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ناگیاسمه 22هیاسمه و 

22تاغیلبت

یعامتجا حیحص  بادآ  22ننس و 

ناگتشذگ 22خیرات 

یهلا یمالسا ، 23بالقنا 

هعفاد هبذاج و  23ترورض 

23هراشا

يدرف یگدنز  رد  هعفاد  هبذاج و  24ترورض 

یعامتجا طباور  رد  هعفاد  هبذاج و  24ترورض 

24هراشا

ناتسود اب  درف  24هطبار 

هداوناخ رد  هعفاد  هبذاج و  25ترورض 

مدرم اب  یعامتجا  یگدنز  رد  هعفاد  هبذاج و  26ترورض 

یسایس یگدنز  رد  هعفاد  هبذاج و  26ترورض 

نمشد ربارب  هعفاد  هبذاج و  27ترورض 

ناراکدب نادساف و  ربارب  هعفاد  هبذاج و  28ترورض 

یمالسا تّیریدم  رد  هعفاد  هبذاج و  29ترورض 

يربهر تموکح و  رد  هبذاج  29ترورض 

حیحص هعفاد  زا  تموکح  يرادروخرب  30ترورض 

30هراشا

اهوج 30بیع 

اوقت یب  نانیچ  30نخس 

صیرح وسرت و  31لیخب و 

توغاط تموکح  31نارازگراک 
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ناسولپاچ 31نایوگانث و 

31نانئاخ

تسَپ نالقع  31مک 

قفانم ورود و  ياه  32ناسنا 

اورپ یب  نازاب  32سوه 

سانشنردق 32نالهاج 

تیبرت 32شور 

كدوک تیبرت  33یگنوگچ 

زامن نیرمت  33ناکدوک و 

كدوک ینید  رکف  33دشر 
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كدوک يرادزاب  34شور 

كدوک تیبرت  رد  34باتش 

( رترب لماک و  ییوگلا  ناونع  هب  یلع  ماما  یفّرعم   ) اهوگلا 35یفرعم 

اهوگلا 35ترورض 

35هراشا

اهوگلا يوجتسج  رد  35ناسنا 

اهوگلا دوجو  36ترورض 

تمصع هفسلف  اب  تیبرت  هفسلف  37یگنهامه 

اه شزرا  لماکت  رد  موصعم  ناربهر  38شقن 

اهوگلا 39یفرعم 

رترب ياه  39تلیضف 

ربمایپ ینیشناج  یلع و  تلزنم  39ثیدح 
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قفانم نمؤم و  تخانش  رایعم  39یلع 

ناگدنب نیرتبوبحم  یلع  40ترضح 

رفن راهچ  نتشاد  تسود  41ترورض 

تسا ربمایپ  ردارب  41یلع 

تسا نانمؤم  ربهر  42یلع 

تسا ربمایپ  تیب  لها  زا  43یلع 

دیحوت 43يدانم 

تّیناسنا لماک  ياهوگلا  44یفرعم 

هرمض نب  رارض  نابز  زا  یلع  ماما  44فصو 

عاجش ینز  نابز  زا  اهوگلا  44یفرعم 

نارگید نابز  زا  یلع  ندوب  47وگلا 

47هراشا

47يربط

بهو 47نبا 

جاّرس قاحسا  نب  47دّمحم 

رمع نب  هَّللادبع  زا  جاّرسلا  48نبا 

48یبعش

ربمایپ نابز  زا  یلع  ماما  ندوب  48وگلا 

نمشد تسود و  نابز  زا  یلع  ماما  ندوب  49وگلا 

ایند نادنمشناد  نابز  زا  یلع  ندوب  51وگلا 

51يرشخمز

ناربج لیلخ  51ناربج 

[1] لیمش 52یلبش 

همیعن 52لیئاخیم 
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یحیسم قادرج  52جرج 

لیلراک یسیلگنا ، 52فوسلیف 

53سنمال

همالس 53سلوب 

وفیدراک نوراب  53رظن 

اوفالاید مادام  53نانخس 

54یسکشفورطپ

تیبرت 54تازاجم و 

تیبرت تازاجم و  حیحص  54شور 

جاودزا 54قالش و 

تیبرت قراس و  54وفع 

یگدز رورغ  اب  54هزرابم 

اه يراکفالخ  اب  55دروخرب 

لمعلا سکع  دننامه و  55دروخرب 

راکفالخ هب  تخس  55رادشه 

نادنواشیوخ زا  یکی  اب  دیدش  55دروخرب 

نامیتی اب  دروخرب  56شور 

نامیتی یناور  ياهزاین  نیمأت  56ترورض 

نامیتی یحور  يّدام و  زاین  ندرک  56فرطرب 

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  56هجوت 

نامیتی روما  هب  57یگدیسر 

نامیتی هب  57کمک 

نامیتی هناخ  57رد 

مدرم اب  دروخرب  58شور 
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دنمزاین تّیصخش  58ظفح 

اهزاین ندرک  فرطرب  و  نتساوخ ، 58شور 

نارگید ضارتعا  ماما و  59ششخب 

ربمایپ هب  59مارتحا 

دنزرف يراذگمان  رد  ناگرزب  هب  59مارتحا 

يزاسدوخ تیبرت و  ياه  60هناوتشپ 

اهراک همه  رد  ادخ  60دای 

دنمدوس 60ملع 

هغالبلا جهن  راس  همشچ  60رد 

مالسا ربمایپ  ییوگلا  60شقن 

60هراشا

جراوخلا فارحنا  نع  60فشکلا 

یلع مامالا  یلا  ۀبسنلاب  طیرفّتلا  طارفالا و  61بانتجا 

میکحّتلاب لوبق  61بابسا 

یهلا ناربمایپ  ییوگلا  62شقن 

62هراشا

نیّیهلالا ءایبنالا  ّیبّنلا و  62ةریس 

ّیبّنلا ةایح  یف  62تاّطحم 

یلع ماما  ییوگلا  64شقن 

هغالبلا جهن  64هبطخ 139 

هغالبلا جهن  هبطخ 192  زا  64یتمسق 

هغالبلا جهن  65همان 45 

65هراشا

ۀشیعملا یف  ۀطاسبلا  65ةالولا و 
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دهزلل لماکلا  جذومنلا  65مامالا 

ایندلا 67مامالا و 

( ترتع  ) موصعم ناماما  ییوگلا  68شقن 

هغالبلا جهن  هبطخ 097  زا  68یتمسق 

تیبلا لهال  ۀعاّطلا  موزل  یلا  68ةوعدلا 

ّیبّنلا باحصا  68تافص 

هغالبلا جهن  68هبطخ 120 

هغالبلا جهن  هبطخ 144  زا  69یتمسق 

لماک ياهوگلا  69یفرعم 

هّللا یلا  69کلاسلا 

لماکلا ناسنالا  69صئاصخ 

ۀمیمّذلا 70قالخالا 

هّللا ءایلوا  71صئاصخ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  71هرابرد 
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یتیبرت ثحابم  و  (ع ) یلع ماما 

باتک تاصخشم 

نینموملاریما یتاقیقحت  هسسوم  رشن  مق : رشن : تاصخـشم   1330 یتشد - ، دـمحم  یتیبرت / ثحابم  و  (ع ) یلع ماما  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
یتاقیقحت هسـسوم  ( ) 13 ج ]. [ ؛ مالـسلاهیلع یلع  ماـما  يراـتفر  ياـهوگلا  : ) تـسورف ص 176  يرهاـظ : تاصخـشم  . 1379 مالسلاهیلع ،

-33-6422-964 لایر ؛ 05000-33-6422-964 کـباش :  13 ج .]. [ ؛ مالــسلاهیلع یلع  ماـما  يراـتفر  ياـهوگلا  ( 54 (ع ،) نینموملاریما
تروصهب همانباتک  تشادداـی : لاـیر   12000 1380 ؛ مود : پاچ  تشادداـی : یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لاـیر  05000

23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : لئاضف  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : سیونریز 
: هرگنک يدـنب  هدر  (ع ) نینموـملاریما یتاـقیقحت  هسـسوم  هدوزفا : هسانـش  شرورپ  شزوـمآ و  هراـبرد  هیرظن  40ق -- . ترجه -  زا  لــبق 

 ***** م6013-79 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/951 ییوید : يدنب  هدر  7،13.ج  فلا BP37/4/د5

زاغآرس

ردپ ّیبن ، ملع  باب  تّیرشب ، هناگی  نآ  يراتفر » ياهوگلا   » زا یخرب  اهنت  دیراد ، يور  شیپ  رد  هک  يدنمشزرا  كرابم و  ینارون و  راتشون 
و ترجه ، ياسرف  تقاط  نارود  تثعب و  ماگنه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  عفادـم  اـهنت  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  راوگرزب 
، مّسجم نآرق  و  نآرق ، عماج  ظـفاح و  لّوا  ناـهنپ ، قاـفن  كرـش و  رفک و  طـخ  هدـننک  دوباـن  و  شیرق ، یپاـیپ  ياـه  شروی  اـه و  گـنج 

رانک رد  نادـیواج ، تشهب  اـت  و  تفگ ، نآرق  زا  تسیز و  نآرق  اـب  و  دوب ، نآرق  اـب  هراومه  هک  تسا . مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، تسا شرتسگ  لماکت و  لاـح  رد  نآ  دنمـشزرا  ثحاـبم  تسا . هنادواـج  ناشتدـحو  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رثوک و  همـشچ 
ُرپ نامـسآ  رد  ریز ، كرابم  ياه  ماـن  اـب  هک  تسا ، روضح  تخانـشو و  یناـفرع  ياـه  هبذـج  زا  نیگآ  رطع  تسا ، رون  ِرون  تسا ، ینارون 

نیئآ یعامتجا ج - قالخا  يدرف ب - قالخا  فلا - یمالسا  قالخا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  - 1 دننام : دیشخرد  دهاوخ  اه  هشیدنا  هراتس 
يرگ راثیا  قافنا و  دـیلوت ب - راک و  فلا - داصتقا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یسایس 3 - لئاسم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يراد 2 - رسمه 

یعاـفد و روما  یماـظن ب - قـالخا  فلا - یماـظن  روـما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  يرادــغاب 4 - يزرواـشک و  يداـبآ د - نارمع و  ج -
يرنه یشزومآ و  لئاسم  فلا - رنه  ملع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یّتینما 6 - یتاعالّطا و  ثحابم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یتازرابم 5 -

یئاضق ب- روما  فلا - یئاـضق  روما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  ّتیریدـم 8 - مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یگنهرف 7 - یملع و  لـئاسم  ب -
هیلع یلع  ماما  یقوقح 11 - لئاسم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يداقتعا 10 - ثحابم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يرفیک 9 - یئازج و  لـئاسم 
هیلع یلع  ماـما  يداـبع 13 - يونعم و  ثحاـبم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  - 12 رکنم ) زا  یهنو  فورعم  هـب  رما   ) یمدرم تراـظن  مالــسلا و 

- فلا ملاس  تاحیرفت  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  نامرد 15 - تشادـهب و  لئاسم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  یتیبرت 14 - ثحابم  مالـسلا و 
اریز دـنزاس ، تشونرـس  مّهم و  يدربراک  رظن  زا  هدـش ، دای  ثحابم  ینارون  هشیمه  ثحابم  بلاطم و  یئابیز  لّمجت و  ملاس ب - تاحیرفت 

تسین لاق »  » هبذج ياراد  اهنت  دنهد ، یم  ربخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یئوگلا  ياهشور  هریس و  راتفر و  زا  هکلب  دنرادن ، يرظن  هبنج  اهنت 
مولع يایرد  هدنـشخرد  هشیمه  ياه  دیراورم  اه و  فدص  زا  يرامـش  تشگنا  ياه  هناد  دشاب . یم  زین  لاح »  » ياه هولج  هدـنرادربرد  هک 

يراـج هشیمه  شـشوج  لـالز و  زا  تسا و  تقیقح  ّقح و  رـضحم  زا  تسا  يوَلَع  هنادواـج  ياـه  یئاـمنهار  اـهدومنهر و  زا  تسا  يوَـبَن 
، نآ ینارون  بلاطم  هعلاطم  اب  دیبای و  یم  تاوزج  نیا  رد  ار  كرابم  ناوارف و  هعومجم  نآ  زا  كدـنا  یئاه  هنومن  اهنت  هک  تساه  ّتیعقاو 
رد و  (. 1 .) تسا نتفای  ماوق  لامک و  دایدزا و  شرتسگ و  لاح  رد  دیدج  عبانم  یئاسانـش  اب  زور  ره  هک  دیـشون  یم  تیالو  لالز  همـشچ  زا 

اه و همان  ملیف  ناسیون  ویرانـس  نازادرپ و  هّصق  هار  رگنـشور  غارچ  ات : دوب  دـهاوخ  حرطم  یتاقیقحت  عجرم و  باتک  کـی  ناونع  هب  هدـنیآ 
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دای اب  ار  دوخ  لفاحم  سلاجم و  ات  دشاب ، یمالسا  دّهعتم  ناگدنسیون  ناگدنیوگ و  نسحا  لادج  ناهرب  تّجح و  اه و  همانـشیامن  ناحاّرط 
اب ار  دوخ  تاسلج   ) ِبلاط یبَا  ِْنب  ِّیلَع  ِرکِِذب  ْمُکَِسلاجَم  اُورِّوَن  دومرف : مالسا  یمارگ  لوسر  هک  مینک . ینارون  مالـسا  مولظم  لّوا  نآ  مان  و 

يارب ندوب »!؟ هنوگچ   » ِتقیقح مالسلا » هیلع  یلع  ماما  يراتفر  ياهوگلا   » یئاسانـش فشک و  اب  دینک ) ینارون  مالـسلا  هیلع  یلع  دای  مان و 
هار و نداد  رارق  وگلا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  يوریپ  دش . دـهاوخ  صخـشم  زین  ندرک !؟ یگدـنز  هنوگچ  هاگنآ  دوش و  یم  نشور  ام 

یـسایس یخیرات و  یئاور و  ذـخآم  عبانم و  بتک و  همه  هعلاـطم  اـب  هک  دراد  هیکت  تقیقح  نیا  رب  ، یهلا موصعم  گرزب  نآ  یگدـنز  مسر 
ام ِهّللاَو  ّینِا  ُساّنلا  اَهُّیَا  دومرف : دوخ  اریز  میشاب » دیاب  هنوگچ  : » هک مینادب  هاگنآ  دوب »؟ هنوگچ  مالسلا  هیلع  ماما  : » هک مینک  فشک  دوجوم 
ار امش  نم  ادخ  هب  دنگوس  انامه  مدرم ! يا  (. ) 2) اهنَع ْمُکَلبق  یهانَتَأ  َو  ِّالا  ٍۀَیِصْعَم  ْنَع  مُکاْهنَأ  َو ال  اَْهَیلا ، مُکُِقبْـسَأ  َو  َِّالا  ٍۀَعاط  یلَع  مُکُّثُحَأ 
زج مراد  یمن  زاب  یهانگ  زا  ار  امـش  و  مریگ ، یم  یـشیپ  امـش  زا  نآ  هب  ندرک  لمع  رد  هکنآ  زج  منک  یمن  قیوشت  يا  هدیدنـسپ  لـمع  هب 

یناروالد نازرابم و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يراـتفر  ياـهوگلا  هب  هجوت  سپ  ما ) هدرک  كرت  ار  نآ  دوخ  ندرک ، یهن  زا  شیپ  هکنآ 
، نمـشد اب  زیتس  گنج و  رد  یگدنزاس ، حلـص و  رد  یگدنز ، ياج  ياج  رد  نونکا  مه  و  دندیـشورخ ، وا  مان  اب  و  دندیگنج ، وا  مان  اب  هک 

همحر ماما  هار  موادت  رد  ات  تسا  زاس  تشونرس  ّمهم و  رایسب  دنناور ، لماک  ياهوگلا  لابندب  اج  همه  رد  يزاس و  هعماج  يزاسدوخ و  رد 
دننک يوریپ  یلع  زا  هکنانآ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اهراب  هک  دنـشوکب ، نایب  ریما  اب  یئوسمه  رد  و  دنـشوجب ، هللا 

هک میراودیما  و  (. 3 «) دـنراد ياج  تشهب  رد  وا  ناوریپ  یلع و  نیا  : » دومرف درک و  هراـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  و  دنتـشهب » تاـجن و  لـها 
ياهوگلا  » یئاسانش فشک و  هبو  دبای ، موادت  هار  نیا  ات  دشاب  یکرابم  زاغآ  مالسلا » هیلع  یلع  ماما  يراتفر  ياهوگلا   » یئاسانـش فشک و 

نامز و رـصنع  يراتفر و  ياهوگلا  تسا . مزال  یـساسأ  رّکذت  دـنچ  هب  هّجوت  اجنیا  رد  دـماجنایب . مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رگید  يراتفر »
ترضح نوماریپ  باتک  دلج ، رازه  کی  رد  ناونع  دودح 700  زا  یتاقیقحت  شیف  نارازه  نونکات  يراتفر *****  ياهوگلا  ماسقا  ناکم 

(: س  ) همطاف تلاق  ةّدوملا ص 40 ، عیبانی  فلؤم . سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  ، 175  / هبطخ 6 تسا . هدمآ  مهارف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
. ۀَّنَْجلا ِیف  ُُهتَعیِش  َو  اذه  : لاق و  (ع ) ٍِّیلَع یِلا  (ص ) هَّللا َلوُسَر  َرَظَن 

ناکم نامز و  رصنع  يراتفر و  ياهوگلا 

یهاگ دوش . تّقد  يراتفر  ياهوگلا  یباـیزرا  رد  دـیاب  هک  تسا ، یمومع  یـضعب  یـصاصتخا و  یخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ياـهراتفر 
طئارـش نارود و  نامه  اب  بسانتم  هک  تسا  هداد  ماجنا  یّـصاخ  یناکم  یناـمز و  طئارـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ار  يراـتفر  اـی  یلمع 

یلع ماما  يدرف  قالخا  رد  هک  دننک ، لمع  نآ  هب  هداد و  رارق  وگلا  ار  نآ  هراومه  نارگید  هک  درادـن  یمازلا  و  تسا ، یبایزرا  لباق  ّصاخ 
سنج لکـش و  هک : دنا  هداد  حیـضوت  زین  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رگید  و  میا ، هدرک  يروآ  عمج  ار  ینـشور  ياه  هنومن  مالـسلا  هیلع 

ضارتعا دروم  میـشوپب ، ار  اه  سابل  نآ  رگا  نونکا  مه  اّما  دوب ، ندـش  هدایپ  لباق  شدوخ  راـگزور  رد  اـهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ساـبل 
نییبـت تسرد  يراـتفر ، ياـهوگلا  رگا  سپ  دراد . یئازـسب  ریثأـت  اـه  ّتیفیک  رد  ناـکم ، ناـمز و  رـصنُع  ینعی  تفرگ . میهاوـخ  رارق  مدرم 

هیلع یلع  ماما  هک  يا  هداس  ياهاذغ  دننام - : تسین ، يریذپ  وگلا  ای  يریگ  وگلا  لباق  يدُرب  راک  رظن  زا  درادن و  یئارجا  تنامـض  ددرگن ،
هک يا  هداس  یمشپ و  ياه  سابل  دندرک - . یم  هدافتسا  يرتهب  ياهاذغ  زا  وا  نارسمه  نادنزرف و  هک  یتروص  رد  دومرف ، یم  لیم  مالـسلا 

یلع ماما  عقاوم ، زا  یخرب  رد  دنشوپب - . مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  هک  تشادن  یترورـض  اّما  دیـشوپ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
َْنل هک : داد  رّکذت  زین  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوبن . ندـش  هدایپ  لباق  رگید  ياه  نامز  رد  هک  تفر ، یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  مالـسلا  هیلع 

یبوخ يارب  شالت  يراکزیهرپ و  رد  نکل  دینک ، یگدنز  نم  دننامه  دیناوت  یمن  امـش   ) داهَتْجاَو ٍعَرَِوب  ینُونیعَا  نِکلَو  ِکلذ  یلَع  َنُورِدْقَت 
یم تدابع  اهنت  تسُـش و  یگدـنز  زا  تسد  تفر و  یم  اه  هوک  هب  دیـشوپ و  یمـشپ  سابل  دایز ، نب  مصاـع  یتقو  (. 1) دیهد يرای  ارم  اه 

اَی َلاَق : تفگ : باوج  رد  دایز  نب  مصاع  ینک ؟ یم  یگدـنز  هنوگنیا  ارچ  هک  داد ، رارق  شهوکن  دروم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  درک ،
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نآ و  نشخ ، سابل  نیا  اب  وت  ارچ  سپ  نانمؤمریما ، يا  تفگ ، مصاـع  ! ) َکـِلَکْأَم ِۀـَبوُشُجَو  َکِـسَْبلَم  ِۀـَنوُشُخ  ِیف  َْتنَأ  اَذـه  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ 
ْنَأ ِلْدَْـعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَْحیَو ، َلاَـق : دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يرب )؟ یم  رـسب  راوگاـن  ياذـغ 
هک هدرک  بجاو  قح  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  متـسین ، وت  دـننامه  نم  وت ، رب  ياو  (. 2 !) ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی 

هغالبلا جهن  همان 5/45  دناشکن ***** . نایغط  هب  و  درواین ، ناجیه  هب  ار  تسدگنت  يرادن ، رقف و  ات  دننک ، وسمه  ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ 
. فلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 3/209  فلؤم . سرهفملا  مجعم 

يراتفر ياهوگلا  ماسقا 

جیورت - 1 دـننام : تسا  دنمـشزرا  يریذـپ  وگلا  يارب  هراومه  و  دسانـش ، یمن  ناکم  نامز و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ياـهراتفر  زا  یـضعب 
يزرواشک و يدابآ و  نارمع و  يزاس ، زاب  هب  ناوارف  هّجوت  ناذا 4 - گنهرف  جیورت  تقو 3 - لّوا  زامن  هب  نداد  ّتیمها  زامن 2 - گنهرف 

بسانتم اه  تّیفیک  هک  تسا  یعیبط  اریز  مولظم و ... زا  تیامح  ادخ 6 - هار  رد  راکیپ  داهج و  هب  هّجوت  یبلط و  تداهـش  دیلوت 5 - راک و 
، اه ّتیفیک  نامه  یقطنم  لوصا  هچرگ  تسا . ینوگرگد  لاح  رد  یعامتجا  موسر  بادآ و  گنهرف و  ّصاخ  طئارـش  ناکم و  ناـمز و  اـب 
ار شدوخ  ّصاخ  بوچ  راهچ  يا  هعماج  ره  رد  اّما  تسا ، دنمـشزرا  یـشوپ  هداس  یئافکدوخ ، یتسیز ، هداس  هراومه  ینعی  دـنا ، هنادواـج 

ینوگرگد لاح  رد  رّیغتم و  يراتفر  ياهوگلا  یگنوگچ  و  اه ، تّیفیک  و  تباث ، يراـتفر  ياـهوگلا  یقطنم  لوصا  اـه و  تّیمک  سپ  دراد ،
. ***** تسا

اه ترورض 

یلع ماما  هاگدید  زا  تیبرت 

اب هک  تسا ، یـسایس  یعامتجا ، ثحابم  نیرت  هدـنزرا  زا  یکی  و  یناسنا ، مولع  ثحابم  نیرت  يداینب  زا  یکی  یتیبرت  ثحابم  تیبرت  هلئـسم 
، يزاس هعماج  يزاس و  دوخ  یگدـنزاس ، قالخا و  رد  و  دراد ، گنتاگنت  طاـبترا  يرورـض ، مولع  ياـه  هتـشر  رگید  ثحاـبم  زا  يرایـسب 

یبایزرا دروم  یعامتجا  یناسنا ، دنمـشزرا  ثحابم  زا  لیبق  نیا  اهدروآ ، هر  هجیتن و  ناونع  هب  ینامز  و  یـساسا ، ياه  هیاپ  ناونع  هب  یهاگ 
عماوج یگدـنام  بقع  ای  تفرـشیپ  اه ، هداوناخ  اـه و  ناـسنا  یقرت  لـماکت و  هعماـج ، درف و  تداعـس  هک ؛ تسا  یهیدـب  و  دریگ . یم  رارق 

، اه ناسنا  رگا  دوش . یم  طوبرم  تیبرت » هلئـسم   » و یتیبرت » ثحابم   » هب همه  همه و  يدازآ ، هنـشت  تیرـشب  ناـج  مسج و  تمالـس  يرـشب ،
ار و دوخ  سپـس  و  دننک ، ادیپ  یئانـشآ  تیبرت  حیحـص  ياه  شور  اب  و  دننادب ، ار  نآ  يرادـفده  و  دنـسانشب ، یتسردـب  ار  یتیبرت  ثحابم 

يوس هب  هراومه  دنهد ، قوس  یقالخا  ياه  شزرا  اه و  یبوخ  يوس  هب  دـنیامن و  حالـصا  دـننک ، تیبرت  ار  دوخ  هعماج  ار و  دوخ  هداوناخ 
دهاوخن ناشریگنماد  یعامتجا  یقالخا و  دسافم  يراوخ و  ّتلذ و  تسکـش و  یگدنام و  بقع  دنتکرح و  رد  لالقتـسا  یّقرت و  لماکت و 

یم و  تسا . يرـشب  یهلا ، هدنزرا  نامرآ  نیا  ققحت  یهلا  ناربمایپ  ءایبنا و  همه  یـساسا  فده  هغالبلا ، جهن  میرک و  نآرق  رظن  زا  هک  دـش 
یحو يراج  هشیمه  راس  همشچ  زا  نآ  یتیبرت  ياه  شور  دعاوق و  تاروتسد و  و  تسا ، یتیبرت  بتکم  نیرتلماک  مالـسا  بتکم  هک : میناد 
قرـش همه  تسا ، هدیـشوپ  تقیقح  ساـبل  لـمع  يروئت و  رد  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  موادـم  ياـهدومنهر  اـب  هدـش و  هتفرگ  یهلا 
هدولآ یلهاج  هدـنام  بقع  برع  زا  عّیـشت ، نیتسار  ناماما  مالـسا و  یمارگ  لوسر  هک  دـنراد  فارتعا  یقرـش  یبرغ و  ناخرّوم  ناسانش و 

یتشادـهب یماـظن ، یقـالخا ، یـسایس ، یملع ، يرکف ، بـالقنا  و  دـنا . هتخاـس  يریظن  یب  ناروآ  ماـن  ناراـگزیهرپ و  نادنمـشناد و  نماد ،
. دنتشاد هگن  تریح  بجعت و  رد  ار  لاح  هتشذگ و  نارکفتم  همه  هک  دندیشخب  ققحت  هدنام  بقع  مدرم  نامه  تسد  اب  ار  يروآ  یتفگش 

بالقنا هب  تسد  یتیبرت  ياه  شور  مادک  اب  ادخ  لوسر  دش ؟ رادـیب  هنوگچ  یلهاج  برع  هتفخ  ياهزغم  اه و  لد  یتسار  دنـسرپ : یم  هک 
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دیاب سپ  تسا . مالـسا  یتیبرت  ثحابم  هدـننک  نییبت  نآرق و  ناـبز  نیرت  اـیوگ  نیرتهب و  هغـالبلا  جـهن  هک  میناد  یم  و  دز ؟ یتیبرت  یملع ،
دروم یتسرد  هب  ار  هغالبلا  جهن  یتیبرت  ثحابم  هاتوک ، ریس  نیا  رد  میراپـسب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تاملک  هب  ناج  شوگ 

ایآ میسرپ : یم  هغالبلا  جهن  زا  لاح  دشاب . نام  هعماج  يرورپ  زاب  يزاسدوخ و  يارب  يدنمشزرا  هشوت  هر  ات  میهد ، رارق  یبایزرا  هعلاطم و 
تیبرت ار  هعماج  درف و  دیاب  هنوگچ  و  دـنمادک ؟ یتیبرت  ياه  شور  و  تشادرب ؟ نایم  زا  دوش  یم  ار  تیبرت  عناوم  ایآ  تسا ؟ نکمم  تیبرت 

داتسا و هداوناخ  شقن  ردام  ردپ و  شقن  تیبرت  لماوع  تخانش  تیبرت  يرادفده  تیبرت  شزرا  ناسنا  يریذپ  تیبرت  تیبرت  ناکما  دومن ؟
میلاعت نآرق و  تیبرت  ّقفوم  ياهوگلا  يربهر  تموکح و  هعماج  ناگدننک  تحیـصن  ءاملع و  ناتـسود  یگدـنز  طیحم  هعماج و  راگزومآ 

 ***** یهلا یمالسا ، بالقنا  ناگتشذگ  خیرات  یعامتجا  حیحص  بادآ  ننس و  تاغیلبت  ناگیاسمه  هیاسمه و  نآ  زاس  ناسنا 

تیبرت ناکما 

تیبرت تافآ  عناوم و  اب  هلباقم  ياه  شور  نیرتهب  تسا و  نشور  صخـشم و  یتیبرت  ياه  شور  و  نکمم ، تیبرت  هغالبلا ، جهن  هاگدید  زا 
، َكُرُومُأ َکـِب  ْتَهاَـنَت  ُْثیَحَو  َکَـلِیبَس ، َکـَل  ُهَّللا  َنََّیب  ْدَـقَف  َکَـسْفَن ! َکَـسْفَنَف  دومرف : هک  تسا ، هتفرگ  رارق  یباـیزرا  دروم  یتسردـب  زین 
تسا و هتخاـس  نشور  وت  يارب  يورب ، دـیاب  هک  ار  یهار  دـنوادخ ، هک  اریز  نک  شـالت  نتـشیوخ  یگدـنزاس  تیبرت و  رد  راـهنز ! راـهنز !
دوخ و تیبرت  رد  دیورب و  یهلا  نشور  هار  زا  رگا  هک  دهد  یم  يراودیما  سپس  و  (. 1 (.) تسا هدومرف  نییبت  صخشم و  ار  وت  نتفر  هدنیآ 

ََفلاَخ ْنَمَو  َءاَْملا ، َدَرَو  َحِضاَْولا  َقیِرَّطلا  َکَلَس  ْنَم  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  دیسر . دیهاوخ  تداعس  همـشچرس  هب  هدش و  زوریپ  امتح  دیـشوکب  نارگید 
تریح و رد  دـنک  تفلاـخم  هک  یـسک  دـسر و  یم  بآ  هب  دراپـس  هر  قـح  هداـج  راکـشآ و  هار  زا  هک  سکنآ  مدرم ، يا  ! ) ِهیِّتـلا ِیف  َعَـقَو 

ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  اْوَّلَوـَت  ُساَّنلا ، اَـهُّیَأ  هک : دـنک  یم  هراـشا  يزاـسدوخ  تیبرت و  ترورـض  هـب  هاـگنآ  و  (. 2 (.) تفرگ دـهاوخ  رارق  ینادرگرس 
فرط هب  ندش  هدیـشک  زا  ار  سفن  دیـشاب و  شیوخ  سفن  تیبرت  راد  هدهع  ناتدوخ  مدرم ، يا  . ) اَِهتاَداَع ِةَواَرَـض  ْنَع  اَِهب  اُولِدْعاَو  اَهَبیِدْأَت ،

-1 تسا : حرش  نیا  هب  همان  نیا  دانـسا  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 3/30  (. ***** 3 .() دـیراد زاب  اوران  تداع  اه و  سوه 
هغالبلا ج 16 ص جهن  حرش  ینامی 3 - دیس  زارط ج 2 ص 123 : باتک  - 2 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم راونالا ج33 ص83 : راحب  باتک 

مجعم هغالبلا  جهن  هبطخ 4/201  يافوتم 679 ه .) ) ینارحب مثیم ج 4 ص 448 : نبا  حرش  - 4 يافوتم 656 ه ) ) یلزتعم دـیدحلا  یبا  نبا  : 6
تبیغ باتک  - 2 يافوتم 274 ه )  ) یقرب نساحم ص262 ح232 : باتک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا 

-4 ه ) يافوتم 1110   ) یـسلجم 64 ص158 : جو راونالاراحب ج2 ص266  - 3 ه ) يافوتم 342   ) یناـمعن ّفلؤملا : ۀـمدقم   27 صو ص9 
يافوتم 310  ) یعفاش يربط  دیدج : دشرتسم ص407/76 ط  باتک  - 5 يافوتم 1107 ه ) ) ینارحب همالع  ناهرب ج 4 ص 260 ح1 : ریسفت 

دانـسا زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 359  يافوتم 413 ه .)  ) دیفم خیـش  میدق : داشرا ص147  باتک  - 6 ه )
 / مکحلا ص 154 و 359 ررغ  - 2 يافوتم 606 ه )  ) یعفاش ریثا  نبا  فرص :) هدام   ) ۀیاهنلا ج 3 ص 35 باتک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ 

راونالا ج67 ص73 راحب  - 4 ه ) يافوتم 573   ) يدـنوار نبا  ص 399 : ۀـعاربلا ج 3  جاهنم  - 3 ه ) يافوتم 588   ) يدـمآ ص 295 : ج 3 
(. يافوتم 588 ه  ) يدمآ مکحلا ج 6 ص 459 : ررغ  - 5 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم 27 ب45 : حذ

ناسنا يریذپ  تیبرت 

یم ار  ناسنا  اهنت  هن  دـشاب ، یم  نداد  هرمث  ندـش و  هدایپ  لباق  زیچ  همه  رد  هک  تسا  یتسه  ماـظن  تیعقاو  نیرت  دنمـشزرا  زا  یکی  تیبرت 
یتیبرت ياه  شور  اب  هدرک و  تیبرت  دوش  یم  زین  ار  تاتابن  تاناویح و  هکلب  دش ، قّفوم  يزاس  هعماج  يزاسدوخ و  رد  درک و  تیبرت  دوش 

رادروخرب یّـصاخ  ياه  یگژیو  زا  ناسنا  يریذـپ  تیبرت  اّما  دـنریذپ ، تیبرت  همه  یتایح  تادوجوم  هچرگ  داد . قوس  اـه  شزرا  يوس  هب 
یلع ماما  هک  دشاب  یم  شنیرفآ  ماظن  تادوجوم  رگید  زا  رتریذـپ  تیبرت  یناسنا ، فطاوع  ریبدـت و  لقع و  زا  يرادروخرب  اب  ناسنا  تسا ،
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. ِبْرَّضلِاب اَّلِإ  ُظِعَّتَت  َال  َِمئاَهَْبلا  َو  ِباَدْآلِاب ، ُظِعَّتَی  َِلقاَْعلا  َّنِإَف  ِهِماَلیِإ ، ِیف  َْتَغلَاب  اَذِإ  اَّلِإ  ُۀَظِْعلا  ُهُعَْفنَت  َال  ْنَّمِم  َّنَنوُکَتَال  َو  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع 
اب لقاع  ياه  ناسنا  اریز  دوش ، هغلابم  اهنآ  خـیبوت  رد  تخـس  هکنآ  رگم  دـشخب  یمن  يدوس  اـهنآ  هب  زردـنا  دـنپ و  هک  شاـبم  یناـسک  زا  )

یلع ماما  ناسنا ، يریذپ  تیبرت  يزومآ و  دنپ  هب  هّجوت  اب  (. 1 .() ندز اب  نایاپ  راهچ  اّما  دنریذپب ، دنپ  بادآ  زردنا و  اب  لقع  زا  يرادروخرب 
راـک ره  زا  ار  تیبرت  دومن و  باتـش  دـیاب  هعماـج  دارفا  تیبرت  و  سفن ، تیبرت  و  كدوـک ، تیبرت  رد  هک : دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع 

ار یگدـنزاس  تیبرت و  دزاـس و  هدوـلآ  ار  كاـپ  ياـه  لد  اوراـن  تشز و  ياـه  شور  بادآ و  تسا  نـکمم  اریز  تـشاد ، مّدـقم  يرگید 
ُلْهَأ َكاَفَک  ْدَق  اَم  ِْرمَْألا  َنِم  َِکیْأَر  ِّدِِجب  َِلبْقَتْسَِتل  دسیون : یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیامن ، نکممان 
ددرگ لوغـشم  يرگید  روـما  هب  ترکف  لـقع و  دوـش و  تخـس  تبلق  هکنآ  زا  شیپ  وـت  تیبرت  میلعت و  رد  نم  ، ) ُهََتبِرَْجتَو ُهَـتَیُْغب  ِبِراَـجَّتلا 

(. 2 (.) دنا هدیـشک  ارنآ  نومزآ  تمحز  هبرجت  لهاو  نادنمـشیدنا  هک  یباتـشب  یئاهراک  لابقتـسا  هب  يدـج  میمـصت  اب  ات  مدـیزرو  تردابم 
يافوتم  ) ینیلک لئاسر : باتک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 108/31  ***** 

:114 دیدج  3 جو 3ص90 و91 و143  جدیرفلا دقع  - 3 ه )  3 نرق يافوتم  ) دیعـس نب  هللادـبع  نب  نسح  ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2 ه )  328
لوقعلا فحت  - 5 ه ) يافوتم 381   ) قودص خیـش  هیقفلا ج4 ص392 و386 : هرـضحیال  نـم  - 4 ه ) يافوتم 328   ) یکلاـم هبر  دـبع  نبا 

(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 22/31  يافوتم 380 ه .)  ) ینارح هبعش  نبا  ص97/52 و99/68 و76 :

تیبرت شزرا 

هب هّجوت  لاـح ، درک ، باتـش  هلجع و  دـیاب  یتیبرت  روما  رد  و  دـشاب ، یم  ریذـپ  تیبرت  ناـسنا  و  تسا ، نکمم  تیبرت  میتسناد  هکنآ  زا  سپ 
ُرْکِْفلاَو ٌةَدَّدَُـجم ، ٌلَلُح  ُباَدْآلاَو  ٌۀَـمیِرَک ، ٌۀـَثاَرِو  ُْملِْعلَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا ، يرورـض  يزاسدوخ  تیبرت و  ياـه  شزرا 

، ینارون یمالک  رد  و  (. 1 .() تسا یتنیز  رخاف و  سابل  یقالخا ، دنمـشزرا  بادآ  تیبرت و  تسا و  یئاهب  نارگ  ثاریم  ملع ، . ) ٌۀَِیفاَص ٌةآِْرم 
َریِهَظ َالَو  ِبَدَأـْلاَک ؛ َثاَریِم  اـَلَو  ِلـْهَْجلاَک ؛ َْرقَف  اـَلَو  ِلـْقَْعلاَک ؛ یَنِغ  اـَل  هک : دـیامرف  یم  حرطم  هنوگنیا  ار  تیبرت  زا  يرگید  دنمـشزرا  هولج 

(. 2 .() دوب دـهاوخن  تیبرت  بدا و  نوچ  یثاریم  چـیه  دـشاب و  یمن  لهج  نوچ  يرقف  چـیه  تسین و  لقع  نوچ  یتورث  چـیه  . ) ِةَرَواَشُْملاَک
یکجارک دئاوفلا ص 288 : زنک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 5  ***** 

نایح وبا  جۀسناؤملاو 2 ص 31 : عاتما  - 3 ه ) يافوتم 588   ) يدمآ ص 40 و 144 : مـکحلا ص 246 و ج 1  ررغ  - 2 ه ) يافوتم 449  )
-6 يافوتم 255 ه )  ) ظحاج نییبتلاو ج 2 ص 97 : نایبلا  - 5 يافوتم 355 ه )  ) یلح رهطم  نبا  ۀیوقلا : ددع  - 4 يافوتم 380 ه )  ) يدیحوت

نیا هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 54  يافوتم 413 ه .)  ) دیفم خیش  یلامأ ج 1 ص 113 : باتک 
يافوتم  ) ینیلک یفاک ج1 ص26 ح25 : لوصا  - 2 يافوتم 380 ه )  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 201 و 89 و 94 : فحت  - 1 تسا : حرش 
يافوتم  ) یعاضق یضاق  لّوالا : بابلا  مکحلا ص17  ملاعم  روتسد  - 4 يافوتم 381 ه )  ) قودص خیش  یلامأ ص 193 : باتک  - 3 ه )  328

(. يافوتم 588 ه  ) يدمآ ج 4 ص 52 : مکحلا ص 289 /  ررغ  - 5 454 ه )

تیبرت يرادفده 

اب هتـشاد و  لوبق  ار  نآ  نوماریپ  ثحابم  دنا و  هتفریذپ  اه  بتکم  زا  يرایـسب  ار  هعماج  يرورپ  زاب  يزاسدوخ و  ترورـض  تیبرت و  ناکما 
دهد یم  هولج  زاتمم  یتیبرت  بتاکم  رگید  ربارب  رد  ار  مالـسا  هک  هچنآ  دننک . یم  یگنهامه  نالعا  یهلا ، یتیبرت ، بتاکم  رگید  مالـسا و 

تاـیح موادـت  و  یناـسنا ، یگدـنز  يارب  ار  نآ  ترورـض  تیبرت و  یّلک  لوصا  يرایـسب  تسا . تیبرت » يرادـفده   » و ناـسنا » يرادـفده  »
يارب ارچ  میزاس ؟ راومه  ار  يزاسدوخ  ناوارف  جـنر  تالکـشم و  ارچ  مینک ؟ تیبرت  ار  دوخ  ارچ  دنـسرپ : یم  اـّما  دـنراد ، رواـب  یعاـمتجا 
يور یگدـنزاس  تیبرت و  هب  یلماـکت  فادـها  مادـک  هچ و  يارب  و  میرذـگب ؟ اـه  یـشوخ  اـه و  تذـل  زا  ندرک  تـیبرت  ندـش و  تـیبرت 
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تمایق يوس  هب  رـشب  یلماکت  تکرح  و  ار ، ناسنا  يرادفده  و  دنریذپن ، ار  هغالبلا  جهن  نآرق و  يداقتعا  ینابم  ات  تسا  یهیدب  و  میروایب ؟
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا ، یئارجا  هناوتـشپ  نودب  یتیبرت ، ماکحا  تارّرقم و  تیبرت و  دننکن ، رواب  ار  نادیواج  تشهب  و 

هاگآ ادخ  ناگدنب  يا   ) ُماَوِْقلاَو ُماَمِّزلا  اَهَّنِإَف  ِهَّللا ، يَْوقَِتب  ِهَّللا ، َداَبِع  ْمُکیِـصوُأ ، ًالَمَه ، ْمُْکلِـسُْری  َْملَو  ًاثَبَع  ْمُکُْقلْخَی  َْمل  ُهَّنَأ  ِهَّللا ، َداَبِع  اوُمَلْعاَو ،
يوقت و هب  ار  امش  ادخ  ناگدنب  يا  تسا ... هتشاذگن  تسرپرس  نودب  نادرگرـس و  دیرفاین و  هدوهیب  فده و  یب  ار  امـش  دنوادخ  دیـشاب ،

ناگدز هافر  هاـگنآ  و  (. 1 (.) دراد یگتـسب  يوقت  هب  هنادنمتداعـس  یگدـنز  ماوق  اه و  تدابع  ماـمز  هک  منک  یم  شرافـس  يراد  نتـشیوخ 
ایآ  ) اَهُفَلَع اَهُّمَه  ِۀَـطُوبْرَْملا ، ِۀَـمیِهَْبلاَک  ِتاَبِّیَّطلا ، ُلْکَأ  ِینَلَغْـشَِیل  ُْتِقلُخ  اَمَف  دـیامرف : یم  هدرک ، شهوکن  ار  هدرک  مُگ  فدـه  هراب و  مکش 

ار یلماکت  فده  سپس  (. 2 ().؟ دشاب ندروخ  ندیرچ و  فلع و  وا  تمه  مامت  هک  ياورپ  ناویح  دننامه  ما  هدـش  هدـیرفآ  هدوهیب  ثبع و 
تامحز و دوخ و  سپ  درادن  تشهب  زج  یئاهب  امش  ناج  هک  دینادب  . ) اَِهب اَّلِإ  اَهوُعِیبَت  اَلَف  َۀَّنَْجلا ، اَّلِإ  ٌنَمَث  ْمُکِـسُْفنَِأل  َْسَیل  دیامرف : یم  حرطم 

َیلِإ َقاَتْـشا  ِنَمَف  هک : دـهد  یم  رّکذـت  يزاسدوخ  تیبرت و  تالکـشم  لّمحت  يارب  و  (. 3 .() دیـشورفن نآ  زا  رتمک  هب  ار  دوخ  ياه  شـالت 
تشهب قایتشا  تسا و  تکرح  رد  نادیواج  تایح  يوس  هب  هک  یـسک   ) ِتاَمَّرَحُمْلا َبَنَتْجا  ِراَّنلا  َنِم  َقَفْـشَأ  ْنَمَو  ِتاَوَهَّشلا ؛ ِنَع  اَلَـس  ِۀَّنَْجلا 

یم يرود  اـه  يدـب  تاـمّرحم و  زا  تسا  كاـنمیب  مّنهج  شتآ  زا  هک  سک  نآ  دـنک و  یم  زیهرپ  شکرـس  تـالیامت  تاوهـش و  زا  دراد 
: دومرف هک  دنک  یم  یفّرعم  تیبرت  دنمـشزرا  فدـه  ار  ترخآ  ایند و  تیقفوم  لامک و  تداعـس و  يرگید ، ینارون  مالک  رد  و  (. 4 (.) دنک

تـشک هرهب و  نادنزرف  لاوما و  تورث و  ، ) ٍماَْوقَِأل َیلاَعَت  ُهَّللا  اَمُهُعَمْجَی  ْدَقَو  ِةَرِخْآلا ، ُثْرَح  َحـِلاَّصلا  َلَمَْعلاَو  اَْینُّدـلا ، ُثْرَح  َنِینَْبلاو  َلاَْملا  َّنِإ 
دنمشزرا فده  یتقو  (. 5 (.) دشخب یم  دارفا  هب  ار  ود  ره  نیا  دنوادخ  یهاگ  تسا و  ترخآ  هرهب  تعارز و  حـلاص ، لمع  دـنناهج و  نیا 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تساوران ، ود  نیا  زا  مادک  ره  هب  تبـسن  یتسـس  یهاتوک و  سپ  دـش  ترخآ  ایند و  تداعـس  ناسنا ، تقلخ 
دوخ هدنیآ  هاگلزنم  یتشهب و  نادیواج  یگدنز   ) َكاَْینُِدب َکَتَرِخآ  ِْعبَت  َالَو  َكاَْوثَم ، ِْحلْصَأَف  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف 

زا یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 4/195  (. ***** 6 (.) شورفم رذگ  دوز  يایند  هب  ار  ترخآ  نک و  حالـصا  ار 
راونالا ج 7 ص 115 ح50 ب5: راحب  - 2 يافوتم 573 ه )  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 281 : جاهنم  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا 
يافوتم 328  ) ینیلک یفاک ج 1 ص 138 : لوصا  - 4 يافوتم 588 ه )  ) يدمآ مکحلا ج 5 ص 103 : ررغ  - 3 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم
حئارج ج2 ص542 ح2 جئارخلا و  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 15/45  ه .)
راربالا ج3 عیبر  - 3 ه ) يافوتم 588   ) بوشآ رهـش  نبا  بقانم ج 2 ص 101 : باـتک  - 2 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار نیدـلا  بطق  : 2 لصف
-5 ه ) يافوتم 508   ) يروباـشین لاـّتف  نبا  نیظعاوـلا ص 127 : ۀـضور  - 4 ه ) ياـفوتم 538   ) یلزتعم يرـشخمز  ب44 : ح215  ص241 

نیا هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 456  يافوتم 338 ه .) ) یکلام ربلادبع  باعیتسا ج 2 ص 21 :
-3 ه ) يافوتم 588   ) يدمآ مکحلا ج2 ص59 و331 : ررغ  - 2 ه ) يافوتم 518   ) ینادیم لاـثمالا ج 2 ص 453 : عمجم  - 1 تسا : حرش 
راونالاراحب ج70 - 5 يافوتم 588 ه )  ) يدمآ مکحلا ج 5 ص 81 : ررغ  - 4 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 430 : جاهنم 

نیا هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  تمکح 2/31  يافوتم 1110ه .)  ) یسلجم ص133 ح136 ب122 :
يافوتم 255  ) ظحاج نامثع  وبا  نییبتلاو ج2 ص148 : نایبلا  - 2 يافوتم 276 ه )  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 2 ص 329 : نویع  - 1 تسا : حرش 
يافوتم 346 ه)  ) يدوعسم بهذلا ج2 ص419 : جورم  - 4 يافوتم 255 ه )  ) ظحاج نامثع  وبا  دادـضا ص 132 : نساحم و  باتک  - 3 ه )
(. يافوتم 292 ه  ) یبوقعی ج2 ص208 : حضاو ) نبا   ) یبوقعی خیرات  - 6 يافوتم 569 ه )  ) یعفاش یقهیب  يواسم ص 358 : نساـحم و  - 5

یفاـک ج2 ص294ح5و154 لوصا  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مـجعم  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 5/23 
نیفص ص10: باتک  - 3 يافوتم 328 ه )  ) یکلام هبر  دبع  نبا  هریشعلا : لضف  دیرفلادقع ج2 ص183  - 2 يافوتم 328 ه )  ) ینیلک ح19 :

يرشخمز 5 ص89 : جو راربالا ج3 ص146  عیبر  - 5 يافوتم 292 ه )  ) حضاو نبا  خیرات ج2 ص207 : - 4 يافوتم 202 ه )  ) محازم نبرصن 
(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 13/31  يافوتم 538 ه .)  ) یلزتعم
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تیبرت لماوع  تخانش 

هراشا

شقن هک  دش ، بذج  اهنآ  يوس  هب  تیوقت و  ار  اهنآ  تخانش و  ار  یتیبرت  لماوع  دیاب  تیبرت ، هلئـسم  یتامدقم  ثحابم  اب  یئانـشآ  زا  سپ 
. دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ثحب  زا  تمسق  نیا  رد  دراد . هعماج  درف و  یگدنزاس  تیبرت و  رد  هدننک  نییعت 

ردام ردپ و  شقن 

هک دراد ، اه  لد  يزاسزاب  يزاس و  دوخ  رد  یّمهم  شقن  یگداوناخ ، یگدـنز  دـشاب ، یم  هداوناخ  هناخ و  يدرف ، ره  نیزاغآ  هاگـشزومآ 
يرکف ياه  یگدولآ  فارحنا و  یساسا  لماع  مه  و  دنـشاب ، نادنزرف  قّفوم  قیال و  ّیبرم  دنناوت  یم  مه  هداوناخ  دارفا  رگید  ردام و  ردپ و 
ُهَمِّلَُعیَو َُهبَدَأ ، َنِّسَُحیَو  ُهَمْـسا ، َنِّسَُحی  ْنَأ  ِدـِلاَْولا  یَلَع  ِدـَلَْولا  ُّقَحَو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هطبار  نیا  رد  هک  دـندرگ ، ناـکدوک 

(. 1 (.) دهد شمیلعت  نآرق  دیامن و  تیبرت  بوخ  ار  وا  دنک و  باختنا  کین  مان  كدوک  يارب  هک  تسا  نآ  ردـپ  رب  دـنزرف  ّقح  و  . ) َنآْرُْقلا
ببـس ناردـپ  نایم  یتسود   ) ِءاَْنبَْألا َْنَیب  ٌۀـَباَرَق  ِءاـَبْآلا  ُةَّدَوَم  هک : دـیامرف  یم  هراـشا  نادـنزرف  ناردـپ و  یعاـمتجا  طـباور  ریثأـت  هب  سپـس  و 

ناردام لماش  رکذلا  قوف  ّتیلوئـسم  اّما  دش  حرطم  ناردپ  ردپ و  مان  هدـش  دای  دروم  رد 2  هچرگ  (. 2 (.) تسا نادنزرف  نایم  يدنواشیوخ 
تارضاحم - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مـجعم  هغـالبلا  جـهن  تـمکح 399  دوـش ***** . یم  زین 

باتک - 3 ه ) يافوتم 424  ) نیـسحلا نب  ییحی  بلاطملا ص 307 : ریـسیت  - 2 ه ) يافوتم 513   ) یناهفـصا بغار  ص 157 : ءاـبدالا ج 1 
لبنح نب  دمحا  دنسم  - 5 يافوتم 381ه )  ) قودص هیقفلا ج4 ص372 ح5762 : هرضحیال  نم  - 4 ه ) يافوتم 424   ) بلاطوبا دیس  یلامأ :
حرـش نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 308  يافوتم 241ه .)  ) لبنح نب  دـمحا  ج6 ص429 :

يافوتم 573  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 382 : جاهنم  - 2 يافوتم 652 ه )  ) یعفاش هحلط  نبا  لوؤسلا ج 1 ص 162 : بلاطم  - 1 تسا :
-5 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم راونالا ج71 ص264 ب16 ح2 : راحب  - 4 يافوتم 679 ه )  ) ینارحب مثیم ج 5 ص 397 : نبا  حرـش  - 3 ه )

(. يافوتم 276ه  ) یفنح هبیتق  نبا  رابخالا ج3 ص90 : نویع 

هداوناخ شقن 

ماما ور  نیا  زا  دـنریذپ . یم  گنر  و  دـنریگ ، یم  وگلا  هداوناخ  ءاضعا  زا  ناکدوک  نادـنزرف و  هک  تسا ، یتیبرت  لماوع  زا  یکی  هداوناخ ،
هب باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـینک . رارقرب  هناتـسود  طباور  حـلاص ، بوخ و  ياه  هداوناخ  اب  هک  دـنک  یم  شرافـس  مالـسلا  هیلع  یلع 
اب دارفا  اب  ار  دوخ  طباور   ) ِۀَنَـسَْحلا ِِقباوَّسلا  َو  ِۀَِـحلاَّصلا  ِتاَتُوُیْبلا  ِلْهَأ  َو  ِباسْحَءْالا  َو  ِتاءورُْملا  يِوَذـِب  ْقِْصلأ  َُّمث  دـیامرف : یم  رتشا  کلام 

هداوناخ . » دـنک یم  یفّرعم  ار  هنومن  هداوناـخ  نیرتهب  هاـگنآ  (. 1 .() زاس رارقرب  هقباس  شوخ  حـلاص و  ياه  نادـناخ  لیـصا و  تّیـصخش و 
ام دزن  روما  یئانشور  شناد و  ياهرد   ) ْرمَءْالا ُءأیِضَو  ِمَکِْحلا  ُباْوبَأ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انَْدنِع  َو  دومرف : هک  ملسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هک ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  هماـن 52/53  (. ***** 2 .() تسا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هداوناخ  تیب ) لها  )

مالسالا ج 1 ص 350: مئاعد  - 2 يافوتم 380 ه )  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 126 : فحت  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب 
يافوتم  ) یشاجن یشاجن ص 7 : تسرهف  - 4 يافوتم 732 ه )  ) یعفاش يریون  برالا ج 6 ص 19 : ۀیاهن  - 3 يافوتم 363 ه )  ) نامعن یضاق 

سیق ص نب  میلـس  باتک  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  هـبطخ 1/120  450 ه .)
ۀعاربلا ج 2 جاهنم  - 3 يافوتم 588 ه )  ) يدمآ مکحلا ص 81 و 82 : ررغ  - 2 مالسلا ) هیلع  داجس  ماما  باحصا  زا   ) سیق نب  میلـس  : 142
مکحلا ج2 ص269 ررغ  - 5 يافوتم 656 ه )  ) دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ج 7 ص 291 : جهن  حرـش  - 4 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار ص 16 :
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(. يافوتم 588 ه  ) يدمآ و338 و340 :

راگزومآ داتسا و 

رتشا کلام  هب  یملع ، تاسلج  ریگمـشچ  ریثأت  يرورـض و  مولع  نادنمـشناد  راگزومآ و  هدـنزرا  شقن  هب  هّجوت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
هب دایز  دـیتاسا  نادنمـشناد و  سرد  تاسلج  رد   ) َكِدِالب َْرمَأ  ِْهیَلَع  َحَلَـص  ام  ِتِیْبثَت  یف  ِءامَکُْحلا  َۀَـشَقانُم  َو  ِءاـمَلُْعلا  َۀَـسَرادُم  ِْرثْکَأَو  دومرف :

ترضح (. 1 .() دـنک یم  حالـصا  ار  تروشک  عضو  هک  زادرپب  یـسرّرب  ثحب و  هب  رایـسب  زین  نادنمـشیدنا  ءاـمکح و  اـب  نیـشنب و  وگتفگ 
یم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوـخ ، یهلا  راـگزومآ  هب  ناـسنا  تیبرت  رد  داتـسا  شقن  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

َعابِّتا ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََـقلَو  دراد : یم  نایب  نینچ  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ياه  شزومآ  شزرا  تّیمها و  و  دزادرپ ،
ادـخ لوسر  مراگزومآ  لابندـب  يا  هیاـس  نوچ  مه  نم  . ) ِِهب ِءادـِْتقِْإلِاب  ِینُُرمْأَـی  َو  ًاـمَلَع  ِِهقـالْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُـک  ِیف  یل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ  ََرثَأ  َلیِـصَْفلا 

هب هک  داد  یم  نامرف  ارم  تخاس و  یم  راکـشآ  نم  يارب  ار  کین  قالخا  زا  يا  هزاـت  هتگن  زور  ره  ربماـیپ  گرزب  نآ  مدرک و  یم  تکرح 
مجعم هغالبلا  جهن  هبطخ 120/192  هتـشذگ .) كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 40/53  (. ***** 2 .() میامن ادتقا  وا 
عورف - 2 ه ) يافوتم 664   ) سوواط نب  دیـس  نیقیلا ص 196 : باـتک  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هـک  فـّلؤم ، سرهفملا 

عیبر - 4 يافوتم 381 ه )  ) قودص خیش  هیقفلا ج 1 ص 152 : هرضحیال  نم  - 3 يافوتم 328 ه )  ) ینیلک 201 ح2 : یلا یفاک ج4 ص198 
(. يافوتم 450 ه  ) يدروام ةوبنلا ص 97 : مالعا  - 5 يافوتم 538 ه )  ) یلزتعم يرشخمز  5 ص175 : جو 333 ج1  صراربالا

یگدنز طیحم  هعماج و 

هب ار  مزال  ّتقد  دیاب  یعامتجا » طیحم   » یگدـنز و ناکم  باختنا  رد  هک  تسا  ناسنا  یگدـنز ،» طیحم   » و هعماج »  » ِتیبرت لماوع  زا  یکی 
َلِزاَنَم ْرَذْحاَو  َنیِِملْـسُْملا ، ُعاَمِج  اَهَّنِإَف  َماَظِْعلا  َراَْصمَْألا  ِنُکْـساَو  دیامرف : یم  بوخ  هعماج  باختنا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دروآ . لمع 
هعماج طیحم و  زا  نیزگ و  نکـسم  تسا  ناناملـسم  عامتجا  زکرم  هک  یگرزب  ياهرهـش  رد  . ) ِهَّللا ِۀَعاَط  یَلَع  ِناَوْعَْألا  َۀَِّلقَو  ِءاَفَْجلاَو  ِۀَْـلفَْغلا 

هب هّجوت  اب  هاگنآ  (. 1 .() زیهرپب دـنوش  یم  تفای  رتمک  اهاجنآ  رد  ادـخ  عیطم  نارای  دنتـسه و  اجنآ  رد  يراک  متـس  تلفغ و  لها  هک  ییاه 
َنِم اَُهبَْرقَأ  ًۀـَبُْرت : ِهَّللا  ِداَِلب  ُنَْتنَأ  ْمُکُداَِلب  دـیامرف : یم  هرـصب  مدرم  هب  ناسنا  تاّیحور  رد  یگدـنز  طیحم  هعماـج و  ییاـیفارغج  لـماوع  شقن 

(. 2 .() دـیرترود نامـسآ  زا  تسا و  رت  کیدزن  بآ  هب  اـج  همه  زا  تساـهکاخ  نیرت  نّفعتم  امـش  نیمزرـس  ، ) ِءاَـمَّسلا َنِم  اَهُدَْـعبَأَو  ِءاَْـملا ،
ج 4 ص مکحلا ص 76 /  ررغ  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 969  ***** 

یسلجم راونالا ج33 ص508 ح707 : راحب  - 3 يافوتم 679 ه ) ) ینارحب مثیم ج 5 ص 221 : نبا  حرش  - 2 يافوتم 588 ه )  ) يدمآ : 218
هک ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 5/13  يافوتم 573 ه .)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 238 : جاهنم  - 4 ه ) يافوتم 1110  )

ص 368: بهذـلا ج 2  جورم  - 2 ه ) ياـفوتم 282   ) یفنح يرونید  لاوطلا ص 151 : راـبخا  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب 
هبر دبع  نبا  دیرفلادقع ج 4 ص 146 : - 4 يافوتم 276 ه )  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 1 ص 217 و 216 : نویع  - 3 يافوتم 346 ه )  ) يدوعسم

(. يافوتم 1110ه  ) یسلجم : 245 صو راونالاراحب ج32 ص236 ح189  - 5 يافوتم 328 ه )  ) یکلام

ناتسود

َْتناَک ًۀَنَسَح  َۀَحیِصَّنلا ، َكاَخَأ  ْضَْحماَو  دیامرف : یم  رگیدکی  رد  ناتسود »  » ساّسح رایسب  یتیبرت  شقن  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هاگنآ و  (. 1 .() هدننک تحاران  خلت و  ای  دـشاب  وکین  نیریـش و  زاس ، هدامآ  دوخ  تسود  يارب  ار  تا  هناصلاخ  تحیـصن  هشیمه  ، ) ًۀَـحِیبَق َْوأ 

َكَّرُـضَیَف َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدـیُری  ُهَّنِاَف  ِقَمْحَءْالا  َۀَـقَداصُْملاَو  َكاِّیا  دـننام : نک ، يرود  اهنآ  زا  شابن و  تسود  دارفا  نیا  اب  هک  دـهد  یم  رادـشه 
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لام لیخب و  ياه  ناسنا  زا  يرود  يارب  و  (. 2 .() دناسر یم  نایز  اّما  دنک ، تعفنم  وت  هب  دهاوخ  یم  هک  قمحا ، اب  یتسود  زا  شاب  رذـحرب  )
نیرتدـیدش ماگنه  هب  اریز  زیهرپب  لیخب  اب  یتسود  زا   ) ِْهَیلِإ ُنُوکَت  اَم  َجَوْحَأ  َْکنَع  ُدـُعْقَی  ُهَّنِاَف  ِلیخَْبلا  َۀَـقَداَصُم  َو  َكاِّیا  دـیامرف : یم  تسرپ 

َو َكاِّیا  َو  هک : دهد  یم  دومنهر  دساف  ياه  ناسنا  درط  رد  هعفاد »  » ترورض هب  تبـسن  و  (. 3 .() دیوگ یم  كرت  ار  وت  يدنمزاین  تجاح و 
يارب و  (. 4 .() دـشورف یم  یمک  زیچ  هب  ار  وت  هک  راگتیانج  دـساف و  ناسنا  اب  یتسود  زا  شاب  رذـحرب   ) ِۀَـقاَّتلِاب َکُعیبَی  ُهَّنِاَف  ِرِجاْفلا  َۀَـقَداصُم 

زا شاب  رذـحرب   ) بیِرَْقلا َْکیَلَع  ُدِّعَُبی  َو  َدـیِعَْبلا  َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِبارَّسلاَـک  ُهَّنِاَـف  ِباّذَْـکلا  َۀَـقَداصُم  َو  َكاـِّیا  دـیامرف : یم  ناـیوگ  غورد  عفد 
زا سپ  هاـگنآ  و  (. 5 .() دـهد یم  هولج  رود  ار  کیدزن  کـیدزن و  وت  رظن  رد  ار  رود  تسا ، بارـس  دـننام  وا  هکارچ  وگعورد ، اـب  یتسود 

ِْنبَت ِّرَّشلا  َلْهَأ  ِْنیَابَو  ْمُْهنِم ، ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلْهَأ  ْنِراَق  دـیامرف : یم  نایب  ار  حـلاص  ناتـسود  باختنا  راـیعم  یتسود ، نیغورد  ياـهوگلا  یفّرعم 
همان (. ***** 6 .() یـشاب رانکرب  اهنآ  را  ات  نک  يرود  يدب  رـش و  لها  زا  دـش و  یهاوخ  نانآ  زا  هک  شاب  کیدزن  ناراکوکین  هب   ) ْمُْهنَع

دانـسا زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 38  هتـشذگ .) كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن   100/31
یضاق لّوا : باب  مکحلا ص20  ملاعم  روتسد  - 2 يافوتم 255 ه )  ) ظحاج ظحاج ص 40 : هدیزگرب  هملک  دص  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ 

قشمد ج3 ص281 و287 و368 و290: خیرات  - 4 ه ) يافوتم 584   ) ذقنم نب  ۀـماسا  بابللا ص 11 : باتک  - 3 ه ) يافوتم 454   ) یعاضق
هغالبلا جهن  تمکح 38  هتـشذگ .) كرادـم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  تـمکح 38  يافوتم 571 ه .)  ) یعفاـش رکاـسع  نبا 

جهن هماـن 92/31  هتـشذگ .) كرادـم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  تمکح 38  هتـشذگ .) كرادـم   ) فـّلؤم سرهفملا  مجعم 
(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا 

هعماج ناگدننک  تحیصن  ءاملع و 

نوچ و  دـننامب ، توافت  یب  دـنناوت  یمن  یتشز  اه و  یجک  ربارب  رد  هک  دنتـسه  يزوسلد  كاپ و  ياه  ناسنا  دّـهعتم ، نادنمـشناد  ءاملع و 
نانآ هب  دیاب  هک  دـنیآ  یم  رامـش  هب  تیبرت  ّمهم  لماوع  زا  ور  نیا  زا  دـنیاشگ ، یم  زردـنا  دـنپ و  هب  بل  هاوخریخ ، یتسود  نابرهم و  ردـپ 

ِحِصاَّنلا َۀَیِصْعَم  َّنِإَف  دوب . دهاوخ  ام  راظتنا  رد  اه  ینامیشپ  اه و  یخلت  تروصنیا  ریغ  رد  درپس . ناشنانخس  هب  لد  شوگ  تشاذگ و  مارتحا 
ینامیشپ ثعاب  هبرجت ، اب  اناد و  داتسا  نابرهم ، هدننک  تحیصن  روتسد  زا  ینامرفان   ) َۀَماَدَّنلا ُبِقُْعتَو  َةَرْسَْحلا ، ُثِرُوت  ِبِّرَجُمْلا  ِِملاَْعلا  ِقیِفَّشلا 

: تسا حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 2/35  (. ***** 1 .() دش دهاوخ  راوگان  هودنا  و 
یعفاش يربط  لاس 37 :( ثداوح   ) يربط ج3 ص116 خـیرات  - 2 ه ) يافوتم 279   ) يرذـالب فارـشالا ص 365 ج2 ح436 : باسنأ  - 1
نبرصن دیدحلا ج2 ص259 : یبا  لقنب  نیفص  باتک  - 4 يافوتم 276 ه )  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلا ج1 ص148 : ۀمامالا و  - 3 ه ) يافوتم 310  )

(. يافوتم 654 ه  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص103/99 : ةرکذت  - 5 يافوتم 202 ه )  ) محازم

يربهر تموکح و 

هب همه  تسا ، حرطم  تیبرت  ياهوگلا  زا  یکی  ناونع  هب  مه  و  دراد ، ار  هعماج  درف و  تیبرت  تیلوئـسم  مه  هعماج ، ربهر  یمالـسا و  مکاح 
ُۀَْحیِـصَّنلاَف َّیَلَع  ْمُکُّقَح  اَّمَأَـف  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هـک  دـننک . یم  تعاـطا  ربـهر  نـیمارف  تاروتـسد و  زا  دـنا و  هـتخود  رظن  وا 

هک تسا  نآ  نم  رب  امـش  قح  اما  تسا  یّقح  یمالـسا  مکاح  نم  رب  ار  مدرم  امـش  . ) اوُمَْلعَت امیَک  ْمُُکبیِدَْأتَو  اُولَهَْجت ، ْالیَک  ْمُکُمِیْلعَتَو  ... ْمَُکل
تیبرت دـیریگ و  ارف  اـت  منک  تیبرت  ار  امـش  دـیبای و  تاـجن  یناداـن  لـهج و  زا  اـت  مهد  میلعت  ار  امـش  مزرون و  غیرد  امـش  یهاوـخریخ  زا 

یهاـبت و هب  ار  هعماـج  درف و  هک  دریگ ، رارق  نـالهاان  ناـقیالان و  تسد  هب  هعماـج  يربـهر  دـنراذگن  هک  دـهد  یم  رادـشه  و  (. 1 .() دیوش
اَهُؤاَهَفُـس ِۀَّمُْألا  ِهِذه  َْرمَأ  َِیلَی  ْنَأ  یَـسآ  ِینَّنَِکلَو  دومرف : هک  تسا . دنبیاپ  تخـس  ّتیلوئـسم ، يرادـیب و  نیا  هب  دوخ  دـنناشک و  یم  يدوبان 
ناراکبان نادرخ و  یب  تسد  هب  تّما  تموکح  یتسرپرـس  هک  مکانهودنا  نیا  زا  نم  یلو   ) ًالَوَخ ُهَداَبِعَو  ًالَوُد ، ِهَّللا  َلاَم  اوُذِـخَّتَیَف  اَهُراَُّجفَو ،

یتیبرت ثحابم  و  (ع ) یلع زا 74ماما  هحفص 20 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


جهن هبطخ 9/34  (. ***** 2 .() دنزاس دوخ  هدرب  ار  اهنآ  دنیامن و  بلـس  ار  ادـخ  ناگدـنب  يدازآ  دـننک و  تراغ  ار  لاملا  تیب  هک  دـتفا 
یعفاش يربط  3 ص124 : جو يربط ج6 ص51  خـیرات  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغـالبلا 

يافوتم 279  ) يرذالب فارشالا ج 1 ص 199 : باسنأ  - 3 يافوتم 276 ه )  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلا ج 1 ص 150 : ۀمامالا  - 2 يافوتم 310 ه ) )
یفنح يزوـج  نبا  ةرکذـت ص101 : باتک  - 5 ه ) يافوتم 413   ) یضر دیس  داتـسا  دیفم  خیـش  م18 ح6 : سلاجم ص146  باـتک  - 4 ه )

ۀسایسلاو ج1 ۀمامالا  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 9/62  ه .) يافوتم 654  )
دشرتسملا ص401 و409: - 3 ه ) يافوتم 283   ) یفقث لـاله  نبا  تاراغلا ج 1 ص 302 : - 2 ه ) يافوتم 276   ) ۀـبیتق نبا  ص154 و155 :

يافوتم  ) ینیلک لئاسر : - 5 ه ) يافوتم 664   ) سوواط نب  دیـس  ۀجحملا ص236-241-249 : فشک  - 4 ه ) يافوتم 310   ) یعفاـش يربط 
(. يافوتم 328 ه  ) یکلام هبر  دبع  نبا  دیرفلا ج 2 ص 135 : دقع  - 6 سوواط » نبا  دیس  لقن  قبط  ( » 328 ه

تیبرت قّفوم  ياهوگلا 

لوسر و  ادـخ ، ناربمایپ  ثحب ؛ زا  تمـسق  نیا  رد  هک  تسا  دوجوم  هغالبلا  جـهن  رد  يا  هدـنزرا  رایـسب  ثحب  قفوم  ياـهوگلا  نوماریپ  رد 
هب تبسن  دنک . یم  یفّرعم  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  و  ناراگزیهرپ ، يامیس  و  ربمایپ ، گرزب  نآ  نارای  باحصا و  و  مالسا ، یمارگ 

ِِهُبتُِکب ُقیِدْـصَّتلاَو  ِِهلُـسُِرل ، ُعاَـبِّتِْإلا  َنوُـکَی  ْنَأ  َداَرَأ  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِـکلَو  دـیامرف : یم  نآ  یتـیبرت  شقن  یهلا و  ناربماـیپ  زا  يوریپ  تعاـطا و 
ارف شوـگ  اـهنآ  تاروتــسد  هـب  دـننک و  قیدـصت  ار  ناـنآ  ياـهباتک  دـشاب و  شناربماـیپ  زا  مدرم  يوریپ  هـک  تـسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  )

، ِةَوْسُْألا ِیف  ََکل  ٍفاَک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناَک  ْدََقلَو  دـهد : یم  حرـش  هنوگنیا  ار  ادـخ  لوسر  یتیبرت  شقن  و  (. 1 .() دنهد
یهد و رارق  شیوخ  قشمرـس  ار  ادخ  لوسر  یگدنز  شور  هک  تسا  یفاک   ) اَهیِواَسَمَو اَهیِزاَخَم  ِةَْرثَکَو  اَِهْبیَعَو ، اَْینُّدـلا  ِّمَذ  یَلَع  ََکل  ٌلِیلَدَو 
موصعم و ناماما  هب  هاگنآ  و  (. 2 .() دشاب یم  نآ  ياه  يدـب  اه و  یئاوسر  ایند و  نداد  ناشن  شزرا  یب  رد  وت  قشمرـس  امنهار و  نیرتهب  وا 

ْنِم ْمُکوُجِرُْخی  ْنَلَف  ْمُهََرثَأ ، اوُِعبَّتاَو  ْمُهَتْمَـس ، اُومَْزلاَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظنا  دیامرف : یم  دزادرپ و  یم  مالـسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها 
ياج هب  مدـق  دـیوشن و  فرحنم  دـنراد  یمرب  ماگ  اـهنآ  هک  تمـس  نآ  زا  دـیرگنب ، ربماـیپ  تیب  لـها  هب   ) ًيدَر ِیف  ْمُکوُدـیُِعی  َْنلَو  يًدُـه ،
هبطخ (. ***** 3 .() دـننادرگ یمن  زاب  تکاله  یتسپ و  هب  دـنرب و  یمن  نوریب  تیادـه  هداج  زا  ار  امـش  زگره  اـهنآ  دـیراذگب  ناشمدـق 
دانسا زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 14/160  هتشذگ .) كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن   51/192

نبا ص 109 : ۀـعاربلا ج 2  جاهنم  - 2 ه ) يافوتم 538   ) یلزتعم يرـشخمز  راربـالا ج5 ص342 ح87 : عیبر  - 1 تسا : حرـش  نیا  هـب  نآ 
لاثمالا ج 2 ص 3: عمجم  - 4 يافوتم 656 ه )  ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ج 9 ص 223 : جهن  حرـش  - 3 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار

هغالبلا جهن  هـبطخ 12/97  يافوتم 1110 ه .)  ) یـسلجم : 238 صو 14 ص15 جو راونالاراحب ج13 ص50  - 5 ه ) يافوتم 518   ) ینادـیم
ظحاج مالـسلا : هیلع  یلع  هبطخ  ص 53  نییبتلا ج 2  ناـیبلا و  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مـجعم 

يافوتم 290 ه)  ) یفنح يرونید  لاوطلا ص 211 : رابخا  - 3 يافوتم 276 ه )  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 2 ص 236 : نویع  - 2 يافوتم 255 ه ) )
(. يافوتم 283 ه  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج 2 ص474 و 475 و 476 : - 4

نآ زاس  ناسنا  میلاعت  نآرق و 

رد نآ  یتیبرت  شقن  هک  تسا  میرک  نآرق  تداعـس ، تقیقح و  هنـشت  يایند  يارب  یمالـسا و  عماوج  يارب  یتیبرت  هدـنزرا  لـماوع  زا  یکی 
ُّلُِضی َال  يِذَّلا  يِداَْهلاَو  ُّشُغَی ، َال  يِذَّلا  ُحِصاَّنلا  َوُه  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنَأ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا . هدش  حرطم  ناوارف  هغالبلا  جهن 

اَمَف هک : دهد  یم  همادا  و  (. 1 .() دنک یمن  هارمگ  هک  تسا  يا  هدننک  تیاده  و  دبیرف ، یمن  ار  ناسنا  هک  تسا  يا  هدـنهد  دـنپ  نآرق  نیا  )
تیاده رون  زا  ریذپب و  دـنک  یم  نایب  ادـخ  تافـص  زا  نآرق  هک  ار  هچنآ   ) ِِهتَیاَدِـه ِرُوِنب  ْء  یِـضَتْساَو  ِِهب  َّمَْتئاَف  ِِهتَفِـص  ْنِم  ِْهیَلَع  ُنآْرُْقلا  َکَّلَد 
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حرـش نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 7/176  (. ***** 2 .() يوش راگتـسر  ات  ریگ  هرهب  نآرق 
1 جو یفاـک ج2 ص443 ح1  لوصا  - 2 ه ) يافوتم 538   ) یلزتعم يرـشخمز  3 ص316 : جو و 130 راربـالا ج2 ص257  عیبر  - 1 تسا :
یلامأ ص209 باـتک  - 4 ه ) يافوتم 280   ) یقرب هثـالثلا : باـب  ب1 ح18  نساحم ص6  باـتک  - 3 ه ) ياــفوتم 328   ) ینیلک ص139 :

هغالبلا جهن  هبطخ 8/91  ه .) يافوتم 300   ) یشایع ص 262 : یشایع ج 2  ریـسفت  - 5 ه ) يافوتم 381   ) قودص خیـش  ح2 : سلجم 44 ) )
یکلام هبر  دـبع  نبا  2 ص406 : جو دیرفلا ج4 ص207  دـقع  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مـجعم 

ۀـکئالملا ص310 ح11: باب  راربـالا ج 1  عـیبر  - 3 ه ) يافوتم 381   ) قودـص خیـش  دـیحوت ص48 ح13 : باتک  - 2 ه ) يافوتم 328  )
سوواط نبدیس  مومهملا ص 56 : جرف  - 5 يافوتم 606ه ) ) یعفاـش ریثأ  نبا  ۀیاهنلا ج2 ص116 : - 4 ه ) يافوتم 538   ) یلزتعم يرـشخمز 

(. يافوتم 664 ه )

ناگیاسمه هیاسمه و 

رگیدـکی رب  یناوارف  یناسنا  یهلا ، قوقح  اهنت  هن  ناگیاسمه  دیـشخب ، موادـت  یعامتجا  یگدـنز  هب  دوش  یمن  ناگیاسمه  اب  طباور  نودـب 
ناگیاسمه باختنا  لزنم و  ندـیرخ  رد  دـیاب  هک  دـنیآ  یم  باسحب  تیبرت  یعامتجا  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  یتیبرت ، رظن  زا  هکلب  دـنراد 

يارب تکرح  زا  لبق  . ) ِراَّدـلا َْلبَق  ِراَْجلا  ِنَعَو  ِقیِرَّطلا ، َْلبَق  ِقِیفَّرلا  ِنَع  ْلَس  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دروآ . لمعب  ار  مزال  تقد 
مجعم هغالبلا  جهن  همان 115/31  (. ***** 1 .() نک قیقحت  لاوئس و  تا ، هیاسمه  هرابرد  لزنم  ندیرخ  زا  شیپ  ترفس و  مه  هرابرد  رفس 

(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا 

تاغیلبت

ظعو و لکـش  هب  یهاگ  هک  تسا ، یمالـسا  تاـغیلبت  اـه ، یتشز  زا  هدـنرادزاب  يورین  اـه و  شزرا  یفّرعم  تیبرت و  لـماوع  زا  رگید  یکی 
دارفا همه  رگا  دوش ، یم  حرطم  یمالـسا  هعماـج  رد  رکنم » زا  یهن   » و فورعم » هب  رما   » ناوـنع اـب  یناـمز  و  زردـنا ، تحیـصن و  اـی  هباـطخ 

َال دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دریذپ . یم  قّقحت  هعماج  درف و  تیبرت  دننک ، هّجوت  یعامتجا  ساّسح  لماع  نیا  هب  هعماج 
كرت ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  . ) ْمَُکل ُباَجَتُْسی  اَلَف  َنوُعْدَت  َُّمث  ْمُکُراَرِش ، ْمُْکیَلَع  یَّلَُویَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  اوُکُْرتَت 

هغالبلا جهن  همان 7/47  (. ***** 1 .() ددرگ یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچره  سپس  دندرگ ، یم  طلسم  امش  رب  نادساف  رارـشا و  هک  دینکن 
يافوتم  ) يدیز یناهفصا  جرفلاوبا  : 3 حذ نیبلاطلا ص52  لتاقم  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم 
يافوتم  ) یعفاش يربط  خیرات ج4 ص110 و113 : - 3 يافوتم 248 ه )  ) یناتسجس متاحوبا  ایاصو ص149 و150 : نورّمعم و  - 2 ه )  356

(. يافوتم 328 ه  ) ینیلک یفاک ج 7 ص 51-52 : عورف  - 5 يافوتم 329 ه )  ) یجاجز یلامأ ص 112 : باتک  - 4 310ه )

یعامتجا حیحص  بادآ  ننس و 

َالَو دیامرف : یم  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا . یلماکت  دنمشزرا  ننس  بادآ و  یعامتجا ، تیبرت  یتیبرت و  لماوع  زا  یکی 
ار یعامتجا  هدیدنسپ  ّتنس  بادآ و  زگره  . ) ُۀَّیِعَّرلا اَْهیَلَع  ْتَحَلَـصَو  ُۀَْفلُْألا ، اَِهب  ْتَعَمَتْجاَو  ِۀَّمُْألا ، ِهِذه  ُروُدُص  اَِهب  َلِمَع  ًۀَِحلاَص  ًۀَّنُـس  ْضُْقنَت 
نآ هلیـسو  هب  ّتیعر  روـما  هتفرگ و  تفلا  سنا و  اـهنآ  اـب  مالـسا  ّتلم  دـنا و  هدرک  لـمع  نآ  هب  تما  نیا  ناـیاوشیپ  هک  یبادآ  نـکن  درط 

(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 28/53  (. ***** 1 .() ددرگ یم  حالصا 

ناگتشذگ خیرات 
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درف و لد  ناج و  ناگتـشذگ ، نیریـش  خـلت و  خـیرات  یبایزرا  یـسررب و  هنوگچ  هک  دـندهاش  و  دـنراد ، لوبق  همه  ار  خـیرات  یتیبرت  شقن 
َنِم َکَْلبَق  َناَک  ْنَم  َباَصَأ  اَِمب  ُهْرِّکَذَو  َنیِـضاَْملا ، َراَـبْخَأ  ِْهیَلَع  ْضِرْعاَو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دزاـس . یم  نوگرگد  ار  هعماـج 

یتسردـب اـت  شاـب  شروآ  داـی  تسا  هدیـسر  ناگتـشذگ  رب  هک  ار  هـچنآ  اـمن و  هـضرع  تـبلق  رب  ار  ناگتـشذگ  راـبخا  خـیرات و   ) َنِیلَّوَأـْلا
(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 11/31  (. ***** 1 .() دشیدنایب

یهلا یمالسا ، بالقنا 

یئاهر مایق  تضهن و  تسا ، تیبرت  هدامآ  ياه  لد  راگزومآ  ّیبرم و  نیرت  هدـنزرا  نیرتهب و  تّما ، کی  قّفوم  تکرح  و  ماـیق ، بـالقنا و 
تداهش يروالد و  تعاجـش و  و  دیوش ، یم  ناسنا  اه  نویلیم  لد  زا  ار  اه  ینوبز  سرت و  دراد ، یعامتجا  تیبرت  رد  یـساسا  شقن  شخب ،

لد اه  نویلیم  ایآ  دنهد . یم  ناشن  ار  دوخ  ياه  يدیلپ  اه و  یتشز  و  دـندرگ ، یم  شیامزآ  همه  بالقنا ، رد  دزومآ ، یم  همه  هب  ار  یبلط 
همهنیا یتیبرت  لماع  مادـک  درک ؟ راکنا  دوش  یم  ار  تفرگ  یئادـخ  گـنر  و  دـش ، ضوع  اـم  یمالـسا  بـالقنا  رد  هک  يا  هداـمآ  ناـج  و 
تمعن تخادرپ ؟ اهزغم  داشرا  غیلبت و  هب  ناوت  یم  نامدازآ  روشک  همه  تعـسو  هب  سالک  مادک  رد  و  دراد ؟ یگدنزاس  بذـج و  تردـق 
دنزرف هب  ام  همه  مالس  دورد و  هک  دیآ  یم  رامشب  یتیبرت  لماوع  نیرتگرزب  زا  بالقنا ، تکرح  یهلا و  ياه  تمعن  نیرتگرزب  زا  بالقنا ،

داد ناماس  دوخ  يرگ  راثیا  ریبدت و  شالت و  اب  ار  یمالسا  بالقنا  هک  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  نیتسار 
َُّنَلبْرَُغَتلَو ًۀَـلَْبَلب ، َُّنلَْبلَُبَتل  ِّقَْحلِاب  ُهَثََعب  يِذَّلاَو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هطبار  نیا  رد  دز . یئادـخ  گنر  ار  لد  ناج و  اـه  نویلیم  و 

دیوش یم  شیامزآ  یتخس  هب  درک  ثوعبم  قحب  ار  ربمایپ  هک  یئادخ  هب  دنگوس   ) ْمُکَلَفْـسَأ ْمُکاَلْعَأَو  ْمُکاَلْعَأ ، ْمُُکلَفْـسَأ  َدوُعَی  یَّتَح  ًۀََلبْرَغ ...
اهنت یمدرم  یمومع و  شیامزآ  نیا  هک  دنراد  فارتعا  همه  (. 1 .() دریگ یم  رارق  الاب  نیئاپ ، نیئاپ و  الاب ، هکنانچنآ  دیدرگ ... یم  لابرغ  و 
نیا هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 3/16  دشاب ***** . یم  ریذپ  ناکما  سّدـقم  بالقنا  کی  رد 

يافوتم 588  ) يدمآ مکحلاررغ ج 2 ص 333 و 334 و 596 : - 2 يافوتم 255 ه )  ) ظحاج نییبتلا ج2 ص52 : نایبلا و  - 1 تسا : حرش 
-5 يافوتم 413 ه )  ) دیفم خیش  داشرالا ص 123 و 126 ج1 ص225 : - 4 يافوتم 606 ه ) ) یعفاش ریثأ  نبا  ۀیاهنلا ج 1 ص 132 : - 3 ه )

(. يافوتم 276 ه  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 2 ص 236 : نویع 

هعفاد هبذاج و  ترورض 

هراشا

هب شنیرفآ  زیگنا  تفگـش  ماظن  رـسارس  رد  هک  تسا  ریگارف  نشور و  تیعقاو  کی  عفد » بذـج و   » نوناـق هعفاد  هبذاـج و  یمومع  نوناـق 
زا هعفاد » هبذاج و   » ِلصا دراد . یتسه  تایح و  يابیز  ياـه  حرط  موادـت  تادوجوم و  شیادـیپ  رد  هدـننک  نییعت  شقن  دروخ و  یم  مشچ 

اه و لّکـشت  اه ، يراکمه  ساسا  هشیر و  هک  دراد  دوجو  یتسه  هّرذ  هّرذ ، ره  رد  و  یمّظنم ، متـسیس  ره  رد  يدوجوم و  ره  رد  یملع  رظن 
هدـیدپ نارازه  ام  فارطا  رد  رگا  میا ، هدـنز  ام  رگا  تساه . هدـیدپ  رد  يرورـض  ياه  یگنهاـمه  تدـحو و  نوگاـنوگ و  رـصانع  عّمجت 

تاـیح و رگا  و  تسا . گـنهامه  رود ، ياـه  ناـشکهک  ناـهیک و  تکرح  اـب  یـسمش  هموظنم  و  نیمز ، تکرح  رگا  دراد ، دوجو  یتاـیح 
. دوش یم  طوبرم  هعفاد » هبذاج و   » ّتیعقاو و  عفد » بذـج و   » نوناق هب  يدودـح  ات  دراد  موادـت  اه ، متـسیس  یگنهاـمه  تدـحو و  یتسه ،
« عفد بذج و   » نوناق رگا  تسا  یعیبط  تسابرهک و  هاک و  وچمه  ار  دوخ  سنج  تسامس  ضرا و  نیا  ردناک  هّرذ  هّرذ  دیوگ : یم  يولوم 
، درک یمن  رود  نیمز  زا  ار  ناوارف  عناوم  شزیگنا ، تفگـش  ياـه  هولج  اـب  هعفاد » هبذاـج و   » ِلـصا نیمز  هرک  فارطا  رد  تشادـن و  دوجو 
ار نآ  نوگانوگ  ياه  هولج  تسا و  لومـش  ناهج  یمومع و  لصا  کی  هعفاد ، هبذاج و  تشادـن . دوجو  زین  یتایح  ياه  هدـیدپ  تاـیح و 
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نیا رد  ام  فدـه  اـّما  درک . هئارا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  ینـشور  اـیوگ و  ياـه  هنومن  زین  هغـالبلا  جـهن  رد  دناسانـش . تخانـش و  دوش  یم 
هب تبـسن  ام  هک : تسا  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  و  تسا ، هعفاد » هبذاج و   » نوناق نوماریپ  یـسایس  یتیبرت و  یقـالخا و  ثحاـبم  حرط  ثحبم ،

و تسا ، لومش  ناهج  یمومع و  هعفاد » هبذاج و   » نوناق نوچ  میـشاب ؟ دیاب  هنوگچ  و  مینکب ؟ دیاب  هچ  عفد » بذج و   » ترورـض تیعقاو و 
رد ار  عفد » بذج و   » ِلصا دیاب  تشاد ، میهاوخن  یتسرد  یعامتجا  يدرف و  قالخا  نآ  نودـب  سپ  دوش ، یم  زین  اه  ناسنا  یگدـنز  لماش 

. درک تاعارم  تخانش و  زیچ  همه  اج و  همه 

يدرف یگدنز  رد  هعفاد  هبذاج و  ترورض 

روراب يونعم  ياه  هبذاج  تخانـش  مظن و  اب  ار  يدرف  یگدنز  درک و  زاغآ  دوخ  زا  دیاب  هعماج ، يرورپزاب  يزاسزاب و  يارب  تسا  یهیدـب 
هبذاج ياراد  و  میرادرب ، هار  رس  زا  ار  لماکت  عناوم  و  میشاب ، ّقفوم  يدرف ، یگدنز  رد  هعماج ، دارفا  همه  و  امش ، ام و  وت ، نم و  رگا  دومن ،

دشر لماوع  بذج  هنیمز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  میشخب . قّقحت  ار  یمالسا  لماکتم  هعماج  میناوت  یم  میشاب ، یبولطم  حیحص و  هعفاد  و 
هار  » دوش و انیب  سپـس  دریگ و  تربع  دنک و  هشیدنا  رکف و  هک  یـسک  رب  ادـخ  تمحر   ) َرَْـصبَأَف َرَبَتْعاَو  َرَبَتْعاَف ، َرَّکَفَت  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَر  دومرف :

َعَمَقَو ِِهتَوْهَـش ، ْنَع  َعََزن  ًأَْرما  ُهَّللا  َمِحَرَف  هک : دـیامرف  یم  هراشا  هعفاد »  » ترورـض هب  يرگید  ینارون  مـالک  رد  و  (. 1 «() دسانشزاب ار  لماکت 
ناسنا (. 2 .() دزاس نک  هشیر  ار  سفن  شکرـس  ياـه  سوه  دـنک و  یم  يراددوخ  اـه  توهـش  زا  هک  یـسک  رب  ادـخ  تمحر   ) ِهِسْفَن يَوَه 

لامعا و رد  و  اه ، هزیگنا  تاّین و  رد  یـصخش ، ياه  هدارا  اه و  يریگ  میمـصت  رد  دوخ ، ياه  هشیدـنا  رّکفت و  رد  هک : تسا  یـسک  بوخ 
هاگنآ و  دـنک . عفد  شراتفر  راتفگ و  زا  ار  اه  یتشز  و  دـهدن ، هار  شبلق  رکف و  رد  ار  اـه  يدـب  دـشاب ، هعفاد  هبذاـج و  ياراد  دوخ  رادرک 

رد هعفاد » هبذاـج و   » نوناـق هب  یتسیزهب  تمالـس و  هک  هنوگناـمه  اریز  دزاـس ، روراـب  دوخ  رد  ار  یناـسنا  یهلا ، ياـه  شزرا  اـه و  یبوخ 
هغالبلا جهن  هبطخ 4/103  تسا ***** . دنمزاین  بذج » عفد و   » لصا هب  زین  ناور  رکف و  تمالس  دراد ، یگتـسب  یمدآ  نت  میظع  نیـشام 
يافوتم  ) يدمآ مکحلا ج 4 ص 42 و 528 و 530 و 575 : ررغ  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم 

يافوتم 771 ه)  ) یملید بولقلا ج1 ص84 ب6 و199 ب26 : داشرا  - 3 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم راونالاراحب ج 2 ص 58 : - 2 588 ه )
(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 3/176  يافوتم 328 ه .)  ) ینیلک یفاک ج 8 ص 17 : هضور  - 4

یعامتجا طباور  رد  هعفاد  هبذاج و  ترورض 

هراشا

: دننام ددرگ ، تیاعر  نآ  بناوج  مامت  رد  دیاب  هعفاد  هبذاج و  نوناق  هک  دراد  ینوگانوگ  ياه  هولج  ماسقا و  اه ، ناسنا  یعامتجا  طباور 

ناتسود اب  درف  هطبار 

رد طوقـس  تکاله و  هک  تسا  یهیدـب  دوشن . تیاعر  هعفاد » هبذاج و   » ّتیعقاو رگا  ناراـکمه ، ناتـسود و  باـختنا  و  یباـی » تسود   » رد
لباـق یناـسک  هچ  هک  درک  یباـیزرا  دـیاب  دریگ . یم  رارق  خـلت  تارطخ  ضرعم  رد  ناـسنا  یگداوناـخ  تفارـش  دوـب و  دـهاوخ  اـم  راـظتنا 

یعاـمتجا و طـباور  رد  هبذاـج  زا  يریگ  هرهب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  درک ؟ زیهرپ  دـیاب  یناـسک  هچ  زا  و  دنـشاب ؟ یم  ندـش  تسود » »
ناتـسود كرت  مدرم و  زا  يرود  اوزنا و  یناسنا و  یفطاع ، یعامتجا ، ترورـض  کی  یباـی  تسود  دـیامرف : یم  حـلاص  ناتـسود  باـختنا 

هتشادن تسود  هک  تسا  یـسک  اهنت  بیرغ و   ) ٌبِیبَح َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُبیِرَْغلاَو  دومرف : ترـضح  هک  تسا . يراوخ  ّتلذ و  فعـض و  هناشن 
دروم دـننک ، یم  شومارف  ار  هناتـسود  طباور  یتسود و  هبذاـج  هداد و  ناـشن  فعـض  اـه ، یتسود  موادـت  رد  هک  ار  یناـسک  و  (. 1 .() دشاب
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هک تسا  یـسک  مدرم  نیرت  زجاع   ) ْمُْهنِم ِِهب  َزِفَظ  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعَأ  َو  ِناوَخَْألا  ِباِستْکا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساّنلاُزَجْعَأ  هک : تسا  هداد  رارق  شهوکن 
یبایزرا حرط و  زا  سپ  (. 2 .() دیوگ كرت  ار  هدروآ  تسد  هب  ناتسود  هک  یـسک  رتزجاع ، وا  زا  دشاب و  زجاع  تسود  ندروآ  تسد  هب  زا 
َقَمْحَْألا َۀَـقَداصُم  َو  َكاِّیا  دـیامرف : یم  دزادرپ و  یم  نآ  ياه  یتسود  تافآ  كرت  و  هعفاد »  » ترورـض هب  یبای » تسود   » رد یناسنا  هبذاج 

يرود و يارب  و  (. 3 .() دناسر یم  نایز  دنک  تعفنم  وتب  دهاوخ  یم  هک  قمحا ، اب  یتسود  زا  شاب  رذحرب   ) َكَّرُـضَیَف َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدیُری  ُهَّنِإَف 
، زیهرپب لیخب  اب  یتسود  زا   ) ِْهَیلِإ ُنُوکَتام  َجَوْحَأ  َْکنَع  ُدُعْقَی  ُهَّنِإَف  ِلیِخَْبلا  ََُقَداصُم  َو  َكاَِّیا  دیامرف : یم  تسرپ  لام  لیخب و  ياه  ناسنا  عفد 

دومنهر دساف  ياه  ناسنا  درط  رد  هعفاد »  » ترورض اب  هطبار  رد  و  (. 4 .() دیوگ یم  كرت  ار  وت  يدنمزاین  تجاح و  راوشد  طیارش  رد  اریز 
یم یمک  زیچ  هب  ار  وت  هک  راکتیانج  دساف و  ناسنا  اب  یتسود  زا  شاب  رذحرب   ) ِِهفاَّتلِاب َکُعیبَی  ُهَّنِإَف  ِرِجاْفلا  َۀَقَداَصُم  َو  َكاَِّیا  َو  هک : دـهد  یم 

ُدِّعَُبی َو  َدـیِعَْبلا  َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِبارَّْسلاَک  ُهَّنِإَف  ِباَّذَـکلا  َۀَـقَداَصُم  َو  َكاَِّیا  دـیامرف : یم  ناـیوگ  غورد  ندز  راـنک  عفد و  يارب  و  (. 5 .() دشورف
یم هولج  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  وت  رظن  رد  ار  رود  تسا  بارـس  دننام  وا  هک  ارچ  وگغورد  اب  یتسود  زا  شاب  رذـحرب   ) َبیِرَْقلا َْکیَلَع 

سرهفملا مجعم  هغالبلا  جـهن  تمکح 12  هتـشذگ .) كرادـم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  هماـن 111/31  (. ***** 6 .() دهد
یبا نبا  ةروثنملا : مکحلا  - 2 يافوتم 356 ه )  ) یلاق یلع  وبا  یلامالا ص 110 : لیذ  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ،

يافوتم  ) ۀبیتق نبا  رابخالا ج 3 ص 1 : نویع  يافوتم 325 ه 4 -  ) ءاشو یشوملا ج 1 ص 19 : باتک  - 3 يافوتم 656 ه )  ) یلزتعم دیدحلا 
كرادم  ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 38  هتشذگ .) كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 38  276 ه .)

ّفلؤـم سرهفملا  مـجعم  هغـالبلا  جـهن  تـمکح 38  هتـشذگ .) كرادـم   ) فـّلؤم سرهفملا  مـجعم  هغـالبلا  جـهن  تمکح 38  هتـشذگ .)
(. هتشذگ كرادم  )

هداوناخ رد  هعفاد  هبذاج و  ترورض 

رگا دراد ، هعماج  داسف  حالص و  رد  يا  هدننک  نییعت  شقن  هک  تسا ، یگداوناخ » یگدنز   » و هداوناخ »  » يرشب هعماج  ّمهم  ناکرا  زا  یکی 
یـسایس و عضو  رد  دـننک ، تیبرت  یـساسا ، يرورپزاب  کی  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  نز و  اه ، هداوناخ  ناریدـم  دـنوش و  حالـصا  اه  هداوناخ 

فطاوع دنک و  تاعارم  ار  هعفاد » هبذاج و   » لصا دیاب  هداوناخ  ّیبرم  ریدم و  هغالبلا  جهن  هاگدید  زا  دوب . دـهاوخ  ّرثؤم  زین  هعماج  یقالخا 
دارفا بلج  بذج و  رد  دیامرف : یم  لیمک  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ددرگ . نادنزرف  حالـصا  تیبرت و  عنام  دیابن  هناردام  ای  هناردپ 

َوُه ْنَم  ِۀَـجاَح  ِیف  اوُِجلْدـُیَو  ِمِراَکَْملا ، ِبْسَک  ِیف  اوُحوُرَی  ْنَأ  َکَلْهَأ  ُْرم  ُْلیَمُک ، اَی  دومرف : هک  دـنک . هّجوت  یلماکت  ياه  شزرا  هب  هداوناـخ 
هنسرگ نادنمتجاح  زاین  عفر  رد  اهبش  دنـشوکب و  قالخا  مراکم  لئاضف و  بسک  رد  اهزور  هک  هد  نامرف  ار  تا  هداوناخ  لیمک ، نیا   ) ٌِمئاَن

َرَثْکَأ َّنَلَعْجَت  َال  دومرف : هک  دنک ، یم  هراشا  هداوناخ  رد  هعفاد »  » ترورـض هب  رگید  ياج  رد  و  (. 1 .() دننک شالت  دنا  هتفر  باوخ  هب  هک  يا 
تـسنادنزرف هداوناـخ و  هب  ار  دوخ  تقو  رثکا  ( !؟ ِهَّللا ِءاَدـْعَِأب  َُکلُغُـشَو  َکُّمَه  اَـمَف  ِهَّللا ، َءاَدـْعَأ  اُونوُکَی  ْنِإَو  َكِدـَلَوَو ... َکـِلْهَِأب  َکـِلُغُش 

رد ینعی ؛ (. 2 ()؟ ینک یم  ادخ  نانمـشد  فرـص  ار  دوخ  شالت  تقو و  مامت  ارچ  دنـشاب  یم  ادـخ  نانمـشد  زا  اهنآ  رگا  هدـم ... صاصتخا 
يرورپزاب هیبنت و  يارب  عفد »  » لصا نابوخ و  ناکاپ و  قیوشت  يارب  بذـج »  » لـصا دـشاب و  تیلوئـسم  ساـسحا  دـیاب  هداوناـخ » تیریدـم  »
سرهفملا مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 257  دناشکن ***** . نیغورد  ياه  سوه  لابند  هب  ار  هداوناخ  ریدم  ات  دوش  هتفرگراکب  ناراکدـب 

باتک - 2 ه ) يافوتم 588   ) يدـمآ ص 311 : ج 3  مــکحلا ص 314 /  ررغ  - 1 تسا : حرـش  نیا  هـب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هـک  فـّلؤم ،
-4 ه ) يافوتم 538   ) یلزتعم يرـشخمز  راربـالا ج3 ص194 ح140 ب43 : عیبر  - 3 ه ) يافوتم 580   ) یهیـشبا ص 114 : ج 1  فرطتسم 
راونالاراحب ج1 - 6 يافوتم 588 ه )  ) يدمآ مکحلا ج 6 ص 108 : ررغ  - 5 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 347 : جاهنم 
-1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  تمکح 352  يافوتم 1110ه .)  ) یسلجم ص223 :
يافوتم 588 ه)  ) يدمآ ج 6 ص 327 : مکحلا ص 340 /  ررغ  - 2 يافوتم 538 ه )  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج4 ص282 ح116 : عیبر 
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-5 يافوتم 1110ه )  ) یسلجم راونالاراحب ج101 ص73 ح20 ب101 : - 4 يافوتم 573 ه )  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 398 : جاهنم  - 3
(. 7ه نرق يافوتم   ) یسربط : 4 لصف راونالا ص152 ح52/401  ةاکشم 

مدرم اب  یعامتجا  یگدنز  رد  هعفاد  هبذاج و  ترورض 

اب یگدـنز  یعامتجا و  طباور  رد  ار  عفد » بذـج و   » لصا دـیاب  ناراکدـب ، يرورپزاب  هیبنت و  و  نابوخ ، اـه و  یبوخ  لـماکت  دـشر و  يارب 
َنُوکَت ْنَا  ُّدَوَی  َو  ُهَْلِعف  ََکل  ُنِّیَزَی  ُهَّنِإَف  َِقئاملا  ِبَحْصَت  ال  هک : دهد  یم  رادشه  ترشاعم  بادآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  میریگ . راکب  مدرم 

لثم وت  دراد  تسود  دهد و  یم  هولج  تیارب  ار  شا  هناقمحا  ياهراک  هک  شاب  هتشادن  هناتـسود  طباور  ترـشاعم و  نادان  قمحا و  اب   ) ُهَلثِم
، تسرپاوه دساف و  ياه  ناسنا  اب  ینیشنمه   ) ِناَْطیَّشِلل ٌةَرَـضْحَمَو  ِناَمیِْإِلل ، ٌةاَْسنَم  يَوَْهلا  ِلْهَأ  َۀََسلاَُجمَو  هک : دهد  یم  همادا  و  (. 1 .() یشاب وا 

یم مدرم  اب  یعامتجا  طباور  میظنت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  (. 2 .() دنک یم  رضاح  ار  ناطیش  دراپـس و  یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  نامیا 
نانآ زا  هک  وش  کیدزن  ناراکوکین  هب   ) ِْملُّظلا ُشَْحفَأ  ِفیِعّـضلا  ُْملُظَو  ْمُْهنَع ... ِْنبَت  ِّرَّشلا  َلْهَأ  ِْنیَابَو  ْمُْهنِم ، ْنُکَت  ِْریَْخلا  َلْهَأ  ْنِراَـق  دـیامرف :
للع هب  هاگنآ  (. 3 .() تسا متـس  ناوتان  رب  ندرک  متـس  هک  نادـب  یـشاب و  رانک  هب  اهنآ  زا  ات  نک  رود  يدـب  رـش و  لـها  زا  و  دـش ، یهاوخ 

َّدُـصَیَف یَمَْعلا  َبَاب  َالَو  ُهَِعبَّتَیَف ، يَدُْـهلا  َبَاب  ُفِْرعَی  َال  ٍناَوَیَح ، ُْبلَق  ُْبلَْقلاَو  ٍناَْسنِإ ، ُةَروُص  ُةَروُّصلاَف  هک : دـیامرف  یم  هراشا  هعفاد »  » ترورض
نآ زا  هک  دسانـش  یمن  ار  تیاده  هار  ناویح ، بلق  دننام  وا  بلق  تسا و  ناسنا  هرهچ  رهاظب  دساف  ناسنا  هرهچ  ! ) ِءاَیْحَْألا ُتِّیَم  َِکلذَو  ُْهنَع .

یتسد ره  هب  سپ  تسه  يور  مدآ  سیلبا  اـسب  يا  يولوم : هتفگ  هب  (. 4 .() دزاس دودسم  ار  نآ  ات  دـمهف  یمن  ار  لطاب  ياه  هار  دورب و  هار 
َساَّنلا اوُِطلاَخ  هک : دومرف  حرطم  هنوگنیا  ار  مدرم  ياه  لد  بذـج  يارب  هبذاج  لـصا  تیاـعر  ترـشاعم و  تیفیک  سپـس  تسد  داد  دـیابن 
دنزیرب کشا  امش  گرم  رب  دیریمب  رگا  هک  دینک  ترشاعم  يا  هنوگب  مدرم  اب  . ) ْمُْکَیلِإ اوُّنَح  ُْمتْشِع  ْنِإَو  ْمُْکیَلَع ، اْوََکب  اَهَعَم  ْمُّتُم  ْنِإ  ًۀََطلاَخُم 

زا یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 293  (. ***** 5 .() دننک هقالع  زاربا  دنزرو و  قشع  امش  هب  دینام  هدنز  رگا  و 
ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 205 : فـحت  - 2 ه ) يافوتم 276   ) ۀـبیتق نبا  ص 79 : راـبخالا ج 3  نویع  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا 
يافوتم  ) قودص خیش  ناوخالا ص 52 : ۀقداصم  - 4 ه ) يافوتم 328   ) ینیلک یفاک ج2 ص376 و640 ح2 : لوصا  - 3 ه ) يافوتم 380  )

زا یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 11/86  يافوتم 573 ه .)  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 380 : جاهنم  - 5 381 ه )
یفاک ج1 ص45 لوصا  - 2 ه ) يافوتم 588   ) يدمآ مکحلا ج 5 ص 12 و 103 و 422 و 423 : ررغ  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا 
لئاسولا ج8 ص456 كردتسم  - 4 يافوتم 1110ه )  ) یسلجم راونالاراحب ج72 ص252 ح28 ب66 : - 3 ه ) يافوتم 328   ) ینیلک ح6 :

جهن هبطخ 12/87  هتـشذگ .) كرادـم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 92/31  يافوتم 1320ه .)  ) يرون ثّدـحم  ح9 : ب91 
ج4 ص86 ح396: فرـشلاو ) زعلا  باب  ) راربـالا عیبر  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هـک  فـّلؤم ، سرهفملا  مـجعم  هغـالبلا 
ۀعاربلا ج 1 جاهنم  - 3 يافوتم 656 ه )  ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ج 2 ص 132 : جهن  حرش  - 2 يافوتم 538 ه )  ) یلزتعم يرشخمز 

جهن تمکح 10  يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ مکحلا ج 6 ص 185 و 197 و 278 و 308 : ررغ  - 4 يافوتم 573 ه )  ) يدنوار نبا  ص 359 :
يافوتم  ) قودص خیش  هیقفلا ج 4 ص 277 : هرضحیال  نم  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا 
يافوتم  ) یسوط خیش  یلامأ ص595 م26 ح6/1232 : باتک  يافوتم 654 ه 3 -  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص132 : ةرکذت  - 2 381 ه )

-6 ه ) يافوتم 588   ) يدـمآ ص 452 : مـکحلا ج 3  ررغ  - 5 ه ) ياـفوتم 605   ) مارو خیـش  ج 1 : مارو ص 379  هعوــمجم  - 4 ه )  460
(. يافوتم 1110ه  ) یسلجم راونالاراحب ج71 ص167 ح35 :

یسایس یگدنز  رد  هعفاد  هبذاج و  ترورض 
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ياه ینیریـش  اه و  یخلت  و  دـیآ ، یم  دـیدپ  یناوارف  یـسایس  ياه  ینوگرگد  تالوحت و  یعاـمتجا ، یگدـنز  کـی  رد  هک  تسا  یهیدـب 
ار یـسایس  تالوحت  یقطنم ، هدـش و  باسح  ياه  شور  اب  نمؤم  دّـهعتم و  ناـسنا  کـی  هک  تسا  نآ  ّمهم  ددرگ . یم  حرطم  ینوگاـنوگ 

تفرـشیپ یلماکت و  ياه  شزرا  تیوقت  یـسایس ، تالّوحت  ثداوح و  ماجنارـس  هک  دـنک ، یـساسا  ياـهدروخرب  نآ  اـب  هدومن و  یباـیزرا 
َمِحَر دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دوش ، هدافتسا  یتسردب  هعفاد » هبذاج و   » تردق زا  دیاب  هطبار  نیا  رد  دشاب ، یمالـسا  یناسنا  هعماج 

دید ار  یّقح  رگا  هک  ار  سک  نآ  دنک  تمحر  ادخ  . ) ِِهبِحاَص یَلَع  ِّقَْحلِاب  ًانْوَع  َناَکَو  ُهَّدَرَف ، ًارْوَج  َيأَر  َْوأ  ِْهیَلَع ، َناَعَأَف  ًاّقَح  َيأَر  ًالُجَر  ُهَّللا 
رگمتـس دـض  رب  دزیخرب و  قح  بحاص  يرای  هب  درادرب ؛ نایم  زا  هدرک و  هزرابم  نآ  اب  درک  هدـهاشم  ار  یمتـس  رگا  و  هبذاج »  » دـنک يرای 

اَّلِإ ُهُعَفْدَـی  َال  َّرَّشلا  َّنِإَف  َءاَج ، ُْثیَح  ْنِم  َرَجَْحلا  اوُّدُر  هک : دزادرپ  یم  اه  يدـب  عفد  هب  هاـگنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  (. 1 «() هعفاد  » دیامن مایق 
یسایس دومنهر  نیا  رد  (. 2 .() درب نیب  زا  ناوت  یمن  يدب  اب  زج  ار  يدب  رـش و  هک  ارچ  دـینادرگزاب  هدـمآ  هک  اجنامه  زا  ار  گنـس  . ) ُّرَّشلا

. تسا موکحم  متـس  ملظ و  هنوگره  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  یلدزب ، یتوافت و  یب  ندرکن ، تلاـخد  یبلط و  اوزنا  هنوگره  هغـالبلا ، جـهن 
رفعج وبا  ۀـینامثعلا : ضقن  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغـالبلا  جـهن  هبطخ 9/205  ***** 

باتک ج32 ص50: راونالا  راحب  - 3 ه ) يافوتم 573   ) يدـنوار نبا  ۀـعاربلا ج 2 ص 320 : جاهنم  - 2 ه ) يافوتم 240   ) یلزتعم یفاکـسا 
مکحلا ج 4 ص 44: ررغ  - 5 يافوتم 656 ه ) ) یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ج 2 ص 173 : جهن  حرش  - 4 ه ) يافوتم 1110   ) یسلجم

راربالا عیبر  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  تمکح 314  يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ
ۀیاهن - 3 ه ) يافوتم 588   ) يدمآ ج 4 ص 86 : مکحلا ص 186 /  ررغ  - 2 ه ) يافوتم 538   ) یلزتعم يرشخمز  3 ص80 : جو ج2 ص7 

ۀعاربلا ج 3 جاهنم  - 5 ه ) يافوتم 518   ) ینادیم لاثمالا ج 1 ص 306 : عمجم  - 4 ه ) يافوتم 732   ) یعفاش يریون  برالا ج 6 ص 65 :
(. يافوتم 573 ه  ) يدنوار نبا  ص 383 :

نمشد ربارب  هعفاد  هبذاج و  ترورض 

طایتحا و زا  و  تخاس ، رادافو  تسود  کی  وا  زا  و  درک ، ریخست  ار  وا  بلق  یناسنا  ياهدروخرب  اب  دوش  یم  اّما  تسا  نمشد  هچرگ  نمشد 
يریگراکب یناسنا و  دروخرب  صوصخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دروآ . دهاوخ  رابب  یناوارف  ياه  یخلت  هک  درک  تلفغ  دیابن  یشیدنارود 

زوریپ تنمـشد  رب  هک  یماگنه  . ) ِْهیَلَع ِةَرْدُْقِلل  ًارْکُـش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَع  یَلَع  َتْرَدَق  اَذِإ  دیامرف : یم  نمـشد  ربارب  رد  هبذاج »  » ِلصا
اُوُلتْقَت اَلَف  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ُۀَمیِزَْهلا  َِتناَک  اَذِإَف  هک : دنک  یم  شرافس  گنج  رد  شنازابرـس  هب  و  (. 1 .() هد رارق  يزوریپ  نیا  هنارکش  ار  وفع  يدش 

ادخ نذا  هب  هک  هاگنآ   ) ْمُکَءاَرَمُأ َْنبَبَسَو  ْمُکَضاَرْعَأ ، َنْمَتَش  ْنِإَو  يًذَِأب ، َءاَسِّنلا  اوُجیِهَت  َالَو  ٍحیِرَج . یَلَع  اوُزِهُْجت  َالَو  ًارِْوعُم ، اُوبیُِصت  َالَو  ًاِربْدُم ،
هحیرج ار  نانز  فطاوع  رازآ  تیذا و  اب  دیشکن و  ار  ناحورجم  دینزن و  تبرض  ار  اه  ناوتان  دیشکن و  ار  نایرارف  دیداد  تسکـش  ار  نانآ 

حور یئالاو  يراوگرزب و  فطل و  هب  هّجوت  اـب  (. 2 .() دنیوگ زاس  نورب  ار  امـش  ناهدنامرف  دنهد و  مانـشد  امـش  هب  نانز  هچرگا  دینکن  راد 
َّلُک َرَذَْحلا  ِنَِکلَو  هک : دهد  یم  رادـشه  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسود »!!؟ نمـشد  يا  رگم  یئادـخ  وت  : » تفگ رعاش  هک  تسا  ماما 
حلص نامیپ  نتسب  زا  سپ  تنمشد  زا  تخس  راهنز ، راهنز ، اّما   ) ِمْزَْحلِاب ْذُخَف  َلَّفَغَتَِیل  َبَراَق  اَمَّبُر  َّوُدَْعلا  َّنِإَف  ِهِْحلُص ، َدَْعب  َكِّوُدَع  ْنِم  ِرَذَْحلا 
ماما نارای  یتقو  (. 3 .() نکن شومارف  ار  یـشیدنارود  سپ  دزاس ، ریگلفاغ  ار  وت  هک  دوش  یم  کیدزن  یهاگ  نمـشد  هک  ارچ  شاب ، رذحرب 

... ُْمْتُلقَو َنِیباَّبَس ... اُونوُکَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُهَرْکَأ  یِّنِإ  دومرف : دوشگ و  نانآ  تحیصن  هب  نابز  دنداد ، یم  مانشد  دوخ  نانمـشد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
امـش هک  مرادـن  شوخ  نم   ) ُهَلِهَج ْنَم  َّقَْحلا  َفِْرعَی  یَّتَح  ْمِِهَتلاَلَـض ، ْنِم  ْمِهِدـْهاَو  ْمِِهْنَیبَو ، اَِنْنَیب  َتاَذ  ِْحلْـصَأَو  ْمُهَءاَمِدَو ، اَنَءاَمِد  ْنِقْحا  َّمُهَّللا 

هار هب  یهارمگ  زا  ار  نانآ  امن و  حالـصا  اهنآ  ام و  نیب  نک ، ظفح  ار  اهنآ  ام و  نوخ  ایادخ  دـییوگب ... تسا  رتهب  دیـشاب ... هدـنهد  مانـشد 
ِتردق دیاب  دروآ ، موجه  اهزرم  هب  و  تشادنرب ، زواجت  زا  تسد  نمشد  رگا  اّما  (. 4 .() دنسانشب ار  قح  نالهاج  نآ  ات  امرف  تیاده  تسار 

دوش و هدـنازوس  داسف  هنتف و  ياه  هشیر  ات  تفرگ  راکب  هنوگنآ  یپ  رد  یپ  تالمح  ناما و  یب  داهج  سدـقم و  مشخ  هرهچ  رد  ار  هعفاد » »
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َوُهَو ِِهئاَِیلْوَأ . ِۀَّصاَِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِۀَّنَْجلا ، ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَـف  دومرف : ترـضح  هک  دنیـشنب ، دوخ  ياـج  رـس  رب  بلط ، تردـق  ِمجاـهم 
دوخ صاـخ  ناتـسود  يور  هب  ار  نآ  دـنوادخ  تشهب ، ياـهرد  زا  تسا  يرد  داـهج  . ) ُۀَـقِیثَْولا ُُهتَّنُجَو  ُۀَنیِـصَْحلا ، ِهَّللا  ُْعرِدَو  يْوقَّتلا ، ُساَِـبل 

مجعم هغالبلا  جهن  تمکح 11  (. ***** 5 .() تسا دـنوادخ  نئمطم  رپس  هدـنرادهگن و  مکحم  هرز  اوقت و  ساـبل  داـهج  تسا ، هدوشگ 
-2 يافوتم 513 ه )  ) یناهفصا بغار  تارضاحم ج 1 ص 111 : باتک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا 
رابخالا ص ضور  ه 4 - يافوتم 453   ) يرصح بادالا ج 1 ص 44 : رهز  - 3 ه ) يافوتم 584   ) ذقنم نب  ۀـماسأ  بادالا ص 335 : بابل 
هک ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 2/14  يافوتم 622 ه .) ) ۀفالخلا سمش  نبا  بادالا ص 33 : باتک  مساق 5 - نب  دمحم  :36
نب رصن  نیفص ص203 : باتک  - 2 ه ) يافوتم 310   ) یعفاـش يربط  خیرات ج3 ص82 ج6 : - 1 تسا : حرـش  نیا  هـب  نآ  دانـسا  زا  یخرب 

بهذلا ج2 ص361 و362 جورم  - 4 ه ) يافوتم 328   ) ینیلک یفاک ج5 ص38و12 و33 و38 و41 : عورف  - 3 ه ) يافوتم 212   ) محازم
لمجلا ص403 و342: باتک  - 6 ه ) ياـفوتم 314   ) یفوک مثعأ  نبا  حوتفلا ج 3 ص 44 : باـتک  - 5 ه ) يافوتم 346   ) يدوعـسم و410 :

مجعم هغالبلا  جـهن  هبطخ 1/206  هتـشذگ .) كرادـم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  هماـن 133/53  يافوتم 413 ه .)  ) دیفم خـیش 
باتک - 2 ه ) ياـفوتم 282   ) یفنح يرونید  لاوطلا ص 155 : راـبخا  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هـک  فـّلؤم ، سرهفملا 

راونالا ج راحب  - 4 ه ) ياـفوتم 654   ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص142 : ةرکذت  - 3 ه ) يافوتم 212   ) محازم نب  رـصن  نیفص ص102 :
-1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 1/27  يافوتم 1110 ه .)  ) یسلجم 32 ص 561 :

قشمد خیرات  - 3 يافوتم 1107ه )  ) ینارحب راربألا ج2 ص390 : ۀلیح  - 2 يافوتم 211ه )  ) ماشه نب  قازّرلادـبع  فّنصملا ج10 ص154 :
يافوتم  ) یعفاش يدادغب  بیطخ  دادغب ج12 ص305 : خیرات  - 4 يافوتم 571 ه )  ) یعفاش رکاسع  نبا  1 ص305 : جو ج3 ص322 و359 

(. يافوتم 654ه  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص160 : ةرکذت  - 5 463 ه )

ناراکدب نادساف و  ربارب  هعفاد  هبذاج و  ترورض 

دیاب اّما  درک ، عطق  نانآ  اب  ار  اه  هطبار  و  دومن ، ناشدرط  هعماج  زا  و  درک ، تازاجم  دـیاب  ار  هدولآ  دـساف و  ياـه  ناـسنا  هک  تسا  تسرد 
وترپ رد  ار  يدیدج  یگدنز  دـندرک و  هبوت  يزور  دـیاش  دیـشوک ، اهنآ  ياهلد  بذـج  تیادـه و  يارب  دوب و  ارگ  تیعقاو  شیدـنارود و 

ْنَأ ِۀَماَلَّسلا  ِیف  ْمِْهَیلِإ  ِعُونْـصَْملاَو  ِۀَمْـصِْعلا  ِلْهَِأل  یِغَْبنَی  اَمَّنِإَو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دندومن . زاغآ  قح ، یئانـشور 
لها ناراـکهنگ و  هب  دـنملاس ، ناـهانگ  هب  یگدولآ  زا  دـنکاپ و  یبوـیع  زا  هک  یناـسک  تسا  راوازـس   ) ِۀَیِـصْعَْملاَو ِبُونُّذـلا  َلـْهَأ  اوُـمَحْرَی 

یم هراشا  نادساف  ناراکهانگ و  داشرا  تیاده و  ترورـض  هب  هاگنآ  (. 1 .() دنشوکب نانآ  يرورپزاب  تیاده و  رد  دننک و  مّحرت  تیـصعم 
اَم ُناَْسنِْإلا ، اَهُّیَأ  اَی  دومرف : ترـضح  هک  دـندرگزاب . اه  یبوخ  يوس  هب  دنـسانش و  زاب  ار  تمالـس  یکاـپ و  شور  ار و  قح  هار  اـت  دـیامرف ،

؟ ِكِْریَغ ْنِم  ُمَحَْرت  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  ُمَحَْرت  اَمَأ  ٌۀَـظَقَی ، َِکتَمَْون  ْنِم  َْسَیل  ْمَأ  ٌلُوُلب ، َکـِئاَد  ْنِم  اَـمَأ  َکِّبَِرب ... َكَّرَغ  اَـمَو  َکـِْبنَذ ، یَلَع  َكَأَّرَج 
يرگید هب  هک  هنوگناـمه  ارچ  تسا ... هتخاـس  رورغم  تراـگدرورپ  رب  ار  وـت  زیچ  هچ  و  هداد ؟ تأرج  هاـنگ  هب  ار  وـت  زیچ  هچ  ناـسنا ، يا  )

یم شرافس  نادساف  اب  یتسود  ترشاعم و  رد  ار  هعفاد »  » تردق يریگراکب  ترورـض  و  (. 2 .() ینک یمن  محر  تدوـخ  هب  ینک  یم  محر 
، يدب هک  زیهرپب  دساف  ياه  ناسنا  اب  ینیشنمه  زا   ) ُهَءاَّبِحَأ ِْببْحَأ  َو  َهَّللاِرِّقَو  َو  ٌقَْحلُم  ِّرَّشلِاب  َّرَّشلا  َّنِإَف  ِقاّسُْفلا  َۀَبَحاَصُم  َو  َكاَِّیا  َو  هک : دیامرف 

ریذپ دنپ  دـندماین ، هار  هب  ناراکدـب  نادـساف و  رگا  اّما  (. 3 .() رادب تسود  ار  ادخ  ناتـسود  رامـش و  مرتحم  ار  يادـخ  اّما  دروآ ، یم  يدـب 
بجاو نانآ  اب  گنج  هزرابم و  دنراد ، ار  هعماج  رد  یگدولآ  داسف و  موادـت  دـصق  و  درکن ، رثا  اهنآ  رد  زین  اه  ترـشاعم  كرت  و  دـندوبن ،

، ِضْرَْألا ِیف  ِداَسَْفلاَو  ِثْکَّنلاَو  ِیْغَْبلا  ِلْهَأ  ِلاَتِِقب  ُهَّللا  َِینَرَمَأ  ْدَقَو  َالَأ  دومرف : ترضح  هک  دشاب . نامأ  رد  نانآ  ّرش  زا  یمالـسا  هعماج  ات  تسا 
نامیپ ناشک و  رـس  اب  دربن  هب  ارم  دنوادخ  دیـشاب  هاگآ   ) ُتْخَّوَد ْدَقَف  ُۀَقِراَْملا  اَّمَأَو  ُتْدَهاَج ، ْدَقَف  َنوُطِـساَْقلا  اَّمَأَو  ُْتَلتاَق ، ْدَقَف  َنُوثِکاَّنلا  اَّمَأَف 

داهج اهنآ  اب  زواجتم  نیطـساق  مدرک و  دربن  اهنآ  اب  نکـش ، نامیپ  نیثکاـن  اـما  تسا ، هداد  ناـمرف  نیمز ، يور  ناگدـننک  داـسف  ناـنکش و 
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هب هّجوت  اـب  (. 4 .() دـنناشک داسف  هب  ار  هعماج  درف و  دـنناوتن  ات  مدـناشن  يراوخ  ّتلذ و  كاـخ  رب  ار  نید  زا  هدـش  جراـخ  نیقراـم  مدومن و 
شمک نمـشد  منک ؟ یـشارت  نمـشد  ارچ  هچ ، نم  هب  : ) تفگ دیابن  تسا ، موکحم  یتوافت  یب  هنوگره  هک  میبای  یم  رد  قوف  ياهدومنهر 
هزرابم نمشد  اب  دیاب  تسا . حرطم  يرشب  لسن  تمالس  اه و  ناسنا  تشونرـس  یمالـسا و  هعماج  تحلـصم  هک  اجنآ  اریز  تسا )! دایز  مه 

جهن هبطخ 1/140  درک ***** . موکحم  ار  یبلط  تحار  یگدز و  هافر  هنوگره  تساخرب و  داهج  هب  ناـنماد  هدولآ  نادـساف و  اـب  درک و 
يدمآ ص 89 : ج 3  و 359 /  مـکحلا ص 135  ررغ  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  فـّلؤم ، سرهفملا  مـجعم  هغـالبلا 

دیدـحلا یبا  نبا  ص 59 : هغالبلا ج 9  جهن  حرـش  - 3 ه ) يافوتم 573   ) يدـنوار نبا  ص 58 : ۀـعاربلا ج 2  جاهنم  - 2 ه ) يافوتم 588  )
مکحلا ج6 ص459 و ج5 ص42 و48: ررغ  - 5 ه ) يافوتم 679   ) ینارحب ص 175 : مثیم ج 3  نبا  حرـش  - 4 ه ) يافوتم 656   ) یلزتعم

هضور - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 2/233  يافوتم 588 ه .)  ) يدمآ موحرم 
1 ص80 جراربالا عیبر  - 3 ه ) يافوتم 588   ) يدـمآ ص 69 : ج 3  مـکحلا ص 82 / ررغ  - 2 ه ) ياـفوتم 328   ) ینیلک یفاـک ص 396 :
ررع ص 108: ررغ و  - 5 ه ) يافوتم 513   ) یناهفـصا بغار  ص 89 : تارـضاحم ج 1  - 4 ه ) يافوتم 538   ) یلزتعم يرـشخمز  ح227 :

مکحلا ررغ  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 14/69  يافوتم 553 ه .)  ) طاوطو
راونالا ج33 راـحب  - 3 ه ) يافوتم 679  ) ینارحب ص 221 : مثیم ج 5  نـبا  حرـش  - 2 ه ) يافوتم 588   ) يدـمآ ص 218 : ج 4  ص 76 / 

يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 238 : جاهنم  - 5 يافوتم 588 ه )  ) بوشآ رهـش  نبا  بقانم : - 4 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم ص508 ح707 :
(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 112/192  يافوتم 573 ه .) )

یمالسا تّیریدم  رد  هعفاد  هبذاج و  ترورض 

يربهر تموکح و  رد  هبذاج  ترورض 

باسح عفد  بذج و  اب  و  دـنادب ، ار  نآ  یـساسا  یلـصا و  هاگیاج  و  دسانـشب ، ار  هعفاد » هبذاج و   » ّمهم شقن  دـیاب  یمالـسا  مکاح  ربهر و 
ربهر رگا  دراذـگن . یقاب  نانمـشد  ناقفانم و  يارب  ذوفن  هنزور  و  دـنک ، ظـفح  راوگاـن  ثداوح  تارطخ و  ربارب  رد  ار  هعماـج  درف و  هدـش ،

. دشخب قّقحت  ار  یحیحص  تیریدم  دناوت  یمن  دنکن  عفد  اجب  ار  هدولآ  دساف و  رصانع  دشابن و  هدش  باسح  يوق و  هبذاج  ياراد  یمالـسا 
ِۀَّیِعَّرِلل َۀَمْحَّرلا  َکَْبلَق  ْرِعْشَأ  َو  دیامرف : یم  رتشا  کلام  هب  هعماج ، يربهر  تّیریدم و  رد  هبذاج »  » ترورض هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

، فطل تبحم و  تمحر و  زا  ار  دوخ  بلق   ) ِْقلَْخلا ِیف  َکـَل  ٌریظَن  َوأ  ِنیّدـلا  ِیف  َکـَل  ٌخأ  اـِّما  ِناْفنِـص  مُهَّنِإَـف  ْمِِهب ... َفْـطُّللاَو  مَُهل  َۀَّبَحملاَو 
یئاه ناسنا  ای  دنتسه و  وت  ینید  ناردارب  ای  دنتسین  شیب  هورگ  ود  اهنآ  اریز  شاب ، زوسلد  نابرهم و  تیعر  اب  امن و  لامالام  تلم  هب  تبـسن 

، َکَهْجَو ْمَُهل  ْطُْسباَو  َکَِبناَج ، ْمَُهل  ِْنلَأَو  َکَحاَنَج ، ْمَُهل  ْضِفْخاَف  دسیون : یم  رـصم  رادنامرف  رکب  یبا  نب  دّـمحم  هب  و  (. 1 .() امش نوچمه 
يارب ار  دوخ  هرهچ  یئورـشوخ  اب  شاب و  نابرهم  مرن و  اهنآ  اب  نارتسگب و  تلم  يارب  ار  تتبحم  ياه  لاب   ) ِةَرْظَّنلاَو ِۀَظْحَّللا  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآَو 

ْثِداَحَف هک : دـسیون  یم  هرـصب  رادـنامرف  سابع  نبا  هب  و  (. 2 .() نک تاعارم  اهنآ  هب  ندرک  هاـگن  رد  یتح  ار  يواـست  راد و  هداـشگ  ناـنآ 
ناشیاه لد  زا  ار  سرت  تشحو و  هرگ و  نک و  راتفر  یکین  هب  هرـصب  مدرم  اب  . ) ْمِِهبُوُلق ْنَع  ِفْوَْخلا  َةَدـْقُع  ُْللْحاَو  ْمِْهَیلِإ ، ِناَـسْحِْإلِاب  اَـهَلْهَأ 

زا تّیعر ، ياـه  لد  بذـج  ياـج  هب  ارچ  هک  دـهد  یم  رارق  خـیبوت  شنزرـس و  دروم  ار  دوـخ  نارادـنامرف  زا  رگید  یکی  و  (. 3 .() ياشگب
ْمَلَف ُتْرَظَنَو  ًةَْوفَجَو . ًاراَِقتْحاَو  ًةَوْسَقَو ، ًۀَْظلِغ  َْکنِم  اْوَکَـش  َكِدََلب  ِلْهَأ  َنِیقاَهَد  َّنِإَف  تسا . هدرک  هدافتـسا  اوران  يا  هنوگ  هب  هعفاد »  » تردـق

هقطنم ناناقهد ،  ) ِةَّدِّشلا َنِم  ٍفَرَِطب  ُُهبوُشَت  ِنیِّللا  َنِم  ًاباَْبلِج  ْمَُهل  ْسَْبلاَف  ْمِهِدـْهَِعل ، اْوَفُْجیَو  اْوَصُْقی  ْنَأ  اـَلَو  ْمِهِکْرِِـشل ، اَْونْدـُی  ْنَأـِل  ًـالْهَأ  ْمُهَرَأ 
ات ناشوپب  نانآ  رب  تیعطاق  یکدنا  اب  هارمه  يراتفرشوخ  شمرن و  زا  یسابل  سپ  دندرک ... تیاکـش  وت  تواسق  تنوشخ و  زا  تیرادنامرف 

يریگراک هب  رد  يور  هناـیم  لادـتعا و  لـصا  مه  هدـش و  هراـشا  هبذاـج  ترورـض  هب  مه  هنوگ ، یحو  دومنهر  نیا  رد  (. 4 .() دنوش بذج 
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همان دننک ***** . هدافتـسا  ءوس  یهورگ  هعماج ، ناربهر  ناهدنامرف و  یئوخمرن  ینابرهم و  زا  ادابم  هک  تسا ، هدرک  دزـشوگ  ار  هبذاج » »
هب نآ  دانسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 1/27  هتشذگ .) كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن   8/53

لوقعلا ص 176 و 177: فحت  - 2 يافوتم 283 ه )  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج1 و230 و223 و235 و 249 : باتک  - 1 تسا : حرش  نیا 
لوا یلامأ ص25-24 م  باتک  - 4 يافوتم 413 ه )  ) دیفم خیش  سلاجم ص260 م31 ح3 : باتک  - 3 ه ) يافوتم 380   ) ینارح هبعش  نبا 

مجعم هغالبلا  جـهن  هماـن 1/18  يافوتم 553 ه .)  ) یعفاـش يربط  یفطـصملا ص44 : ةراشب  - 5 ه ) يافوتم 460   ) یـسوط خیـش  ح31/31 :
زاجعا - 2 يافوتم 395 ه ) ) يرکسع لاله  وبا  نیتعانص ص 277 : باتک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا 

فارشالا ج2 ص158 باسنأ  ینامی 4 - دیس  و 412 : ص 219  زارط ج 1  باـتک  - 3 ه ) يافوتم 403   ) ینالقاب ص 103 : ج 1  نآرقلا 
سرهفملا مجعم  هغالبلا  جهن  همان 1/19  يافوتم 202 ه .)  ) محازم نب  رـصن  نیفص ص105 : باتک  - 5 ه ) يافوتم 279   ) يرذـالب ح171 :

نبا  ) یبوقعی خیرات  - 2 يافوتم 279 ه )  ) يرذالب فارشالا ج 2 ص 161 : باسنأ  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ،
(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالاراحب ج33 ص489 : - 3 يافوتم 292 ه )  ) یبوقعی ج2 ص203 : حضاو )

حیحص هعفاد  زا  تموکح  يرادروخرب  ترورض 

هراشا

؛ دراد یـساسا  شقن  تایح  موادت  شیادیپ و  رد  لکـشت و  تدـحو و  رد  هبذاج »  » اب هارمه  و  تسا ، یمومع  نوناق  کی  هعفاد »  » لصا رگا 
هدز رانک  نماد ، هدولآ  هقباسدب و  دساف ، فرحنم و  وگ ، انث  سولپاچ و  رـصانع  دیاب  دشاب ؛ ادج  دـیابن  لصا  نیا  زا  زین  يربهر  تموکح و 
عفد تموکح  زا  دیاب  یناسک  هچ  دندرگ . زوریپ  قفوم  ملاس و  تیریدم  کی  داجیا  رد  تمالـس ، تلاصا و  اب  يربهر  تموکح و  ات  دنوش ،

. دندرگ درط  و 

اهوج بیع 

َّنِإَف ِساَّنلا ؛ ِِبئاَعَِمل  ْمُُهبَلْطَأ  َكَْدنِع ، ْمُهَأَنْشَأَو  َْکنِم ، َِکتَّیِعَر  َدَْعبَأ  ْنُکَْیلَو  دسیون : یم  رـصم  مکاح  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
یلاو و هک  دـنراد  یبویع  مدرم  اریز  دنـشاب  رود  وت  زا  دـنرت  وج  بیع  تیعر  هب  تبـسن  هک  اهنآ   ) اَـهَرَتَس ْنَم  ُّقَحَأ  ِیلاَْولا  ًاـبُویُع ، ِساَّنلا  ِیف 

كرادم  ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 24/53  (. ***** 1 .() تسا رتراوازـس  همه  زا  اهنآ  ندرک  ناهنپ  ندیـشوپ و  رد  ربهر 
(. هتشذگ

اوقت یب  نانیچ  نخس 

قیدصت و رد  . ) َنیِحِـصاَّنلِاب َهَّبَـشَت  ْنِإَو  ٌّشاَغ ، َیِعاَّسلا  َّنِإَف  ٍعاَس ، ِقیِدْـصَت  َیلِإ  َّنَلَْجعَت  َالَو  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
همان (. ***** 1 .() دننک یم  هولج  زوسلد  ناگدننک  تحیصن  سابل  رد  هچرگ  دنراکتنایخ  نانآ  اریز  نکن  باتش  نانیچ  نخس  نخس  رواب 

(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن   27/53
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صیرح وسرت و  لیخب و 

ًاناَبَج َالَو  َْرقَْفلا ، َكُدـِعَیَو  ِلْضَْفلا ، ِنَع  ُلِدـْعَی  ًالیَِخب  َِکتَروُشَم  ِیف  َّنَلِخْدـُت  َالَو  تشون : رـصم  مکاح  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
فرـصنم و ناسحا  زا  ار  وت  هک  اریز  هدم ، تلاخد  دوخ  تروشم  رد  ار  لیخب  ، ) ِرْوَْجلِاب َهَرَّشلا  ََکل  ُنِّیَُزی  ًاصیِرَح  َالَو  ِرُومُْألا ، ِنَع  َکُفِعُْـضی 

هتشادن تروشم  صیرح  اب  دیامن و  یم  فیعـضت  ار  وت  هّیحور  اهراک  رد  اریز  نکن ، تروشم  وسرت  اب  زین  دناسرت و  یم  رقف  یتسدیهت و  زا 
كرادم  ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  همان 27/53  (. ***** 1 .() دـشخب یم  تنیز  ترظن  رد  يرگمتـس  اب  ار  صرح  هک  شاـب 

(. هتشذگ

توغاط تموکح  نارازگراک 

یمالسا و تموکح  نارازگراک  فص  زا  دیاب  دنتـشاد  یلغـش  تُسپ و  توغاط  تموکح  رد  هک  یناسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا 
َّنَنوُکَی اَلَف  ِماَثْآلا  ِیف  ْمُهَکِرَـش  ْنَمَو  ًاریِزَو ، َکَْلبَق  ِراَرْـشَْأِلل  َناَک  ْنَم  َِکئاَرَزُو  َّرَـش  َّنِإ  دومرف : هک  دندرگ . عفد  درط و  یهلا  هعماج  تیریدـم 

اهراک رد  ناراکهانگ  نآ  اب  هک  یـسک  دـنا . هدوب  رارـشا  دـب و  تموکح  رازگراک  ریزو و  هک  دنتـسه  یناسک  ارزو  نیرتدـب   ) ًۀـَناَِطب َکـَل 
ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جـهن  هماـن 29/53  (. ***** 1 .() دشاب تموکح  نارادمامز  نارادرـس و  وزج  دـیابن  تسا  هتـشاد  تکرش 

(. هتشذگ كرادم  )

ناسولپاچ نایوگانث و 

َّیَلَع اُوْنُثت  اَلَف  دومرف : وا  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تخادرپ . یئوگاـنث  هب  تساـخاپب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  سلجم  رد  یـصخش 
رگمتـس ناهاشداپ  نارادـمامز و  اب  هک  هنوگنآ  و  دیئاتـسن ... دوخ  بلاج  نانخـس  اب  ارم  ، ) ُةَِرباَبَْجلا ِِهب  ُمَّلَُکت  اَِمب  ِینوُمِّلَُکت  اَـلَف  ٍءاَـنَث ، ِلـیِمَِجب 

نیا هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 21/216  (. ***** 1 .() دیئوگن نخس  نم  اب  دیتفگ  یم  نخس 
يافوتم 573  ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 348 : جاهنم  - 2 يافوتم 328 ه )  ) ینیلک یفاک ج 8 ص 352 ح550 : هضور  - 1 تسا : حرش 
-5 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم 41 ص152 : جراونالا راحب  - 4 يافوتم 363 ه )  ) نامعن یضاق  مالسالا ج2 ص541 ح1926 : مئاعد  - 3 ه )

(. يافوتم 538ه  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج5 ص191 ح186 : عیبر 

نانئاخ

ََۀبوُقُْعلا ِْهیَلَع  َتْطَسَبَف  ٍۀَناَیِخ ... َیلِإ  ُهَدَی  َطََسب  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  ْنِإَف  تشون : کلام  رصم  رادناتسا  هب  نانئاخ ، عفد  درط و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
رادـقم هب  اـمن و  بدا  رفیک  هناـیزات  ریز  ار  وا  دز ... تناـیخ  هب  تسد  نارازگراـک  زا  یکی  رگا   ) ِِهلَمَع ْنِم  َباَـصَأ  اَِـمب  ُهَتْذَـخَأَو  ِِهنَدـَب ، ِیف 

(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 76/53  (. ***** 1 .() نک تازاجم  ار  وا  هداد  ماجنا  هک  یتنایخ 

تسَپ نالقع  مک 
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هئارا اب  و  یشیدنا ، فرژ  اب  ات  تسا ، دنمزاین  میکح  شیدنارود و  ياه  ناسنا  لّقعت و  رّکفت و  هب  یمالـسا ، تموکح  رد  حیحـص  ّتیریدم 
مک هک  تسا  یهیدـب  دـنرادزاب . تارطخ  تافآ و  زا  و  دـنربب ، لماکت  تفرـشیپ و  يوس  هب  ار  هعماج  درف و  یـساسا  حیحـص و  ياـه  حرط 
یلع ماما  دنزاس . یم  مهارف  ار  هعماج  تموکح و  طوقـس  تامّدـقم  دـنبای ، هار  تموکح  رد  رگا  هدز ، لهج  تسَپ و  ياه  ناسنا  نالقع و 

ینارای زا   ) ِِهبِحاَِصب ٌرَبَتْعُم  َبِحاَّصلا  َّنِإَف  ُُهلَمَع ، ُرَْکُنیَو  ُُهیْأَر ، ُلیِفَی  ْنَم  ََۀباَحَـص  ْرَذْحاَو  دسیون : یم  دوخ  نارادناتـسا  زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع 
یم یفرعم  شنارای  ار  سکره  ّتیصخش  شجنس  سایقم  اریز  شاب  رذحرب  تسا  تشز  دنسپان و  اهنآ  لمع  دنفیعـض و  رظن  رکف و  رد  هک 

(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 9/69  (. ***** 1 .() دننک

قفانم ورود و  ياه  ناسنا 

َنُونَّوَلَتَی َنّولِزُْملا  َنُّولاَّزلاو  َنُّولِضُْملا  َنوُّلاّضلا  ُمُهَّنِإَف  ِقاَفِّْنلا  َلْهَأ  ْمُکُرَذْحاَو  دومرف : قفانم  ورود و  رصانع  درط  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
گنر هب  دـنزادنا ، اطخ  راک و  اطخ  دـنا ، هدـننک  هارمگ  هارمگ و  اهنآ  اریز  مراد ، یم  رذـحرب  ار  امـش  قفانم  ور و  ود  ياه  ناسنا  زا   ) ًاناْولَأ

هک ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 4/194  (. ***** 1 .() دنوش یم  مدرم  یهارمگ  ببـس  دنیآ و  یم  نوریب  نوگانوگ  ياه 
يدمآ ج4 ص483 : مکحلا ص 54 و 269 / ررغ  ینامی 2 - دیس  زارط ج 2 ص 308 : باتک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب 
يدمآ مکحلا ج 6 ص 488 و ج 2 ص 285 : ررغ  - 4 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  جۀعاربلا 2 ص 280 : جاهنم  - 3 ه ) يافوتم 588  )

(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالا ج18 ص224 ح62 ب1 : راحب  - 5 يافوتم 588 ه ) )

اورپ یب  نازاب  سوه 

رگا  ) ِلْدَْـعلا َنِم  ًارِیثَک  َِکلذ  ُهَعَنَم  ُهاَوَه  َفَلَتْخا  اَذِإ  َِیلاَْولا  َّنِإَف  دومرف : زاب  سوه  اورپ و  یب  ياه  ناـسنا  درط  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هغالبلا جهن  همان 1/59  (. ***** 1 .() دراد یم  زاب  تلادـع  زا  ار  وا  ًابلاغ  دـشاب  دوخ  یپ  رد  یپ  ياه  سوه  اوه و  لابند  رادـمامز  یلاو و 

نیفص ص 57: باتک  ینامی 2 - دیس  زارط ج 1 ص 170 : باتک  - 1 تسا : حرش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم 
يدمآ مکحلا ج 1 ص 265 : ررغ  - 4 ه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 3 ص 208 : جاهنم  - 3 ه ) يافوتم 212   ) محازم نب  رصن 

(. يافوتم 1110 ه  ) یسلجم راونالا ج33 ص511 ح708 : راحب  - 5 يافوتم 588 ه ) )

سانشنردق نالهاج 

ذوفن یمالـسا  تیریدم  تموکح و  رد  دیابن  دنناد ، یمن  ار  هعماج  درف و  شزرا  ردق و  و  دنـسانش ، یمن  ار  دوخ  شزرا  ردـق و  هک  یناسک 
ِرْدَق َغَْلبَم  ُلَهْجَی  َالَو  داد : رادشه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دوش . یم  هعماج  ریگنماد  یناوارف  تافارحنا  نوگرگد و  اه  شزرا  اریز  دـننک ،

شیوخ تلزنم  شزرا و  زا  دیابن  تموکح  نارازگراک  نارادـمامز و  . ) َلَهْجَأ ِهِْریَغ  ِرْدَِـقب  ُنوُکَی  ِهِسْفَن  ِرْدَِـقب  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  ِرُومُْألا ، ِیف  ِهِسْفَن 
جهن هماـن 90/53  (. ***** 1 .() تسا رت  هاـگآان  نارگید  شزرا  هب  تبـسن  دسانـش  یمن  ار  شیوخ  شزرا  هک  یـسک  اریز  دنـشاب  هاـگآان 

(. هتشذگ كرادم   ) ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا 

تیبرت شور 
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كدوک تیبرت  یگنوگچ 

هداوناخ و موسر  بادآ و  اب  و  دننک ، یگدنز  دـننک ، رکف  اهنآ  دـننامه  هک  دـننک  یم  تیبرت  يا  هنوگب  ار  دوخ  نادـنزرف  مدرم  زا  يرایـسب 
!! یتسین ام  دنزرف  وت  دنیوگ : یم  دوبن  نینچ  یناوج  رگا  هک  دنیامن . تیاعر  ار  اهنآ  و  دـننک ، تداع  اهنآ  شزرا  یب  دـنچ  ره  لیماف  هلیبق و 

مُهَّنِاَف مُِکبادآ ، یلَع  ْمُکَدالْوَأ  اورِـسُْقت  ال  دومرف : دوب و  رگن  عقاو  رایـسب  دنزرف  تیبرت  یگنوگچ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یتروص  رد 
ّقلعت امـش  راگزور  زا  ریغ  يراگزور  هب  نانآ  اریز  دیزاسن ، روبجم  دوخ  موسر  بادآ و  رب  ار  دوخ  نادـنزرف   ) مُِکنامَز ِْریَغ  ٍنامَِزل  َنُوقُولْخَم 
طباور عارتخا و  فشک و  دـیلوت و  ياههار  یگدـنز ، متـسیس  عون و  و  هدوب ، لماکت  دـشر و  لاح  رد  هراومه  اـه  ناـسنا  نوچ  (. 1 () دنراد

ار تقیقح  يا ، هعماج  ره  رد  و  یطئارش ، ره  رد  ات  مینک ، انـشآ  اه  ّتیعقاو  اب  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  ام  تسا . ینوگرگد  لاح  رد  یعامتجا 
نبا حرـش  دنریگ ***** . رارق  هدش  نییعت  شیپ  زا  ینهذ  ياه  بلاق  رد  دیابن  سپ  دنـشاب ، ارگ  عقاو  و  دنـشیدنایب ، تسرد  دـننک ، كرد 

ج 20 ص 267. دیدحلا ، یبا 

زامن نیرمت  ناکدوک و 

یم دـشر  جـیردتب  يواکجنک  ّسح  اب  هارمه  ناکدوک  يوجادـخ  ترطف  اریز  تسا ، یگدـنز  ّمهم  لئاسم  زا  یکی  ناـکدوک  ینید  تیبرت 
اوُغََلب اذِا  ِةالَّصلِاب  ْمُِکناْیبِص  اوُّرَم  دومرف : ناکدوک  ینید  تیبرت  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ددرگ . تیبرت  هدش و  دنمنوناق  دیاب  و  دنک ،

یگلاس ّنس 7  رد  ار  ناکدوک  (. » 1) َنینِس َرْشَع  اوُغََلب  اذِا  ْمُهِعِجاضَم  یف  اُوقَّرَفَت  َو  َنینِس ، َعِْست  اوُغََلب  اذِا  اهِکَْرت  یَلَع  ْمُهُوبِرْـضا  َو  نینَـس ، َْعبَس 
هّچب باوخ  رتسب  یگلاس  ّنس 10  رد  و  دینزب . ار  اهنآ  دـندرک  كرت  ار  زامن  یگلاس  ّنس 9  رد  رگا  .و  دننک تداع  ات  دـیهد  نیرمت  زامن  هب 

ّنس زا  كدوک  ینید  تیبرت  - 1 دننام : تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هّجوت  دروم  یّمهم  لئاسم  ینارون ، دومنهر  نیا  رد  دینک ». ادج  ار  اه 
باوختخر کی  رد  هک  یگلاس ، ّنس 10  رد  ناکدوک  یـسنج  تیبرت  رد  طایتحا  یگلاس 3 - ّنس 9  رد  كدوک  اـب  دروخرب  یگلاس 2 -  7

رورُّسلا ج1 ص102. جاهنم  دنباوخن ***** .

كدوک ینید  رکف  دشر 

هب ار  يداقتعا  ینابم  رگید  یـسانشادخ و  دیاب  يواکجنک  ّسِح  دـشر  اب  هارمه  هک  تسا  كدوک  ینید » رکف   » دـشر تیبرت ، داعبا  زا  یکی 
اجنیا رد  تخاس . یم  انشآ  دیحوت  یسانشادخ و  هب  یگدنز  نیزاغآ  نینس  رد  ار  دوخ  ناکدوک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تخومآ . ناکدوک 

مالسلا هیلع  ّیَلَع  َلاق  ْنیَریغَص  مالـسلا -  هیلع  ِّیلَع  ْيََدلَو  ُبَْنیَز -  َو  ُساَّبَْعلا  َناک  اََّمل  . » تسا مزال  يداقتعا  فیرظ و  هثداح  کی  هب  هّجوت 
یِلا َتَفَْتِلا  َُّمث  ِْهیَْنیَع  ٌِّیلَع  َلَّبَقَف  َناْنِثا ، َدِحاو  ُْتُلق  يذَّلا  ِناسِّللِاب  َلُوقَا  ْنأ  ِیحَتْـسأ  َلاق -: ِناْنِثا ، ُْلق  َلاقَف -  دِـحاو ، َلاقَف  َدِـحاو ، ُْلق  ِساّبَْعِلل ،

ِناعِمَتْجَیال ِناَّبُح  ُهاَتبأ  ای  َْتلاقَف : انُدابْکَا ، انُدالْوَا  َّیَُنب  ای  ْمَعَن  َلاق : انُّبُِحتأ ؟ ُهاََتبأ  ای  َْتلاقَف : ِِهنیمَی ، یَلَع  ُساّبَْعلا  َو  ِهِراـسَی  یَلَع  ْتَناـک  َو  َبَْنیَز 
هک ینامز  (. ) 1 .«) ًاّبُح امَِهب  ٌِّیلَع  َدادْزاَف  ًاَِصلاخ ، ِهَِّلل  ُّبُْحلا  َواـَنل  ُۀَـقَفَّشلاَف  اـَنل  َّدـُبال  َناْـک  ْنِا  ِو  ِدـالْوءْالا ، ُّبُح  َو  ِهَّللا  ُّبُح  ْنِمؤُْملا ، ِْبلَق  یف 

: وگب مدنزرف  دومرف : ساّبع  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  دندوب ، یکدوک  نینـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  ود  بنیز ، ساّبع و 
هیلع یلع  ماما  میوگب . ود  متفگ  کی  هک  ینابز  اب  مشک  یم  تلاجخ  تفگ : ساـّبع  ود ، وگب  دومرف : ترـضح  کـی ، تفگ : ساـّبع  کـی 

هک مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هب  هاگنآ  دیسوب . ار  دوخ  دنزرف  نامشچ  هدش ، رورسم  رایـسب  دوخ  دنزرف  تیارد  شوه و  لقع و  زا  مالـسلا 
، مرتخد يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يراد ؟ تسود  ار  اـم  اـیآ  ناجردـپ  دیـسرپ : بنیز  درک . هاـگن  دوب  هتفرگ  رارق  پچ  فرط  رد 
« ادُخ ِّبُح  . » ددرگ یمن  عمج  نمؤم  بلق  رد  هک  ّتبحم  ود  ناجردپ  تفگ : مالـسلا  اهیلع  بنیز  دنتـسه . نامیاه  هشوگ  رگج  ام  نادنزرف 
هک دش  ببـس  نیا  تسادخ . ِنآ  زا  هناصلاخ  ّتبحم  ام و  ِنآ  زا  تّقفـش  تفوطع و  سپ  تسین ، يزیرگ  ام  ّتبحم  زا  رگا  و  دالوا » ِّبُح   » و
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لئاسولا ج 15 ص 215. كردتسم  دریگ ***** . ینوزف  ود  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هفطاع  رهِم و 

ینارنخس هب  كدوک  قیوشت 

ربنم هب  ات  تشاداو  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يزور  تخومآ . یم  دوخ  نادنزرف  هب  ار  يرونخس  هباطخ و  ِّنف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  فلا - 
زا یکی  رد  ب -  دوتـس . ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درک ، داریا  ینارنخـس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یتقو  دناوخب . هبطخ  مدرم  يارب  هتفر ،

نارهاوخ ناردارب و  ناردام و  يارب  زیخرب و  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شدـنزرف  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـیع ، ياـه  بش 
هدوسآ شدنزرف  هکنیا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیـشک . یم  تلاجخ  ردپ  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اّما  نک ، ینارنخـس  دوخ 

ماما تشاد ، رظن  ریز  ار  دـنزرف  نانخـس  هداتـسیا ، لزنم  يدورو  برد  يوربور  دـش و  جراخ  قاـطا  زا  دـنک  داریا  هباـطخ  دزیخرب و  رطاـخ 
داتسرف دورد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شّدج  هب  و  درک ، زاغآ  نخس  ادخ ، شیاتس  دمح و  اب  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یبتجم 

رد ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـش ، قاطا  دراو  ماما  وا ، ینارنخـس  نایاپ  رد  درک ، بلج  دوخب  ار  ناگمه  رظن  یبلاج  ینارنخـس  اب  هاگنآ  و 
. ***** درک رّکشت  وا  يابیز  هباطخ  زا  دیشک و  شوغآ 

ناکدوک هیبنت  طیارش 

عـضو ناشیاه  دروخرب  اب  هک  یناکدوک  درک و  هیبنت  دـیاب  ار  راکهزب  ناکدوک  هچرگ  درامـش ، یمن  زاجم  یـسک  ار  ناـکدوک  یندـب  هیبنت 
دب ناکدوک  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  درک . هیبنت  دیاب  ار  دـنوش  یم  نارگید  دـشر  عنام  دـنزیر و  یم  مهب  ار  سالک  هسردـم و 

دـندوب و هدرک  تکرـش  یـسیون  طخ  هقباسم  رد  هک  ناکدوک  زا  یعمج  يزور  دومرف . یمن  هزاجا  ار  تبرـض  هس  زا  شیب  راکهزب  راتفر و 
ناکدوک هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـندرگ ، قیوشت  تواضق و  اـت  دـندروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تمدـخ  ار  دوخ  ياـه  هچرتفد 

هـس زا  شیب  رگا  هک  دـیناسرب  ار  مایپ  نیا  دوخ  مّلعم  هب  (. ) 1) ُْهنِم َُّصْتُقا  ِبَدَْالا  یف  ٍتابَرَـض  ِثالَث  َقْوَف  ْمَُکبَرَـض  ْنِا  ْمُکُمِّلَعُم  اوُِغْلبَا  دومرف :
هعیشلا ج 18 ص 582. لئاسو  دش ***** ). دهاوخ  صاصق  دنزب ، امش  رب  هبرض 

كدوک يرادزاب  شور 

میسقت ار  نآ  تساوخ  ترضح  یتقو  تشذگ ، يزور  دنچ  و  دندروآ ، لاملا  تیب  ناونع  هب  لسع  کشم  دنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب 
لـسع کشم ، نیا  زا  یـسک  هچ  دیـسرپ : هناعطاق  و  دـناوخارف ، ار  ربنق  تسا . هدروخ  تسد  اه  کشم  زا  یکی  لسع  هک  دـش  هّجوتم  دـنک ،
رایسب یتیبرت ، یسانشناور  رظن  زا  هک  داد  ماجنا  ّمهم  راک  ود  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  امـش . ياه  هّچب  زا  یکی  تفگ : ربنق  تشادرب ؟

ربنق هب  لوپ  يرادقم  هکلب  درکن . ءافتکا  شهوکن  شنزرـس و  هب  اهنت  هکنآ  مّود  درک . شهوکن  ار  كدوک  نآ  هکنیا  لّوا  تسا : دنمـشزرا 
لـسع کشم  هب  تسد  دنـشاب  ریـس  نوچ  دنروخب . اه  هّچب  ات  روایب  نک و  يرادیرخ  لسع  نیرتهب  زا  لطر  کی  رازاب  رد  ورب  دومرف : داد و 

ار يراد  زاب  يارب  بسانم  ياـه  هنیمز  دـیاب  تسین ، یفاـک  تفوکرـس  هیبنت و  اـهنت  كدوک ، يراد  زاـب  يارب  ینعی  دـننز . یمن  لاـملا ، تیب 
زا يرایسب  نونکا  مه  دنز . یمن  تسد  لاملا  تیب  لسع  کشم  هب  رگید  دروخب ، نآ  زا  كدوک  و  دشاب ، لسع  لزنم  رد  یتقو  درک ، مهارف 

یفّرعم نیزگیاج  شور  کی  دنهد ، یمن  هئارا  یبسانم  ِّلح  هار  اّما  دـنراد ، یم  زاب  یلمع  زاو  دـننز ، یم  تفوکرـس  ار  اه  هچب  طقف  ناردـپ 
بوشآ ج 2 ص رهش  نبا  بقانم  و -  هّمغلا ج 1 ص 234 -  فشک  (. ***** 1 .) تسین ریثأت  یب  ناکدوک  ینادرگرس  رد  هک  دننک ، یمن 

.107

كدوک تیبرت  رد  باتش 
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رد دیاب  یتیبرت  ناّیبرم  رگید  ناردام و  ناردپ و  تسا . كدوک  تیبرت  شزومآ و  يزاسزاب و  رد  باتـش  تیبرت ، ياه  شور  زا  رگید  یکی 
هک تسا  مهارف  رمع  لحارم  رگید  زا  رتشیب  یکدوک  نینس  رد  تیبرت  يرورپزاب و  يریگدای و  ياه  هنیمز  اریز  دننک  باتش  كدوک  تیبرت 
ِیب َلَْجعَی  ْنَأ  َْلبَق  اَْـهنِم  ًـالاَصِخ  ُْتدَرَْوأَو  َکـَْیلِإ ، ِیتَّیِـصَِوب  ُتْرَداـَب  ًاـنْهَو ، ُداَدْزَأ  ِیُنْتیَأَرَو  ًاّنِـس ، ُْتغََلب  ْدَـق  ِینَْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َّیَُنب ، َْيأ  دومرف :
ِنَِتفَو يَوَْهلا  ِتاَبَلَغ  ُضَْعب  َْکَیلِإ  ِینَِقبْسَی  َْوأ  یِمْسِج ، ِیف  ُتْصُِقن  اَمَک  ِییْأَر  ِیف  َصَْقنُأ  ْنَأ  َْوأ  یِـسْفَن ، ِیف  اَِمب  َْکَیلِإ  َیِْـضفُأ  ْنَأ  َنُود  ِیلَجَأ 

، َُکْبلَق َوُسْقَی  ْنَأ  َْلبَق  ِبَدَْألِاب  َُکتْرَداَبَف  ُْهتَِلبَق . ٍء  ْیَش  ْنِم  اَهِیف  َیِْقلُأ  اَم  ِۀَِیلاَْخلا  ِضْرَْألاَک  ِثَدَْحلا  ُْبلَق  اَمَّنِإَو  ِروُفَّنلا . ِْبعَّصلاَک  َنوُکَتَف  اَْینُّدلا ،
ْنِم َتِیفوُعَو  ِبَلَّطلا ، َۀَنُؤَم  َتیِفُک  ْدَـق  َنوُکَتَف  ُهََتبِرَْجتَو ، ُهَتَیُْغب  ِبِراَجَّتلا  ُلْهَأ  َكاَفَک  ْدَـق  اَم  ِْرمَْألا  َنِم  َِکیْأَر  ِّدِِـجب  َِلبْقَتْـسَِتل  َکُُّبل ، َلِغَتْـشَیَو 

، تشذگ نم  زا  ینایلاس  مدید  هک  یماگنه  مرـسپ ! . ) ُْهنِم اَْنیَلَع  َمَلْظَأ  اَمَّبُر  اَم  ََکل  َناَبَتْـساَو  ِهِیتَْأن ، اَّنُک  ْدَق  اَم  َِکلذ  ْنِم  َكاَتَأَف  َِۀبِرْجَّتلا ، ِجاَلِع 
هک نآ  زا  شیپ  مدرمـش ، رب  وت  يارب  ار  یقالخا  ياـه  شزرا  و  مدرک ، باتـش  وت  يارب  تّیـصو  نتـشون  هب  تفر ، یتساـک  هب  ور  ییاـناوت  و 
زا شیپ  و  دمآ ، دیدپ  ممـسج  رد  هک  نانچ  دیآ  دـیدپ  یـشهاک  مرظن  رد  و  مشاب ، هدرکن  لقتنم  وت  هب  ار  منورد  ياهزار  و  دـسر ، ارف  لجأ 

هتشاک نیمز  نانوچ  ناوجون  بلق  اریز  ددرگ ، لکشم  تعاطا  شریذپ و  و  دنروآ ، موجه  وت  هب  ایند  ياه  ینوگرگد  اه و  شهاوخ  هک  نآ 
و دوش ، تخـس  وت  لد  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک ، باتـش  وت  تیبرت  رد  سپ  دوش . هدیـشاپ  نآ  رد  هک  تسا  يرذـب  ره  شریذـپ  هدامآ  هدـشن ،
زا ار  وت  و  دنا ، هدیـشک  ار  نآ  نومزآ  تمحز  هبرجت ، نابحاص  هک  يورب  ییاهراک  لابقتـسا  هب  ات  ددرگ ، لوغـشم  يرگید  زیچ  هب  وت  لقع 

هدنام ناهنپ  ام  رب  هک  یتاّیبرجت  زا  یخرب  و  هدیسر ، مه  وت  هب  دش ، ام  بیصن  اهنآ  تاّیبرجت  زا  هچ  نآ  و  دنا ، هتخاس  زاین  یب  نتفای  شالت و 
-1 تسا : حرـش  نیا  هب  نآ  دانـسا  زا  یخرب  هک  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 31  (. ***** 1 .() ددرگ نشور  امش  يارب  دوب 
3ص90 جدیرفلا دقع  - 3 3 ه ) نرق يافوتم  ) دیعـس نب  هللادبع  نب  نسح  ظعاوم : رجاوز و  باتک  - 2 يافوتم 328 ه )  ) ینیلک لئاسر : باتک 

يافوتم  ) قودص خیش  هیقفلا ج4 ص392 و386 : هرـضحیال  نم  - 4 ه ) يافوتم 328   ) یکلام هبر  دـبع  نبا  : 114 دیدج  3 جو و91 و143 
(. يافوتم 380 ه  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص97/52 و99/68 و76 : فحت  - 5 381 ه )

( رترب لماک و  ییوگلا  ناونع  هب  یلع  ماما  یفّرعم   ) اهوگلا یفرعم 

اهوگلا ترورض 

هراشا

ندروخ و مرگرـس  تاناویح  اه و  هدـیدپ  رگید  نوچ  و  دـنداد ، تیاضر  يّدام  یگدـنز  هب  اـهنت  یخرب  نوگاـنوگ ، ياـه  ناـسنا  ناـیم  رد 
. دنرادن یگدنز  حیحص  يوگلا  اه و  شور  هب  يراک  هدوب و  یبسن  هافر  ندیباوخ و 

اهوگلا يوجتسج  رد  ناسنا 

يوجتـسج رد  یگدـنز و  تسرد  ياه  شور  لابندـب  و  دـنیامن ، باختنا  تسرد  و  دـننک ، یگدـنز  حیحـص  دـنهاوخ  یم  رگید  یخرب  اّما 
« اهدـیابن  » و اهدـیاب »  » دنـسرپ یم  همه  زا  و  دـننک ، یم  شالت  اـه  ّتیعقاو  نتفاـی  رد  دـنبلط و  یم  ار  تقیقح  دنـشاب ، یم  لـماک  ياـهوگلا 
ترسح و اب  هدنیآ ، رد  و  دنهدن ، تسد  زا  نازرا  ار  یگدنز  هیامرس  ات  دنریگارف  دنهاوخ  یم  ار  نتـسیز  هنوگچ  ندوب و  هنوگچ  دنمادک ؟

نیتسار ياهوگلا  زا  دوش  یم  دنـشاب ، یم  یگدنز » حیحـص   » ياه هویـش  يوجتـسج  رد  هک  اه  ناسنا  زا  هتـسد  نیا  اب  دنـشابن  زاسمد  هودنا 
نوچ تسشن ، یسررب  ثحب و  هب  ار  نتـسیز  طلغ  حیحـص و  ياه  شور  یگدنز و  و  تشاذگ ، یبایزرا  هب  ار  لطاب  ّقح و  و  درک ، تبحص 

هلـصاف ّتیونعم  بهذـم و  زا  اه  ناسنا  اـهروشک ، زا  يرایـسب  رد  هک  رـصاعم ، ناـهج  رد  صوصخب  دـننک ، یم  شـالت  اـه  ّتیعقاو  یپ  رد 
طباور هیذـغت و  شـشوپ و  رد  ار  ندوب »  » ياـه هویـش  عاونا  و  دـننک ، باـختنا  یتـّلم  بتکم و  تلاـخد  یب  ناـشدوخ  دنتـساوخ  دـنتفرگ و 
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و دنتـشگ ، التبم  اه  یچوپ  اه و  یئارگچوپ  اه و  یگدز  عاونا  هب  و  دـندش ، راچد  اه  یگدولآ  فارحنا و  عاونا  هب  و  دـندومزآ ، یعاـمتجا ،
: هک یئاه  ناسنا  و  دوبن ، شیب  یبارس  يّدام  یسایس و  بتاکم  ياهراعش  عاونا  هک : دنتـسناد  و  دندرک ، سمل  دوجو  همه  اب  ار  نآ  تارطخ 

سکنآ دنناسانشب ، فشک و  ار  ناسنا  یگدنز  مسر  هار و  دنناوت  یمن  دنسانش ، یمن  ار  اه  ناسنا  دنتخانشن ، ار  ّتیناسنا  دنتخانـشن ، ار  دوخ 
یگدنز داسف  حالص و  هنوگچ  دسانش  یمن  ار  تّیناسنا  و  ار ، اه  ناسنا  هک  سکنآ  و  دسانش ؟ یم  ار  نارگید  هنوگچ  تخانشن  ار  دوخ  هک 

ار ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ياه  دیابن  اه و  دیاب  و  دنک ؟ نییعت  یگدنز  مسر  هار و  اه  ناسنا  يارب  دناوت  یم  و  دنک ، یم  كرد  ار 
ّتیوه تخانـشن و  ار  دوخ  مه  زونه  نوچ  يّدام ، بتاکم  ياهراعـش  همه  ندیـسر  تسب  نب  هب  زا  سپ  رـصاعم  لسن  ور  نیا  زا  دـناد ؟ یم 

« یگدـنز حیحـص   » هار ندرک  ادـیپ  يوجتـسج  رد  هتـشذگ  نانوچ  تشاذـگن ، هبرجت  هب  ار  حیحـص  یگدـنز  مسر  هار و  و  تفاین ، ار  دوخ 
تلاصا وت  باختنا  وت و  دنتفگ : وا  هب  تفرگ . دهاوخن  مارآ  دباین ، ار  یگدنز  لماک  ياهوگلا  ات  تساهوگلا و  نتفای  يوجتـسج  رد  تسا ،

وگلا و مادـک  زا  تخیرگ ؟ دـیاب  يوس  مادـک  هب  درک ؟ دوش  یم  هچ  تلاصا  نیا  اـب  هک  درک  شـالت  هچ  ره  اـّما  مسیلایـسناتسیزگا » . » دراد
مـسر هار و  تسناوتن  دراد  تلاصا  وا  باختنا  دوب  هدرک  رواب  هکنیا  اب  دنام و  اهنت  ياهنت  درکن و  تفایرد  یخـساپ  درک ؟ يوریپ  دیاب  هویش 

قلخ ار  یگدنز  ياه  هویـش  بایب ، ار  هار  تدوخ  ناسنا » تلاصا   » مسیناموا بتکم  ساسا  رب  دنتفگ : اه  ناسنا  هب  دبایب  ار  یگدـنز  حـیحص 
رکف هچ  ره  اّما  يریگب . میمصت  دوخ  یگدنز  يارب  تدوخ  دیاب  و  يراد ، تلاصا  وت  هک : نکن  تفایرد  ار  یمایپ  يدرف  زا  یئاج و  زا  نک ،

هب دنکب ؟ دیاب  هچ  تسنادن  و  درکن ، ادیپ  تاجن  شیوخ  سفن  یکیرات  زا  تشاذـگ . هبرجت  هب  ار  نوگانوگ  ياه  لدـُم  درک ، هعلاطم  درک ،
يدازآ اه  ناسنا  امـش  یـسارکومد ، لوصا  ساسا  رب  و  دیدازآ ، امـش  دنتفگ : اه  ناسنا  هب  دنک ؟ یگدـنز  دـیاب  هنوگچ  و  دورب ؟ دـیاب  اجک 

ار اه  ناسنا  ینارگن  بارطـضا و  اّما  دینک ، یگدنز  دیراد  تسود  هک  هنوگره  و  دـیماشایب ، دـیروخب و  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  دـیراد ، لماک 
مـسر هار و  و  درک ؟ یگدنز  دیاب  هنوگچ  مینک . یگدنز  دـیاب  یـسارکومد »  » وترپ رد  میدازآ و  هک  لاح  دـنیوگ : یم  هک  دـندرکن  نامرد 

دیاب هنوگچ  و  دنمادک ؟ ام  شنیرفآ  فادها  تخیرگ ؟ دیاب  تهج  نیمادک  هب  و  تفر ؟ دـیاب  هار  مادـک  زا  تسا ؟ مادـک  حیحـص  یگدـنز 
نارـس و و  دـنک ، یم  درک و  تساوخ  هچ  ره  سک  ره  دـنبای ، یمن  یخـساپ  و  دـنا ، هدـنام  نادرگرـس  نانچ  مه  زاب  دروآ ؟ تسدـب  ار  نآ 

لمع دنتساوخ  هک  هنوگنآ  یللملا ، نیب  ياه  تکرش  گرزب  ناراد  هیامرـس  یتفن ، ياه  لتراک  گرزب ، ناراد  هناخراک  اهروشک ، ناگرزب 
هب اهنت و  يدازآ »  » مان اب  ار  ّتیونعم  ادخ و  زا  هدش  اهر  رشب  سپـس  و  دندرک . هناگیب  اه ، شزرا  یهلا و  نایدأ  اب  ار  ّتیرـشب  ءادتبا  دندرک .

هظحل ره  ات  دندرک ، مادختسا  ار  یتسد  ربز  ناحاّرط  دندرک ، راکـش  ار  اهنت  ياه  ناسنا  هراچیب  نیا  درف  درف  سپـس  و  دنتـشاذگ . دوخ  لاح 
هاوخلد ياه  لدُم  اه ، سابل  اه ، هچراپ  مادنا ، شیارآ  ندیشوپ و  هویش  رد  اه  ناسنا  بذج  زا  سپ  ات  دنروایب ، رازاب  هب  يدیدج  ياه  لدم 

زکارم رگید  اه و  هناخرامق  داسف و  اشحف و  زکارم  ات  دـندرک ، ّتیوه ، یب  ار  اه  ناسنا  دـنرادهگن ، مرگ  ار  دوخ  رازاـب  دنـشورفب و  ار  دوخ 
رب دوخ  ار  اه  ناسنا  نتسیز  هنوگچ  و  ندوب ، هنوگچ  هک : اجنآ  ات  دنرب ، امغی  هب  ار  اه  ناسنا  ياه  هیامرس  هتشاد و  هگن  مرگ  ار  دوخ  یشاّیع 

تسدب دوخ  ار  یناهج  گرزب  ياهرازاب  دننک ، لیمحت  تّیوه  یب  تّیرشب  رب  ار  دوخ  یعامتجا  يداصتقا و  ياه  تسایس  ات  دنتفرگ ، هدهع 
رایتخا رد  زین  ار  یملع  ياه  هّیضرف  اه و  يروئت  طوقس  روهظ و  و  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  رایتخا  رد  نیمز  هرک  رد  ار  گنج  حلـص و  دنریگ ،

رگید و  دـنراذگب ، دازآ  دـنراد  تسود  دوخ  ار  هچنآ  دـننک ، تلاخد  اه  ناسنا  تشونرـس  تارّدـقم و  همه  رد  و  دـنهد ، رارق  دوخ  لفاحم 
هنوگنیا دشاب ، اهنآ  تردق  گنچ  رد  رصاعم  ّتیناسنا  ناهج و  و  دننارب ، نادیم  زا  اه  تمهت  اه و  بسچرب  عاونا  اب  ار  اه  هّیضرف  اه و  هّیرظن 

بیرف هک  دیمهف  هدیـسر  تسب  نب  هب  تّیرـشب  و  دیدرگ ، اشفا  دوز  دوبن ، راگزاس  اه  ناسنا  هاوخیدازآ  حور  اب  نوچ  یناطیـش  ياهدنفرت  زا 
. ***** دراد همادا  نانچ  مه  نتسیز »!؟ هنوگچ   » و ندوب »!؟ هنوگچ   » يارب شالت  ور  نیا  زا  تسا ، هدروخ 

اهوگلا دوجو  ترورض 

نتفای نودب  اه  ناسنا  دید ، دهاوخن  ار  تداعس  گنر  و  دسر ، یمن  لامک  هب  یگدنز ، حیحـص  مسر  هار و  نودب  ناسنا  هک : دنناد  یم  همه 
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زا و  تفرگ ، دهاوخن  مارآ  اه ، ّتیعقاو  فشک  نودب  تّیرـشب ، و  دیـسر ، دنهاوخن  يراگتـسر  یماکداش و  هب  یگدـنز ، تسرد  ياه  هویش 
، یهاوخ ُلبمـس  تسا ، یگدـنز  حیحـص  ياه  لبمـس  و  اهوگلا »  » نتفای يوجتـسج  رد  یعیبط  يرطف و  يا  هنوگب  ناـسنا  یـسانشناور ، رظن 

عاونا هب  تیبرت »  » و يزاسدوخ »  » يارب تّیرشب  هک  لاح  تساه ، ناسنا  تشرس  تاذ و  وزج  ندوب ، اهوگلا  يوجتـسج  رد  و  یبلط ، قشمرس 
يّدام بتاکم  مامت  تخانش ؟ ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  و  دنمادک ؟ اهنآ  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  یلماک  ياهوگلا  دیاب  سپ  تسا ، دنمزاین  اهوگلا 

لدُم نودب  یطاّیخ  دوش  یم  رگم  دنمادک ؟ اهوگلا  تسا ، هاوخ » وگلا   » ناور حور و  رظن  زا  ناسنا  رگا  دنا ، هدنامرد  لاوئـس  نیا  خساپ  رد 
نیا ناسنا ، یهاوخ  وگلا  حور  دزاسب ؟ ار  ینامتخاس  یـسدنهم ، ياه  حرط  نودب  یـسدنهم  دوش  یم  رگم  دزودب ؟ یـسابل  نوگانوگ  ياه 

وگلا و نودـب  تیبرت  هک : اریز  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تیبرت  لماک  ياـهوگلا  دـیاب  زین  اـه  ناـسنا  يارب  هک : دـناسر  یم  تاـبثا  هب  ار  تقیقح 
دوخ دنیوگ ، یم  رگا  تفای ، دهاوخن  قّقحت  لماک ، ياه  لبمس  و  اه ، شزرا  دوجو  نودب  يزاسدوخ  تسین ، نکمم  هدش  باسح  تاّررقم 

هنوگچ دیئایب  دنیوگ  یم  رگا  تسا ، ترورـض  کی  اه  ناسنا  تیبرت  و  سفن ، تیبرت  دنهد ، یم  رادـشه  رگا  دـیزاسب ، ار  دوخ  هعماج  ار و 
لماک ياهوگلا  یگدنز ، حیحـص  ياه  هویـش  لماک ، ياه  حرط  هب  زاین  هدـش ، دای  دراوم  مامت  رد  میریگب . دای  ار  نتـسیز ! هنوگچ  و  ندوب !

هک دـنا  هداد  ناشن  لمع  رد  يّدام  بتاکم  دـنک ؟ یم  یفّرعم  ار  لماک  ياـهوگلا  یـسک  هچ  دـهد ؟ یم  ار  مزـال  خـساپ  یـسک  هچ  میراد ،
دیایب اه  ناسنا  یگدنز  هنحـص  هب  دـناوت  یم  یبتکم  دنـسانش ، یمن  ار  ناسنا  نوچ  دنتـسین ، اه  ناسنا  يونعم  يّدام و  ياهزاین  يوگخـساپ 

یعامتجا يدرف و  یگدـنز  رد  ار  ناسنا  یلماکت  فادـها  دناسانـشب . ار  نیرفآ  ناسنا  دـنک . یفّرعم  تسرد  ار  ناسنا  شنیرفآ  فادـها  هک :
. ***** دنادب

تمصع هفسلف  اب  تیبرت  هفسلف  یگنهامه 

هب تقیقح  کی  یجراخ » ياه  ّتیعقاو  اب  ناسنا  ینورد  زئارغ  یگنهامه   » ِلصا یمالـسا ، تایاور  رگید  هغالبلا و  جهن  نآرق و  هاگدید  زا 
هب تسا  دوجوم  يدنوادخ  تعیبط  رد  نآ ، خساپ  میراد  یگنشت  هزیرغ  رگا  دریگ . یم  هشیر  يدنوادخ  تمکح  زا  هک  تسا  هدیسر  تابثا 
اه نیماتیو  همه  دراد ، زاین  اه  نیماتیو  عاونا  هب  ناسنا  ندب  رگا  تساهاذغ . عاونا  دوجو  نآ ، خساپ  میراد ، یگنسرگ  هزیرغ  رگا  بآ .»  » مان

دنراد جاـیتحا  هـچنآ  هـب  و  دــنبای ، یم  دــنهاوخ  یم  ار  هـچنآ  اـه  ناـسنا  هـک  تـسا  یهلا  تـمکح  نـیا  و  دــبای . یم  یهلا  تعیبـط  رد  ار 
جاودزا نآ  خـساپ  دراد و  یهاوخ  رـسمه  هزیرغ  ناسنا  تسا . نینچ  زین  ناور  حور و  رظن  زا  تسا . هدرک  مهارف  نانآ  يارب  ناـشراگدرورپ 

دوـجو نآ  خـساپ  دراد و  یئوـج  ادـخ  هزیرغ  ناـسنا  تـسا . قئاـقح  فـشک  موـلع و  نآ  خـساپ  دراد و  یبـلط  شناد  هزیرغ  ناـسنا  تـسا .
یجراخ ياه  ّتیعقاو  اب  بسانتم  رادـفده و  ناسنا ، شنیرفآ  دراد و  خـساپ  ناسنا  يونعم  يدام و  زئارغ  همه  سپ  تسا . یتسه  راگدرورپ 

خـساپ مالـسا  بتکم  رد  دـنمادک ؟ اهوگلا  سپ  تسا ، هاوخ  ُلبمـس  تسا ، بلط » وگُلا   » ناـسنا رگا  میـسرپ : یم  لاـح  تسا . یتسه  ماـظن 
موصعم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنموصعم . نیتسار  ناماما  یهلا ، ناربهر  دنموصعم ، یهلا  ناربمایپ  اریز ، تسا ، نشور  هدشدای  شسرپ 

و دنوش ، یم  بکترم  یهابتـشا  يرادیب  هّجوت و  تلاح  رد  هن  دنوش ، یمن  هدولآ  هانگ  هب  زگره  هک  یکاپ  ياه  ناسنا  ینعی  موصعم ، تسا ،
. دننارورپ یم  رـس  رد  هانگ  لایخ  هن  دنوش و  یم  بکترم  ییاطخ  هانگ و  هن  دنک . یم  ظفح  ار  اهنآ  ادخ  هک  تلفغ ، باوخ و  تلاح  رد  هن 
هک هنوگ  ره  دنیوگ ، یم  هچ  ره  تسا ، گنهامه  اه  تّیعقاو  اب  قح و  ناش  رادرک  راتفر و  همه  دنـشاب . یم  بیع  یب  ملاس و  دـنکاپ ، ِكاپ 

نخس  » لوق راتفر »  » مالسلا هیلع  موصعم  ماما  لِعف  تسا ؛ ّتیعقاو  قح و  ساسا  رب  همه  دننک ، یم  لمع  هک  لکش  ره  هب  دننک . یم  تواضق 
. تسا ناهرب  لیلد و  تسا ، تّجح  همه  دـننک » یمن  در  ار  نآ  هک  دوش  یم  ماجنا  ناشروضح  رد  يراک   » ناش ریرقت  توکـس و  راـتفگ » و 

ُلبمـس دنـشاب ، یم  اه  ناسنا  قشمرـس  دـنراد ، یئوگلا  شقن  یئاه  ناسنا  نینچ  تسا ، تقیقح  يوسب  اه  ناسنا  يامنهار  و  تسا ، قح  ِّقح 
زا زگره  نیمز  هک  تسا  نیا  بلاج  و  دننک ، يوریپ  اهنآ  زا  یگدنز  مسر  هار و  رد  دنناوت  یم  اه  ناسنا  رگید  هک  دنتـسه . یگدنز  یقیقح 
رد اـه  ناـسنا  رگا  دـش . هداد  ناـسنا  یبـلط » وـگلا   » و یهاوـخ » لبمـس   » هزیرغ خـساپ  سپ  تسین ، یلاـخ  یلماـک  ياـهوگلا  نـینچ  دوـجو 
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مالـسلا اهیلع  بنیز  تسا ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  لماک  يوگلا  نانز ، يارب  دراد . دوجو  لماک  يوگلا  دنتـسه ، یلماک  ياهوگلا  يوجتـسج 
دوجو  » یجراـخ تقیقح  اـب  یهاوخ » وگلا   » ینورد زئارغ  یگنهاـمه  سپ  دنـشاب ، یم  یگدـنز  قشمرـس  اـه ، ناـسنا  همه  يارب  هک  تسا ،

رد ِتیرـشب  هب  دوش  یم  لاح  دـناسر ، یم  تابثا  هب  ار  ناـسنا  شنیرفآ  يرادـفده  و  شنیرفآ ، ماـظن  يرادـفده  مالـسلا » مهیلع  نیموصعم 
ناماما دینک ، یئاسانش  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز  دیسانشب ، ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنسانشب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک : تفگ  اهوگلا  يوجتـسج 

نادـیواج قئاـقح  هب  ار  امـش  تسامـش ، یهاوخ » وگلا  هزیرغ   » خـساپ ناـنآ ، یگدـنز  مسر  هار و  هک  دیـسانشب ، ار  مالـسلا  مهیلع  موـصعم 
هب ار  ادخ  ناشراتفر ، تاکرح و  همه  دنا و  یهلا  اهنآ ، هک  دـنزومآ ، یم  امـش  هب  ار  ندوب  هنوگچ  و  نتـسیز ! هنوگچ  دـننک . یم  یئامنهار 

رادرک راتفر و  و  تسا . تقیقح  لالز  تسا ، قح  ناشیاه  رظن  راهظا  راتفگ و  دـنراگدرورپ . راکـشآ  هشیمه  ياه  هناـشن  و  دروآ ، یم  داـی 
تیبرت سپ  دـهد ، یم  ناـماس  ار  اـهوگلا » دوجو   » ترورـض تقیقح ، نیا  و  دریگ ، یم  هشیر  نادـیواج  قئاـقح  اـه و  ّتیعقاو  زا  زین  ناـش 

، دزاسب ار  دوخ  هدـنیآ  دوخ و  هعماج  دوخ و  دـنک . رکف  تبثم  دـناوت  یم  ناسنا  و  تسا ، نکمم  يزاس  هعماج  يزاـسدوخ و  تسا ، نکمم 
تـسا یهلا  روآ  یتفگـش  ياه  تمکح  زا  نیا  و  دنراد ، دوجو  یگدنز  لماک  ياهوگلا  مه  و  تسا ، هاوخ  وگلا  ناور  حور و  رد  مه  اریز 

نیمز ینامسآ ، ناربمایپ  تثعب  اب  هراومه  و  دش ، زاغآ  مالـسلا ) هیلع  مدآ  ترـضح   ) لماک يوگلا  طوبه  دوجو و  اب  نیمز  رد  یگدنز  هک :
یم هرادا  موصعم  ناربهر  ار  اه  ناسنا  رگید  ربمایپ  روهظ  ات  يربمایپ  ره  تشذـگرد  زا  سپ  و  دـندوبن ، لـماک  ياـهوگلا  نودـب  تّیرـشب  و 

هفـسلف  » هک تساجنیا  تشاد  دهاوخ  موادـت  زین  تمایق  تعجر و  ات  مالـسلا » مهیلع  موصعم  ماما  دوجو   » لماک ياهوگلا  دوجو  و  دـندرک ،
حیحـص ياه  شور  اب  تسرد و  دـیاب  ناسنا  و  دراد ، ترورـض  تیبرت  رگا  ینعی  دوش ، یم  گنهامه  تمـصع » هفـسلف   » اـب ناـسنا » تیبرت 
تیاده اهنآ  زا  ّتیرشب  هک  دنـشاب  یموصعم  ياه  ناسنا  نیمز  رد  هراومه  دیاب  سپ  دنراد ، ترورـض  یتیبرت  ياهوگلا  سپ  دنک ، یگدنز 

. ***** دریگب اهنآ  زا  ار  یگدنز  مسر  هار و  و  ددرگ ، تیاده  اهنآ  هلیسو  هب  و  دریذپ ،

اه شزرا  لماکت  رد  موصعم  ناربهر  شقن 

دوب و حرطم  ینامـسآ  ُِبتُک  حاولا ، تروصب ، یهلا ، یحو  طسوت  مزال  ياه  ییامنهار  نیمز ، رد  ناـسنا  طوبه  اـب  هارمه  هک  تسا  تسرد 
یمن نامرد  مدرم  بط »  » باتک دوجو  اب  اهنت  هک  اریز  تسین ، یفاک  اـّما  دیـسر ، لاـمک  هب  ناـسنا  تیادـه  میرک ، نآرق  لوزن  اـب  ماـجنارس 
دوجو دوب و  تّیرشب  رگا  دیسر . دهاوخن  یعقاو  لامک  هب  مولع  هبرجت ، اب  نادنمـشناد  روضح  یب  یملع ، ُبتُک  رـشن  دوجو و  اب  اهنت  دنوش .
شزرا یفّرعم  اب  هارمه  دیاب  تسین ، یفاک  يرظن  ثحابم  حرط  اهنت  اریز  دیسر ، یمن  تداعس  يراگتسر و  هب  تّیرشب  ینامسآ ، ياه  باتک 

هعماج رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  ناربماـیپ و  سّدـقم  دوجو  یگدـنز ، مسر  هار و  یقـالخا و  ياـه 
هک دـننک  هدـهاشم  ربمایپ  رتخد  يامیـس  رد  ار  نآرق  باجح  تایآ  دـنرگنب . ار  اهوگلا  دوخ  مشچ  هب  مدرم  ات  دـشاب  هتـشاد  يّدـج  روضح 

هعماج رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تلادـع ، لدـع و  تایآ  رانک  رد  دـیاب  تسا ؟ مادـک  نآ  یجراـخ  لکـش  و  تسیچ ؟ شـشوپ  باـجح و 
حیحـص ياه  هویـش  دـننک ، هدـهاشم  ینـشور  هب  ار  ماما  طسوت  یعامتجا  تلادـع  يارجا  هویـش  يدربراـک ، رظن  زا  دـشاب و  هتـشاد  روضح 

مهیلع موصعم  ناماما  هریس   » یلمع و  نآرق »  » یشنیب هاگرظن  زا  هاگنآ  و  دننیب ، هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  یگدنز  زا  ار  یگدنز 
دایرف و رد  ّتبحم ، مشخ و  رد  گنج ، حلـص و  رد  هاگنآ ؛ و  دـندرگ ، انـشآ  نآ  حیحـص  مسر  هار و  و  یگدـنز ، ياه  ّتیعقاو  اـب  مالـسلا »

مهیلع موصعم  ناربهر  اب  دنناوتب  ار  دوخ  تالاح ، همه  رد  و  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  رد  دـیلوت ، راک و  رد  هدـنخ ، هیرگ و  رد  توکس ،
ناویح ناسنا و  نایم  يزرم  و  دوبن ، نکمم  اه  ناسنا  تیبرت  دنتشادن ، روضح  هعماج  رد  موصعم  ناربهر  رگا  سپ  دننک ، گنهامه  مالـسلا 

دیاب دراد ، یگتـسب  موصعم  ناربهر  تکرب  اب  دوجو  هب  اه ، تّیقالخ  لماکت ، دـشر و  اه ، يراگتـسر  اه ، تداعـس  همه  تشاد . یمن  دوجو 
ار مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  میوش ، انشآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناربهر  یگدنز  اب  نتـسیز »! هنوگچ   » و ندوب »! هنوگچ   » تخانـش يارب 
اب ار  دوخ  یگدنز  تالاح  همه  و  میریگب ، سرد  وا  یگدنز  ياه  شور  اه و  هویش  زا  هتخانش و  ار  مالـسلا  هیلع  بنیز  ترـضح  میـسانشب ،
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زا حیحـص ، یگدـنز  مسر  هار و  نتفای  و  تقیقح ، لالز  رد  ندـش  باریـس  زا  سپ  و  میهد ، قیبطت  كاپ  ياـه  ناـسنا  گرزب  نآ  یگدـنز 
ياه ناـسنا  هب  و  تقیقح ، هنـشت  ّتیرـشب  هب  نیلقث ،»  » مالـسلا مهیلع  موصعم  ناربهر  رادرک  راـتفر و  و  یهلا ، یحو  ياـهدومنهر  هعومجم 

یگدنز مسر  هار و  مالـسلا  اهیلع  بنیز  همطاف و  نانوچ  دیئایب  دـینک ، یگدـنز  موصعم  ناربهر  نانوچ  دـیئایب  هک : میئوگب  ّتیعقاو ، قشاع 
. ***** دیزاس نوگرگد  ار  دوخ 

اهوگلا یفرعم 

يریگدای لماک ، ياهوگلا  هب  هّجوت  اب  یناسنا  ياهورین  تیبرت  رد  تسا ، یتیبرت  لماک  ياهوگلا  یفّرعم  تیبرت ، حیحص  ياه  هویش  زا  یکی 
لوسر ور  نیا  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  تاـجن  ینادرگرـس  یئارگ و  ینهذ  هنوگره  زا  هدوـب  قشمرـس  ياراد  هدـنوش  تیبرت  ددرگ و  یم  ناـسآ 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  نوگانوگ  تایاور  رد  هدامآ ، سوفن  تیبرت  و  هعماج ، یسایس  تیبرت  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ 
تلزنم ثیدـح  رترب  ياه  تلیـضف  دوش : یم  هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  درک ، یفّرعم  ّتیناـسنا » لـماک  يوگلا   » و قشمرـس »  » ناونع هب  ار 

ردارب یلع  رفن  راهچ  نتشاد  تسود  ترورض  ناگدنب  نیرتبوبحم  یلع  ترضح  قفانم  نمؤم و  تخانش  رایعم  یلع  ربمایپ  ینیـشناج  یلع و 
زا یلع  ماما  فصو  ّتیناسنا  لماک  ياـهوگلا  یفرعم  دـیحوت  يداـنم  تسا  ربماـیپ  تیب  لـها  زا  یلع  تسا  ناـنمؤم  ربهر  یلع  تسا  ربماـیپ 
نبا جاّرس  قاحسا  نب  دّمحم  بهو  نبا  يربط  نارگید  نابز  زا  یلع  ندوب  وگلا  عاجـش  ینز  نابز  زا  اهوگلا  یفرعم  هرمـض  نب  رارـض  نابز 

زا یلع  ندوب  وگلا  نمـشد  تسود و  نابز  زا  یلع  ماما  ندوب  وگلا  ربمایپ  نابز  زا  یلع  ماما  ندوب  وگلا  یبعـش  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  جاّرـسلا 
سنمال لیلراک  یسیلگنا ، فوسلیف  یحیسم  قادرج  جرج  همیعن  لیئاخیم  لیمش  یلبش  ناربج  لیلخ  ناربج  يرشخمز  ایند  نادنمشناد  نابز 

 ***** یسکشفورطپ اوفالاید  مادام  نانخس  وفیدراک  نوراب  رظن  همالس  سلوب 

رترب ياه  تلیضف 

ربمایپ ینیشناج  یلع و  تلزنم  ثیدح 

نب بَعْـصُم  زا  وا  و  مَکَح ، زا  وا  و  هبعـش ، زا  وا  و  رفعج ، یبا  نب  دّـمحم  زا  ود  نآ  هک  هدرک  تیاور  راّـشب  نبا  یّنثم و  نب  دّـمحم  زا  ملـسم 
گنج هناتسآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : وا  هک  صاّقو ، یبا  نب  دعـس  زا  وا  و  دعس ،

یم رارق  نیـشناج  شیوخ  ناکدوک  نانز و  نایم  ارم  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  سپ  دومن . دوخ  نیـشناج  كوبت 
یتسین یضار  ایآ   ) يدَْعب َِّیبَن  ُهَّنَا ال  َِّالا  یسوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َنوُکَت  ْنآ  یضَرت  امَا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  یهد ؟
بقانم و -  رابخالا ص74 -  یناعم  (. ***** 1 (.) تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یشاب ؟ یـسوم  يارب  زا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  هک 

 - و ص 199 -  ریدــغلا ج 3  و -  ص 360 -  ملـسم ج 2  حیحــص  و -  يراـخب ج5 ص24 -  حیحـص  و -  بلاـطیبا ج3 ص16 -  لآ 
راونالاراحب ج21 ص218.

قفانم نمؤم و  تخانش  رایعم  یلع 

زا وا  و  رـصن ، یبا  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللادبع  زا  وا  و  لیَُـضف ، نب  دّمحم  زا  وا  و  یلعا ، دـبع  نب  لصاو  زا  تسا  هدرک  تیاور  يذـمرت  فلا - 
ُّبُِحی ال  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تفگ : یم  وا  هک  مدینش  مدش ، دراو  همَلَس  ّمُا  رب  هک  شردام  زا  وا  و  يریمح ، رواسم 

هدرک تیاور  ملـسم  و  ب -  دزرو ). یمن  ینمـشد  یلع  اـب  ینمؤـم  دراد و  یمن  تسود  ار  یلع  یقفاـنم  (. ) 1) ٌنِمُؤم ُهُضِْغُبی  الو  ٌِقفانُم  ًاـِّیلَع 
ام هب  وا  هک  تسا ) وا  زا  ثیدـح  ظـفل  و   ) ییحی نب  ییحی  زا  وا  و  شمعا ، زا  هیواـعم  وـبا  عـیکو و  زا  وا  و  هبیـش ، یبا  نـب  رکبوـبا  زا  تـسا 
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َأََرب َو  َۀَّبَحلا  َقَلَف  يذـّلا  و  تسا : هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  شیَبُـح ، نب  ّرز  زا  وا  و  تباـث ، نب  ّيدـع  زا  وا  و  شمعا ، زا  هیواـعم  وبا  تفگ :
نیا دیرفآ ، ار  ناج  تفاکش و  ار  هناد  هک  یـسک  هب  دنگوس   ) ٌِقفانُم َِّالا  ینُـضِْغُبی  َو ال  ٌنِمُؤم  َِّالا  ینّبُِحی  ّالَأ  َّیِلا  ِّیّمُْالا  ِِّیبَّنلا  ُدْهََعل  ُهَّنِا  َۀَمَـسَنلا 

ربـمغیپ و  ج -  (. 2 .() دـنکن ینمـشد  قفانم  زج  نم  اب  و  درادـن ، تسود  نمؤم  زج  ارم  هک  تسا  نم  اب  هدـناوخن ) سرد   ) یُّما ربمغیپ  ناـمیپ 
كاله درم  ود  وت  رد   ) ٍرَتْفُم ٌتِهاب  َو  ٌطِْرفُم  ُّبُِحم  ِنالُجَر  َکیف  ُکَلُْهی  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ُقِرَتْفَت دومرف : وا  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  و  (. 3 .() هدننز تمهت  يوگ  غورد  هدننک و  شیاتـس  رایـسب  راد  تسود  دنوش  یم 

(. دندش هقرف  هقرف  یسیع  رد  لیئارسا  ینب  هکنانچمه  دنوش ، یم  هقرف  هقرف  وت  رد  نم  تّما   ) یـسیع یف  لیئارـسا  ُوَنب  ْتَقَرَْتفا  امَک  یتَُّما  َکیف 
و  - رجح ص 120 نبا  هقرحملا  قعاوص  و   - ملسم ج 1 ص 48 حیحص  و   - راونالا ج 39 ص 346 راحب  و   - دیفم ص 18 داشرا  ***** 

جهن تمکح 469  ملسم ج 1 ص 48 . حیحص  ّفلؤم . سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 45  دیدحلا ج 18 ص 173 و  یبا  نبا  حرش 
ۀّمغلا ج 1 ص 42. فشک  و و   - ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا 

ناگدنب نیرتبوبحم  یلع  ترضح 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  يزور  تفگ : وا  هک  کـلام  نب  هَّللادـیبع  زا  وا  و  عیکو ، نب  نایفـس  زا  درک  تیاور  يذـمرت  فـلا - 
! اراگدرورپ  ) َریّطلا اذه  یعَم  ُلُکأَی  َکَیِلا  َکِْقلَخ  ِّبَحِأب  یِنْتِئا  َّمُهّللا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دوب ، هدـش  نایِرب  یغُرم 

مه هرفـس  نآ  رد  ادـخ  لوسر  اب  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگان  دروخب ). غرم  نیا  زا  نم  اـب  اـت  رواـیب  نم  دزن  دوخ  هب  ار  قلخ  نیرتبوبحم 
هب اهنآ  همه  نیصح و  نب  نارمع  رمع و  نب  هَّللادبع  يردخ و  دیعسوبا  یملـسا و  ةدیَُرب  دعـس و  نب  لهـس  ساّبعلاوبا ، ب -  دیدرگ . نیـشن 

َۀَیاَّرلا َّنَیِطْعَُال  دومرف : ربیخ  زور  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ینعم  کی 
ادخ هک  داد  مهاوخ  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف   ) ِْهیَدَی یَلَع  ُهَّللا  ُحَتْفَی  ٍراّرَِفب و  َْسَیل  ُُهلوُسر ، ُهَّللا و  ُهُّبُِحی  َُهلوسر و  هَّللا و  ُّبُِحی  ًالُجَر  ًادَـغ 
یم شیاشگ  حتف و  وا  تسد  هب  دنوادخ  تسین و  هدننک  رارف  دنراد ، یم  تسود  ار  وا  مه  لوسر  دـنوادخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر  و 

ربمایپ سپ  تشاد . درد ، مشچ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دناوخ ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  دنک .)
هیلع یلع  تسد  هب  دـنوادخ  هک  درپـس ، وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دز و  ناـهد  بآ  مالـسلا  هیلع  یلع  مشچ  ود  هـب  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

ملـسم دـنا . هدرک  تیاور  عَوکا  نب  ۀمَلَـس  صاـّقو و  یبا  نب  دعـس  هریرهوـبا و  نینچمه  ار  ثیدـح  نیا  درک . رّـسیم  ار  رفظ  حـتف و  مالـسلا 
: تفگ هک  هریرهوبا ، زا  وا  شردپ و  زا  وا  و  لیهُـس ، زا  وا  و  يراق » نمحّرلادبع  نبا   » ینعی بوقعی ، زا  وا  و  دیعـس ، نب  ۀبیتق  زا  درک  تیاور 

مچرپ (. ) 1) ِْهیَدَی یَلَع  ُهَّللا  ُحَتْفَی  َُهلوسر ، ُهَّللا و  ُّبُِحی  ًالُجَر ، َۀَیاّرلا  هِذه  َّنَیِطْعَُأل  دومرف : ربیخ  زور  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
: تسا هتفگ  مود  هفیلخ  دهد ). یم  رفظ  حتف و  وا  تسد  هب  دراد و  یم  تسود  ار  وا  شلوسر  دـنوادخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرم  تسد  هب  ار 

سپ موش . هدـناوخ  ربـیخ  گـنج  رد  یئاـهن  یهدـنامرف  يارب  هکنآ  دـیما  هب  زور  نآ  رد  رگم  متـشادن ، تسود  ار  یئاورناـمرف  يریما و  نم 
یّتَح ْتِفَْتلَت  ِشِْما و ال  دومرف : درپس و  وا  هب  ار  مچرپ  دناوخ و  ارف  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

یکدنا مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـهد ). رفظ  حـتف و  وت  رب  راگدرورپ  هکنیا  ات  نکم  هاگن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  وش و  ناور   ) َکیَلَع ُهَّللا  ِحَـتْفَی 
هچ اب  مدرم  نآ  اب  دیـسرپ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپـس  درکن ، هاگن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  داتـسیا و  هاگنآ  دـش و  ناور 

اذِاَـف ِهَّللا ، ُلوـسر  ًادَّمَُحم  َّنأ  ُهَّللا و  ّـِالا  َهِلا  ـال  ْنأ  اوُدَهْـشَی  یّتَـح  مُهِلتاـق  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  مـنک ؟ گـنج  يزیچ 
دنوادخ زج  یهلا  هک  دـنهد  تداهـشات  نک  گنج  اهنآ  اب  « ) ِهَّللا یَلَع  مُُهباسِح  اهِّقَِحب و  َِّالا  مَُهلاْومَأ  مُهَءامِد و  َْکنِم  اوُعَنَم  دَـقَف  َِکلذاُولَعَف 

هکنآ رگم  دـنا ، هدرک  ظفح  وت  زا  ار  دوخ  ياه  لام  نوخ و  نتخیر  دـنداد ، ماجنا  ار  راـک  نیا  نوچ  و  تسادـخ ، لوسر  دّـمحم  و  تسین ،
وا و  رامسم ، نب  ریکب  زا  وا  و  لیعامـسا ، نب  متاح  زا  وا  و  ۀبیتق ، زا  درک  تیاور  يذمرت  ج -  تسادخ ). هدهع  رب  اهنآ  باسح  دشاب و  ّقحب 

تشاد زاب  اُرت  يزیچ  هچ  تفگ : درک و  رما  دعـس  هب  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  تفگ : وا  هک  شردپ ، زا  وا  و  صاّقو ، یبا  نب  دعـس  نب  رماع  زا 
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هتفگ وا  هرابرد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  يزیچ  هس  مروایم  دایب  هک  ینامز  ات  اّما  تفگ : دعـس  یهد ؟ مانـشد  ار  بارتوبا  هک 
یلـص ادـخ  لوسر  تسا . رت  بوبحم  نارتش  نارتشا و  تّیکلام  زا  اهنآ  زا  یکی  نتـشاد  نم  يارب  و  داد ، مهاوخن  مانـشد  ار  وا  زگره  تسا ،
لوسر يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دوب . هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اه  گنج  زا  یکی  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
یضَرت اّمَا  دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینک ؟ یم  نیـشناج  ناکدوک  نانز و  رب  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

زج یـشاب ؟ یـسوم  يارب  زا  نوراه  هلزنمب  نم  يارب  هک  یتسین  یـضار  ایآ   ) يدَْعب ُِّیبَن  ُهَّنأ ال  َِّالا  یـسُوم ، نِم  َنوراه  ِۀـَلِزنَِمب  یّنِم  َنوُکَت  ْنَا 
ًالُجَر َۀَـیاّرلا  َُأل 

ُ
َّنَیِطْع دومرف : یم  ربیخ  زور  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مدینـش  و  دوب ). دـهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا 

راـگدرورپ و دراد و  یم  تسود  ار  لوـسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوـخ  يدرم  تسد  هب  ار  مـچرپ   ) ُُهلوُـسَر ُهَّللا و  ُهُّبُِحی  َُهلوُـسر و  َهَّللا و  ُّبُِـحی 
ار یلع  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یلو  میدرب  شروی  مچرپ  هب  اـم  سپ  تفگ : دعـس  دـنراد ). یم  تسود  ار  وا  مه  لوـسر 

ناهد بآ  وا  مشچ  ود  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  تشاد ، درد  مشچ  هک  یلاح  رد  دمآ ، وا  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوخب .
َو انَءاْنبأ  ُعْدـَن  اَولاَـعَت  دـش : لزاـن  هیآ  نیا  هک  یتقو  مّوس  و  دومرف . اـطع  يزوریپ  حـتف و  وا  هب  دـنوادخ  هک  درپس  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دز و 
مالـسلا و هیلع  یلع  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  ار )... ناتنارـسپ  ار و  نامنارـسپ  میناوخب  دـییایب  دـیئوگب  سپ  ... ) مُکَءاْنبَا

نم هداوناخ  نانیا  اراگدرورپ   ) یْتَیب َلْهأ  ِءالُؤه  َّمُهّللا  دومرف : دناوخارف و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالـسلا و  اهیلع  همطاف 
و  - ص 171 يراخب ج 5  حیحـص  و   - ص 214 راونـالاراحب ج 21  و   - يروـلا ص 62 مـالعا  و   - دـیفم ص 57 داشرا  دنتـسه ***** )

ملسم ج 2 ص 360. حیحص 

رفن راهچ  نتشاد  تسود  ترورض 

هدش تیاور  سَنأ  زا  زین  نآ  میـسانش و  یمن  قیرط  نیا  زا  زج  يّدُس  ثیدح  زا  ار  نآ  ام  بیرغ و  تسا  یثیدح  نیا  تسا : هتفگ  یـسیعوبا 
وا هدیَرب و  نبا  زا  وا  هعیبر و  یبا  زا  وا  کیرش و  زا  وا  و  يّدس ، رتخد  رسپ  يزارف ، یـسوم  نب  لیعامـسا  زا  درک  ثیدح  يذمرت  هک : تسا 
رما نت  راهچ  نتـشاد  تسود  هب  ارم  راـگدرورپ   ) ٍۀََـعبْرَا ِّبُِحب  ینَرَمأ  َهَّللا  َّنِا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  شردـپ  زا 

و تسا ) اهنآ  زا  یکی  یلع   ) مُهنِم ٌِّیلَع  دومرف : ترضح  ربب . مان  ار  اهنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دش : هتفگ  تسا ). هدرک 
، مه ار  ناملـس  دادـقم و  رذوبا و  و   ) مُهُّبُِحی ُهَّنأ  ینَرَبْخأ  مِهِّبُِحب و  ینَرَمَا  ُناْملَـس ، ُدادـْقِْملا و  ٍرَذُوبا و  و  درب ؛ یم  ماـن  نینچ  ار  رگید  نت  هس 

.( ***** دراد یم  تسود  ار  اهنآ  زین  دوخ  هک  هداد  ربخ  تسا و  هدرک  رما  اهنآ  نتشاد  تسود  هب  ارم  راگدرورپ 

تسا ربمایپ  ردارب  یلع 

هللا یلص  هَّللا  لوسر  هک  هدانُج  نب  ّیشبُح  زا  وا  قاحسا و  یبا  زا  وا  کیرـش و  زا  وا  یـسوم و  نب  لیعامـسا  زا  درک  تیاور  يذمرت  فلا - 
زج ارم  ّقـح  متـسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  (. 1) ٌِّیلَع ْوأ  انَا  ِّالا  یّنَع  يّدَُؤی  ٍِّیلَع و ال  ْنِم  اـنَا  یّنِم و  ٌِّیلَع  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع 
زا ود  نآ  و  میکح ، نب  نامثع  نب  دمحا  يروباشین و  هَّللادبع  نب  ییحی  نب  دّمحم  زا  هدرک  تیاور  ییاسن  ب -  دنک .) یمن  ءادا  یلع  ای  نم 

لوسر وُخَءَال  ّینِا  ِهَّللا  و  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ساّبع  نبا  زا  وا  و  ۀَمرکِع ، زا  وا  كامِس و  زا  وا  طابسأ و  زا  وا  هحلط و  نب  ورمع 
و مشاب .) یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّیـصو  ردارب و  نم  راگدرورپ ، هب  دـنگوس   ) ُهُِّیلَو َو  َمَّلَـس  ِِهلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

رارقرب يردارب  نامیپ  هنیدم  رد  راصنا  نیرجاهم و  نایم  ًادعب  هّکم و  رد  نیرجاهم  نایم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
يذـمرت و  ج -  یتسه .) نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  (. ) 2) ةَرِخْآلا اْینُّدلا و  ِیف  یخأ  َْتنَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  راب  ود  ره  رد  درک 

نب ِْعیَمُج  زا  وا  و  ریَُشب ، زا  وا  و  میکح ، زا  وا  و  ّیح ، نب  حلاص  نب  یلع  زا  وا  و  مداق ، نب  یلع  زا  وا  و  يدادغب ، ناّطق  یـسوم  نب  فسوی  زا 
یلع سپ  تسب ، تّوخا  دقع  باحصا  نایم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : دنک  یم  تیاور  رمع  نبا  زا  وا  و  یمیمت ، ریَمُع 
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رارقرب يردارب  نامیپ  يدحا  نم و  نایم  ارچ  یتسب ، تّوخا  دقع  تباحصا  نایم  ادخ ، لوسر  يا  دومرف : دمآ و  نایرگ  مشچ  اب  مالسلا  هیلع 
 - د یتسه .) نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت   ) ِةَرِخْآلا َو  اینُّدـلا  ِیف  یخأ  َْتنَا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  يدرکن .؟
هللا یلص  ربمایپ  هک  درک ، ثیدح  ساّبع ، نبا  زا  وا  و  مَسِقم ، زا  وا  و  مَکَح ، زا  وا  و  جاّجح ، زا  وا  و  ْریَُمن ، نب  هَّللادبع  زا  هبیَش  یبا  نب  رکبوبا 

تیاور ام  يارب  تسا : هتفگ  رکبوبا  و  ه - یتسه ) نم  تسود  ردارب و  وت   ) یبِحاص ّیِخَا و  َْتنَا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع 
یم ربـنم  يور  رب  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ  وا  هک  بـهو ) نـب  دـیز  ینعی  ، ) ینَهُج نامیلـسوبا  زا  وا  و  ریُمن ، نـب  هَّللادـبع  درک 

فرح نیا  متسه . وا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم   ) ٍرَتفُم ٌباّذَک  َِّالا  يدَْعب  اُهلوُقَی  َو ال  یْلبَق  ٌدَحأ  اْهلُقَی  َْمل  ِِهلوُسر ، وخأ  ِهَّللاُْدبَع و  اَنَا  دومرف :
راونالاراحب ج 38 دمحا ج 4 ص 164 . دنسم  دیوگ ***** ). یمن  يرتفم  باّذک و  زج  نم  زا  سپار  نآ  هتفگن و  یـسک  نم  زا  شیپ  ار 

ریدغلا ج 3 ص 174. و   - يذمرت ج 5 ص 436 حیحص  و   - ص 330

تسا نانمؤم  ربهر  یلع 

هللا یلص  هَّللا  لوسر  هک  ساّبع  نبا  زا  وا  و  نومیم ، نب  ورمع  زا  وا  و  جِلب ، یبا  زا  وا  و  هناوع ، وبأ  زا  درک  تیاور  یـسلایط  دوواد  وبا  فلا - 
هتفگ مراخ  نب  ۀـمیزُخ  و  ب -  یتسه .) نمؤم  ره  یلو  نم  زا  سپ  وت   ) ٍنِمُْؤم ِّلُـک  ُِّیلَو  َْتنَا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 

وا هک  هَّللادبع  نب  یلع  مردپ  درک  ثیدح  ارم  تفگ : وا  هک  ساّبع  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  وبا  زا  درک  ثیدـح  ارم  روصنم  رفعجوبا  هک  تسا 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دزن  بّلطملادبع  نب  ساّبع  مردپ  نم و  تفگ : وا  هک  ساّبع  نب  هَّللادبع  مردپ  درک  ثیدح  ارم  تفگ :
هرهچ داد و  ار  وا  مالس  باوج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  درک . مالـس  دش و  دراو  بلاطیبا  نب  یلع  ناهگان  هک  میدوب  هتـسشن 

. دناشن دوخ  تسار  فرط  رد  ار  وا  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نایم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تساخرب و  وا  يارب  و  دـش ، شاّشب  وا  هب  شا 
ای دومرف : وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دیراد ؟ یم  تسود  ار  وا  ایآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ساّبع  سپ 

، ادخ لوسر  يومع  يا   ) اذـه ِْبلُـص  یف  یتَّیّرُذ  َلَعَج  َو  ِِهبلُـص  یف  ٍِّیبَن  ِّلُک  َۀَّیَّرُذ  َلَعَج  هَّللا  َّنِا  یّنِم ، َُهل  ًاّبُح  ُّدَـشأ  ُهََّلل  هَّللا  َو  ِهَّللا ، ِلوسر  َّمَع 
ارم هّیّرذ  و  تسا ، هداد  رارق  وا  بلـص  رد  ار  يربمایپ  ره  هّیّرذ  راگدرورپ  دراد و  تسود  نم  زا  شیب  ار  وا  دنوادخ  راگدرورپ ، هب  دـنگوس 

لوسر زا  تفگ : وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  نیمّلعتملا ) ۀضایر   ) رد یناهفصا  میعنوبا  ج -  تسا .) هداد  رارق  درم  نیا  بلُـص  رد 
راگدرورپ  ) َكَوُفجأ َو ال  َکَمِّلَعُأ  َکَیِصقُأ و  َکَِینْدُأ و ال  ْنأ  ینَرَمَا  َهَّللا  َّنِإ  ِّیلَع  ای  دومرف : یم  هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

هـصق رد  يراخب  د -  منکن ). تنوشخ  اـفج و  وت  اـب  مهد و  میلعت  ار  وت  موشن و  رود  وت  زا  موش و  کـیدزن  وت  هب  هک  تسا  هداد  ناـمرف  ارم 
نم زا  وت   ) َکـْنِم اـَنَا  َو  یّنِم  َْتنَا  تسا : هدوـمرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هک  تسا  هدرک  رکذ  هّیبیدُـح 

ترـضح زا  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  مقرا و  نب  دـیز  بزاـع و  نب  ءارب  هریرُه و  وبا  و  ( 1) بیَـصُح نب  ةدـیُرب  ه - ما .) وت  زا  نم  یتسه و 
ٌِّیلَعَف ُهالوَم  َْتنُک  نَم  دومرف : ( 2) ریدغ زور  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

هک یـسکره  اب  نک  یتسود  اراگدرورپ ! تسوا ، يالوم  یلع  سپ  مشاب  وا  يالوم  نم  هک  ره   ) ُهاداع ْنَم  ِداع  َو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َّمُهَّللا  ُهـالْوَم ،
هَّللادبع دیعسوبا  منک : یم  رکذ  ثیدح  نیا  زا  دنس  اب  ار  رباج  تیاور  و  دیامن ). توادع  وا  اب  هک  یسک  اب  نک  ینمشد  دنک و  یتسود  وا  اب 

یلع میدوب و  هَّللادبع  نبرباج  هناخ  رد  تفگ : وا  هک  لیقع  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  زا  وا  دایز و  نب  ّبلطم  زا  درک  ثیدـح  عَجْـشأ  دیعـس  نب 
، مهد یم  تَمَسَق  ادخ  هب  ار  وت  تفگ : دش و  لخاد  قارع  لها  زا  يدرم  سپ  دندوب . اجنآ  رد  مه  رفعجوبا  هّیفنح و  نب  دّمحم  نیسح و  نب 

ریدغ رد  هَفْحُج  رد  تفگ : رباج  سپ  يا . هدینش  يا و  هدید  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  زا  ینک  ثیدح  ارم  هکنیا  رگم 
رب يا  هدرپارس  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سپ  دندوب . رافِغ  هنیزم و  هنیهُج و  زا  یهوبنا  رایـسب و  مدرم  اجنآ  رد  میدوب و  مخ 
نم هک  ره   ) ُهالوم ٌِّیلَعَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگنآ  درک و  هراشا  راب  هس  شتـسد  اب  دمآ . نوریب  ام 

وا تسا . هباحص  زا  دوش ، یم  هتفگ  بیصُحلا  وبا  وا  هب  هک  هَّللادبع  وبا  بیـصح  نبا  تسا ***** .) وا  يالوم  یلع  سپ  متـسه ، وا  يالوم 
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رد هک  تسا  هباحـص  زا  سک  نیرخآ  وا  دومن . توف  يرجه  ود  تصـش و  لاس  هب  ورم  رد  تسا و  هدرک  تماـقا  ورم  هرـصب و  هنیدـم و  رد 
مالـسا ردـب  زا  شیپ  تسا . هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  ثیدـح  راهچ  تصـش و  دـص و  تفای . تافو  ناسارخ 

هّکم و نایم  تسا  يا  ّهرد  مُخ  ریدـغ  (. 1-133  - ءامـسالا بیذهت   ) دیورگ مالـسا  هب  ردب  زا  سپ  دنا  هتفگ  دوبن و  رـضاح  ردب  رد  دروآ و 
. تخادرپ هباطخ  داریا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اجنآ  رد  تسا و  يا  هکرب  بآ  رد  هک  هفحُج  کیدزن  هنیدم 

تسا ربمایپ  تیب  لها  زا  یلع 

نب رمع  زا  وا  و  حابَر ، نب  ءاطَع  زا  وا  و  دیَبُع ، نب  ییحی  زا  وا  و  یناهفصا ، نامیلـس  نب  دّمحم  زا  وا  و  هبیَُتق ، زا  درک  ثیدح  يذمرت  فلا - 
ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُذِیل  هَّللا  ُدـیُری  امَّنِا  هیآ : تفگ : وا  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هتفای  تیبرت   ) همَلَـس یبا 

رب ۀَمَلَـس  ُُّما  هناخ  رد  یندرک .) كاپ  اب  امـش  دـنادرگ  كاپ  ار و  یگدولآ  تیب  لها  امـش  زا  دربب  دـهاوخ  یم  راگدرورپ  طـقف  (. ) 1) ًاریهْطَت
نسح و مالسلا و  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  تسا . هدش  لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

مُهَرِّهَط َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبَهْذأَف  یتَیب ، ُلْهَا  ِءالُؤه  َّمُهّللا  دومرف : هاگنآ  دـناشوپ . ییاـبع  رد  ار  اـهنآ  دـناوخارف و  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح 
نم ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : همَلَـس  ُُّما  نادرگ .) كاپ  ار  اهنآ  ربب و  اهنآ  زا  ار  یگدولآ  سپ  دنتـسه ، نم  تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ   ) ًاریهْطَت

هب مه  وت  يراد و  رارق  تدوخ  ياج  رد  وت   ) ٍْریَخ یِلا  ِْتنَا  َو  ِِکناکَم  یَلَع  ِْتنَا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  متـسه ؟ اهنآ  اب  مه 
هیآ 33. بازحالا  هروس  یشاب ***** ). یم  یکین  ریخ و  يوس 

دیحوت يدانم 

زا هّکم  رهـش  دیاب  دـننک ، یگدـنز  ماّیا  رگید  نوچ  هّکم  نیمزرـس  رد  ناکرـشم  هک  دوبن  زیاج  رگید  هّکم ، حـتف  مالـسا و  شرتسگ  زا  سپ 
ماما ای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  تسیاب  یم  هروس  نیا  لوزن  اب  دش . لزان  تئارب  هروس  تایآ  هک  دنام  رود  یکاپان  هنوگره 
یکی هک  دنناوخب  ناکرشم  يارب  ار  یعامتجا  یسایس و  یماظن ، موتامیتلوا  نیرخآ  دنشاب و  جح  مسارم  رد  دیحوت  يدانم  مالسلا  هیلع  یلع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دش  لزان  یعقوم  تئارب ، هروس  تایآ  دیآ . یم  باسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياه  تلیـضف  نیرتگرزب  زا 
، تشاد میمصت  دوب و  هدرک  ترایز  ار  ادخ  هناخ  دوب ، هّکم  حتف  هک  شیپ  لاس  رد  اریز  تشادن ، ّجح  مسارم  رد  تکرش  رب  میمـصت  ملـسو 

تئارب هروس  نیزاغآ  تایآ  زا  یتمسق  دیبلط و  روضح  هب  ار  رکبوبا  تسخن  روظنم  نیدب  دنک . باختنا  یهلا  ياه  مایپ  غالبا  يارب  ار  یسک 
« ینِم  » و هّکم »  » رهـش رد  نارـضاح  همه  رب  ار  تئارب  هروس  نابرق ، دـیع  زور  رد  ات  تخاس ، هّکم  هناور  نت  لهچ  اب  ار  وا  تخومآ و  وا  هب  ار 

هللا یلـص  ربمایپ  دوخ  دیاب  ار  اه  مایپ  داد : روتـسد  ربمایپ  هب  دیدرگ و  لزان  یهلا  یحو  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  هّکم  هار  لّوا  هفیلخ  دـناوخب .
تشذگن يزیچ  (. 1 .) درادن تّیحالص  راک  نیا  يارب  یسک  رفن  ود  نیا  زا  ریغ  دناسرب و  مدرم  هب  تسا  وا  زا  هک  یـسک  ای  ملـسو  هلآو  هیلع 

هروس تایآ  و  دریگ ، شیپ  رد  ار  هّکم  هار  هک : داد  نامرف  وا  هب  هدومرف ، راضحا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 
دوخ ای  ار  تایآ  نیا  هک  تسا  هتخاس  رومأم  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یهلا ، یحو  هک : دیوگب  وا  هب  دریگب و  رکبابا  زا  ار  تئارب 
ماما تسا . هدش  لّوحم  نم  هب  راک  نیا  ماجنا  تهج ، نیا  زا  دناوخب ، مدرم  يارب  تسوا  زا  هک  يدرف  ای  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  صوصخم  رتش  رب  هک  یلاح  رد  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  یهورگ  رباج و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 

تایآ زین  وا  دیناسر ، لّوا  هفیلخ  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  تفرگ و  شیپ  رد  ار  هّکم  هار  دوب ، هدش  راوس  ملـسو  هلآو 
اـسر يادن  اب  هبقع ، هرمج  يالاب  هّجحلا  يذ  مهد  زور  دـش و  هّکم  دراو  نانمؤمریما  درک . میلـست  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  تئارب  هروس 
مامت شوگ  هب  دـنلب  يادـص  اب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يا  هّدام  راهچ  هّیراـطخا  و  درک ، تئارق  ار  تئارب  هروس  تسخن  تاـیآ 

یمالـسا تموکح  اب  ار  دوخ  فیلکت  دـنراد  تلهم  هام  راهچ  اهنت  هک  دـندیمهف  ناکرـشم  همه  مایپ ، نیا  اب  (. 2 .) دناسر ناگدننک  تکرش 
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يرپس هام  راهچ  زونه  دیـشخب و  نیکرـشم  راکفا  رد  یبیجع  ریثأت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هّیراطخا  نآرق و  تایآ  دنزاس . نشور 
زاجح رد  یتسرپ  تب  كرـش و  هک  دوب  هدیـسرن  رخآ  هب  ترجه  مهد  لاس  و  دندروآ ، دیحوت  نییآ  هب  ور  هتـسد  هتـسد  نانآ  هک  دوب  هدشن 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  تشگزاب و  هنیدـم  هب  یتحاران  اب  دـش  هاگآ  دوخ  لزع  زا  لّوا  هفیلخ  هک  یماگنه  دـیدرگ . نک  هشیر 
يزیچ یلو  يدید ، هتسیاش  قیال و  هّیراطخا » ندناوخ  یهلا و  تایآ  غالبا   » راک نیا  يارب  ارم  تفگ : دوشگ و  ِهلِگ  هب  نابز  دیـسر و  ملـسو 
خساپ رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ؟ ادخ  زا  ینامرف  دروم  نیا  رد  ایآ  يدومن ، رانکرب  لزع و  ماقم  نیا  زا  ارم  هک  تشذگن ،

(. ***** 3 .) درادن تّیحالص  راک  نیا  يارب  يرگید  صخش  تسا ، نم  دوخ  زا  هک  یسک  ای  نم و  زج  تفگ : دیسر و  یهلا  کیپ  دومرف :
اهنآ تکرـش  ّقح  مدع  ناکرـشم ب - نامیپ  ياغلا  فلا - دوب  رارق  نیدـب  يا  هّدام  راهچ  هّیراطخا  َْکنِم . ٌلَجَر  َْوا  َْتنَا  ِّالا  َْکنَع  اهیّدَُؤی  ال 

ناکرشم دورو  ندوب  عونمم  د - دوب . جئار  ناکرـشم  نایم  رد  نامز  نآ  ات  هک  هنهرب  نایرع و  دارفا  فاوط  ندوب  عونمم  ّجح ج - مسارم  رد 
. دنا هدرک  هراشا  یخیرات  دادیور  نیا  هب  ّتنس  لها  هعیش و  ریسافت  رثکا  مارحلا . دجسم  هب 

تّیناسنا لماک  ياهوگلا  یفرعم 

هرمض نب  رارض  نابز  زا  یلع  ماما  فصو 

هیواعم دش . دراو  هیواعم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  گرم  زا  سپ  دوب  نیّفص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شترا  يارما  زا  هک  یناّدُص  هرمـض  نب  رارِض 
فـصو ار  وا  دـیاب  تفگ : هیواعم  رادـب . فاـعم  رما  نیا  زا  ارم  تفگ : رارـض  سپ  نک . فصو  نم  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : وا  هب 

تّمه و دنلب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  راگدرورپ  هب  دنگوس  سپ  مشاب  هتشادن  يا  هراچ  وا  فصو  زا  هک  یماگنه  اّما  تفگ : رارِـض  ینک .
ایند و زا  دوب . تمکح  يایوگ  شیاهراک  دیشوج و  یم  وا  هنیس  زا  ملع  همشچ  دوب . تلادع  شمکُح  دوب و  تلیضف  شنخـس  دوب . دنمورین 

درب یم  ورف  رّکفت  ْبیِج  هب  رس  دومن . یم  رّکفت  رایسب  تخیر و  یم  رایـسب  کشا  تشاد . سنا  شتـشحو  بش و  اب  دوب و  هناگیب  شهوکش 
. درک یم  هدافتسا  دوب ، نشخ  هک  هچنآ  اذغ  زا  دوب و  رصتخم  هک  هچنآ  سابل ، زا  درک  یم  یضار  شوخ و  ار  وا  تفگ  یم  نخس  دوخ  اب  و 
هب دنگوس  دوب ، کیدزن  ام  هب  هکنآ  اب  داد . یم  ربخ  ام  هب  میدیـسرپ ، یم  وا  زا  هاگره  داد ، یم  خساپ  ام  هب  و  دوب ، ام  زا  یکی  دننام  ام  نایم 
وا مینک . نخـس  هب  زاغآ  وا  اب  میتسناوت  یمن  شتمظع  رطاخ  هب  میتشادـن و  ار  وا  اـب  نتفگ  نخـس  ياراـی  تشاد  هک  یتبیه  يارب  راـگدرورپ 
زا ناوتان  و  دـیزرو ، یمن  عمط  وا  رد  لـطاب  هب  سکچیه  تخاـس . یم  کـیدزن  دوخ  هب  ار  نیکاـسم  و  درمـش ، یم  گرزب  ار  تناـید  لـها 

ناگراتس دوب و  هتشهورف  ار  دوخ  ياه  هدرپ  بش  هک  یلاح  رد  شتالاح  زا  یکی  رد  ار  وا  مهد  یم  تداهش  دیدرگ . یمن  دیماان  وا  تلادع 
یم کشا  هدز ، مغ  نوچ  دچیپ و  یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  دـننام  تسا و  هتـشاذگ  دوخ  شیر  رب  تسد  هک : مدـید  دنتـشاد  بورغ  هب  لیم 

وت هب  لد  هک  تاـهیه ، تاـهیه  يا ؟ هدـی  زو  قوش  نم  هب  اـی  يدرَک ، نم  يوـس  ور  اـیآ  بیرفب ، ار  نم  ریغ  اـیند ، يا  تفگ : یم  و  تخیر .
یکدـنا زا  ترـسح  تسا . ریقح  كدـنا و  وت  هوکـش  هاتوک و  وت  رمُع  اریز  دـشابن . یتعجر  نآ  رد  هک  ما ، هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  مدـنب .

راـگدرورپ هب  دـنک . تمحر  ار  مالـسلا  هیلع  نَسَحلاوـبا  ادـخ  تفگ : تسیرگ و  هیواـعم  سپ  هار . ِتشحو  رَفَـس و  يرود  ترخآ و  هشوـت 
شیاـه کـشا  هک  متـسه  ینامـشچ  ياراد  تفگ : رارـض  تسا ؟ هنوگچ  وا  رب  وت  هودـنا  رارـض ، يا  یتفگ . هک  دوب  ناـنچمه  وا  دـنگوس ،

. ***** دسر یمن  نایاپ  هب  شترسح  دوش و  یمن  کشخ 

عاجش ینز  نابز  زا  اهوگلا  یفرعم 

زا نادْـمَه  هلیبق  زا  رفن  يزور 20  دش ، لیدبت  لئابق  گنج  هب  نیّفـص  نادـیم  رد  هفوک  ماش و  هاپـس  ود  گنج  زور ، دـنچ  تشذـگ  زا  سپ 
یم نادیم  هب  ینادْمَه  هدوس  نادنزرف  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هاپـس  زا  هلیبق ، نامه  زا  رفن  تسیاب 20  یم  هک  دندمآ  نادـیم  هب  ماش  هاپس 
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ینیشن بقع  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپس  ات  دننک  یم  شالت  نایماش  هک  درک  ساسحا  عاجش  نز  نآ  هدوس ، دربن ، موادت  رد  دنتفر ،
عیجـشت يارب  تفر و  نادـیم  هب  رتش  رب  راوس  ساّسح  تاظحل  نیا  رد  دنـشاب ، یم  تسکـش  لزلزت و  لاـح  رد  وا  نادـنزرف  دـنیامن و  راداو 

ِلْعِفَک ْرِّمَـش  دورـس : درک و  باطخ  دوخ  نادنزرف  ردارب و  هب  دناوخ و  ار  يا  هدـنهد  ناکت  جـّیهم و  راعـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نازابرس 
یلص ٍدَّمحم  ِِّیبَّنلا  اَخَا  َمامالا  َّنِا  ٍناوَهب  اِهْنبا  َو  َْدنِِهل  ْدُْصقا  َو  ُهَطْهَر  َو  َْنیَسُْحلا  َو  ًاِّیلَع  رُْـصنا  َو  ِناْرقَْالا  یَقَْتُلم  َو  ِناعَّطلا  َمْوَی  ٍةَراّمَع  َْنبای  َکیبا 

هک دربن  زور  رد  هراّمع ، رسپ   » ٍنانَـس َو  ٍمِراص  َضَْیبَِاب  ِمْراَو  ِهئاَول  َمامَا  رِـس  َو  َشُویُجلا  ِّدَق  َو  ِنامیِْالا  ُةَرانَم  َو  يدُهلا  ُمَلَع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
لیلذ راوخ و  ار  وا  رـسپ  دـنه و  هد و  يرای  ار  وا  نادـناخ  نیـسح و  یلع و  نز . الاب  تّمه  نیتسآ  دـنریگ ، رارق  مه  يوربور  یگنج  نادرم 

مالـسا هاپـس  هب  تسا . نامیا  نازورف  لعـشم  تیاده و  مچرپ  وا  هک  تسا  دّـمحم  ام  ربمایپ  یمارگ  ردارب  یلع )  ) ام ياوشیپ  ربهر و  نادرگ .
نینچ ندورـس  اب  هدوس  لاح  ره  هب  وش ». رو  هلمح  نمـشد  رب  قاّرب  هزین  ریـشمش و  اب  رادرب و  ماـگ  وا  مچرپ  شیپاـشیپ  رد  شخب و  ترارح 

رو هلمح  نمـشد  يوس  هب  يوق  هّیحور  مرگ و  لد  اب  ار  اهنآ  دیامن و  کیرحت  ار  مالـسا  ناروآ  مزر  تاساسحا  تریغ و  تسناوت  يراعـشا 
دندروآ و دراو  هیواعم  نوشق  هب  ینیگنس  تافلت  هدومن و  یتخس  هلمح  نمشد  هاپس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایرگشل  بیترت  نیدب  دزاس .
و دنروآ . تسد  هب  ار  هلمح  نیا  یلصا  تّلع  ات  دنتفرگ  رظن  ریز  تّقد  هب  ار  عاضوا  هیواعم ، رگـشل  یـسایس  نارظان  دنتـشگزاب . هنادنمزوریپ 

ندورس اب  یلع  هاپـس  نایم  رد  ( 1) ینادـمه هدوس  مانب  ینز  هک : دـنداد  شرازگ  نینچ  هیواعم  هب  دـنتفایرد  ار  تسکـش  تّلع  هکنآ  زا  سپ 
نیّفص گنج  هک  يزور  ات  درپس  رطاخ  هب  ار  خلت  هرطاخ  نیا  هیواعم  تخاس . راداو  يا  هلمح  نینچ  هب  ار  یلع  نازابرس  كّرحم ، رعش  دنچ 

هک دش  بجوم  مدرم  ینکـش  دهع  قافن و  و  دش ، دیهـش  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تشذگن  يدنچ  نآ  زا  سپ  تفای . همتاخ  تّیمکح  رارق  هب 
لاّمع دریگ . رارق  يو  راکتنایخ  لاّمع  هیواعم و  رایتخا  رد  هرسکی  یمالسا  روشک  ددرگ و  مورحم  شتفالخ  ّقح  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

قانتخا ِّوَج  کی  رد  ار  مدرم  دنتـشاذگ و  ار  يرگ  لواپچ  یتلادـع و  یب  يانب  اه  ناتـسرهش  رد  هیواعم  هماک  دوخ  ناهدـنامرف  هشیپ و  متس 
هلمج زا  هدوس ، دـنتفرگ . رارق  متـس  دروم  همه  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  بتکم  ناوریپ  هژیوـب  دـنداد و  رارق  یکانتـشحو  زیمآ و 

یئاجب شراـک  درک  شـالت  هچره  يو  دـش . یم  ملظ  ةاـطرا » نب  رـُسب   » هیواـعم مکاـح  يوس  زا  شا  هلیبق  يو و  قوقح  هب  هک  دوب  یناـسک 
تّمه اب  ار  ماش  نادْمَه و  نیب  ینالوط  هار  بیترت  نیدب  دیامن . هعجارم  هیواعم  دوخ  هب  ماش  رد  ًامیقتـسم  هک  تفرگ  میمـصت  راچان  دیـسرن ،

، تسا هدروآ  هیواعم  هب  نادْمَه  مکاح  زا  یتیاکش  هک : تفگ  دیناسر و  هیواعم  رابرد  هب  ار  دوخ  دش و  ماش  دراو  نوچ  دومیپ و  دوخ  یلاع 
وا تاصّخشم  مان و  ندینش  اب  هیواعم  دمآ ، لمعب  یئاه  شسرپ  یکاش  تاصّخشم  زا  نوچ  دوش . دراو  هیواعم  روضح  هب  تفای  هزاجا  هاگنآ 

تّدـش زا  هیواعم  دـیدرگ !! ماش  رگـشل  تافلت  ثعاب  یـسامح  راعـشا  ندورـس  اب  نیّفـص  رد  هک  تسا  ینز  نامه  دروآ ، رطاـخب  هلـصافالب 
یلع رگشل  رد  تا  هلیبق  نادرم  هارمه  نیّفص  گنج  رد  هک  یتسین  نامه  وت  تفگ : هک  دوب  ماقتنا  رکف  هب  و  دیجنگ ، یمن  تسوپ  رد  يداش 

. مهاوخب ترذعم  اجیب  ای  میامن  راکنا  ار  یتقیقح  منادرگ و  يور  ّقح  زا  هک  متـسین  یـسک  نم  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  تفگ : هدوس  يدوب ؟
دنگوس ادـخ  هب  دیـسرپ : هیواعم  ّقح . زا  يوریپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  یتسود  تفگ : هدوس  یتشاد ؟ يا  هزیگنا  هچ  زور  نآ  دیـسرپ : هیواـعم 

زاب ار  هدـش  شومارف  تارطاخ  رواین و  داـی  هب  ار  هتـشذگ  منک  یم  شهاوخ  تفگ : هدوس  یـشاب . هتفرگ  يا  هجیتن  یلع  يوریپ  زا  منیب  یمن 
وا زا  نم  هک  یئاه  همدص  درک ، مهاوخن  شومارف  هاگچیه  ار  تردارب  نم  تسین ، نکمم  ًادبا  يزیچ  نینچ  تاهیه ! تفگ : هیواعم  نادرگن .

، تشادن يدنـسپ  ان  ّتیعقوم  دوبن و  یـسانشان  درف  مردارب  تسا ، تسرد  تفگ : هدوس  ما . هدـیدن  سکچیه  زا  ما  هدـید  تناشیوخ  رگید  و 
وفع ار  وت  تفگ : هیواعم  درک . شومارف  ار  اهنآ  دـیاب  هتـشذگ و  اه  هتـشذگ  اّما  دوب ، ناورهر  يامنهار  غارچ و  وا  كاپ  تاـساسحا  روش و 

هفیظو ّتلم  ياه  يدـنمزاین  نیمأت  يا و  هدروآ  گنچ  هب  ار  تموکح  تسایر و  زورما  وت  هیواعم ، : » تفگ هدوس  وگب . ار  تتجاـح  مدرک ،
یفیاظو يا و  هدرک  راتفر  هنوگچ  تّلم  اب  هک  دنک  یم  تساوخزاب  وت  زا  دـنوادخ  ادرف  يراد و  تّیلوئـسم  مه  هزادـنا  نیمه  هب  و  تسا ، وت 

درف زج  وت  نارادناتـسا  نارادـنامرف و  ناگدـنیامن ، نـالماع و  نونکا  مه  يداد ؟ ماـجنا  هنوـگچ  يا  هتـشاد  هدـهع  هب  ناـنآ  ربارب  رد  هک  ار 
دـنناوخ و یم  زجر  دـننز و  یم  وـت  زا  مَد  ّبترم  دـنهد ، یمن  ماـجنا  يراـک  یئاـمن ، تردـق  ذوـفن و  طـسب  یـصخش ، تحلـصم  یتـسرپ و 
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ایوگ دننک ، یم  ورد  هدیکـشخ  ياه  هشوخ  دننام  ار  ام  دننک ، یم  راتفر  رتمامت  هچره  تنوشخ  اب  مدرم  هب  تبـسن  اّما  دننک ، یم  یـسولپاچ 
رگید يوس  زا  دـنراد و  یم  اور  نیهوت  ریقحت و  ام  رب  فرط  کـی  زا  دـنزاس و  یم  ِهل  اـپ  ریز  رد  ار  اـم  هک  دنتـسه  یبوک  نمرخ  ياـهواگ 

ار نادـناخ  نادرم  دـش ، ام  هلیبق  دراو  وت  ینابیتشپ  مانب و  ةاطرا » نب  رـسب   » نیا دـننک . یم  هبلاطم  اـم  زا  نکـش  رمک  فازگ و  ياـه  تاـیلام 
هدولآ اهنآ  هب  ام  نابز  دنکن  ادخ  هک  دزاس  روبجم  یئاه  هوای  نتفگ  هبار  ام  دهاوخ  یم  هتشذگ  اهنیا  زا  و  درب ، امغی  هب  ار  ام  لاوما  تشک و 
یهاوخ ار  راک  ود  نیا  زا  یکی  امـش  کنیا  دـنا ، هدرمن  ام  تماهـش  اب  نادرم  مامت  زونه  هنرگ  دوش و  اپ  هب  یبوشآ  میهاوخ  یمن  ام  ددرگ ،

هک هیواعم  میشاب ». هتخانـش  ار  وت  ًالماک  ات  یهد  یم  ناشن  یئانتعا  یب  نم  نانخـس  هب  ای  مینک ، رّکـشت  وت  زا  ات  ینک  یم  لزع  ار  وا  ای  درک ،
ار وت  مهد  یم  نامرف  نونکا  مه  ینک ؟ یم  دیدهت  ارم  دز : دایرف  تفشآرب و  تخس  دیوگب ، نخس  وا  لباقم  نینچ  نیا  ینز ، تشادن  راظتنا 

مکح سلجم  رب  يرابگرم  توکس  دنک . راتفر  وت  اب  تساوخ  شلد  روطره  ات  دنتسرفب  ةاطرا  نب  رـسب  دزن  دننک و  راوس  شکرـس  يرتش  رب 
هفیلخ مشخ  زا  هک  یـسک  اهنت  دنتـشادن ، ندرک  هاگن  یّتح  نتفگ و  نخـس  تأرج  هدنکفا و  ریز  هب  رـس  سرت  زا  هیواعم  نایفارطا  دش ، امرف 
ٍمْـسِج یَلَع  ُهلِْالا  یَّلَـص  تسکـش : ار  توکـس  درک و  همزمز  ار  راعـشا  نیا  هک  دوب  هاـنپ  یب  هدـید و  متـس  يوناـب  ناـمه  تشادـن ، یـساره 
ناور هب  ادنوادخ  تسرفب  دورد   » انوُْرقَم ِنامیِْالا  َو  ِّقَْحلِاب  َراصَف  ًالََدب  ِِهب  َیِْغبَی  َّقَْحلا ال  ََفلاَح  ْدَق  انُوفْدَم  ُلْدَْـعلا  ِهیف  َحَبْـصَاَف  ٌْربَق  (. 2) ُهَنَّمَضَت

دوب ّقح  دنگوس  مه  هک  وا  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  وا  اب  زین  يرگداد  لدـع و  هتفرگ و  ياج  ربق  شوغآ  رد  هک  یـسّدقم  رکیپ  كاپ و 
نب یلع  تفگ : هدوس  تسیک ؟ تروظنم  دیسرپ : هیواعم  دوب ». هارمه  نامیا  ّقح و  اب  هراومه  تشاد و  یمنرب  تسد  نآ  زا  یتمیق  چیه  هب  و 

تیاکش يارب  میتشاد ، یفالتخا  وا  نالماع  زا  یکی  اب  يزور  تفگ : هدوس  دوب ؟ هتفگ  هچ  یلع  رگم  دیسرپ : هیواعم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 
نانچ مداد ، حرش  ار  نایرج  یتشاد ؟ یتجاح  دومرف : دش و  نم  هّجوتم  ینابرهم  اب  زامن  زا  سپ  دوب ، زامن  لوغشم  ترضح  نآ  متفر ، وا  دزن 
یناد یم  وت  ایادخ ! راب  دومرف : درک و  زارد  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  سپـس  تشگ ، يراج  وا  ناگدید  زا  کشا  هک  دش  ّرثأتم 

ار یتسوپ  هعطق  تفگ و  ار  نیا  دنزرو . یهاتوک  ّقح  يارجا  رد  ای  دننک و  متـس  یـسک  هب  ما  هدادن  روتـسد  مناگدنیامن  هب  هاگچیه  نم  هک 
َساـّنلا اوُسَْخبَت  ـال  َو  َنازیْملاَو  َلـْیَکلا  اُوفْوَاَـف  مُکَّبَر ، ْنِم  ٌۀَـنَِّیب  ْمُْکتَئاـج  ْدَـق  میحَّرلا ، ِنمحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب  دومرف : نینچ  گـنرد  یب  تشادرب و 

یف اِمب  ْظَفْحاَفاذـه  یباتِک  َتأَرَق  اذِا  ٍظیفَِحب ، ْمُْکیَلَع  اَنَا  ام  َو  َنینِمؤُم  ُْمْتنک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللاُۀَّیَِقب  َنیدِـسْفُم ، ِضْرـالا  ِیف  اوَثْعَت  ـال  َو  ْمُهَئایـشَا 
ار نزو  هنامیپ و  ّقح  نیا  ربانب  هدمآ ، امش  يارب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  ینشور  لیلد  (. » 3 .) مالَّسلا َو  ُهُِضبْقَی ، ْنَم  َْکیَلَع  ْمِّدَُقی  یّتَح  َكِدَی 

هتـشاذگ امـش  يارب  دـنوادخ  هک  یلالح  هیامرـس  دـینکن و  داسف  نیمز  يور  رد  و  دـیهاکن ، يزیچ  مدرم  لاوما  زا  دـینک و  ءادا  تلادـع  اـب 
ظوفحم تسا  وت  رایتخا  رد  هچنآ  یتفای ، تغارف  همان  تئارق  زا  نوچ  متسین ، امش  رادساپ  نم  دیـشاب و  هتـشاد  نامیا  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب 

. داد نم  هب  هدیچیپ و  ار  همان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاگنآ  مالّسلاو ». دریگ . لیوحت  وت  زا  ار  تُسپ  نآ  دیایب و  ام  بناج  زا  یـسک  ات  راد 
يرادمامز متسیس  زا  نایفارطا  هک  دش  هّجوتم  هیواعم  دوب . هتـشاد  اور  مدرم  رب  متـس  وا  هک  اریز  درک ، لزع  ار  شیوخ  هدنیامن  بیترت  نیدب 

هدوس دـننز . یم  اـپ  تسد و  تریح  تُهب و  زا  یناـفوط  رد  وا  بتکم  ناـگتفای  شرورپ  یئاورپ  یب  تماهـش و  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما 
هک هیواعم  تسا . یسرّرب  لباق  ود  ره  هک  هانپ  یب  هدید و  متس  نز  کی  هرابرد  وت ، راتفر  مه  نیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  راتفر  نآ  تفگ :

تلادع و اب  نز  نیا  هب  تبسن  ات  دسیونب  يا  همان  هک  داد  روتسد  نایشنم  زا  یکی  هب  دبای ، ترهـش  یهاوخ  تلادع  هب  تساوخ  یم  رهاظ  رد 
هدوتسان و رایـسب  راکنیا  ًادبا ، تفگ : هدوس  يراد ؟ نارگید  هب  راک  هچ  وت  تفگ : هیواعم  نم !!؟ اب  طقف  تفگ : هدوس  دنیامن . راتفر  فاصنا 
رت نیگنر  نارگید  نوخ  زا  نم  نوخ  هنرگو  دشاب  هلیبق  دارفا  مامت  يارب  دـیاب  دوش  ارجا  تلادـع  نوناق  هک  دـشاب  انب  رگا  تسا ، یگیامورف 
هک هدروآ  راب  نینچ  ار  امـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يرآ  تفگ : تشگ و  هریخ  نز  هب  رگید  راب  دـش ، اجباج  یمک  هیواـعم  تسین .

شیارب دـهاوخ  یم  نز  نـیا  روـط  ره  داد : روتـسد  سپــس  دـینز . یم  فرح  هناروـسج  اورپ و  یب  نارادـمامز  اـه و  ّتیــصخش  لـباقم  رد 
«، ُهَنَمضت ٍمْسِج  یَلَع   » ياج هب  هّمُغلا ج 1 ص 174  فشک  رد  تسا . ینادمه  هب  فورعم  دـسا  نب  ةراّمع  تنب  هدوس  (. ***** 4 .) دنسیونب

. دوه هروس  فارعا و 86  هروس  تایآ 85  تسا . رتبسانم  ٌمسج  هملک  تسا  ربق  هک  ُهَنَّمضت  لعاف  هب  رظن  یلو  هدش  تبث  ُهَنَّمَـضَت » ٍحُور  یَلَع  »
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نیحایر و -  4 و 315 -  نینمؤملاریما ص 3 -  خـسان ج  و -   - 563 قحلا ج 8 ص 562 -  قاـقحا  و -  راونالا ج 41 ص 119 -  راحب 
ِلاس 14 ص 52. هرامش 8 ، مالسا  بتکم  و -   - 356 هعیرّشلا ج 4 ص 355 - 

نارگید نابز  زا  یلع  ندوب  وگلا 

هراشا

ادخ اّما  دننک ، راد  هّکل  مدرم  نایم  رد  ار  ماما  ّتیـصخش  ماقم و  و  دنهاکب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  شزرا  زا  ات  دـندرک  یم  شالت  هّیما  ینب 
. دوش یم  هراشا  تافارتعا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  تخاس ، هنادواج  ار  وا  تشاد و  دنلب  ار  وا  ماقم 

يربط

هنیدم ِریما  تسا : هتفگ  ( 1) دعـس نب  لهـس  هب  وا : هک  شردپ  زا  وا  و  مزاح ، یبأ  نب  زیزعلادبع  زا  یبراحم ، دیبع  نب  دّمحم  هک : تسا  هتفگ 
ییوگ یم  تفگ : میوگب ؟ هچ  تفگ : لهس  یهد . مانـشد  ربنم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  وت  ات  دنک  لیـسگ  وت  يوس  هب  ار  یـسک  دهاوخ  یم 

نیا ساّبعلاوبا  يا  متفگ : تسا . هدیمانن  مان  نیدب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زج  ار  وا  راگدرورپ ، هب  دـنگوس  تفگ : لهـس  بارتوبا .
باوخ هب  دجـسم  نحـص  رد  دمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  سپـس  دش ، دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  رما 

وا دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  تساجک ؟ وت  يومع  رـسپ  دومرف : دـش ، دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  مالـسلا  اـهیلع  هَّللا  لوسر  نوچ  تفر .
زا ءادر  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفر ، شیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  تسا : هتفگ  لهس  تسا . هدیباوخ  دجـسم  رد  نونکا 
هک یلاح  رد  درک  مالسلا  هیلع  یلع  تشپ  زا  كاخ  ندرک  كاپ  هب  عورـش  سپ  تسا ، هدیبسچ  شتـشپ  هب  كاخ  هداتفا و  نیمز  هب  شتـشپ 

ار وا  راگدرورپ  هب  دـنگوس  بارتوبا ) يا  نیـشنب   ) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوسَر  َِّالا  ِِهب  ُهاّمَـس  ام  ِهَّللاَوَف  ٍباُرت  ابَا  ْسِلِْجا  دومرف : یم 
. ***** دوبن مسا  نیا  زا  رتبوبحم  یمان  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  و  تسا . هدیمانن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زج  مان  نیدب 

ادخ لوسر  مکح  رد  دیمان . یم  لهس  ار  وا  ربمایپ  دوب ، نزَح  شمان  دوب . هباحص  زا  ییحی  وبا  یلوق  هب  ساّبعلاوبا و  يدعاس  دعـس  نب  لهس 
يرجه تشه  داتـشه و  لاس  هب  هنیدـم  رد  دوب . هلاس  هدزناپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زور  رد  دوب . رـضاح  نینعالتم  هرابرد 

رد تشذگ . رد  هک  تسا  هباحـص  زا  سک  نیرخآ  وا  تسا : هتفگ  دعـس  نبا  تشذـگ . رد  يرجه  کی  دون و  رد  دـنا  هتفگ  تفای و  تافو 
(. 1  - 238 ءامسالا -  بیذهت   ) تسا هدرک  تیاور  ثیدح  وا 188  تسین . یفالتخا  رما  نیا 

بهو نبا 

یم تّمذم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدینش  يا  هّچب  رسپ  زا  تفگ : وا  هک  ریبز  نب  هَّللادبع  نب  رماع  زا  وا  هرسیم و  نب  صفح  زا  درک : تیاور 
دنوادخ دنتفگ و  مانشد  لاس  تصـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناورم ، ینب  اریز  ینکن  يراک  نینچ  هرابود  هک  شاب  رذح  رب  متفگ : وا  هب  درک ،

هکنیا رگم  درکن ، انب  ار  يزیچ  ایند  دومن و  ناریو  ار  نآ  اـیند  هکنآ  رگم  درکن ، اـنب  ار  يزیچ  نید  و  دوزفین . وا  هجرد  ّولع  هب  زج  رما  نیدـب 
. ***** تخاس مدهنم  تشاد و  اور  متس  نآ  رب 

جاّرس قاحسا  نب  دّمحم 

نبا دزن  هب  یمدرم  هک : درک  لقن  قراـط  زا  وا  و  قراـُخم ، زا  وا  رمع و  نب  نیـصُح  زا  وا  و  فَلَخ ، یبا  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  زا  تسا : هتفگ 
هنوگچ مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفگ : دیـسرپب . دـیهاوخ  یم  هچره  زا  تفگ : مینک . یلاوئـس  وت  زا  ات  میدـمآ  وت  دزن  دـنتفگ : دـندمآ و  ساّبع 
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ملع و تمکح و  زا  شدوجو  تشاد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هک  يدـنواشیوخ  رب  هوالع  تفگ : ساّبع  نبا  دوب ؟ يدرم 
. ***** دوب مه  نینچ  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  درک ، یمن  زارد  يزیچ  هبار  شتسد  دوب ، هدنکآ  تعاجش  تمواقم و 

رمع نب  هَّللادبع  زا  جاّرسلا  نبا 

یم متـشامگ ، یم  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  دهد . تکرب  ریخ و  ار  اهنآ  دـنوادخ  تفگ : اروش  لها  هب  مود  هفیلخ  هک  درک  لقن 
. ***** دنهن یم  وا  ندرگ  رب  ریشمش  هچرگ  دروآ  قح  هب  ار  اهنآ  تسناوت 

یبعش

: تفگ تسا ؟ هنوگچ  وا  لثم  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  تَُّما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  لَثَم  یناد  یم  ایآ  تفگ : نم  هب  همقلع  هک  تسا : هتفگ 
هب دـندرک و  ینمـشد  وا  اب  مه  یتعامج  دـندیدرگ و  كاله  وا  ّبُح  رطاخ  هب  دنتـشاد و  تسود  ار  وا  یتعامج  هک  میرم  نب  یـسیع  دـننام 

. ***** دندش كاله  وا  ینمشد  رطاخ 

ربمایپ نابز  زا  یلع  ماما  ندوب  وگلا 

یِلا َو  ِهِمْهَف  یف  ٍحُون  یِلا  َو  ِهِْملِع  یف  َمَدآ  یِلا  ُرُْظنَی  َنَأ  َدارَا  ْنَم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  فلا - 
مدآ دهاوخ  یم  سکره  (. » 1 .) ٍِبلاطیبا نب  ِِّیلَع  یِلا  ْرُْظنَْیلَف  ِِهتَـشَْطب ، یف  یـسوُم  یِلا  ِو  ِهِدـْهُز  یف  اّیِرَکَز  ِنب  ییْحَی  یِلا  َو  ِهِْملِح  یف  َمیهاربِا 

اب ار  مالسلا  هیلع  ییحی  و  وا ، ملح  اب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  و  وا ، تمکح  مهف و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  حون  و  دنیبب ، وا  ملع  اب  ار  مالـسلا  هیلع 
زا رگید  ياج  رد  و  دنک ». رظن  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تروص  هب  دیاب  سپ  وا ، تّدش  تبیه و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  و  وا ، دهز 

َلیئاکیم یِلا  َو  ِِهتَْبیَه  یف  مالسلا  هیلع  َلیفارِْسا  یِلا  َرُْظنَی  ْنَا  َّبَحَا  ْنَم  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  رباج 
یلَا َو  ِِهتَیْشَخ  یف  مالـسلا  هیلع  ٍحُون  یِلا  َو  ِهِْملِـس  یف  مالـسلا  هیلع  َمَدآ  یِلا  َو  ِِهَتلالَج  یف  مالـسلا  هیلع  َلیئاْربِج  یِلا  َو  ِِهتَْبتُر  یف  مالـسلا  هیلع 
یف مالـسلا  هیلع  یـسوُم  یِلا  َو  ِِهلامَج ، یف  مالـسلا  هیلع  َفُسُوی  یِلا  َو  ِِهنْزُح ، یف  مالـسلا  هیلع  َبوُقْعَی  یِلا  َو  ِهِْقلُخ  یف  مالـسلا  هیلع  َمیهاْربِا 
هیلع یـسیع  یِلا  َو  ِِهتَّنُـس ، یف  مالـسلا  هیلع  َِسنُوی  یِلا  َو  ِهِدْهُز ، یف  مالـسلا  هیلع  ییْحَی  یِلا  َو  ِهِْربَص ، یف  مالـسلا  هیلع  َبوُّیَا  یِلا  َو  ِِهتاجانُم ،

ِءایْبنَْالا ِِصیاصَخ  ْنِم  ٍۀَلْصِخ  َنیعِْست  ِهیف  َّنِاَف  ٍِّیلَع ، یِلا  ْرُْظنَْیلَف  ِهِْقلُخ ، َو  ِِهبَسَح  یف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٍدَّمَحُم  یِلا  َو  ِهِعَرَو ، یف  مالـسلا 
لیئربج و هوکـش  لیئاکیم و  ماـقم  لیفارـسا و  تبیه  هب  دراد  تسود  هک  یـسک  (. ) 2 .) ِهِْریَغ ٍدَـحَِال  ْعَمْجَی  َْمل  َو  ِهیف  ُهَّللا  َعَمَج  مالـسلا  مهیلع 
ییحی و یئاـسراپ  بوّیا و  ربـص  یـسوم و  شیاـین  فسوی و  یئاـبیز  بوقعی و  هودـنا  میهاربا و  قـالخا  حون و  یـسرتادخ  مدآ و  شمارآ 
مالسلا 90 هیلع  یلع  رد  اریز  دنک ، هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  سپ  درگنب ، ار  دّمحم  قالخا  يدنواشیوخ و  یـسیع و  دهز  سنوی و  ماکحا 

 - ب دادن ). وا  زا  ریغ  يدرف  هب  درک و  عمج  مالـسلا  هیلع  یلع  رد  ادخ  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  ینامـسآ  ناربمایپ  ياه  یگژیو  زا  تلـصخ 
لوسر لیئربج  تشگ ، یم  زاب  هنیدـم  هب  هنادـنمزوریپ  اه  گنج  زا  یکی  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یـسوب  ياـپ 

هک درک  ربخ  ار  مدرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  داد ، ربخ  مالسا  نایرگشل  ترضح و  نآ  دورو  زا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دندوب و  هداتـسیا  فص  هب  نابایخ  فرط  ود  رد  دندمآ و  درگ  هنیدم  مدرم  دنورب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لابقتـسا  هب 

ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دش ، کیدزن  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو  تشاد ، رارق  مدرم  شیپاشیپ  ملسو  هلآو  هیلع 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهاپ  و  دنکفا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياه  مدـق  هب  ار  دوخ  و  دـش ، هدایپ  بسا  زا  تسیرگن ،

ُُهلوُسَر َیلاعَت َو  َهَّللا  َّنِاَف  ْبَکِْرا  دومرف : دیشک و  مالسلا  هیلع  یلع  رس  رب  یتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسوب . ار  ملسو  هلآو 
هیلع یلع  ماما  رما  تحت  نازابرـس  هب  هاگنآ  دنتـسه ). یـضار  وت  زا  شربمایپ  ادـخ و  هک  وش ، بکرم  رب  راوس  ناـج ! یلع   ) نایِـضار َکـْنَع 
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اهزامن مامت  رد  اّما  تسا ، یبوخ  رایسب  هدنامرف  دنتفگ : دیرادن ؟ وا  هب  تبسن  یلاوئس  ایآ  و  دیدید ؟ هنوگچ  ار  دوخ  هدنامرف  دومرف : مالسلا 
ار راگدرورپ  دیحوت  هک  هروس  نیا  دومرف : دندیسرپ ، مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  تّلع  یتقو  دناوخ . یم  ار  ْدَحَا ) ُهَّللا  َوُه  ُْلق   ) دیحوت هروس 

يا هک : داد  همادا  و  دـنراد . تسود  ار  وت  زین  وا  لوسر  ادـخ و  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  مراد . تسود  دوـش ، یم  رّکذـتم 
مدرم هب  ار  وت  ياه  تلیضف  اهـشزرا و  دندرک ، طارفا  یـسیع  ترـضح  هرابرد  يراصن  نوچ  هک  مدیـسرت  یمن  مدرم  يوردنت  زا  رگا  یلع ،
بقانم و  نیطمسلا ص 170 ، دئارف  (. ***** 3 .) دنتـشاد یمرب  ار  وت  ياپ  ریز  كاخ  مدرم  یتشاذگ ، یم  مدق  هک  اج  ره  رد  ات  متفگ ، یم 

يوضترم ص بقانم  و  ّقحلا ج 4 ص 397 ، قاقحا  زا  لقن  يولهّدـلا  نسح  خیّـشلل  طوـطخم ص 336 شیجلا  زیهجن  ص 81 . يوضترم 
دیفم ص104. خیش  داشرا  . 81

نمشد تسود و  نابز  زا  یلع  ماما  ندوب  وگلا 

فارتـعا نآ  هب  همه  دوـب ، یتـیبرت  يوـگلا  نمـشد  تسود و  يارب  وا ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  مسر و  هار و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما 
لیئربج تفرگ و  ندیزو  يدنت  داب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ندروخ  تبرض  زا  سپ  فلا -  دوش : یم  هراشا  اه  هنومن  زا  یخرب  هب  هک  دنتشاد 

َو يدُْـهلا ، ُناکْرَا  ِهَّللاَو  ْتَمِّدَـهَت  تخاس : هاگآ  كانلوه  تیانج  نیا  زا  ار  تادوجوم  همه  ریز ، تالمج  اب  نیمز  نامـسآ و  ناـیم  رد  نیما 
َِلُتق یبَتْجُمْلا ، ُّیِـصَْولا  َِلُتق  یفَطْـصُْملا ، ُدَّمحم  ِّمَع  ُْنبا  َِلُتق  یْقثُْولا ، ُةَوْرُْعلا  ِهَّللا  َو  ْتَمَـصَْفنا  َو  یقُّتلا  ُمالعَا  َو  ِءاـمَّسلا  ُموُُجن  ِهَّللا  َو  َتْسَمَْطنا 

ناگراتـس دنگوس  ادخ  هب  دش ، ناریو  تیادـه  ناکرا  دـنگوس  ادـخ  هب  . » ءایِقـشْألا یقْـشَا  ُهَلَتَق  ِءایِـصوْألا ، ُدِّیَـس  ِهَّللا  َو  َِلُتق  یـضَترُْملا ، ُِّیلَع 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِّمع  رسپ  و  هدیرب ، یهلا  مکحم  نامسیر  دنگوس  ادخ  هب  تشگ ، لزلزتم  اوقت  ياه  هناشن  کیرات و  نامـسآ 
نیرت یقش  تسد  هب  ناماما  گرزب  دش  هتشک  ادخ  هب  دنگوس  یضترم ، یلع  دش  هتشک  هدیزگرب ، ربمایپ  ّیِصو  دش  هتشک  دش ، هتشک  ملسو 
دورف اجره  و  دراد ، یم  رب  لیئربج  ار  توبات  يولج  اریز  دیرادرب ، ار  توبات  هلابند  دومرف : تّیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ب -  اه ». ناسنا 

هک دندید  دنتشادرب و  ار  توبات  بقع  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح ، نآ  نفک  لسغ و  زا  سپ  تسا . نم  ربق  اجنآ  دمآ 
ناکم نآ  ندنک  هب  هتـشادرب و  ار  توبات  دمآ  دورف  توبات  ِرَـس  یتقو  دنتفر ، فجن »  » رازین ات  هک  دـمآرد  تکرح  هب  هدـش  دـنلب  توبات  ِرَس 
شقن ینایرس »  » ّطخ هب  رطـس  ود  نآ  رد  هک  يا  هدش  هتـشون  هتخت  تشگ و  رهاظ  هدش ، اّیهم  يدََحل  هدامآ و  يربق  ناهگان  دندش ، لوغـشم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمحم  ِّیِـصَو  ٍِّیلَِعل  ّیبَّنلا  ُحُون  ُهَرَفَح  ام  اذه  میحَّرلا ، نمحَّرلا  هَّللا  ِمِسب  دوب : نینچ  نآ  همجرت  هک  دش  هدید  دوب ، هتـسب 
هیلع هللا  یلـص  دّـمحم  ّیـصو  یلع  يارب  نافوط ، زا  شیپ  لاس  دـصتفه  ربمایپ  حون  هک  تسا  يربق  نیا  . » ٍماع ِةَأَمَْعبَِـسب  ِنافوّطلا  َلـْبَق  ملـسو 
نیا  » ِرَّهَطُملا ِرِهاّطلا  ِحـِلاّصلا  َدـْبَْعِلل  ِِّیبَّنلا  ِحُون  ُهَّدَـج  َُهل  ُهَرَخَِّدا  اـم  دوب : نینچ  هتخت  هتـشون  رگید ، یتیاور  هب  تسا ». هدرک  رفح  ملـسو  هلآو 

هب تسا ». هتخاس  هدامآ  مالسلا ) هیلع  بلاطیبا  نب  یلع   ) كاپ حلاص و  هدنب  يارب  ارنآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  حون  هک  تسا  يربق 
بیبح هک  دیئامن  لزان  يا  هزیکاپ  تبرت  رب  ار  وا  تفگ : یم  یفتاه  هک  دندینش  دنیامن ، ربق  لخاد  ار  ترـضح  نآ  دنتـساوخ  نوچ  لاح  ره 

غاد تیلست  يارب  هک  دش  هدینش  یبیغ  يادص  نیا  زین  و  (. 1 .) دندش ّریحتم  ادص  نآ  رثا  رد  نارضاح  هدیدرگ ، قاتشم  دوخ  بیبح  يوس  هب 
امش و گرزب  هک  دهد  امش  هب  وکین  شاداپ  ازع  نیا  رد  ادخ  (. » 2 .) ِهِْقلَخ یَلَع  ِهَّللا  ُۀَّجُح  َو  مُکِدِّیَس  یف  أزَْعلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنَسْحَا  دوب : ناگدید 

نیا رد  تفای . نایاپ  حبـص  عولط  زا  شیپ  ّلحم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نفد  تافیرـشت  دیداد ». تسد  زا  ار  قلخ  رب  ادـخ  تّجح 
دنتخاـس راومه  نیمز  اـب  دـندرک و  هتـشابنا  كاـخ  اـب  ار  ربق  نوچ  دـندش ، رادومن  يدیفـس  ناـغرم  تشگ و  رهاـظ  ربـق  زارف  رب  يربا  تقو 

رد داتسیا و  ربق  رانک  رد  يدبع  ناحوص  نب  ۀعـصعص  دندش ، غراف  نفد  راک  زا  نوچ  ج -  (. 3 .) دندش دیدپان  اه  هدید  زا  اهربَا  ناگدنرپ و 
َلاق َُّمث  َنینِمؤُْملاَریماای  یُّما  َو  َْتنَا  یبَِاب  تفگ : دیشاپ و  رـس  رب  كاخ  رگید  تسد  اب  دوب ، هتـشاذگ  شبلق  رب  ار  دوخ  تسد  کی  هک  یلاح 

َکِِقلاح یَلَع  َتمَّدَق  َو  َُکتَراِجت  ْتَِحبَر  َو  َِکیْأَِرب  ْتَرَفَظ  َو  َكِداهِج  َمُظَع  َو  َكُْربَص  َيَوَق  َو  َكَُدلْوَم  َباط  ْدَقَلَف  نَسَحلا ، َابَا  ای  ََکل  ًاینَه 
َكَُرثَا اِنئاِفْتقِِاب  اْنیَلَع  َّنمَی  ْنَا  َهَّللا  ُلَأْسَاَف  یفْوْألا ، ِهِسأَِکب  َْتبَرَش  َو  یفَطْـصُْملا  ِراوَج  یف  َترَْرقَتْـسا  َو  ُُهتَِکئالَم  َْکتَّفَح  َو  ِِهتَراِشِبب  َهَّللا  َكاقَّلَتَف 
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، یلع ای  تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  (. » 4 ....) َِکئاِیلْوَا ِةَْرمُز  یف  انَرُـشْحَی  ْنَا  َو  َِکئادـْعِأل  ِةاداعُملا  َو  َِکئاِیلْوَِال  ِةـالاوُْملا  َو  َِکتَریـِسب  ِلَـمَْعلا  َو 
دنمدوس تتراجت  یتفای و  تسد  تا  هشیدنا  رب  گرزب ، تداهج  دایز و  وت  یئابیکـش  دوب و  كاپ  وت  دشر  طیحم  هک  داب ، تیاراوگ  گرم 
نیزگیاج ربمایپ  یگیاسمه  رد  دـندمآ . رد  تدرگ  هب  وا  ناگتـشرف  تفریذـپ و  یـشوخ  اب  ار  وت  وا  یتشگ و  لزان  تا  هدـننیرفآ  رب  تشگ .

میهاوخ یم  ادخ  زا  يدیماشآ . شزیربل  هساک  زا  يدیـسر و  یفطـصم  يردارب  هجرد  هب  داد و  ياج  دوخ  برق  رد  ار  وت  دنوادخ  یتشگ و 
روشحم تناتسود  هگرج  رد  و  نمـشد ، ار  تنانمـشد  میرادب و  تسود  ار  تناتـسود  مینک ، لمع  تیاه  شور  هب  مینک و  يوریپ  وت  زا  هک 

نید هب  يدرک و  داهج  ربمایپ  تردارب  هاگشیپ  رد  دندیسرن ، نارگید  هک  هچنآ  هب  يدیـسر  و  دنتفاین ، رد  نارگید  ار  هچنآ  یتفایرد  میدرگ .
وت رب  تشگ . مّظنم  نامیا  مالـسا و  يدومن و  حالـصا  ار  اه  بوشآ  یتشاد و  اپرب  ار  اه  ّتنـس  ات  يدرک  مایق  دوب  هتـسیاش  هک  نانچنآ  ادخ 
رد ار  وت  يایاجس  لئاضف و  يدحا  داتسیا . اپب  اه  ّتنس  تشگ و  نشور  اه  هار  دش و  مکحم  نانمؤم  تشپ  وت  هلیسو  هب  اهدورد . نیرتهب  داب 

شظفح شیوخ  ناـج  اـب  یتفاتـش و  شناراـی  هب  یتفرگ ، یـشیپ  نارگید  رب  شتباـجا  هب  یتـفگ ، باوج  ار  ربماـیپ  يادـن  درکن . عمج  دوخ 
یتخیر و ورف  مه  رد  ار  یتسپ  كرش و  ياه  ناینب  یتسکش ، ار  نارگمتس  تشپ  يدودز و  ار  تشحو  سرت و  راقفلاوذ  ریـشمش  اب  يدرک ،

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  يدوب  نانمؤم  نیرت  کیدزن  ناـنمؤمریما . يا  داـب  تیاراوگ  سپ  يدیـشک ، نوخ  كاـخ و  رد  ار  ناـهارمگ 
دنوادخ دوب . رتشیب  ریخ  زا  تبیصن  رت و  راکادف  همه  زا  مکحم و  لد  رد  زیربل و  نیقی  زا  يدیورگ ، مالسا  هب  هک  يدوب  یـسک  لّوا  ملـسو ،
تگرم و  ّرـش ، لفق  دوب و  ریخ  دیلک  وت  یگدنز  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگن . راوخ  ار  ام  وت  زا  سپ  دـنکن و  مورحم  تبیـصم  رجا  زا  ار  ام 

رب ار  ایند  نانآ  اّما  دیراب ، یم  ناشیا  رب  اه  تمعن  نیمز  نامسآ و  زا  دندوب  هتفریذپ  وت  زا  مدرم  رگا  تسا ، يریخ  ره  لفق  و  يّرش ، ره  دیلک 
نادنزرف رگید  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  دنایرگ و  ار  نیرـضاح  درک و  هیرگ  تّدـش  هب  سپ  (. 5 .«) دندیزگرب ترخآ 

دندرک و جراخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  زا  یتوبات  دش ، زور  نوچ  دنتشگرب . هفوک  هب  هنابش  هاگنآ  داد . تیزعت  تیلـست و  ترـضح 
يوس هب  نامالغ  زا  یضعب  اب  هتسب و  يرتش  رب  سپس  دناوخ و  زامن  نآ  رب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتشاذگ ، یّلصم  هب  هفوک  نوریب  رد  ارنآ 

رایـسب يزور  رد  هیواعم  دسیون : یم  رکاسع  نبا  د -  تساجک ؟ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ربق  هک  دـننادن  ناقفانم  ات  دنتـشاد ، ناور  هنیدـم 
ام تفگ : دناوخ و  ار  عاجرتسا  هیآ  دنداد  يو  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  ربخ  یتقو  دوب ، تبحـص  لوغـشم  دوخ  نز  اب  مرگ ،
نم تفگ : شنز  دـنداد ».؟ تسد  زا  ار  هقف  اهتلیـضف و  ملح و  ملع و  ندـعم  هنوـگچ  مدرم   » ِهْقِْفلا َو  ِلْـضَْفلا  َو  ِْملِْحلا  َو  ِْملِْعلا  َنِم  اوُدَـقَف  اذ 

زا یلع  هک  یناد  یمن  وـت  وـت ، رب  ياو  تفگ : هیواـعم  يّرثأـتم ؟ وا  گرم  رب  زورما  یتـفگ ، یم  ازـسان  وا  هب  زورید  اـت  وـت  منک ، یم  بّجعت 
خسان لقن  قبط  (. 6 .) درک هیرگ  دینـش  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  ربخ  نوچ  رگید  تیاور  هب  دوب ؟ یتّیـصخش  هچ  هیبش  لـضف  ملع و  تهج 

نآ  » ُهَبَْحن یـضَق  ْدَـق  ِبْرَْحلا  ِیف  ِْهیَعارِذ  ُشِرَتْفَی  يذَّلا  َدَـسْألا  َّنِا  تفگ : دـنداد  هیواعم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  ربخ  یتقو 
امَْنَا یعْرَت  ِِبنارِألل  ُْلق  دـناوخ : زین  ار  رعـش  نیا  و  تفگ ، عادو  ار  ناهج  دـنارتسگ ، یم  نیمز  رب  گـنج  رد  ار  دوخ  ياـه  هجنپ  هک  يریش 

هدوسآ سپ  نیا  زا  ترـضح  نآ  ناـیوج  هزیتس  نانمـشد و  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  رعـش  نیا  (. ) 7) ٍلَجَو َو ال  ٍفْوَخ  ـِالب  ِءاـبَّْظَلل  َو  ْتَحِرَس 
نینمؤملاریما ترـضح  تداهـش  ربخ  رمع  نب  هَّللادبع  نوچ  ه - دنوش »). یم  هدوسآ  اهوهآ  اه و  شوگرخ  ریـش ، گرم  اب  هک  نانچ  دنوش ،

يا تفگ : هاگنآ  (. 8) اِهفارْطَا ْنِم  اهُصُْقنَن  َضرْألا  َِیتَْأن  ّانَا  اْوَرَی  َْملَوَا  دناوخ : ار  هفیرش  هیآ  نیا  و  دروخ ، فّسأت  رایسب  دینش  ار  مالـسلا  هیلع 
زا دروخ و  تسکـش  نامیا  نیکر  نکر  دـیدرگ و  صقان  مالـسا  ِمَلَع  وت  نتفر  اب  زورما  يدوب ، ربکا  فرظ  ملع ، رد  وت  اـنامه  نینمؤملاریما 

هفوک رد  نزح  هودنا و  ترثک  اب  دوب ، هتشاذگ  رس  رب  یهایس  هماّمع  هک ، یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لاح ، ره  هب  و -  (. 9 .) تفر نیب 
ُهَّنِا نورَخالا ، ُهُکِرُْدی  َو ال  ٍلَمَِعب  َنُولَّوألا  ُهُِقبْـسَی  َْمل  ٌلُجَر  ِۀَـلیّللا  ِهِذـه  یف  َِضُبق  ْدََـقل  دومرف : یهلا  يانث  دـمح و  ءادا  زا  دـعب  تفر و  ربنم  هب 

َو ِْهیَدَی ، یَلَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  یّتَح  ُعِجُْری  ْدَق  ِهِراسَی ، ْنَع  ُلیئاکیم  َو  ِِهنیمَی  ْنَع  ُلیئَْربِج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  لوُسَر  ِۀَـیار  ِبِحاِصل  َناک 
ًءاْضَیب َفَّلَخ  ام  َو  یسُوم ، ّیِصَو  ِنُون  ُْنب  ُعَشُوی  اهیف  یّفََوت  ْدََقل  َو  َمَیْرَم ، ُنب  یَسیِع  اهیف  َجَرَع  َو  َنآْرُْقلا  ِهیف  َلُِّزن  یتَّلا  ِۀَْلیَّللا  ِهِذه  یف  َُضُبق  ْدََقل 

بش نیا  رد  مدرم  يا  . » ُساَّنلا یََکب  َو  یکَبَف  ُةَرَبَْعلا ، ُْهتَفَنَخ  َُّمث  ِِهلْهَأل ، ًامِداخ  اِهب  َعاُبی  ْنَا  َدارَا  ِِهئاطَع  ِلْضَف  ْنِم  ٍمَهْرِد  َةَأِمَْعبَـس  ِّالا  ًءارْمَح  َو ال 
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ار وا  ریظن  ناگتـشذگ  هن  تفرگن  تقبـس  وا  رب  نیرخآ  نیلّوا و  زا  یـسک  ریخ ، لمع  رد  هک  تفر ) امـش  نایم  زا  و   ) دـش هتـشک  یتّیـصخش 
تیامح ار  وا  پچ  بناج  زا  لیئاکیم  تسار و  بناج  زا  لیئربج  هک  دوب ، ربمایپ  و  نید )  ) مچرپ بحاص  وا  دید . دـنهاوخ  ار  وا  دـنا  هدـید 

، دش لزان  بش  نآ  رد  نآرق  هک  تسویپ  ءاقب  ملاع  هب  یبش ، رد  وا  تشگ ، یمرب  هناحتاف  زوریپ و  راکیپ  نیدایم  زا  هتـسویپ  هک  دندرک . یم 
نآ رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یـصو  نون  نب  عشوی  و  درک ، جورع  نامـسآ  هب  بش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  و 

هدمآ هدایز  شیاه  شـشخب  ءاطع و  زا  هک  مهرد  دصتفه  رگم  هتـشاذگن ، یقاب  دوخ  زا  رانید  مهرد و  زا  يزیچ  و  تسا ». هتفر  ایند  زا  بش 
مدرم زا  هلان  و  تفرگ ، ار  ترـضح  نآ  كرابم  يولگ  هیرگ  تّدش  لاح  نیا  رد  درخب . دوخ  لها  يارب  یمداخ  نآ  اب  تساوخ  یم  و  دوب ،
َطارِص : » هفیرش هیآ  رد  طارص  زا  روظنم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمح  یبا  ز -  (. 10 .) تساخرب
نیمز اه و  نامسآ  رد  هچنآ  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  . » تسا مالـسلا  هیلع  یلع  ( 11 «) ضرْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يذَّلا  ِهَّللا 

خسان ص راحب ج 42 ص 295 . (. ***** 12 .«) تسا هتخانـش  نیما  اه  نامـسآ  نیمز و  تاـیوتحم  رب  ار  وا  هداد و  رارق  راد  هنازخ  تسا 
قشمد خرات  یلا 104 . مالسلا ص 102  هیلع  یلع  هعفاد  هبذاج و  . 295 راحب ج 42 ص 296 -  ص 638 . مالسلا ، هیلع  یلع  خسان ج  . 634

نیبلاّطلا لتاقم  بوشآ ج 3 ص 308 . رهـش  نبا  بقانم  دعر . هروس  هیآ 42  مالـسلا ص 642 . هیلع  یلع  دلج  خسان  . 339 ص 340 -   3
هیآ يروش  نیظعاولا ص 167 . ۀضور  ، 330 قشمد ج 3 ص 331 -  خیرات  يرولا ص 308 ، مالعا  و  هّیصولا ص 127 ، تابثا  و  ص 33 ،

مارملا ص 515. ۀیاغ  و  تاجرّدلا ص 126 ، رئاصب  و  ناهرب ج 4 ص 133 ، ریسفت  . 53

ایند نادنمشناد  نابز  زا  یلع  ندوب  وگلا 

يرشخمز

یم هاگن  ناهنپ  هدرک و  یم  نامتک  عمط ، دسح و  يور  زا  ار  وا  تلیضف  شنانمـشد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانوچ  يدرم  هرابرد  میوگب  هچ 
نیا رثأَم  راثآ و  ربارب  رد  تلیـضف  ملع و  يایند  لاحنیا  اب  و  دـندرک ، یمن  راهظا  ار  شبقاـنم  فوخ  سرت و  يور  زا  شناتـسود  و  دنتـشاد ،

: تفگ دیاب  قح  هب  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مالـسا  خـیرات  زا  يرایـسب  تاحفـص  هدرک و  مخ  ینتورف  میظعت و  رـس  ینامـسآ  درم 
یم ورف  اه  لد  هب  ناراـب  توارط  اـب  تسا و  نآرق  هک  ینامـسآ ، هزجعم  یکی  تشاد ، هزجعم  ود  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 

، يرگید و  دزاس . یم  روراب  افوکـش و  ار  اهنآ  دـیادز و  یم  ار  یگ  درمژپ  دـشخب و  یم  تایح  ار  هدرم  ياه  لد  دوخ ، تفاطل  هب  دنیـشن و 
هب و  تسا ، ءالعا  ِلَثَم  کی  رـشب و  قوف  ناسنا  هکلب  تّیرـشب و  یلاـع  هنومن  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  هزجعم  نیا  تسا ، یناـسنا  هزجعم 

يارب تشادـن  يا  هزجعم  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  یتـیبرت  بـتکم  رگا  گرزب ، دنمـشناد  نآ  لوـق 
لاس 14. مالسا ص 1  بتکم  (. ***** 1 .) دوب یفاک  زاس  ناسنا  نیتسار و  نیئآ  نیا  تّیناّقح 

ناربج لیلخ  ناربج 

هب : » دـیوگ یم  هدوـشگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  شیاتـس  هب  بل  تسا ، یعیدـب  قوذ  بحاـص  رنه و  درم  ّتیحیـسم و  گرزب  ياـملع  زا  یکی 
ار تلیـضف  حور  و  هدوب ، هلماک  لئاضف  همه  عماج  شدوجو  هک  تسا  برع  موق  زا  درم  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  هدـیقع 

نیب رد  اهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـندوب ، هدینـشن  ار  نآ  دـننام  نآ  زا  شیپ  هک  دـیناسر  مدرم  شوگ  هب  ار  نآ  گـنهآ  دـیمد و  شیوخ  موق  رد 
تشگزاب و میلس  ترطف  هب  دیدنسپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هقیرط  هک  سک  نآ  دندنام ، رّیحتم  وا  نشور  شور  زا  تّیلهاج  ياه  یکیرات 

لیلخ ناربج  دوب ». ّتیلهاج  دـنزرف  وا  هچ  داد ، حـیجرت  ار  ّتیلهاـج  دـش ، دراو  تموصخ  ِرد  زا  هکنآ  و  تفرگ ، يأر  دوخ  كاـپ  داـهن  زا 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  قوذ . اب  ناتـشرس  وکین  يرگید  و  لد ، كاپ  نادـنمدرخ  یکی  دـندوب ، یلع  شور  هتفیـش  هفیاط  ود  هک : دوب  دـقتعم 
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برع مدرم  دوب ، زیربل  ادـخ  قوش  زا  شلد  يراج و  شنابز  رب  زامن  هک  یلاـح  رد  تفر  اـیند  زا  وا  تشگ ، شیوخ  تمظع  دیهـش  مالـسلا 
صیخـشت گنـس  زا  ار  اهب  نارگ  رهوگ  نیا  هتـساخرب  ناریا »  » اهنآ هیاسمه  روشک  مدرم  زا  یهورگ  ات  دـندرکن ، كرد  ار  وا  ماقم  تقیقح 

یئانیب تریـصب و  رد  وا  نأش  ماقم و  تشذگرد ، ناربمایپ  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : دنک  یم  هفاضا  لیلخ  ناربج  دنتخانـش . ار  وا  هداد و 
ناربج دوب . یللملا  نیب  وا  تّیـصخش  هکلب  تسا ، هدوبن  یّـصاخ  ناکم  ناـمز و  موق و  دـلب و  رهـش و  هب  صاـصتخا  و  دوب ، ناربماـیپ  دـننام 

زونه اّما  تفر ، ناهج  زا  یلع  تفگ  یم  درک و  یم  میظعت  دروآ و  یم  نابز  هب  ّماع  ّصاخ و  سلاـجم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ِماـن  هشیمه 
. ینارعش همجرت  هیناسنالا ج 1 ص 416 ، ۀلادعلا  توص  (. ***** 1 .) دوب هدرکن  غیلبت  لامک  هب  ار ، شیوخ  تلاسر 

[1] لیمش یلبش 

مامت اب  وا  دنویپ  هک  يّدام  درف  کی  نرق  هدراهچ  زا  سپ  هک  تسا  یتّیـصخش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  .
ٍِبلاطیبا َْنب  ُِّیلَع  ُمامِْالَا  دیوگ : یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  دریذـپ ، یمن  ار  يزیچ  يژرنا  هّدام و  زج  تسا و  هتـسسگ  بهاذـم 
بلاطیبا نب  یلع  اه  ناسنا  ياوشیپ  ماما و  . » ًاثیدِح َو ال  ًامیدَق  َلْصْألا ال  َقَبِط  ًةروُص  ُبْرَغلاال  َو  ُقرَّشلا  اَهلَرَی  َْمل  ٌةَدَْرفُم  ٌۀَخُْسن  ِءامَظُْعلا  ُمیظَع 

قباطم يا  هخسن  برغ ، قرش و  لها  زگره  تسا ، قباطم  مالـسا ) ردقیلاع  ربمایپ   ) دوخ لصا  اب  تسیا  هخـسن  هناگی  گرزب و  مالـسلا  هیلع 
درگاـش يو  تشذـگرد ، يرجه  لاـس 1335  رد  هک  يّداـم  تسا  يدنمـشناد  یلبـش  (. ***** 2 .«) تسا هدـیدن  لاـح  هتـشذگ و  رد  وا ،

هک دوخ ، داتسا  بتکم  فالخرب  سپس  تخاس  رـشتنم  قرـش  رد  ار  لّوحت  هّیرظن  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هدوب و  نیوراد  بتکم  هتـسجرب 
اب يو  دومن . يوریپ  يرگ  يّدام  بتکم  زا  گرم  هظحل  اـت  تساـخرب و  تعیبط  ءارواـم  ناـهج  تاسّدـقم و  راـکنا  هب  دوب ، یهلا  درف  کـی 

بلاطیبا دنزرف  ّتیـصخش  ربارب  رد  یلو  تفرگ ، یم  هدیدن  ار  عناص  دوجو  حـضاو  نشور و  لیالد  تشاد ، دـیحوت  راکنا  رد  هک  يرارـصا 
سمل وا  یملع  يرکف و  راثآ  خیرات و  يالبال  زا  نرق  هدراهچ  زا  سپ  ار  نادّـحوم  ياوشیپ  تمظع  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  مالـسلا  هیلع 

یلع ج 1 ص 4. مامالا  و  ، 6 قیمع ص 7 -  شهوژپ  باتک  دومن . یم 

همیعن لیئاخیم 

هیلع یلع  ترـضح  هرابرد  هتـشون ، هّیناسنالا » ۀـلادعلا  توص   » باـتک رب  هک  یظیرقت  همّدـقم و  رد  تسا ، حیـسم  تّلم  نادنمـشناد  زا  یکی 
نایب و رحـس  تغالب و  یلدکاپ و  ینیب و  نشور  رد  هکلب  دوب ، دربن  نادـیم  رد  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  ماما  یناولهپ  دـیوگ : یم  نینچ  مالـسلا 
، هنـسح تافـص  همه  رد  هلمجلاب  یتسار و  قح و  تعباتم  نادیما و  ان  ناگدیدمتـس و  يرای  تّمه و  يدنلب  نامیا و  روش  هلـضاف و  قالخا 
وکین و یگدنز  داینب  میهاوخب  هاگره  درب ، ناوت  یم  نآ  زا  يرایـسب  ياهدوس  زونه  اّما  تسا ، هتـشذگ  نآ  رب  اه  تّدم  دنچره  دوب . ناولهپ 
هّیناسنالا ج 1 ص ۀلادعلا  توص  (. ***** 1 .) میریگب وا  زا  ار  هشقن  روتـسد و  هدرک و  عوجر  وا  شور  هب  دیاب  میراذگب ، ار  يدنمتداعس 

. ینارعش همّدقم   2  - 3

یحیسم قادرج  جرج 

ِتْدَشَح َْول  اْینُد  ای  ِْکیَلَع  اذام  دـسیون : یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ۀّیمالـسالا » ۀـلادعلا  توص   » باتک رد  ینانبل  فورعم  هدنـسیون 
رد يدرـشف و  یم  مهرد  ار  تیاهورین  همه  رگا  دـش  یم  هچ  ایند  يا   » ِهِراِقف يذ  َو  ِِهناِسل  َو  ِِهْبلَقَو  ِِهْلقَِعب  ًاـِّیلَع  ٍنَمَز  ِّلُـک  یف  ِْتیَطْعَاَـف  ِكاُوق 

. ۀلادعلا توص  (. ***** 1 (»؟ يدرک یم  رادومن  ریشمش ، نابز و  لد و  لقع و  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دننام  یتّیصخش  ام  نارود 

لیلراک یسیلگنا ، فوسلیف 
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نآ تمظع  يورین  دروآ و  یم  دـجو  هب  ار  وا  ناـنچ  یلع  یگرزب  دیـسر ، یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـن  هـب  هاـگره  یمالـسا  ياـه  شخب  رد 
: تفگ یم  نینچ  درک و  یم  وا  یئارس  هحیدم  هب  عورش  رایتخا  یب  دش و  یم  نوریب  یملع  ثحب  زا  هک  درک  یم  شکیرحت  نانچ  ترـضح 

یلع رد  همه  میراد ، تسود  ار  نآ  اـم  هک  تسه  یبوخ  هچره  اریز  میزرون  قشع  يو  هب  میـشاب و  هتـشادن  تسود  ار  یلع  میناوت  یمن  اـم  »
شتعاجش اّما  رت ، عاجش  ریش  زا  دوب ، يریلد  تفوطع و  رهم و  زا  راشرس  شلد  هک  دوب  يراوگرزب  فیرـش و  درمناوج  وا  تسا ، هدوب  عمج 

مدـنام هدـنز  رگا  دومرف : دـندرک ، یهاوخ  رظن  وا  زا  شلتاق  هرابرد  دوخ  تلحر  زا  شیپ  دوب . ناسحا  فطل و  تفوطع و  رهم و  اـب  هتخیمآ 
شیب تبرض  کی  تبرـض ، کی  ياج  هب  دینک  صاصق  دیتساوخ  ار  وا  رگا  تسامـش ، اب  رایتخا  متـشذگ  رد  رگا  منک و  هچ  مناد  یم  دوخ 

هّیناسنالا ج 1 ص 424. ۀلادعلا  توص  همجرت  (. ***** 1 .«) تسا رتکیدزن  يوقت  هب  دیئامن  وفع  رگا  و  دینزن ،

سنمال

، دریگ یم  همشچرس  وا  زا  یمالسا ، یملع  خیراوت  رابخا و  مامت  هک  سب  نیا  بلاطیبا  نب  یلع  تمظع  يارب  دیوگ : یم  فورعم  قرـشتسم 
. دـنناسر یم  وا  هب  رابتعا  قوثو و  يارب  ار  دوخ  ثیداحا  راـبخا و  نادنمـشناد ، ءاـملع و  همه  هک  هتـشاد  يزیگنا  تفگـش  هّوق  هظفاـح و  وا 
وا راـتفگ  هچ  دـنراد . دنتـسم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  راـتفگ  هک  دـنرختفم  نمـشد  تسود و  زا  قفاوم ، فلاـخم و  زا  مالـسا  ياـملع 

نینمؤملاریما ج 1 ص 8، یناگدنز  (. ***** 1 .) تسا هتـشاد  ّمات  دنویپ  یّلک » حور   » اب دوب و  ملع  هنیدـم  باب  وا  تشاد و  یعطق  ّتیجح 
تاسّدـقم ینید ، بّصعت  ببـس  هب  اـّما  تشاد ، ّماـت  تراـهم  برع  خـیرات  یبرع و  ناـبز  رد  هک  تـسا  کـیژلب  ناشیـشک  زا  یکی  سنمـال 

. تفای تافو  يدالیم  لاس 1937  رد  يو  هداد ، هولج  تشز  ار  یمالسا 

همالس سلوب 

فیرعت و سّدقم  فده  هب  ار  شراعشا  ناوید  وا  دور ، یم  رامـش  هب  برع  یحیـسم  يارعـش  رخافم  زا  یبدا و  ياه  ّتیـصخش  زا  یکی  هک 
نینمؤملاریما ج 1 ص 9. یناگدنز  (. ***** 1 .) تسا هتخاس  نوحشم  مالسلا  هیلع  یلع  فیصوت 

وفیدراک نوراب  رظن 

هدرک و فشک  عوضوم  نیا  رد  يرایسب  قیاقح  هدومن و  لماک  صّحفت  مالسا  ثداوح  للع  بابـسا و  رد  وفیدراک » نوراب   » يوسنارف ِِملاع 
رایسب شیرق  اب  ناناملسم  ياه  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تعاجـش  یناولهپ و  زا  هداد و  رارق  رگیدکی  هب  طوبرم  نیریـش  بولـُسا  اب  ارنآ 

يراوسهش دوب ، بلقلا  قیقر  زوسلد و  يریلد  نیع  رد  هک  دوب  یناولهپ  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  دیاتس و  یم  ار  وا  يریلد  هتفگ و  نخس 
ناـج تقیقح  هار  رد  وا  دوب ، یئاـنتعا  یب  بصنم  ماـقم و  هب  هدومن و  رظن  فرـص  اـیند  زا  وا  دوـب  دـهاز  یئاـم  زآ  مزر  ماـگنه  رد  هک  دوـب 
توص (. ***** 1 .) دوب هتفرگ  ورف  ار  وا  یهلا  فوخ  یئاـج  ره  رد  دـیدپان و  نآ  ياـهتنا  و  قـیمع ، رایـسب  وا  حور  درک ، ادـف  ار  شیوـخ 

هّیناسنالا ج 1 ص 426. ۀلادعلا 

اوفالاید مادام  نانخس 

هب هعیـش  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مارتحا  دسیون : یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  فیرعت  ماقم  رد  اوفالاید  مادام  يوسنارف ) حاّیـس  )
درک مالسا  تفرـشیپ  يارب  هک  یئاه  يراکادف  اه و  گنج  رب  هوالع  گرزب  درم  نیا  اریز  دشاب ، روطنیا  دیاب  مه  ًاّقح  تسا و  هجرد  یهتنم 

يوریپ وا  زا  زین  شنادنزرف  دراذگ . یقاب  دوخ  زا  مه  سّدـقم  كاپ و  یلـسن  دوب و  ریظن  یب  کین  تافـص  تلادـع و  لئاضف و  شناد و  رد 
هک ار  یئاه  تب  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دنداد . تداهـش  هب  نت  هنامولظم  مالـسا  بهذم  تفرـشیپ  يارب  دـندرک و 
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ياهتنم هب  تواضق  رد  هک  تسا  یسک  یلع  درک . غیلبت  ار  یتسرپ  تدحو  تسکـش و  ار  همه  دنتـشادنپ ، یم  هناگی  يادخ  کیرـش  بارعا 
هب تبـسن  شراتفر  لامعا و  مامت  هک  تسا  یـسک  یلع  تشاد . يراشفاپ  رارـصا و  یهلا  نیناوق  يارجا  رد  درک و  یم  راتفر  تلادـع  هجرد 
یم نینچ  دوخ  هب  باطخ  ثحب  نیا  همادا  رد  اوفالاید » مادام  . » دوب یعطق  دیون ش  دیدهت و  هک  تسا  یسک  یلع  دوب . هنافـصنم  ناناملـسم 

، دندش دیهـش  هنامولظم  هک  ربمایپ  دالوا  يارب  دیئامن و  طولخم  نم  هلان  هآ و  اب  ار  دوخ  ياه  کشا  دـینک و  هیرگ  نم  نامـشچ  يا  دـیوگ :
یحیـسم نز  کی  اوفالاید  مادام  مّود ، پاچ  یـشومرف  همجرت  اوفالاید و  فیلأت  اوفالاید ص 683 ، همانرفـس  (. ***** 1 .) دینک يرادازع 

. تسا هدرک  ترفاسم  ناریا  هب  دوخ  رهوش  هارمه  هب  يدالیم  لاس 1881  رد  هدوب و  هسنارف  لها 

یسکشفورطپ

هَّللا ءایلوا  تافص  مامت  و  دوب ... وگتسار  قداص و  نید و  دنب  ياپ  قشع  روش و  ّدحرس  ات  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : دارگنینل ، هاگشناد  داتسا 
يرفعج ج 1 ص 210. یقت  دّمحم  داتسا  هغالبلا ، جهن  ریسفت  همّدقم  (. ***** 1 .) دوب عمج  شدوجو  رد  اجکی 

تیبرت تازاجم و 

تیبرت تازاجم و  حیحص  شور 

جاودزا قالش و 

رفیک و هب  طقف  یخرب  درک ، نک  هشیر  ار  ءاشحف  داسف و  ناوت  یمن  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  يدربراک  ياه  لح  هار  رگا  یمالـسا  هعماـج  رد 
تاروتـسد ردو  یمالـسا  هقف  رد  دـنیامن . یم  تیوقت  ندرک  هانگ  رد  ار  نادـساف  رـشب ، قوقح  هناهب  هب  یخرب  و  دـننک ، یم  هیکت  تازاـجم 

ياه هویش  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تموکح  رد  میراد ، مه  يدربراک  ِّلح  هار  مینز ، یم  قّالـش  رگا  مینز ، یم  دح  رگا  مالـسا ، هدنرادزاب 
شرازگ دندروآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدـخ  ریگتـسد و  ار  یناوج  يزور  درک . یم  حالـصا  ار ، دـساف  دارفا  و  ار ، هعماج  نوگانوگ ،

هیلع یلع  ماما  تسا ، مارح  دـیآ و  یم  باسحب  یـسنج  تافارحنا  وزج  لمع  نیا  نوچ  و  دـش ، ُبنُج  هک  درک  يراک  دوخ  اب  وا  هک  دـنداد 
جاودزا جراخم  لاملا  تیب  زا  هک  دومرف  روتسد  تشادن ، نز  صخش  نآ  نوچ  و  دش ، زمرق  هک  دز  وا  تسد  رب  هبرض  دنچ  قالش  اب  مالسلا 

، دروآ یم  يور  تازاجم  هب  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رگا  (. 1 .) دوشن هدناشک  یفارحنا  ياه  هار  هب  ندرک ، جاودزا  اب  ات  دـنزادرپب ، ار  وا 
يا هزیگنا  رگید  ات  تفرگ  نز  ناوج  نآ  يارب  ندز  قّالش  یمالسا و  رفیک  تازاجم و  رانک  رد  هکلب  دش ، یمن  نک  هشیر  یعامتجا  دسافم 

هعیشلا ج 8 ص 574. لئاسو  و  یفاک ج 7 ص 265 ، لوصا  دشاب ***** . هتشادن  داسف  يارب 

تیبرت قراس و  وفع 

رد ار  وت  تسد  دومرف : درک و  وفع  هرقب  هروس  ظفح  رطاخ  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب . هدرک  يدزد  هب  فارتعا  دوخ  هک  یـصخش 
(. 1 .) تشاد یئازـسب  ریثأـت  يرگنزاـب  هبوت و  و  نآرق ، ظـفح  يارب  قیوشت  و  صخـش ، نآ  تیبرت  رد  هک  مدیـشخب ، وـت  هب  هرقب  هروـس  لاـبق 

یفاک ج 7 ص 260. لوصا  و -  هعیشلا ج 18 ص 488 -، لئاسو  و -  یسوط -  خیش  راصبتسا ج 4 ص 252  ***** 

یگدز رورغ  اب  هزرابم 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  دـش ، ضیرم  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  زا  یکی  هک  ناحوص  نب  ۀعـصعص  یقالخا  رکذـت  رامیب و  زا  تدایع 
! ۀعـصعص يا  : » هک داد  رادشه  دوشن  رورغ  راچد  وا  هکنآ  يارب  یظفاحادـخ  ماگنه  هب  و  دومرف ، تدایع  وا  زا  و  تفر ، وا  رادـید  هب  يزور 
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ادابم يرامیب ، تخـس  هک  رگنب  دوخ  لاح  هب  دـمآ ، وت  تداـیع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یـشورفب  رخف  دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  اداـبم 
قالخالا ص 360. مراکم  (. ***** 1 .«) دبیرفب ار  وت  اهوزرآ  ینک و  تلفغ 

اه يراکفالخ  اب  دروخرب 

لمعلا سکع  دننامه و  دروخرب 

تّیعقاو هک  داد  رارق  یطئارش  رد  ار  وگروز  ای  تیبرت  یب  صخش  دیاب  یهاگ  تسین ، زاس  راک  زردنا  تحیصن و  هشیمه  دارفا ، تیبرت  يارب 
ار مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و  دش ، دجـسم  دراو  يزور  دوب . هنیدم  رد  یخوش  دنلب  دق  درم  دنک . سمل  ار  اه  یتشز  یخلت  هدرک ، كرد  ار  اه 

دجسم نوتـس  قاط  يالاب  رب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نیلعن  دوب ، لدتعم  طّسوتم و  ماما  مادنا  نوچ  تسا ، زامن  لوغـشم  هک  دید 
. دیدنخ یم  دوب و  دونـشخ  دوخ  لمع  نیا  زا  و  دیامن ، یـشهاوخ  وا  زا  دوش  روبجم  ات  درادرب ، دناوتن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تشاذـگ ،

نهاریپ نماد  تسشن ، نیمز  رب  دّهـشت  يارب  صخـش  نآ  هک  یتقو  درک ، ربص  داد ، وا  هب  بسانم  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زامن ، زا  سپ 
وا هن  هک  تشاذگ ، عبط  خوش  درم  نهاریپ  يور  رب  هدرک و  دنلب  يرادقم  دوخ  زیگنا  تفگش  تردق  اب  ار  دجـسم  نوتـس  درک و  عمج  ار  وا 

، داتفا سامتلا  هب  راچان  تسین  هتخاس  وا  زا  يراک  هک  دید  دش ، مامت  درم  نآ  زامن  یتقو  نارگید . هن  تشاد و  ار  نوتـس  ندرک  دنلب  تردـق 
یتقو دـندیدنخ . یم  دـندرک و  یم  هاگن  وا  هب  نارگید  ماما و  لاح  دوش ، یم  دوباـن  وا  یتمیق  ياـه  ساـبل  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  بارطـضا  و 

هنوگنیا زا  مدرم  هب  تبسن  رگید  یهدب  لوق  هک  منک  یم  دازآ  ار  وت  نهاریپ  یطرـش  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درک ، سامتلا  ناوارف 
ار وا  نهاریپ  نماد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و  دنکن . رارکت  ار  تشز  ياهراتفر  هنوگنیا  رگید  هک  درک  دای  دنگوس  درم  نآ  ینکن !! اه  یخوش 

. هّمغلا فشک  و  فئاوطلا ص 27 ، فئاطل  (. ***** 1 .) درک دازآ 

راکفالخ هب  تخس  رادشه 

رد و  داد ، رادشه  وا  هب  تخس  یتلود ، لغاشم  زا  یکی  هب  وا  بصن  زا  سپ  تشاد ، هیبا » نب  دایز   » زا هک  یتاعالّطا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
، ًارِیبَک َْوأ  ًاریِغَص  ًاْئیَش  َنیِِملْـسُْملا  ِء  ِْیف  ْنِم  َْتنُخ  َکَّنَأ  ِینَغََلب  ِْنَئل  ًاقِداَص ، ًامَـسَق  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأ  یِّنِإَو  تشون : وا  هب  باطخ  هغالبلا  جهن  همان 20 

نم هب  رگا  مروخ ، یم  دـنگوس  ادـخ  هب  یتسارب  نم ، انامه  . » ُماَلَّسلاَو ِْرمَْألا ، َلِیئَـض  ِرْهَّظلا ، َلیِقَث  ِْرفَْولا ، َلِیلَق  َکُعَدـَت  ًةَّدَـش  َکـْیَلَع  َّنَّدُـشََأل 
و ینامرد ، لایع  هنیزه  رد  و  هدـش ، هرهب  مک  هک  مریگ  تخـس  وت  رب  نانچ  دایز ، ای  مک  يدرک ، تناـیخ  لاـملا  تیب  رد  هک  دـننک  شرازگ 
نساحملا و و  يرذالب ، فارشالا ص 162 : باسنا  و  حضاو ج 2 ص 193 ، نبا  خـیرات  (. ***** 1 .«) دورد اب  يوش . نادرگرـس  راوخ و 

. یقهیب يواسملا ج 2 ص 201 :

نادنواشیوخ زا  یکی  اب  دیدش  دروخرب 

تسود و مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  رظن  رد  یلام ، ياه  هدافتـسا  ءوس  و  اه ، يراکفالخ  ندرب  نیب  زا  و  یعامتجا ، دسافم  ندرک  نک  هشیر  رد 
اَمَأ ِهَّللا ! َناَْحبُسَف  دسیون : یم  راکفالخ  نادنواشیوخ  زا  یکی  هب  باطخ  هغالبلا  جهن  همان 41  رد  دوب . ناسکی  بیرغ ، دنواشیوخ و  نمشد ،

َکَّنَأ ُمَْلعَت  َْتنَأَو  ًاماَعَطَو ، ًاباَرَش  ُغیُِـست  َْفیَک  ِباَْبلَْألا ، ِیلوُأ  ْنِم  اَنَْدنِع  َناَک -  ُدوُدْعَْملا -  اَهُّیَأ  ِباَسِْحلا ! َشاَِقن  ُفاَخَت  اَم  ََوأ  ِداَعَْملِاب ؟ ُنِمُْؤت 
ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َءاَفَأ  َنیِذَّلا  َنیِدِـهاَجُمْلاَو ، َنِینِمْؤُْملاَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلا  ِلاَْومَأ  ْنِم  َءاَسِّنلا  ُحِْـکنَتَو  َءاَمِْإلا  ُعاَْتبَتَو  ًاماَرَح ، ُبَرْـشَتَو  ًاـماَرَح ، ُلُـکَْأت 

ِهَّللا َیلِإ  َّنَرِذْعَُأل  َْکنِم  ُهَّللا  ِینَنَْکمَأ  َُّمث  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ْمَُهلاَْومَأ ، ِمْوَْقلا  ِءَالُؤه  َیلِإ  ْدُدْراَو  َهَّللا  ِقَّتاَف  َداَِلْبلا ! ِهِذه  ْمِِهب  َزَرْحَأَو  َلاَْومَْألا ، ِهِذه 
اَمَُهل َْتناَک  اَم  َْتلَعَف ، يِذَّلا  َْلثِم  اَلَعَف  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َْول  ِهَّللاَوَو  َراَّنلا ! َلَخَد  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهب  ُْتبَرَـض  اَم  يِذَّلا  یِْفیَِـسب  َکََّنبِرْـضََألَو  َکـِیف ،
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اَم َّنَأ  ِینُّرُـسَی  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللِاب  ُمِْسقُأَو  اَمِِهتَمَْلفَم ، ْنَع  َلِـطاَْبلا  َحـیِزُأَو  اَـمُْهنِم ، َّقَْحلا  َذُـخآ  یَّتَح  ٍةَداَرِإـِب ، یِّنِم  اَرِفَظ  اـَلَو  ٌةَداَوَه ، يِدـْنِع 
َْکیَلَع ْتَضِرُعَو  يَرَّثلا ، َتَْحت  َْتِنفُدَو  يَدَْملا ، َْتغََلب  ْدَـق  َکَّنَأَکَف  ًادـْیَوُر ، ِّحَـضَف  يِدـَْعب ؛ ْنَِمل  ًاثاَریِم  ُهُکُْرتَأ  ِیل ، ٌلاَلَح  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ُهَتْذَـخَأ 
نامیا داعم  هب  ایآ  هّللا !! ناحبـس  !«. » ِصاَنَم َنیِح  َتَالَو  ، » َۀَـعْجَّرلا ِهِیف  ُعِّیَـضُْملا  یَّنَمَتَیَو  ِةَرْـسَْحلِاب ، ِهِیف  ُِملاَّظلا  يِداَُنی  يِذَّلا  ِّلَحملِاب  َکـُلاَمْعَأ 

ار ندروخ  ندیشون و  هنوگچ  يدمآ ، یم  رامشب  نادنمدرخ  زا  ام  دزن  رد  هک  یسک  يا  یسرت ؟ یمن  تمایق  قیقد  یـسرباسح  زا  و  يرادن ؟
ناـنمؤم و نادنمتـسم و  ناـمیتی و  لاوما  اـب  هنوگچ  یـشون ! یم  مارح  و  يروخ ! یم  مارح  یناد  یم  هک  یلاـح  رد  يدومن  اراوـگ  دوـخ  رب 

تـسد هب  ار  اهرهـش  نیا  و  هتـشاذگ ، او  نانآ  هب  ار  لاوما  نیا  ادخ  هک  ینک ؟ یم  جاودزا  نانز  اب  يرخ و  یم  نازینک  ادـخ ، هار  نادـهاجم 
، مبای تسد  وت  رب  ات  دهد  تصرف  ارم  ادـخ  ینکن و  نینچ  رگا  و  نادرگزاب ، ار  نانآ  لاوما  و  سرتب ، ادـخ  زا  سپ  تسا ! هدومرف  نما  ناشیا 

دنگوس دیدرگ . خزود  دراو  مدز  سک  رهب  هک  منز  یم  ار  وت  يریـشمش  اب  و  دشاب ، نم  هاوخ  رذـع  ادـخ  دزن  هک  دومن ، مهاوخ  رفیک  ار  وت 
ار قح  هکنآ  ات  دندیسر  یمن  وزرآ  هب  دندید و  یمن  شوخ  يور  نم  زا  يداد ، ماجنا  وت  هک  دندرک  یم  نانچ  نیسح  نسح و  رگا  ادخ ! هب 

لاوما زا  وت  هک  هچنآ  دـنگوس ! نایناهج  ِراگدرورپ  ِيادـخ  هب  مزاس ، دوبان  هدـمآ  دـیدپ  متـس  هب  هک  ار  یلطاب  و  مناتـس ، سپ  زاـب  ناـنآ  زا 
، امن هشیدـنا  رادـهگن و  تسد  سپ  مهد ، رارق  مناگدـنامزاب  ثاریم  ار  نآ  هک  مدوبن  دونـشخ  دوب ، لالح  نم  رب  يدرب ، قحان  هب  ناناملـسم 
اب راکمتـس  هک  اجنآ  دنتـشاد ، هضرع  وت  رب  ار  وت  لاـمعا  و  هدـش ، ناـهنپ  اـه  كاـخ  ریز  رد  و  يا ، هدیـسر  یگدـنز  ناـیاپ  هب  هک  نک  رکف 

.« ***** تسا دودسم  هراچ  رارف و  هار  اّما  دراد  تشگزاب  يوزرآ  اه ، تصرف  رمع و  هدننک  هابت  و  دنز ، یم  دایرف  ترسح 

نامیتی اب  دروخرب  شور 

نامیتی یناور  ياهزاین  نیمأت  ترورض 

نامیتی یحور  يّدام و  زاین  ندرک  فرطرب 

امرخ درک ، یم  یگدیسر  زین  اهنآ  یحور  یناور و  ياهزاین  هب  هکلب  تشادن ، هجوت  نامیتی ، یمسج  ياهزاین  هب  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
، یتیبرت دـُعب  رد  اّما  داد . یم  تاجن  یگنـسرگ  زا  ار  اهنآ  درک و  یم  تسرد  بوخ ، ياهاذـغ  و  درب ، یم  نامیتی  هناـخ  هب  نغور  جـنرب و  و 

دیئوگب تسیک ؟ امش  ردپ  دنتفگ  امش  هب  رگا  دومرف : یم  و  دنادنخب ، ار  اهنآ  و  دراذگب ، ناشناهد  رد  همقل  دوخ  تسد  اب  ات  درک  یم  یعس 
هّچب دنچ  هب  نداد  اذغ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نامیتی ، لزانم  زا  یکی  رد  يزور  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  نامردپ  میا  هدـشن  میتی  ام 

اه هچب  دنفـسوگ ، زا  يدیلقت  يادص  اب  تفر و  یم  هار  وناز  تسد و  يور  و  دنادنخب ، ار  اهنآ  تشاد  یعـس  نوگانوگ  ياه  شور  اب  میتی ،
هیرگ نامیتی  مدش ، هناخ  لخاد  یتقو  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درک ، ضارتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ربنق  دنادنخ . یم  ار 

رد یّمهم  رایـسب  رثا  يراـتفر  هویـش  نیا  و  (. 1 .) دنـشاب نادـنخ  اـهنآ  موش  یم  جراـخ  لزنم  زا  هک  یتقو  مراد  تسود  لاـح  و  دـندرک ، یم 
. یبوط هرجش  و -  بلاطملا - ، ررد  دننکن ***** . دوبمک  ساسحا  هک  تشاد  هداد  تسد  زا  ردپ  ياه  هّچب  تاّیحور 

میتی ناکدوک  یناور  لئاسم  هب  هجوت 

بـسانم هیذغت  سابل و  رـسمه و  نکـسم و  ياراد  دیاب  هک  دنرگن ، یم  يّدام  روما  هاگدید  زا  ار  نامیتی  ياه  يدـنمزاین  اهزاین و  يرایـسب ،
ياهدوبمک اهزاین و  عفر  هب  درک ، یم  رکف  نامیتی  یمـسج  يّدام و  تاجایتحا  هب  هک  يا  هزادنا  نامه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اّما  دـنوش ،

یمن اهنآ  يارب  اذـغ  اهنت  نامیتی ، اب  هطبار  رد  دـندرگن . یفطاع  ياهدوبمک  ای  یناور ، ياه  هدـقع  راچد  هک  دیـشیدنا ، یم  زین  اـهنآ  یناور 
، درک یم  عمج  دوخ  رود  ار  نامیتی  دنشچب . ار  ردپ  تسد  زا  اذغ  ِنتفرگ  ینیریـش  ات  دراذگ  یم  ناشناهد  رد  اذغ  دوخ  تسد  اب  هکلب  درب ،

لـسع اهنآ  هب  تساوخ  یم  و  دروآ ، یم  لزنم  هب  ار  نامیتی  یتقو  دـنادنخ . یم  ار  اهنآ  دنفـسوگ  يدـیلقت  يادـص  و  اـه ، يزاـب  عاونا  اـب  و 
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لسع ینیریش  دنشچب : ار  ینیریش  عون  ود  هک  دراذگ  یم  نامیتی  ناهد  رد  لسع  دوخ  ناتشگنا  اب  و  تسش ، یم  ار  دوخ  ناتشگنا  دناروخب ،
اّما تسین . امش  نأش  رد  اهراک  نیا  هک  دندرک ، یم  ضارتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هاگآان  دارفا  هچرگ  نتفرگ  ردپ  تسد  زا  ینیریـش  و 

رایسب یتیبرت ، یسانشناور  و  كدوک ، یـسانشناور  و  یـسانشناور ، ملع  رد  زورما  هک  تشاد  هجوت  یفیرظ  تاکن  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
یلع ماما  تسا . هفطاع »  » دوبمک دنداد  تسد  زا  ار  ردام  ای  ردپ  هک  ینادـنزرف  يراکهزب  للع  دـنیوگ : یم  ناسانـشناور  تسا . هّجوت  دروم 
مهنم شاک  يا   ) ًامیتی ُْتنُک  ّینِا  ُتْددول  دـنتفگ : یم  نارگید  هک  درک  یم  ینابرهم  اهنآ  اب  و  تشاد ، هّجوت  ناـمیتی  هب  ردـقنآ  مالـسلا  هیلع 

راونالاراحب ج 41 ص 49. (. ***** 1 () مدوب میتی  کی 

نامیتی روما  هب  یگدیسر 

نامیتی هب  کمک 

بآ کشم  ترضح  نآ  درب . یم  هناخ  يوس  هب  ار  نآ  یتخس  هب  هتفرگ و  شود  هب  یبآ  کشم  ینز  دید  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
هب ارم  رهوش  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تفگ : نز  دیـسرپ . نز  لاـح  زا  هاـگنآ  دُرب ، تساوـخ ، یم  نز  هک  یّلحم  هب  تفرگ و  وا  زا  ار 

يارب ات  تسا  هدرک  راداو  ارم  جایتحا  تشاذـگ و  نم  يارب  میتی  لفط  دـنچ  دـش و  هتـشک  اجنآ  رد  هک  داتـسرف  یماظن  ياـهزرم  زا  یـضعب 
سپـس دروآ ، زور  هب  یتحاران  اب  ار  بش  تشگزاب . اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  میامن . نیمأت  ار  ملاـفطا  دوخ و  هک  منک  تمدـخ  مدرم 

رد ارم  راب  هک  تسیک  دومرف : میربب . ام  دـیراذگب  دـنتفگ : شنارای  زا  یـضعب  درک . نز  هناخ  دـصق  تشادرب و  دوب  ماعط  نآ  رد  هک  یلیبنز 
، مدروآ وت  يارب  ار  بآ  کشَم  زورید  هک  متسه  ادخ  هدنب  نامه  دومرف : یتسیک ؟ دیسرپ : نز  دیسر ، نز  هناخ  ِرَد  هب  نوچ  درادرب ؟ تمایق 
رد سپـس  دنک ، مکح  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  نایم  دشاب و  یـضار  وت  زا  ادـخ  تفگ : نز  ما . هدروآ  ماعط  تیاه  هّچب  يارب  نک ، زاب  ار  رد 
اه هّچب  نم  زپب و  نان  نک و  ریمخ  وت  یهاوخ  یم  مراد ، تسود  ار  باوث  بسک  نم  دومرف : دـش ، لخاد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درک . زاب  ار 

یلع ماما  درک . نتفرگ  ریمخ  هب  عورـش  و  مرتهاگآ ، نتخپ  نان  هب  نم  تفگ : نز  ینک ؟ مارآ  ار  اهنآ  وت  منک و  ریمخ  نم  اـی  منک و  مارآ  ار 
امـش ّقح  رد  نک ، لالح  ار  یلع  : » دومرف یم  کی  ره  هب  تشاذـگ و  یم  لافطا  ناهد  هب  همقل  همقل  درک و  هدامآ  ار  تشوگ  مالـسلا  هیلع 
یتقو درک ، شتآ  ار  رونت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نک . شتآ  ار  رونت  ادـخ  هدـنب  تفگ : نز  دـش ، هدامآ  ریمخ  نوچ  تسا ». هدـش  یهاـتوک 

ربخ یب  میتی  لافطا  هویب و  نانز  زا  هک  تسا  یسک  يازس  نیا  ار ، شتآ  ترارح  شچب  دومرف : دیسر ، ترضح  نآ  هرهچ  هب  هلعـش  ترارح 
: تفگ هناخ  بحاص  نز  هب  ًاروف  تخانـش ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وا  دـش ، هناخ  لخاد  هیاسمه  نانز  زا  ینز  نایم  نیا  رد  دـشاب .

هیاـسمه نز  تسا . هدرک  محر  نم  لاـفطا  هب  هک  تسا  يدرم  داد : باوج  نز  دـنک ؟ یم  شتآ  ار  رونت  وت  يارب  هک  تسیک  نیا  وت  رب  ياو 
شیپ تخانـش ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نوچ  نز  نآ  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  گرزب ، نیا  وـت  رب  ياو  تفگ :

َلب دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیشخبب .» ارم  متفرگ ، شتآ  یگدنمرش  زا  نانمؤمریما  يا   » نینمؤُْملاَریمَا ای  َْکنِم  یئایَحاو  تفگ : دیود و 
(. ***** 1 .«) تسا هدش  یهاتوک  وت  ّقح  رد  ادخ ، زینک  يا  ما ، هدنمرش  وت  زا  نم  هکلب   » ِکِّقَح یف  ُتْرُصَق  امیف  ِهَّللا  َۀَمَا  ای  ِْکنِم  یئایَحاو 

بلاطیبا ج 2 ص 116. لآ  بقانم  و  راونالاراحب ج 41 ص 52 ،

نامیتی هناخ  رد 

يرتخد هب  هتفرگ و  ار  هبعک  هدرپ  هک  مدید  يا  هلاس  جنپ  رتخد  فاوط  تقو  رد  متفر ، جح  ترایز  هب  هک : دنک  یم  لقن  دیز  نب  دحاولادبع 
ناسکی ار  ادخ  ماکحا  مدرم  نایم  و  دش ، باختنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیاصو  هب  هکنآ  هب  دنگوس  تفگ : یم  دوخ  لثم 

نآ اب  يرتخد  هکنیا  زا  دوبن . نانچ  نینچ و  بلطم  دوب ، مالـسلا  اهیلع  هّیـضرم  همطاف  رـسمه  و  راکـشآ ، تیـالو  رب  شتّجح  درک ، یم  ارجا 
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!! تسا گرزب  ناهد  نیا  رب  نانخس  نیا  هک  مدش  تفگش  رد  درک  یم  فیرعت  فاصوا  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ّنس ، یمک 
ِهِذه ُِّیناَّبَر  َو  ِراَّنلا  َو  ِۀَّنَجلا  ُمیـسَق  َو  ِماکْحَْالا  ُباب  َو  ِمالْعَالا  ُمَلَع  ِهَّللاَو  َِکلذ  َْتلاق : تساراد ؟ ار  فاصوا  نیا  هک  تسیک  نآ  مرتخد  متفگ :

و ناگرزب ، ِگرزب  ادـخ  هب  وا  تفگ : ٍِبلاط . یبا  ُنب  ٌِّیلَع  َنینِمؤُْملاُریمَا  َِکلذ  ِِهتَُّما  یف  ُُهتَفیلَخ  َو  ُهُّیِـصَو  َو  ِِّیبَّنلا  وُخَا  ِۀَِّمئءـالا ، ُسأَر  َو  ۀـّمُْالا 
هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نیـشناج  ّیـصو و  ردارب و  ناماما ، لّوا  تّما ، نیا  یهلا  درم  خزود ، تشهب و  هدننک  تمـسق  نید و  ماکحا  باب 
دوخ هب  و  مدوب ، هدش  بّجعت  قرغ  هکنآ  اب  زاب  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نم  يالوم  وا  تّما ، نایم  رد  ملـسو  هلآو 
طبض هنوگچ  ار  یلاع  فاصوا  همه  نیا  کچوک  زغم  نیا  تسا ؟ هدرک  ادیپ  اجک  زا  ار  تفرعم  نیا  نس  یمک  نیا  اب  رتخد  نیا  متفگ : یم 

تافص نیا  ياراد  اجک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مرتخد ، متفگ : وا  هب  دنک !؟ یم  ءادا  روطچ  ار  گرزب  بلاطم  نیا  کچوک  ناهد  نیا  هدرک و 
هب ام  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  دش ، دیهـش  نیّفـص  رد  هک  دوب  وا  تسود  الوم و  رـسای ) نب  راّمع   ) مردپ تفگ : یئوگ ؟ یم  هک  دش 
ْنِا ام  دـناوخ : ار  راعـشا  نیا  دیـشک و  ینیـشتآ  هآ  دـید ، ار  میتی  ود  ام  نوچ  میدوب ، هدـش  اـنیبان  هلبآ  زا  مردارب  نم و  دـمآ ، مرداـم  رادـید 
رد  » ِرَـضَْحلا َو  ِرافْـسَْالا  یف  َو  ِتاِبئاَّنلا  یف  ْمُُهلُفْکَی  َناک  ْنَم  ْمُهَِدلاو  َتام  ْدَـق  ِرَغِّصلا  ِیف  ِلافْطَْاِلل  ُتْهَّوََأت  امَک  ِِهب  ُتیزُر  ٍء  ْییَـش  ْنِم  ُتْهَّوأَت 

لیفک یـسک  هچ  هدرم ، ناشردپ  هک  یلافطا  ما . هدرک  لاسدرخ  لافطا  يارب  هکنآ  دننام  ما ، هدرکن  هلان  هآ و  هدمآ  شیپ  هک  یتبیـصم  چیه 
كراـبم تسد  دروآ ، دوخ  شیپ  ار  اـم  نینمؤملاریما  هاـگنآ  رـضح .» رفـس و  رد  راـگزور و  ياهدـماشیپ  رد  دوش ؟ یم  اـهنآ  راد  هدـهع  و 

رتش نم  نونکا  دش . انیب  ام  يانیبان  نامشچ  هک  دروآ  نییاپ  ار  شتـسد  یتقو  درک ، یئاهاعد  سپـس  دیلام  مردارب  نم و  مشچ  رب  ار  شیوخ 
رانید ود  هدرک ، زاب  ار  شیوخ  رمک  هچراپ  ًاروف  نم  داب . وا  رب  ادـخ  تاولـص  تسا ، وا  تکرب  زا  شا  همه  هک  منیب  یم  یخـسرف  کی  زا  ار 

نینمؤملاریما هچرگ  منک ، یمن  لوبق  ار  لوپ  نیا  تفگ : درک و  مّسبت  راک  نیا  زا  هک ، مهدب  هّچب  رتخد  نآ  هب  متساوخ  ار  دوخ  جراخم  هّیقب 
مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ترـضح  تلافک  رد  زورما  ام  تسا ، هتـشاذگ  دوخ  ياج  رد  ار  نیـشناج  نیرتهب  یلو  هتفر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : نم  هب  رتخد  نآ  سپـس  مینک . لوبق  کـمک  نارگید  زا  هک  ، میرادـن يزاـین  دـنک ، یم  نیمأـت  ار  اـم  وا  میتسه ،
ادج نم  زا  هاگنآ  درادن . ندش  عطق  هک  يا  هدز  تسد  یمکحم  هریگتسد  هب  وت  داب ، وت  رب  تراشب  تفگ : يرآ . متفگ : يراد ؟ یم  تسود 
ْنِم ْتَتَبَث  َُهل  َِّالا  اِهب  ُنامَّزلا  َّلَز  ٌمَدَـق  َُهل  َو ال  ُمَعِّنلا  ِهِّبَر  ْنِم  ْتَدِهَـش  َُهل  ـَِّالا  ًیتَف  ِریمَـض  یف  ٍِّیلَع  َُّثب  اـم  درک : یم  همزمز  ار  راعـشا  نیا  دـش و 

ادـیپ شرتسگ  يدرمناوج  چـیه  بلق  رد  یلع  یتسود  (. » 1) ُمَجَْعلا َو  ُبَرَْعلا  ُهاوَح  ام  یل  َّنإ  َو  ِِهتَعیـش  ِْریَغ  ْنِم  ینَّنأ  ینَّرَـس  اـم  ُمَدَـق  اهِدـَْعب 
یمدق دنازرلب ، وا  زا  یمدق  راگزور  رگا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تسود  تسا ، هدش  بیـصن  وا  يارب  يدنوادخ  ياه  تمعن  هکنآ  رگم  هدرکن ،

.« ***** دـشاب نم  نآ  زا  مجع  برع و  همه  لام  ضوع  رد  مشابن  یلع  ناوریپ  زا  نم  هک  مرادـن  تسود  دـنام . یم  تباـث  وا  يارب  رگید 
بقانم ج 2 ص 334. بوشآ ، رهش  نبا  و  یفطصملا ص 86 ، ةراشب  زا   220 راونالا ج 41 ص 221 -  راحب 

مدرم اب  دروخرب  شور 

دنمزاین تّیصخش  ظفح 

اهزاین ندرک  فرطرب  و  نتساوخ ، شور 

، مشخب یم  وا  هب  دنک  حرطم  ار  دوخ  زاین  هکنآ  زا  لبق  دهاوخ  یم  نم  زا  ار  يزیچ  یـسک  منک  ساسحا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
ّتلذ ات  دنسیونب ، يذغاک  يوررب  ار  دوخ  ياهزاین  هک : داد  روتسد  نادنمزاین  هب  و  تسا ، ندیشخب  هتساوخان  مَرَک ، ششخب و  تقیقح  اریز 

، دیـسر مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدـخ  اه  بش  زا  یکی  رد  ینادـمه  ثراح  یتقو  دوشن . ناـیامن  ناـش  هرهچ  رد  ندرک  لاوئـس  يراوخ  و 
هرهچ ات  درک  شوماخ  ار  غارچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درک ، کمک  تساوخ  ردو  دومن ، زارد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  فرط  هب  زاین  تسدو 

و تاراغلا ، باـتک  (. ***** 1 .) دوشن یگتـسکش  مرـش و  راـچد  تا  هرهچ  هک  مدرک  شوماـخ  ار  غارچ  نیا  يارب  دوـمرف : و  درگنن ، ار  وا 
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. راحبلا ۀنیفس  و  راونالاراحب ،

نارگید ضارتعا  ماما و  ششخب 

زا هک  هنیدـم  دـنموربآ  دارفا  زا  یکی  يارب  قَسَو ) جـنپ   ) امرخ ولیک  دـصهن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تاغاب ، تالوصحم  يروآ  عمج  زا  سپ 
صخش نآ  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دوب  ترضح  روضح  رد  هک  یـصخش  ددرگ . نیمأت  ات  داتـسرف  دیـشک ، یم  تلاجخ  شزاین  ندرک  نایب 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوب . یفاک  يداتـسرف  یم  قَسَو ) کـی   ) اـمرخ ولیک  وا 180  يارب  رگا  هزاـت  تسا و  هتـشادن  یتساوخرد  امـش  زا 
يزیچ درک و  یم  تساوخرد  نم  زا  وا  رگا  يزرو !!؟ یم  لُخب  وت  مشخب و  یم  نم  دنکن ، دایز  نیملـسم  رد  ار  وت  لثم  ادـخ  دومرف : خـساپ 

(. 1 .) درک کـمک  دراذـگ  تساوـخرد  ضرعم  رد  ار  دوـخ  يوربآ  هـکنآ  زا  لـبق  ار  دـنمزاین  دـیاب  تشادـن ، ینادـنچ  رجا  مداد  یم  وا  هـب 
نادنمتسم ص 251. مالسا و  و  یفاک ص 167 ، عورف  ***** 

ربمایپ هب  مارتحا 

هب دـنک ، يزاـسزاب  ار  هـبعک  تساوـخ  یم  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  یتـقو  ترجه ، متــشه  لاـس  رد  هّـکم  حـتف  زور  رد 
الاب تساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نکشب . مه  رد  ار  اهنآ  هدرک و  نوگنرس  ار  اهُتب  هدش  ادخ  هناخ  دراو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مدق دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناهگان  دوبن ، نکمم  نابدرن  هلیـسو و  نودب  تشاد ، رارق  الاب  يدورو  برد  نوچ  دور ،

نوگنرـس تسکـش و  ار  اهتب  تشاذگ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شود  رب  مدق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  راذگب . نم  شود  رب 
، مدوب هداتسیا  هدامآ  نم  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیرپ . نیئاپ  هب  الاب  زا  تمحز  اب  ندمآ ، دورف  ماگنه  هب  هاگنآ  درک ،

تعاطا يدرک  رما  نوچ  نتفر  ـالاب  ماـگنه  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یتشاذـگن ؟ نم  شود  رب  مدـق  ندـمآ ، دورف  ماـگنه  هب  ارچ 
. یناود ناوج ص134 ، يامیس  (. ***** 1 .) مراذگب كرابم  شود  رب  مدق  زین  ندمآ  دورف  ماگنه  هب  هک  يدومرفن  یلو  مدرک ،

دنزرف يراذگمان  رد  ناگرزب  هب  مارتحا 

ياه تروشم  زا  ناـسنا  هک  تسا ، هنادواـج  ياـه  شزرا  زا  یکی  یگداوناـخ  یعاـمتجا و  روما  رد  نارداـم  ناردـپ و  ناـگرزب ، هب  مارتحا 
هزورما ددرگ . باختنا  یئوکین  مان  ات  دنزرف ،» يراذگمان   » رد صوصخ  هب  درادب ، مّدـقم  دوخرب  ار  اهنآ  و  ددرگ ، دـنم  هرهب  نانآ  هنامیکح 

مه هک  دننک  یم  باختنا  ار  یئاه  مان  یئارگ ، لآ  هدیا  یگدزباتش و  اب  هداوناخ  ناگرزب  اب  تروشم  نودب  ناوج  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب 
نوئش فالخرب  قرش و  برغ و  زا  يدیلقت  یماسأ  باختنا  اب  یهاگ  و  تسا ، هداوناخ  یعانتعا  یب  ثعاب  مه  كدوک و  یگدنمرـش  ثعاب 

هیلع یلع  ماـما  تسد  هب  ار  وا  ینارون  هقادـنق  و  دـش ، دـّلوتم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  یتقو  دـنور . یم  لاوئـس  ریز  یمالـسا  یّلم و 
يارب وکین  یمان  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  دـنداد ، مالـسلا 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ات  مریگ ، یمن  یـشیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  داد : خساپ  ترـضح  نک . باختنا  مدـنزرف 
لوسر تفر . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دناچیپ و  يدرز  هماج  رد  ار  كدوک  سپ  دریگب ؟ یمیمـصت  هچ  ملـسو  هلآو 

باختنا كدوک  يارب  یمان  دیسرپ : داد و  رارق  يدیفـس  هچراپ  رد  ار  كدوک  دنکفا و  رود  ار  درز  هچراپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 
مالسا یمارگ  لوسر  تفرگ . مهاوخن  تقبس  امش  زا  زگره  ملسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیدرک ؟

بتک تاروـت و  رد  هک  دـیمان ، ْنَسَح »  » ار مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـنزرف  نیلّوا  لـیئربج  ترـضح  تروـشم  اـب  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلص 
و هدشن ، یگدزباتـش  راچد  دنزرف  يراذـگمان  يارب  ام  ناوج  نادرم  نانز و  هک  دوش  یم  هچ  لاح  (. 1 .) تسا رَّبُش »  » يربع نابز  هب  ینامسآ 

خیـش یلاما  دنریگ ***** ؟ دای  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ار  بدا  نیا  و  دـننک ، هدافتـسا  هداوناخ  ناگرزب  تروشم  رکف و  يأر و  زا 
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. یسلجم نویعلا  ءالج  و  یسوط ص367 ،

يزاسدوخ تیبرت و  ياه  هناوتشپ 

اهراک همه  رد  ادخ  دای 

ار شرس  درک و  طوقس  يزیچ  هاگان  هک  تسـشن ، نیمز  يور  رب  ترـضح  هراشا  اب  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  ییحی  نب  هَّللادبع 
. تشادـن دوجو  یگتـسکش  مخز و  ایوگ  دروآ ، مه  هب  ار  مخز  دوخ  ياه  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـش . يراـج  نوخ  تفاـکش و 

تازاجم دیـسرپ : هَّللادـبع  داد ». رارق  ایند  رد  ام  ناوریپ  ناهانگ  هراّفک  ار  اه  يراتفرگ  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  : » دومرف هَّللادـبع  هب  سپس 
نادـنز ایند  « ) رفاکلا ۀـّنج  نمؤملا و  ُنْجِـس  اینّدـلا  : » هک يا  هدینـشن  رگم  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسایند ؟ رد  طقف  ام  ناهانگ 
ْتَبَـسَک اـِمبف  ٍۀَبیـصُم  نم  مَُکباـصَا  اـم  دومرف : هک  دـنک  یم  كاـپ  ناـهانگ  زا  اـیند  رد  ار  اـم  ناوریپ  دـنوادخ  تسا ) رفاـک  تشهب  نمؤم و 

دراو یتقو  هک  دهد  یم  شاداپ  ایند  رد  ار  ام  نانمـشد  یلو  (. 1 .() تسامش دوخ  رادرک  زا  دسر  یم  امش  هب  اه  تبیـصم  زا  هچنآ  . ) مُکیْدیَا
هانگ زورما  نینمؤملاریما  ای  مدیـسرپ : دیوگ : یم  هَّللادبع  دش . دنهاوخ  شتآ  دراو  تسا و  نانآ  شود  رب  هانگ  ینیگنـس  دـنوش  یم  رـشحم 

لوسر هک  یناد  یمن  رگم  دش ، وت  هانگ  هراّفک  تبیـصم ، نیا  هک  یتفگن ، هَّللا  مسب  نتـسِشن  ماگنه  هب  دومرف : مدـش ؟ التبم  هک  دوب ، هچ  نم 
رگید امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : هَّللادـبع  دـنام ». دـهاوخ  مامت  ان  راک  نآ  دوشن  هتفگ  هَّللا  مسب  نآ  رد  هک  يراـک  ره  : » دومرف ادـخ 

مالسا ج 2. فراعم  هنومن  و  ناهرب ج 1 ص 45 ، ریسفت  هیآ 30 . يروش  هروس  (. ***** 2 .) منک یمن  كرت  ار  هَّللا  مسب  نتفگ 

دنمدوس ملع 

تکرح ناگتشک  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرصب ، نایشروش  هدنامیقاب  رارف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يزوریپ  و  لمج ، گنج  زا  سپ 
یلع ماما  ّدض  رب  گنج  رد  دروخ و  ار  نایشروش  بیرف  اّما  دوب  یملاع  درم  وا  دید . ار  هرـصب  یـضاق  روس ) نب  بعک   ) هزانج هک  درک ، یم 
هزانج هب  باطخ  ترـضح  دـندناشن . ار  وا  هزانج  رفن  ود  دـیناشنب ، ار  وا  هزاـنج  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  درک . تکرـش  مالـسلا  هیلع 

هبطخ 13. حرش  دیدحلا ج 1  یبا  نبا  حرش  (. ***** 1 «) دیشخبن وت  هب  یعفن  اما  یتشاد  ملع  : » دومرف هرصب  یضاق 

هغالبلا جهن  راس  همشچ  رد 

مالسا ربمایپ  ییوگلا  شقن 

هراشا

زا رفاک و  دـهد  ماجنا  هریبک  هانگ  هک  یـسک  دنتـشاد : هدـیقع  جراوخ   ) هبطخ 127 همجرت : ًاضیا ) جراوخلل  هلاق   ) هغـالبلا جـهن  هبطخ 127 
.( ددرگ ناملسم  هرابود  دنک و  هبوت  رگم  تسا ، هدش  جراخ  مالسا 

جراوخلا فارحنا  نع  فشکلا 

، ِیئَطَِخب ْمُهَنوُذُـخَْأتَو  ِیلاَلَِـضب ، ِهـِلآَو ، ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُم  ِۀَّمُأ  َۀَّماَـع  َنُولِّلَُـضت  َمـِلَف  ُْتلَلَـضَو ، ُتْأَـطْخَأ  یِّنَأ  اوُـمُعْزَت  ْنَأ  اَّلِإ  ْمـُْتَیبَأ  ْنِإَـف 
ِلوُسَر َّنَأ  ُْمتِْملَع  ْدَقَو  ِْبنْذـُی . َْمل  ْنَِمب  ََبنْذَأ  ْنَم  َنوُِطلَْختَو  ِمْقُّسلاَو ، ِءُْرْبلا  َعِضاَوَم  اَهَنوُعَـضَت  ْمُکِِقتاَوَع  یَلَع  ْمُُکفُویُـس  ِیبُونُذـِب ! ْمُهَنوُرِّفَُکتَو 
َِیناَّزلا َدَلَجَو  َقِراَّسلا  َعَطَقَو  ُهَلْهَأ . ُهَثاَریِم  َثَّرَوَو  َِلتاَْقلا  َلَتَقَو  ُهَلْهَأ ؛ ُهَثَّرَو  َُّمث  ِْهیَلَع ، یَّلَص  َُّمث  َنَصْحُمْلا ، َِیناَّزلا  َمَجَر  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا 
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َْملَو ْمِهِیف ، ِهَّللا  َّقَح  َماَقَأَو  ْمِِهبُونُِذب ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمُهَذَخَأَف  ِتاَِملْـسُْملا . اَحَکَنَو  ِء ، یَْفلا  َنِم  اَمِْهیَلَع  َمَسَق  َُّمث  ِنَصْحُمْلا ، َْریَغ 
! ُهَهِیت ِِهب  َبَرَـضَو  ُهَیِماَرَم ، ُناَْـطیَّشلا  ِِهب  یَمَر  ْنَمَو  ِساَّنلا ، ُراَرِـش  ُْمْتنَأ  َُّمث  ِِهلْهَأ . ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَءاَمْـسَأ  ْجِرُْخی  َْملَو  ِماَلْـسِْإلا ، َنـِم  ْمُهَمْهَـس  ْمُـهْعَنْمَی 

هیلع هللا  یلـص  دّمحم  تّما  همه  ارچ  سپ  مدـش ، هارمگ  هدرک و  اطخ  نم  هک  دـیرادنپ  یم  نینچ  رگا  سپ  جراوخ  یهارمگ  ءاشفا  همجرت :
؟ دیرامـش یم  رفاـک  نم  ياـطخ  يارب  ار  ناـنآ  و  دـیراذگ ؟ یم  ناـنآ  باـسحب  ارم  ياـطخ  و  دـیناد ؟ یم  هارمگ  نم  یهارمگ  هب  ار  هـلآو 
رد دـیرادنپ ؟ یم  یکی  ار  همه  هدرک  طولخم  مه  هب  ار  هاـنگیب  راـکهانگ و  دـیروآ و  یم  دورف  هناروکروک  هداـهن ، ندرگ  رب  ار  اهریـشمش 

و درازگ ، زامن  وا  رب  سپس  درک ، راسگنس  تشاد  رسمه  هک  ار  يراک  انز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  دیناد ، یم  امـش  هک  یلاح 
رـسمه هک  ار  يراک  انز  دیرب و  ار  دزد  تسد  دنادرگزاب ، شا  هداوناخ  هب  ار  وا  ثاریم  تشک و  ار  لتاق  درپس و  شا  هداوناخ  هب  ار  شثاریم 

يارب ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دـننک . جاودزا  ناملـسم  ناـنز  اـب  اـت  داد  یم  مئاـنغ  زا  ار  ناـنآ  مهـس  و  دز ، هناـیزات  تشادـن 
رتفد زا  ار  اهنآ  مان  و  درب ، یمن  نیب  زا  ار  اهنآ  یمالـسا  مهـس  اّما  تخاس ، یم  يراج  ناـنآ  رب  ار  یهلا  دودـح  و  داد ، یم  رفیک  ناـشناهانگ 
لماع و  ناطیـش ، تسد  تلآ  مدرم و  نیرتدـب  جراوخ ، امـش  دـندشن ). رفاک  هریبک  ناهانگ  ماـجنا  اـب  سپ  . ) تخاـس یمن  جراـخ  نیملـسم 

. ***** دیشاب یم  نآ  نیا و  یهارمگ 

یلع مامالا  یلا  ۀبسنلاب  طیرفّتلا  طارفالا و  بانتجا 

َِّیف ِساَّنلا  ُْریَخَو  ِّقَْـحلا ، ِْریَغ  َیلِإ  ُضُْغْبلا  ِِهب  ُبَهْذَـی  ٌطِْرفُم  ٌضِْغبُمَو  ِّقَْـحلا ، ِْریَغ  َیلِإ  ُّبُْحلا  ِِهب  ُبَهْذَـی  ٌطِْرفُم  ٌّبُِحم  ِناَْفنِـص : َِّیف  ُِکلْهَیَـسَو 
َّنَأ اَمَک  ِناَْطیَّشِلل ، ِساَّنلا  َنِم  َّذاَّشلا  َّنِإَف  َۀَـقْرُْفلا ! َو  ْمُکاَّیِإَو  ِۀَـعاَمَْجلا . َعَم  ِهَّللا  َدَـی  َّنِإَف  ِمَظْعَْألا  َداَوَّسلا  اُومَْزلا  َو  ُهُومَْزلاَف ، ُطَـسْوَْألا  ُطَـمنَّلا  ًـالاَح 

ماما هب  تبـسن  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  همجرت : ِهِذه . ِیتَماَمِع  َتْحَت  َناَک  َْولَو  ُهُوُلْتقاَف ، ِراَعِّشلا  اَذه  َیلِإ  اَعَد  ْنَم  َالَأ  ِْبئِّذـِلل . ِمَنَْغلا  َنِم  َّذاَّشلا 
هک ینمـشد  و  دوش ، هدناشک  قح  ریغ  هب  دنک و  طارفا  هک  یتسود  دندرگ ، یم  كاله  نم  هب  تبـسن  هورگ  ود  يدوز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

، دـیوشن ادـج  اـهنآ  زا  دنتـسه ، ور  هناـیم  هورگ  نم  هب  تبـسن  مدرم  نیرتهب  دـیآرد ، لـطاب  هار  هب  هدرک  يور  هداـیز  نم  اـب  يزوت  هنیک  رد 
تـسا ناطیـش  هرهب  اهنت  ناسنا  هک  دـیزیهرپب ، یگدـنکارپ  زا  تسا ، تعامج  اب  ادـخ  تسد  هک  دیـشاب  اه  ّتیعمج  نیرت  گرزب  اب  هراومه 

ره دیـشُکب  ار  وا  دنک  توعد  ییادـج  هقرفت و  هب  ار  مدرم  هک  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دوب ، دـهاوخ  گرگ  همعط  اهنت  دنفـسوگ  هک  هنوگنآ 
. ***** دشاب نم  همامع  ریز  هک  دنچ 

میکحّتلاب لوبق  بابسا 

ُمِْهَیلِإ ُنآْرُْقلا  اَنَّرَج  ْنِإَف  ُْهنَع . ُقاَِرْتفِْإلا  ُُهتَتاَمِإَو  ِْهیَلَع ، ِتْجِْإلا  ُعامَ ُهُؤاَیْحِإَو  ُنآْرُْقلا ، َتاَمَأ  اَم  اَتیُِمیَو  ُنآْرُْقلا ، اَیْحَأ  اَم  اَِییُْحِیل  ِنامَکَْحْلا  َمِّکُح  اَمَّنِإَف 
یَلَع ْمُِکئَلَم  ُْيأَر  َعَمَتْجا  اَمَّنِإ  ْمُْکیَلَع ، ُُهتْـسََّبل  اـَلَو  ْمُکِْرمَأ ، ْنَع  ْمُُکْتلَتَخ  اـَلَو  ًارُْجب ، ْمَُکل  اـَبَأ  اـَل  ِتآ . ْمَلَف  اـَنوُعَبَّتا . اَْـنَیلِإ  ْمُهَّرَج  ْنِإَو  ْمُهاَـنْعَبَّتا ،
َقَبَـس ْدَـقَو  ِْهیَلَع . اَیَـضَمَف  اَمُهاَوَه  ُرْوَْجلا  َناَکَو  ِِهناَرِْـصُبی ، اَـمُهَو  َّقَْحلا  اَـکََرتَو  ُْهنَع ، اَـهاَتَف  َنآْرُْقلا ، اَیَّدَـعَتَی  اَّلَأ  اَـمِْهیَلَع  اَنْذَـخَأ  ِْنیَلُجَر ، ِراَِـیتْخا 

ود نآ  هب  رگا  ّتیمکح »  » شریذپ للع  همجرت : اَمِهِمْکُح . َرْوَجَو  اَمِِهیْأَر ، َءوُس  ِّقَْحِلل -  ِدْمَّصلاَو  ِلْدَْـعلِاب ، ِۀَـموُکُْحلا  ِیف  اَمِْهیَلَع -  اَنُؤاَْنِثتْـسا 
نآرق ار  هچ  نآ  و  دنزاس ، هدنز  درک  هدنز  نآرق  ار  هچ  نآ  هک  دوب  نیا  يارب  اهنت  دش ، هداد  يرواد  هب  يأر  صاعورمع ) یـسوموبا و   ) رفن
ندرب نیب  زا  ندـناریم ، و  دـنیامن ، لـمع  نآ  هب  دـنهد و  مه  هب  تدـحو  تسد  هـک  تـسا  نـیا  نآرق  ندرک  هدـنز  دـنناریمب ، دـناوخ ، هدرم 

داد قوس  ام  يوس  هب  ار  نانآ  رگا  و  مینک ، یم  يوریپ  ار  نانآ  دـناشکب  ناـنآ  يوس  هب  ار  اـم  نآرق  رگا  سپ  تسا ، ییادـج  یگدـنکارپ و 
هبتـشم امـش  رب  ار  يزیچ  و  هتفیرفن ، امـش  تشونرـس  هب  تبـسن  ار  امـش  و  هتخادناین ، هارب  يّرـش  نم  ار ! امـش  دابم  ردپ  دـننک . تعاطا  دـیاب 

نآرق زا  هک  میتفرگ  نامیپ  اهنآ  زا  مه  ام  دـننک ، باختنا  يرواد  يارب  ار  رفن  ود  هک  تفرگ  رارق  نیارب  امـش  مدرم  يأر  اـنامه  ما ، هتخاـسن 
نوچ دندید ، یم  یبوخ  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دندرک  كرت  ار  قح  دـنداد ، تسد  زا  ار  شیوخ  لقع  اهنآ  هک  سوسفا  اّما  دـننکن ، زواجت 
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يرواد تلادع  هب  هک  میدرک  طرش  اهنآ  اب  ناش  هناملاظ  يرواد  زا  شیپ  ام  دندش ، هارمه  متـس  اب  دوب  راگزاس  اهنآ  یتسرپاوه  اب  يرگمتس 
. ***** دندنامن دنب  ياپ  نآ  هب  اّما  دنیامن ، مکح  قح  ساسأ  رب  دننک و 

یهلا ناربمایپ  ییوگلا  شقن 

هراشا

هغالبلا جهن  هبطخ 160  زا  یتمسق 

نیّیهلالا ءایبنالا  ّیبّنلا و  ةریس 

ْذِإ اَهیِواَسَم ، َو  اَهیِزاَخَم  ِةَْرثَکَو  اَِهْبیَعَو ، اَْینُّدـلا  ِّمَذ  یَلَع  ََکل  ٌلِیلَد  َو  ِةَوْسُْألا ، ِیف  ََکل  ٍفاَـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناَـک  ْدََـقلَو 
هیلع هللا  یلـص  ِهَّللا  ِمِیلَک  یَـسوُِمب  ُْتیَّنَث  َْتئِـش  ْنِإ  َو  اَِهفِراَخَز . ْنَع  َِيُوزَو  اَهِعاَضَر ، ْنَع  َمُِطف  َو  اَُهفاَنْکَأ ، ِهِْریَِغل  ْتَئِطُوَو  اَُهفاَرْطَأ ، ُْهنَع  ْتَِضُبق 

ُةَرْـضُخ َْتناَک  ْدََقلَو  ِضْرَْألا ، َۀَْلَقب  ُلُکْأَی  َناَک  ُهَّنَِأل  ُُهلُکْأَی ، ًاْزبُخ  اَّلِإ  َُهلَأَس  اَم  ِهَّللاَو ، ٌریِقَف .» ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اَِمل  یِّنِإ  ِّبَر  : » ُلوُقَی ُْثیَح  هلآو 
ِلْهَأ ِئِراَقَو  ِریِماَزَْملا ، ِبِحاَص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َدوُواَدـِب  ُْتثََّلث  َْتئِـش  ْنِإَو  ِهِمَْحل . ِبُّذَـشَتَو  ِِهلاَزُِهل  ِِهنَْطب ، ِقاَفِـص  ِفیِفَـش  ْنِم  يَُرت  ِلـْقَْبلا 

ِیف ُْتُلق  َْتئِـش  ْنِإَو  اَِهنَمَث . ْنِم  ِریِعَّشلا  َصُْرق  ُلُکْأَیَو  اَهَْعَیب ! ِینیِفْکَی  ْمُکُّیَأ  ِِهئاَسَلُِجل : ُلوُقَیَو  ِهِدَِیب ، ِصوُْخلا  َِفئاَفَـس  ُلَمْعَی  َناَک  ْدَـقَلَف  ِۀَّنَْجلا ،
ُُهلاَلِظِو َرَمَْقلا ، ِْلیَّللِاب  ُهُجاَرِسَو  َعوُْجلا ، ُهُماَدِإ  َناَکَو  َبِشَْجلا ، ُلُکْأَیَو  َنِشَْخلا ، ُسَْبلَیَو  َرَجَْحلا ، ُدَّسَوَتَی  َناَک  ْدَقَلَف  مالسلا ، هیلع  َمَیْرَم  ِْنب  یَسیِع 

، ُُهتِْفلَی ٌلاَم  َالَو  ُُهنُزْحَی ، ٌدـَلَو  َالَو  ُُهِنتْفَت ، ٌۀَـجْوَز  َُهل  ْنُکَت  َْملَو  ِِمئاَهَْبِلل ؛ ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَم  ُُهناَْحیَرَو  ُُهتَهِکاَفَو  اََهبِراَغَمَو ، ِضْرَْألا  َقِراَـشَم  ِءاَـتِّشلا  ِیف 
يارب یتسیز ) هداس  ياهوگلا  باختنا  يارب   ) مالـسلا هیلع  ناربمایپ  یناگدنز  رد  يریـس  همجرت : ُهاَدَی ! ُهُمِداَخَو  ُهاَلْجِر ، ُُهتَّباَد  ُهُّلُِذی ، ٌعَمَط  َالَو 

اه يدب  تخانش  رد  وت  يارب  یبوخ  يامنهار  ات  ییامن ، تعاطا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  یگدنز  مسر  هار و  هک  تسا  یفاک  وت 
هدنارتسگ وا  ریغ  يارب  هتشادزاب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  وس  ره  زا  ایند  هکنیا  هچ  دشاب ، نآ  یتشز  اه و  ییاوسر  ایند و  ياه  بیع  و 

فیرعت ار  وا  یگدنز  مالسلا و  هیلع  یسوم  ار ، یمود  یهاوخ  یم  رگا  تفرگ . هلصاف  نآ  ياه  رویز  زا  و  دروخن ، ریش  ایند  ناتـسپ  زا  دش ،
صرق زج  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دنگوس ، ادخ  هب  ( 1 (.) مدـنمزاین ینک  اطع  یکین  زا  نم  هب  هچ  ره  راـگدرورپ ، : ) دـیوگ یم  هک  اـجنآ  منک ،

رثا رب  هک  اجنآ  ات  دروخ ، یم  نیمز  تاـجیزبس  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اریز  تساوخن ، يرگید  زیچ  دزاـس  فرطرب  ار  یگنـسرگ  هک  یناـن 
هیلع دوواد  ترـضح  ار ، یمّوس  یهاوخ  یم  رگا  و  دوب . راکـشآ  وا  مکـش  هدرپ ي  تشپ  زا  هایگ  يزبس  ندب ، تشوگ  ندش  بآ  يرغال و 

و تفاب ، یم  لیبنز  امرخ  فیل  زا  دوخ  ناتـسد  رنه  اب  هک  يزاس ، شیوخ  يوگلا  ار  نایتشهب  هدنناوخ  و  هدـنزاون ، ياه  ین  بحاص  مالـسلا 
رگا و  درک . یم  تعانق  يوج  نان  ندروخ  هب  نآ  ياهب  اـب  و  دـشورف ؟ یم  ار  لـیبنز  نیا  امـش  زا  یـسک  هچ  دیـسرپ  یم  دوخ  نانیـشنمه  زا 

کشخ نان  و  درک ، یم  نت  هب  نشخ  یمشپ  سابل  داد ، یم  رارق  دوخ  شلاب  ار  گنس  هک  میوگب ، مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  زا  یهاوخ 
یتاجیزبس وا  لُگ  هویم و  دوب ، نیمز  برغ  قرـش و  وا  ناتـسمز  هاگهانپ  و  هام ، بش  رد  شغارچ  و  یگنـسرگ ، وا  شروخ  ناـن  دروخ ، یم 

یلاـم دزاـس ، نیگمغ  ار  وا  اـت  تشادـن  يدـنزرف  دزاـس ، دوخ  هتفیرف  ار  وا  هک  تشادـن  ینز  دـنایور ، یم  ناـیاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوـب 
تـسد يو ، رازگتمدخ  و  شیاپ ، ود  وا  يراوس  بکرم  دیامن ، لیلذ  راوخ و  ار  وا  ات  تشادن  یعمط  زآ و  و  دنک ، مرگرـس  ار  وا  ات  تشادن 

هیآ 24. صصق  هروس  دوب ***** . شیاه 

ّیبّنلا ةایح  یف  تاّطحم 

، ِهِِّیبَِـنب یِّسَأَـتُْملا  ِهَّللا  َیلِإ  ِداَـبِْعلا  ُّبَحَأَو  يَّزَعَت . ْنَِمل  ًءاَزَعَو  یَّسَأـَت ، ْنَِمل  ًةَوْـسُأ  ِهِیف  َّنِإَـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِرَهْطَأـْلا  ِبَیْطَأـْلا  َکَِّیبَِـنب  َّسَأَـتَف 
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ْنَأ َیبَأَف  اَْینُّدـلا  ِْهیَلَع  ْتَضِرُع  ًانَْطب ، اَْینُّدـلا  َنِم  ْمُهُـصَمْخَاَو  ًاحْـشَک ، اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  ُمَضْهَأ  ًافْرَط  اَهْرُِعی  َْملَو  ًامْـضَق ، اَْینُّدـلا  َمَضَق  ِهَِرثَِأل . ُّصَتْقُْملاَو 
، ُُهلوُسَرَو ُهَّللا  َضَْغبَأ  اَم  اَنُّبُح  اَّلِإ  اَنِیف  ْنُکَی  َْمل  َْولَو  ُهَرَّغَصَف . ًاْئیَش  َرَّغَصَو  ُهَرَّقَحَف ، ًاْئیَش  َرَّقَحَو  ُهَضَْغبَأَف ، ًاْئیَش  َضَْغبَأ  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنَأ  َِملَعَو  اَهَلَبْقَی ،

ُسِلْجَیَو ِضْرَْألا ، یَلَع  ُلُکْأَی  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َناَـک  ْدََـقلَو  ِهَّللا . ِْرمَأ  ْنَع  ًةَّداَُـحمَو  ِهَِّلل ، ًاقاَقِـش  ِِهب  یَفََکل  ُُهلوُسَرَو ، ُهَّللا  َرَّغَـص  اَـم  اَـنُمیِظْعَتَو 
ِهِیف ُنوُکَتَف  ِِهْتَیب  ِباـَب  یَلَع  ُْرتِّسلا  ُنوُکَیَو  ُهَْفلَخ ، ُفِدُْریَو  َيِراَْـعلا ، َراَـمِْحلا  ُبَکْرَیَو  َُهبْوـَث ، ِهِدَِـیب  ُعَـقْرَیَو  ُهَْلعَن ، ِهِدَِـیب  ُفِـصْخَیَو  ِدـْبَْعلا ، َۀَْـسلِج 

َتاَمَأَو ِِهْبلَِقب ، اَْینُّدلا  ِنَع  َضَرْعَأَف  اَهَفِراَخَز .» َو  اَْینُّدلا  ُتْرَکَذ  ِْهَیلِإ  ُتْرَظَن  اَذِإ  یِّنِإَف  یِّنَع ، ِهِیبَّیَغ  ِهِجاَوْزَأ -  يَدْحِِإل  ُۀَناَُلف -  اَی  : » ُلوُقَیَف ُریِواَصَّتلا 
، ِسْفَّنلا َنِم  اَهَجَرْخَأَف  ًاماَقُم ، اَهِیف  َوُجْرَی  َالَو  ًاراَرَق ، اَهَدِقَتْعَی  َالَو  ًاشاَیِر ، اَْهنِم  َذِـخَّتَی  اَْلیَِکل  ِِهْنیَع ، ْنَع  اَُهتَنیِز  َبیِغَت  ْنَأ  َّبَحَأ  َو  ِهِسْفَن ، ْنِم  اَهَرْکِذ 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِیف  َناَک  ْدََـقل  َو  ُهَدـْنِع . َرَکْذـُی  ْنَأَو  ِْهَیلِإ ، َرُْظنَی  ْنَأ  َضَْغبَأ  ًاْئیَـش  َضَْغبَأ  ْنَم  َِکلذَـکَو  ِرَـصَْبلا . ِنَع  اَهَبَّیَغَو  ِْبلَْقلا ، ِنَع  اَهَـصَخْشَأَو 
ٌرِظاَن ْرُْظنَْیلَف  ِِهتَْفلُز . ِمیِظَع  َعَم  اَُهفِراَخَز  ُْهنَع  ْتَیِوُزَو  ِِهتَّصاَخ ، َعَم  اَهِیف  َعاَج  ْذِإ  اَِـهبُویُع : َو  اَْینُّدـلا  ِئِواَـسَم  یَلَع  َکُّلُدـُی  اَـم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

ْدَق َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَْیلَف  ُهَمَرْکَأ ، َلاَق : ْنِإَو  ِمیِظَْعلا ، ِْکفِْإلِاب  ِمیِظَْعلا -  ِهَّللاَو  َبَذَک -  ْدَقَف  ُهَناَهَأ ، َلاَق : ْنِإَف  ُهَناَهَأ ! ْمَأ  َِکلِذب  ًادَّمَُحم  ُهَّللا  َمَرْکَأ  ِِهْلقَِعب :
َّنِإَف َۀَـکَلَْهلا ، ِنَمْأَی  اَلَف  اَّلِإَو  ُهَِجلْوَم ، َجـَلَوَو  ُهََرثَأ ، َّصَْتقاَو  ِهِِّیبَِنب ، ٍّسَأَتُم  یَّسَأَتَف  ُْهنِم . ِساَّنلا  ِبَْرقَأ  ْنَع  اَهاَوَزَو  َُهل ، اَْینُّدـلا  َطََسب  ُْثیَح  ُهَْریَغ  َناَـهَأ 
ْعَضَی َْمل  ًامِیلَس . َةَرِخْآلا  َدَرََوو  ًاصیِمَخ ، اَْینُّدلا  َنِم  َجَرَخ  َِۀبوُقُْعلِاب . ًارِْذنُمَو  ِۀَّنَْجلِاب ، ًارِّشَبُمَو  ِۀَعاَّسِلل ، ًامَلَع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َلَعَج  َهَّللا 

ِهَّللاَو ُهَبِقَع ! ُأَطَن  ًادـِئاَقَو  ُهُِعبَّتَن ، ًافَلَـس  ِِهب  اَْنیَلَع  َمَْعنَأ  َنیِح  اَنَدـْنِع  ِهَّللا  َۀَّنِم  َمَظْعَأ  اَمَف  ِهِّبَر . َیِعاَد  َباَـجَأَو  ِِهلِیبَِسل ، یَـضَم  یَّتَح  ٍرَجَح ، یَلَع  ًارَجَح 
ُمْوَْقلا ُدَمْحَی  ِحاَبَّصلا  َْدنِعَف  یِّنَعپ ، ْبُرْغا  ُْتلُقَف : َْکنَع .؟ اَهُِذْبنَت  َالَأ  ٌِلئاَق : ِیل  َلاَق  ْدََقلَو  اَهِِعقاَر . ْنِم  ُْتیَیْحَتْـسا  یَّتَح  ِهِذه  ِیتَعَرْدِم  ُْتعَّقَر  ْدََقل 

ییوگلا وا  مسر  هار و  هک  نک ، ادتقا  تکاپ  هزیکاپ و  ربمایپ  هب  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یگدـنز  مسر  هار و  همجرت : يَرُّسلا !
تسا یسک  ادخ  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم  و  دشاب ، يراوگرزب  ناهاوخ  هک  یـسک  يارب  تسا  یگرزب  رخف و  هیام  و  نابلط ، وگلا  يارب  تسا 

ایند هب  و  دنک ، رپ  ار  ناهد  هک  دروخن  نادنچ  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دهن ، وا  مدق  هاگیاج  رب  ماگ  و  دنک ، يوریپ  شربمایپ  زا  هک 
و تفریذپن ، اما  دنداد  ناشن  وا  هب  ار  ایند  دوب ، رتیلاخ  همه  زا  شمکـش  و  رت ، هتفر  ورف  مدرم  مامت  زا  شیولهپ  ود  تسیرگن ، مشچ  هشوگ  اب 
ار يزیچ  و  تشاگنا ، راوخ  ار  نآ  هدرمش ، راوخ  ادخ  هک  ار  يزیچ  و  تشاد ، نمـشد  ار  نآ  دراد  یم  نمـشد  ار  يزیچ  ادخ  تسناد  نوچ 

تـسود دنراد ، یم  نمـشد  شربمایپ  ادخ و  هچ  نآ  هک  نآ  زج  دشابن  ام  رد  رگا  تسناد . یم  زیچان  کچوک و  هدرمـش  کچوک  ادخ  هک 
وا ياهنامرف  زا  یچیپرـس  و  ادخ ، اب  ام  ینمـشد  نداد  ناشن  يارب  میرادب ، گرزب  دنرامـش ، کچوک  شربمایپ  ادخ و  ار  هچ  نآ  ای  میرادب ،

تسد اب  و  تسشن ، یم  هداس  هدرب  نوچ  و  دروخ ، یم  ادغ  تسـشن و  یم  نیمز  يوررب  داب » وا  رب  ادخ  دورد  هک   » ربمایپ انامه  و  دوب . یفاک 
رـس تشپ  ار  يرگید  و  تسـشن ، یم  هنهرب  غـالا  رب  و  تخود ، یم  دوـخ  تسد  اـب  ار  دوـخ  هماـج  و  دز ، یم  هلـصو  ار  دوـخ  شفک  دوـخ 

ار هدرپ  نیا  دومرف : شنارـسمه  زا  یکی  هب  دوب ، نآ  رد  اـهریوصت  شقن و  هک  دوب  هتخیوآ  وا  هناـخ  رد  رب  يا  هدرپ  درک ، یم  راوس  شیوخ 
زا لد  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  متفا ، یم  نآ  ياه  تنیز  ایند و  دای  هب  دتفا  یم  نآ  هب  مهاگن  هاگ  ره  هک  نک  رود  نم  نامـشچ  ربارب  زا 
زا و  دنام ، ناهنپ  شناگدـید  زا  ایند  ياه  هبذاج  ات  تشاد  تسود  هراومه  و  دومن ، نک  هشیر  دوخ  ناج  زا  ار  شدای  و  دـنادرگ ، يور  ایند 

شیوخ ناج  زا  ار  ایند  دای  سپ  دـشاب ، هتـشادن  ایند  رد  ندـنام  دـیما  و  دـنادن ، دوخ  یمئاد  هاگرارق  ار  نآ  دـنکن و  هّیهت  ییابیز  ساـبل  نآ 
ای درگنب ، نآ  هب  درادن  شوخ  دراد ، نمـشد  ار  يزیچ  هک  یـسک  تسا  نینچ  و  دـناشوپ ، ایند  زا  مشچ  و  دـنکرب ، ایند  زا  لد  و  درک ، نوریب 

بیع اه و  یتشز  هب  ار  وت  هک  تسا  ییاه  هناشن  وت  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدـنز  رد  دوش . هدروآ  نابز  رب  وا  دزن  نآ  مان 
یگرزب تلزنم  ماقم و  هک  نآ  اب  و  درب ، یم  رـس  هب  هنـسرگ  دوخ  ناکیدزن  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اریز  دـنک ، ییاـمنهار  اـیند  ياـه 

یلـص دمحم  ادخ  ایآ  هک : دنک  هشیدنا  یتسرد  هب  شیوخ  لقع  اب  دیاب  يا  هدننک  رّکفت  سپ  دنام ، رود  وا  هدید  زا  ایند  ياه  تنیز  تشاد ،
، تسا هدز  گرزب  یناتهب  هتفگ و  غورد  دومن ، راوخ  دیوگب : رگا  دومن ؟ راوخ  ار  وا  ای  دومرف  مارکا  اهتفص  نیا  نتـشاد  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا 

رود شدوخ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  زا  دنارتسگ و  وا  يارب  ار  ایند  هک  درمش  راوخ  ار  یسک  ادخ  دنادب . سپ  دومن . مارکا  ار  وا  دیوگب : رگا  و 
، دراذگب وا  مدـق  ياج  رب  مدـق  و  دور ، هار  وا  لابند  هب  و  دـنک ، يوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـیاب  هدـننک  يوریپ  سپ  تشادـهگن .
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زا هدنناسرت  و  تشهب ، هدنهد  هدژم  و  تمایق ، هناشن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  دنوادخ ، انامه  هک  دـشاب ، یمن  نمیا  تکاله  زا  هنرگو 
ناهج ات  تشاذگن  یگنس  رب  یگنس  دش ، ترخآ  دراو  ناج  مسج و  تمالس  اب  تفر و  ایند  زا  هنـسرگ  یمکـش  اب  وا  داد ، رارق  منهج  رفیک 

ام رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تثعب  اـب  ادـخ  هک  یتـّنم  تسا  گرزب  هچ  هو ، تفریذـپ . ار  شراـگدرورپ  توـعد  و  ( 1 ،) تفگ كرت  ار 
هب میـشخب . موادت  ار  وا  هار  دیاب  هک  ییاوشیپ  مینک و  يوریپ  ار  وا  دـیاب  هک  يزاتـشیپ  ربهر  دومرف ، اطع  ام  هب  یگرزب  تمعن  نینچ  و  هداهن ،
.»؟ ینکفا یمن  رود  ار  نآ  ایآ  : » تفگ نم  هب  یکی  مراسمرش ، نآ  هدننک  هنیپ  زا  هک  مدز  هلصو  ار  نیمشپ  نهاریپ  نیا  ردقنآ  دنگوس ! ادخ 

یهوکشاب ياه  هناخ  ینعی  تشاذگن ، یگنس  رب  یگنس  (. ***** 2 .) دنوش یم  شیاتس  بش  ناورهر  ناهاگحبص  وش ، رود  نم  زا  متفگ :
دوخ نارسمه  يارب  و  دروآ ، یم  ار  اه  گنس  ًاصخش  دجسم  نامتخاس  رد  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  اریز  تشاد ، هداس  يا  هناخ  تخاسن و 

. تسا ناگدننک  تماقتسا  نآ  زا  هدنیآ  ینعی  تسا ، لثملا  برض  تخاس . ییاه  هرجح  اه و  هناخ 

یلع ماما  ییوگلا  شقن 

هغالبلا جهن  هبطخ 139 

، ِیلْوَق اوُعَمْـساَف  ٍمَرَک . ِةَدـِئاَع  َو  ٍمِحَر ، ِۀَلِـصَو  ٍّقَح ، ِةَوْعَد  َیلِإ  ِیْلبَق  ٌدَـحَأ  َعِرُْـسی  َْنل  مالـسلا  هیلع  یلع  مامالا  صئاصخ  يروشلا ) تقو  یف  )
، َِۀلاَلَّضلا ِلْهَِأل  ًۀَِّمئَأ  ْمُکُضَْعب  َنوُکَی  یَّتَح  ُدوُهُْعلا ، ِهِیف  ُناَُختَو  ُفُویُّسلا ، ِهِیف  یَضَْتُنت  ِمْوَْیلا  اَذه  ِدَْعب  ْنِم  َْرمَْألا  اَذه  اْوََرت  ْنَأ  یَـسَع  یِقِْطنَم ؛ اوُعَو 

يأر مّود  هفیلخ  هب  نمحرلادـبع »  » مّود هفیلخ  داماد  دـییأت  اب  اـهنت  هرفن  شـش  ياروش  رد  یتقو   ) هبطخ 139 همجرت : َِۀلاَهَْجلا . ِلْهَِأل  ًۀَعیِـشَو 
چیه مدرم ! هدنیآ ) نینوخ  ثداوح  زا  رادـشه  و   ) مالـسلا هیلع  یلع  ماما  ياه  یگژیو  دومرف ): دـنتفرگ ، هدـیدان  ار  مّلـسم  قئاقح  دـنداد و 
نخس هب  سپ  درکن ، شالت  ناوارف  ششخب  و  محر ، هلص  رد  یسک  نم  نوچ  و  تشادن ، باتـش  قح  توعد  شریذپ  رد  نم  زا  شیپ  سک 

دـهع و و  هدـش ، هدیـشک  اهریـشمش  تفالخ  بحاصت  يارب  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  دـیبای ، رد  ارم  قطنم  و  دـیهد ، ارف  شوگ  نم 
. ***** دش دیهاوخ  نالهاج  وریپ  ناهارمگ و  ياوشیپ  امش  زا  یضعب  هک  نآ  ات  دش ، دهاوخ  هتسکش  اهنامیپ 

هغالبلا جهن  هبطخ 192  زا  یتمسق 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  یِعِـضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَـقَو  َرَـضُمَو . َۀَـعِیبَر  ِنوُُرق  َمِجاَوـَن  ُتْرَـسَکَو  ِبَرَْعلا ، ِلِـکاَلَِکب  ِرَغِّصلا  ِیف  ُْتعَـضَو  اـَنَأ 
ِینُّمُِـشیَو ُهَدَسَج ، ِینُّسُِمیَو  ِهِشاَِرف ، ِیف  ِینُُفنْکَیَو  ِهِرْدَص ، َیلِإ  ِینُّمُـضَی  ٌَدلَو  اَنَأَو  ِهِرْجِح  ِیف  ِینَعَـضَو  ِۀَصیِـصَْخلا . ِۀـَلِْزنَْملاَو  ِۀَـبیِرَْقلا ، ِۀـَباَرَْقلِاب 

ْنَأ ْنَُدل  ْنِم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِِهب  ُهَّللا  َنَرَق  ْدََقلَو  ٍلِْعف . ِیف  ًۀَلْطَخ  َالَو  ٍلْوَق ، ِیف  ًَۀبْذَک  ِیل  َدَجَو  اَمَو  ِهِینُمِْقُلی ، َُّمث  َء  ْیَّشلا  ُغَضْمَی  َناَکَو  ُهَفْرَع .
ََرثَأ ِلیِـصَْفلا  َعاَبِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََـقلَو  ُهَراَهَنَو . ُهَْلَیل  َِملاَْعلا ، ِقاَلْخَأ  َنِساَحَمَو  ِمِراَکَْملا ، َقیِرَط  ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتَِکئاَلَم  ْنِم  ٍکَلَم  َمَظْعَأ  ًاـمیِطَف  َناَـک 

ْعَمْجَی َْملَو  يِْریَغ . ُهاَرَی  َالَو  ُهاَرَأَف ، َءاَرِِحب  ٍۀَنَـس  ِّلُک  ِیف  ُرِواَُجی  َناَک  ْدََـقلَو  ِِهب . ِءاَدـِْتقِْإلِاب  ِینُُرمْأَیَو  ًامَلَع ، ِِهقاَلْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُـک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ ،
ْدََقلَو ِةَُّوبُّنلا . َحیِر  ُّمُشَأَو  َِۀلاَسِّرلاَو ، ِیْحَْولا  َرُون  َيرَأ  اَمُُهِثلاَث . اَنَأَو  َۀَجیِدَخَو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْریَغ  ِماَلْسِْإلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ٌدِحاَو  ٌْتَیب 

ْنِم َسِیَأ  ْدَـق  ُناَْـطیَّشلا  اَذـه  : » َلاَـقَف ُۀَّنَّرلا ؟ ِهِذـه  اَـم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِْهیَلَع  ُیْحَْولا  َلََزن  َنیِح  ِناَْـطیَّشلا  َۀَّنَر  ُْتعِمَس 
لئاضف تعاجش و  ناشخرد  قباوس  ٍْریَخ .» یَلََعل  َکَّنِإَو  ٌریِزََول  َکَّنِکلَو  ٍِّیبَِنب ، َتَْسل  َکَّنَأ  اَّلِإ  َيرَأ ، اَم  يََرتَو  ُعَمْسَأ ، اَم  ُعَمْـسَت  َکَّنِإ  ِِهتَداَبِع .

، متـسکش مهرد  ار  رـضُم »  » و هعیبر »  » فورعم هلیبق  ود  ناعاجـش  و  مدـنکفا ، كاخب  ار  برع  ناگرزب  یلاسدرخ ، رد  نم  مالـسلا  هیلع  ماما 
قاتا رد  ارم  ربمایپ  دیناد ، یم  هژیو  تلزنم  ماقم و  رد  کیدزن ، يدنواشیوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  ارم  تّیعقوم  امش 

شندـب دـیناباوخ ، یم  دوخ  صوصخم  هاگتحارتسا  رد  و  تفرگ ، یم  دوخ  شوغآ  رد  ارم  مدوب  كدوک  هک  یلاح  رد  دـناشن ، یم  شیوخ 
یغورد زگره  دراذگ ، یم  مناهد  رد  همقل  همقل  ار  ییاذغ  یهاگ  و  دنایوب ، یم  نم  هب  ار  دوخ  هزیکاپ  يوب  و  دنابـسچ ، یم  نم  ندـب  هب  ار 
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نیرت گرزب  دنوادخ  دـنتفرگ ، ریـش  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يا  هظحل  نامه  زا  تفاین . مرادرک  رد  یهابتـشا  و  نم ، راتفگ  رد 
ییامنهار وکین  قالخا  یتسار و  يراوگرزب و  ياههار  هب  ار  وا  زور ، بش و  ات  درک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیبرت  رومأم  ار  دوخ  هتشرف 

قالخا زا  يا  هزات  هناشن  زور  ره  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 1 ،) تسا ردام  اب  هراومه  هک  دنزرف  نانوچ  مدوب  ربمایپ  اب  هراومه  نم  و  دـنک ،
راغ رد  ار  لاس  زا  هام  دـنچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  میاـمن ، ءادـتقا  وا  هب  هک  داد  یم  ناـمرف  نم  هب  و  دومرف ، یم  راکـشآ  میارب  ار  وکین 

تفاین هار  یناملـسم  هناخ  چیه  رد  اهزور ، نآ  رد  دید ، یمن  ار  وا  نم  زج  یـسک  و  مدرک ، یم  هدـهاشم  ار  وا  نم  اهنت  دـنارذگ ، یم  ءارح 
و مدـید ، یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  نم  مدوب ، نانآ  نیمّوس  نم  دوب و  نآ  رد  مه  هجیدـخ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـخ  زج 

لوسر يا  متفگ  مدینـش ، ار  ناطیـش  هلان  دـمآ ، یم  دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  یحو  هک  یماـگنه  نم  مدـییوب . یم  ار  تّوبن  يوب 
یم مونـش ، یم  نم  ار  هچ  نآ  وت  یلع ! : » دومرف دـیدرگ و  سویأـم  شیوـخ  شتـسرپ  زا  هک  تسا  ناطیـش  تفگ : تسیک ؟ هلاـن  نیا  ادـخ ،

َعاـّبِتا يور ***** » یم  ریخ  هار  هب  هدوـب و  نم  ریزو  هکلب  یتـسین ، ربماـیپ  وـت  هکنیا  زج  ینیب ، یم  منیب ، یم  نم  هک  ار  هـچ  نآ  و  يوـنش ،
هدافتسا لثملا  برض  نیا  زا  دندوب  مه  اب  هشیمه  رفن  ود  نآ  هک  دنیوگب  دنتساوخ  یم  یتقو  تسا ) رتش  اب  هراومه  هّچب  رتش   ) هّماََرثَا َلیصفلا 

. دندرک یم 

هغالبلا جهن  همان 45 

هراشا

: همجرت هلوق : اهیلإ -  یـضمف  اهلهأ ، نم  موق  ۀـمیلو  یلإ  یعد  هنأ  هغلب  دـقو  ةرـصبلا  یلع  هلماع  ناکو  يراصنألا -  فینح  نب  ناـمثع  یلإ 
(. تفریذپ ار  هرصب  مدرم  زا  يراد  هیامرس  ینامهم  توعد  هک  يراصنا  فینح  نب  نامثع  هرصب ، رادنامرف  هب  همان   ) همان 45

ۀشیعملا یف  ۀطاسبلا  ةالولا و 

َْکَیلِإ ُلَْقُنتَو  ُناَْولَْألا ، ََکل  ُباَطَتُْـست  اَْهَیلِإ  َتْعَرْـسَأَف  ٍۀـَبُدْأَم  َیلِإ  َكاَعَد  ِةَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ِۀَْـیِتف  ْنِم  ًالُجَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَـقَف  ٍْفیَنُح ! َْنباَی  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
َْکیَلَع َهَبَتْـشا  اَمَف  ِمَضْقَْملا ، اَذـه  ْنِم  ُهُمَـضْقَت  اَم  َیلِإ  ْرُْظناَف  ٌّوُعْدَـم . ْمُهُِّینَغَو  ٌّوُفْجَم ، ْمُُهِلئاَع  ٍمْوَق ، ِماَعَط  َیلِإ  ُبیُِجت  َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  اَمَو  ُناَـفِْجلا .

هب فینُح ، رـسپ  يا  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  نارازگراک  یتسیز  هداس  ترورـض  همجرت : ُْهنِم . ْلَنَف  ِهِهوُجُو  ِبیِِطب  َْتنَْقیَأ  اَمَو  ُهْظِْفلاَف ، ُهُْملِع 
ياهیندروخ یتفاتش ، نآ  يوس  هب  تعرس  هب  وت  دناوخارف و  شیوخ  ینامهم  هب  ار  وت  هرصب ، ناراد  هیامرس  زا  يدرم  هک  دنداد  شرازگ  نم 

هک يریذـپب  ار  یمدرم  ینامهم  مدرک  یمن  نامگ  دـنداهن ، یم  وت  يولج  یپ  رد  یپ  اذـغ  زا  رپ  ياه  هساک  و  دـندروآ ، وت  يارب  گنراگنر 
یم هرفـس  مادک  رـس  رب  و  ییاجک ؟ رد  نک  هشیدنا  دنا ، هدـش  توعد  هرفـس  رـس  رب  ناشنادـنمتورث  و  هدـش ، مورحم  متـس  اب  ناشنادـنمزاین 

يراد نیقی  شندوب  لـالح  یگزیکاـپ و  هب  ار  هچ  نآ  و  نکفاـیب ، رود  یناد  یمن  ار  شندوـب  مارح  لـالح و  هک  ییاذـغ  نآ  سپ  يروـخ ؟
. ***** نک فرصم 

دهزلل لماکلا  جذومنلا  مامالا 

َال ْمُکَّنِإَو  َالَأ  ِْهیَصْرُِقب . ِهِمْعُط  ْنِمَو  ِْهیَرْمِِطب ، ُهاَْینُد  ْنِم  یَفَتْکا  ِدَق  ْمُکَماَمِإ  َّنِإَو  َالَأ  ِهِْملِع ؛ ِرُوِنب  ُء  یِضَتْسَیَو  ِِهب  يِدَتْقَی  ًاماَمِإ ، ٍمُومْأَم  ِّلُِکل  َّنِإَو  َالَأ 
َالَو ًاْرفَو ، اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا  َالَو  ًاْرِبت ، ْمُکاَْـینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَـم  ِهَّللاَوَف  ٍداَدَـسَو . ٍۀَّفِعَو  ٍداَِـهتْجاَو ، ٍعَرَِوب  ِینُونیِعَأ  ْنِکلَو  َکـِلذ ، یَلَع  َنوُرِدـْقَت 
ْنِم ٌكَدَـف  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َْتناَک  یََلب  ٍةَرِقَم . ٍۀَـصْفَع  ْنِم  ُنَوْهَأَو  یَهْوَأ  ِیْنیَع  ِیف  َیَِهلَو  ًاْربِش ، اَهِـضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  َالَو  ًارْمِط ، ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدـْعَأ 
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، ٍكَدَـف ِْریَغَو  ٍكَدَِـفب  ُعَنْـصَأ  اَمَو  ُهَّللا . ُمَکَْحلا  َمِْعنَو  َنیِرَخآ ، ٍمْوَق  ُسوُُفن  اَْهنَع  ْتَخَـسَو  ٍمْوَق ، ُسوُُفن  اَْـهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ُءاَـمَّسلا ، ُْهتَّلَظَأ  اَـم  ِّلُـک 
اَهَطَغْـضََأل اَهِِرفاَح ، اَدَی  ْتَعَـسْوَأَو  اَِهتَحُْـسف ، ِیف  َدـیِز  َْول  ٌةَْرفُحَو  اَهُراَبْخَأ ، ُبیِغَتَو  اَهُراَثآ ، ِِهتَْملُظ  ِیف  ُعِطَْقنَت  ٌثَدَـج  ٍدَـغ  ِیف  اَهُّناَظَم  ُسْفَّنلاَو 

ِِبناَوَج یَلَع  َُتْبثَتَو  ِرَبْکَْألا ، ِفْوَْخلا  َمْوَی  ًۀَـنِمآ  َِیتْأَِتل  يَْوقَّتلِاب  اَهُـضوُرَأ  یِـسْفَن  َیِه  اَـمَّنِإَو  ُمِکاَرَتُْملا ؛ ُباَرُّتلا  اَـهَجَُرف  َّدَـسَو  ُرَدَْـملاَو ، ُرَجَْحلا 
، َياَوَه ِینَِبْلغَی  ْنَأ  َتاَْهیَه  ْنِکلَو  ِّزَْقلا . اَذـه  ِجـِئاَسَنَو  ِحْـمَْقلا ، اَذـه  ِباَُبلَو  ِلَـسَْعلا ، اَذـه  یَّفَـصُم  َیلِإ  َقیِرَّطلا ، ُْتیَدَـتْهَال  ُْتئِـش  َْولَو  َِقلْزَْملا .

ِیلْوَحَو ًاناَْطبِم  َْتَیبَأ  َْوأ  ِعَبِّشلِاب -  َُهل  َدـْهَع  َالَو  ِصْرُْقلا ، ِیف  َُهل  َعَمَط  َال  ْنَم  ِۀَـماَمیلا  َِوأ  ِزاَجِْحلِاب  َّلََعلَو  ِۀَـمِعْطَْألا -  ِرُّیََخت  َیلِإ  یِعَـشَج  ِینَدوُقَیَو 
ْنَِأب یِـسْفَن  ْنِم  ُعَْنقَأَأ  ِّدـِْقلا ! َیلِإ  ُّنَِحت  ٌداَبْکَأ  ََکلْوَحَو  ٍۀَـنِْطِبب  َتِیبَت  ْنَأ  ًءاَد  َُکبْـسَحَو  ُِلئاَْقلا : َلاَق  اَمَک  َنوُکَأ  َْوأ  يَّرَح ، ٌداَبْکَأَو  یَثْرَغ  ٌنوُُطب 

، ِتاَبِّیَّطلا ُلْکَأ  ِینَلَغْـشَِیل  ُْتِقلُخ  اَمَف  ِْشیَْعلا ! ِۀـَبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًةَوْسُأ  َنوُکَأ  َْوأ  ِرْهَّدـلا ، ِهِراَکَم  ِیف  ْمُهُکِراَشُأ  اـَلَو  َنِینِمْؤُْملا !؟ ُریِمَأ  اَذـه  َلاَُـقی :
َْوأ ًاِثباَع ، َلَمْهُأ  َْوأ  يًدُس ، َكَْرتُأ  َْوأ  اَِهب ، ُداَُری  اَّمَع  وُْهَلتَو  اَِهفاَلْعَأ ، ْنِم  ُشِرَتْکَت  اَهُمُّمَقَت ، اَُهلُغُش  ِۀَلَسْرُْملا  َِوأ  اَهُفَلَع ، اَهُّمَه  ِۀَطُوبْرَْملا ، ِۀَمیِهَْبلاَک 

ِلاَِتق ْنَع  ُفْعَّضلا  ِِهب  َدَـعَق  ْدَـقَف  ٍِبلاَط ، ِیبَأ  ِْنبا  ُتُوق  اَذـه  َناَک  اَذِإ  : » ُلوُقَی ْمُِکِلئاَِقب  یِّنَأَکَو  ِۀَـهاَتَْملا ! َقیِرَط  َفِسَتْعَأ  َْوأ  ِۀـَلاَلَّضلا ، َْلبَح  َّرُجَأ 
ُأَْطبَأَو ًادُوقَو ، يَْوقَأ  َۀَـیْذِعلا  ِتاَِـتباَّنلاَو  ًادُولُج ، ُّقَرَأ  َةَرِـضَْخلا  َِعتاَوَّرلاَو  ًادوُـع ، ُبَلْـصَأ  َۀَّیِّرَبـْلا  َةَرَجَّشلا  َّنِإَو  اـَلَأ  ِناَـعْجُّشلا .» ِۀـَلَزاَنُمَو  ِناَْرقَأـْلا ،

ِتَنَْکمَأ َْولَو  اَْهنَع ، ُْتیَّلَو  اََمل  ِیلاَِـتق  یَلَع  ُبَرَْعلا  ِتَرَهاَـظَت  َْول  ِهَّللاَو  ِدُـضَْعلا . َنِم  ِعاَرِّذـلاَو  ِءْوَّضلا ، َنِم  ِءْوَّضلاَـک  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اـَنَأَو  ًادوُمُخ .
ُةَرَدَْـملا َجُرَْخت  یَّتَح  ِسوُکْرَْملا ، ِمْسِْجلاَو  ِسوُکْعَْملا ، ِصْخَّشلا  اَذـه  ْنِم  َضْرَْألا  َرِّهَطُأ  ْنَأ  ِیف  ُدَـهْجَأَسَو  اَْهَیلِإ . ُتْعَراََسل  اَِـهباَقِر  ْنِم  ُصَرُْفلا 

وا زا  هک  تسا  یماما  ار  يوریپ  ره  شاب ! هاگآ  یتسیز  هداس  يوگلا  ماما  همجرت : هرخآ : وه  و  باـتکلا ، اذـه  نم  و  ِدیِـصَْحلا . ِّبَح  ِْنَیب  ْنِم 
تیاضر نان  صرق  ود  و  هدوسرف ، هماج  ود  هب  دوخ  يایند  زا  امـش  ماما  شاب ! هاگآ  دریگ ، یم  ینـشور  شـشناد  رون  زا  و  دنک ، یم  يوریپ 

سپ دیهد . يرای  ارم  یتسار ، ینمادکاپ و  ناوارف و  شالت  يراکزیهرپ و  اب  اّما  دیرادن  ار  يراک  نینچ  ییاناوت  امـش  هک  دینادب  تسا ، هداد 
يا هماج  ما  هنهک  هماج  ود  رب  ما ، هدرکن  هریخذ  يزیچ  نآ  ياه  تمینغ  زا  و  هتخودناین ، يا  هرقن  الط و  امش  يایند  زا  نم  ادخ ! هب  دنگوس 

زا يرآ  تسا . رت  زیچ  ان  طولب  تخرد  خلت  هناد  زا  نم  مشچ  رد  امش  يایند  متفرگن و  رایتخا  رد  بجو  کی  یتح  ایند  نیمز  زا  و  مدوزفین ،
نآ زا  هنادنمتواخـس  رگید  یمدرم  و  هدـیزرو ، لـُخب  نآ  رب  یمدرم  هک  دوـب  اـم  تسد  رد  ( 1) كَدَف هدـنکفا ، هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچ  نآ 
هک تسا . روگ  یمدآ  يادرف  هاگیاج  هک  یتروص  رد  تسا ؟ راک  هچ  كَدَف  ریغ  كَدَف و  اب  ارم  تسادخ ، رواد  نیرتهب  و  دندیـشوپ ، مشچ 

شخارف نکروگ  ياه  تسد  و  دنیازفیب ، نآ  تعسو  رب  هچره  هک  یلادوگ  ددرگ ، یم  ناهنپ  شرابخا  دوبان و  ناسنا  راثآ  نآ ، یکیرات  رد 
رد ات  منارورپ ، یم  يراکزیهرپ  اب  ار  دوخ  سفن  نم  دنک . دودسم  ار  شیاه  هنخر  هتشابنا  كاخ  و  هدرک ، رپ  ار  نآ  خولک  گنـس و  دیامن ،

لسع زا  متـسناوت  یم  متـساوخ ، یم  رگا  نم  دشاب . مدق  تباث  نآ  ياه  هاگـشزغل  رد  و  نامأ ، رد  تساهزور  نیرتکانـساره  هک  تمایق  زور 
صرح و  ددرگ ، هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاهیه  اّما  مروآ ، مهارف  سابل  اذغ و  دوخ  يارب  مشیربا ، ياه  هتفاب  و  مدنگ ، زغم  زا  و  كاپ ،
زگره ای  و  دـسرن ، ینان  صرق  هب  هک  دـشاب  یـسک  همامی »  » اـی زاـجح »  » رد هک  یلاـح  رد  منیزگرب ، ذـیذل  ياـهماعط  هک  دراداو  ارم  عمط  و 

، دشاب هتشاد  دوجو  هتخوس  ياهرگج  و  هدیبسچ ، تُشپ  هب  یگنسرگ  زا  هک  ییاهمکش  منوماریپ  مباوخب و  ریس  نم  ای  دروخن ، ریـس  یمکش 
تـشپ هب  هنـسرگ و  ییاه  مکـش  وت  فارطا  رد  و  «. » یباوخب ریـس  مکـش  اب  ار  بش  هک  سب  ار  وت  درد  نیا  : » تفگ رعاش  هک  مشاب  نانچ  ای 

و مشابن ؟ کیرش  مدرم  اب  راگزور  ياه  یخلت  رد  و  دنناوخ ؟ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ارم  هک  مهد  تیاضر  نیمه  هب  ایآ  دشاب .» هدیبسچ 
هک يراورپ  ناویح  نانوچ  دزاس ، مرگرـس  ارم  هزیکاپ  ذیذل و  ياهاذغ  هک  ما  هدشن  هدیرفآ  مدرگن ؟ نانآ  يوگلا  یگدـنز  ياه  یتخـس  رد 

هدوهیب ارم  ایآ  تسا . ربخ  یب  دوخ  هدنیآ  زا  و  هدوب ، مکش  ندرکرپ  ندیرچ و  شلغش  هک  هدش  اهر  ناویح  نوچ  ای  و  فلع ، وا  تّمه  مامت 
هک مونـش  یم  ایوگ  مراذگب ؟ مدق  ینادرگرـس  هار  رد  ای  و  مریگ ؟ تسد  رد  یهارمگ  نامـسیر  ایآ  دنا ؟ هتفرگ  يزاب  هب  ارم  ایآ  دـندیرفآ ؟
زاب ناعاجـش  نادروامه و  اب  دربن  زا  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یتسُـس  سپ  تسا ، نیمه  بلاطیبا  دنزرف  ياذغ  رگا  : » دـیوگ یم  امـش  زا  یـصخش 

هک ینابایب  ناتخرد  تسا ، رت  كزان  تسوپ  ار  رابیوج  هرانک  ناتخرد  اّما  رت ، تخـس  ناشبوچ  ینابایب ، ناتخرد  دیـشاب ! هاگآ  تسا .» هدنام 
کی ییانـشور  نانوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم و  تسا . رت  ماود  رپ  رت و  رو  هلعـش  ناشبوچ  شتآ  دـنوش  یم  باریـس  ناراب  اب 
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رب يور  نآ  زا  دنهدب ، رگیدکی  تشپ  هب  تشپ  نم  اب  دربن  رد  بارعا  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  هتـسویپ ، وزاب  کی  هب  جـنرآ  نوچ  ای  میغارچ ،
مسج نیا  و  هدش ، خسم  هیواعم »  » صخش نیا  زا  ار  نیمز  هک  منک  یم  شالت  و  مباتش ، یم  همه  راکیپ  هب  مشاب  هتـشاد  تصرف  رگا  و  مباتن ،

وت تُشپ  رب  ار  تراهم  وش ، رود  نم  زا  ایند  يا  همان ) رخآ  زا  یتمسق  . ) ددرگ ادج  اه  هناد  نایم  زا  نش  گنس و  ات  مزاس  كاپ  شیدنا ، جک 
هب هک  یناگرزب  دـنیاجک  ما . هدـیزگ  يرود  تیاه  هاگـشزغل  زا  و  هتفای ، تاجن  وت  ياـهماد  زا  و  متفاـی ، ییاـهر  وت  ياـهلاگنچ  زا  و  هداـهن ،

نورد و  دـنراتفرگ ! اهروگ  رد  نونکا  هک  یتفیرف ؟ ار  اهنآ  ترویز  رز و  اب  هک  ییاه  تّما  دـنیاجک  يا ؟ هداد  ناشبیرف  دوخ  ياـه  هچیزاـب 
تاغاب دندرک و  حلـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ناماس  نآ  نایدوهی  رگید  ربیخ  حـتف  زا  سپ  دـنا ***** . هدـش  ناهنپ  اهدََـحل 

يارب يدنس  و  دومرف ، ءادها  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  دندیـشخب ، ترـضح  نآ  هب  ار  كَدَف » »
لّوا هفیلخ  تموکح  رد  اما  تشاد  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلص  همطاف  تسد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  رد  لاس  درک و 5  میظنت  نآ 

(. دینک هعجارم  كدف  فرح ف ، مالسلا  اهیلع  همطاف  نانخس  گنهرف  باتک  هب  . ) دندرک بصغ  ار  نآ 

ایندلا مامالا و 

ُنوُرُْقلا َْنیَأ  ِکِضِحاَدَم . ِیف  َباَهَّذـلا  ُْتبَنَتْجاَو  ، ِِکِلئاَبَح ْنِم  ّتَْلفَأَو  ، ِِکِبلاَخَم ْنِم  ُْتلَلَْـسنا  ِدَـق  ِِکبِراَغ ، یَلَع  ُِکْلبَحَف  اَْینُد ، اَی  یِّنَع  َْکَیلِإ 
ًاَبلاَقَو ًاِّیئْرَم ، ًاصْخَش  ِْتنُک  َْول  ِهَّللاَو  ِدوُحُّللا . ُنیِماَضَمَو  ِرُوبُْقلا ، ُِنئاَهَر  ْمُه  اَهَف  ِِکفِراَخَِزب ! ْمِِهْتنَتَف  َنیِذَّلا  ُمَمُْألا  َْنیَأ  ِِکبِعاَدَِمب ! ْمِِهتْرَرَغ  َنیِذَّلا 
َدِراَوَم ْمِِهتْدَرْوَأَو  ِفَلَّتلا ، َیلِإ  ْمِِهتْمَلْـسَأ  ٍكُوُلمَو  يِواَهَْملا ، ِیف  ْمِِهْتیَْقلَأ  ٍمَمُأَو  ِیناَمَْألِاب ، ْمِِهتْرَرَغ  ٍداَبِع  ِیف  ِهَّللا  َدوُدُـح  ِْکیَلَع  ُتْمَقََأل  ًاـّیِّسِح ،

َال َْکنِم  ُِملاَّسلاَو  َقِّفُو ، ِِکِلئاَبَح  ْنَع  َّرَوْزا  ِنَمَو  َقِرَغ ، ِکَجَُجل  َبِکَر  ْنَمَو  َِقلَز ، ِکَضْحَد  َئِطَو  ْنَم  َتاَْهیَه ! َرَدَـص ! اـَلَو  َدْرِو  اـَل  ْذِإ  ِءاَـلَْبلا ،
ُْمیاَو ِینیِدوُقَتَف . َِکل  ُسَلْـسَأ  َالَو  ِینیِّلِذَتْـسَتَف ، َِکل  ُّلِذَأ  َال  ِهَّللا  َوَف  یِّنَع ! ِیبُزِْعا  ُهُخاَلِْـسنا . َناَح  ٍمْوَیَک  ُهَْدنِع  اَْینُّدـلاَو  ُهُخاَنُم ، ِِهب  َقاَض  ْنِإ  ِیلاَُبی 

؛ ًاموُدْأَم ِحـْلِْملِاب  ُعَنْقَتَو  ًاموُعْطَم ، ِْهیَلَع  ُتْرَدَـق  اَذِإ  ِصْرُْقلا  َیلِإ  اَهَعَم  ُّشِهَت  ًۀَـضاَیِر  یِـسْفَن  َّنَضوُرََأل  ِهَّللا -  ِۀَئیِـشَِمب  اَـهِیف  ِیْنثَتْـسَأ  ًاـنیِمَی  ِهَّللا - 
ُلُکْأَیَو َِضبْرَتَف ؟ اَِهبْشُع  ْنِم  ُۀَضِیبَّرلا  ُعَبْشَتَو  َكُْربَتَف ؟ اَِهیْعِر  ْنِم  ُۀَِمئاَّسلا  ُِئلَتْمَتَأ  اَهَعُومُد . ًۀَغِْرفَتْـسُم  اَُهنیِعَم ، َبَضَن  ٍءاَم ، ِْنیَعَک  ِیتَْلقُم  َّنَعَدََألَو 

اَهِّبَر َیلِإ  ْتَّدَأ  ٍسْفَِنل  َیبوُـط  ِۀَّیِعْرَْملا ! ِۀَِـمئاَّسلاَو  ِۀَِـلماَْهلا ، ِۀَـمیِهَْبلِاب  ِۀـَلِواَطَتُْملا  َنِینِّسلا  َدـَْعب  يَدَْـتقا  اَذِإ  ُُهْنیَع  ًاذِإ  ْتَّرَق  َعَـجْهَیَف ! ِِهداَز  ْنِم  ٌِّیلَع 
ٍرَـشْعَم ِیف  اَهَّفَک ، ْتَدَّسََوتَو  اَهَـضْرَأ ، ْتَشَرَْتفا  اَْهیَلَع  يَرَْکلا  َبَلَغ  اَذِإ  یَّتَح  اَهَـضْمُغ ، ِلـْیَّللا  ِیف  ْتَرَجَهَو  اَهَـسُْؤب ، اَِـهْبنَِجب  ْتَکَرَعَو  اَهَـضْرَف ،

. ْمُُهبُونُذ ْمِهِراَفِْغتْـسا  ِلوُِطب  ْتَعَّشَقَتَو  ْمُهُهاَفِـش ، ْمِهِّبَر  ِرْکِذـِب  ْتَمَهْمَهَو  ْمُُهبُونُج ، ْمِهِعِجاَضَم  ْنَع  ْتَفاََـجتَو  ْمِهِداَـعَم ، ُفْوَخ  ْمُهَنُویُع  َرَهْـسَأ 
ماما همجرت : َکُصاَلَخ . ِراَّنلا  َنِم  َنوُکَِیل  َکُصاَْرقَأ ، ْفُفْکَْتلَو  ٍْفیَنُح ، َْنباَی  َهَّللا  ِقَّتاَف  َنوُِحْلفُْملا .» ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  َالَأ  ِهَّللا ، ُبْزِح  َکـِئلوُأ  »

یم يراج  وت  رب  ار  ادخ  دودح  یتشاد ، یندرک  ّسح  بلاق  و  يدوب ، یندید  یـصخش  رگا  دنگوس ! ادـخ  هب  ایند  يا  ناتـسرپ  ایند  يایند  و 
ار اهنآ  هک  ینادنمتردق  و  يدنکفا ، تکاله  هب  ار  اهنآ  هک  ییاه  تّلم  و  يداد ، بیرف  تیاهوزرآ  اب  ار  اهنآ  هک  یناگدنب  تهج  هب  مدرک ،

مدـق وت  هاگـشزغل  رد  هک  یـسک  تاهیه ! اـّما  دـنرادن ، شیپ  سپ و  هار  رگید  هک  يدادرارق  اـهالب  عاونا  فدـه  و  يدرک ، يدوباـن  میلـست 
هب وت  زا  هک  سک  نآ  دش ، زوریپ  تسر  وت  ياه  ماد  زا  هک  یسک  دیدرگ ، قرغ  دش  راوس  وت  جاوما  رب  هک  سک  نآ  و  درک ، طوقس  دراذگ 
رود مناگدید  ربارب  زا  تشذـگ . هک  تسا  يزور  نانوچ  وا  شیپ  رد  ایند  اریز  تسا ، گنت  شهاگیاج  هک  تسین  نارگن  تشذـگ  تمالس 

، دنگوس ادخ  هب  یناشکب ، ارم  یهاوخ  اجک  ره  هک  مهدـن  وت  تسد  هب  ار  مراهم  و  يزاس ، مراوخ  هک  مدرگن  وت  مار  ادـخ ، هب  دـنگوس  وش ،
هب کمن  هب  و  مبایب ، هاگره  ناـن ، صرق  کـی  هب  هک  مراداو  تضاـیر  هب  ار  دوخ  سفن  ناـنچ  تسا ، نآ  رد  ادـخ  هدارا  اـهنت  هک  يدـنگوس 
ایآ دریذپ . نایاپ  مشچ  کشا  و  دـیآرد ، کشخ  يا  همـشچ  نانوچ  هک  مزیر  کشا  اه  مشچ  زا  ردـقنآ  و  دـنک ، تعانق  شروخ  نان  ياج 

داز و زا  زین  یلع  و  دننک ، ور  لُغآ  هب  ندرک  ارچ  زا  سپ  نادنفسوگ  هلگ  و  دنباوخب ، تحار  دنروخب و  ناوارف  ناگدنرچ  هک  تسا  راوازس 
وگلا ار  نادنفسوگ  ياه  هّلگ  و  هدش ، اهر  نایاپ  راهچ  زارد ، نایلاس  زا  سپ  هک  داب ! نشور  شمشچ  دنک ؟ تحارتسا  دروخب و  دوخ  هشوت 

یتخـس و هنوگره  ادـخ  هار  رد  و  هدـناسر ، ماجنا  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  بجاو  ياه  ّتیلوؤسم  هک  سک  نآ  لاح  هب  اـشوخ  دـهد .!! رارق 
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نیلاب ار  تسد  فک  و  هدیباوخ ، نیمز  يور  رب  دوش  هریچ  وا  رب  باوخ  رگا  و  تسا ، هتخادرپ  يراد  هدنز  بش  هب  و  هدیرخ ، ناجب  ار  یخلت 
داـی هب  ناـشیاه  بـل  و  هـتفرگ ، اـهرتسب  زا  وـلهپ  و  هدوـبر ، ناشنامـشچ  زا  ار  باوـخ  داـعم  زا  سرت  هـک  یهورگ  رد  دـهد ، یم  رارق  دوـخ 

(. 1 «.) تسا راگتـسر  ادـخ  بزح  انامه  و  دـندنوادخ ، بزح  نانآ  : » دـنا هدودز  ار  ناـهانگ  ینـالوط  رافغتـسا  اـب  تکرح و  رد  راـگدرورپ 
هیآ 22. هلداجم  هروس  ***** 

( ترتع  ) موصعم ناماما  ییوگلا  شقن 

هغالبلا جهن  هبطخ 097  زا  یتمسق 

تیبلا لهال  ۀعاّطلا  موزل  یلا  ةوعدلا 

اوُضَهَن ْنِإَو  اوُُدْبلاَف ، اوُدََبل  ْنِإَف  ًيدَر ، ِیف  ْمُکوُدیُِعی  َْنلَو  يًدُه ، ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  ْنَلَف  ْمُهََرثَأ ، اوُِعبَّتاَو  ْمُهَتْمَـس ، اُومَْزلاَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظنا 
تیب لها  هب  مدرم  مالسلا ) مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  زا   ) تعاطا ترورض  همجرت : اوُِکلْهَتَف . ْمُْهنَع  اوُرَّخَأَتَت  َالَو  اوُّلِضَتَف ، ْمُهوُِقبْـسَت  َالَو  اوُضَْهناَف .
یمن نوریب  تیاده  هار  زا  زگره  ار  امـش  اهنآ  دـیراذگب ، ناشمدـق  ياج  مدـق  دـیورب ، دـنراد  یمرب  ماگ  هک  وس  نآ  زا  دـیرگنب ، ناتربمایپ 

هک دیریگن  یشیپ  اهنآ  زا  دینک ، مایق  دندرک  مایق  رگا  و  دینک ، توکس  دندرک  توکـس  رگا  دننادرگ . یمن  زاب  تکاله  یتسپ و  هب  و  دنرب ،
. ***** دیدرگ یم  دوبان  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  و  دیوش ، یم  هارمگ 

ّیبّنلا باحصا  تافص 

، ًاماَِیقَو ًادَّجُـس  اُوتَاب  ْدَقَو  ًاْربُغ ، ًاثْعُـش  َنوُِحبُْـصی  اُوناَک  ْدََقل  ْمُْکنِم ! ْمُهُِهبُْـشی  ًادَحَأ  َيرَأ  اَمَف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُم  َباَحْـصَأ  ُْتیَأَر  ْدََقل 
اَذِإ ْمِهِدوُجُـس ! ِلوُط  ْنِم  يَْزعِْملا  َبَکُر  ْمِِهُنیْعَأ  َْنَیب  َّنَأَک  ْمِهِداَـعَم ! ِرْکِذ  ْنِم  ِرْمَْجلا  ِلـْثِم  یَلَع  َنوُفِقَیَو  ْمِهِدوُدُـخَو ، ْمِهِهاَـبِج  َْنَیب  َنوُحِواَُری 

: همجرت ِباَوَّثِلل ! ًءاَـجَرَو  ِباَـقِْعلا ، َنِم  ًاـفْوَخ  ِفِصاَْـعلا ، ِحـیِّرلا  َمْوَی  ُرَجَّشلا  ُدـیِمَی  اَـمَک  اوُداَـمَو  ْمَُهبُویُج ، َّلـُبَت  یَّتَح  ْمُُهُنیْعَأ  ْتَلَمَه  ُهَّللا  َرِکُذ 
یمن نانآ  دننامه  ار  امـش  زا  مادکچیه  اّما  مدید ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  فصو 

هب مایق  هدجـس و  لاح  رد  حبـص  ات  ار  بش  دنتـشاد ، هدولآ  رابغ  ياه  هرهچ  هدـیلوژ و  ياهوم  هیکلاـح  رد  دـندرک  یم  حبـص  اـهنآ  مرگن ،
رب ایوگ  دندوب  مارآان  نانچ  داعم  دای  اب  دندییاس ، یم  كاخ  رب  ادخ  هاگـشیپ  رد  ار  تروص  ياه  هنوگ  یناشیپ و  و  دندنارذگ ، یم  تدابع 

نانچ دش  یم  هدرب  ادخ  مان  رگا  اهزب ) ياهوناز  هنیپ  نوچ   ) دوب هتسب  هنیپ  ینالوط  ياه  هدجـس  زا  اهنآ  یناشیپ  رب  دنا ، هداتـسیا  شتآ  يور 
يارب ای  دنتـشاد ، میب  نآ  زا  هک  يرفیک  زا  دندیزرل ، یم  داب  دـُنت  زور  رد  تخرد  نوچ  و  دـش . یم  َرت  نانآ  ياه  نابیرگ  هک  دنتـسیرگ  یم 

. ***** دندوب راودیما  نآ  هب  هک  یشاداپ 

هغالبلا جهن  هبطخ 120 

ُباَْوبَأ ِْتیَْبلا -  َلْهَأ  اَنَدـْنِعَو -  ِتاَِملَْکلا . َماَمَتَو  ِتاَدـِْعلا ، َماَْمتِإَو  ِتَالاَسِّرلا ، َغِیْلبَت  ُتْمِّلُع  ْدََـقل  ِهَّللاـَت  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  صئاـصخ 
ُرَخُْذت ٍمْوَِیل  اُولَمْعا  َمِدَنَو . َّلَض  اَْهنَع  َفَقَو  ْنَمَو  َِمنَغَو ، َقَِحل  اَِهب  َذَخَأ  ْنَم  ٌةَدِصاَق . ُهَُلبُسَو  ٌةَدِحاَو ، ِنیِّدلا  َِعئاَرَـش  َّنِإَو  َالَأ  ِْرمَْألا . ُءاَیِـضَو  ِمْکُْحلا 
اَُهتَْیلِحَو ٌدـیَِعب ، اَهُْرعَقَو  ٌدـیِدَش ، اَهُّرَح  ًاراَن  اوُقَّتاَو  ُزَوْعَأ . ُُهِبئاَغَو  ُزَجْعَأ ، ُْهنَع  ُُهبِزاَعَف  ِهُِّبل  ُرِـضاَح  ُهُعَْفنَی  َال  ْنَمَو  ُِرئاَرَّسلا .» ِهِیف  یَْلُبتَو  ، » ُِرئاَخَّذـلا َُهل 

هبطخ همجرت : ُهُدَمْحَی . َال  ْنَم  ُُهثِرُوی  ِلاَْملا  َنِم  َُهل  ٌْریَخ  ِساَّنلا ، ِیف  ِءْرَْمِلل  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُُهلَعْجَی  َحـِلاَّصلا  َناَسِّللا  َّنِإَو  َالَأ  ٌدـیِدَص . اَُهباَرَـشَو  ٌدـیِدَح ،
رماوا و ریـسفت  و  اهنامیپ ، هب  يافو  اه ، تلاسر  غیلبت  دـنگوس ! ادـخ  هب  نارای  زردـنا  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  ياـه  یگژیو  يروآداـی   120
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هاگآ تسا ، مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  ام  دزن  اه  ناسنا  روما  ییانـشور  شناد و  ياـهرد  دـش ، هداد  شزومآ  نم  هب  یهلا  ياهرادـشه 
ره و  درب ، تمینغ  و  دـسر ، لزنم  رـس  هلفاق و  هب  دورب  نآ  زا  هک  یـسک  تسا ، تسار  ناسآ و  نآ  ياـه  هار  یکی و  نید  نیناوق  هک  دیـشاب 
یم شاـف  ناـیمدآ  رارـسا  و  دـننک ، یم  هریخذ  هشوـت  داز و  هک  زور  نآ  يارب  ! مدرم ددرگ . نامیـشپ  هدـش  هارمگ  دورن  هار  نآ  زا  هک  سک 

يارب بئاغ  نآ  هک  تسا ، رتزجاع  نارگید  رکف  لقع و  زا  نتفرگ  دنپ  يارب  ددرگن  دنمرهب  شیوخ  درخ  زا  هک  یـسک  دـینک ، لمع  ددرگ ،
، ریجنز لغ و  نآ  رویز  و  ادـیپان ، نآ  قمع  و  دـیدش ، شترارح  هک  دـیزیهرپب  یـشتآ  زا  تسارت . ناوتان  وا  رـضاح  لـقع  زا  ندرک  کـمک 
هک تسا  یلام  زا  رتهب  دهد ، رارق  مدرم  نایم  یسک  يارب  ادخ  هک  یکین  مان  دیـشاب ! هاگآ  تسا . ناشوج  كرچ  بآ و  درز  نآ  یندیماشآ 

. ***** دننک یمن  شیاتس  ار  وا  هک  دراذگ  یم  یقاب  نارگید  يارب 

هغالبلا جهن  هبطخ 144  زا  یتمسق 

اَناَطْعَأَو ْمُهَعَـضَوَو ، ُهَّللا  اَـنَعَفَر  ْنَأ  اَْـنیَلَع ، ًاـیَْغب  َو  ًابِذَـک  اَـنَنوُد ، ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  ُمُهَّنَأ  اوُمَعَز  َنیِذَّلا  َْنیَأ  رـشع  ینثـألا  ۀـمئألا  صئاـصخ 
یَلَع ُُحلْصَت  َال  ٍمِشاَه ؛ ْنِم  ِنْطَْبلا  اَذه  ِیف  اوُسِرُغ  ٍْشیَُرق  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنِإ  یَمَْعلا . یَلْجَتُْسیَو  يَدُْهلا ، یَطْعَتُْسی  اَِنب  ْمُهَجَرْخَأَو . اَنَلَخْدَأ  َو  ْمُهَمَرَحَو ،

؟ ام هن  دننآرق  ملع  نایاناد  دنتشادنپ  هک  نانآ  دنتـسه  اجک  هناگ  هدزاود  ناماما  ياه  یگژیو  همجرت : ْمِهِْریَغ . ْنِم  ُةَالُْولا  ُُحلْـصَت  َالَو  ْمُهاَوِس ،
تسپ و ار  نانآ  هدروآ و  الاب  ار  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  ام  ادخ  دنتشاد ، اور  ام  ّدض  رب  يراکمتس  غورد و  ساسأ  رب  ار  اّعدا  نیا  هک 

تیادـه هار  هک  درک ، جراخ  ار  نانآ  لخاد و  شیوخ  ياه  تمعن  میرح  رد  ار  ام  تخاس ، مورحم  ار  اهنآ  دومرف و  اطع  اـم  هب  دومن ، راوخ 
ار نآ  تخرد  هک  هدوب  شیرق  زا  همه  هناگ  هدزاود  ناماما  انامه  دنیوج . یم  ام  زا  ار  روک  ياهلد  ینـشور  و  دـنیوپ ، یم  ام  ییامنهار  اب  ار 
. دنرادن ار  نآ  یگتـسیاش  يرادمامز ، ناّیعدم  رگید  و  تسین ، نارگید  روخ  رد  تماما  تیالو و  ماقم  دنا ، هتـشاک  مشاه  ینب  نادـناخ  رد 

*****

لماک ياهوگلا  یفرعم 

هّللا یلا  کلاسلا 

ُْهتَعَفاَدـَتَو َلـِیبَّسلا ، ِِهب  َکَلَـسَو  َقیِرَّطلا ، َُهل  َناـَبَأَف  ِقْرَْبلا ، ُرِیثَک  ٌعِماـَل  َُهل  َقََربَو  ُهُظِیلَغ ، َفَُطلَو  ُُهلِیلَج ، َّقَد  یَّتَح  ُهَسْفَن ، َتاَـمَأَو  ُهَْلقَع ، اَـیْحَأ  ْدَـق 
هبطخ همجرت : ُهَّبَر . یَضْرَأَو  ُهَْبلَق ، َلَمْعَتْـسا  اَِمب  ِۀَحاَّرلاَو ، ِْنمَْألا  ِراَرَق  ِیف  ِِهنََدب  ِۀَنِینْأَمُِطب  ُهاَلْجِر  ْتَتَبَثَو  ِۀَماَقِْإلا ، ِراَدَو  ِۀَماَلَّسلا ، ِبَاب  َیلِإ  ُباَْوبَْألا 

، دـییارگ یمرن  هب  شقالخا  تنوشخ  و  رغال ، شمـسج  هک  نآ  ات  تسا ، هتـشک  ار  شیوخ  سفن  و  هدـنز ، ار  شلقع  ادـخ  هار  هدـنیوپ   220
و تمالس ، ِرد  هب  ات  درب  رگید  ِرد  هب  يرد  زا  و  دناشک ، ار  وا  تسار  هار  رد  و  درک ، نشور  وا  يارب  ار  هار  و  دیشخرد ، وا  يارب  رونرپ  یقرب 
و تفرگ ، راـکب  تسرد  ار  لد  هک  دوب  نآ  شاداـپ  دـش ، راوتـسا  نت ، شمارآ  اـب  نما  هاـگرارق  رد  وا  ياـپ  ود  هک  دـناسر ، هنادواـج  يارس 

. ***** درک یضار  ار  شیوخ  راگدرورپ 

لماکلا ناسنالا  صئاصخ 

یِهَتْشَی اَلَف  ِِهنَْطب ، ِناَْطلُس  ْنِم  ًاجِراَخ  َناَکَو  ِِهْنیَع . ِیف  اَْینُّدلا  ُرَغِص  ِیْنیَع  ِیف  ُهُمِظُْعی  َناَکَو  ِهَّللا ، ِیف  ٌَخأ  یَضَم  امَِیف  ِیل  َناَک  مالـسلا : هیلع  َلاَقَو 
ُّدِْجلا َءاَج  ْنِإَف  ًافَعْـضَتْسُم ! ًافیِعَـض  َناَکَو  َنِیِلئاَّسلا . َلِیلَغ  َعَقَنَو  َنِیِلئاَْقلا ، ََّذب  َلاَق  ْنِإَف  ًاتِماَص ، ِهِرْهَد  َرَثْکَأ  َناَکَو  َدَجَو . اَذِإ  ُِرثُْکی  َالَو  ُدِـجَی ، َال  اَم 

َال َناَکِو  ُهَراَِذتْعا ؛ َعَمْسَی  یَّتَح  ِِهْلثِم ، ِیف  َرْذُْعلا  ُدِجَی  اَم  یَلَع  ًادَحَأ  ُمُولَی  َال  َناَکَو  ًایِضاَق . َِیتْأَی  یَّتَح  ٍۀَّجُِحب  ِیلُْدی  َال  ٍداَو ، ُّلِصَو  ٍباَغ ، ُْثَیل  َوُهَف 
اَم یَلَع  َناَکَو  ِتوُکُّسلا ، یَلَع  ْبَْلُغی  َْمل  ِماَلَْکلا  یَلَع  َِبلُغ  اَذِإ  َناَکَو  ُلَعْفَی ؛ َال  اَم  ُلوُقَی  َالَو  ُلَعْفَی  اَم  ُلوُقَی  َناَکَو  ِِهئُْرب ؛ َدـْنِع  اَّلِإ  ًاـعَجَو  وُکْـشَی 
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اوُسَفاَنَتَو اَهُومِْزلاَف  ِِقئاَلَْخلا  ِهِذـِهب  ْمُْکیَلَعَف  ُهُِفلاَُخیَف ، يَوَْهلا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  اَمُهُّیَأ  ُرُْظنَی  ِناَْرمَأ  ُهَهَدـَب  اَذِإ  َناَکَو  َمَّلَکَتَی ؛ ْنَأ  یَلَع  ُْهنِم  َصَرْحَأ  ُعَمْـسَی 
هار رد  دومرف : وا  رب  ادـخ  دورد  ّتیناسنا و  لماک  يوگلا  همجرت : ِرِیثَْکلا . ِكَْرت  ْنِم  ٌْریَخ  ِلِیلَْقلا  َذْـخَأ  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اَهوُعیِطَتْـسَت  َْمل  ْنِإَـف  اَـهِیف ،

، دوب رود  یگراب  مکـش  زا  و  دومن ، یم  شزرا  یب  وا  مشچ  رد  مارح  يایند  نوچ  دوب  رادقم  گرزب  نم  مشچ  رد  هک  متـشاد  يردارب  ادخ 
بل هک  یهاگ  اّما  دوب ، تکاس  شرمع  رتشیب  رد  تشادـن ، يور  هدایز  تفاـی  یم  ار  هچ  نآ  و  درک ، یمن  وزرآ  تفاـی  یمن  ار  هچ  نآ  سپ 

دومن یم  فعضتسم  ناوتان و  رهاظب  دناشن ، یم  ورف  ار  ناگدننک  شسرپ  یگنشت  و  تشاد ، يرترب  نارونخس  رگید  رب  دوشگ  یم  نخس  هب 
حرطم یلیلد  تفر  یمن  یضاق  شیپ  ات  دمآ ، یم  رد  تکرح  هب  ینابایب  رام  نوچ  ای  دیـشورخ ، یم  هشیب  ریـش  نانوچ  يّدج  دروخرب  رد  اّما 

زا سپ  رگم  درک ، یمن  هوکـش  درد  زا  دینـش ، یم  ار  وا  رذـع  هک  نآ  اـت  دوـمن ، یمن  شنزرـس  تشاد  يرذـع  هـک  ار  یـسک  و  درک ، یمن 
یم یشیپ  وا  رب  نتفگ  نخـس  رد  رگا  تفگ ، یمن  يزیچ  درک  یمن  لمع  هچنادب  و  تفگ ، یم  درک  یم  لمع  هچ  نآ  يدوبهب ، یتسردنت و 

، تفرگ یم  رارق  راک  ود  یهار  ود  رـس  رگا  دوب ، صیرح  نتفگ  نخـس  زا  رتشیب  ندینـش  رب  دیدرگ و  یمن  بولغم  توکـس  رد  اّما  دنتفرگ 
ياهشزرا زا  هنوگنیا  هب  ندروآ  يور  داب  امش  رب  سپ  درک ، یم  تفلاخم  نآ  اب  تسا  رتکیدزن  سفن  هتساوخ  اب  کی  مادک  هک  دیشیدنا  یم 

رتهب یقالخا  ياه  شزرا  نآ  زا  یخرب  ندروآ  تسد  هب  هک  دینادب  دیتسناوتن ، رگا  و  دـینک ، تباقر  اهنآ  بسک  رد  رگیدـکی  زا  و  یقالخا ،
. ***** تسا رایسب  ندرک  اهر  زا 

ۀمیمّذلا قالخالا 

ِلْوَِـقب اَْینُّدـلا  ِیف  ُلوـُقَی  ِلَـمَْألا ، ِلوُِـطب  َۀـَبْوَّتلا  یِّجُریَو  ِلَـمَْعلا ، ِْریَِغب  َةَرِخآـْلا  وُـجْرَی  ْنَّمِم  ْنُکَت  اـَل  هظعی : نأ  هلأـس  لـجرل  مالـسلا  هیلع  َلاَـقَو 
؛ َیَِقب امَِیف  َةَداَیِّزلا  یِغَْتبَیَو  َِیتوُأ ، اَم  ِرْکُش  ْنَع  ُزِْجعَی  ْعَنْقَی ؛ َْمل  اَْهنِم  َِعنُم  ْنِإَو  ْعَبْـشَی ، َْمل  اَْهنِم  َیِطْعُأ  ْنِإ  َنِیبِغاَّرلا ، ِلَمَِعب  اَهِیف  ُلَمْعَیَو  َنیِدِهاَّزلا ،

ُمیُِقیَو ِِهبُونُذ ، ِةَْرثَِکل  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  ْمُهُدَـحَأ ؛ َوُهَو  َنِیِبنْذُْـملا  ُضِْغُبیَو  ْمُهَلَمَع ، ُلَمْعَی  َالَو  َنیِِحلاَّصلا  ُّبُِحی  ِیتْأَی ؛ َال  اَِمب  ُُرمْأَیَو  یِهَْتنَی ، َالَو  یَْهنَی 
اَعَد ٌءاََلب  َُهباَصَأ  ْنِإ  َِیُلْتبا ، اَذِإ  ُطَنْقَیَو  َِیفوُع ، اَذِإ  ِهِسْفَِنب  ُبَْجُعی  ًاـیِهَال ؛ َنِمَأ  َّحَـص  ْنِإَو  ًاـمِداَن ، َّلَـظ  َمِقَـس  ْنِإ  ِِهلْجَأ ، ْنِم  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  اَـم  یَلَع 

ِهِسْفَِنل وُجْرَیَو  ِِهْبنَذ ، ْنِم  یَنْدَِأب  ِهِْریَغ  یَلَع  ُفاَخَی  ُنِْقیَتْسَی ؛ اَم  یَلَع  اَُهِبْلغَی  َالَو  ُّنُظَی ، اَم  یَلَع  ُهُسْفَن  ُهِبْلغَت  ًاّرَتْغُم ؛ َضَرْعَأ  ٌءاَخَر  َُهلاَن  ْنِإَو  ًاّرَطْضُم ،
، َۀَیِـصْعَْملا َفَلْـسَأ  ٌةَوْهَـش  َُهل  ْتَضَرَع  ْنِإ  َلَأَـس ؛ اَذِإ  ُِغلاَُـبیَو  َلِـمَع ، اَذِإ  ُرِّصَُقی  َنَهَو . َوَِطنَق  َرَقَْتفا  ِنِإَو  َِنُتفَو ، َرَِطب  یَنْغَتْـسا  ِنِإ  ِِهلَمَع ؛ ْنِم  َرَثْکَأـِب 

َنِمَو ٌّلِدـُم ، ِلْوَْقلِاب  َوُهَف  ُظِعَّتَی ؛ َالَو  َۀَـظِعْوَْملا  ِیف  ُِغلاَُـبیَو  ُِربَتْعَی ، اـَلَو  َةَْربِْعلا  ُفِصَی  ِۀَّلِْملا . ِِطئاَرَـش  ْنَع  َجَرَْفنا  ٌۀَـنِْحم  ُْهتَرَع  ْنِإَو  َۀـَبْوَّتلا ، َفَّوَسَو 
ِۀَیِصْعَم ْنِم  ُمِظْعَتْسَی  َتْوَْفلا ؛ ُرِداَُبی  َالَو  َتْوَْملا ، یَـشْخَی  ًامَنْغَم ؛ َمْرُْغلاَو  ًامَْرغَم ، َْمنُْغلا  يَرَی  یَْقبَی . امَِیف  ُحِماَُسیَو  یَنْفَی ، امَِیف  ُسِفاَُنی  ٌّلِقُم ، ِلَمَْعلا 
ِءاَِینْغَْألا َعَم  ُوْهَّللا  ٌنِهاَدُم ؛ ِهِسْفَِنلَو  ٌنِعاَط ، ِساَّنلا  یَلَع  َوُهَف  ِهِْریَغ ، ِۀَعاَط  ْنِم  ُهُرِقْحَی  اَم  ِِهتَعاَط  ْنِم  ُِرثْکَتْسَیَو  ِهِسْفَن ، ْنِم  ُْهنِم  َرَثْکَأ  ُّلِقَتْـسَی  اَم  ِهِْریَغ 

ِیفْوَتْـسَیَو یِـصْعَیَو ، ُعاَُطی  َوُهَف  ُهَسْفَن ، يِْوُغیَو  ُهَْریَغ  ُدِشُْری  ِهِْریَِغل ؛ اَْهیَلَع  ُمُکْحَی  َالَو  ِهِسْفَِنل ، ِهِْریَغ  یَلَع  ُمُکْحَی  ِءاَرَقُْفلا ، َعَم  ِرْکِّذلا  َنِم  ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ 
و ۀعجان ، ۀظعوم  هب  یفکل  مالکلا  اذه  الإ  باتکلا  اذـه  یف  نکی  مل  ول  و  ِهِْقلَخ . ِیف  ُهَّبَر  یَـشْخَی  َالَو  ِهِّبَر  ِْریَغ  ِیف  َْقلَْخلا  یَـشْخَیَو  ِیفُوی ، َالَو 
رد ماـما  زا  يدرم  : ) دومرف وا  رب  ادـخ  دورد  اهرادـشه و  اـه و  شزرا  ّدـض  همجرت : رکفم . رظاـنل  ةربع  و  رـصبمل ، ةریـصب  و  ۀـغلاب ، ۀـمکح 

، دزادنا یم  ریخأت  هب  زارد  ياهوزرآ  اب  ار  هبوت  و  تسا ، راودیما  ترخآ  هب  حـلاص  لمع  نودـب  هک  شابم  یناسک  زا  درک ) زردـنا  تساوخ 
ّتیمورحم رد  و  دوش ، یمن  ریس  دسرب  وا  هب  اه  تمعن  رگا  تسا ، ناتسرپایند  دننامه  راتفر  رد  اما  دیوگ ، یم  نخس  نادهاز  نانوچ  ایند  رد 

هب درادـن ، اورپ  دوخ  اما  دـهد  یم  زیهرپ  تسا . بلط  هدایز  هدـنام  هچ  نآ  زا  و  تسین ، راذـگ  رکـش  دیـسر  وا  هب  هچ  نآ  زا  درادـن ، تعانق 
اما دراد  نمـشد  ار  ناراکهانگ  درادـن ، ار  ناشراتفر  اما  دراد ، تسود  ار  ناراکوکین  درب ، یمن  نامرف  دوخ  اـما  دـنک  یم  رما  يرادربناـمرف 

يراشفاپ تخاس  دنیاشوخان  ار  گرم  هک  هچ  نآ  رد  اما  دراد ، یمن  تسود  ار  گرم  ناوارف  ناهانگ  اب  و  تسا ، ناراکهانگ  زا  یکی  دوخ 
تسا دیماان  يراتفرگ  رد  رورغم و  تمالس  رد  تساهینارذگشوخ ، مرگرس  دشاب  تسردنت  رگا  و  دوش ، یم  نامیشپ  دوش  رامیب  رگا  دراد ،
يورین هب  سفن  دنادرگ ، یم  رب  يور  ادخ  زا  هنارورغم  تفای  تسد  شیاشگ  هب  رگا  دناوخ . یم  ار  ادخ  يراز  هب  دـسر  وا  هب  یتبیـصم  رگا 
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تسا و نارگن  دنراد  وا  زا  رتمک  یهانگ  هک  نارگید  يارب  ددرگ ، یمن  هریچ  سفن  رب  نیقی  تردق  اب  وا  و  دراد ، یگریچ  وا  رب  اوران  نامُگ 
. دوش تسـس  سویأم و  ددرگ ، تسدـیهت  رگا  و  دوش ، رورغم  تسم و  ددرگ  زاـین  یب  رگا  تسا ، راودـیما  هدرک  لـمع  هک  هچ  نآ  زا  شیب 

هبوت هدیزگ ، رب  ار  هانگ  دریگ  رارق  توهش  ربارب  رد  نوچ  دیامن ، يور  هدایز  دهاوخ  يزیچ  نوچ  و  دزرو ، یهاتوک  نآ  رد  دنک  راک  نوچ 
یمن تربع  دوخ  اـّما  دـنک ، یم  حرط  ار  يزومآ  تربع  دـنیزگ ، يرود  مالـسا  تلم  هار  زا  دـسر  وا  هب  یجنر  نوچ  و  دزادـنا ، ریخأـت  هب  ار 
يایند يارب  تسا . كدنا  وا  بوخ  رادرک  اما  دیوگ ، یم  رایـسب  نخـس  دشاب ، یمن  ریذپ  دنپ  دوخ  اما  دنک  یم  هغلابم  نداد  دـنپ  رد  دریگ ،
گرم زا  درادـنپ ، یم  دوـس  ار  ناـیز  و  ناـیز ، ار  دوـس  درذـگ ، یم  ناـسآ  نادـیواج  ترخآ  يارب  اـّما  دراد  تباـقر  شـالت و  رذــگ  دوز 

، درادـنپ یم  کچوک  ار  دوخ  گرزب  ناهانگ  اما  ، درامـش یم  گرزب  ار  يرگید  هانگ  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  تصرف  اما  تسا  كانـساره 
هناراکایر دوخ  اب  هدرکن  شهوکن  ار  دوخ  اما  دنک ، یم  شنزرـس  ار  مدرم  دـناد ، یم  گرزب  ار  دوخ  تعاط  کچوک و  ار  نارگید  تعاط 

یم مکح  نارگید  نایز  رب  دوخ  عفن  هب  دراد ، تسود  نادنمتسم  اب  ادخ  دای  زا  رتشیب  ار  ناراد  هیامرـس  اب  ینارذگـشوخ  دنک ، یم  دروخ  رب 
یم تعاطا  وا  زا  نارگید  دنک ، یم  هارمگ  ار  دوخ  اما  تیاده  ار  نارگید  درک ، دهاوخن  مکح  دوخ  نایز  رب  نارگید  عفن  هب  زگره  اما  دنک 

زا اـما  دـسرت  یم  ادـخ  ریغ  زا  دـهد ، یمن  لاـمک  هب  ار  نارگید  قح  اـما  دریگ  یم  ماـمت  هب  ار  دوـخ  قـح  دزرو ، یم  تفلاـخم  وا  و  دـننک ،
لماع و  اسر ، یتمکح  نخـس ، نیا  دوب  یفاک  نداد  زردنا  يارب  تمکح ، نیا  زج  دوبن  هغالبلا  جـهن  رد  رگا  . ) دـسرت یمن  دوخ  راگدرورپ 

( ***** تسا هشیدنا  بحاص  زومآ  تربع  و  هاگآ ، ناسنا  ییانیب 

هّللا ءایلوا  صئاصخ 

، اَِهلِجاَِعب ُساَّنلا  َلَغَتْشا  اَذِإ  اَِهلِجِآب  اُولَغَتْـشاَو  اَهِرِهاَظ ، َیلِإ  ُساَّنلا  َرَظَن  اَذِإ  اَْینُّدلا  ِنِطَاب  َیلِإ  اوُرَظَن  َنیِذَّلا  ُمُه  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  َلاَقَو 
اَم ُءاَدـْعَأ  ًاتْوَف ، اََهل  ْمُهَکَرَدَو  ًالاَْلِقتْـسا ، اَْهنِم  ْمِهِْریَغ  َراَثِْکتْـسا  اَُوأَرَو  ْمُهُکُْرتَیَـس ، ُهَّنَأ  اوُِملَع  اَم  اَْهنِم  اوُکََرتَو  ْمُهَتیُِمی ، ْنَأ  اوُشَخ  اَم  اَْهنِم  اُوتاَـمَأَف 

ًافوُخَم َالَو  َنوُجْرَی ، اَم  َقْوَف  ًاّوُجْرَم  َنْوَرَی  َال  اُوماَق ، ِِهبَو  ُباَتِْکلا  َماَق  ْمِِهبَو  اوُِملَع ، ِِهبَو  ُباَتِْکلا  َِملُع  ْمِِهب  ُساَّنلا ! يَداَع  اَـم  ُْملَـسَو  ُساَّنلا ، ََملاَـس 
هک هاگنآ  دنتسیرگن  ایند  نورد  هب  هک  دننانآ  ادخ  ناتـسود  دومرف : وا  رب  ادخ  دورد  ادخ و  ناتـسود  ياه  یگژیو  همجرت : َنُوفاَخَی . اَم  َقْوَف 
هک یناسفن  ياهاوه  سپ  دنتخادرپ ، ایند  رذگدوز  روما  هب  مدرم  هک  هاگنآ  دندش  ایند  هدـنیآ  مرگرـس  و  دـنتخود ، مشچ  نآ  رهاظ  هب  مدرم 

، ایند زا  ار  ناتـسرپایند  يدـنمرهب  و  دـنتفگ ، كرت  درک ، یم  كرت  يدوز  هب  ار  نانآ  هک  هچ  نآ  و  دنتـشک ، دروآ ، یم  رد  ياپ  زا  ار  ناـنآ 
ناتسرپایند هچ  نآ  اب  و  دندیزرو ، ینمشد  دندرک ، یتشآ  مدرم  هچ  نآ  اب  دنتسناد . رذگدوز  ایند  هب  ار  نانآ  یبای  تسد  و  دندرمـش ، راوخ 

تساجرباپ و نانآ  هلیـسو  هب  نآرق  دنهاگآ ، ادخ  باتک  هب  نانآ  و  دوش ، یم  هتخانـش  نانآ  هلیـسو  هب  نآرق  دـندرک ، یتشآ  دـندش  نمـشد 
. دـنرادن ساره  دنـسرت  یم  هک  ار  هچ  نآ  زا  شیب  و  دـنزود ، یمن  مشچ  دـنراودیما  هچ  نآ  زا  رتـالاب  هب  دنراوتـسا ، ادـخ  باـتک  هـب  ناـنآ 

*****

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
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