطا  ناشیا  رفک  رب  وت  هک  دنتسه  نارگن  نانیا 

، دننکن یهت  بلاق  هقعاص  رثا  رب  ات  دـنرب  یم  ورف  اه  شوگ  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  دـنوش ] یم  قرب  دـعر و  ناراب و  راچد  هک  یناسک  ]
رب هک  دنونشب  ار  وت  نیرفن  نعل و  هاگره  زین  نانیا 
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گرم سرت  زا  اه  هقعاص  زا  دنرب  یم  ورف  ناشیاه  شوگ  رد  ار  ناشناتشگنا  ییامن  یم  دیدهت  ار  اهنآ  ینک و  یم  راثن  نانکـش  تعیب 
زا وت  دوصقم  هک  دنربب  یپ  قیرط  نیا  زا  وت  باحـصا  دبای و  رییغت  ناشراسخر  گنر  نآ  رثا  رب  دنونـشب و  ار  وت  دیدهت  نعل و  ادابم  ات 

.دننامن نمیا  وت  روتسد  هب  ندیسر  تکاله  هب  زا  دنیاهنآ و  دیدهت  نعل و 

ناشناقفانم ییورود  قافن و  دهاوخب  رگا   ] ینعی  ] .تساناوت اهنآ  رب  دنوادخ  و  نیرفاکلاب ؛» ٌطیحم    ُ هّللا َو  : » دومرف لاعتم  يادخ  سپس 
.(1)« دهد یم  نامرف  ار  وت  اهنآ  نتشک  هب  دنادرگ و  یم  شاف  ار  ناشیاهزار  دزاس و  یم  راکشآ  تیارب  ار 
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ادخ تردق  نایب  فطخی و  هژاو  یسررب 

.دیابرب ار  اهنآ  ناگدید  قرب  تسا  کیدزن  ْمُهراصبأ ؛» ُفَطْخَی  ُقرَبلا  ُداکَی  »

.تسا يزیچ  نتفرگ  تعرس  هب  نتفرگرب و  ناهگان  ندوبر ؛ فاطخ : فطخ و 

نامشچ یلو  دنـشاب  هدش  راچد  ناراب ] لوزن  ماگنه   ] ندز قرب  هب  هک  تسا  یناسک  لاثم  نیا  : » تسا هدمآ  نیـشیپ  تیاور  همادا  رد  و 
اب دنهاوخ  یم  هک  یهار  هب  دـنامب و  ملاس  نآ  شـشخرد  زا  اهنآ  نامـشچ  هک  دنـشوپن  ار  دوخ  ياه  هرهچ  دـنریگن و  ورف  ار  شیوخ 

.دیابرب ار  ناشیاه  مشچ  قرب ، تسا  نکمم  هک  دشاب  قرب  دوخ  هب  ناشهاگن  هکلب  دننکن  هاگن  دنبای  ییاهر  قرب  شبات  زا  شندومیپ 

دزاس و یم  راکـشآ  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  بصن  رد  ار  وت  ییوگتـسار  دـنک و  یم  تلالد  وت  توبن  رب  هک  نآرق  مکحم  تاـیآ 
، دراد تلالد  وا  وت و  رما  تیناـقح  رب  دـننیب  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  تردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  اـی  وت  زا  هک  ییاـه  هزجعم 

يور تسا  کـیدزن  دـننک و  یمن  ّتقد  نآرق  لـیالد  رد  ناـشیا  لاـح  نیا  اـب  دـیامن ، هجوـتم  تقیقح  هب  ار  ناـقفانم  تـسا  کـیدزن 
هب ار  يو  دوش  رکنم  ار  قح  کی  سکره  هک  اریز  دـنک ، هابت  مه  ار  ناـنآ  لاـمعا  وت  ياـه  تّجح  هب  تبـسن  قح  زا  اـهنآ  ندـینادرگ 
یم نیب  زا  ار  شنامـشچ  روـن  هک  دزود  یم  هدـید  دیـشروخ  همـشچ  هب  هک  تـسا  یـسک  دـننام  دـناشک و  یم  یّقح  هنوـگره  راـکنا 

.(1)« درب

دوجوم يرهاظ  ياه  تیاده  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیا  تفگ  ناوت  یم  دیوگ : فلؤم 

464 ص :

.133 مالسلا ،  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  . 1 - 1

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 511 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_464_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینطاب و ناگدـید  ندز  قرب  نآ  تسا و  هیبش  قرب  هب  ناشیا  هریـس  لاعفا و  مالـسلاامهیلع و  ماما  ربماـیپ و  تاـملک  نآرق و  ظاـفلا  رد 
تاجن تساوخرد  زا  هکلب  دنا ، هدرکن  هاگن  اهنآ  هب  ییوج  قح  یهاوخ و  تیاده  هدـید  هب  هک  اریز  دـیابر  یم  ار  ناقفانم  ياه  شنیب 
هدومن یـشکرس  اهنآ  شریذپ  زا  هتـشاد و  رظن  اه  هناشن  نآ  دوخ  هب  اهنت  دـنا و  هدوب  نادرگ  يور  قح  ریـسم  ندومیپ  يراگتـسر و  و 
ضرعم رد  شناگدید  هک  دشاب  هتخود  مشچ  نامسآ ، قرب  هب  هدش و  نادرگ  يور  هار  يوجتـسج  زا  هک  يرفاسم  صخـش  دننام  .دنا 

.تسا ییانیبان  نتفر و  نیب  زا 

اهنآ شریذپ  زا  هک  یلاح  رد  دنا  هتخود  مشچ  تایآ  نآ  هب  زین  دنا  هتـشاد  دـیدرت  اهنآ  رد  ای  هدوب  تیالو  ای  توبن  رکنم  هک  یناقفانم 
حیحص ترطف  زا  هک  ارچ  دنک ، بلـس  ار  ناشدرخ  لقع و  دیابرب و  ار  اهنآ  شنیب  یّلک  هب  تایآ  نآ  اسب  هچ  دنا و  هدش  نادرگ  يور 

.دنا هدومن  يراشفاپ  قح  تفلاخم  رد  دنا و  هتفر  نوریب  یلصا 

! یتخس تقو  رد  رفک  هافر و  ماگنه  نامیا 

.دنور هار  نآ  وترپ ]  ] رد دهد  ینشور  نانآ  يارب  هاگره  ِهیف ؛» اوَشَم  ْمَُهل  َءاضأ  امّلک  »

نـشور ناشیارب  ار  يریـسم  هار و  شتآ  نآ  هک  هاگره  دوش : یم  نینچ  ضرف  نیا  رد  هلمج  يانعم  هک  تسا  يّدـعتم  ای  َءاـضا »  » لـعف
.دنیوپ یم  هر  نآ  رد  تخاس 

.دنور یم  هار  نآ  وترپ  رد  اهنآ  دومن  شبات  ناشیارب  شتآ  هاگره  ینعی : .ندیبات  يانعم  هب  تسا  مزال  لعف  ای 

، لّوا لامتحا  رد  هک  نانچ  تسا ، هعـسوت  باب  زا  شبات  تبـسن  هک  میوش  مزتلم  ای  میریگب ، ریدـقت  رد  ار  فاضم  تسیاب  یم  نیاربانب 
.تسا فوذحم  مالک  زا  لوعفم 

.دوش یم  کیرات  اهنآ  رب  هک  یماگنه  و  مهیلع ؛» َمَلظأ  اذأ  «و 

تروص نیا  هب  رتشیب  هک  اریز  تسا ، رهاظ  ندوب  مزال  لامتحا  یلو  تسه ، ندوب  يدـعتم  مزال و  لاـمتحا  ود  ره  زین  َمَلظأ »  » لـعف رد 
.تسا زاین  یب  فذح  زا  دوش و  یم  لامعتسا 

.دنتسیا زاب  اوماق ؛» »

دنراد رواب  هچ  نآ  هک  دوش  مولعم  هاگره  : » تسا هدـمآ  نیـشیپ  تیاور  همادا  رد  .دـننامب و  دوخ  ياج  رد  دـنوش و  یم  فقوتم  ینعی 
رادیاپ دنراد و  یمرب  ماگ  نآ  رد  تسا  تّجح 
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اهرازتشک تشاد و  یمرب  راب  اه  لخن  دندییاز و  یم  رسپ  ناشنانز  دندروآ و  یم  هدام  جاتن  ناشیاه  بسا  هک  یعقوم  نانیا  دننام ، یم 
لابقا تخب و  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  اب  ام  تعیب  تکرب  هب  اهنیا  دیاش  دنتفگ : یم  دـش ، یم  دوسرپ  اه  تراجت  لصاحرپ و 

.میشاب هتشاد  یشوخ  یناگدنز  وا  تلود  رد  ات  مینک  يربنامرف  وا  زا  رهاظ  رد  هک  نآ  راوازس  سپ  تسوا ،

دندرب یمن  دوس  ناشتراجت  رد  دـندییاز و  یم  رتخد  ناشنانز  دروآ و  یم  هنیرن  ناشیاه  بسا  هاگره  ینعی  اُوماق ؛» مهیلع  َمَلظأ  اذإ  «َو 
یلع اب  تعیب  نیا  یموش  زا  همه  اهنیا  دـنتفگ : یم  دـندنام و  یم  فقوتم  دوب ، لصاح  مک  اهرازتشک  داد و  یمن  راب  ناـشیاه  لـخن  و 

َو   ِ هّللا ِْدنِع  ْنِم  ِهِذه  اولوَقَی  ٌهَنَـسَح  ْمُْهبُِـصت  ْنإ  : » ّلجوّزع يادخ  لوق  ریظن  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  قیدصت  مالـسلا و  هیلع 
بناج زا  نیا  دـنیوگ : یم  دـسرب  یـشوخ  هنـسح و  ناقفانم ) اهنآ =(  هب  هک  یماـگنه  »(1) ؛ َكِْدنع ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌهئّیَـس  ْمُْهبُِـصت  ْنإ 

! تسوت تهج  زا  نیا  دنیوگ : یم  دسرب  يراوگان  يدب و  اهنآ  هب  رگا  تسادخ و 

ببـس هب  دبای و  یم  نایرج  وا  یمتح  ياضق  نامرف و  هب  .تسادخ  يوس  زا  همه  وگب : هّللا ؛ِ»  ِدـنع  ْنِم  ٌّلُک  ُلق  : » دومرف یلاعت  يادـخ 
(2) «. تسین نم  یگتسجخ  ای  ندوب  موش 

ّبترتم مالـسا  سدـقم  نید  یتسرپ و  قح  تیادـه و  رب  هک  تسا  يرایـسب  تکرب  ریخ و  قرب ، هب  هیبشت  ياه  هناشن  زا  دـیوگ : ّفلؤم 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  زاجح  ياهرهـش  ریاس  هنیدم و  مدرم  یناگدنز  عاضوا  یـسررب  تقیقح  نیا  هاوگ  دشاب ، یم 

یناوارف دروآ و  يور  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  شیاه  تمعن  همه  اـب  اـیند  هک  تسا  ترجه  زا  دـعب  هلآ و 
.تفر نایم  زا  یلبق  یهابت  داسف و  ياه  هنیمز  دش و  مهارف  مدرم  يارب  هافر  شیاسآ و  رابتعا و  تورث و 

ياهربخ رب  نوزفا  تسویپ و  عوقو  هب  ناناملـسم  يویند  روما  نتفاـی  ناـماس  مالـسا و  يزوریپ  رد  هک  یـصاخ  ياـه  هزجعم  هفاـضا  هب 
نآ تّوبن  تحـص  لیالد  زا  اه  ییوگـشیپ  نآ  اـب  اهدادـیور  ندـش  قباـطم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  میرک و  نآرق  یبیغ 

.تسا ترضح 

رد طقف  نید  ّتیناّقح  لـیالد  دنتـشادن ، ماـمتها  اـیند  روما  هب  ندیـسر  يارب  زج  دـنا و  هدوب  نادرگ  يور  ترخآ  زا  ناـقفانم  نوچ  و 
مالـسا ماکحا  قبط  رهاظ ، رد  دنتـشاد و  یمرب  ماـگ  يویند  راـثآ  نیا  روهظ  وترپ  رد  دـش و  یم  نشور  اـهنآ  يارب  دراوم  لـیبق  نیمه 

راتفر
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نآ هب  ندیـسر  هک  دوب  هدش  مولعم  اهنآ  يارب  هک  اریز  دنوش ، رادروخرب  نید  سردوز  تکرب  ریخ و  زا  هک  دـیما  نیا  هب  دـندرک ، یم 
هک نانچ  .تسا  تیالو  ینابز  قیدصت  يرهاظ و  شریذـپ  اهنآ  نیرت  مهم  هژیو  هب  نآ  ماکحا  هب  مازتلا  مالـسا و  راهظا  تکرب  هب  روما 

مدرم زا  يرایسب  يارب  ...و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نادیهش  رالاس  يراوگوس  سلاجم  ندرک  اپرب  نداد و  هقدص  کین  راثآ 
لیالد نیرت  مهم  زا  دـیآ  یم  دـیدپ  نید  ماکحا  کیاکی  تفلاـخم  اـی  تقفاوم  رد  هک  يویند  راـثآ  هتبلا  دـشاب  یم  سوسحم  ًـالماک 

زا راثآ  نیا  زا  کی  چـیه  تشادـن  تیعقاو  نید  رگا  هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ  اهنآ  زا  دـنمدرخ  صخـش  هک  اریز  تسا ، نید  تحص 
لیالد نآ  یلو  .تسا  راکـشآ  شنیب  لها  يارب  هک  نید  ینطاـب  راـثآ  یهاوگ  زا  هتـشذگ  دـمآ ، یمن  تسد  هب  نآ  تاروتـسد  ماـجنا 

هب ای  دـنوش ، یم  دـنبیاپ  مالـسا  نیناوق  هب  ارهاظ  هک  تسا  رثؤم  اـهنآ  راـتفر  رد  طـقف  درادـن  يریثأـت  ناـقفانم  نورد  لد و  رد  راوتـسا 
راثآ نآ  يوجتـسج  هب  دـنرگن و  یم  ار  اه  هناشن  اه و  تلالد  نآ  دوخ  اهنت  هک  تهج  نیدـب  دـننک و  یم  رهاظت  تیالو  رما  شریذـپ 

يویند ياه  هتـساوخ  فالخرب  يروما  ای  دوشن  رهاظ  ناشیارب  راثآ  نآ  یتقو  دنرادن  یهجوت  قح  دوخ  هب  دنـشاب و  یم  صاخ  يویند 
هیاـم مالـسا  هک  دـنرادنپ  نینچ  دـیآ و  یم  شیپ  اـهنآ  يارب  ییاـه  ههبـش  دـهد و  یم  خر  ناـشیارب  ینوگرگد  دـننک  هدـهاشم  دوخ 

.تسین يویند  ياه  نایز  عفد  عفانم و  هب  یبایتسد 

لابقا و سناش و  هب  ار  همه  دوش  یم  ینتبم  نآ  ماکحا  مالـسا و  رب  هچره  هک  تسا  هنوگ  نیدب  ناقفانم  تیعـضو  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
، تسا هتـشاد  جاور  اهرواب  نیا  مدرم  نیب  خـیرات  لوط  رد  ناهج و  قطانم  زا  يرایـسب  رد  هک  روط  نامه  دـنهد  یم  تبـسن  کین  لاف 

روما هدهاشم  تروص  رد  اما  دندرک  یم  تکرح  هتفرگ و  کین  لاف  هب  ار  نآ  دندومن  یم  هدهاشم  يویند  يریخ  هاگره  ناقفانم  سپ 
.دنداد یم  ناشن  ینیگنسرس  دندنام و  یم  فقوتم  ناشدنیاشوخان 

(. مینک ضرف  یلمع  تکرب  ریخ و  هب  ار  قرب  هیبشت  هک  تسا  یتروص  رد  نایب  نیا  )

زا یـضعب  هک  دشاب  هیحان  نیمه  زا  دیاش  .دوب  دـهاوخ  رت  نشور  بلطم  مینادـب  طوبرم  يویند  راثآ  ياه  تراشب  هب  ار  هیبشت  رگا  اما 
هاگره اّما  دنروآ ، یم  يور  نآ  هب  ناباتـش  دنوش  هدناوخ  ارف  یتعفنم  ریخ و  هب  ناقفانم  هچره  : » دـنا هتفگ  تهباشم  هجو  رد  نارـسفم 

فقوتم ریحتم و  ناشرفک  ببس  هب  ناقفانم  دمآ ، یم  دراو  ناناملسم  رب  یتّدش  یتخس و 
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(1) «. دنتسیا یم  نادرگرس  اه  یکیرات  رد  قرب  رد  ناراتفرگ  هک  هنوگ  نامه  دندنام  یم 

هدژم نامه  نیا  دنتفگ : اهنآ  دندش  زوریپ  ردب  هوزغ  رد  ناناملـسم  هک  یماگنه  دنتـسه  دوهی  هیآ  نیا  زا  دوصقم  : » دنیوگ یـضعب  اّما 
(2) «. دندرک دیدرت  دندنام و  فقوتم  اهنآ  دندید  بیسآ  ناناملسم  دُُحا  هوزغ  رد  هک  یعقوم  .تسا و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

.نارفاک هن  تساهنآ  تیعضو  نایب  ناقفانم و  هب  عجار  تایآ  نیا  دنور  هک  اریز  تسا  دیعب  رایسب  هتفگ  نیا  یلو 

یم نامیا  هب  رهاظت  دـنا و  هتـشاد  دـیدرت  کـش و  نطاـب  رد  هک  دنتـسه  ناـقفانم  ناـنیا  هک  درک  یم  ریوصت  نینچ  ار  بلطم  رگا  هتبلا 
هتفگ یضعب  هک  رگید  لامتحا  .دوبن  هجو  زا  یلاخ  دندرک  یم  رکف  نایدوهی  نوچمه  ای  دندرپس  یم  شوگ  دوهی  نخس  هب  دندومن و 

تبوقع رفیک و  یکیرات  هب  دـنریمب  هاگره  دوب و  دـهاوخ  رون  ناشیارب  اهنآ  نامیا  دـنروایب  نامیا  رهاظ  هب  هچنانچ  ناـقفانم  نیا  : » دـنا
ناـقفانم يارب  تسین و  روـن  ینطاـب  رفک  دوـجو  اـب  مالـسا  راـهظا  نوـچ  تسا  تـقیقح  زا  رود  ارهاـظ  زین  ، (3)« دندرگ یم  زاب  ادـخ 

.دشاب یمن  نشور  رفیک ، یکیرات  هب  تشگزاب  ناگدز و  ناراب  نداتسیا  لاثم  بسانت  هک  نیا  زا  هتشذگ  درادن ، یگدنشخرد 

.درب یم  نیب  زا  ار  ناشیا  ياه  ییانیب  ییاونش و  دهاوخب  دنوادخ  رگا  و  ْمِهِراْصبَا ؛» ْمِهِعْمَِسب َو  َبَهََذل    ُ هّللا َءاش  َْول  «َو 

رد لوعفم  فذح  .درک و  یم  نینچ  دربب  نیب  زا  ار  اهنآ  ییانیب  ییاونش و  تساوخ  یم  یلاعت  يادخ  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایوگ 
.تسا جیار  لومعم و  ءاش » : » لعف

دـعر و كانلوه  يادـص  رثا  رب  ییاونـش  نتفر  نیب  زا  مینادـب و  ناگدز  ناراب  لاثم  همتت  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  نآ  لاـمتحا  نیرتهب  و 
نیب زا  .دشاب  هتـشاد  یـصاخ  ببـس  هکنآ  یب  تسادخ  تساوخ  ّتیـشم و  هب  ییاونـش  نتفر  نیب  زا  ای  .دشاب  نآ  دـیدش  شّرغ  قرب و 

.دبای دانتسا  دناوت  یم  يرگید  لماع  ای  ندز  قرب  هب  زین  ییانیب  نتفر 

دنناوت یمن  ادخ  نامرف  ّتیـشم و  ردق و  اضق و  زا  دنهد  ماجنا  يراک  ره  قرب  دعر و  میب  زا  هک  تسا  نآ  دیکأت  رکذـت و  هلمج  نیا  و 
تبقارم و رب  تسیاب  یم  ناگدنب  نیاربانب  دزاس  یمن  زاین  یب  دنوادخ  زا  ار  ناشیا  هجو  چیه  هب  نانآ  ریبادـت  دـنرادب و  رانکرب  ار  دوخ 

طایتحا و
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.دنوش وا  میلست  دننک و  هیکت  وا  رب  دنشاب و  هتشاد  لّکوت  ادخ  رب  تسا  راوازس  هکلب  دننکن ، دامتعا  شیوخ  ریبدت 

ادـخ رگا  و  مهراصبأ ؛» ْمِهِعْمَـسب و  بهذـل    ُ هّللا ءاش  َْول  َو  : » دومرف ّلـجوّزع  يادـخ  سپـس  : » تسا هدـمآ  نیـشیپ  تیاور  همادا  رد  و 
زیهرپ ياج  اهنآ  ینطاب  رفک  زا  تنمؤم  نارای  وت و  ییاسانش  یهاگآ و  زا  ات  .درب  یم  نیب  زا  ار  ناشیا  ياه  ییانیب  ییاونـش و  دهاوخب 

(1) («. یهد نامرف  و   ) ینادب مزال  ار  اهنآ  نتشک  دشابن و  تبقارم  و 

ناراب ییانیب  ییاونـش و  ناحبـس  يادـخ  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا  هیبشت  دروم  تافـص  رد  هدـش  دای  لاثم  نایب  رد  نخـس  نیا  ایوگ 
هب تبـسن  دننامب ، رازبا  نودب  زیگنا  لوه  ياه  یتخـس  نآ  رد  دربب و  نیب  زا  دناوت  یم  ار  دنـشاب  هدـش  قرب  دـعر و  راچد  هک  ناگدز 
هب لمع  مالسا و  راهظا  هلیـسو  هب  تکاله  هرد  هب  طوقـس  زا  تبقارم  دنـسانشن و  هراچ  هار  رگید  هک  دنک  نینچ  دناوت  یم  زین  ناقفانم 

.دشابن دنمدوس  ناشیارب  نآ  ماکحا 

.تسین طوبرم  ناراب  لاثم  ابو  دنشاب  روظنم  ناقفانم  طقف  ینعی  تسا  نیشیپ  هلمج  زا  هلمج  نیا  مکح  ندوب  ادج  رگید  لامتحا 

.دنرادن مه  اب  یتوافت  نادنچ  تسا و  یکی  هجیتن  رد  لامتحا  ود  ره  هچرگ  تسا  رت  کیدزن  رظن  هب  لوا  لامتحا  یلو 

.تساناوت يزیچ  ره  رب  يادخ  هک  یتسار  هب  ٌریدَق ؛» ئش  ِّلک  یلَع    َ هّللا َّنإ  »

نآ قیداصم  ئش و  تقیقح 

نیلّوا و ئـش   » دـیوگ هک  هدـش  لـقن  هیوبیـس  زا  (2) و  .داد ربـخ  نآ  زا  تفاـی و  یهاـگآ  نآ  هـب  ناوـت  یم  هـک  تـسا  يزیچ  ره  ئش 
.(3)« دوش یم  هتفگ  مودعم  دوجوم و  هب  هک  اریز  تسا  مسا  نیرت  مهبم  نیرتریگارف و 

هنوگ نامه  تسا  ماع  نیرت  ماع  ئـش  : » دـنا هتفگ  نانآ  زا  یعمج  هکلب  تسا ، رگـشهوژپ  ناملکتم  هب  بوسنم  مومع  يریگارف و  نیا 
.(4)« ددرگ یم  ریبعت  ئش  هب  لاحم  مودعم و  میدق و  ضرع و  مسج و  زا  هک  اریز  دشاب ، یم  صاخ  نیرت  صاخ  هّللا  هک 
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.دناد یمن  ئش  سک  چیه  ار  لاحم  هک  هدش  عقاو  لاکشا  دروم  فیرعت  نیا 

ندوب لاحم  نایب  يارب  ار  ئش  هژاو  هکنیا  هن  تسا  لطاب  ققحت ، توبث و  يانعم  هب  لاحم  ندوبئـش  دنا : هتفگ  لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد 
ار ندوب  ئـش  اـمکح  ارهاـظ  تسا و  نوریب  یملع  ثحاـبم  هرتسگ  زا  تسا و  تغل  هب  طوبرم  ثحب  نیا  هک  اریز  دـنرب ، راـک  هب  يرما 

.تسین ئش  نانآ  ریبعت  رد  دشابن  دوجوم  هچره  دنرب و  یم  راک  هب  دوجو  اب  يواسم 

هدیدپ ره  تسا و  هدمآ  دیدپ  یلاعت  يادخ  زج  ئـش  ره  هک  اریز  : » دـیوگ نینچ  لّوا  يأر  شریذـپ  زا  سپ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  و 
تـسا یهیدب  نوچ  .دوب  دهاوخ  نوریب  دنمتردق  ناوت  زا  دـبای  دوجو  يزیچ  هاگره  .یتسه و  تلاح  یتسین و  تلاح  دراد : تلاح  ود 
نوریب یتسین  زا  ات  دراد  تردـق  نآ  رب  شندوب  مودـعم  تلاح  رد  طقف  هک  میرب  یم  یپ  اجنیا  زا  درک  داجیا  ناوت  یمن  ار  دوجوم  هک 
شیوخ راتفگ  نایاپ  رد  و  .تسا » ینتبم  ساسا  نیا  رب  دـیحوت  لئاسم  رتشیب  : » دـیوگ سپـس  ...دـناشوپب » نآ  رب  یتسه  هماـج  دروآ و 
دوجوم هچره  رب  .دروآ 2 ) یم  دوجو  هب  ار  اهنآ  هک  مودعم  روما  رب  ( 1 تساناوت : ایشا  همه  رب  هجو  هس  رب  یلاعت  يادخ  : » تسا هتفگ 
تردق يرگید  نآ  هب  هک  تساناوت  نانآ  رب  دنوادخ  تسا  نارگید  تردـق  دروم  هچره  .دنادرگ 3 ) یناف  ار  اهنآ  هک  تساناوت  تسا 

.(1)« درادب زاب  نآ  زا  ای  دهد 

ینعی میهد ؛ صاصتخا  داجیا  رب  تردـق  هب  ار  نخـس  نآ  هک  یتروص  رد  رگم  درادـن ، یناوخ  مه  يو  نیـشیپ  نخـس  اب  راتفگ  نیا  و 
تساوخ و قبط  راذگریثأت  تفص  زا  ترابع  تردق  هک  اریز  دوب  دهاوخن  تردق  قلعتم  مینک  ضرف  دوجوم  زا  ترابع  ار  ئش  هاگره 
تسا و تسردان  زین  هیجوت  نیا  یلو  تسا ، لاحم  دوجوم  ندروآ  دـیدپ  تسا و  داجیا  نامه  ئـش  ریثأت  تسا و  رداـق  صخـش  هدارا 

رثا ناوت  یم  هنوگچ  تسا و  نآ  رثا  دراد و  یگتسب  ادخ  تردق  هب  شدوجو  هک  نآ  لاح  تسا و  جراخ  تردق  هطیح  زا  دوجوم  ایآ 
؟ مدرک ادج  رثؤم  زا  ار 

دوجو ماگنه  رد  مه  مدع و  لاح  رد  مه  دشاب  یم  شا  هدنروآ  دیدپ  هب  زاین  نآ  دراد و  تلاح  کی  طقف  دوجولا  نکمم  تقیقح  رد 
ُُمتنأ ُساَنلا  اهُّیأ  ای  : » هدومرف یلاعت  يادخ  دراد ، زاین  یب  يادـخ  هب  لماک  رقف  قلطم و  زاین  شیوخ ، یتسه  همادا  اقب و  رد  مه  نتفای و 

دیتسه و دنوادخ  هب  دنمزاین   ] همه  ] هک دییامش  مدرم ؛ يا  »(2) ؛ دیمَحلا ُِّینَغلا  َوُه  هّللا  َو    ِ هّللا یلا  ُءارَقُفلا 
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.تسا شیاتس  ره  هتسیاش  زاین  یب  يادخ 

نیا ینعی : يْرقَف »؟ یف  اریقف  ُنوکا  َفیکَف ال  يانغ  یف  ُریقَفلا  انأ  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  هفرع  ياعد  رد  و 
؟ مشابن ریقف  يدنمزاین  تلاح  رد  هنوگچ  سپ  متسه  ریقف  میزاین  یب  نیح  رد  هک  منم 

ادخ تردق  نایب 

: دنیوگ هک  تسا  نینچ  هرعاشا  هب  بوسنم  لوق  تسا ، فالتخا  نامّلکتم  دزن  هن ؟ ای  دراد  تردـق  زین  رگید  رداق  لعف  رب  دـنوادخ  ایآ 
، دنیادخ تردق  هب  دنتـسم  تانکمم  همه  درادن و  ریثأت  ندروآ  دیدپ  رد  هدنب  تردق  هک  ساسا  نیا  رب  دراد  تردق  هدنب  لعف  رب  ادخ 
ود ره  رگا  تسا و  هتفای  ّقلعت  نآ  بسک  لیـصحت و  هب  هدـنب  تردـق  هتفرگ و  ّقلعت  هدـنب  يرایتخا  لـعف  داـجیا  هب  ادـخ  تردـق  سپ 

.دوب یم  لاحم  تفرگ  یم  قلعت  لعف  کی  داجیا  هب  تردق 

هلزتعم ياملع  مومع  هب  بوسنم  یلو  .تسا  بوسنم  يرـصب  نسحلاوبا  هب  قلطم  زاوج  هب  لوق  .دـنا  هدرک  فالتخا  نآ  رد  هلزتعم  اـما 
ود رودقم  ئـش  کی  رگا  سپ  دشاب  راذگریثأت  دیاب  تردق  هک  نیا  حیـضوت  تسین  هدنب  تردق  ورملق  رد  ادخ  تردـق  هک  تسا  نآ 

.دیآ یم  مزال  رثا  کی  رب  رثؤم  رد  عامتجا  دشاب  هدنب ) تردق  مه  ادخ و  تردق  مه   ) تردق

.تسا لاحم  هک  دیآ  یم  مزال  نیضیقن  عافترا  ای  عامتجا  دنشاب  هتشاد  كرت  هدارا  يرگید  و  لعف ؛ هدارا  ود  نآ  زا  یکی  رگا  زین 

هخاش عرف و  ینعی  تسا  هداد  تردق  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  زا  شتردق  هدنب  تسا و  رداق  هدـنب  رودـقم  رب  دـنوادخ  ام  داقتعا  هب 
زا دوخ  دوب و  یمن  یهالا  تردق  هطیح  رد  لعف  نآ  رگا  هکلب  تشادن ، یتردق  چیه  هدنب  دوبن  قح  تردق  رگا  سپ  تسادخ  تردـق 

ناوت تسا و  نآ  نتـشاد  ضرف  رد  يرگید  هب  يزیچ  ندیـشخب  هک  ارچ  دـش  یم  لاحم  مه  قولخم  هب  تردـق  ياطعا  دوب  زجاـع  نآ 
نتـسب و طسب و  ضبق و  چـیه   » تسا و قح  تردـق  هب  يزیچ  ره  رد  هکلب  تاعاط  ماـجنا  رب  وا  يورین  ناـهانگ و  ندرک  اـهر  رب  هدـنب 

(1) «. تساضق تیشم و  نومزآ و  تمعن و  نآ  رد  ار  يادخ  هک  نیا  رگم  تسین  یندرتسگ 

هک نآ  ره  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  صفح  ربخ  رد  و 
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ماجنا ادخ  تساوخ  نودب  يدب  یبوخ و  دنک  نامگ  هکره  هدز و  تمهت  ادخ  رب  دـهد  یم  نامرف  یتشز  يدـب و  هب  دـنوادخ  درادـنپ 
رب دهد  یم  خر  ادخ  يورین  هّوق و  نودب  ناهانگ  هک  درادنپ  هک  ره  تسا و  هتـسناد  نوریب  شرادتقا  تنطلـس و  زا  ار  يادخ  دوش  یم 

(1) «. دنک یم  دراو  خزود  شتآ  هب  ار  وا  دنوادخ  ددنب  غورد  ادخ  رب  هک  نآ  ره  تسا و  هتسب  غورد  ادخ 

ورملق رد  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  ادـخ  و  : » دومرف نینچ  ربج  یفن  زا  سپ  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاس  نب  ماشه  تیاور  هب  و 
.(2)« دریذپ تروص  دهاوخ  یمن  هک  يزیچ  وا  ییاورنامرف 

رابجا هب  روز و  هب  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  قیرط  زا  یتیاور  رد  و 
ار هچنآ  کلام  تسوا  تسا  هتـشاذگناو  شیوخ  کـلم  رد  ار  ناگدـنب  هدومنن و  یناـمرفان  ار  وا  یـسک  یگریچ  هب  هدـشن و  تعاـطا 

زاب ار  اهنآ  دـننک  يربنامرف  وا  تعاط  هب  ناگدـنب  رگا  سپ  تسا  هدیـشخب  ییاناوت  ار  ناشیا  هچنآ  رب  رداـق  هداد و  رارق  ناـشیا  کـلم 
رگا اما  دـنک ، نینچ  ددرگ  لیاح  راک  نآ  نانآ و  نیب  دـهاوخب  ادـخ  دـننک و  راتفر  وا  ینامرفان  هب  رگا  دوش و  یمن  عنام  دراد و  یمن 

.(3)« تسا هدرکن  لخاد  لمع  نآ  هب  ار  ناشیا  ادخ  دنداد  ماجنا  ار  تیصعم  نآ  اهنآ  دومنن و  داجیا  یعنام 

هدومرف نانآ  هرابرد  هک  دنـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روظنم  دنناد ، یم  جراخ  ادخ  تردق  زا  ار  هدنب  لعف  هک  یناسک  ایوگ  و 
دننک فیصوت  داد  لدع و  هب  ار  يادخ  دنا  هتساوخ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  اهنآ  دنا ، تما  نیا  سوجم  نایرَدَق ، تقیقح  رد  : » تسا

رَقَس َّسَم  اوقوُذ  ْمِهِهوجُو  یلع  راّنلا  یف  َنوبَحُْسی  َمْوَی  : » تسا هدش  لزان  اهنآ  هرابرد  هیآ  نیا  دندرب و  نوریب  شا  هطلـس  زا  ار  وا  یلو 
زا یکی  رَقَـس =(  ترارح  جنر و  هک  دنوش  یم  هدـیناشک  ناشیاه  تروص  رب  شتآ  رد  هک  يزور  »(4) ؛ ٍرَدَِقب ُهانقَلَخ  یش ٍء  َّلُک  ّانإ  * 

(5) «. میا هدیرفآ  هزادنا  هب  ار  يزیچ  ره  ام  هک  یتسار  هب  دیشچب ، ار  منهج ) ياه  كرد 

اه سوه  يور  زا  هک  تسا  رابتعا  یب  تسس و  توبکنع  رات  نوچمه  دنا  هدیزای  تسد  اهنآ  هب  هدرک و  لالدتسا  هک  یهجو  ود  نآ  و 
یلعف تردق  طرش  تسین و  نشور  رثؤم  ریغ  تردق  ندوب  لاحم  ياعدا  هک  اریز  دنا ، هتفاب  مه  هب  ار  اهنآ  یناطیش  ياه  هشیدنا  و 
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.تسا طرش  ریثأت  ّتیحالص  ّتیلباق و  هکلب  دشاب  یمن  نآ  ریثأت  ندوب 

.دریگ رارق  ریثأت  دروم  هدنب  هب  نداد  تردق  طسوت  دناوت  یم  دشاب و  رثؤم  لّوا  زا  تسین  طرش  هک  نیا  رگید 

ياطعا رد  اهنآ  زا  یکی  هک  تروص  نیا  هب  درادـن  یعنام  چـیه  دنـشاب  رازگریثأت  دـحاو  ئـش  کی  رب  مه  لوطرد  رثؤم  ود  هاـگره  و 
اب كرت  لعف و  هدارا  رد  رگا  اما  دـشاب ، هتـسباو  لّوا  ّرثؤم  هب  يرازگریثأت  تاذ و  رد  يرگید  نآ  دـشاب و  رثؤم  يرگید  داجیا  ریثأت و 

عقاو دـنوادخ  هدارا  زج  دروم  نیا  رد  سپ  دـبای ، یم  قّقحت  شا  هدارا  رد  تسا  رتدـنمتردق  هک  مادـک  ره  دـنبای ، فـالتخا  رگیدـکی 
هدنب و  هن ؛ ای  دنرادن  شوخ  ار  وا  هتـساوخ  دـننک و  در  ار  وا  هدارا  دـنیامن و  هدارا  نآ  فالخرب  ناگدـنب  هک  نیا  هاوخ  دـش ، دـهاوخن 

.تسه لیلد  ود  نیا  رد  هک  يرگید  تالاکشا  زا  هتشذگ  دنک ؟ یگزیتس  یلاعت  يادخ  ردق  اضق و  اب  دناوت  یم  اجک 

اه باوخ  یضعب  ریبعت 

روط هب  لاثم  نیا  قباطم  هک  اسب  دننک  یم  تدهاجم  دنراد و  شالت  اوقت  يالاو  تاجرد  هب  ندیسر  نامیا و  لیمکت  يارب  هک  یناسک 
.دیامن یم  هدهاشم  باوخ  رد  قرب  ای  دعر  ای  هقعاص  طقف  هک  نیا  ًالثم  دننیب ، یم  باوخ  رد  ار  نآ  زا  یشخب  ای  لماک 

.تسوا دوجو  رد  قافن  رفک و  ياه  هگر  ندوب  یقاب  صخش و  نامیا  ندوبن  راد  هشیر  هب  هراشا  اه  باوخ  لیبق  نیا  ریبعت  ایوگ 

.تسا نامیا  رد  یّقرت  هنیمز  هب  هراشا  زین 

.دشاب یم  وا  رب  تکرب  تمحر و  ندمآ  دورف  لیلد  ایوگ  هک  دسر  یم  شرظن  ربا  نودب  ای  ربا  اب  هارمه  ناراب  هک  اسب  و 

هب یکیرات  زا  یقرت  زاغآرس  هک  دنک  یم  هدهاشم  ار  يداع  ندز  قرب  ای  دیابرب  ار  شنامـشچ  تسا  کیدزن  هک  یندز  قرب  هک  نیا  ای 
.تسا رون  ملاع 

يارب هک  نیا  تسوا و  ناصقن  ياه  هناشن  زا  نیا  دـتفا و  یم  شلد  رد  ساره  سرت و  دـنیب و  یم  باوخ  رد  هقعاص  دـعر و  اـنایحا  و 
عوشخ و تلاح  ندـمآ  دـیدپ  یگماکدوخ و  زا  ندـش  نوریب  تامدـقم  زا  همه  اهنیا  درادـن ، لماک  یگدامآ  ملاـع  نآ  رد  تفرـشیپ 

.تسا یعقاو  ینتورف 

473 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 520 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـنب و ناصقن  لیلد  نآ  یگدـنیاپ  رارکت و  تسا و  رون  ملاع  زا  وا  يرود  لیلد  هک  دـنیب  یم  ار  اه  یکیرات  طقف  باوخ  رد  یهاگ  و 
نینچ ناوت  یم  اهنآ  طسوت  هک  دنتسه  یگرزب  ياه  تمعن  هچ  ییاونـش  ییانیب و  تمعن  .تسوا و  دوجو  رد  یکیرات  راثآ  ندوب  یقاب 

یم رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  یمدآ  هلیـسو  نیدـب  دـنوادخ  دراد ، یگتـسب  ادـخ  تساوخ  هب  اهنآ  يدوبان  اقب و  تفایرد و  ار  يروما 
.دنک
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نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلاو  مکقلخ  يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیأ  ای 

ناگدنب يادن 

.مدرم يا  ُسانلا ؛» اهُّیأ  ای  »

(1) «. دشاب یم  مالسلا  هیلع  مدآ  نادنزرف  زا  نافّلکم  مومع  روظنم  : » هک تسا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد 

همیرک هیآ  هک  نیا  رب  ینبم  دـنا  هدرک  يوریپ  وا  زا  مـه  نارّـسفم  زا  یخرب   (2)، هدمآ فاّشک  ریـسفت  رد  هک  تسا  ییاعدـم  ّدر  نیا  و 
.تسا هکم  ناکرشم  هب  باطخ 

اج ره  تسا و  یکم  هیآ  نآ  هدـش ، لزان  سانلا » اهیأ  ای   » باطخ نآرق  رد  اـج  ره  : » هک تسا  همقلع  تیاور  رب  هیکت  اـب  قوف  ياعّدـم 
.(3)« دشاب یم  یندم  تسا  « اونمآ نیذلا  اهیأ  ای   » هک

.دیآ یمنرب  فّلکت  اب  زج  هدش  دای  بلطم  تیاور  نیا  زا  هک  یتروص  رد 

رب هک   ) اه هروس  لوزن  لـحم  تیاور  اـب  هک  ارچ  دـشاب  یم  تسـس  نتم  تهج  زا  فیعـض و  دنـس  تهج  زا  مه  ثحب  دروم  تیاور  و 
.تسا فلاخم  دنک ) یم  تلالد  هرقب  هروس  ندوب  یندم 

هدش لزان  هکم  رد  هیآ  هاوخ  دـنا  هکم  ناکرـشم  سانلا » اهیأ  ای   » بطاخم ینعی  تسا  هیآ  باطخ  نایب  دوصقم  هک  مینک  ضرف  رگا  و 
ظفل رهاظ  مه  زاب  .هنیدم  رد  هاوخ  دشاب و 
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.تسا یمومع  باطخ  مییوگب : هک  نآ  رتهب  سپ  تسه ، زین  نارگید  لماش  باطخ  نآ  ياضتقم  هب  هک  دراد  تافانم  میرک  نآرق 

دنوادخ يادن  تقیقح 

يادن يارب  رگید  ضعب  هتفگ  هب  ای   (1)، تسا هدش  هداد  رارق  رود  يادن  يارب  لصا  رد  املع  زا  یخرب  هتفگ  هب  هک  تسادن  فرح  ای » »
هدوب باوخ  تلفغ و  یهجوت و  یب  وهـس و  تلاح  رد  هک  نیا  لـثم  دـننک  ضرف  رود  ار  وا  اـی  تسین  کـیدزن  تقیقح  رد  هک  یـسک 

هـضرع دنوادخ  هاگرد  هب  شیاین  رد  هک  نانچ  دنرادب  عیفر  رایـسب  رود و  هدننکادن  هب  تبـسن  ار  هدنوش  ادن  تیعقوم  ماقم و  ای  دشاب ،
.تسا رت  کیدزن  ناسنا  هب  ندرگ  گر  زا  یلاعت  يادخ  هک  نیا  اب  هّللا » ای  بر  ای   » میراد یم 

(2) «. ایب دیز  يا   » لبقا دیز  ای  دنیوگ : هک  نانچ  دنرب  یم  راک  هب  رود  کیدزن و  يارب  ار  ای »  » فرح نایزات  : » هدمآ حاحص  رد  و 

رد هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ددـعتم  یناعم  رد  هژاو  کی  ندرب  راـک  هب  هک  اریز  درادـن ، یتاـفانم  نیـشیپ  ياـه  فیرعت  اـب  نخـس  نیا  هتبلا 
نامه رب  مییامن و  ضرف  رود  ار  کیدزن  هک  دینادرگ  زاب  لّوا  يانعم  هب  ار  مود  يانعم  ناوت  یم  دشاب و  هتـشاد  تقیقح  یلـصا  يانعم 

.مینک ریبعت  نآ  زا  ساسا 

؛ بطاخم رگا  هک  نانچ  مینادـب ، یناـکم  ریغ  یناـکم و  يرود  لـماش  ار  ندوب  رود  هک  مینادرگزاـب  مود  ياـنعم  هب  ار  لّوا  ياـنعم  اـی 
.دشاب هتشاد  رارق  يرابتعا  ای  یقیقح  يونعم  باجح  ای  یّسح  عنام  ِتشپ 

هک دور  یم  لاـمتحا  دـنک و  یم  تلـالد  تیفرظ  رب  یف »  » فرح هک  نیا  لـثم  دـبای  یم  ناـیرج  فورح  رتـشیب  رد  هجو  ود  نـیا  ریظن 
یلیزنت يرابتعا و  يونعم و  ّتیفرظ  لماش  هک  دور  یم  لامتحا  مه  دراد و  تقباطم  لصا  اب  هک  دشاب  یقیقح  یّـسح  تیفرظ  دوصقم 

.دوشب ضرف  مه 

 _ ، هدرک ادـن  تسا ، هدـنوشادن  ندوب  رود  هدـنهد  ناشن  هک  ای _ »  » فرح اب  رایـسب  ار  شناگدـنب  لاعتم  يادـخ  هک  نیا  لاـح  ره  هب 
نیب يونعم  يرود  ببس  هب  هک  دور  یم  لامتحا  نینچ 
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.دشاب هدوب  قح  ترضح  هدنب و 

يادخ لوق  زا  دوصقم  دـیاش  هک  تسا  هدـش  لصاح  نییاپ  تسپ و  ملاع  نیا  هب  الاب  ملاوع  زا  شندـمآ  دورف  تهج  زا  هدـنب  يرود  ای 
.میدینادرگ زاب  هلحرم  نیرت  تسپ  هب  ار  وا  سپس  »(1) ؛ نیِلفاس َلَفسَأ  ُهانْددَر  مث  : » هدومرف هک  دشاب  نیمه  یلاعت 

.دنامب رود  شراگدرورپ  زا  اطخ ، وهس و  تسردان و  راتفر  تلفغ و  هدرپ  باجح و  ببس  هب  هدنب  هک  نیا  ای 

يور ياضاقت  هجوت و  بلج  تسا _  تقیقح  نآ  رازبا  نیزگیاـج و  ادـن  فورح  هک  ادـن _  یناوخارف و  تقیقح  هک  نیا  رگید  هتکن 
هتـساوخ شیادیپ  رازبا  ای  هدش  هداد  رارق  تساوخرد  نآ  ءاشنا  روظنم  هب  ادن  فورح  و  تسا ، هدـننکادن  تمـس  هب  هدـنوشادن  ندروآ 

زا زیهرپ  ادخ و  يوس  هب  ناگدنب  ندروآ  يور  هجوت و  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  يادن  تقیقح  نیاربانب  .دشاب  یم  عقاو  فرظ  رد 
اب هبترم و  ره  رد  مدرم  یمامت  هب  تبسن  وا  یمومع  تیانع  نیا  دنک و  یم  مرگرس  دراد و  یم  زاب  قح  دای  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  يروما 
یب ماـسقا  دوخ  یباـستکا  یتاذ و  تافـص  ساـسارب  یناوخارف  توعد و  شریذـپ  رد  مدرم  .دـشاب و  یم  ّتیلباـق  دادعتـسا و  هنوـگره 

هب دـسر  هچ  اـت  دـنامب  ربخ  یب  مه  دوخ  زا  هک  ییاـج  اـت  یلاـعت  يادـخ  هب  هجوت  رد  ندـش  رو  هطوغ  لّوا  هجرد  هک  دـنراد  يراـمش 
.رامش یب  تاجرد  اهنآ  نیب  دوش و  دنوادخ  یشومارف  ببس  هک  اجنآ  ات  راگدرورپ  لماک  یشومارف  رخآ : هجرد  .نارگید و 

لوصا ملع  رد  هک  نانچ  دشاب _  یم  فیلاکت  قّقحت  ذیفنت و  طرـش  تسا ، ندرک  ادن  زا  فدـه  هک  ناگدـنب  رد  هجوت  تافتلا و  هتبلا 
.تسا هدش  نایب  هقف 

ره سپ  .دوش  یم  ماجنا  ّتیناسنا  رد  نانآ  توافتم  بتارم  تاجرد و  ساسارب  ناگدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  يادن  تقیقح  هک  نادـب  و 
دوب دهاوخ  رت  نوزف  قح  يادن  زا  شیریذپریثأت  دراد و  يرتشیب  صاصتخا  وا  هب  تبسن  دنوادخ  يادن  دشاب  رت  لماک  ّتیناسنا  رد  هک 

.تسا نآ  باطخ  دروم  هک  دسانش  یم  یسک  طقف  ار  نآرق  »(2) ؛ ِِهب َبطوخ  ْنَم  َنآرقلا  ُفِْرعَی  امَّنإ  : » هدمآ ثیدح  رد  هک  نانچ 

مهف كرد و  شنیب و  بسح  رب  دشاب  هک  یماقم  ره  رد  سکره  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 
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هب .دوب و  دـهاوخ  نآ  عومجم  باـطخ  دروم  هک  دـسرب  لـماک  ناـسنا  هلحرم  هب  اـت  ددرگ  یم  رادروخرب  نآرق  تاـبطاخم  زا  شیوخ 
.(1)« دهد یمن  رارق  باطخ  دروم  دنناد  یمن  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  دنوادخ  : » تسا هدمآ  ربخ  رد  هک  مراد  رطاخ 

رـصع رد  هک  یناسک  هب  ار  میرک  نآرق  یهافـش  ياه  باطخ  هک  هتفای  ترهـش  هّماع  یخرب  هعیـش و  لوصا  ياملع  نیب  هک  یبلطم  اّما 
هدوب صوصخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رـضاح  دارفا  طقف  هک  دننآ  رب  يا  هّدع  هکلب  دنا ، هداد  صاصتخا  دنا  هدوب  نآرق  لوزن 

.بیاغ دارفا  هن  تسا 

.ینآرق مایپ  تقیقح  یعقاو و  باطخ  هن  تسا  یظفل  باطخ  ینعی  يرهاظ  صاصتخا  روظنم  میریذپب  نآ  هک  ضرف  رب 

اهیأ ای  : » تایآ ندینـش  ای  ندـناوخ  زا  سپ  هک  هدـمآ  يربتعم  قیرط  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  تسا  یتیاور  ناـیب  نیا  هاوگ 
...رگید تایاور  و  . (2) انَّبَر کّیبل  دییوگب : اونمآ » نیّذلا  اهیأ  ای   » و ساّنلا »

قلخ ار  دنا  هدوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  امش و  هک  نآ  دیتسرپب ، ار  ناتراگدرورپ  ْمُِکلبق ؛» ْنِم  َنیذَّلا  ْمُکقلخ و  يذَّلا  مُکبر  اوُُدبعا  »
.تسا هدرک 

يربنامرف ار  ناتراگدرورپ  ینعی  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد 
یکیرـش تساتکی و  تسین ، هّللا  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  هک  دـشاب  دـقتعم  ات  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  امـش  هب  هک  نیا  تهج  زا  دـینک 

یمن باتـش  هک  يراـبدرب  .دزرو  یمن  لـخب  هک  يا  هدنـشخب  دـنک ، یمن  متـس  هک  يرگداد  دـشابن ، شیارب  مه  دـننام  هیبش و  درادـن 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لآ  تسوا و  هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک  یتسار  هب  .درادن و  اطخ  هک  یمیکح  دیامن ،

باحـصا نانمؤم  تسا و  ربمایپ  لآ  تیـصخش  نیرترب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنناربمایپ و  همه  ناگتـسباو  ناکیدزن و  زا  رترب  ، 
یم ناربمایپ  ياه  تما  لضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تما  دـنناربمایپ و  باحـصا  لـضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح 

.دشاب

رد ار  نآ  دـیرفآ و  تسپ  بآ  زا  هفطن  زا  ار  امـش  هـک  دـیتسرپب  ار  يادـخ  ینعی _  مـکقلخ » يذـلا  : » دوـمرف ّلـجوّزع  يادـخ  سپس 
.(3)« تسا دنمتردق  هچ  نایملاع  راگدرورپ  هک  دومن  ریدقت  داد و  رارق  ینّیعم  تقو  ات  یمکحم  هاگرارق 
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: هدمآ ترضح  نآ  زا  زین 

دّمحم ترـضح  تشادگرزب  اب  دینک  تعاطا  شتـسرپ و  ار  وا  ینعی  ْمُکَْلبَق :» ْنِم  َنیذَّلا  ْمُکَقَلَخ و  يذَّلا  مُکَّبَر  اوُدبعا   » دنوادخ لوق  »
هب داد و  رارق  يواسم  رگیدـکی  اب  دـیرفآ و  ار  امـش  کیاکی  هک  وا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ریاس زا  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  ینعی  مکلبق ،» نم  نیذلا  و  : » دومرف ّلجوّزع  يادخ  سپـس  .درک  يرگتروص  هنوگ  نیرتابیز 
.(1)« درک قلخ  زین  ار  نامدرم  ياه  هنوگ 

تسا شتسرپ  ببس  ادخ  تّیبوبر 

هک میدرک  نایب  میتفگ و  نخس  تیدوبع  تدابع و  هب  عجار  لیصفت  هب  « دبعن كایإ   » ریسفت هّللا و  سّدقم  مان  حرـش  رد  دیوگ : فلؤم 
.تسا نامرف  قباطم  روتسد  نداد  ماجنا  ندرب و  نامرف  يانعم  هب  تعاطا  نآ  ياه  هخاش  زا 

.تسا هدش  دای  دوخ  ياج  رد  هک  یلیصفت  هب  دشاب  یم  تیالو  رب  لمتشم  نامیا  مالسا و  هک  يروما  هلمج  زا  و 

میظعت قح  ربارب  رد  عوضخ  .تسا و  یگدرپسرـس  عوضخ و  تیاهن  اب  شنرک  عوضخ و  ناـمه  شتـسرپ  هشیر  هک  میتفگ  رت  شیپ  و 
.تسا قح  ربارب  رد  ینتورف  عوضخ و  نامه  دنوادخ  میظعت  هک  نانچ  تسوا 

عقاو رد  اهنآ  میظعت  قح ، هب  ناشیا  طاـبترا  رگید  تاـهج  زا  دـنیوا و  يوس  زا  ماـما  ادـخ و  هداتـسرف  هک  تهج  نیا  زا  ماـما  ربماـیپ و 
.تسادخ تشادگرزب  میظعت و  یهالإ ، ریاعش  یمظعت  یّلک  روط  هب  هک  روط  نامه  تسا ، دنوادخ  میظعت 

فـصو رب  مکح  قیلعت  هک  اریز  تسوا  تدابع  هیام  ادخ  ّتیبوبر  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  ایوگ  مدرم  هب  باطخ  رد  مکبر »  » ریبعت
.تسا مکح  نآ  يارب  فصو  ندوب  ّتلع  هدنهد  ناشن  صاخ 

هنارکش هب  ینعی  ددرگ ، لمع  نآ  فیاظو  قبط  دوش و  هلباقم  شتـسرپ  ّتیدوبع و  اب  هک  تسا  نآ  ّتیبوبر  ياضتقم  هک  نیا  حیـضوت 
ياه تمعن  بلـس  ای  هدـنیآ و  رد  اه  تمعن  زا  ّتیمورحم  زا  سرت  هتفای و  ماجنا  شیپ  زا  هک  اه  ناـیز  عفد  راـگدرورپ و  ياـه  تمعن 

التبا یلعف و 

479 ص :

.140-139 مالسلا ،  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  . 1 - 1

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 526 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_479_1
http://www.ghaemiyeh.com


يراگدرورپ تبحم  يور  زا  تیانع و  لیمکت  تمعن و  ینوزف  فطل و  ناسحا و  رارمتـسا  هب  دیما  اب  اه و  يراوگان  اه و  يراتفرگ  هب 
يراگدرورپ نینچ  سپ  .تسا  هدوبن  رانکرب  وا  رامش  یب  ياه  تمعن  زا  ندز  مهرب  مشچ  کی  هدومن و  ناسحا  وا  هب  تهج  ره  زا  هک 

اه و ببس  مامت  بر »  » سدقم مان  نیاربانب  دسانـش ، یمن  وا  يارب  وا  تدابع  زج  درخ  لقع و  هکلب  تسا ، شتـسرپ  هتـسیاش  راوازس و 
هاگره تسا و  تدابع  هیام  تیبوبر  ناونع  اب  هسیاقم  رد  اه  فده  اه و  هزیگنا  نیا  زا  کیره  هک  تسا  عماج  ار  شتسرپ  ياه  فده 

شناسحا هک  دنوادخ  .دنک  یم  تیوقت  ار  شتسرپ  تابجوم  دوش  هتفرگ  رظن  رد  سک  همه  زیچ و  همه  هب  تبسن  ادخ  تیبوبر  مومع 
.تسا رتراوازس  وا  شتسرپ  وا و  هب  تبسن  دیما  سرت و  تبحم و  تسا  هتفرگ  ارف  ار  یتسه  همه  وا  تیبوبر  درادن و  يزرم  دح و 

يراودـیما و تبحم و  هنیمز  ّتیبوـبر  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـشن  تیبرت  هـصرع  رد  ناـمدرم  ياـه  شنکاو  اـهراتفر و  هـب  هجوـت 
دنک و یم  هدروآرب  ار  ناشیاهزاین  هک  دوخ  بابرا  هب  تبـسن  نارازگتمدـخ  ًالثم  .دزاس  یم  مهارف  ار  شتـسرپ  یگتـسیاش  یکانمیب و 
هب تبـسن  ریقف  جلاعم و  کشزپ  هب  تبـسن  رامیب  رهوش و  هب  تبـسن  نز  نیدلاو و  هب  تبـسن  ناکدوک  ای  سیئر  هب  تبـسن  نارازگراک 

اهنآ هب  دنیاهنآ و  رادتـسود  هک  مینیب  یم  ار  ...و  نابرهم  زوسلد و  رادمامز  هب  تبـسن  ّتیعر  تسوا و  روما  راد  هدهع  هک  يدـنمتورث 
دنتسین و یعقاو  شخبدوس  نانیا  هک  نیا  اب  دنتسه ، میلـست  ینتورف و  نانآ  ربارب  رد  دنناسرت و  ناشیا ) یتحاران  مشخ و  زا   ) راودیما و
هک دنتسه  ییاه  هطساو  نانیا  دیامن و  یم  فرطرب  ار  اهررض  دهد و  یم  تمعن  یلاعت  يادخ  هکلب  دنزاس ، یمن  رود  ار  نایز  ررض و 

دـیامن و یم  تفایرد  يزیچ  شیوخ  تیانع  ناسحا و  ضوع  رد  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دـننک  یم  لمع  دـنوادخ  ردـق  اضق و  ورملق  رد 
.دنراتساوخ ار  یبلق  شمارآ  بلج  ای  تّمذم  ندرک  فرطرب  ای  شیاتس  ای  يرازگساپس  ای  شاداپ  ای  ماقم  ای  لام 

؟ یتسه میلـست  شربارب  رد  ینک و  یم  شتـسرپ  ار  وا  هنوگچ  هک  ریگب  رظن  رد  یقیقح  یعقاو و  راگدرورپ  اب  ار  تدوخ  راتفر  نونکا 
تیارب ات  هدـب  رارق  لمأت  یـسررب و  دروم  ّتیبوبر  ياه  هطـساو  هب  تبـسن  هدـش  دای  ياـه  هورگ  اـب  هسیاـقم  رد  ار  تدوخ  ّتیعقوم  و 

.یتسه ناوتان  تسادخ  ّتیبوبر  هتسیاش  هچنآ  ماجنا  زا  هک  ینادب  يا و  هدنام  رود  فاصنا  يراکتسرد و  هویش  زا  هک  دوش  نشور 
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همه تسیاب  یم  یـسانشن ، تسا ] عماج  ار  یبوبر  نوئـش  مامت  هک   ] راگدرورپ کـی  زج  تدوخ  يارب  یـشاب و  تسرپاـتکی  رگا  سپ 
هک یتاهج  ریاس  زا  هتـشذگ  .یهد  ماجنا  قح  ترـضح  هب  تبـسن  وت  دـنهد ، یم  ماجنا  یبوبر  ياـه  هطـساو  هب  تبـسن  نارگید  هچنآ 

.تسا نایملاع  راگدرورپ  يربنامرف  تعاط و  بجوم 

قلخ يانعم 

باب نیمه  زا  ریهز  هدورـس  .مدرک  هزادنا  ار  مرچ  ینعی  میدألا ، تقلخ  دنیوگ  تسا ، يریگ  هزادـنا  يانعم  هب  قلخ  : » دـیوگ يرهوج 
: دیوگ هک  تسا 

يْرفَی َُّمث ال  ُُقلْخَی  ِموَقلا  ُض  عب _ َتقلخ و  ام  يْرفَت  َْتنءَال  َو 

یمن دـنناد  یم  هچنآ  و  ، ] دـنرادن شرب  یلو  دـننک  یم  هزادـنا  مدرم  زا  یـضعب  يُرب و  یم  ینک  هزادـنا  هچنآ  هک  یتـسه  ناـنچ  وت  و 
[. دننک لمع  دنناوت 

؛ ُتیَفَو ّالا  ُتدعو  و ال  ُتیرف ، ّالا  ُتقلخ  ام  دیوگ : جاّجع  و 

(1) «. مدرک افو  مداد  هدعو  هچره  مدومن و  شرب  مدرک  هزادنا  هچره 

نآ دربراک  دراوم  هژاو و  نیا  تاّقتشم  زا  يرایسب  يارب  بسانم  يانعم  هک  دنا  هتسناد  ندرک  هزادنا  ار  قلخ  يانعم  زین  رگید  یتعامج 
نییعت ماـگنه  هک  نیا  تهج  زا  دـیاش  دـنیوگ ، یم  تقلخ  ار  ترطف  هقیلخ و  ار  تعیبط  تشرـس و  هک : نیا  لـثم  دـشاب  یم  تغل  رد 

.دوش یم  ریدقت  يونعم  تروص  هب  ددرگ و  یم  هظحالم  وا  یقالخا  یتاذ و  ياه  یگژیو  دوجوم  ياه  هزادنا  دودح و 

.تسا هدش  يریگ  هزادنا  بسانم  هتسیاش و  روط  هب  ییوگ  دراد  یلماک  لدتعم و  يوخ  قلخ و  هک  تسا  یسک  قیلخ :

هدرک ریدقت  يراک  نانچ  وا  دوجو  رد  راگنا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  تسا و  راک  نیا  قیال  ینالف  ینعی  اذَِـکب : ٌقیلخ  ٌنالف  دـنیوگ : و 
.تسا

و »(2) ؛ اـکفإ َنوُُقلَْخت  و  : » هدومرف یلاـعت  يادـخ  هک  ناـنچ  داد ، اوراـن  تبـسن  تسب و  ارتـفا  ینعی  هقّلخت : هقلتخا و  کـفألا و  قلخ  و 
.دیزاس یم  یتمهت 

.دشاب هتشاد  ّتیعقاو  هکنآ  یب  هدرک  لعج  هزادنا و  ار  غورد  شدوخ  دزن  وگغورد  ایوگ 
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.تسا هدیدرگ  میسقت  هدش و  يریگ  هزادنا  صخش  يارب  ینّیعم  رادقم  هک  نیا  لثم  تسا ، هرهب  مهس و  قالَخ : و 

.دوش یم  هدهاشم  دراوم  ریاس  قوف و  دراوم  رد  هک  نانچ  تسا  ندرک  هزادنا  ریدقت و  نامه  قلخ  يانعم  ارهاظ  هک  نیا  هجیتن 

دنـشاب و یم  اـنعم  مه  فدارتـم و  رّوـصم ، ئراـب و  قلاـخ و  ياـه  هژاو  هک  دور  یم  ناـمگ  اـسب  : » تسا هدوـمرف  ناـگرزب  زا  یکی  و 
هزادنا هب  زاین  لوا  دـیآ  یمرب  یتسه  هب  یتسین  زا  هچره  هکلب  تسین  نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  ندروآ  دـیدپ  يانعم  هب  همه  تشگزاب 

.ندروآ دیدپ  زا  سپ  نداد  لکش  يرگتروص و  موس : .ندروآ  دیدپ  هزادنا  نامه  مود : دراد ، يریگ 

هک نیا  تهج  زا  تسا  ئراب  دـنک و  یم  يریگ  هزادـنا  ریدـقت و  وا  هک  نیا  تهج  زا  تسا  هدـننیرفآ  قلاخ و  یلاعت  يادـخ  نیارباـنب 
یم يرگتروص  دهد و  یم  لکـش  هنوگ  نیرتهب  هب  ار  اه  يروآون  هک  نیا  تهج  زا  تسا  روصم  دشاب و  یم  هدـنروآ  دـیدپ  روآون و 

(1) «. دنک

هدیدپ زا  ار  هدیدپ  ره  هک  تسا  نآ  ئراب  دنک و  یم  يریگ  هزادنا  دروآ  یم  دیدپ  ار  هچ  نآ  هک  تسا  نامه  قلاخ  : » دـیوگ يرگید 
(2) «. دهد یم  رارق  رادومن  هیبش و  هک  نآ  رّوصم  دزاس و  یم  ادج  زیامتم و  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  رگید 

: دنیوگ یم  تسا ، يدنبزرم  يریگ و  هزادنا  ساسا  رب  ئش  ندروآ  دیدپ  زا  ترابع  قلخ  : » هک فاشک  ریسفت  رد  يرشخمز  راتفگ  اّما 
(3) «. تخاس ار  نآ  وگلا  اب  درک و  هزادنا  ار  شفک  ینعی  لعَْنلا ، َقَلَخ 

دوب دـهاوخ  نآ  اـب  فدارتم  ریدـقت و  ياـنعم  ناـمه  هب  تروص  نیا  رد  تسا و  ئـش  يارب  نداد  رارق  زارت  هزادـنا و  شروظنم  دـیاش 
رد اـی  تسا  ینهذ  ریوصت  هب  طوـبرم  اـی  ئـش  يارب  نداد  رارق  هزادـنا  هک  اریز  مینک ، ضرف  ینهذ  ینیع و  لـماش  ار  دوـجوم  هاـگره 

.تسا ینیع  یجراخ و  دوجو 

اذإ ّینإ  دـنیوگ : لثم  رد  هک  ناـنچ  تسا  ئـش  ندرک  هزادـنا  تغل : رد  قلخ  : » تسا هدومرف  هرـس  سدـق  هیوباـب  نبا  قودـص  خیـش  و 
.يرفی ُُقلخی و ال  ْنَمَک  ُتیَرَف ال  ُتقَلَخ 

یلو دنک  یم  هزادنا  هک  یسک  نوچمه  هن  مُرب ، یم  منک  هزادنا  ار  هچره  نم  هک  هتبلا 
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[. مهد یم  ماجنا  ار  نآ  مروآ  یم  نابز  هب  مریگ و  یم  میمصت  هک  ار  يراک  ره  ینعی   ] دُرب یمن 

نیوکت و قلخ  هن  تسا  قولخم  ندرک  هزادنا  ریدـقت و  قلخ  هب  ناگدـنب  ياهراک  هک : تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  ام  همئا  مالک  رد  و 
[. دنروآ دیدپ  ار  يزیچ  دنناوت  یمن  ناگدنب  هک  اریز   ] نداد یتسه 

یتسه دوب و  ندرک  هزادنا  ریدقت و  قلخ  نامه  درک  یم  قلخ  هدـنرپ  تروص  لکـش و  هب  لِگ  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  و 
(1) «. تسا یلاعت  يادخ  نامه  هدنرپ  یقیقح  قلاخ  شخب و 

دیدپ هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درادن  رادـقم  هزادـنا و  یتسه  هب  دـبای و  یم  ققحت  نآ  ینیع  دوجو  رد  يزیچ  ره  ندرک  هزادـنا  هتبلا 
عیاش اذـل  تشاذـگ ، توافت  اهنآ  نیب  ناوت  یمن  يراـبتعا  نییعت  ضرف و  هب  زج  تسین و  شیب  یکی  عقاو  رد  ندرک  هزادـنا  ندروآ و 

.تسا ندرک  داجیا  ندروآ و  دیدپ  يانعم  هب  قلخ  هژاو  هک  هدش 

رد هک  رما _  ملاع  لباقم  رد  دـنا  هداد  صاصتخا  ندرک  هزادـنا  ریدـقت و  ملاع  هب  ار  قلخ  هژاو  ارچ  هک  دوش  یم  حـضاو  ناـیب  نیا  زا 
لکـش و زا  رتارف  ياه  هدـیدپ  یخرب  صوصخ  رد  اـنایحا  هچرگ  دـنرب _  یم  راـک  هب  رادـقم  لکـش و  هزادـنا و  زا  درجم  روما  دروم 

.دوش یم  هدرب  راک  هب  قلخ  هژاو  زین  لقع  نوچمه  هزادنا 

دقتعم يراـگدرورپ  ود  هب  ناکرـشم  : » تسا هتفگ  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  مُکَّبَر »  » زا دوـصقم  لاؤـس : حرط  زا  سپ  فاّـشک  ریـسفت  رد 
.دنتشاد رواب  ار  ناشیاه ] تب  و   ] نایادخ ّتیبوبر  يرگید  ادخ و  ّتیبوبر  یکی  دندوب ،

نیمز و اه و  نامـسآ  راگدرورپ  هک  تسا  بر [  ] كرتشم مسا  دوصقم  دـشاب ، هتـشاد  صاـصتخا  ناکرـشم  هب  باـطخ  نیا  رگا  سپ 
.درک قلخ  ار  امـش  هک  نآ  مکقلخ ،» يذـلا   » ینعی هیآ  يدـعب  شخب  دـندناوخ و  یم  دوخ  باـبرا  ار  اـهنآ  هک  نیکرـشم  ياـهدوبعم 

.دیامن یم  زیامتم  ار  ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  یحیضوت  تفص 

يذـلا  » ریبـعت تسا و  لاـعتم ] يادـخ  ینعی   ] یقیقح راـگدرورپ  مکبر »  » زا دوـصقم  دـشاب ، مدرم  ياـه  هورگ  همه  هب  باـطخ  رگا  و 
نینچ صاخ  روط  هب  نارفاک  باـطخ  رد  هک  درادـن  یعناـم  هدـش و  داـی  دـنوادخ  میظعت  حدـم و  قیرط  هب  هک  تسا  یتفـص  مکقلخ »

راک هب  يریبعت 
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(1) «. دشاب یم  رت  حیحص  رت و  نشور  لوا  هجو  یلو  دور ،

میظعت ار  شیوخ  رورس  مییوگب  ناگدنب  هب  رگا  هک  تسین  هدیـشوپ  : » تسا هتفگ  نینچ  يرـشخمز  نانخـس  هیجوت  رد  الـضف  زا  یکی 
سانلا اهیا  ای   » دـنوادخ لوق  نیاربانب  دـنیامن ، میظعت  دـنراد  رواب  دـنناد و  یم  دوخ  رورـس  ار  هکره  میا  هداد  روتـسد  ناـنآ  هب  .دـینک 
لاعتم يادخ  نامه  ار ، ناتراگدرورپ  مکبر ،»  » زا دوصقم  دشاب  نامدرم  ياه  هورگ  همه  هب  باطخ  رگا  .دـیتسرپب  مدرم  يا  اودـبعا ؛»

.تسوا حدم  تفص  دیرفآ ، ار  امش  هک  نآ  مکقلخ ؛» يذلا   » .دشاب و یم  ناگمه  قافتا  دروم  هّللا  ّتیبوبر  هک  اریز  تسا ،

يارب مه  شنیرفآ  تفـص  یلاعت و  يادـخ  مکبر »  » زا دوصقم  هک  دور  یم  لاـمتحا  مینادـب ، ناکرـشم  صوصخ  هب  ار  باـطخ  رگا  و 
.دنیوا دزن  ناعیفش  ناشیا ، نایادخ  تسا و  نایادخ  يادخ  بابرالا و  بر  هّللا ، هک  دنرواب  نیا  رب  ناکرشم  هک  اریز  دشاب ، حدم 

، تسا لطاب  ياهدوبعم  قح و  دوبعم  لماش  هک  دـیتسرپب  ار  شیوخ  دوبعم  کلام و  دـشاب : نینچ  دوصقم  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا 
یلاعت يادخ  ریغ  رب  بر  هژاو  ندرب  راک  هب  هک  نیا  هب  رظن  تسا ، یلاعت  يادخ  هب  شتسرپ  صیصخت  يارب  مکقلخ » يذلا  : » تفص و 
نامیا نایملاع  راـگدرورپ  هب  »(2) ؛ نیَملاـْعلا ِبََرب  اـّنمآ  : » دـنتفگ یتقو  نارحاـس  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  لومعم  عیاـش و  ناـنآ  نیب 

.دننک یفن  ار  رگید  لامتحا  ات  .نوراه  یسوم و  راگدرورپ  »(3) ؛ َنوُراه یسُوم و  ِّبَر  : » هک دنداد  همادا  .میدروآ 

«. تسا رت  حیحص  رت و  نشور  هجو  نیا  سپ  تسا  حیضوت  صیصخت و  يارب  تفص  ندروآ  یلصا  هدعاق  نوچ  و 

هدـش عضو  دوخ  صاخ  دربراک  یعقاو و  ياـنعم  يارب  هژاو  ره  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  عوضوم  نیا  هقف  لوصا  ملع  رد  دـیوگ : فلؤم 
.دراد رواب  ظفل  يارب  ار  نآ  بطاخم  هک  ییانعم  هن  تسا 

یلإ ْرُْظنا  َو  : » ناحبـس يادخ  لوق  دننام  دوش  یم  هدرب  راک  هب  درادنپ  یم  قادـصم  ار  نآ  بطاخم  هک  ییانعم  رد  يا  هژاو  اسب  هچرگ 
.يدوب تباث  وا  شتسرپ  رد  هک  رگنب  شیوخ  دوبعم  هب  و  »(4) ؛ افِکاع ِهیَلَع  َْتلَظ  يذَّلا  َکِهلإ 
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.تسین هتفریذپ  دشاب  یصاخ  لیلد  هک  يدروم  رد  زج  تسا و  هدعاق  فالخرب  دراوم  لیبق  نیا  یلو 

یقیقح قادصم  یعقاو و  يانعم  نامه  ظفل  زا  دوصقم  تسیاب  یم  ظافلا ، يانعم  رد  فرـصت  مدع  هقیقحلا و  هلاصا  هدعاق  قبط  هکلب 
.دشاب هتشادن  رظن  رد  یصاخ  يانعم  ای  هتفریذپ و  ار  يرگید  يانعم  ای  هتشاد  رواب  ار  نآ  بطاخم  هاوخ  دوش ، ضرف  نآ 

ار هک  ره  میا  هداد  روتـسد  ناـنآ  هب  دـینک : میظعت  ار  شیوخ  رورـس  مییوگب : ناگدـنب  هب  رگا  : » تسا هتفگ  مرتـحم  لـضاف  هک  نیا  و 
میظعت يارب  يروتـسد  نینچ  هکلب  تسا  نیا  فالخرب  بلطم  هک  تسا  حضاورپ  .دنیامن » میظعت  دـنراد  رواب  دـنناد و  یم  دوخ  رورس 

.دشاب یم  راکشآ  هدنیوگ  رظن  رد  هک  تسا  یعقاو  رورس 

ایوگ هک  اریز  تسا ، یظفل  دـعاوق  ياضتقم  زا  جراخ  ارهاظ  دـشاب » یم  ناگمه  قافتا  دروم  هّللا  ّتیبوبر  هک  اریز  : » دـیوگ هک  نیا  و 
نیاربانب دـنا ، هتفریذـپ  نابطاخم  زا  یهورگ  هک  ییانعم  هن  دـنراد  تلالد  نابطاخم  قافتا  دروم  يانعم  رب  ظافلا  هک  هدـش  اـعّدا  نینچ 

هک يزامن  هن  دـنناد ، یم  حیحـص  ناـگمه  هک  دـیراد  ياـپرب  ار  يزاـمن  تسا : نیا  .دـیراد  ياـپرب  ار  زاـمن  هالـصلا ؛» اومیقا   » ياـنعم
! دنناد یم  حیحص  ار  نآ  دنراد  تلالد  دساف  حیحص و  زا  معا  رب  تادابع  ظافلا  دنلئاق : هک  یناسک  ًالثم  یهورگ 

مالک رد  هک  هدوب  وا  روظنم  یصاخ  تهج  دیاش  دشاب و  هدش  راچد  نآ  دننام  هب  یـسک  مرادن  دای  هب  هک  تسا  يراکـشآ  ياطخ  نیا 
ضرف یحیضوت  ناکرـشم ] صاخ  باطخ  ای  ماع  باطخ   ] هجو ود  ره  ربانب  ار  قلخ  تفـص  هک : نایب  نیا  اب  .تسا  هدشن  روآدای  دوخ 

.ّتلع هب  هراشا  ینعی  رگید  هتکن  همیمض  هب  میظعت ، حدم و  يارب  هن  مینک 

هدنروآ دیدپ  قلاخ و  هب  تبسن  قولخم  شتسرپ  ياه  ّتلع  نیرت  مهم  زا  ندرک  داجیا  ندروآ و  دیدپ  يانعم  هب  قلخ  تفص  هک  اریز 
.دشاب یم  شا 

هب بسانتم  هزادنا  ّدح و  هب  ار  ناگدنب  هک  يراگدـیرفآ  زا  دریگ  رارق  شتـسرپ  تدابع و  دروم  هک  تسا  رتراوازـس  یـسک  هچ  يرآ ،
؟ تساه تمعن  ریاس  هیاپ  هک  تسا  هدیشخب  نانآ  هب  یتسه  تمعن  هدروآ و  دوجو 
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یلبق تاقولخم 

یم راـگدرورپ  قولخم  اـهنآ  همه  هک  تسا  قبطنم  دنتـسه  هیآ  باـطخ  دروم  هک  یناـسک  شنیرفآ  دروم  رد  بلطم  نیا  دیـسرپ : یم 
؟ تسادخ ندوب  دوبعم  تاهج  زا  مه  ناگتشذگ  تقلخ  ایآ  روطچ ؟ دنا  هدوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  شنیرفآ  هب  تبسن  اّما  .دنشاب 

ار ناردام  ناردـپ و  ات  مینک  ضرف  لبق  نامز  اـب  هارمه  اـی  مینادـب  هبتر  ظاـحل  زا  طـقف  اـجنیا  رد  ار  ندوب  لـبق  رگا  میوگ : باوج  رد 
اه هیاپ  اه و  هشیر  شنیرفآ  هک  اریز  تسا  نشور  دنوادخ  قلطم  ّتیبوبر  اب  اهنآ  تقلخ  طابترا  سپ  دشاب ، روظنم  نادنزرف  هب  تبـسن 

هراشا نآ  هب  یلاعت  يادخ  لوق  هک  نانچ  دشاب ، یم  نادنزرف  يرازگـساپس  هیام  ناردپ  رب  نداد  تمعن  هکلب  اه  هخاش  ندیرفآ  همدقم 
هک نک  ماـهلا  نم  هب  اراـگدرورپ  »(1) ؛ َّيدـِلاو یلَع  َّیَلَع َو  َتمَْعنَأ  یتـلا  َکَـتَمِعن  َرُکـشأ  نَأ  ینعِزْوأ  ِّبر  : » تسا هدوـمرف  هـک  دراد 

.مشاب رازگرکش  هراومه  يا  هدومرف  اطع  مردام  ردپ و  مدوخ و  هب  هک  ار  تیاه  تمعن 

تهج زا  طقف  ار  ندوب  لبق  رگا  تساهنآ و  ناینیشیپ  ناردپ و  رب  ادخ  تمعن  ساسارب  لیئارسا  ینب  هب  نآرق  ياه  باطخ  زا  یـشخب  و 
رتراوازـس شتـسرپ  هب  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  همه  قلاخ  هک  تسا  هیحان  نیا  زا  تدابع  نامرف  اب  تقلخ  طابترا  مینک ، ضرف  ناـمز 

 _ . میداد رکذت  زین  ّتیبوبر  ثحب  رد  هک  نانچ  تسا _  هدرک  قلخ  ًالثم  ار  دوجوم  کی  دوش  ضرف  هک  یسک  زا  تسا 

.دینک هشیپ  اوقت  هک  دیاش  نوقتت ؛» مُکَّلَعل  »

: هک نیا  یکی  دراد ، هجو  ود  زارف  نیا  : » تسا هدـمآ  میدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  زا  هک  نیـشیپ  ثیدـح  همادا  رد 
یلاعت يادـخ  هک  نانچ  دـیوش ، اوقتاب  یگمه  دـیاش  ات  دـیرفآ  ار  دـنا  هدوب  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  امـش و  هک ] دـیتسرپب  ار  يادـخ  ]

: رگید هجو  .دنتـسرپب  ارم  هک  نیا  يارب  رگم  مدـیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم  و  ِنودـبعَِیل ؛» ّالا  َسنإلا  َّنِجلا و  ُْتقَلَخ  ام  َو  : » تسا هدومرف 
قلخ ار  دنا  هدوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  امـش و  هک  ناتراگدرورپ  نوُقّتت ؛» مکلعل  مکلبق  نم  َنیّذلا  مکقلخ و  يّذلا  مکبر  اودبعا  »

.دیزیهرپب دینک و  اورپ  خزود  شتآ  زا  دیاش  ات  دیتسرپب  ار  وا  ینعی : .دیتسرپب  تسا  هدرک 

هک اریز  تسا  یمتح  یعطق و  رما  کی  رد  دنوادخ  مالک  رد  دیاش » = لعل : » ندرب راک  هب  و 
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هب ار  هدنب  دـشاب و  هتـشاد  شیارب  يدوس  هکنآ  یب  دزاس  راداو  یتخـس  راک  هب  ار  شا  هدـنب  هک  تسا  نآ  زا  رت  یمارگ  یلاعت  يادـخ 
.دیامن شماکان  سپس  دنک  راودیما  شیوخ  ياطع  فطل و 

یبای و تعفنم  نم  ندرک  تمدخ  زا  دیاش  ات  نک  تمدخ  ارم  دیوگب : صخـش  هب  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  رگا  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
هدننز تشز و  راک  نیا  دنکن ، افو  دوخ  هدعو  هب  دزاس و  دیماان  ماکان و  ار  وا  سپس  مشخب ، دوس  ار  وت  تمدخ  ببس  هب  تسا  نکمم 

(1) «. تساّربم هّزنم و  یتشز  هنوگره  زا  دهد و  یم  ماجنا  ار  لاعفا  نیرت  یمارگ  دنوادخ  تسا ؟

يور زا  تامرحم  كرت  فیاظو و  نتـسب  راک  هب  اوقت  زا  دوصقم  و  قلخ »  » هب ّقلعتم  لوا  تسا ، هجو  ود  رب  لّعل »  » هژاو دـیوگ : فلؤم 
.دننک یم  ریبعت  نآ  زا  مه  تدابع  هک  تسا  رایتخا 

ماجنا زا  فده  هک  دشاب  یم  منهج  رد  طوقس  زا  زیهرپ  يراد و  نتشیوخ  اوقت  زا  دوصقم  تسا و  اودبعا »  » هب قلعتم  مود  هجو  ربانب  و 
.دوش یم  لصاح  خزود  شتآ  زا  تنایص  لاعفا  نآ  طسوت  دننک و  یم  ریبعت  تدابع  هب  اهنآ  زا  هک  تسا  يرایتخا  روما  نآ 

نآ حیـضوت  باتک  تامّدـقم  رد  هک  نانچ  دروآ  رامـش  هب  رهاظ  ِرهاظ  ریـسفت  ار  رگید  هجو  رهاظ و  ریـسفت  ار  هجو  کـی  ناوت  یم  و 
.تشذگ

زا ات  دـندرگ  مزتلم  نآ  هب  تسیاب  یم  تساوقت ، رطاخ  هب  قولخم  شنیرفآ  رگا  هک  دـشاب  لیوأت  رگید  هجو  ریـسفت و  هجو  کی  اـی  و 
دشخب و ققحت  ار  فده  نآ  تسا  مزال  دـبای  شنیرفآ  یّـصاخ  روظنم  هب  قولخم  هاگره  هک  اریز  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  اه  نایز  همه 

.دنک تساوخزاب  ار  وا  هک  دراد  قح  وا  قلاخ  تسا و  هدومن  هابت  هدراذگ و  لمهم  ار  نتشیوخ  هن  رگ 

دنوادخ مالک  رد  دیاش 

ياه خـساپ  هک  تسا  حرطم  یلاؤس  میرک  نآرق  رد  يرگید  تاـیآ  هیآ و  نیا  رد  نآ  هباـشم  تاـملک  و  دـیاش » = لّـعل  » هژاو هب  عجار 
.دنا هداد  نآ  هب  یتوافتم 

ّلََعل دنیوگ : هک  نانچ  تسا ، ینارگن  ای  يراودیما  زاربا  لّعل »  » هملک یقیقح  يانعم  تغل : لها  زا  یعمج  هتفگ  هب  انب  تسا : نیا  لاؤس 
دیاش ینعی : .یننیُهی  هّلعل  ینمُرُکی و  ادیز 

487 ص :

.142-141 مالسلا ،  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  . 1 - 1

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 534 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12960/AKS BARNAMEH/#content_note_487_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دنک تناها  هک  دیاش  درادب و  یمارگ  ارم  دیز  هک 

.دنک اورپ  ای  دوش  رکذتم  هک  دیاش  »(1) ؛ یشخَی ْوا  ُرَّکذتی  ُهَّلََعل  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  و 

.دشاب کیدزن  تمایق ] ییاپرب   ] تعاس هک  دیاش  »(2) ؛ ٌبیرَق َهَعاّسلا  َّلََعل  »

دادـیور راـظتنا  دـیما ، هـک  اریز  تساـنعم ، ود  نآ  زا  رتارف  ییاـنعم  نـیا  »(3) و  تسا کش  هملک  لـعل  : » دـیوگ حاحـص  باـتک  رد  و 
دـنیاشوخ و تلاـح  هک  دنـشک  راـظتنا  ار  ییاهدادـیور  اـسب  .دـشاب و  یم  راوگاـن  يدـمآ  شیپ  لاـمتحا  ینارگن ، تسا و  دـنیاشوخ 

.تسین اهنآ  رد  يدنیاشوخان 

تلاح ود  نیا  هب  ار  نآ  يانعم  دور  یم  راک  هب  تسا  بطاخم  دـیما  ای  میب  هیاـم  هک  يزیچ  لـعل  هملک  زا  دـعب  دراوم  رتشیب  نوچ  یلو 
.دنا هداد  صاصتخا 

ات لزا  زا  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچره  هب  وا  هک  تسا  لاحم  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  ینارگن  دیما و  دیدرت و  کش و  مییوگ : یم  نونکا 
يا هرظتنم  تلاح  تساناوت و  يراک  ره  رب  درادن و  شیارب  نایز  دوس و  يزیچ  چیه  هک  قلطم  زاین  یب  تاذ  هب  تسا  هاگآ  ار  همه  دبا 

زا دـیدرت  کـش و  همیمـض  هب  اـهنآ  هک  درک  رّوصت  یلاـعت  يادـخ  دروـم  رد  ینارگن  دـیما و  ناوـت  یم  هنوـگچ  سپ  تسین ، شیارب 
؟ دنشاب یم  ناصقن  زاین و  ياه  یگژیو 

يارب ات » = یک  » اب فدارتم  یهاگ  ّلعل  هک  دـنا  هدـش  روآدای  يرابنألا ، نبا  یئاسک و  شفخا و  نوچمه  ناروشناد  زا  یخرب  هک  نیا  و 
.تفریذپ ناوت  یمن  ار  نانآ  نخس  .دور  یم  راک  هب  زین  ندروآ  ّتلع 

هملک ندروآ  تلع  صوصخ  رد  هک  دننآرب  یگمه  دنا و  هتـسناد  ینارگن  دیما و  طقف  ار  ّلعل  یقیقح  يانعم  تغل  لها  مومع  هکاریز 
دراو رامیب  رب  ینعی  برـشا ، یک  ءاملا  تذـخا  و  هدوعا ، یک  ضیرم  یلع  تلخد  ياـه : هلمج  رد  ًـالثم  درب ، راـک  هب  ناوت  یمن  ّلـعل 

.دومن هدافتسا  ّلعل »  » هژاو زا  ناوت  یمن  یک »  » هژاو ياج  هب  .مشونب  ات  متفرگ  ار  بآ  .منک  تدایع  ار  وا  ات  مدش 

روط هب  عوضوم  کی  رد  نآ  هدـنیوگ  یهاـگ  دور : یم  راـک  هب  یفلتخم  دراوم  رد  ّلـعل  هژاو  دـسر : یم  رظن  هب  لاکـشا  نیا  ّلـح  رد 
.تسین و یعطق  شیارب  یفرط  چیه  دراد و  کش  لماک 
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.تهج ره  زا  هن  دنک  یم  دیدرت  یّصاخ  تهج  زا  یهاگ 

نیقی هک  نیا  اب  .دـشاب  لطاب  وت  هتفگ  دـیاش  لطاب = کبلطم  لّعل  دـیوگ : یم  لباقم  فرط  هب  لالدتـسا  عقوم  رد  یـسک  هک  نیا  لـثم 
.تسا حیحص  هرظانم  ثحب و  ماگنه  يا  هویش  نینچ  یلو  تسا  لطاب  وا  نخس  هک  دراد 

(1) .تسا هدرب  راک  هب  ار  ّلعل  هژاو  ادخ  دوجو  رکنم  قیدنز  اب  هرظانم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  مراد  رطاخ  هب  و 

هجیتـن فدـه و  ئـش  نآ  هک  هاوـخ  دراد  ّتیحالـص  تهج  ود  ره  يارب  تسه و  يزیچ  مدـع  دوـجو و  هـنیمز  هـک  يدراوـم  مرد  زین 
لاهن نآ  ندیسرن  ای  ندیسر  رمث  هب  نآ  زا  لبق  هچرگ  .دسر  رمث  هب  هک  دیاش  متـشاک  ار  لاهن  دنیوگ : هک  نانچ  هن ، ای  دشاب  شدوجو 

.دشاب هتشاد  رواب  هدرک و  هبرجت  ار 

تـسه وا  رد  ندرم  نتفای و  دوبهب  هنیمز  هک  تسا  نیمه  رامیب  عضو  ینعی  .دریمب  ای  دـبای  دوبهب  دـیاش  رامیب  نیا  دـنیوگ : هک  نانچ  و 
.ددرگ روظنم  فرط  ود  زا  یکی  نتفای  ققحت  هکنآ  یب 

نآ نتـشاد  تیحالـص  ناشروظنم  دـنا  هتـسناد  ات » = یک  » اب فدارتم  ندروآ و  ّتلع  يانعم  هب  ار  ّلعل »  » هک یناسک  تسا  نکمم  سپ 
.یعطق هجیتن  هن  تسا  رظندروم  هجیتن  يارب 

لاعفا و نیب  تبـسن  دراد و  هطاحا  يدادعتـسا  یتاذ و  ناکما  تاجرد  بتارم و  همه  هب  یلاعت  يادـخ  ملع  نوچ  مییوگ : یم  نیاربانب 
، دنـشاب یم  اهنآ  هدنهد  ناشن  تامولعم و  عبات  ظافلا  دـناد و  یم  ار  همه  نّیعم  جـیاتن  يارب  يراک  ره  تاجرد  دودـح و  صاخـشا و 
ات دـناسرب  ار  یلاـمتحا  هجیتـن  ّتیحالـص و  ّتیلباـق و  نآ  هک  درب  راـک  هب  يا  هـملک  تسیاـب  یم  یمتح  یعطق و  دراوـم  ریغ  رد  سپ 

.تسا هدرب  راک  هب  يدراوم  نینچ  رد  ار  ّلعل  هژاو  اذل  دنادب ، ار  یملع  هبترم  نیا  هدنونش 

: دنا هتفگ  یـضعب  هکنانچ  دشاب ، نیمه  ناشدوصقم  دنا  هدرک  ریـسفت  یک  يانعم  هب  ار  ّلعل  نآ  ریاظن  هیآ و  نیا  رد  هک  یناسک  ایوگ 
ماجنا رب  هداد و  رارق  توهـش  لقع و  اهنآ  رد  دـیامن و  مزتلم  ّتیدوبع  هب  ار  نانآ  فیلاکت  هلیـسو  هب  اـت  هدـیرفآ  ار  ناگدـنب  دـنوادخ 

زا هدرپس و  ناشتسد  هب  رایتخا  هداد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  ّرش  ریخ و  ياه  هار  هتخاس و  اناوت  دب  کین و  ياهراک 
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.تسا هتساوخ  اوقت  ریخ و  ناشیا 

.تسا رتشیب  اوقت  یکین و  دیما  یلو  دنراد  رایتخا  تیصعم  تعاط و  نیب  هک  نیا  اب  دور  یم  راظتنا  نانآ  زا  یکین  اوقت و  سپ 

شتآ زا  تاجن  شاداپ و  ببـس  ناوت  یمن  ار  تدابع  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  هیجوت  نیمه  هباشم  مینادب  اودـبعأ  هب  ّقلعتم  ار  ّلعل  رگا  و 
هب نانآ  رد  ادـخ  باذـع  زا  ینمیا  تلاح  دـننک و  هیکت  شیوخ  لامعا  رب  نارگتدابع  هک  يروط  هب  تسناد  يونعم  ياوقت  لوصح  اـی 

.تسا هتفهن  اوقت  هب  ندیسر  ّتیحالص  تدابع  رد  هکلب  دیآ ، دوجو 

دوب دنهاوخ  رورغم  تروص  نیا  رد  هک  دنرامشن  یعطق  ار  دوخ  لامعا  هجیتن  دنـشاب و  راودیما  طقف  هک  تسا  رتراوازـس  ار  نادباع  و 
 _ . تسا هدش  نایب  قالخا  ياه  باتک  رد  هک  نانچ  _ 

.دشاب هاگآ  راک  هجیتن  زا  هدنیوگ  هک  ییاج  رد  .یبای  دوس  هک  دیاش  نک  تراجت  دنیوگ : هکنیا  لثم 

صخـش هاگره  .تسا و  ناشیا  هب  نداد  هدـعو  هیانک  هب  ناگدـنب و  ندرک  راودـیما  دـنوادخ ، يوس  زا  يریبعت  نینچ  رگید : تهج  زا 
هویـش هک  دشاب  هداد  یعطق  هدعو  هک  تسا  نآ  دـننام  دروآ  رد  سوه  هب  دـنک و  بیغرت  يراک  هجیتن  هب  ار  يرگید  نابرهم ، میرک و 

هشوگ و هب  دننک و  یم  هدنـسب  ...دیاش » ...تسا  دـیما  ّلعل /  یـسع و  : » ياه هژاو  هب  دوخ  یعطق  ياه  هدـعو  رد  تسا  نینچ  ناگرزب 
.تسا هدیسر  شا  هتساوخ  هب  هک  درادن  کش  هدننکاضاقت  صخش  یلو  دنیوگ  یم  نخس  هیانک 

نآ دوصقم  ارهاظ   (1)« دراد تلالد  موزل  رب  دـنوادخ  هیحان  زا  یـسع  ّلعل و   » هدـمآ ثیداحا  یـضعب  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ 
.تسا هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  ياج  دنچ  رد  شاداپ  رثا و  هب  شزیگنا  رد  هک  تسا  يدراوم 

.تسا نداد  رادشه  ندیناسرت و  يارب  دشاب  هتفرگ  قلعت  باذع  الب و  لوزن  هب  اه  هژاو  نیا  هاگره  و 
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متنأ ادادنأ و  هللا  اولعجت  الف  مکل  اقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنأ  ءانب و  ءامـسلا  اشارف و  ضرألا  مکل  لعج  يذـلا 
نوملعت

نیمز ياه  یگژیو  یخرب  شارف و  ضرا و  ياه  هژاو 

.داد رارق  هدرتسگ  يرتسب  ناتیارب  ار  نیمز  هک  نآ  اشاِرف ؛» ضرألا  مَُکل  لَعَج  يْذلا  »

تیاور مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدق  قودص  خیش 
رارق ناتیاه  ندب  زاسمه  روخ و  رد  راگزاس و  امـش  تشرـس  يوخ و  اب  ار  نآ  دنوادخ  ینعی  : » دندومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدرک 

وبـشوخ رایـسب  دنک و  دمجنم  ار  امـش  هک  دادن  رارق  درـس  رایـسب  دنازوسب و  ار  امـش  هک  تخاسن  هتخادـگ  ترارح و  رپ  ار  نآ  داد و 
تخاسن بآ _  نوچمه  یمرن _  تیاهن  رد  دزاس و  كاله  ار  امش  هک  دومنن  وبدب  تّدش  هب  دروآ و  درد  هب  ار  ناتیاهرـس  هک  دومنن 

.دییامن نفد  نآ  رد  ار  ناگدرم  دیزاسب و  نامتخاس  هناخ و  دیناوتن  هک  دیرفاین  مکحم  تخس و  تّدش  هب  دنک و  قرغ  ار  امش  هک 

نامتخاس اه و  ندب  دیبای و  دنویپ  رگیدکی  هب  دیریگ و  هرهب  نآ  زا  دیناوتب  هک  داد  رارق  يراوتسا  نانچ  نیمز  رد  ّلجوّزع  يادخ  یلو 
هدافتـسا یگدنز  عفانم  ریاس  اهربق و  اه و  هناخ  يارب  دیناوتب  هک  داد  رارق  ییازجا  نیمز  رد  .دنامب و  تباث  مکحم و  نآ  رب  امـش  ياه 

.تشارفارب ار  نامسآ  و  ًءانب ؛» َءامَّسلا  َو  : » دومرف ّلجوّزع  يادخ  سپس  .داد  رارق  رتسب  ناتیارب  ار  نیمز  هلیسو  نیدب  سپ  دینک ،

یم نآ  رد  امـش  عفانم  يارب  ار  نآ  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  تسا ، هدـش  تظاـفح  هک  تشاد  رّرقم  امـش  زارف  رب  یفقـس  ینعی :] ]
.دنادرگ

ناراب روظنم  .تخاس  لزان  یبآ  نامسآ  يوس  زا  و  ًءام ؛» ِامَّسلا  َنِم  َلَْزنأ  َو  : » دومرف سپس 

491 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 538 

http://www.ghaemiyeh.com


ياـه تروص  هب  ار  نآ  دـسرب و  اـه  یتسپ  اـه و  يدـنلب  اـه و  هّپت  اـه و  هوک  ياـه  هلق  هب  اـت  دزیر  یم  ورف  ار  نآ  يدـنلب  زا  هک  تسا 
اهبآ نآ  امش  ياه  نیمز  ات  داد  رارق  منبش ، دننام  کبس  رایسب  شراب  هتـسویپ و  زیر و  ناراب  اسآ ، لیـس  شراب  من ، من  شراب  فلتخم :

.دزاس هابت  ار  ناتیاه  هویم  اه و  تعارز  اه و  تخرد  اه و  نیمز  هک  هتخیرن  ورف  اج  کی  ار  ناراب  درب و  ورف   ] جیردت هب   ] ار

.دروآرب يزور  ناتیارب  اه  هویم  زا  نآ  هلیسو  هب  سپ  ْمَُکل ؛» اقزر  ِتارمثلا  َنِم  هب  َجَرخأف  : » دومرف ّلجوّزع  يادخ  هاگنآ 

.تسا هدومن  ررقم  ار  امش  يزور  دروآ  یم  نوریب  نیمز  زا  هچ  نآ  زا  ینعی 

.دیهدن رارق  ینایاتمه  دنوادخ  يارب  سپ  ادادنا ؛» ِهِّلل  اُولعَْجت  الَف  »

ُمتنأ َو   » دنتسین اناوت  يراک  چیه  رب  دنرادن و  ییانیب  ییاونش و  لقع و  هک  ییاه  تب  نوچمه  دیهدن  رارق  ادخ  يارب  هیبش  لثم و  ینعی :
امـش رب  ناتراگدرورپ  هک  گرزب  ياه  تمعن  نیا  زا  یتمعن  چـیه  رب  اهنآ  هک  دـیناد  یم  ینعی )  ) .دـیناد یم  هک  نآ  لاح  و  نوُمَْلعَت ؛»

(1) «. دنرادن ییاناوت  تسا  هدرک  تیانع 

.ددرگ یم  اّیهم  نهپ و  تحارتسا  يارب  هک  داهم  طاسب و  دننام  دوش  یم  هدرتسگ  هک  تسا  يزیچ  ره  مان  لصا  رد  شارف 

مود تئارق  یماش و  دیزی  زا  لوا  تئارق  تسا  هدـمآ  اداهم  رگید : یـضعب  رد  و  اطاسب ؛ اشارف »  » ياج هب  ذاش  ياه  تئارق  یـضعب  رد  و 
نداد تعـسو  لـماش  شرتسگ  طـسب و  هک  اریز  تسا  طـسب  ياـنعم  کـیدزن  موهفم  تهج  زا  تعـسو   (2) .تسا هدـش  لقن  هحلط  زا 

زا یکی  تهج  نیدـب  دوش  یم  ایهم  ندرتسگ  يارب  هک  اریز  دراد ، يراکـشآ  تبـسانم  طـسب  ياـنعم  اـب  هناـخ  شرف  هک  ناـنچ  تسا ،
یم نیمز  رب  اهنآ  هک  تسا  نآ  شیانعم  هداد  رارق  داهم  طاسب و  شارف و  مدرم  يارب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  نیا  : » تسا هتفگ  نارـسفم 

.(3)« دنوش یم  ولهپ  هب  ولهپ  شیوخ  رتسب  شرف و  باوختخر و  رب  هک  روط  نامه  دنوش  یم  ولهپ  هب  ولهپ  دنباوخ و  یم  دننیشن و 

زاسمه روخ و  رد  درک و  راگزاس  امش  تشرس  يوخ و  اب  ار  نآ  : » دومرف هک  تسانعم  نیمه  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ریـسفت 
«. داد رارق  ناتیاه  ندب 
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تسیاب یم  دوش و  یم  روظنم  هیهت و  ...و  ندیشک  زارد  نتـسشن و  روظنم  هب  هک  تسا  لزنم  ياه  یندرتسگ  زا  ترابع  شارف  هک  اریز 
دب رایـسب  يوب  دیدش و  يامرـس  امرگ و  لثم  رابنایز _  ای  زیگنا  ترفن  ياهزیچ  زا  زاسمه و  اه  ندب  اب  راگزاس و  تشرـس  يوخ و  اب 
اهنآ يور  هک  تاـعیام  بآ و  نوچمه  هن  تفاـی ، رارقتـسا  نآ  رب  ناوتب  هک  دوب  یم  يا  هنوـگ  هب  نیمز  تسیاـب  یم  زین  .دـشاب  رود  _ 

.دش رقتسم  درک و  تنوکس  ناوت  یمن 

.تشاد یگنهامه  فلتخم  تافرصت  يارب  تخس و  گنس  دننام  هن  دوب  یم  مرن  یمک  تسیاب  یم  و 

زا ...و  نداعم  نیوکت  ناهایگ و  شرورپ  ناروناج و  اه و  ناسنا  یناگدـنز  يارب  بسانم  مزال و  ياـهرازبا  اـه و  هنیمز  یماـمت  يرآ ؛
.تسا هدش  داجیا  ریدقت و  نیمز  رد  لاعتم  دنوادخ  يوس 

نیمز شنیرفآ  رد  لّضفم  تیاور 

هناگراهچ رصانع  رد  لّضفم ؛ يا  : » دندومرف نینچ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  دیحوت  باتک  رد 
تسا هدیرفآ  يروانهپ  تعـسو و  نیا  اب  ار  نیمز  هلمج  زا  نک ، هشیدنا  تسا  هدیرفآ  زاین  رادقم  هب  ار  کیره  ّلجوّزع  يادخ  هک  يا 

ناوارف و ییوراد  ناهایگ  شیور  اه و  مزیه  اـه و  بوچ  ندروآ  تسد  هب  لـحم  هتفرگ و  رارق  نآ  رد  اـهرازتشک  اـه و  هاگتـسیز  هک 
.دشاب یم  مهم  نداعم  نیوکت  هاگیاج 

؟ دراد يدوس  هچ  كورتم  كانسرت و  ياهارحص  اه و  نابایب  نیا  دیوگب : یسک  تسا  نکمم 

یخارف يارب  تسا و  نامدرم  تحارتسا  حـیرفت و  هاگیاج  مه  یـشحو و  ناروناج  هاگارچ  هاگلزنم و  هاگهانپ و  اـهنیا  هک  یتروص  رد 
.دنوش لقتنم  دنناوتب  یتحار  هب  دننک  اجباج  ار  شیوخ  ياهرهش  اه و  يدابآ  دنهاوخب  رگا  هک  دشاب  یم  دنمدوس  اه  ناسنا 

هدش لّدبم  زبسرس  ياه  ناتسوب  دنلب و  ياه  خاک  هب  رگید  نامز  رد  هک  هدوب  هایگ  بآ و  یب  روانهپ  ياه  نیمز  اه و  نابایب  اسب  هچ  و 
دندوب یم  یناسک  نوچمه  مدرم  تشادن  ار  تعـسو  نیا  نیمز  رگا  دـنا و  هدـیزگ  تماقا  اهنآ  رد  هدـیدرگ و  لقتنم  اجنآ  هب  مدرم  و 

رییغت ار  دوخ  ياج  دنتشادن  تردق  دنبای و  ییاهر  نآ  زا  دنناوتن  هک  دنشاب  دودحم  یگنت  راصح  رد  هک 
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.دنهد

نآ يور  دنناوتب  مدرم  دشاب و  هدوب  ءایشا  رارقتـسا  لحم  ات  هدش  هدیرفآ  راوتـسا  تباث و  هنوگچ  هک  نک  هشیدنا  نیمز  تقلخ  رد  زاب 
.دننک راوتسا  نآ  رب  ار  دوخ  ياهراک  دنباوخب و  دننیشنب و  نآ  رب  تحارتسا  يارب  دنزادرپب و  شالت  یعس و  هب  دنورب و  هار 

اهنیا دـننام  تعنـص و  تراـجت و  هـب  دـننک و  زاـس  تخاـس و  دنتـسناوت  یمن  دوـب ، یم  ناـتلغ  نازرل و  هراوـمه  مدرم  ریز  نـیمز  رگا 
.دوب راوگان  ناشیارب  مه  یناگدنز  رمتسم  شزرل  تکرح و  تروص  رد  هکلب  دنزادرپب ،

تّدـم هک  نیا  اب  دـنزیرگ ! یم  دـننک و  یم  اهر  ار  شیوخ  ياه  هناخ  هک  ییاج  ات  دـنراد  یعـضو  هچ  مدرم  هلزلز  ماگنه  نک  روصت 
.تسا دودحم  هاتوک و  هلزلز 

؟ دوش یم  هلزلز  یهاگ  ارچ  سپ  دسرپب : یسک  رگا 

زا ات  دزاـس  یم  كاـنمیب  اـهنآ  هلیـسو  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  يرادـشه  دـنپ و  نآ  دـننام  یثداوح  هلزلز و  مییوگ : خـساپ  رد 
.دنیامن يراددوخ  دنشکب و  تسد  ناهانگ 

ببس هب  رگا  دوش و  یم  ناشیا  يراکتـسرد  هیام  اهنآ و  حالـص  هب  دیآ  یم  دراو  ناشیاه  ییاراد  اه و  ندب  رد  يراوگان  الب و  ره  زین 
تفای دنهاوخ  ییاه  شاداپ  نانچ  ترخآ  رد  هدیـسر  ناشیا  هب  هک  ییاه  نایز  ضوع  رد  دـنروآ  يور  هتـسیاش  راتفر  هب  ثداوح  نآ 

وا هب  ایند  نیمه  رد  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  رد  قولخم  ریاس  وا و  تحلـصم  هک  اسب  دـنکن و  يربارب  نآ  اب  ایند  روما  زا  زیچ  چـیه  هک 
.دهد ضوع 

اب هدش  قلخ  کشخ  درس و  مه  گنس  تسا ، هدیرفآ  کشخ  درـس و  تعیبط  اب  ار  نیمز  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  اه  تمکح  زا  و 
.دراد يرتشیب  یکشخ  گنس  هک  توافت  نیا 

یمن نآ  زا  تسا  ناروناج  یگدنز  همادا  هیام  هک  یهایگ  دوب  یم  مکحم  کشخ و  نیا  زا  شیب  یمک  نیمز  ياج  همه  رگا  هک  رگنب 
داجیا میالم  مرن و  هدـش و  هداد  رارق  گنـس  زا  رت  مک  نآ  یکـشخ  اذـل  .دوبن  نکمم  نآ  رب  ندرک  نامتخاس  ندز و  مخـش  دـییور و 

.دشاب يرادرب  هرهب  ياّیهم  ات  هدیدرگ 

ار نآ  دبای و  نایرج  نیمز  يور  اهبآ  ات  دشاب  یم  بونج  زا  رتدنلب  لامـش  هک  تسا  نآ  نیمز  رد  دنوادخ  هنامیکح  ریبدت  هلمج  زا  و 
ار رگید  فرط  دـنزاس و  یم  رتدـنلب  ار  ماب  تشپ  فرط  کی  هک  نانچ  دزیر ، یم  ایرد  هب  یفاـضا  ياـه  بآ  رخآ  رد  دـنک و  باریس 

رت تسپ 
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زا رتدنلب  ار  لامـش  تمـس  بآ  داب و  رذگ  دنوادخ  ببـس  نیمه  هب  دتـسیان ، نآ  يور  رب  دبای و  نایرج  نآ  رب  بآ  ات  دـنهد  یم  رارق 
یم زاـب  ناـشیاهراک  ماـجنا  زا  ار  مدرم  دـنام و  یم  دـکار  نیمز  يور  رب  بآ  دوـب  یمن  نینچ  رگا  هک  تسا ، هدـیرفآ  بوـنج  تمس 

(1) «. دش یم  هتسب  اه  هار  تشاد و 

(2) .دزو یم  لامش  بطق  فرط  زا  هک  تسا  يداب  نارگید _  يرهوج و  هتفگ  هب  لامش _  هژاو 

هب لیهس  زا  یبرغ  داب  .تسا و  لادتعا  تقو  رد  دیشروخ  برغم  فرط  هب  يدج  زا  لامش  داب  هدودحم  : » تسا هتفگ  ناققحم  زا  یکی 
تقو رد  يدـج  دیـشروخ و  قرـشم  نایم  ابـص  داـب  تسا و  بونج  تمـس  هب  دیـشروخ  قرـشم  زا  بونج  داـب  .تسا و  برغم  تمس 

(3) «. دشاب یم  لادتعا 

(4) .دنا هدومرف  ار  نخس  نیا  ریظن  يرکذ  باتک  رد  دیهش  نوچمه  املع  زا  یعمج 

ود ره  زا  ای  قرش  تمس  زا  بونج  بطق  شخب  زا  رتدنلب  فرط  ود  زا  لامش  بطق  هدودحم  لامش : داب  شزو  أدبم  ارهاظ  لاح  ره  هب 
.تسا برغ  قرش و  يوس 

يورک دوش  یم  مولعم  قیمع ، ياه  هرد  اه و  هپت  اه و  هوک  هب  هجوتاـب  درادـن  یتاـفانم  یبیرقت  ندوب  يورک  اـب  يدـنلب  یتسپ و  نیا  و 
.تسین یقیقح  نیمز  ندوب 

رتشیب  » هک دنا  هدش  روآدای  یـضعب  تسا ، بالـضاف  هاچ و  ندوب  کیدزن  هلأسم  رد  اهقف  ياوتف  بونج : زا  لامـش  ندوب  رتدـنلب  هاوگ 
«. دنراد نایرج  بونج  هب  لامش  تمس  زا  ...و  تارف  هلجد و  دننام  اهدور 

لحم مود  ریسفت  اب  هک  دنراد  نایرج  قرشم  بونج و  هنایم  فرط  هب  برغ  لامش و  نیب  اهرهن  زا  يرایسب  تارف و  هلجد و  نم  رظن  هب 
فرط هب  يوس  نآ  زا  اه  هناخدور  ندش  يراج  ثعاب  تسه  لامـش  تمـس  رد  هک  يدنلب  نیا  دـنک و  یم  تقباطم  لامـش  داب  شزو 

زا رت  نییاپ  اهنآ و  هنایم  ياه  نیمز  رد  دوش و  یم  ریزارـس  بونج  هیحان  هب  تسه  لامـش  هیحان  رد  هک  ییاـه  بآ  .دـشاب  یم  بونج 
بآ لحم  ندوب  رتالاب  نینچمه  .دـنام  یم  دـکار  دوخ  ياج  رد  اهبآ  دوبن  يریزارـس  نیا  رگا  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  بونج 

رد هک  ینیمزریز  ياه 
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تقد هک  نانچ  تسا  یلامش  تهج  رد  نآ  ینوریب  هیال  هب  نیمز  لد  زا  اهنآ  نتفای  نایرج  ببس  دوش  یم  هریخذ  نیمز  لامش  تمـسق 
.تسا نآ  رگناشن  تانق  رفح  هدعاق  رد 

فرب و لیبق  زا  بآ  ریاخذ  عبانم و  هک  تسا  نیا  اوتـسا  طخ  هب  کیدزن  هیحان  فالخرب  لامـش  هیحان  ندوب  رتدنلب  ياه  تمکح  زا  و 
اه بآ  ناتـسبات  راهب و  رد  تسا و  هیحاـن  نآ  رد  ترارح  ندوب  مک  راـخب و  شیازفا  ببـس  هب  تسا  رترادـیاپ  رتشیب و  نآ  رد  ناراـب 

هطقن هیحان  رد  اّما  ددرگ ، یم  ریزارـس  بونج  تمـس  هب  هریغ  عرازم و  ندش  باریـس  يارب  دـیدش  زاین  ماگنه  هب  دوش و  یم  رت  نوزف 
رد هک  ییاهایرد  زا  دـعاصتم  ياهراخب  تسا و  نییاپ  یبونج  ياـه  جرب  رد  هعـشا  هک  اریز  درادـن ، ناـیرج  ییاـه  بآ  نینچ  بونج 

.تسا رتشیب  دنراد  رارق  بونج  هیحان 

نتفر ورف  هیاـم  یبونج  هیحاـن  یتـسپ  تسا و  بآ  زا  نآ  هدـمع  تمـسق  ندوب  نوریب  ببـس  لامـش  هیحاـن  يدـنلب  دـسر  یم  رظن  هب  و 
زا ییاه  شخب  ات  تسا  هداد  رارق  توافتم  ياه  حطس  اب  ار  نیمز  شیوخ  تمکح  هب  ناحبس  يادخ  تسا و  بآ  رد  نآ  ّمهم  تمسق 

شرورپ اـه و  ناـسنا  تنوکـس  يارب  بآ  زا  هدـنام  نوریب  تمـسق  دـشاب و  هـتفر  ورف  بآ  رد  رگید  ياـه  شخب  بآ و  زا  نوریب  نآ 
.دشاب هتشاد  ّتیلباق  نداعم  نیوکت  ناهایگ و 

ياـه شخب  اذـل  تسا ، رگید  ياـه  شخب  زا  رتدـنلب  نیمز  ینوکـسم  ياـه  شخب  هک  تسا  نآ  هاوگ  نیمز  هشقن  یـسررب  هعلاـطم و 
.تسا هتفر  ورف  بآ  رد  رگید  ياه  شخب  و  بآ ؛ زا  نوریب  ینوکسم 

.تسا یبونج  شخب  رد  رت  مک  تمسق  یلامش و  شخب  رد  نیمز  ینوکسم  هرک  مین  هدمع  تمسق  و 

رارق يروانهپ  ياهایرد  نآ  زا  یقطانم  رد  هدیناشوپ و  بآ  ار  نآ  حطس  زا  ییاه  شخب  هکلب  تسین  درـس  یلامـش  قطانم  یمامت  هتبلا 
.دراد

رد یکـشخ  هچرگ  دوش ، یم  میـسقت  اـیرد  یکـشخ و  شخب  ود  هب  نآ  مراـهچ  ود  زا  فرط  ره  اـم : هاگدـید  قـبط  نیمز  رگید  همین 
.تسا رتشیب  زین  لامش  بناج 

رگا : » تسا هتفگ  نینچ  يرـشخمز  هک  دـنچره  درادـن  یتاـفانم  نآ  ندوب  یبیرقت  يورک  اـب  نیمز  ندوب  هدرتـسگ  هک  نیا  رگید  هتکن 
؟ تسه نآ  ندوب  يورک  یفن  نیمز و  ندوب  حّطسم  رب  یتلالد  هیآ  نیا  رد  ایآ  دیسرپب :
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دوخ ياه  یندرتسگ  اـه و  شرف  زا  هک  ناـنچ  دـنریگ ، یم  رتسب  شیوخ  يارب  نیمز  زا  ناـمدرم  هک  تسین  نیا  زج  میوگ : خـساپ  رد 
راکنا لباق  هتخانشان و  نآ  نتخاس  دوخ  شرف  هرک _  لکش  هب  ای  دشاب  هدرتسگ  حّطسم و  لکـش  هب  نیمز  هاوخ  دننک _  یم  هدافتـسا 

(1) «. تسا زارد  رود و  نآ  فارطا  گرزب و  روانهپ و  نیمز  مجح  هک  اریز  تسین ،

رب ینتبم  زین  هریغ  هلبق و  صیخـشت  رد  تئیه  دعاوق  دومن ، راکنا  ار  نآ  ناوت  یمن  تسین و  لّمأت  دیدرت و  ياج  نیمز  ندوب  يورک  اّما 
دنا و هداد  رارق  دانتـسا  دروم  ار  تئیه  ياملع  ياه  هتفگ  زا  يرایـسب  هک  دیآ  یمرب  نینچ  اهقف  تاملک  زا  تسا و  نیمز  ندوب  يورک 
رد هک  تسه  بلطم  نیا  رب  مه  يدهاوش  لیالد و  دـنا ، هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  نیقّقحملارخف  یّلح و  همّالع  هک  مراد  رطاخ  هب 

.تسا هدش  نایب  دوخ  ياج 

.تشارفارب یفقس ] نوچمه   ] ار نامسآ  و  ًءانب ؛» َءامَّسلا  «َو 

نامسآ يانب 

هاگرخ همیخ و  نوچمه  یهاگراب  هاوخ  لگ و  تشخ و  زا  هاوخ  دنا ، هدیمان  نآ  هب  ار  هاگلزنم  هناخ و  هک  تسا  يردـصم  ءانب »  » هژاو
.دشاب

.دش یم  هتخاس  مرچ  ای  مشپ  زا  هاگرخ  و  مرچ ؛ زا  اه  همیخ  تسا ، هدوب  هاگرخ  همیخ و  برع  ياهانب  : » يرهوج هتفگ  هب 

.درک یسورع  شرسمه  اب  ینعی : هتأرما ، یلع  ینب  دنیوگ : هک  تسا  باب  نیمه  زا 

دروم رد  سپس  دنداد ، یم  صاصتخا  رسمه  هب  ار  نآ  دندومن و  یم  اپرب  يدیدج  همیخ  یـسورع  بش  هک  تسا  نآ  ریبعت  نیا  هشیر 
(2) «. دنرب یم  راک  هب  ار  هلمج  نیا  دنک  یسورع  سکره 

نتفرگ رظن  رد  اب  هک  نانچ  تسا ، هتفای  رارقتـسا  نیمز  زارف  رب  يا  همیخ  هتـشاداپب و  یهاگراب  ناـسب  هتـشارفارب  یفقـس  نامـسآ ، سپ 
.دوش یم  مولعم  تقیقح  نیا  نیمز ، هب  تبسن  نامسآ  ندوب  الاب  دنلب و  هطاحا و 

.تسا نآ  رگناشن  نامسآ  هب  نیمز  يرادیاپ  طابترا  هک  نانچ  تساه ، گنس  باهش  اهرطخ و  زا  نیمز  هدنرادهگن  نامسآ ؛ و 
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هتخیوآ نادب  اه  غارچ  یفقس  نوچمه  هک  ناگراتـس ؛ دنتـسه و  ییانـشور  غارچ و  هک  تسا  هام  دیـشروخ و  رب  لمتـشم  نامـسآ  زین 
.تسا

ياه تکرح  رد  هک  یتارییغت  تالاح و  تسا و  ّبترتم  نآ  رب  هک  یّـصاوخ  دسر و  یم  ناسنا  هب  نامـسآ  طسوت  هک  يرگید  عفانم  و 
.تسا هدش  حیرشت  یسررب و  دوخ  ياج  رد  ددرگ و  یم  لصاح  نآ 

(1) ...زا دوصقم  و 
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بلاطم تسرهف 

3 مجرتم ···  نخس 

4 ریسفت ···  نیا 

5 ریسفت ···  نیا  ّفلؤم  شردارب  دروم  رد  یناهفصا  یفجناقآ  هّللا  هیآ  مالک 

7 ّفلؤم ···  شداتسا  دروم  رد  ینیئان  یمظعلا  هّللا  هیآ  مالک 

9 ردپ ···  دروم  رد  یفجن  اضردّمحم  خیش  هّللا  هیآ  شدنزرف  مالک 

9 ّفلؤم ···  دروم  رد  یفجن  يدهم  خیش  جاح  هّللا  هیآ  ّفلؤم  هدازردارب  مالک 

10 لطاعلا ···  نمزلا  یلح  باتک  رد  دنزرف  زا  يرگید  مالک 

15 فلؤم ···  دروم  رد  هعینملا  نوصحلا  رد  ءاطغلا  فشاک  یلع  خیش  جاح  هّللا  هیآ  مالک 

16 ّفلؤم ···  شیومع  دروم  رد  تفلا  رقابدّمحم  همّالع  نایب 

19 ّفلؤم ···  شّدج  دروم  رد  یفجن  يداه  خیش  جاح  هّللا  هیآ  مالک 

20 ّفلؤم ···  دروم  رد  لمآلا  لما  هلمکت  رد  ردص  نسح  دّیس  هّللا  هیآ  نایب 

21 ّفلؤم ···  دروم  رد  نیبغارلا  هیغب  رد  نیّدلا  فرش  نیسحلادبع  دّیس  هّللا  هیآ  نایب 

21 ّفلؤم ···  دروم  رد  هعیشلا  نایعا  باتک  رد  نیما  نسحم  دّیس  هّللا  هیآ  نایب 

23 یفجن ···  هّللاروناقآ  جاح  همّالع  هّللا  هیآ  دیهش  ّفلؤم  ردارب  ملق  هب  ّفلؤم  لاح  حرش 

24 ّفلؤم ···  ناکاین 

24 یملع ···  ماقم 

26 دیتاسا ··· 
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26 ناهفصا ···  هب  تشگزاب 

27 فرشا ···  فجن  هب  رفس 

28 قلخ ···  زا  ندیرب  ببس 

29 راتفر ···  قالخا و 

30 تشذگرد ···  دلوت و 

33 یفجن ···  ءاملعلادجم )  ) نیّدلادجم خیش  جاح  هّللا  هیآ  ّفلؤم  دیفح  همدقم 

39 ّفلؤم ···  راتفگشیپ 

41 فیلأت ···  هزیگنا 

43 نآ ···  رد  ندیشیدنا  نآرق و  هب  ندیزای  تسد  لّوا : همّدقم 

46 ایند ··· : زا  ییامنرود 

51 ههاریب ··· : هار و 

55 تیبلا ··· : لها  ینعی  قطان  باتک  هب  کسمت  موزل 

57 ربکا ···  لقث  نآرق ؛

59 نآرق ···  ياه  مان 

69 تیب ··· : لها  تایاور  ساسارب  ریسفت  موزل  و  عونمم ؛ يأر  هب  ریسفت  مود : همدقم 

77 نآ ··· : عاونا  ریسفت و  موهفم 

79 نآرق ··· : هب  تیاور  ندیجنس 

81 نآرق ··· : هباشتم  مکحم و 

83 ماکحا ··· : رد  نآرق  رهاظ  هب  لمع 

89 تسا ···  ناماما : دزن  نآرق  ملع  همه  موس : همّدقم 
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91 مراهچ ··· : همّدقم 

91 هباشتم ···  مکحم و  خوسنم و  خسان و  علطم ؛ ّدح و  نطب ؛ رهظ و  لیوأت ؛ لیزنت و 

92 تسا ···  لیوأت  لیزنت و  نامه  عّلطم  ّدح و 

96 نافراع ···  زا  یکی  راتفگ  رد  نآرق  ریسفت  بتارم 

98 فیرصتو ··· فرحاو  لصوو  لصف  لاثماو ، ننس  خوسنمو ، خسان  هباشتمو ، مکحم 

102 نآرق ···  دودح 

103 تسویپ ··· 

105 نآرق ···  تایآ  یّلک  يدنب  میسقت  مجنپ : همّدقم 

107 دراد ···  صاصتخا  موصعم : ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هقلطم  تیالو 

109 خزود ···  تشهب و  هدننک  شخب  مالسلا  هیلع  یلع 

111 تسا ···  هدش  لزان  هراج ، ای  یعمسا  ینعا و  كایا  فورعم : لَثَم  ساسارب  نآرق ؛

113 تسا ···  زیچ  همه  رگنایب  نآرق  مشش : همّدقم 

116 نآرق ···  يروآ  عمج  رد  تایاور  زا  یشخب  متفه : همّدقم 

118 دش ···  لزان  فرح  تفه  رب  نآرق  تیاور : حیضوت  متشه : همّدقم 

118 تائارق ···  فالتخا  هرابرد : یثحب  و 

119 تسا ··· : هدشن  لزان  ظفلت  هنوگ  تفه  هب  نآرق 

120 تایاور ···  نیب  عمج 

122 نآ ···  هب  طوبرم  یتاکن  نآرق و  لوزن  ماگنه  مهن : همّدقم 

125 ردق ···  بش  رد  نآرق  لوزن  یگنوگچ 

127 شیوخ ···  لها  يارب  شندرک  تعافش  تمایق و  رد  نآرق  مّسجت  مهد : همدقم 
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127 نآرق ···  ندینش  توالت و  ظفح و  باوث  رد  یتایاور  و 

132 نآرق ···  دوجو  بتارم 

134 تمایق ···  رد  نآرق  نوگانوگ  ياه  تروص 

137 هدش ···  اهر  ياه  هروس  تمالم 

138 تسا ···  نآرق  تایآ  رامش  هب  تشهب  تاجرد 

139 نآرق ···  لها  يالاو  ماقم 

140 نآرق ···  متخ  عامتسا و  تئارق و 

144 نآرق ···  توالت  ینطاب  يرهاظ و  بادآ  زا  یشخب  مهدزای : همّدقم 

144 ندناوخ ···  نآرق  هتشون  يور  زا  ( 1

145 نآرق ···  تئارق  ماگنه  تراهط  ( 2

146 ادص ···  نتفرگ  ورف  ( 3

148 ندناوخ ···  شوخ  يادص  اب  ( 4

150 تئارق ···  رد  لیترت  ( 5

154 تئارق ···  رد  هزادنا  تیاعر  ( 6

156 زیمآ ···  نزح  تئارق  ( 7

157 خزود ···  زا  دنوادخ ] هب   ] ندرب هانپ  تشهب و  تساوخرد  ( 8

158 ...و ···  نآرق  یناعم  رد  ّربدت  رّکفت و  نآرق : یناعم  رد  ندیشیدنا  ( 9

158 نایقتم ···  يالوم  نانخس  رد  ناگشیپاوقت  فاصوا 

164 تسین ···  زیاج  نآرق  تئارق  ماگنه  ندز  شغ  هب  ار  دوخ 

166 ریسفت ···  نیا  رد  اه  حالطصا  اه و  شور  زا  یخرب  مهدزاود : همّدقم 

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 551 

http://www.ghaemiyeh.com


دمح هروس  ریسفت 

169 ··· 

« میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  »

171 ثیداحا ···  رد  هّللا ) مسب   ) ریسفت
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171 نآ ···  قَّلعتم  و  ب »  » فرح

173 هّللا ··· ) مسب   ) يانعم

176 دنوادخ ··· : مسا  هب  تناعتسا  یگتسب 

179 هّللا ··· ) مسب   ) فورح ریسفت 

181 تایاور ···  هرابرد  یشهوژپ 

183 هّللا ··· : سدقم  مان 

185 هّللا ···  سّدقم  هملک  یبای  هشیر  قاقتشا و 

190 یگدنب ···  ِتقیقح 

194 تسین ···  تاذ  مسا  هّللا ؛

196 هّللا ···  سّدقم  هملک  فورح  ریسفت 

199 میحّرلا ···  نمحّرلا و  هرابرد  ییاه  ثحب 

203 صاخ ···  تفص  يارب  ماع  مسا  میحر ؛ .ماع  تفص  يارب  صاخ  مسا  نمحر ؛

207 مظعا ···  مسا  هّللا و  مسب  . 1

209 دمح ···  هروس  زا  یشخب  هّللا  مسب  . 2

212 تسا ··· ؟ هدش  هداد  رارق  هروس  لّوا  رد  هّللا  مسب  ارچ  . 3

213 راک ···  ره  زاغآ  رد  هّللا  مسب  . 4

214 نیشیپ ···  ناربمایپ  رب  هّللا  مسب  لوزن  . 5

214 دنک ···  تیاعر  هّللا  مسب  هدنیوگ  تسا  راوازس  هک  ینطاب  روما  . 6

216 اهنآ ···  تاّیصوصخ  صاوخ و  هّللا و  مسب  فورح  هرامش  . 7

217 نیملاعلا ··· » ّبر  هّللدمحلا  »
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217 دمح ···  هژاو  رد  یشهوژپ 

217 حدم ···  دمح و  قرف 

218 رکش ···  دمح و  توافت 

218 رکش ···  ماسقا 

219 دراد ···  صاصتخا  دنوادخ  هب  دمح 
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223 ّبَر ···  يانعم  حیضوت 

224 اه ···  ملاع  رامش  َملاع و 

227 تسا ···  دنوادخ  هب  صتخم  ّتیبوبر ،

230 اعد ···  ماگنه  ّبر  مسا  ریثأت 

231 هدش ··· ؟ رارکت  ارچ  میحَّرلا ،» ِنمحَّرلا  »

233 نیدلا ··· » موی  کلام  »

233 نید ···  کلم و  کلام و  ناگژاو :

233 نید ···  هژاو 

236 کلام ··· : تئارق  رد  فالتخا 

237 نیدلا ···  موی  هب  کلام  ای  کلم  هفاضا 

238 وا ···  يارب  دمح  راصحنا  اب  دنوادخ  ّتیکلام  هطبار 

240 هیآ ···  نیا  یناعم  رد  ندیشیدنا 

241 لامعا ···  شجنس  سفن و  یبایزرا 

243 داعم ···  أدبم و  رب  هناگ  هس  تایآ  تلالد 

245 نیعتسن ··· » كایا  دبعن و  كایا  »

245 تناعتسا ···  تدابع و  هرابرد  یشهوژپ 

245 لعاف ···  رب  لوعفم  میدقت  ّتلع  تدابع و  ینعم 

248 ارچ ··· ؟ عمج  نابز  هب 

249 ارچ ··· ؟ باطخ ، هب  تبیغ  زا 

250 یگدنب ···  تاماقم  تقیقح و 
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251 لد ···  رد  یگدنب  هاگیاج 

251 نتفگ ···  نخس  عقوم 

253 تناعتسا ···  يانعم  حیضوت 
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254 تناعتسا ···  تدابع و  رصح 

255 ضیوفت ···  ربج و  نالطب  رب  هیآ  تلالد 

256 تناعتسا ···  مزاول  طیارش و 

258 میقتسملا ··· » طارصلا  اندها  »

258 تسیچ ··· ؟ تیاده 

260 نآ ···  فاصوا  طارص و 

261 نید ···  ینعی  ایند  رد  طارص 

263 ایند ···  طارص  اب  ترخآ  طارص  هطبار 

264 میقتسم ···  طارص  ناماما ،:

265 تیاده ···  تساوخرد  مهم ، تناعتسا 

266 تمایق ···  رد  طارص  ندومیپ 

267 ...و ···  نید  لوسر و  ادخ و  تفرعم  نامه  ماما  تفرعم 

269 ییاهب ···  خیش  هاگدید  زا  تیاده  ماسقا 

271 نیلاضلا ··· » مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نیذلا  طارص  »

271 نّیلاض ···  مهیلع و  بوضغم  مهیلع ؛ معنم  تمعن ؛ ياه : هژاو  رد  یشهوژپ 

271 تسین ···  یقیقح  معنم  تمعن ، هطساو 

272 تمعن ···  ماسقا 

276 لالض ···  بضغ و  يانعم 

278 مهیلع ··· » بوضغملا   » هرابرد یحیضوت 

278 ارچ ··· ؟ میقتسملا ،» طارصلا   » زا سپ  مهیلع » تمعنأ  نیذلا  طارص  »
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280 دمح ···  هروس  لئاضف 

280 نآ ···  ندناوخ  رارکت  ّتلع  و  درد ، ره  يافش  دمح  هروس 

282 دمح ···  هروس  رد  مظعا  مسا 
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283 تسا ···  هدش  هصالخ  دمح  هروس  رد  نآرق  همه 

286 شرع ···  ياه  هنیجنگ  رد  ایشا  نیرت  هدنزرا 

286 دمح ···  هروس  يدنب  میسقت 

هرقب هروس  ریسفت 

289 ··· 

291 ملا ··· » »

291 هعّطقم ···  فورح  هرابرد  یشهوژپ 

292 هعّطقم ···  فورح  تایاور 

303 هعّطقم ···  فورح  یناعم  رد  ثیدح  دنچ 

310 هعّطقم ···  فورح  رد  هّللا  ءامسا  قیاقح 

318 يدنوادخ ···  ءامسا  يدنب  میسقت 

320 نیقّتملل ··· » يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  »

320 نیقّتم ···  باتک و  طبر  تقیقح و 

324 بیَر ···  يانعم 

325 نایقّتم ···  یعقاو  قادصم  نایب  تیاده و  يانعم 

328 نیقّتم ··· 

331 نوقفنی ··· » مهانقزر  اّمم  هولصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونمؤی  نیذلا  »

331 بیغ ···  نامیا و  هرابرد 

333 نامیا ···  ماسقا 

339 تسا ···  فیرشلا  هجرف  هّللا  لجع  بیاغ  ماما  نامه  بیغ 
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341 زامن ···  ییاپرب 

343 قافنا ···  قزر و  يانعم 
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346 نونقوی ···» مه  هرخالاب  کلبق و  نم  لزنأ  ام  کیلا و  لزنأ  امب  نونمؤی  نیذلا  «و 

346 ترخآ ···  هب  نیقی  ترخآ و 

348 نوحلفملا ··· » مه  کئلوا  مهبر و  نم  يده  یلع  کئایلوا  »

348 يراگتسر ···  تیاده و 

350 اوقت ···  فادها  هغالبلا و  جهن 

354 نایقّتم ···  یصاصتخا  تیاده 

355 نونمؤی ··· » مهرذنت ال  مل  مأ  مهترذنأء  مهیلع  ءاوس  اورفک  نیذلا  نإ  »

355 نآ ···  ماسقا  رفک و  يانعم 

362 راذنا ···  يانعم 

363 ...مهلو ··· » هواشغ  مهراصبأ  یلع  مهعمس و  یلعو  مهبولق  یلع  هّللا  متخ  »

363 هواشغ ···  متخ و  هرابرد 

366 متخ ···  هرابرد  نایربج  يأر 

366 اه ···  لد  رب  ندز  رهم  تقیقح  نایب  نایربج و  ياعدا  خساپ 

371 تسا ···  تبوقع  بتارم  زا  ندنکفا  هدرپ  ندز و  رهم 

373 ینورد ···  ياه  باجح  يدنب  هجرد 

375 نآ ···  ماسقا  باذع و  يانعم 

378 نینمؤمب ··· » مه  ام  رخالا و  مویلاب  هّللاب و  اّنماء  لوقی  نم  سانلا  نم  «و 

378 ناقفانم ···  قافن و  هرابرد  یشهوژپ 

380 تسا ···  رتدب  رفک  زا  قافن 

381 قافن ···  تقیقح  نایب 
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382 تسا ···  قافن  یعون  ایر 

383 تایآ ···  بسانت 
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384 نورعشی ··· » ام  مهسفنأ و  الإ  نوعدخی  ام  اونماء و  نیذلا  هّللا و  نوعداخی  »

384 نآ ···  راثآ  نانمؤم و  ادخ و  اب  يراکبیرف 

384 هعدخ ···  يانعم 

385 دنوادخ ···  هعداخم  يانعم 

387 دراد ···  يراکبیرف  دنوادخ  اب  راکایر 

389 یمود ···  یلّوا و  قافن  گنرین و  هشیر 

390 ددرگ ···  یم  زاب  راکبیرف  هب  گنرین 

391 دنوادخ ···  هب  بیرف  تبسن 

392 دناسر ···  یمن  یبیسآ  نانمؤم  هب  رگ  هعدخ 

394 نوبذکی ··· » اوناک  امب  میلأ  ٌباذع  مهل  اضرم و  هّللا  مهدازف  ضرم  مهبولق  یف  »

394 ناقفانم ···  رامیب  ياه  لد  راثآ  للع و 

398 بلق ···  يانعم 

399 ضرم ···  يانعم  تقیقح 

400 بلق ···  ياه  بیسآ  اه و  يرامیب 

405 نآ ···  هب  باذع  فیصوت  میلأ و  يانعم 

406 غورد ···  یتشز  بتارم 

408 ناقفانم ···  خساپ  داسف و  هرابرد  یشهوژپ 

408 نوحلصم ··· » نحن  اّمنا  اولاق  ضرألا  یف  اودسفت  مهل ال  لیق  اذإ  «و 

408 تسیچ ··· ؟ داسف 

410 ناقفانم ···  ندرک  داسف  یگنوگچ 
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410 گنس ···  رب  نینهآ  خیم  دورن 

امک نمؤنأ  اولاق  سانلا  نماء  امک  اونماء  مهل  لیق  اذإ  «و 

508 ص :

نآرق ریسفت  رد  www.Ghaemiyeh.comنایبلادجم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 574زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


412 نوملعی ··· ) نکلو ال  ُءاهفسلا  مه  مهنإ  الأ  ُءاهفسلا  نماء 

412 ناقفانم ···  يرگداسف  دیکأت 

414 تهافس ···  سان و  نامیا و  هرابرد  یشهوژپ 

415 دننایک ··· ؟ مدرم )  )= سان زا  دوصقم 

417 یعقاو ···  ناهیفس  تهافس و  يانعم 

اولخ اذإ  انماء و  اولاق  اونماء  نیذلا  اوقل  اذإ  «و 

421 نوءزهتسم ··· » نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلإ 

421 نانمؤم ···  اب  ناقفانم  يوگتفگ  تاقالم و 

425 هیآ ···  لوزن  نأش 

425 ...و ···  ولخ  ءاقل و  يانعم  هب  یشرگن 

428 نوهمعی ··· » مهنایغط  یف  مهّدمی  مهب و  ئزهتسی  هّللا  »

428 ناقفانم ···  هب  ادخ  تّدم  تلهم و  ءازهتسا ؛

431 دنوادخ ···  يازهتسا  تقیقح 

433 همع ···  نایغط و  ْدَم و  یناعم 

434 ناقفانم ···  هب  دنوادخ  تلهم  تقیقح 

436 ناقفانم ···  هب  نایغط  تبسن 

امف يدهلاب  هلالضلا  اورتشا  نیذلا  کئلوأ  »

437 نیدتهم ··· » اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر 

437 ناقفانم ···  رابنایز  دتس  داد و  تیاده و  تلالض و 

437 تیاده ···  هب  یهارمگ  ندیرخ  یگنوگچ 
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438 دوش ··· ؟ یم  نایامن  عقوم  هچ  نایز  دوس و 

هلوح ام  تءاضأ  املف  اران  دقوتسا  يذلا  لثمک  مهلثم  »
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439 نورصبی ··· » تاملظ ال  یف  مهکرت  مهرونب و  هّللا  بهذ 

439 ناقفانم ···  تیعضو  هیبشت 

441 هءاضا ···  يانعم 

442 نازورفا ···  شتآ  هب  ناقفانم  هیبشت 

443 نیقفانم ···  تیعضو  رب  هیآ  قیبطت 

444 نید ···  شتآ و  نیب  ییاه  تهابش 

446 ترخآ ···  ایند و  رد  تملظ  رون و  راثآ 

447 هیآ ···  ریسفت  رد  یتایاور 

452 نوعجری ··· » مهف ال  یمع  مکب  مص  »

452 ایند ···  رد  نآ  روهظ  یلال و  يروک و  يرک و  يانعم 

مهعباصا نولعجی  قرب  دعر و  تاملظ و  هیف  ءامسلا  نم  بیصک  وأ  »

454 نیرفاکلاب ··· » طیحم  هّللا  توملا و  رذح  قعاوصلا  نم  مهناذاء  یف 

454 ناقفانم ···  ّتیعضو  رد  رگید  هیبشت 

هّللا نا  مهراصبأ  مهعمـسب و  بهذـل  هّللا  ءاش  ول  اوماق و  مهیلع  ملظا  اذإ  هیف و  اوشم  مهل  ءاضأ  املک  مهراـصبأ  فطخی  قربلا  داـکی  )
456 ریدق ··· ) یش ء  لک  یلع 

456 اهنآ ···  نیوکت  یگنوگچ  قرب و  دعر و  تقیقح 

459 تسیچ ··· ؟ هقعاص 

459 دنوادخ ···  هطاحا  يانعم 

460 ناگدز ···  ناراب  هب  ناقفانم  هیبشت  هوجو 

461 ناراب ···  هب  قح  هیبشت 
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464 ادخ ···  تردق  نایب  فطخی و  هژاو  یسررب 

465 یتخس ··· ! تقو  رد  رفک  هافر و  ماگنه  نامیا 

469 نآ ···  قیداصم  ئش و  تقیقح 

471 ادخ ···  تردق  نایب 
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473 اه ···  باوخ  یضعب  ریبعت 

457 نوقتت ··· » مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  مکقلخ و  يذلا  مکبر  اودبعا  سانلا  اهیأ  ای  »

475 ناگدنب ···  يادن 

476 دنوادخ ···  يادن  تقیقح 

479 تسا ···  شتسرپ  ببس  ادخ  ّتیبوبر 

481 قلخ ···  يانعم 

486 یلبق ···  تاقولخم 

487 دنوادخ ···  مالک  رد  دیاش 

متنأ ادادـنأ و  هّلل  اولعجت  الف  مکل  اقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنأ  ءانب و  ءامـسلا  اشارف و  ضرألا  مکل  لعج  يذـلا  »
491 نوملعت ··· »

491 نیمز ···  ياه  یگژیو  یخرب  شارف و  ضرا و  ياه  هژاو 

493 نیمز ···  شنیرفآ  رد  لّضفم  تیاور 

497 نامسآ ···  يانب 

499 بلاطم ···  تسرهف 

یفجن هّللا  هیآ  یمومع  هناخباتک  تاروشنم  زا  یخرب 

512 رازاب ···  روندجسم  ناهفصا ، ناریا 
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یفجن هّللا  هیآ  یمومع  هناخباتک  تاروشنم  زا  یخرب 

هیاده بحاص  یفوتم 1248ق )  ) هرـس سدق  یناهفـصا  یفجن  يزار  یقتدّمحم  خیـش  یمظعلا  هّللا  هیآ  دّلجم ،) 3  ) ءاهقفلا هرـصبت  . 1
.يروکشا ینیسح  قداص  دّیس  قیقحت : نیدشرتسملا ،

.ینایس يرقاب  يدهم  خیش  قیقحت : ومه ، زا  هیتالص ، هلاسر  . 2

: قیقحت یفوتم 1301ق ،)  ) هیادهلا بحاص  لجن  یناهفـصا  یفجن  رقابدّمحم  خیـش  یمظعلا  هّللا  هیآ  نیدـشرتسملا ، هیادـه  حرـش  . 3
.ینایس يرقاب  يدهم  خیش 

يراکمه اـب  يوضر  يدـهم  قیقحت : یفوتم 1332ق ،)  ) یناهفـصا یفجناقآ  یقتدّـمحم  خیـش  یمظعلا  هّللا  هیآ  هیناـمیا ، تاراـشا  . 4
.ناریا یگنهرف  رخافم  نمجنا 

یجان دـماح  رتکد  قیقحت : یفوتم 1362ق ،)  ) یناهفـصا یفجن  اضرلادّمحم  دجملاوبا  خیـش  یمظعلا  هّللا  هیآ  نوراد ، هفـسلف  دـقن  . 5
.یمالسا ياروش  سلجم  هناخباتک  يراکمه  اب  یناهفصا 

.یفجن يداه  خیش  هّللا  هیآ  دّلجم ، رد 4 اعمج  (، 1) عیبلا مسق  و  دّلجم )  3 - ) همرحملا بساکملا  مسق  هیهقفلا -  ُءارآلا  . 6

رخافم نمجنا  يراکمه  اب  یفوتم 1393ق )  ) یناهفـصا یفجن  يدهم  خیـش  هّللا  هیآ  مجرتم : یّلح ، همّالع  ناهذألا ، داشرا  همجرت  . 7
.ناریا یگنهرف 

: قیقحت یفوتم 1393ق ،)  ) یناهفـصا یفجن  يدـهم  خیـش  هّللا  هیآ  اـهیلع ، هّللا  مالـس  بنیز  ترـضح  لاوحا  رد  بهذ  نم  رواـسأ  . 8
.شخبناهج ایوج 

The open schooll يراکمه اب  یفوتم 1393ق ،)  ) یناهفـصا یفجن  يدهم  خیـش  هّللا  هیآ  هقفلا ، لوصأ  ملع  یف  کئارألا  . 9
.اکیرمآ وگاکیش 

مالسإلا هجح  دیفح  ( ) یفوتم 1326ق  ) یتفش يوسوم  يدهمدّمحم  دّیس  هدعب ،) ام  رشع و  يداحلا  نرقلا  مالعأ  مجارت   ) باقرغ . 10
.یتمعن دومحم  ینایس و  يرقاب  يدهم  قیقحت : یتفش ،)

وگاکیش  The open school يراکمه اب  یناهفصا ، یفجن  يدهم  خیش  هّللا  هیآ  رما  هب  یسیلگنا ، هب  لضفم  دیحوت  همجرت  . 11
.مق نایراصنا  تاراشتنا  و  اکیرمآ ،

.یبیبح رغصا  یلع  همجرت  یفجن ، يداه  خیش  همان ،) جنگ   ) یلع يدلول  یلجلا  زنکلا  . 12
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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