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هداس يا  هلوح  اب  35ششوپ 

سابل رد  36یگداس 

36ییافکدوخ

یگدنز روما  رد  36ییافکدوخ 
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یلع ماما  تعاجش  ياه  40هولج 

دننامه یب  40يرادمچرپ 

ریذپان یگتسخ  عفادم  40اهنت 

شیرق نامرهق  هدننکش  41مهرد 

ربیخ َِرد  44هدننک 

رفک كرش و  نارس  هدننک  47دوبان 

یلع ماما  یعامتجا  47قالخا 

یعامتجا 47تلادع 

یعامتجا راتفر  رد  47تلادع 

اه ناسنا  تّیصخش  هب  47مارتحا 

ناگدایپ زا  نتساوخ  48رذع 
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[1] یّمِذ رفسمه  ّقح  60تیاعر 

ندش مگ  61لکشم 
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لّوا هفیلخ  اب  ندرکن  63تعیب 
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لّوا هفیلخ  زا  كدف  66هبلاطم 

كََدف نتفرگ  يارب  راصنا  رجاهم و  زا  ندیبلط  67يرای 

یمالسا روشک  ّمهم  لئاسم  رد  67تلاخد 
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روشک یسایس  تالکشم  هب  67خساپ 

نایمور اب  دربن  يارب  یلع  ماما  اب  67تروشم 

ناریا روشک  يراج  روما  رد  یلع  ماما  اب  67تروشم 
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ناریا حتف  يارب  68تروشم 
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[1] ناوناب یعامتجا  طباور  72لمعلاروتسد 
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نیقّتملا 75ءامیس 
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نیقّتملا 76راهن 

نیقّتملا 77تامالع 

ناکاپ 78تلاسر 

ناتسود تاهابتشا  اب  دروخرب  78شور 
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یمالسا قالخا  و  (ع ) یلع ماما 

باتک تاصخشم 

هـسسوم مق : رـشن : تاصخـشم  . 1380 یتـشد ،1330 -  دــمحم  فـلوم  یمالــسا /  قـالخا  و  ع )  ) یلع ماـما  روآدــیدپ : ماــن  ناوـنع و 
.1 ج ] [ ؛ مالـسلاهیلع یلع  ماـما  يراـتفر  ياـهوگلا  تسورف : 368 ص . يرهاظ : تاصخـشم  . 1379( ع ،  ) نینموملاریما یتاـقیقحتیگنهرف 
: تشاددای : 978-964-6422-21-6 موس پاچ  لاـیر : 30000 مود ؛) پاـچ   ) لاـیر 12000 7-21-6422-964 ؛ : لایر 12000 کـباش :
: عوضوم سیوـنریز . تروـصهب  نینچمه  368 ؛ [ - 333 . ] ص هماـنباتک : تشادداـی : . 1388 موس : پاـچ  تشادداـی : . 1380 مود : پاـچ 

 - ترجه زا  لبق   23 لوا ، ماما  ( ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : لـیاضف  . 40ق --   - ترجه  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ( ع ،) بلاطیبا نبیلع 
یسانشباتک هرامش   297/951 ییوید : يدنب  هدر   1379 7 فلا BP37/4/د5 هرگنک : يدنب  هدر  یمالـسا  قالخا  عوضوم : قالخا  . 40ق -- 

م5439-79 یلم :

زاغآرس

هراشا

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 
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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 

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 

شیف نارازه  نونکاـت  تسا ***** . مزـال  یـساسأ  رّکذـت  دـنچ  هب  هّجوـت  اـجنیا  رد  دـماجنایب . مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  رگید  يراـتفر »
جهن ، 175  / هبطخ 6 تسا . هدمآ  مهارف  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  نوماریپ  باتک  دلج ، رازه  کی  رد  ناونع  دودح 700  زا  یتاقیقحت 

. ۀَّنَْجلا ِیف  ُُهتَعیِش  َو  اذه  : لاق و  (ع ) ٍِّیلَع یِلا  (ص ) هَّللا َلوُسَر  َرَظَن  س :)  ) همطاف تلاق  ةّدوملا ص 40 ، عیبانی  فلؤم . سرهفملا  مجعم  هغالبلا 

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  يدُربراک  رظن  زا  درادـن 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 
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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 ،
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 

یعامتجا مظن  رد  قالخا  شقن 

اه شزرا  هعماج و  لماکت 

و تسین ، نکمم  یقالخا  ياهشزرا  نودب  لامک  هار  ندومیپ  اریز  دراد ، گنتاگنت  طابترا  یقالخا  ياهـشزرا  هب  اه  تّلم  طوقـس  ای  لماکت 
راچد ینورد  يزاسزاب  کی  رد  و  دندرگ ، لّوحتم  نازاس  هدنیآ  هکنآ  یب  یـسایس ، یعامتجا ، فرگـش  تّالوحت  شیادیپ  و  يزاس ، هدنیآ 

هب درک و  يرپس  دوش  یمن  قالخا  نشور  هراومه  غارچ  نودـب  ار  حالف ، حالـص و  هار  تشاد . دـهاوخن  ناکما  دـنوش ، یقـالخا  تّـالوحت 
نوگرگد ار  ناهج  ناج و  دندیـسر ، لامک  هّلق  جوا  هب  و  دـندیدرگ ، زوریپ  ییاه  تّلم  ای  یناسنا  رگا  تفای . تسد  لـماکت  یئاـهن  لـحارم 

اب دوب . قالخا  ياهشزرا  هیاس  رد  اه ، تّیقفوم  اهزاورپ ، اه ، تفرـشیپ  نآ  همه  دندز . هنادواج  گنر  ار  دوخ  يدازآ  لالقتـسا و  و  دندرک ،
قّقحت ار  یعامتجا  مظن  مه  دنتـسناوت  تمالـس ، تقادـص و  اب  راکیپ ، داهج و  اب  لباقتم ، مارتحا  يراداـفو و  اـب  يرگ ، راـثیا  یئوگتـسار و 

َنیِقَّتُْملا َّنَأ  ِهَّللا  َداَبِع  اوُمَلْعاَو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـبای . رارقتـسا  ناـسنا  هعماـج  رد  یـسایس  مظن  مه  دنـشخب و 
اَم ِلَْضفَِأب  اَْینُّدـلا  اُونَکَـس  ْمِِهتَرِخآ ؛ ِیف  اَْینُّدـلا  َلْهَأ  اوُکِراَُشی  َْملَو  ْمُهاَْـینُد ، ِیف  اَْینُّدـلا  َلـْهَأ  اوُکَراَـشَف  ِةَرِخآـْلا ، ِلِـجآَو  اَْینُّدـلا  ِلِـجاَِعب  اُوبَهَذ 

اَْهنَع اُوبَلَْقنا  َُّمث  َنوُرِّبَکَتُْملا . ُةَِرباَبَْجلا  ُهَذَـخَأ  اَم  اَْهنِم  اوُذَـخَأَو  َنُوفَْرتُْملا ، ِِهب  َیِظَح  اَِمب  اَْینُّدـلا  َنِم  اوُظَحَف  ْتَلِکُأ ، اَم  ِلَْـضفَِأب  اَـهُولَکَأَو  ْتَنِکُس ،
ُصُْقنَی َالَو  ٌةَوْعَد ، ْمَُهل  ُّدَُرت  َال  ْمِِهتَرِخآ . ِیف  ًادَغ  ِهَّللا  ُناَریِج  ْمُهَّنَأ  اُونَّقَیَتَو  ْمُهاَْینُد ، ِیف  اَْینُّدلا  ِدـْهُز  َةَّذـَل  اُوباَصَأ  ِحـِباَّرلا . ِرَْجتَْملاَو  ِغِّلَبُْملا ؛ ِداَّزلِاب 

اب دنتفرگ ، ار  هنادواج  ترخآ  دنتشذگ و  تمالس  هب  رذگدوز  يایند  زا  ناراکزیهرپ  ادخ ، ناگدنب  يا  دیشاب ، هاگآ  . ) ٍةََّذل ْنِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل 
تنوکـس ایند  ياه  هناخ  نیرتهب  رد  ناراکزیهرپ  دندرکن ، تکرـش  اهنآ  ترخآ  رد  ایند  مدرم  اّما  دنتـشگ ، کیرـش  ناش  ایند  رد  ایند  مدرم 

هنوگنآ دنتفرگ  هرهب  ایند  زا  و  دندوب ، هدیشچ  ناراد  ایند  هک  دندیـشچ  ار  ییاهتّذل  نامه  و  دندروخ ، ار  ایند  ياهکاروخ  نیرتهب  و  دندرک ،
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، دنتفاتـش ترخآ  يوس  هب  دوس ، ُرپ  یتراجت  و  ناوارف ، هشوت  داز و  اب  ناهج  نیا  زا  سپـس  دـندوب . دـنمرهب  اـیند  نارّبکتم  ناـشک و  رـس  هک 
تـساوخرد هچره  هک  یهاگیاج  دنیادخ ، ناگیاسمه  زا  تمایق  زور  رد  دنتـشاد  نیقی  و  دندیـشچ ، ار  ایند  مارح  كرت  رد  ییاسراپ  تّذـل 

هب همان  نیا  كرادم  دانـسا و  هغالبلا ، جـهن  هماـن 16/27  (. ***** 1 .() دراد رارق  ناـشرایتخا  رد  یتّذـل  هنوگره  و  دوش ، یم  هداد  دـننک ،
هبعش نبا  لوقعلا ص 176 و 177 : فحت  - 2 يرجه ) يافوتم 283   ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ص 235 و 249 : باتک  - 1 تسا : ریز  حرش 

یسوط خیش  یلامأ ص 24 : باـتک  - 4 يرجه ) يافوتم 413   ) دیفم خیـش  سلاجملا ص 137 : باـتک  - 3 يرجه ) يافوتم 380   ) ینارح
يافوتم  ) مارو خیش  مارو ص 62 و 489 : هعومجم  - 6 يرجه ) يافوتم 553   ) يربط یفطصملا ص 52 : ةراشب  - 5 يرجه ) يافوتم 460  )

ياـفوتم 310  ) يربط ص 3246 : يربط ج 6  خـیرات  توفـص 8 - یکز  دمحا  ص 487 : برعلا ج 1  لــئاسر  ةرهمج  - 7 يرجه )  605
يافوتم  ) یسلجم موحرم  راونالا ج 2 ص 110 : راحب  - 10 يرجه ) يافوتم 413   ) دیفم خیش  یلامأ ص 152 و 153 : باتک  - 9 يرجه )
موحرم یناپمک : راونالا ج 8 ص 286 و 324  راحب  - 12 يرجه ) يافوتم 965   ) یناث دیهش  راحب :) لقنب   ) دیرملا ۀینم  - 11 يرجه )  1110

راونالا ج 80 ص 23: راحب  - 14 يرجه ) ياـفوتم 771   ) یملید موحرم  بولقلا ص 108 : داـشرا  - 13 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم
مکحلا ج ررغ  - 16 يرجه ) يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  مکحلا ج 3 ص 47 و 60 : ررغ  - 15 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم 

(. يرجه يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  2 ص 91 و 282 و 283 و388 و 589 :

يرشب عماوج  طوقس  اه و  شزرا  دض 

دـض تفای ، هار  اهنآ  رد  یقالخا  ياهیرامیب  اه و  یتشز  عاونا  دندش ، هدیـشک  فارحنا  هب  دـندش ، هدولآ  ییاه ، تّلم  ای  یتّلم  هک  هاگ  ره  و 
ِیَنبَو َلیِعاَمْسِإ  َِدلَو  ِلاَِحب  اوُِربَتْعاَف  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دندرک . طوقس  هدیدرگ  تسُس  تفرگ ، قنور  ناشاهعماج  رد  اهـشزرا 
َِیلاََیل ْمِِهقُّرَفَتَو ، ْمِِهتُّتَـشَت  َلاَح  ِیف  ْمُهَْرمَأ  اُولَّمََأت  ِلاَْثمَْألا ! َهاَِبتْـشا  َبَْرقَأَو  ِلاَوْحَْألا ، َلاَدـِتْعا  َّدَـشَأ  اَـمَف  ُماَـلَّسلا . ُمِْهیَلَع  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنبَو  َقاَحْـسِإ 

، ِحـیِّرلا ِیفاَهَمَو  ِحـْیَّشلا ، ِِتباَنَم  َیلِإ  اَْینُّدـلا ، ِةَرْـضُخَو  ِقاَرِْعلا ، ِرَْحبَو  ِقاَفْآلا ، ِفیِر  ْنَع  ْمُهَنوُزاَتْحَی  ْمَُهل ، ًاـبَابْرَأ  ُةَرِـصاَیَْقلاَو  ُةَرِـساَکَْألا  َِتناَـک 
َالَو اَِهب ، َنوُمِـصَتْعَی  ٍةَوْعَد  ِحاَنَج  َیلِإ  َنوُوْأَی  َال  ًاراَرَق ، ْمَُهبَدْـجَأَو  ًاراَد ، ِمَمُْألا  َّلَذَأ  ٍَربَوَو ، ٍَربَد  َناَوْخِإ  َنیِکاَسَم  ًۀـَلاَع  ْمُهوُکَرَتَف  ِشاَعَْملا ، ِدَـکَنَو 

یگدنز تالاح  زا  ٍلْهَج ! ِقاَبْطَأَو  ٍلْزَأ ، ِءاََلب  ِیف  ٌۀَقِّرَفَتُم ؛ ُةَْرثَْکلاَو  ٌۀَِفلَتُْخم ، يِْدیَْألاَو  ٌَۀبِرَطْـضُم ، ُلاَوْحَْألاَف  اَهِّزِع . یَلَع  َنوُدِمَتْعَی  ٍۀَْـفلُأ  ِّلِظ  َیلِإ 
ردـقچ یتسار  دـیریگ ، تربع  داب ) نانآ  رب  دورد  هک  « ) بوقعی  » لییارـسا نادـنزرف  ربمایپ ، قاحـسا  نادـنزرف  و  ربمایپ ، لیعامـسا  نادـنزرف 

هدنکارپ ادـج و  مه  زا  هک  يراگزور  اهنآ  تالاوحا  رد  تسا . دـننامه  رگیدـکی  اب  ناشراتفر  تافـص و  رد  و  ناسکی ، مه  اب  اهتّلم  تالاح 
ياه هرانک  زا  دابآ ، ياهنیمزرـس  زا  ار  اهنآ  و  دـندرک ، یم  تموکح  نانآ  رب  رـصیق  يرـسک و  ناهاشداپ  هک  ینامز  دـینک ، هشیدـنا  دـندوب 

نیمزرـس و  اهداب ، شزو  لحم  فلع ، بآ و  یب  و  هایگ ، مک  ياه  ارحـص  هب  و  دندرک ، رود  مّرخ  زبسرـس و  ياهطیحم  زا  و  تارف ، هلجد و 
هناخ دنتخاس ، نارتش  نیشن  مه  ریقف ، نیکسم و  بسانمان ، ياه  ناکم  رد  ار  نانآ  دندرک ، دیعبت  دوب  لکـشم  اهاجنآ  رد  یگدنز  هک  ییاه 

دنروآ و يور  نآ  هب  هک  تشاد  دوجو  یّقح  توعد  هن  دوب ، اهنابایب  نیرت  کشخ  ناشیگدنز  نیمزرس  و  اه ، تّلم  هناخ  نیرت  تسپ  ناشاه 
تّیعمج و  هدنکارپ ، اهنآ  تردق  و  نوگرگد ، اهنآ  تالاح  دننک ، یگدنز  نآ  تّزع  رد  هک  تشاد  دوجو  یتفلأ  هیاس  هن  و  دنوش ، هدـنهانپ 

، دندرک یم  شتسرپ  ار  اه  تب  و  روگ ، هب  هدنز  ار  نارتخد  دندوب ، هتفر  ورف  ریگارف  یتلاهج  رد  و  تخـس ، ییالب  رد  دوب ، قّرفتم  ناشهوبنا 
لالقتسا و هار  ندومیپ  لاح  رد  هک  یتّلم  نیاربانب ، (. 1 .) دوب هتفای  جاور  ناشنایم  رد  یپایپ  ياه  يرگتراغ  و  نادـنواشیوخ ، اب  هطبار  عطق  و 

نآ ندومن  نک  هشیر  رد  شالت  مامت  اب  و  دشاب ، نارگن  اهـشزرا  دض  قنور  دشر و  زا  و  هتـشاد ، مزال  هّجوت  اه  شزرا  هب  دـیاب ، تسا  لامک 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  طوقس  نیزاغآ  ياه  مدق  اهشزرا ، دض  اه و  شزرا  هب  تبـسن  ندوب  توافت  یب  هک  اریز  درامگ . تّمه 

ِیل َلاَق  ْدََـقلَو  ِِّیبَّنلا . ُّوُدَـعَو  ِِّیبَّنلا ، ُِّیلَوَو  يَدَّرلا ، ُماَمِإَو  يَدُْـهلا  ُماَمِإ  َءاَوَس ، َال  ُهَّنِإَـف  دومرف : دـساف  حـلاص و  ناربهر  هب  تبـسن  هنوگ  رادـشه 
ُهَّللا ُهُعَمْقَیَف  ُكِرْـشُْملا  اَّمَأَو  ِِهناَمیِِإب ، ُهَّللا  ُهُعَنْمَیَف  ُنِمْؤُْملا  اَّمَأ  ًاکِرْـشُم ؛ اـَلَو  ًاـنِمُْؤم  ِیتَّمُأ  یَلَع  ُفاَـخَأ  اـَل  یِّنِإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
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یهارمگ رادمامز  و  رگتیادـه ، ماما  َنوُرِْکُنت .» اَم  ُلَعْفَیَو  َنُوفِْرعَت ، اَم  ُلوُقَی  ِناَسِّللا ، ِِملاَع  ِناَنَْجلا ، ِِقفاَنُم  َّلُک  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِکلَو  ِهِکْرِِـشب .
هب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنتسین ، ربارب  شنانمـشد  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ناتـسود  هکنانچ  دوب ، دنهاوخن  يواسم  هاگچیه 

تهج هب  دنوادخ  ار  كرشم  و  هتـشادزاب ، شنامیا  ار  نمؤم  اریز  مرادن ، یـساره  كرـشم  زا  هن  نمؤم و  زا  هن  مالـسا ، تّما  رب  : » دومرف نم 
شراتفر دنـسپلد و  شراتفگ  دراد ، هناملاع  ینابز  و  هرهچ ، ود  ینورد  هک  مسرت  یم  یقفانم  درم  زا  امـش  رب  نم  دزاس ، یم  دوبان  وا  كرش 

نیقیلا ص باتک  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانـسا و  هغالبلا ، جـهن  هـبطخ 93/192  (. ***** 2 «) تسا دنـسپان  تشز و 
ياـفوتم 328  ) ینیلک موحرم  ص 219 : ج 1  و 168 /  ص 198  یفاـک ج 4  عورف  - 2 يرجه ) يافوتم 664   ) سوواـط نب  دیـس  : 196

يافوتم  ) يرشخمز راربالا ص 113 ج 1 : عیبر  - 4 يرجه ) يافوتم 380   ) قودص خیش  هیقفلا ج 1 ص 152 : هرـضحیال  نم  - 3 يرجه )
موحرم ص 214 : ج 60  و  ص 141  راونالا ج 13  راـحب  - 6 يرجه ) يافوتم 450   ) يدرواـم ةوـبنلا ص 97 : مـالعا  - 5 يرجه )  538

هغالبلا ص جهن  یطخ  هخسن  - 8 يرجه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 206 : جاهنم  - 7 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم
يافوتم 569  ) یقهیب ةوبنلا : لئالد  يرجه 10 - لاس 499  بدؤم  نبا  هتشون  هغالبلا ص 216 : جهن  یطخ  هخسن  لاس 421 9 - هتشون  : 180

يافوتم  ) قودص خیش  ص 655 و 500 : ثیدح 171 /  لاصخ ج 1 ص 163  باتک  راسی 12 - نبا  يزاغملاو : ةریسلا  باتک  - 11 يرجه )
راونالا ج 63 ص 214 و راحب  - 14 يرجه ) يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  مکحلا ج 1 ص 294 و ج 2 ص 110 : ررغ  - 13 يرجه )  380
يافوتم 588  ) يدـمآ موحرم  مـکحلا ج 4 ص 435 و 438 و 477 : ررغ  - 15 يرجه ) يافوتم 1110   ) یـسلجم موحرم  ج 13ص 141 :
مکحلا ج 6 ص 276 ررغ  - 17 يرجه ) يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  مکحلا ج 3 ص 20 و 39 و 300 و311 و 373 : ررغ  - 16 يرجه )
-19 يرجه ) يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  مکحلا ج 2 ص 262 و 343 : ررغ  - 18 يرجه ) يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  و 279 و 431 :
( يرجه يافوتم 413   ) دیفم خیش  داشرا ج 1 ص 315 : - 20 يرجه ) يافوتم 588   ) يدـمآ موحرم  ص 119 و 156 : مـکحلا ج 5  ررغ 
يافوتم 588  ) یسربط موحرم  جاجتحا ج 1 ص 141 : - 22 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 14 ص 477 : راحب  - 21

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 16/27  يرجه .)

اه شزرا  قّقحت  رد  تلادع  شقن 

تبسن ار  یقالخا  ياهشزرا  دنک و  یم  هراشا  يراتفر  تلادع  هب  نآ  یشزرا  داعبا  مامت  رد  یسایس  مظن  یعامتجا و  مظن  قّقحت  يارب  سپس 
ْطُْسباَو َکَِبناَج ، ْمَُهل  ِْنلَأَو  َکَحاَنَج ، ْمَُهل  ْضِفْخاَف  دراد : یم  نایب  هنوگنیا  رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  باطخ  یمالسا  هعماج  یلاع  ّتیریدم  هب 

َهَّللا َّنِإَف  ْمِْهیَلَع ، َِکلْدَـع  ْنِم  ُءاَفَعُّضلا  َسَْأیَی  َالَو  ْمَُهل ، َکـِْفیَح  ِیف  ُءاَـمَظُْعلا  َعَمْطَی  اـَل  یَّتَح  ِةَرْظَّنلاَو ، ِۀَـظْحَّللا  ِیف  ْمُهَْنَیب  ِسآَو  َکَـهْجَو ، ْمَُهل 
اب ُمَرْکَأ . َوُهَف  ُفْعَی  ْنِإَو  ُمَلْظَأ ، ُْمْتنَأَف  ْبِّذَُـعی  ْنِإَف  ِةَرُوتْـسَْملاَو ، ِةَرِهاَّظلاَو  ِةَرِیبَْکلاَو ، ْمُِکلاَمْعَأ  ْنِم  ِةَریِغَّصلا  ِنَع  ِهِداَبِع  َرَـشْعَم  ْمُُکِلئاَُـسی  َیلاَـعَت 

يواست هب  مدرم  هب  ندـش  هریخ  هاگن و  مین  رد  و  تیاههاگن ، رد  شاب ، نادـنخ  ور و  هداـشگ  شاـب ، ناـبرهم  وخ و  مرن  شاـب ، نتورف  مدرم 
لامعا هرابرد  ناگدنب  امش  زا  دنوادخ  اریز  دندرگن ، سویأم  وت  تلادع  رد  اهناوتان  و  دننکن ، عمط  وت  يراکمتس  رد  ناگرزب  ات  نک ، راتفر 

يراوگرزب زا  دشخبب  رگا  و  دیراد ، ار  نآ  زا  شیب  قاقحتـسا  امـش  دهد  رفیک  رگا  دنک ، یم  شـسرپ  ناهنپ  راکـشآ و  گرزب ، کچوک و 
، دریگ رارق  دوخ  یشزرا  هاگیاج  رد  یسک  ره  هک  دوش  یم  حرطم  تهج  نادب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهدومنهر  تارّکذت و  (. 1 .) تسوا

اهزغم اه و  لد  هدنهد  تهج  اهناسنا و  ربهار  هراومه  یقالخا  ياهشزرا  و  دنکن ، ادیپ  جاور  یمالسا  هعماج  رد  اهـشزرا  دض  و  دوش ، نییبت 
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 16/27  دشاب ***** .

یسایس یعامتجا ، مظن  اب  قالخا  طابترا 

يرگ راثیا  رگداهج و  ناربهر  و  ینامسآ ، كاپ  ناربمایپ  تّیرشب و  ناحلـصم  شالت  لصاح  هک  تسا  یگنـسنارگ  دنمـشزرا و  هژاو  مظن ،
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دیدـپ باسح  مظن و  وترپ  رد  اه  هدـیدپ  همه  تسا  هتفای  ناـمزاس  هماـنرب  باـسح و  مظن و  وترپ  رد  یهلا  نسحا  ماـظن  نوچ  تسا . يرـشب 
سابل مظن  اب  همه  همه و  نیمز ، و  هراّیس ، هراتـس و  اهدرایلیم  و  اه ، هموظنم  و  اهناشکهک ، دنا . هدنام  یقاب  دنمنوناق  و  دندش ، ریثکت  دندمآ ،
اهعَفَر ءامّـسلاَو  دیامرف : یم  میرک  نآرق  هک  تسا  هتفرگ  ناماس  نانآ  یگدنز  موادـت  تایح و  مظن ، وترپ  رد  نونکا  مه  دندیـشوپ و  دوجو 

تارک و و  دراد ، موادـت  تاـیح  نوـنکا  مه  رگا  (. 1 (.) تفای رارقتـسا  اهنآ  رد  مظن  هاگنآ  دـندش و  هتـشارفارب  اه  نامـسآ  . ) نازیملا عَضوو 
بورغ عولط و  رد  يرگباسح  باسح و  و  تسا ، حرطم  يا  هدـنیآ  لاح و  و  دراد ، انعم  یگدـنز  دـنتکرح و  ریـس و  رد  دـنمنوناق  تاراّیس 
تـسا یگـشیمه  هنادواج و  مظن  و  رادـفده ، مظن  یناهیک ، مظن  یناهج ، مظن  یمومع ، مظن  تکرب  هب  همه  همه و  دـبای ، یم  قّقحت  ناراتس 

ناشکهک رد  مظن  رگا  دنیآ . یم  دیدپ  نیمز  مّظنم  تکرح  رد  اه  هدیدپ  و  دپت ، یم  اوه ، راشف  رد  مظن  اوه و  رد  مظن  دوجو  اب  اه  بلق  هک 
اوه راـشف  رد  یمظن  یب  و  نیمز ، تکرح  یمظن  یب  رد  رگید  و  تشاد ، دـهاوخن  دوـجو  نیمز  هموّـظنم و  رد  یمظن  رگید  درادرب ، هشدـخ 

: هک دیامرف  یم  هراشا  یناهیک  مظن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تشاد . دهاوخن  دوجو  زین  یتایح  و  دیپت ، دـهاوخن  زین  یبلق 
، ِهِْقلَخ ِلاَمْعَِأب  َنیِدِـعاَّصلاَو  ِهِْرمَِأب ، َنیِِطباَْهِلل  َلَّلَذَو  اَهِجاَوْزَأ ، َْنَیبَو  اَـهَْنَیب  َجَّشَوَو  اَـهِجاَرِْفنا  َعوُدُـص  َمَحاـَلَو  اَـهِجَُرف ، ِتاَوَهَر  ٍقِیْلعَت  اَِـلب  َمَظَنَو 

ِبُهُّشلا َنِم  ًادَـصَر  َماَقَأَو  اَِهباَْوبَأ ، َِتماَوَص  ِقاَِـتتْرِالا  َدـَْعب  َقَتَفَو  اَهِجاَرْـشَأ ، يَرُع  ْتَمَحَْتلاَـف  ٌناَـخُد ، َیِه  ْذِإ  َدـَْعب  اَـهاَداَنَو  اَـهِجاَْرعِم ، َۀـَنوُزُح 
، اَهِراَهَِنل ًةَرِْصبُم  ًۀَیآ  اَهَـسْمَش  َلَعَجَو  ِهِْرمَِأل . ًۀَِملْـسَتْسُم  َفِقَت  ْنَأ  اَهَرَمَأَو  ِهِْدیَِأب ، ِءاَوَْهلا  ِقْرَخ  ِیف  َروُمَت  ْنَأ  ْنِم  اَهَکَْـسمَأَو  اَِهباَِقن ، یَلَع  ِِبقاَوَّثلا 

ُدَدَع َمَْلُعِیلَو  اَمِِهب ، ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  َْنَیب  َزِّیَمُیِل  اَمِهِجَرَد ، ِجِراَدَم  ِیف  اَمُهَْریَس  َرَّدَقَو  اَمُهاَرْجَم ، ِِلقاَنَم  ِیف  اَمُهاَرْجَأَو  اَِهْلَیل ، ْنِم  ًةَّوُحْمَم  ًۀَیآ  اَهَرَمَقَو 
ِعْمَّسلا ِیقِرَتْسُم  یمَرَو  اَِهبِکاَوَک ، ِحـِیباَصَمَو  اَهِّیِراَرَد  ِتاَّیِفَخ  ْنِم  اَهَتَنیِز ، اَِهب  َطاَنَو  اَهَکَلَف ، اَهِّوَج  ِیف  َقَّلَع  َُّمث  اَمِهِریِداَقَِمب ، ُباَـسِْحلاَو  َنِینِّسلا 

زاب و ياضف  اَهِدوُعُـسَو . اَهِـسوُُحنَو  اَهِدوُعُـصَو ، اَهِطُوبُهَو  اَهِِرئاَس ، ِریِـسَمَو  اَِهِتباَث ، ِتاَبَث  ْنِم  اَهِریِخْـسَت  ِلَـالْذَأ  یَلَع  اَـهاَرْجَأَو  اَِهبُهُـش ، ِِبقاَوَِثب 
کی ره  و  دروآ ، مه  هب  ار  نآ  ياهفاکش  و  دیشخب ، ماظن  دنک ، هیکت  يزیچ  هب  هکنیا  نودب  ار  اهنامسآ  عیسو  ياه  هلصاف  يدنلب و  یتسپ و 

هب ار  وا  نامرف  هک  یناگتشرف  رب  درک ، ناسآ  ار  نتساخرب  ندمآ و  دورف  يراوشد  و  داد ، دنویپ  دوب  تفج  تشاد و  بسانت  هک  هچ  نآ  اب  ار 
ار نآ  ياه  هطبار  سپ  داد ، نامرف  نآ  هب  دوب  راخب  دود و  تروص  هب  نامـسآ  هک  یلاح  رد  دـنرب . الاب  ار  ناگدـنب  لاـمعا  اـی  دـنناسر  قلخ 

ياه باهش  زا  ینابهگن  نامسآ ، زا  یفاکـش  یهار و  ره  رب  و  تخادنا ، هلـصاف  اهنآ  نیب  دومن و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  سپـس  تخاس ، رارقرب 
دنـشاب و میلـست  شنامرف  ربارب  ات  دومرف  روتـسد  و  تشادـهگن ، اضف  رد  نوزوم  ان  تکرح  زا  ار  اهنآ  تردـق  تسد  اـب  و  تشاـمگ ، نشور 
هب شیوخ  تکرح  ریسم  رد  ار  ود  نآ  و  داد ، رارق  اه  بش  یکیرات  يارب  گنرمک  يرون  اب  ار ، هام  و  زور ، شخب  ینـشور  هناشن  ار  باتفآ 

، دشاب توافت  زور  بش و  نیب  هک  دننک  تکرح  هدش  نییعت  تاجرد  رد  ات  دومن  يریگ  هزادنا  قیقد  ار  ود  نآ  تکرح  و  دروآرد ، تکرح 
ار نآ  کلف  نامسآ  ره  ياضف  رد  سپ  دشاب ، نکمم  نامز  يریگ  هزادنا  و  اهلاس ، هرامـش  اه  نآ  دمآ  تفر و  اب  و  دوش ، صیخـشت  لباق  و 

باهش اب  دنبای ، رد  هنادزد  ار  اهنامسآ  رارسا  دنتساوخ  هک  ار  نانآ  و  تسارایب ، هدنشخرد  ناگراتس  هدنبات و  ياهرهوگ  زا  یتنیز  و  دیرفآ ،
هدـننک و نارگن  و  هدـنور ، الاب  هدـنیآ و  دورف  رارق ، یب  هدـندرگ و  و  راوتـسا ، تباث و  زا  ناگراتـس  یمامت  و  درک ، ناراب  ریت  نازوس  ياـه 

یقالخا يونعم و  لماکت  تشاد . دهاوخن  یجراخ  ناکما  مظن  نودب  لماکت  تایح و  سپ  (. 2 .) دومرف دوخ  رماوا  میلست  ار ، نیرفآ  يداش 
ندومیپ دبای ، ناماس  نوناق  باسح و  مظن و  وترپ  رد  ناسنا  یگدنز  رگا  دراد ، ار  یتشونرس  نینچ  زین  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ناسنا 

میرک نآرق  دوب . دهاوخ  راکنا  لباقریغ  ترورـض  کی  اهناسنا  یگدـنز  رد  یـسایس  یعامتجا و  مظن  رارقتـسا  هک  تسا  نکمم  لماکت  هار 
ار اهنامـسآ   ) نازیملا یف  اوغطت  ّالَا  نازیملا . عضوو  اهعفَر  ءامّـسلاَو  هک : دـیامرف  یم  حرطم  ناهج  یمومع  مظن  اـب  هطبار  رد  ار  تقیقح  نیا 

ناسنا لماکت  ینعی  دینکن .) زواجت  لدع ، نازیم و  رد  دیشاب و  مّظنم  زین  اهناسنا  امش  ات  میدروآ ، دیدپ  اهنآ  یمامت  رد  ار  مظن  میتشارفارب و 
يزیچ ره  نتفرگ  رارق  ینعی  لدع  مظن و  تسا . گنهامه  لدع  هژاو  اب  مظن  هژاو  تشاد  دـهاوخن  ناکما  لدـع ، مظن و  هیاس  رد  زج  زین  اه 

وأ لدـعلا ، لضفأ : امهیأ  مالـسلا : هیلع  لئـس  و  دومرف : لقاع  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دوخ  یـشزرا  هاـگیاج  رد 
ُلْدَْعلاَف ٌّصاَخ ، ٌضِراَع  ُدوُْجلاَو  ٌّماَع ، ٌِسئاَس  ُلْدَْعلاَو  اَِهتَهِج ، ْنِم  اَهُجِرُْخی  ُدوُْجلاَو  اَهَعِضاَوَم ، َرُومُْألا  ُعَضَی  ُلْدَْعلا  مالـسلا : هیلع  َلاَقف  دوجلا ؟
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ياج رد  ار  يزیچره  تلادع  دومرف ): تسا ، رترب  کی  مادک  شـشخب ، ای  لدع  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  . ) اَمُُهلَْـضفَأَو اَمُُهفَرْـشَأ 
هورگ ششخب  هک  یلاح  رد  تسا ، مدرم  یمومع  ریبدت  تلادع  دزاس ، یم  جراخ  دوخ  ياج  زا  ار  نآ  ششخب  هک  یلاح  رد  دهن ، یم  دوخ 

رد یـسک  ره  هک  تسا . هعماج  دارفا  ندش  دـنمنوناق  لدـع ، مظن و  رگا  (. 3) تسا رترب  رت و  فیرـش  تلادع  سپ  تسا ، لماش  ار  یّـصاخ 
ياه هاگ  هیکت  هب  جاتحم  هعماج  یـسایس  یعامتجا ، مظن  هک  تساجنیا  دوش . هرادا  نازیم  باسح و  اب  زیچ  همه  دریگ و  رارق  دوخ  هاـگیاج 

هدروآ دیدپ  دنناوت  یم  ار  یمومع  لدع  مظن و  و  دنراد ؟ تلاخد  مظن  شیادـیپ  رد  یلماوع  هچ  هک  دـید  دـیاب  تسا . راوتـسا  مکحتـسم و 
دهاوخن قّقحت  لدع  مظن و  یقالخا ، ياهـشزرا  نودب  هک  ددرگ . یم  نشور  یقالخا  ياه  شزرا  یعقاو  هاگیاج  اجنیا  رد  دنـشخب ؟ موادت 

نیریـش هرمث  یعامتجا  تلادع  هک  تشاد  ار  لدـع  مظن و  رارقتـسا  راظتنا  ناوت  یمن  یعامتجا ، يدرف و  یگدـنز  رد  قالخا  نودـب  تفای ،
نابرهم رادافو و  دننک ، تّیلوئسم  دّهعت و  ساسحا  دنراذگب ، مارتحا  نوناق  هب  دنشاب . وگتسار  هعماج  دارفا  همه  رگا  تسا  یعامتجا  قالخا 
یسایس مظن  هاگنآ  دبای و  یم  رارقتـسا  یعامتجا  مظن  دنرادب ، مّدقم  دوخرب  ار  نارگید  دنراذگب ، مارتحا  مدرم  هعماج و  قوقح  هب  دنـشاب ،

، یعامتجا مظن  اب  یقالخا  ياهشزرا  قالخا و  طابترا  هدش  دای  ياه  ّتیعقاو  هب  هّجوت  اب  دنیشن . یم  راب  هب  یعامتجا  حیحص  یگدنز  رد  زین 
: دراذگ یم  یبایزرا  هب  ینوگانوگ  ياه  همان  اه و  هبطخ  رد  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دسر . یم  تابثا  هب  یـسایس 
َّزَع اَهَّقَح  اَْهَیلِإ  ِیلاَْولا  يَّدَأَو  ُهَّقَح ، ِیلاَْولا  َیلِإ  ُۀَّیِعَّرلا  ِتَّدَأ  اَذِإَف  ِۀَّیِعَّرلا ، ِۀَماَِقتْسِاب  اَّلِإ  ُةَالُْولا  ُُحلْصَت  َالَو  ِةَالُْولا ، ِحاَلَِصب  اَّلِإ  ُۀَّیِعَّرلا  ُُحلْصَت  ْتَْسیَلَف 

، ِۀـَلْوَّدلا ِءاََقب  ِیف  َعِمُطَو  ُناَمَّزلا ، َِکلذـِب  َحَلَـصَف  ُنَنُّسلا ، اَِهلَالْذَأ  یَلَع  ْتَرَجَو  ِلْدَْـعلا ، ُِملاَعَم  َْتلَدَـتْعاَو  ِنیِّدـلا ، ُجِـهاَنَم  ْتَماَقَو  ْمُهَْنَیب ، ُّقَْحلا 
اب زج  دـنوش  یمن  حالـصا  نارادـمامز  و  دـندرگ ، حالـصا  نارادـمامز  هک  نآ  زج  دوش  یمن  حالـصا  تّیعر  سپ  ِءاَدـْعَْألا . ُعِماَطَم  ْتَِسئَیَو 

و دـبای ، تّزع  هعماـج  نآ  رد  قح  دزادرپـب ، ار  مدرم  قـح  رادـمامز  و  دـننک ، ءادا  ار  يربـهر  قـح  مدرم  هک  هاـگنآ  و  تّیعر . يراکتـسرد 
مدرم و  دوش ، حالـصا  راگزور  سپ  ددرگ ، رادیاپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  و  رارقرب ، تلادع  ياه  هناشن  و  رادیدپ ، نید  ياههار 

حالـصا مدرم  دشاب و  مکاح  یقالخا  ياه  شزرا  رگا  سپ  (. 4 .) دوش یم  سویأم  شیاهوزرآ  رد  نمـشد  و  راودیما ، تموکح  موادـت  رد 
نیا هب  هاگنآ  و  تفای . دهاوخ  قّقحت  مه  یسایس  یعامتجا و  مظن  یقالخا ، ياهشزرا  رارقتـسا  اب  هک  دش ، دهاوخ  حالـصا  زین  هعماج  دنوش 
مظن و  دش ، دـهاوخ  هدیـشاپ  مهرد  یعامتجا  مظن  دـبای ، جاور  اهـشزرا  ّدـض  و  دریمب ، يا  هعماج  رد  قالخا  رگا  هک  دـنزادرپ  یم  تقیقح 

ْتَفَلَتْخا ِِهتَّیِعَِرب ، ِیلاَْولا  َفَحْجَأ  َْوأ  اهَِیلاو ، ُۀَّیِعَّرلا  ِتَبَلَغ  اَذِإَو  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تشاد . دهاوخن  یشزرا  هاگیاج  مه  یسایس 
ُلَلِع ْتَُرثَکَو  ُماَکْحَْألا ، ِتَلِّطُعَو  يَوَْهلِاب ، َلِمُعَف  ِنَنُّسلا ، ُّجاَحَم  ْتَکُِرتَو  ِنیِّدـلا ، ِیف  ُلاَغْدِْإلا  َُرثَکَو  ِرْوَْجلا ، ُِملاَـعَم  ْتَرَهَظَو  ُۀَِـملَْکلا ، َکـِلاَنُه 

. ِداَبِْعلا َْدنِع  ُهَناَْحبُس  ِهَّللا  ُتاَِعبَت  ُمُظْعَتَو  ُراَرْـشَْألا ، ُّزِعَتَو  ُراَْربَْألا ، ُّلِذَت  َِکلاَنُهَف  َلُِعف ! ٍلِطَاب  ِمیِظَِعل  َالَو  َلِّطُع ، ٍّقَح  ِمیِظَِعل  ُشَحْوَتُْـسی  اَلَف  ِسوُفُّنلا ،
زا هملک  تدحو  دنک ، متس  تّیعر  رب  رادمامز  ای  دنوش ، هریچ  تموکح  رب  مدرم  رگا  اّما  ِْهیَلَع . ِنُواَعَّتلا  ِنْسُحَو  َِکلذ ، ِیف  ِحُصاَنَّتلِاب  ْمُْکیَلَعَف 

، كورتم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تّنس  هدرتسگ  هار  و  ددرگ ، یم  ناوارف  نید  رد  يزاب  گنرین  و  راکشآ ، متس  ياه  هناشن  دور ، یم  نیب 
یکانرطخ لطاب  ای  دوش ، یم  شومارف  یگرزب  ّقح  هکنیا  زا  مدرم  ددرگ ، ناوارف  لد  ياهیرامیب  و  لـیطعت ، نید  ماـکحا  ناوارف ، یتسرپاوه 

رب یهلا  رفیک  و  دـنوش ، یم  دـنمتردق  نادـب  و  راوخ ، ناـکین  ناـمز  نآ  رد  سپ  دـننک ، یمن  ینارگن  ساـسحا  دـبای ، یم  جاور  هعماـج  رد 
هروس (. ***** 5 .) دییامن يراکمه  وکین  و  دینک ، تحیـصن  ار  رگیدکی  هک  تسامـش  رب  سپ  دوب ، دـهاوخ  كاندرد  گرزب و  ناگدـنب 
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یسلجم موحرم  راونالاراحب ج3 ص 257 و ج 3 ص 148 : - 10 يرجه ) يافوتم 300   ) یشایع یشایع : ریسفت  - 9 يرجه ) يافوتم 588  )
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راونالاراحب ج - 12 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالاراحب ج 4 ص 274 و ج 57 ص 115 : - 11 يرجه ) يافوتم 1110  )
ررغ - 14 يرجه ) يافوتم 588   ) يدمآ موحرم  مکحلا ج 4 ص 633 : ررغ  - 13 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  54 ص 106 :

-16 يرجه ) يافوتم 588   ) یسربط موحرم  جاجتحا ج 1 ص 200 : - 15 يرجه ) يافوتم 588   ) يدـمآ موحرم  ص 102 : ج 5  مکحلا 
(. يرجه يافوتم 413   ) دیفم خیـش  داشرا ج 1 ص 217 : - 17 يرجه ) ياـفوتم 328   ) ینیلک موحرم  و 135 : ص 90  یفاـک ج 1  لوصا 

ۀعاربلا ج 3 جاهنم  - 2 يرجه ) يافوتم 538   ) يرشخمز راربالا ج 1 ص 227 : عیبر  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانـسا و 
مکحلا ج 5 ص ررغ  يرجه 4 - لاس 421  هتشون  هغالبلا ص 338 : جهن  یطخ  هخـسن  - 3 يرجه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ص 341 :
یفاـک ج 8 ص 352: هضور   - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  ینارون  تالمج  نیا  كرادـم  دانـسا و  يرجه .) يافوتم 588   ) يدـمآ موحرم  : 84

هغالبلا جهن  یطخ  هخسن  - 3 يرجه ) يافوتم 573   ) يدنوار نبا  ۀعاربلا ج 2 ص 348 : جاهنم  - 2 يرجه ) يافوتم 328   ) ینیلک موحرم 
راونالا ج 8 ص 707 راحب  - 5 يرجه ) يافوتم 363   ) نامعن یضاق  مالسالا ج 2 ص 539 : مئاعد  يرجه 4 - لاس 421  هتشون  ص 184 :
-7 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالا ج 17 ص 93 : راحب  - 6 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  و ج 27 ص 251 :

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 10/216  يرجه .) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  جراونالا 41 ص 360 : راحب 

هعماج یسایس  یعامتجا ، مظن  لماوع 

هراشا

، اهناسنا هعماج  رد  ناوت  یمن  قالخا  نودب  هک  ّتیعقاو  نیا  ندش  نشور  و  یعامتجا ، یسایس ، مظن  رارقتـسا  اب  قالخا  دنویپ  تابثا  زا  سپ 
یبایزرا هب  ار  یعامتجا  یسایس ، مظن  موادت  شیادیپ و  لماوع  دیاب  لاح  تشاد ، یسایس  مظن  ناوت  یمن  دیـشخب و  قّقحت  ار  یعامتجا  مظن 

يرورض نآ  هب  هّجوت  هک  دیامرف  یم  هراشا  ینوگانوگ  لماوع  هب  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تشاذگ . تخانـش  و 
: دننام تسا  زاس  تشونرس  و 

قوقح تیاعر  یعامتجا و  قالخا 

، دنراذگب مارتحا  رگیدکی  قوقح  هب  مدرم  رگا  تسا  یعامتجا  قوقح  تیاعر  هعماج ، رد  یسایس  یعامتجا ، مظن  يرارقرب  لماوع  زا  یکی 
ْدَقَف ُدَْعب ، اَّمَأ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دبای  یم  قّقحت  یعامتجا  و  یـسایس ، مظن  دوش  تیاعر  هعماج  درف و  قوقح  و 

اَهُقَیْضَأَو ِفُصاَوَّتلا ، ِیف  ِءاَیْشَْألا  ُعَسْوَأ  ُّقَْحلاَف  ْمُْکیَلَع ، ِیل  يِذَّلا  ُْلثِم  ِّقَْحلا  َنِم  َّیَلَع  ْمَُکلَو  ْمُکِْرمَأ ، ِۀَیَالِِوب  ًاّقَح  ْمُْکیَلَع  ِیل  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َلَعَج 
ًاِصلاَخ َِکلذ  َناََکل  ِْهیَلَع ، َيِرْجَی  َالَو  َُهل  َيِرْجَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َناَک  َْولَو  َُهل . يَرَج  اَّلِإ  ِْهیَلَع  يِرْجَی  َالَو  ِْهیَلَع ، يَرَج  اَّلِإ  ٍدَحَِأل  يِرْجَی  َال  ِفُصاَنَّتلا ، ِیف 

ْنَأ ِداَـبِْعلا  یَلَع  ُهَّقَح  َلَـعَج  ُهَناَْحبُـس  ُهَّنِکلَو  ِِهئاَـضَق ، ُفوُرُـص  ِْهیَلَع  ْتَرَج  اَـم  ِّلُـک  ِیف  ِِهلْدَِـعلَو  ِهِداَـبِع ، یَلَع  ِِهتَرْدـُِقل  ِهِْقلَخ ، َنُود  ُهَناَْحبُـس  ِهَِّلل 
ًاقوُقُح ِِهقوُقُح  ْنِم  ُهَناَْحبُـس -  َلَـعَج -  َُّمث  ُُهلْهَأ . ِدـیِزَْملا  َنِم  َوُـه  اَِـمب  ًاـعُّسََوتَو  ُْهنِم ، ًـالُّضَفَت  ِباَوَّثلا  َۀَـفَعاَضُم  ِْهیَلَع  ْمُهَءاَزَج  َلَـعَجَو  ُهوـُعیُِطی ،

 - َضَرَْتفا اَم  ُمَظْعَأَو  ٍضْعَِبب . اَّلِإ  اَهُضَْعب  ُبَجْوَتُْسی  َالَو  ًاضَْعب ، اَهُضَْعب  ُبِجُویَو  اَهِهوُجُو ، ِیف  ُأَفاَکَتَت  اَهَلَعَجَف  ٍضَْعب ، یَلَع  ِساَّنلا  ِضْعَِبل  اَهَضَرَْتفا 
اَهَلَعَجَف ٍّلُـک ، یَلَع  ٍّلُِـکل  ُهَناَْحبُـس -  ُهَّللا -  اَهَـضَرَف  ٌۀَـضیِرَف  ِیلاَْولا ، یَلَع  ِۀَّیِعَّرلا  ُّقَحَو  ِۀَّیِعَّرلا ، یَلَع  ِیلاَْولا  ُّقَح  ِقوُقُْحلا  َکـِلت  ْنِم  ُهَناَْـحبُس - 

رارق یّقح  تموکح ، یتسرپرـس  تهج  هب  امـش  رب  نم ، يارب  ناحبـس ، دـنوادخ  راگدرورپ ! شیاتـس  زا  سپ  ْمِِهنیِدـِل . ًاّزِعَو  ْمِِهتَْفلُِأل ، ًاـماَِظن 
لمع ماگنه  هب  یلو  دننک ، شفیصوت  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتسگ  قح  سپ  تسا ، هدومرف  نییعت  یّقح  نم ، قح  دننامه  امـش  يارب  و  هداد ،

دوش ءارجا  یـسک  نایز  هب  نوچ  و  دور ، راک  هب  يزور  زین  وا  نایز  هب  ریزگان  دوشن ، رجا  یـسک  دوس  هب  رگا  قح  دراد . دـننام  یب  ییاـنگنت 
يادـخ صوصخم  نیا  دـشاب ، هتـشادن  ینایز  دوش و  ءارجا  یـسک  دوس  هب  قح  دـشاب  انب  رگا  تشاد . دـهاوخ  نایرج  زین  وا  دوس  هب  يزور 
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، تسا يراج  اهنآ  رب  شنامرف  هک  یتادوجوم  مامت  رب  وا  تلادـع  و  ناگدـنب ، رب  یهلا  تردـق  رطاخ  هب  اه ، هدـیرفآ  رگید  هن  تسا  ناـحبس 
و یگدنــشخب ، يور  زا  تـسا ، هدرک  نادـنچ  ود  ار  نآ  شاداـپ  و  هداد ، رارق  شیوـخ  تعاـطا  ناگدـنب ، رب  ار  دوـخ  قـح  دــنوادخ  نـکل 

نآ و  درک ، بجاو  مدرم  زا  یـضعب  يارب  ار  دوخ  قوقح  زا  یخرب  ناحبـس ! يادـخ  سپ  دـیامرف . اـطع  ناگدـنب  هب  هتـساوخ  هک  یـشیاشگ 
نآ دننامه  رگم  دوش  یمن  بجاو  یـسک  رب  یّقح  و  دنادرگ ، بجاو  ار  رگید  یخرب  قوقح  زا  یخرب  هک  تشاذگ ، مه  ربارب  رد  ار  قوقح 
رب ناحبس ، يادخ  هک  یبجاو  قح  تسا ، ربهر  رب  مدرم  قح  و  مدرم ، رب  ربهر  قح  قح ، نیرت  گرزب  یهلا  قوقح  نایم  رد  دهد و  ماجنا  ار 

هغالبلا جهن  ات 7   1  / هبطخ 216 (. ***** 1 .) داد رارق  نید  تّزع  و  ربهر ، ّتلم و  دنویپ  يرادیاپ  لماع  ار  نآ  و  درمش ، مزال  هورگ  ود  ره 
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم 

نآرق ياهدومنهر  یعامتجا ، قالخا 

یعامتجا و تلادع  دنریگ ، راکب  يدربراک  رظن  زا  ار  نآ  ياهدومنهر  دنـشاب و  هتـشاد  مزال  هّجوت  نآرق  ياهدومنهر  هب  هعماج  درف و  رگا 
ٍةَْرتَف ِنیِح  یَلَع  ُهَلَسْرَأ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  تفای  دهاوخ  رارقتـسا  هعماج  رد  داعبا  همه  رد  یـسایس  یعامتجا  مظن 

، ُهوُقِْطنَتْـساَف ُنآْرُْقلا  َِکلذ  ِِهب . يَدَتْقُْملا  ِروُّنلاَو  ِْهیَدَی ، َْنَیب  يِذَّلا  ِقیِدْصَِتب  ْمُهَءاَجَف  ِمَْربُْملا ؛ َنِم  ٍضاَِقْتناَو  ِمَمُْألا ، َنِم  ٍۀَعْجَه  ِلوُطَو  ِلُسُّرلا ، َنِم 
هللا یلـص  ربمایپ  دنوادخ  ْمُکَْنَیب . اَم  َمْظَنَو  ْمُِکئاَد ، َءاََودَو  یِـضاَْملا ، ِنَع  َثیِدَْـحلاَو  ِیتْأَی ، اَم  َْملِع  ِهِیف  َّنِإ  َالَأ  ُْهنَع : ْمُکُِربْخُأ  ْنَِکلَو  َقِْطنَی ، َْنلَو 
مه زا  تّیناـسنا  یتـسود و  ياـه  هتـشر  و  دـندوب ، تلفغ  باوخ  رد  اـهتّما  و  دنتـشادن ، روضح  ناربماـیپ  هک  داتـسرف  یماـگنه  ار  هلآو  هیلع 

رگتیاده يرون  اب  و  درک ، قیدصت  ار  نیشیپ  ناربمایپ  ياهباتک  هک  یلاح  رد  دمآ  قلخ  نایم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دوب ، هتسسگ 
یمن نخـس  زگره  هک  دـیوگ ، نخـس  ات  دـیهاوخب  نآرق  زا  تسا . میرک  نآرق  رون  نآ ، دـنیامن و  تعاطا  نآ  زا  دـیاب  همه  هک  دـش  اهناسنا 

هدـنهد افـش  تسا ، هتـشذگ  ناراگزور  ثیدـح  و  هدـنیآ ، ملع  نآرق  رد  هک  دـینادب  مهد ، یم  ربخ  نآ  فراعم  زا  ار  امـش  نم  اـّما  دـیوگ ،
باتک - 1 تسا : ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  دانسا و  (. ***** 1 .) تسا امش  یعامتجا  يدرف و  روما  هدنهد  ناماس  و  امـش ، ياهدرد 

ياـفوتم 630  ) ریثأ نبا  ص 198 : ۀـیاهنلا ج 3  باتک  - 2 يرجه ) ياـفوتم 630   ) ریثأ نبا  ص 46 : ج 1  مخن ) رذـع و  هدام  رد   ) ۀـیاهنلا
يزودنق ةدوملا ص 358 : عیبانی  - 4 يرجه ) يافوتم 1110   ) یسلجم موحرم  راونالاراحب ج 8 ص 399 و ج 16 ص 284 : - 3 يرجه )

يافوتم  ) ۀبیتق نبا  ۀسایسلاو ج 1 ص 151 : ۀمامالا  - 6 يرجه ) يافوتم 413   ) دیفم خیش  سلجم 24 :)  ) یلامأ - 5 يرجه ) يافوتم 1270  )
يافوتم 283  ) یفقث لاله  نبا  تاراغلا ج 2 ص 488 : - 8 يرجه ) يافوتم 576   ) يزوج نبا  صاوخلا ص 100 : ةرکذت  - 7 يرجه )  276
يافوتم 310  ) یماـما يربط  دـشرتسم ص 73 : باتک  - 10 يرجه ) يافوتم 413   ) دیفم خیـش  : 173  / داشرا ص 157 باـتک  - 9 يرجه )

يافوتم  ) یقرب همالع  نساحم ج 1 ص 308 : - 12 يرجه ) يافوتم 307   ) یمق میهاربا  نب  یلع  نآرق ج 1 ص 384 : ریسفت  - 11 يرجه )
یفاک ص 58 هضور  - 14 يرجه ) يافوتم 328   ) ینیلک موحرم  یفاک ج 1 ص 60/54 و 61 و ج 1 ص 54 : لوصا  - 13 يرجه )  280
راونالاراحب ج 1 ص 159 - 16 يرجه ) يافوتم 292   ) حضاو نبا  خیرات ج 2 ص 136 : - 15 يرجه ) يافوتم 328   ) ینیلک موحرم  ج 3 :

يافوتم  ) یسلجم موحرم  راونالاراحب ج 8 ص 705 و ج 41 ص 332 : - 17 يرجه ) يافوتم 1110   ) یـسلجم موحرم  ص 290 : و ج2 
یسربط موحرم  جاجتحا ج 1 ص 290 : - 19 يرجه ) يافوتم 454   ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 132 : ملاعم  روتـسد  - 18 يرجه )  1110
يافوتم  ) یسربط راونالا ص 223 : ةاکـشم  - 21 يرجه ) يافوتم 380   ) يدیحوت رئاخذـلاو ص 32 : رئاصبلا  - 20 يرجه ) يافوتم 588  )

يافوتم 424  ) نیسحلا نب  ییحی  بلاطملا ص 191 : ریسیت  - 23 يرجه ) يافوتم 284   ) یبوقعی خیرات ج 2 ص 198 : - 22 يرجه )  548
يافوتم  ) یسلجم موحرم  لوقعلا ص 38 : تآرم  - 25 يرجه ) يافوتم 1091   ) یناشاک ضیف  همـالع  یفاو ج 2 ص 280 : - 24 يرجه )

(. يرجه يافوتم 328   ) ینیلک موحرم  یفاک ج 5 ص 369 : عورف  - 26 يرجه )  1110

يربهر زا  تعاطا  یسایس ، قالخا 
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يربهر زا  تعاطا  یسایس ، قالخا 

داعبا همه  رد  لداـع  ماـما  روضح  و  يربهر ، زا  تعاـطا  و  ربهر ، اـب  مدرم  دـنویپ  یـسایس ، یعاـمتجا ، مظن  يرارقرب  لـماوع  زا  رگید  یکی 
يربهر زا  هک  یئاه  تّما  تسا . یبلط  جرم  جره و  هنوگره  ندرک  نک  هشیر  و  مظن ، يرارقرب  یـساسا  لـماع  تماـما  تسا ، تّما  یگدـنز 

ار تماما  ۀَمامِِْألل و  ًامیِظْعَت  َۀَعاّطلاَو  ۀَّمُِْألل  ًاماِظن  َۀَمامِألاَو  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دندیـسر . يزوریپ  هب  دـندرک  تعاطا 
جهن تمکح 5/252  (. ***** 1 .) درک بجاو  يربهر  ماقم  تشاد  گرزب  يارب  ار  ماما  زا  يرادربنامرف  تّما و  روما  نتفای  ناـمزاس  يارب 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا 

یقالخا ياه  شزرا 

َناَک ْنِإَف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسا  یقالخا  ياه  شزرا  تیاعر  یعامتجا ، مظن  يرارقرب  لماوع  زا  رگید  یکی 
ِتاَتُوُیب ْنِم  ُءاَدَجُّنلاَو  ُءاَدَجُمْلا  اَهِیف  ْتَلَـضاَفَت  ِیتَّلا  ِرُومُْألا ، ِنِساَحَمَو  ِلاَْعفَْألا ، ِدـِماَحَمَو  ِلاَصِْخلا ، ِمِراَکَِمل  ْمُُکبُّصَعَت  ْنُکَْیلَف  ِۀَِّیبَصَْعلا  َنِم  َّدـُبَال 
ِْظفِْحلا َنِم  ِدْـمَْحلا  ِلاَلِِخل  اُوبَّصَعَتَف  ِةَدوُمْحملا . ِراَثْآلاَو  ِۀَـلِیلَْجلا ، ِراَطْخَْألاَو  ِۀَـمیِظَْعلا ، ِماَلْحَْألاَو  ِۀَـبیِغَّرلا ، ِقاَـلْخَْألِاب  ِلـِئاَبَْقلا ؛ ِِبیِـساَعَیَو  ِبَرَْعلا 
ِمْظَْکلاَو ِْقلَْخِلل ، ِفاَْصنِْإلاَو  ِْلتَْقِلل ، ِماَظْعِْإلاَو  ِیْغَْبلا ، ِنَع  ِّفَْکلاَو  ِلْضَْفلِاب ، ِذْخَْألاَو  ِْربِْکِلل ، ِۀَیِـصْعَْملاَو  ِِّرْبِلل ، ِۀَعاَّطلاَو  ِماَمِّذلِاب ، ِءاَفَْولاَو  ِراَوِْجِلل ،

بوخ ياهراک  و  وکین ، لاـعفا  هدیدنـسپ ، قـالخا  يارب  دـی ، راـچان  ندـیزرو  بّصعت  رد  رگا  سپ  ِضْرَأـْلا . ِیف  ِداَـسَْفلا  ِباَِـنتْجاَو  ِظـْیَْغِلل ،
رگیدکی زا  اهنآ  رد  لئابق  نارـس  و  برع ، نادـناخ  ناعاجـش  و  تّیـصخش ، اب  ياهناسنا  هک  يرادرک  لاعفا و  نامه  دیـشاب ، هتـشاد  بّصعت 

سپ وکین ، ياه  تلـصخ  و  تسرد ، ابیز و  راتفر  رادرک و  و  ناوارف ، مشخ  ماگنه  هب  يرابدرب  هدیدنـسپ ، قالخا  ینعی  دنتفرگ ، یم  یـشیپ 
رّبکت و زا  یچیپرس  اه ، یکین  زا  ندرک  تعاطا  نامیپ ، دهع و  هب  يرادافو  ناگیاسمه ، و  ناگدنهانپ ، زا  ندرک  تیامح  رد  دیزرو  بّصعت 

ندروخ ورف  مدرم ، اب  نتـشاد  فاـصنا  يزیرنوخ ، ندرمـش  گرزب  راکمتـس ي ، زا  يراددوخ  شـشخب ، دوج و  رد  شـالت  اهیدنـسپ ، دوخ 
یم هدرک  هراشا  نانآ  یقالخا  لکشم  هب  دنک ، یم  شهوکن  یتقو  ار  هرصب  نایشروش  و  دیوش . راگتـسر  ات  نیمز ، رد  داسف  زا  زیهرپ  مشخ ،
امش رد  اهشزرا  دض  و  تسا . هدرم  مدرم  امـش  قالخا  هک  تسا  نآ  هرـصب  امـش  رهـش  یـسایس  یعامتجا ، مظن  ندروخ  مهرب  للع  دیامرف ،

ْمُکُؤاَمَو ٌقاَِفن ، ْمُُکنیِدَو  ٌقاَقِـش ، ْمُکُدـْهَعَو  ٌقاَقِد ، ْمُُکقاَلْخَأ  ُْمْتبَرَهَف . َرِقُعَو  ُْمْتبَجَأَف ، اَغَر  ِۀَـمیِهَْبلا ؛ َعاَْبتَأَو  ِةَأْرَْملا ، َدـْنُج  ُْمْتنُک  دـیدرگ . مکاح 
ُهَّللا َثََعب  ْدَـق  ٍۀَنیِفَـس  ِؤُجْؤُجَک  ْمُکِدِجْـسَِمب  یِّنَأَک  ِهِّبَر . ْنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ٌكَراَدَـتُم  ْمُْکنَع  ُصِخاَّشلاَو  ِِهْبنَذـِب ، ٌنَهَتُْرم  ْمُکِرُهْظَأ  َْنَیب  ُمیِقُْملاَو  ٌقاَعُز ،
درک یم  ادص  رتش  ات  هشیاع ،» رتش   » ناویح ناوریپ  و  دیدوب ، نز  کی  هاپس  امش  اَِهنْمِض . ِیف  ْنَم  َقِرَغَو  اِهتَْحت ، ْنِمَو  اَِهقْوَف  ْنِم  َباَذَْعلا  اَْهیَلَع 
بآ و  ییورود ، امش  نید  هتسسُگ ، مه  زا  امش  نامیپ  و  تسَپ ، امش  قالخا  دیدرک ، رارف  دیدرگ  عطق  نآ  ياپ  تسد و  ات  و  دیدیگنج ، یم 

يرود امش  زا  هک  سک  نآ  و  دوش ، یم  راتفرگ  شهانگ  رفیک  هب  دنک  یگدنز  امش  نایم  هک  یـسک  تسا ، راوگان  روش و  امـش  یندیماشآ 
الاب زا  ادخ  باذع  هک  تسا ، هدش  قرغ  یتشک  هنیس  نوچ  هک  منیب  یم  ار  امش  دجسم  ایوگ  ددرگ ، یم  راگدرورپ  شزرمآ  لومشم  دنیزگ 

يوزرآ نونکا  مه  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هّجوت  لاـح  (. 1 .) دـنوش یم  قرغ  همه  نآ  نانیـشنرس  و  دـنک ، یم  هطاحا  ار  وا  نییاپ  و 
رد تسا . ریذپ  قّقحت  وزرآ  نیا  ایآ  اّما  دننک . رارقرب  یـسایس  یعامتجا و  مظن  یناسنا  عماوج  مامت  رد  هک  تسا  نآ  برغ  قرـش و  ناربهر 
هب نوچ  دـنزاس . رارقرب  اهناسنا  طبار  رد و  یحیحـص  یعامتجا  مظن  دنتـسناوتن  دـنتفرگ  هدـیدان  ار  یقالخا  ياه  شزرا  نوچ  اپورا  برغ و 

و ناسنا ) تلاصا   ) مزیناموا اهناسنا  يرکف  شیارگ  یتقو  دنتفرگ . هدیدان  ار  یقالخا  ياه  شزرا  عاونا  دـنداد و  تلاصا  وا  باختنا  ناسنا و 
یچوپ يوس  هب  ار  ناسنا  هدش و  ناسنا  ریگنماد  یتسرپاوه  عاونا  دشاب ، هتشاد  تلاصا  دهاوخ  یم  شلد  هچره  دشاب  ناسنا  باختنا  تلاصا 

یم رگم  تسا . یقالخا  ياه  شزرا  قالخا و  اه ، ناسنا  هعماـج  رد  یـسایس  یعاـمتجا و  مظن  هناوتـشپ  درب . یم  شیپ  یبلط  جرم  جره و  و 
هب هعماـج  درف و  اـت  هغـالبلا  جـهن  نآرق و  هاگدـید  زا  دیـشیدنا . یعاـمتجا  مظن  هب  یقـالخا  تادّـهعت  اـه و  تّیلوئـسم  كرد  نودـب  دوـش 

يربـخ زین  یـسایس  یعاـمتجا و  مظن  زا  دـنریگن  راـکب  دوخ  هنازور  یگدـنز  رد  يدربراـک  رظن  زا  ار  نآ  دنـشیدناین و  یقـالخا  ياهـشزرا 
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لاوطلا رابخالا  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  هبطخ  نیا  كرادم  ودانسا  ّفلؤم ، سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 1/13  دوب ***** . دهاوخن 
رابخالا ج 1 ص نویع  - 3 يرجه ) يافوتم 346   ) يدوعسم بهذلا ج 2 ص 377 : جورم  - 2 يرجه ) يافوتم 282   ) يرونید ص 153 :
راونالاراحب ج 8 ص 445 - 5 يرجه ) يافوتم 328   ) هبر دـبع  نبا  دیرفلادقع ج 4 ص 328 : - 4 يرجه ) يافوتم 276   ) ۀـبیتق نبا  : 217
داـشرا ص 123: - 7 يرجه ) يافوتم 654   ) يزوجلا نبا  طبـس  صاوخلا : ةرکذـت  - 6 يرجه ) يافوتم 1110   ) یـسلجم موحرم  یناپمک :
يافوتم 413  ) دیفم خیـش  لـمجلا ص 201 : - 9 يرجه ) يافوتم 207   ) يدـقاو لـمجلا ص 203 : - 8 يرجه ) يافوتم 413   ) دیفم خـیش 

يافوتم  ) یمق همّالع  یمقلا ص 655 : ریسفت  - 11 يرجه ) يافوتم 620   ) یسربط موحرم  جاجتحا ص 250/ج 1 ص 171 : - 10 يرجه )
يافوتم  ) یبالود همالع  ءامسالاو ج 1 ص 143 : ینکلا  - 13 يرجه ) يافوتم 460   ) یسوط خیش  یلامأ ص 78 : باتک  - 12 يرجه )  307

(. يرجه  310

یلع ماما  يدرف  قالخا 

ماما یتسیز  هداس 

یگدنز هداس  لیاسو  رازبا و 

رد درک و  هلباقم  يداصتقا  تالکـشم  زا  يرایـسب  اب  ناوت  یم  دـبای  قّقحت  يا  هتـسیاش  هنوگب  يرـشب  عماوج  رد  رگا  یتسیز  هداس  گنهرف 
يا هراچ  تساه  ناسنا  ریگنماد  یتسیز  تاناکما  ندوب  دودحمو  یئاذغ  داوم  دوبمک  اب  هارمه  تّیعمج  راجفنا  هک  هدنیآ  تخس  ناراگزور 

مدنگ رسمه ، هب  کمک  رد  دوب . یتسیز  هداس  گنهرف  لماک  يوگلا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درادن . دوجو  یتسیز  هداس  گنهرف  جاور  زج 
یم هدافتسا  دندیشوپ  یم  مدرم  مومع  هک  یلومعم  ياه  سابل  زا  تشاد . يّدج  روضح  هناخ  راک  رد  درک و  یم  درآ  یگنس  بایـسآ  اب  ار 

، تسا دوجوم  نم  هزاـغم  رد  تفگ : يدرم  دراد ؟ یمهرد  نهاریپ 3  یـسک  هچ  هک  داد  ادـن  ناشورف  سابل  هب  تفر و  رازاب  هب  يزور  درک ،
رایتخا رد  ناگمه  هک  یغالا  ای  یبسا  و  تشاد ، نارگید  هناخ  نوچ  يا  هناـخ  دیـشوپ . دـیرخ و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

رهش رد  دیوگ : یم  هرتنع  نب  نوراه  دنک . لح  ار  هداوناخ  يداصتقا  لکشم  ات  تخورف  ار  دوخ  ریـشمش  يزور  تفرگ و  یم  راکب  دنتـشاد 
یمهـس لاملا  تیب  زا  متفگ  درب ، یم  جـنر  امرـس  زا  هدـیچیپ و  دوخرب  يا  هفیطق  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، درـس  اوه  ( 1) قنروخ
هنیدـم زا  ار  نآ  ما  هدـناشوپ  دوخرب  ینیب  یم  هک  ار  هفیطق  نیا  مراد و  یمنرب  امـش  لام  زا  يزیچ  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رادرب .

رد دش . يراج  شکشا  دید  ردپ  هرفس  رب  ار  کشخ  نیوج  نان  یتقو  موثلک  ّما  شرتخد  هک  دروخ  یم  هدیکشخ  نان  (. 2 .) ما هدروآ  هارمه 
تختیاپ (. ***** 3 .) داد یم  هفولع  ار  رتش  نآ  يور  رب  زور  رد  هک  دـیباوخ  یم  ینیتسوپ  يوررب  شرـسمه  اـب  اـه  بش  یگدـنز ، لـئاوا 

هّمغلا فشک  و -  صاوخلا ص 108 -  ةرکذت  و -  ریثا ج 2 ص 44 -  نبا  لـماک  و -  رـشب ج 1ص 82 -  قوقح  یلع و  هریح . ناهاشداپ 
 - و هّمغلا ج 2 ص 78 -  فـشک  و -  يزوج ص 316 و 16 -  نبا  صاوـخلا  ةرکذـت  و -  هجام ج 2 ص 3 -  نیا  ننـس  ج 1 ص 203 .

(. یگدنز تالکشم   ) فرح م مالسلا ص 297  اهیلع  همطاف  ترضح  نانخس  گنهرف  ةایحلا  جهن  و -  ةدّوملا ص 197 -  عیبانی 

هداس جاودزا 

هداس مسارم 

یلع دومرف : ، دومن تقفاوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  و  درک ، يراگتساوخ  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
، تسا مزال  يراوس  ناویح  : دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یگنج . هرز  رتش و  کی  داد : خساپ  يراد ؟ هچ  رانید  مهرد و  زا  ناج !
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رد دقع  هبطخ  درک . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدقت  ار  همه  تخورف و  مهرد  هب 40  درب و  رازاـب  هب  ار  هرز  شورفب . ار  هرز 
ماما یگدنز  جاتحیام  یخرب  سابل و  ات  داد  ناملـس  هب  ار  هرز  تمیق  زا  يرادقم  ادـخ  لوسر  دـش ، هدـناوخ  ربمایپ  نارای  زا  یعمج  روضح 

رب هقدص  ناونع  هب  ات  هدب  یناه  ّما  مالـسلا  هیلع  یلع  رهاوخ  هب  ار  نآ  دومرف : داد و  دادقم  هب  مه  يرادقم  دنک و  هّیهت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
یئاهب ج 1ص لـماک  (. ***** 1 .) تفرگ نایاپ  یـسورع  مسارم  باحـصا ، زا  یعمج  هب  هداس  ياذـغ  کی  نداد  اب  هک  دزیرب  سورع  رس 

. یئاسن صیاصخ  و -   - 161

جاودزا هداس  تاکرادت 

لوبق همه  تسا . ینامسآ  ربمایپ  نیرتگرزب  رتخد  یتشهب و  نانز  گرزب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  هک  دنراد  لوبق  همه 
ياج ناراوگرزب  نآ  هداس  جاودزا  اّما  تسا . مالسا  ناهج  ياه  تّیصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دنراد 

هللا یلص  هّللا  لوسر  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تفرگ . ماجنا  تافیرشت  زا  رود  هداس و  هنوگچ  هک  تسا . یتفگش  یسب 
لقن دش . دنزرف  ياراد  لاس  نامه  هّجحلا  يذ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  درک و  جاودزا  يرجه  مّود  لاس  زا  رَفَص  هام  رد  ملـسو  هلآو  هیلع 

رد و  تشادن . رز  میس و  زا  يزیچ  عقوم  نآ  رد  هک  اریز  دادرارق ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ِرهَم  ار  شیوخ  ِهرِز  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک : هدش 
ربمغیپ و  دومن ، جاودزا  مهرِد  داتشه  دصراهچ و  رادقم  هب  يرهَم  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدمآ  يرگید  لقن 

ِهرِز مالـسلا  هیلع  یلع  هک : دـش  لقن  و  دـهد . صاصتخا  تاـّیرطع  دـیرخ  هب  ار  غلبم  نآ  ثُلث  هک  درک  رما  وا  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ءارهز ترضح  ِّنِس  دوب . هداد  نامرف  رما  نیا  هب  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  اریز  دومن  میدقت  اَهب  ریـش  رطاخ  هب  ار  دوخ 

هاـم جـنپ  لاـس و  کـی  تـسیب و  زور  نآ  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  دوـب و  مـین  هاـم و  جـنپ  لاـس و  هدزناـپ  شجاودزا  ِزور  رد  مالــسلا  اـهیلع 
. سلجم نویعلا  ءالج  و -  دلج 1 ص 374 -  ۀّمغلا  فشک  (. ***** 1 .) تشاد

هداس ياذغ 

سیق نب  فنحا  ناتساد 

: داد خـساپ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  تفگ : هیواعم  داتفا . هیرگ  هب  دـید  ار  وا  گنراگنر  ياهاذـغ  تفر و  ماش  رابرد  هب  یتقو  سیق  نب  فنحا 
زامن هب  دوخ  و  شاب ، هرفسمه  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  اب  زیخرب  دومرف : نم  هب  متفر  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  راطفا  ماگنه  بش  کی 
شوپ رد  يا  هنوگب  دنتشاذگ ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يولج  ار  يا  هتسبرد  فرظ  دیـسر  نایاپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زامن  یتقو  داتـسیا ،

ترـضح هـب  درک . لواـنت  دروآ و  رد  ار  وـج  درآ  تـشادرب و  ار  اذـغ  شوـپ  رَد  ماـما  دـنک ، زاـب  ارنآ  دـناوتن  يرگید  هـک  دوـب  هتــسب  اذـغ 
يور زا  راک  نیا  دومرف : دینک ؟ یم  ناهنپ  ار  دوخ  ياذغ  ارچ  سپ  دیشاب ، یم  تواخس  لها  امـش  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
مارح رگم  مدرک : ضرع  دـنیازفاین . یغود » اـی  ینغور  دـننام   » نآ هب  يزیچ  يزوـسلد  يور  زا  منادـنزرف  مهاوـخ  یم  تسین ، يزرو  لـخب 

و دشاب ، نایاونیب  يوگلا  ات  دـنک  یگدـنز  هعماج  دارفا  نیرتریقف  دـننام  سابل  كاروخ و  رد  دـیاب  یمالـسا  تّما  ربهر  اما  هن  دومرف : تسا ؟
هیواعم رابرد  هب  يزور  دیوگ : یم  سیق  نب  فنحا  تسا : هدمآ  يرگید  لقن  رد  و  (. 1 .) دننک لّمحت  ار  یتسدیهت  تالکشم و  دنناوتب  ارقف 

ارنآ هک  دـندروآ  يرگید  ماعط  هاگنآ  مدرک . بّجعت  هک  دـندروآ  نم  شیپ  نیریـش  شرت و  درـس ، مرگ ، ماـعط  ردـق  نآ  راـهن  تقو  متفر ،
اب هتخیمآ و  دنفسوگ  زغم  اب  ارنآ  هدش ، هّیهت  یباغرم  ياه  هدور  زا  ماعط  نیا  داد : باوج  هیواعم  تسا ؟ یماعط  هچ  نیا  مدیسرپ : متخانـشن .

. متـسیرگ تفرگ و  ما  هیرگ  رایتخا  یب  اجنیا  رد  دیوگ : یم  سیق  نب  فنحا  دـنا . هتخیر  نآ  رد  رکـشِین  رکـش  هدرک و  خرـس  هتـسپ  نغور 
ماعط تقو  مدوب ، وا  هناخ  رد  يزور  مداتفا ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دای  هب  متفگ : تسیچ ؟ تا  هیرگ  تّلع  دیسرپ : یتفگش  اب  هیواعم 
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« ریعـش قیوس   » وج درآ  دومرف : تسیچ ؟ هرفـس  نیا  رد  متفگ : دندروآ . هدش  مُوم  رهُم و  يا  هرفـس  هاگنآ  شاب . نم  نامهیم  دومرف : دیـسر .
نسح و مسرت  یم  هکلب  تسین ، اهنیا  زا  مادک  چیه  هن ، دومرف : دروخب ؟ نآ  زا  یـسک  دیهاوخ  یمن  ای  دنرادرب  نآ  زا  دیـسرت  یم  ایآ  متفگ :

ترـضح تسا ؟ مارح  راـک  نـیا  رگم  نینمؤـملاریما  اـی  مـتفگ : دـنزیرب . نوـتیز  نـغور  اـی  یناوـیح  نـغور  نآ  رب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح 
رب هکلب  هن ،  ) ُهُْرقَف َریقَفلا  یِغْطَی  ـَّالَِئل  ِساَّنلا  ِۀَفْعَِـضب  ْمُهَـسُْفنَا  اوُرِّدَُـقی  ْنَا  ِّقَْحلا  ِۀَِّمئَا  یلَع  ُبِجَی  ْنِکل  َو  ـال  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دروآ راشف  اهنآ  هب  رقف  تقو  ره  ددرگن .) ارقف  نایغط  ثعاب  رقف  ات  دنـشاب  فیعـض  زجاع و  نامدرم  دـننام  ماعط  رد  تسا  مزال  قح  ناـماما 
راکنا لباق  وا  تلیـضف  هک  يدرک  دای  ار  يدرم  فنحا  يا  تفگ : هیواعم  تسام . دـننام  زین  نینمؤملاریما  هرفـس  كاـب ، هچ  اـم  رب  دـنیوگب :

ترضح يور  شیپ  رد  هدروخ  هرگ  يا  هرفس  هک  مدید  مدیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  يدیع  زور  دیوگ : یم  عفار  وبا  (. 2 .) تسین
ای یغود  اه  هچب  هکنیا  يارب  دومرف : ینز ؟ یم  هرگ  ارچ  متفگ : تسا . نیوج  نان  مدید  درک  زاب  ارنآ  یتقو  تسا ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یم لیم  رتش  ریش  تساوخ  یم  يرتهب  ياذغ  رگا  و  دومرف . یم  هدافتـسا  تاجیزبس  زا  رتشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنیازفاین . نآ  رب  ینغور 

(. 3 .) دوب رت  يوق  رتدـنمتردق و  همه  زا  همه ، نیا  اب  دـینکن  تاناویح  نفدـم  ار  اـه  مکـش  دومرف : یم  دروخ و  یم  مک  رایـسب  تشوگ  درک 
نیـسحلا نب  روصنم  نب  دیعـس  ررّدلا ، رثن  و -  اُهلوُصا ص 65 -  هعیّـشلا و  لصا  صاوخلا . ةرکذـت  و -  ةدوملا ص 172 -  عیباـنی  ***** 

دیدحلا ج 1 ص 7. یبا  نبا  حرش  یبآلا .

دایز نب  مصاع  خساپ 

زا دیابن  هک  داد  دومنهر  درک و  ضارتعا  دوب  هدرک  لالح  ياه  تّذل  كرت  هک  دایز  نب  مصاع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یتقو 
سابل زا  هک  مه  امـش  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : ضارتعا  تروص  هب  دایز  نب  مصاع  تشاد ، زیهرپ  بسانم  مزال و  یگدـنز  زا  یهلا و  لـالح 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دیا !! هدرک  كرت  ار  لالح  ياه  تّذل  زا  يرایـسب  دینک و  یم  هدافتـسا  هداس  ياهاذغ  هداس و  رایـسب  ياه 
ِریقَْفلِاب َغَّیَبَتَیْالیَک  ِساَّنلا  ِۀَفَعَِـضب  مُهَـسُْفنَا  اوُرِّدَُـقی  ْنَا  ِلْدَْـعلا  ِۀَِّمئأ  یَلَع  َضَرَف  َهَّللا  َّنِا  َْتنأَک  ُتَْسل  َکَْحیَو  َلاق  دومرف : وا  خـساپ  رد  مالـسلا 

هک تسا  هدرک  بجاو  لداع  ناماما  رب  دـنوادخ  انامه  مشاـب  یم  یمالـسا  هعماـج  ربهر  نوچ  متـسین  وت  دـننامه  نم  وت ، رب  ياو  (. ) 1) ُهُْرقَف
هب تبـسن  كاشوپ  اذـغ و  رد  یگداس  ینعی  درواین .) راشف  ارقف  نامورحم و  رب  یتسدـیهت  ات  دـننک  یگدـنز  اـهناسنا  نیرت  فیعـض  ناـنوچ 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 209  تسا ***** . توافتم  دارفا  یعامتجا  ياه  تّیلوئسم 

زیزعلادبع نب  رمع  فارتعا 

ناگدـنیآ تمحز  ثعاـب  درک و  ّتیعقوـم  یب  وربآ و  یب  ار  ناگتـشذگ  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تـسا : هـتفگ  زیزعلادـبع  نـب  رمع 
دزن رد  ار  هتـشذگ  يافلخ  هک  تشاد  رارق  همه  زا  رتالاب  يوقت  دهز و  تلادع و  تّیدوبع و  رد  نانچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینعی  دیدرگ .

دنورب و ار  وا  هار  دنتـسناوتن  دنتـساوخ  هچره  زین  هدنیآ  يافلخ  و  نیا . ینعی  يوقت  تلادع و  دـنتفگ : یم  مدرم  هک  دومن  تّیعقوم  یب  مدرم 
. ***** دندرکن ادیپ  یشزرا  مدرم  دزن  رد  هداتفا و  تمحز  هب 

هدول اف  ناتساد 

یگنـشت عفر  يارب  هک  دـننک  یم  تسرد  يا  هدول  اف  رکـش ، کنخ و  بآ  هلیـسو  هب  ناتـسبات ، مرگ  ياوه  رد  دـیوگ : یم  تباـث  نب  يدـع 
نآ ندروخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـندروآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  زین  هدول  اـف  يرادـقم  يزور  تسا . بوـخ 

(. ***** 1 .) مروخب نآ  زا  مرادـن  تسود  مه  نم  دروخن  هدول  اـف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دومرف : دـیزرو و  عاـنتما 
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راونالاراحب ج 8. و -  تاراغلا ج 1 ص 88 - 

اذغ رد  ادخ  لوسر  زا  يوریپ 

*****

اذغ رد  یگداس  تیاعر 

یم مدرم  مومع  هک  دروخ  یم  یئاذـغ  درک ، یم  هدافتـسا  هداـس  ياهاذـغ  زا  دوب ، لـثملا  برـض  یتسیز  هداـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
، دندروآ هدول  اف  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  يزور  دشاب ، اون  مه  ءارقف  نامورحم و  اب  ات  تشاد  شالت  تخـس  دندروخ .

تعاطا وا  زا  مه  نم  دروخن ، هدول  اف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  : » تشاد راهظا  دومرفن و  لیم  ار  هدول  اف  مالسلا  هیلع  ماما 
ره راک  موزل ، دروم  ياه  هیودا  رگید  رکـش و  فرب و  زا  هدول  اف  هّیهت  هفوک  رد  ای  هنیدـم  مرگ  ياوه  رد  اریز  (. 1 .«) مروخ یمن  منک و  یم 

هیلع هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دوب ، هعماج  زا  یّـصاخ  هورگ  ياذغ  هدول  اف  نوچ  دنتـشادن و  ار  نآ  تردق  نامورحم  و  دوبن ، یـسک 
تّنـس زا  يوریپ  تهج  هب  مه  اذـغ و  رد  یگداس  تیاـعر  يارب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک و  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  مه  ملـسو  هلآو 

هّمُغلا ص 37. فشک  دروخن ***** . هدول  اف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ادخ لوسر  اب  یهارمه 

هک ار  یئاذغ  دماشایب و  دروخب و  دنک ، یگدـنز  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانوچ  ات  درک  یم  شالت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  يا  هدول  اف  يزور  درک . یمن  هدافتـسا  درکن ، لوانت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ُّلُک هک : داد  حیضوت  و  مروخ ، یمن  هدول  اف  مه  نم  درکن ، هدافتسا  هدول  اف  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  دومرف : دندروآ ،
ار نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یئاذـغ  ره   ) ُْهنِم َلُکآ  ْنَا  ُّبِحُأ  ملـسو ال  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  ُْهنِم  ْلُکأَی  َْمل  ٍء  ْییَش 

دننک شالت  هک  دـهد  یم  هعماج  ناریدـم  هب  یتسیز  هداس  سرد  يراتفر  يوگلا  نیا  (. 1 (.) منک هدافتـسا  نآ  زا  نم  مرادن  تسود  دروخن ،
ناراگزور نآ  رد  اریز  تسین . ّمهم  یجراخ  ياه  قادـصم  هچرگ  دـننک ، یگدـنز  هعماـج  ناـمورحم  دـننامه  نکـسم  ساـبل و  اذـغ و  رد 

مایپ دیاب  هراومه  دشاب ، هدش  لیدـبت  یمومع  ياذـغ  کی  هب  زورما  دـمآ و  یم  باسح  هب  هعماج  ناراد  هیامرـس  ياذـغ  هدول  اف  دوب  نکمم 
راربالا ج 1 ص 357. ۀیلح  دشابن ***** . كالم  یجراخ  ياه  هنومن  هچرگ  تفرگ ، راکب  تخانش و  ار  اهوگلا 

نیریش برچ و  ياهاذغ  زا  زیهرپ 

هکرس مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ياهاذغ  بلغا  اّما  دومرف ، یم  هدافتسا  لالح  ياهاذغ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هچ  رگا  - 1
لوسر نانوچ  اذغ  یگداس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک : دـنا  هدرک  لقن  ناسیون  هریـس  همه  - 2 (. 1 .) دوب اـمرخ  و  نغور ، و 

َناـک َو  دـشن . رت  نیگنر  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هرفـس  زا  وا  هرفـس  درک و  یم  لـمع  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
ترـضح  ) َتیّزلا َّلِـخلا و  َو  َْزبُـخلا  َلُـکأی  َناـک  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ِلوُـسَِرب  ًۀـمعُط  ساـّنلا  ُهبـشأ  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 

نغور هکرـس و  نان و  بلغأ ، هک  دوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  اذـغ  رد  مدرم  نیرت  هیبش  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
راربالا ج 1 ص 348. ۀیلح  راربالا ج 1 ص 329 . ۀیلح  (. ***** 2 (.) دومرف یم  لوانت 
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نیگنر ياهاذغ  دوجو  اب  هداس  ياذغ  زا  هدافتسا 

عاونا هرفـس  رـس  رب  درک ، یم  توعد  ار  نامیتی  ءارقف و  یتقو  تشاد  یناوارف  دیلوت  دوخ  جنرتسد  زا  دوبن ، تسدیهت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
(. 1 .) دروخ یم  کشخ  نان  هرفس ، نامه  رـس  رب  دوخ  اّما  درک ، یم  اهاذغ  لوانت  هب  توعد  ار  ناگمه  و  تشاذگ ، یم  گنراگنر  ياهاذغ 

راونالاراحب ج40 ص327. ***** 

اهاذغ یخرب  زا  زیهرپ 

هیلع یلع  ماما  دندیشون . یم  تبرش  تروص  هب  هک  دندروآ ، لسع  بآ و  زا  ینوجعم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  يارب  يزور 
تداع دیابن  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  سفن  و  مروخ ، یمن  نآ  زا  نم  اّما  تسین ، مارح  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  : ) دومرف تفرگ و  ار  نآ  مالـسلا 

راونالاراحب ج40 ص327. (. ***** 1 (.) مزاس یمن  انشآ  مهدب 

لّلجم ياه  هناخ  رد  تنوکس  زا  زیهرپ 

هفوک رد  هداس  هناخ 

ناگرزب دوش ، رقتسم  هفوک  رهش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دش  بیوصت  ناوارف  ياه  تروشم  اب  لمج  گنج  زا  سپ 
ترـضح یتقو  دزادرپب ، یتموکح  روما  هب  ات  دـنهد  تنوکـس  اجنآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دـنتفرگ  رظن  رد  يدیفـس  رـصق  هفوک 

ناگراچیب لزانم  راوید  زا  ما  هناـخ  راوید  اـت  متـسین  رـضاح  نم  : » دومرف دـش ، ناـیفوک  تکرح  نیا  هّجوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
نآ یمالـسا  روانهپ  روشک  هبو  دـیزگ  تنوکـس  هفوک  یلومعم  ياه  هناخرد  نیاربانب  (. 1 «) دـشاب رتهب  نادنمتـسم  هناخ  زا  ما  هناخ  رتالاب و 

قادرج ج 1ص 81. جرج  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درک ***** . یم  یئاورنامرف  تسا  یمالسا  روشک  هاجنپ  دودح  هزورما  هک  زور 

رادنامرف کی  تمیق  نارگ  هناخ  هب  ضارتعا 

وا هب  يدنت  همان  درک و  دروخرب  وا  اب  دیرخ  یتمیق  نارگ  هناخ  ماما ) نارازگراک  زا  یکی   ) یضاق حیرش  هک  دینـش  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هل لاقف  ًادوُهُـش . ِهِیف  َتْدَهْـشَأَو  ًاـباَتِک ، اََـهل  َْتبَتَکَو  ًاراَـنیِد ، َنِیناـمََِثب  ًاراَد  َْتعَْتبا  َکَّنَأ  ِینَغََلب  داد . زیهرپ  یفارـشا  یگدـنز  زا  ار  وا  تشون و 
َالَو َِکباَتِک ، ِیف  ُرُْظنَی  َال  ْنَم  َکِیتْأَیَـس  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُْحیَرُـش ، اَی  هل : لاق  مث  بضغملا  رظن  هیلإ  رظنف  لاق : نینمؤملا ، ریمأ  ای  کلذ  ناـک  دـق  حـیرش :
ِْریَغ ْنِم  َراَّدـلا  ِهِذـه  َْتعَْتبا  ُنوُکَت  َال  ُْحیَرُـش  اَی  ْرُْظناَف  ًاـِصلاَخ . َكِْربَق  َیلِإ  َکَِملُْـسیَو  ًاـصِخاَش ، اَْـهنِم  َکَـجِرُْخی  یَّتَح  َکـِتَنَِّیب ، ْنَع  َکـُلَأْسَی 

َْتیَرَتْشا اَم  َِکئاَرِـش  َْدنِع  ِینَْتیَتَأ  َْتنُک  َْول  َکَّنِإ  اَمَأ  ِةَرِخْآلا ! َراَدَو  اَْینُّدلا  َراَد  َتْرِـسَخ  ْدَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َِکلاَلَح ! ِْریَغ  ْنِم  َنَمثَّلا  َتْدَقَن  َْوأ  َِکلاَم ،
ٍتِّیَم ْنِم  ٌلِیلَذ ، ٌْدبَع  يَرَتْشا  اَم  اَذه  : » هذه ۀخسنلا  و  ُقْوَف . اَمَف  ٍمَهْرِِدب  ِراَّدلا  ِهِذه  ِءاَرِـش  ِیف  ْبَغَْرت  ْمَلَف  ِۀَخْـسُّنلا ، ِهِذه  یَلَع  ًاباَتِک  ََکل  ُْتبَتََکل 

 - ُلَّوَْألا ُّدَْحلا  ٌۀََـعبْرَأ : ٌدوُدُـح  َراَّدـلا  ِهِذـه  ُعَمَْجتَو  َنیِِکلاَْهلا . ِۀَّطِخَو  َنِیناَْفلا ، ِِبناَج  ْنِم  ِروُرُْغلا ، ِراَد  ْنِم  ًاراَد  ُْهنِم  يَرَتْشا  ِلیِحَّرِلل ، َجِـعْزُأ  ْدَـق 
 - ُعـِباَّرلا ُّدَْـحلاَو  يِدْرُْملا ، يَوَْـهلا  َیلِإ  یِهَْتنَی  ُِثلاَّثلا -  ُّدَْـحلاَو  ِتاَبیِـصُْملا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی  ِیناَّثلا -  ُّدَْـحلاَو  ِتاَـفْآلا ، یِعاَوَد  َیلِإ  یِهَْتنَی 
ِّزِع ْنِم  ِجوُرُْخلِاب  َراَّدلا  ِهِذه  ِلَجَْألِاب ، ِجَعْزُْملا  اَذه  ْنِم  ِلَمَْألِاب ، ُّرَتْغُْملا  اَذه  يَرَتْشا  ِراَّدـلا . ِهِذـه  ُبَاب  ُعَرُْـشی  ِهِیفَو  يِْوغُْملا ، ِناَْطیَّشلا  َیلِإ  یِهَْتنَی 

ِِبلاَسَو ِكُولُْملا ، ِماَسْجَأ  ِِلْبلَبُم  یَلَعَف  ٍَكرَد ، ْنِم  ُْهنِم  يَرَتْشا  امَِیف  يِرَتْشُْملا  اَذـه  ََكرْدَأ  اَمَف  ِۀَـعاَرَّضلاَو . ِبَلَّطلا  ِّلُذ  ِیف  ِلوُخُّدـلاَو  ِۀَـعاَنَْقلا ،
َفَرْخَزَو َدَّیَـشَو ، یََنب  ْنَمَو  َرَثْکَأَف ، ِلاَْملا  یَلَع  َلاَْملا  َعَمَج  ْنَمَو  َرَیْمِحَو . ٍعَُّبتَو  َرَْـصیَقَو ، يَرْـسِک  ِْلثِم  ِۀَنِعاَرَْفلا ، ِْکُلم  ِلیُِزمَو  ِةَِرباَبَْجلا ، ِسوُُفن 

ُْرمَأـْلا َعَقَو  اَذِإ  ِباَـقِْعلاَو ، ِباَوَّثلا  ِعِضْوَمَو  ِباَـسِْحلاَو ، ِضْرَْعلا  ِفـِقْوَم  َیلِإ  ًاـعیِمَج  ْمُهُـصاَخْشِإ  ِدـَلَْوِلل ، ِهِمْعَِزب  َرَظَنَو  َدَـقَتْعاَو ، َرَخَّداَو  َدََّجنَو ،
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دانسا و (. ***** 1 .) اَْینُّدلا ِِقئاَلَع  ْنِم  َِملَسَو  يَوَْهلا ، ِرْسَأ  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ُلْقَْعلا  َِکلذ  یَلَع  َدِهَـش  َنُولِْطبُْملا .» َِکلاَنُه  َرِـسَخَو   » ِءاَضَْقلا ِلْصَِفب 
ةرکذت - 51204 يافوتم 381 ه )  ) قودص خیش  : 10 ثیدح  51 سلجم یلامأ ص256  باتک  - 51203 تسا : ریز  حرش  هب  همان 3  كرادم 

-51206 يافوتم 454 ه )  ) یعاضق یضاق  مکحلا ص 135 : ملاعم  روتسد  - 51205 يافوتم 654 ه )  ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص138 :
-51208 ه ) يافوتم 1110   ) یـسلجم ص 77 : راونالا ج 17  راـحب  - 51207 ه ) يافوتم 1030   ) یئاهب خیـش  نیعبرا ص98 ح14 : باتک 
يافوتم 1110 ه)  ) یـسلجم راونالا ج74 ص277 ح1 ب12 : راـحب  - 51209 ه ) يافوتم 573   ) يدـنوار نبا  ص 8 : ۀـعاربلا ج 3  جاهنم 

يافوتم  ) یسلجم هغالبلا ج3 ص19 : جهن  حرش  - 51211 يافوتم 1110 ه )  ) یسلجم راونالاراحب ج 41 ص 155 ح48 ب107 : - 51210
میعنوبا و102 : ص101  ءایلوالا ج8  ۀـیلح  - 51213 ه ) ياـفوتم 1110  ) یـسلجم ح690 : ص485  راونـالاراحب ج33  - 51212 ه ) 1110

(. يافوتم 402ه  ) یناهفصا

نارازگراک تنایخ  اب  هناعطاق  دروخرب 

: تفگ حیرش  . ) دنا هدرک  اضما  ار  نآ  یناهاوگ  و  يا ، هتشون  نآ  يارب  يدنس  و  يا ، هدیرخ  رانید  داتـشه  هب  يا  هناخ  هک  دنداد  ربخ  نم  هب 
هب هک  دیآ  یم  تغارس  هب  یـسک  يدوز  هب  حیرـش ! يا  دومرف ) درک و  وا  هب  يدولآ  مشخ  هاگن  مالـسلا  هیلع  ماما  ( 1 ،) نانمؤمریما يا  يرآ 
هک نک  هشیدنا  حیرـش ! يا  دراپـسب . ربق  هب  اهنت  هدرک و  نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  وت  ات  دسرپ ، یمن  تناهاوگ  زا  و  دـنک ، یمن  هاگن  تا  هتـشون 

، هناخ دیرخ  ماگنه  رگا  اما  يا . هداد  تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  هناخ  هاگنآ  هک  یـشاب ، هدیرخن  مارح  لوپ  اب  ای  نارگید  لام  اب  ار  هناخ  نآ 
یم نینچ  ار  دنس  نآ  يدرک و  یمن  تبغر  رتشیب ، ای  یمهرد  هب  نآ  دیرخ  يارب  رگید  هک  متشون  یم  يدنس  وت  يارب  يدوب ، هدمآ  نم  دزن 

هّللادبع نارود  رد  لاس  هس  اّما  دـنام  یقاب  دوخ  ماقم  رد  لاس  دودح 60  داد و  تواضق  بصنم  رمع  ار  ثراح  نب  حیرش  متـشون ***** :
هب ار  وا  هک  دـش  بکترم  یفالخ  مالـسلا  هیلع  ماما  تموکح  نارود  رد  داد ، افعتـسا  جاّجح  نامز  رد  تفرگ و  هراـنک  تواـضق  زا  ریبز  نب 

. دنادرگزاب هفوک  هب  هرابود  درک و  دیعبت  هنیدم  فارطا  رد  ییاتسور 

مارح يایند  يرابتعا  یب  زا  رادشه 

دوبان هّلحم  رد  هک  رورغ ، يارـس  زا  يا  هناخ  هدـیرخ ، ار  نآ  ندرک ، چوک  هدامآ  يا  هدرم  و  هدـش ، راوخ  يا  هدـنب  هک  تسا  يا  هناـخ  نیا 
مّود يوس  اهالب ، اه و  تفآ  هب  نآ  يوس  کی  ددرگ . یم  یهتنم  تهج  راهچ  هب  هناخ  نیا  دراد ، رارق  ناگدش  كاله  هچوک  و  ناگدنوش ،
هناخ ِرد  و  دوش ، یم  متخ  هدننک  هارمگ  ناطیش  هب  نآ  مراهچ  يوس  و  هدننک ، تسس  ياه  سوه  اوه و  هب  موس  يوس  و  اه ، تبیصم  هب  نآ 

وا هک  یغلبم  هب  ددنب ، یمرب  تخر  ناهج  زا  يدوز  هب  دوخ  هک  یسک  زا  دنمزآ ، هدروخ  بیرف  ار  هناخ  نیا  تسا . هدوشگ  ناطیـش  يور  هب 
هدـهع رب  دـشاب ، هلماعم  نیا  رد  یـصقن  هنوگره  تسا . هدومن  يرادـیرخ  هدـناشک ، یتسرپایند  يراوخ و  هب  جراخ و  تعاـنق  تّزع و  زا  ار 

و عُّبت »  » و رـصیق »  » و يرـسک »  » نوچ اه  نوعرف  تنطلـس  و  هتفرگ ، ار  ناراّبج  ناج  و  هدـناسوپ ، ار  ناهاشداپ  داسجا  هک  تسا  يراگدرورپ 
. ***** تسا هدرک  دوبان  ار  ریمح » »

ناگتشذگ زا  تربع 

تنیز و  دندومن ، يراک  الط  دندرک ، يراک  مکحم  و  دنتخاس ، اه  رصق  هک  نانآ  و  دندوزفا ، نآ  رب  و  دندروآ ، درگ  ناوارف  لام  هک  نانآ  و 
یـسر باسح  ياپ  هب  نانآ  یگمه  اّما  دنتـشاذگ ، دوخ  نادـنزرف  يارب  دوخ  ناـمگ  هب  و  دـندرک ، يرادـهگن  و  دـنتخودنا ، ناوارف  دـنداد ،
دنهاوخ نایز  ناراکهبت  سپ  ، » دوش رداص  ییاهن  تواضق  يرواد و  نامرف  هک  هاـگنآ  دـنوش ، یم  هدـنار  رفیک  شاداـپ و  هاـگیاج  و  یهلا ،
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(. 2 .) درذگب تمالس  هب  یتسرپایند  زا  و  هتفای ، تاجن  سفن  ياوه  تراسا  زا  هک  هاگره  دهد  یم  یهاوگ  لقع  اه  ّتیعقاو  نیا  هب  (. 1 «) دید
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 3  هیآ 78 . نونمؤم  هروس  ***** 

ناتسود زا  یکی  لّلجم  هناخ  هب  ضارتعا 

هب تمایق  رد  وت  دومرف : درک و  تحیـصن  تشاد ، هرـصب  رد  یلّلجم  هناخ  هک  ار  دایز » نب  ءالع   » دوخ نارای  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
اَِهب َْتغََلب  َْتئِـش  ْنِإ  یََلبَو  َجَوْحَأ ؟ َْتنُک  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَْهَیلِإ  َْتنَأَو  اَْینُّدـلا ، ِیف  ِراَّدـلا  ِهِذـه  ِۀَعِِـسب  ُعَنْـصَت  َْتنُک  اَم  يرت . دـنمزاین  يا  هناخ  نینچ 

دانـسا و (. ***** 1 .) َةَرِخْآلا اَِـهب  َْتغََلب  ْدَـق  َْتنَأ  اَذِإَـف  اَـهَِعلاَطَم ، َقوُقُْحلا  اَْـهنِم  ُِعلُْطتَو  َمِحَّرلا ، اَـهِیف  ُلِـصَتَو  َْفیَّضلا ، اَـهِیف  يِْرقَت  َةَرِخآـْلا :
دیرفلا ج2 ص188 دقع  - 2 ه ) يافوتم 382   ) یکم بلاـط  وبا  بولقلا ج 1 ص 531 : توق  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  هبطخ 209  كرادم 

عیبر - 4 يافوتم 328 ه )  ) ینیلک یفاک ج 1 ص 410 و 411 ح1 : لوصا  - 3 يافوتم 328 ه )  ) یکلام هبر  دـبع  نبا  1 ص329 : جو و189 
-6 ه ) يافوتم 413   ) دیفم خیـش  صاصتخا ص 152 : باـتک  - 5 ه ) يافوتم 538   ) یلزتعم يرـشخمز  تاذـللا :» وهللا و  باب   ) ج 4 راربالا 

راحب - 8 ه ) ياـفوتم 654   ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص106 : ةرکذـت  - 7 ياـفوتم 597ه )  ) یفنح يزوـج  نبا  سیلبا ص248 : سیبلت 
-10 ه ) ياـفوتم 1110   ) یـسلجم ح17 : ص 336  جراونـالا 40  راـحب  - 9 ه ) ياـفوتم 1110   ) یـسلجم ب3 : ص 320  ج 63  راونـالا 
يافوتم 1110ه)  ) یسلجم راونالاراحب ج67 ص118 ح8 ب51 : - 11 يافوتم 1110ه )  ) یسلجم راونالاراحب ج73 ص155 ح36 ب26 :

ياـفوتم  ) يزیوح یلع  دـبع  نیلقثلا ج5 ص189 : روـن  ریـسفت  - 13 ياـفوتم 1112ه )  ) يزیوح و25 : ص24  نیلقثلارون ج2  ریـسفت  - 12
يافوتم  ) يرون ثّدحم  لئاسولا ج3 ص237 : كردتسم  - 15 يافوتم 1110ه )  ) یسلجم راونالاراحب ج41 ص123 ح32 : - 14 1112ه )

(. 1320ه

ایند زا  هدافتسا  شور 

هب هناـخ  نیمه  اـب  یناوت  یم  یهاوخب  رگا  يرآ  يرت . دـنمزاین  نآ  هب  ترخآ  رد  هک  یلاـح  رد  ینک ؟ یم  هچ  اـیند  رد  عیـسو  هناـخ  نیا  اـب 
هب تسا  وت  ندرگ  رب  هک  یقوقح  و  يدنویپب ، يراکوکین  اب  نادنواشیوخ  هب  ینک ، ییاریذپ  ار  نانامهم  عیـسو  هناخ  نیا  رد  یـسرب ! ترخآ 

مجعم هغالبلا  جهن  هبطخ 209  (. ***** 1 .) تخادرپ یناوت  یم  زین  ترخآ  هب  عیـسو  هناخ  نیمه  اب  وت  هاگنآ  سپ  یناسرب ، قح  ناـبحاص 
. فلؤم سرهفملا 

ینیشن هراجا  یلع و  ماما 

یگدنز لیکـشت  زا  عنام  ینوکـسم  هناخ  نتـشادن  اّما  تشادن  ینوکـسم  هناخ  دـنک ، جاودزا  تساوخ  یم  هک  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یـسورع  درک و  هراجا  نامعن  نب  ۀـثراح  لزنم  زا  یقاطا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  اب  جاودزا  زا  لبق  دوبن .

(. 1 .) تخاس دوخ  يارب  يا  هناخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناـخ  راـنک  رد  اهدـعب  هکنآ  اـت  تفرگ ، تروص  نآ  رد  مالـسلا 
تاّیقفوملا ص 376. رابخا  و -  ۀباصالا ج8 ص158 -  و -  دعس ج8 ص14 -  نبا  تاقبط  ***** 

هداس ياه  شرف  زا  هدافتسا 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اب  مدرم  همه  هک  ماّیا  نآ  رد  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  يزور  دـیوگ : یم  هلفغ ، نب  دـیوس 
هناخ نآ  رد  يرگید  زیچ  هتسشن و  یکچوک  ریصح  يور  رب  مدید  دوب . نیملسم  هفیلخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و  دندوب ، هدرک  تعیب  مالسلا 
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یم دیئامرف ، هّیهت  اه  قاطا  يارب  یشرف  تسامـش ، رایتخا  رد  نیملـسم  لاملا  تیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  مدرک : ضرع  درادن . دوجو 
رد هک  یسک  هلفغ ! نب  دیوس  يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درادن . دوجو  ریـصح  زج  یـشرف  امـش  هناخ  رد  هک  منیب 
ایند نیا  زا  يدوز  هب  ام  دـنک ، یمن  هّیهت  اجنآ  يارب  یناوارف  لئاسو  رازبا و  دوش ، یم  لقتنم  اـجنآ  زا  دوز  هک  يا  هناـخرفاسم  رد  تسا ، هار 
 - و هّیناــمعن ص 18 -  راوـنا  (. ***** 1 «.) مـینک مـهارف  یتـمیق  ياـه  شرف  ارچ  مـیدرگ ، یم  راپــسهر  ترخآ  هناـخ  هـب  مـیور و  یم 

راونالاراحب ج 9.

یگدنز مزاول  ندرک  مهارف 

بآ کشم  دومرف ، یم  هرادا  هنازور  راک  اب  ار  یگدـنز  درک و  یم  راک  دوب ، لماک  يوگلا  کـی  یتسیز  هداـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
عمج مزیه  تفرگ . یم  دزُم  درک و  یم  يرایبآ  ار  نارگید  غاب  بآ ، ِولد  اـب  تشاـک ، یم  تخرد  دیـشک . یم  شود  رب  ار  هار  ناگدـنامرد 

یم کمک  هناخ  راک  رد  دننک . هدامآ  نان  نتخپ  يارب  ار  رونت  نآ  اب  ات  دیشک ، یم  شود  رب  ار  مزیه  هتُشپ  لزنم  هب  تشگزاب  رد  درک و  یم 
هنوگره زا  رود  هک  دـیمهف  یم  تشگ ، یم  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  سک  ره  دز ، یم  بوراـج  ار  هناـخ  درک .

( - ع  ) نینمؤملاریما خیراوتلا  خسان  (. ***** 1 .) دنک یم  یگدـنز  نیمورحم  نوچمه  هکلب  هعماج ، راشقا  رگید  نوچ  ینیب ، گرزب  دوخ 
دّربم ص 153. لماک  و - 

هناخ مزاول  رد  یگداس 

و درک ، جاودزا  هّیلشهن  دوعسم  رتخد  یلیل  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  دنک : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بشوح ، نب  ماوع 
دراو مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  تخیوآ . دوخ  قاطا  رد  رب  يا  هدرپ  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هناخ  هب  شدوخ  صوصخم  مزاول  اب  سورع 
حرش (. ***** 1 .) تسا یفاک  درک ، یم  یگدـنز  نآ  اب  تشاد و  یلع  هداوناخ  نونک  اـت  هچنآ  دومرف : تشادرب و  ار  هدرپ  نآ  دـش  هناـخ 

تلیضف ص62. یّلجت  زا  لقن  دیدحلا  یبا  نبا 

یئاناوت لامک  رد  یتسیز  هداس 

دراو یگدنز  لئاسو  هشوت و  رصتخم  اب  امـش  رهـش  رد  نم  دومرف : هفوک  مدرم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیوگ : یم  هتابن  نب  غبـصا 
تردق هک  یتروص  رد  (. 1 .) دوب مهاوخ  راکتنایخ  مربب  ما  هدروآ  دوخ  اب  هک  هچنآ  زا  شیب  امـش  رهـش  زا  ندش  جراخ  ماگنه  هب  رگا  مدش ،

راونالاراحب ج40 ص327 و 325. دروآ ***** . مهارف  دوخ  يارب  ار  تاناکما  عاونا  ات  تشاد 

یگداس دهز و 

هلفغ نب  دیوس  ناتساد 

. دوب ناشیا  يولج  ریش  زا  يا  هساک  اب  ینیوج  نان  صرق  هک  یلاح  رد  مدیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  هفوک  رد  تفگ : هلفغ  نب  دیوس 
یمن محر  درمریپ  نیا  ّقح  رد  ایآ  متفگ : دوب . هّضف  شمان  هک  ترـضح  نآ  زینک  هب  تخیر . ریـش  رد  درک و  زیر  ار  کشخ  ناـن  صرق  نآ 

ار وا  ياذغ  سوبـس  هک  هدرک  دهع  ام  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تفگ : زینک  نآ  دیریگ ؟ یمن  ار  وج  سوبـس  ارچ  دینک ،
نایم رد  ترـضح  نآ  اب  ار  بلطم  یئوگ .؟ یم  هچ  وا  اب  هلفغ ! رـسپ  يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مینکن . ادج  زگره 

: دومرف نینچ  نم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دینک . ارادم  ناتدوخ  اب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ای  مدرک : هفاضا  متـشاذگ و 
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دنتسویپ و هَّللاءاقل  هب  ات  دندشن  ریس  یپایپ  زور  هس  مدنگ  نان  زا  وا  نادناخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوس ، يا  وت  رب  ياو 
صاوخلا ص120. ةرکذت  (. ***** 1 .) دشن مهارف  اهنآ  يارب  تشروخ  زگره 

راد هلصو  نهاریپ  يارجام 

نآ دندوشگ . تمالم  هب  نابز  دندید و  مالسلا  هیلع  یلع  نت  رد  يراد  هلصو  هماج  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سیق  نبورمع  زا  يروث  نایفس 
ِِهب يِدَـتْقَیَو  ُسْفَّنلا ، ِِهب  ُّلِذـَتَو  ُْبلَْقلا ، َُهل  ُعَـشْخَی  (. 1 .«) دوش یم  وگلا  نمؤم  يارب  ددرگ و  یم  عشاـخ  لد  هماـج  نیا  اـب  : » دوـمرف ترـضح 

ِقِرْـشَْملا َِۀلِْزنَِمب  اَمُهَو  اَهاَداَعَو ، َةَرِخْآلا  َضَْغبَأ  اَهاَّلََوتَو  اَْینُّدلا  َّبَحَأ  ْنَمَف  ِناَِفلَتُْخم ؛ ِناَلِیبَسَو  ِناَتِواَفَتُم ، ِناَّوُدَع  َةَرِخْآلاَو  اَْینُّدـلا  َّنِإ  َنُونِمْؤُْملا .
ةرکذت و -  راونالا ج 40 ص 323 -  راحب  (. ***** 2 !) ِناَتَّرَـض ُدَْعب  اَمُهَو  ِرَخْآلا ، َنِم  َدَُعب  ٍدِحاَو  ْنِم  َبُرَق  اَمَّلُک  اَمُهَْنَیب ؛ ٍشاَمَو  ِبِْرغَْملاَو ،

-2 يافوتم 380 ه )  ) ینارح هبعش  نبا  لوقعلا ص 212 : فحت  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  تمکح 103  كرادم  دانسا و  صاوخلا ص120 .
بلاطم - 4 ه ) يافوتم 402   ) یناهفـصا میعنوبا  ص 83 : ءایلوالا ج 1  ۀـیلح  - 3 ه ) يافوتم 230  ) دعـس نبا  ص 28 : تاقبط ج 3  باـتک 

رایخالا ص ضور  - 6 يافوتم 520 ه )  ) یشوطرط كولملا ص 244 : جارس  - 5 يافوتم 652 ه )  ) یعفاش هحلط  نبا  لوؤسلا ج 1 ص 15 :
یعفاش يربط  یبقعلا ص102 : رئاخذ  - 8 ه ) ياـفوتم 654   ) یفنح يزوج  نبا  صاوخلا ص108 : ةرکذت  مساق 7 - نب  دمحم  72 و 180 :

یسلجم : 107 باب ص161  راونـالا ج 41  راـحب  - 10 ه ) يافوتم 436  یـضترم  دیـس  ص153 : یلامأ ج1  باـتک  - 9 ه ) يافوتم 460  )
يافوتم  ) یضر دّیـس  ۀـمئالا ص96 و97 : صئاصخ  - 12 ه ) يافوتم 588   ) يدـمآ ص 656 : مـکحلا ج 2  ررغ  - 11 ه ) يافوتم 1110  )

-15 يافوتم 1110ه )  ) یسلجم راونالاراحب ج70 ص129 : - 14 8ه ) نرق يافوتم   ) یملید : 26 باب بولقلا ج1 ص199  داشرا  - 13 406ه )
يافوتم 538ه)  ) یلزتعم يرشخمز  راربالا ج4 ص630 ح3 : عیبر  - 16 يافوتم 1320ه )  ) يرون ثدحم  لئاسولا ج3 ص273 : كردتسم 

(. يافوتم 421ه  ) یبآ دعس  یبا  ریزو  رّدلارثن ج1 ص286 : - 17

ایند اب  دروخرب  شور 

و نتورف ، نآ  اب  لد  یشوپ )؟ یم  راد  هلصو  نهاریپ  ارچ  دیسرپ : یصخش  دوب . ماما  مادنا  رب  يراد  هلصو  نهاریپ  : ) دومرف وا  رب  ادخ  دورد  و 
سپ دنرگیدکی ، زا  يادج  هار  ود  و  توافتم ، نمشد  ود  ترخآ ، مارح و  يایند  دنریگ ، یم  قشمرس  نآ  زا  نانمؤم  و  دوش ، یم  مار  سفن 

زا برغ  قرـش و  دننامه  ود  نآ  و  درک ، دهاوخ  ینمـشد  نآ  اب  دزرو و  هنیک  ترخآ  هب  دزرو ، قشع  نآ  هب  دـشاب و  تسرپ  ایند  هک  یـسک 
ناـیز رگیدـکی  هب  هراوـمه  ود  نآ  و  ددرگ ، یم  رود  يرگید  زا  دوـش  کـیدزن  یکی  هب  هاـگره  ود ، نآ  يوـس  هـب  هدـنور  و  دـنرود ، مـه 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 103  (. ***** 1 .) دنناسر

یلازغ فارتعا 

تخورف و یم  ار  دوخ  ریشمش  هک  اجنادب  ات  دومرف  یم  يراددوخ  لاملا  تیب  فرصم  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  : » دیوگ یم  یلازغ 
نآ و يّدام  ياه  هولج  ایند و  هب  تبـسن  یتبغر  یب  دهز و  تّدـش  اب  تسا  یلع  نیا  (. » 1 .«) تشادن رایتخا  رد  نتسش  ماگنه  هماج  کی  زج 

دراد غارس  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  یئاوشیپ  خیرات ، ایآ  تسا . مدمه  نانیشن  كاخ  اب  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  یّـسأت 
نیا اب  دشاب ، نیمز  هطقن  نیرت  ینغ  نیرت و  زیخ  لصاح  نیرتهب و  هفوک  وا  تختیاپ  دوش و  ریزارـس  وا  يوس  هب  برغ  قرـش و  زا  لاوما  هک 

دنک و نت  رب  هداس  هماج  دروخب و  سوبـس  ُرپ  نیوج  نان  دنک ، تسیز  مدرم  نیرت  تعاضب  یب  نوچ  یگدنز  حطـس  نیرت  هداس  رد  وا  لاح 
نیرتاسر ناسنیدب  وا  (. 2 .«) دشک تلاجخ  نآ  زود  هلـصو  زا  هک  اجنادب  ات  دنز  هلـصو  شیوخ  هماج  رب  دـناد و  مارح  دوخرب  ار  لاملا  تیب 
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، ًارْمِط ِیبَْوث  ِیلاَِبل  ُتْدَدْعَأ  َالَو  ًاْرفَو ، اَهِِمئاَنَغ  ْنِم  ُتْرَخَّدا  َالَو  ًاْرِبت ، ْمُکاَْینُد  ْنِم  ُتْزَنَک  اَم  ِهَّللاَوَف  دومرف : هک  دشخب  یم  رولبت  ار  نادهاز  راعش 
نآ مئانغ  زا  متخودنین و  یئالط  امش  يایند  زا  دنگوس  ادخ  هب  ٍةَرِقَم . ٍۀَصْفَع  ْنِم  ُنَوْهَأَو  یَهْوَأ  ِیْنیَع  ِیف  َیَِهلَو  ًاْربِش ، اَهِـضْرَأ  ْنِم  ُتْزُح  َالَو 
زا يزیچان  هشوت  مدرواین و  رد  فّرصت  هب  بجو  کی  نآ  نیمز  زا  مدیدن و  هّیهت  ینیزگیاج  دوخ  هماج  هنهک  يارب  مدرکن و  هریخذ  يزیچ 

بوشآ ج1 ص366 رهش  نبا  بقانم  (. ***** 3 .«) تسا رت  رابتعا  یب  رت و  تسپ  خـلت ، هایگ  نآ  زا  نم  رظن  رد  ایند  انامه  .و  متفرگنرب نآ 
لآ بقانم  و -  يزوج -  نبا  صاوخلا  ةرکذت  و -  راونالاراحب ج40 -  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دهز  زا  رتشیب  عالّطا  يارب  مولعلا . ءایحا  زا 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 45  دینک . هعجارم  بوشآ ج1 ، رهش  نبا  و -  بلاط -  یبا 

يزودنا رز  زا  زیهرپ 

نب رمع  هک  دوب  لـثملا  برـض  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  یئاـسراپ ، دـهز و  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
ام  ) ِْبلاطیبا ِنب  ِّیلَع  ْنِم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َدَْعب  ِۀَّمُْألا  یف  ُدَهْزأ  َناَک  ًادَحَا  َّنَا  انِْملَع  ام  تفگ : درک و  فارتعا  زین  زیزعلادـبع 

ماما (. 1 .() دشاب رت  اسراپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  میسانش  یمن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  یمالـسا  تّما  رد  ار  یـصخش 
زا اّما  دومرف ، یم  نیمأـت  یبوخب  ار  دوخ  هّچب  نز و  و  دروآ ، یم  تسدـب  یبوخ  هیامرـس  و  درک ، یم  راـک  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

يزور مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تشادن . يا  هتخودنا  دوخ  يارب  یمومع  لاوما  زا  و  درک ، یمن  هدافتسا  نیملسم  لاملا  تیب 
یتفگـش راچد  هک  یلاح  رد  مدرم  دَرَخ )؟ یم  ارم  ریـشمش  نیا  یـسک  هچ  ( ؟ اذـه یْفیَـس  يرَتْشَی  ْنَم  دومرف : مدرم  هب  باطخ  ربنم  يالاب  رب 

!! ُُهتِْعب ام  ٍۀَْلَیل  ُتُؤق  یل  َّنَا  َْول  َو  هک : داد  حیضوت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دندرک . یم  هاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دندوب 
َو دنتشون : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نارای  نارظن و  بحاص  ور  نیا  زا  (. 2 (.) متخورف یمن  ار  ریشمش  نیا  متشاد  یم  ار  بش  کی  ياذغ  رگا  )

تداهش هب  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  . ) ِمِداِخل اهَّدَعَا  ِِهئاطَع  ْنَع  ًالْـضَف  ٍمَهرِد ، َةَأِمَْعبَـس  َِّالا  َكََرت  ام  َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َلُتق  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع 
راربالا ۀیلح  (. ***** 3 .() تشاذگن یقاب  دوب ، هتـشاذگ  رانک  اهمداخ  زا  یکی  هب  ندیـشخب  يارب  ار  نآ  هک  مهرد  دصتفه  زج  هک  دیـسر 

راربالا ج 1 ص 333. ۀیلح  ینارَحب ج 1 ص 355 . راربالا  ۀیلح  ینارَحب ج 1 ص 356 .

ماما یشوپ  هداس 

هداس ياه  سابل  هاگیاج 

هاـچ و رفح  دـیلوت و  راـک و  اـب  یگدـنز  موادـت  رد  اـّما  دوـب ، یناوارف  تالکـشم  راـچد  یگدـنز  لـئاوا  رد  هچرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
. تشاد یمنرب  یـشوپ  هداس  زا  تسد  اّما  تشاد ، راـیتخا  رد  ناوارف  ياـه  هیامرـس  ُعبنَی »  » هقطنم رد  ناوارف  تاـغاب  ثادـحا  و  يزرواـشک ،

دننک تّقد  یشوپ  هداس  رد  ردقره  لداع  ناماما  دوب . دمآ  رد  مک  ياه  هدوت  دننامه  سابل  رد  دیشوپ و  یم  نشخ  ربِز و  یمـشپ  ياه  سابل 
مهیلع موصعم  ناماما  رگید  هک  دنرخب ، مرن  یتمیق و  ياه  سابل  دوخ  دنزرف  نز و  يارب  دنناوت  یم  دـندازآ و  نارگید  اّما  تسا ، دنمـشزرا 

. دندوب وگلا  هراومه  یتسیز  هداس  رد  اّما  دندرک ، یم  هدافتسا  اه  سابل  عاونا  زا  هچرگ  دنتشادن  تسد  رد  ار  تّما  يربهر  نوچ  زین  مالـسلا 
 ***** دایز نب  مصاع  سابل  هب  ضارتعا  یشوپ  هداس  هاگیاج 

یشوپ هداس  هاگیاج 

ناتدوخ دیدومرف ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یشوپ  هداس  زا  هک  امش  هک ؛ درک  ضارتعا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش 
تـشگنا دوبن و  هرظنم  دب  زور  نآ  گنهرف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  سابل  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیراد ؟ ابیز  مرن و  سابل  ارچ 
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یلع سابل  نامه  دـنک  یم  روهظ  یتقو  ام  مئاق  هچرگ  دـش ، یم  امن  تشگنا  دیـشوپ ، یم  ار  اه  سابل  نامه  دوب و  نالا  رگا  دـش ، یمن  اـمن 
گنج رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یثراح  دایز  نب  ءالع  (. 1 .) دنک یم  راتفر  مالسلا  هیلع  یلع  شور  هب  هدیشوپ  ار  مالـسلا  هیلع 
تعسو نیا  هب  هناخ  نیا  دومرف : دش . تفگـش  رد  شا  هناخ  تعـسو  ندید  زا  و  تفر ، شا  هناخ  هب  وا  تدایع  يارب  ماما  دش ، یمخز  هرـصب 
یهدـب رارق  یُلپ  ار  هناـخ  نیا  یناوت  یم  يرآ ، دومرف : دـعب  يراد !؟ زاـین  رتشیب  نآ  هب  ترخآ  رد  هک  وت  یهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  اـیند  رد  ار 

ار بحتسم  بجاو و  قوقح  يروآ . ياج  هب  ماحرا  هلص  نآ  رد  ینک . یئاریذپ  نانامهیم  زا  نآ  رد  هک : ناسنیدب  ترخآ ، هب  ندیـسر  يارب 
 - یفاک ج 1ص 411 لوصا  يا ***** . هدیسر  ترخآ  هب  هناخ  نیا  اب  تروص  نآ  رد  یناسرب . ناشنابحاص  هب  عیسو  هناخ  نیا  هلیـسو  هب 

هعیشلا ج 1ص 279. لئاسو  و -  یئوخ ج 13 -  حرش  و - 

دایز نب  مصاع  سابل  هب  ضارتعا 

هدیشوپ یئابع  درک : ضرع  یتیاکش ؟ هچ  دومرف : منک . یم  تیاکش  امش  هب  دایز  نب  مصاع  مردارب  زا  نینمؤملاریما  ای  تفگ : دایز  نب  ءالع 
نوچ دـیروایب . نم  شیپ  ار  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تسا . هدیـشک  اـیند  راـک  زا  تسد  هدرک و  هشیپ  ّتیناـبهر  تداـبع و  راـک  و 

، ِتاَبِّیَّطلا ََکل  َّلَحَأ  َهَّللا  يََرتَأ  َكََدلَوَو !؟ َکَلْهَأ  َتْمِحَر  اَمَأ  ُثِیبَْخلا ! َِکب  َماَهَتْـسا  ِدََقل  ِهِسْفَن ! َّيَدُع  اَی  دومرف : وا  هب  ترـضح  دمآ ، مصاع 
: َلاَق َِکلَکْأَم ! ِۀـَبوُشُجَو  َکِسَْبلَم  ِۀـَنوُشُخ  ِیف  َْتنَأ  اَذـه  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَـی  َلاَـق : َکـِلذ ! ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  ُنَوْهَأ  َْتنَأ  اَهَذُـخَْأت !؟ ْنَأ  ُهَرْکَی  َوُهَو 

کنمشد يا  . ) ُهُْرقَف ِریِقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  اَْلیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِّدَُقی  ْنَأ  ِلْدَْعلا  ِۀَِّمئَأ  یَلَع  َضَرَف  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َْتنَأَک ، ُتَْسل  یِّنِإ  َکَْحیَو ،
ار شا  هزیکاپ  ياهتمعن  دنوادخ  هک  يرادنپ  یم  وت  ینک ؟ یمن  محر  تنادـنزرف  نز و  هب  وت  ایآ  هدرک ، تنادرگرـس  ناطیـش  شیوخ ، ناج 
، تفگ مصاع  . ) دنک راتفر  وت  اب  هنوگنیا  هک  ینآ  زا  رت  کچوک  ادخ  ربارب  رد  وت  ینک ؟ هدافتـسا  اهنآ  زا  وت  درادن  تسود  اّما  هدرک  لالح 

ياو دومرف ): مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يرب ؟ یم  رـسب  راوگان  ياذغ  نآ  و  نشخ ، سابل  نیا  اب  وت  ارچ  سپ  نانمؤمریما ، يا 
ار تسدگنت  يرادن ، رقف و  ات  دننک ، وسمه  ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ  هک  هدرک  بجاو  قح  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  متسین ، وت  دننامه  نم  وت ، رب 

یـشوپ یم  هک  نشخ  سابل  نیا  اب  یتسه ، نم  دننام  زین  تدوخ  نینمؤملاریما  ای  تفگ : مصاع  (. 1 .() دناشکن نایغط  هب  و  درواین ، ناجیه  هب 
ِۀَِّمئأ یَلَع  َضَرَف  َهَّللا  َّنِا  َْتنَاَک ، ُتَْسل  َکَْـحیَو  َلاـق : دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يروخ . یم  هک  شروخ  یب  کـشخ و  ماـعط  نیا  اـب  و 

بجاو لداع  نایاوشیپ  رب  دنوادخ  متـسین ، وت  دـننام  نم  وت  رب  ياو  (. » 2 .) ُهُْرقَف ِریقَْفلِاب  َغَّیَبَتَی  ْالیَک  ِساَّنلا ، ِۀَفَعَِضب  مُهَـسُْفنَا  اوُرِّدَُقی  ْنَا  ِلْدَْعلا 
مجعم هبطخ 209  هغـالبلا  جـهن  دـنکن ***** ». راداو  ناـیغط  هب  ناـش  رقف  ار  ارقف  اـت  دـننک  ربارب  یگدـنز  رد  مدرم  اـب  ار  دوخ  هک  هدرک 

(. سرهفملا مجعم   ) هبطخ 209 هغالبلا  جهن  ّفلؤم . سرهفملا 

یشوپ هداس  راثآ 

هداس و تمیق و  مک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ياه  سابل  هک  دید  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  هفوک  رد  یـصخش 
باوج رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دراد ؟ هلـصو  امـش  سابل  ارچ  تفگ : تسیرگن و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یتفگـش  اـب  تساراد ، هلـصو 

يوگلا و  دنک ، یم  راوخ  ار  هراما  سفن  و  عشاخ ، ار  لد  راد  هلـصو  سابل   ) َنُونِمْؤُْملا ِِهب  يدَتْقَیَو  سْفَّنلا  ِِهب  ُّلِذـَتَو  ْبلَْقلا ، َُهل  ُعَشْخَی  دومرف :
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  تمکح 103  هغالبلا  جهن  و -  یئوخ ج 21 ص 152 -  حرش  (. ***** 1 (.) دوش یم  نانمؤم 

شیوخ تسد  اب  سابل  حالصا 

هکلب داد ، یمن  یطاّیخ  هب  دوب ، دـنلب  نآ  نماد  ای  نیتسآ ، رگا  دیـشوپ ، یم  دـیرخ و  یم  دوخ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یئاه  ساـبل 
. دیـشیدنا یم  یگدنز  روما  رد  یئافک  دوخو  یـشوپ  هداس  هب  رتشیب  ینعی  (. 1 .) دیشوپ یم  سپـس  درک و  یم  حالـصا  هاتوک و  ار  نآ  دوخ 
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ماصخلا ص 648. ۀیافک  و -  مارملا -  ۀیاغ  ***** 

دودحم نهاریپ 

ره اّما  دناوخ ، یم  هعمج  هبطخ  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  متفر ، هعمج  زامن  هب  مردپ  اب  یکدوک  رد  نم  دیوگ : یم  یعیبس  قاحسا  یبا 
هکلب هن  تفگ : مردپ  دنزب ؟ داب  دوخب  هک  دنک  یم  نینچ  امرگ  يارب  ایآ  مدیسرپ  مردپ  زا  داد ، یم  ناکت  تسد  اب  ار  دوخ  نهاریپ  هاگ  دنچ 

(. ***** 1 .) دوش کشخ  رتدوز  هک  دروآ  یم  رد  تکرح  هب  ار  نآ  تسا  هدـشن  کشخ  زونه  نوچ  هتـسش و  ار  نآ  دراد و  نهاریپ  کی 
تاراغلا ج 1. و -  راونالاراحب ج 8 - 

یلع ماما  یشوپ  هداس  هب  ضارتعا 

نب ةدعج   » مان هب  جراوخ  ناگدرکرـس  زا  يدرم  اهنآ  نایم  رد  هک  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ  لمج  گنج  زا  سپ  دـیوگ : یم  بهو  نب  دـیز 
يور زا  هدعج  دـندید ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هداس  سابل  یتقو  دندیـسر . مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدـخ  دوب  هجعن »

: داد خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ینک ؟ یم  يراددوخ  بوخ  سابل  ندیـشوپ  زا  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  تفگ : رخـسمت 
ادـخ زا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  هدـعج  تسا . شور  نیرتهب  یـشوپ  هداـس  و  دـنک ، یم  رود  یگدز  رورغ  زا  ارم  هداـس  ساـبل  نیا 

هب دـیآ  یم  دورف  مرـس  رب  هک  یتبرـض  اـب  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درُم . یهاوخ  يزور  وت  سرتب 
(. 1 .) دنز یم  ارتفا  تمهت و  مدرم  هب  هک  تسا  یسک  يور  هایس  اّما  دش ، دهاوخ  عقاو  هک  تسا  یهلا  يدهع  نیا  و  دیـسر ، مهاوخ  تداهش 

راونالاراحب ج 8 ص 622. ***** 

هداوناخ هدش  هتفاب  سابل  زا  هدافتسا 

و درک ، یم  فرطرب  دوخ  ياناوت  تسد  اب  ار  دوخ  ياهزاین  و  داد ، یم  یناوارف  تّیمها  یئافک  دوخو  دیلوت  راک و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
خن و  دنتفاب ، یم  تسد  اب  ار  جایتحا  دروم  ياه  سابل  هک  دومرف  یم  قیوشت  یگدنزاس  دـیلوت و  راک و  هب  زین  ار  دوخ  نارـسمه  نادـنزرف و 
یلع نینمؤملاریما  ترـضح  لمج  گنج  زا  سپ  هک : دنک  یم  لقن  ییحی » نب  طول  ، » فنخم وبا  دـندرک . یم  مهارف  یـسیر  مشَپ  زا  ار  نآ 
ِلْزَغ ْنَِمل  امُهَّنِإ  ِهّللاَو  ةَرْـصَْبلا  َلْهَأ  ای  َّیَلَع  نوُمَْقنَت  ام  دومرف : اـهنآ  زا  یکی  رد  تشاد و  مدرم  تیادـه  يارب  یئاـه  ینارنخـس  مالـسلا  هیلع 

«. دـشاب یم  ما  هناخ  لها  ياه  هتفاـب  زا  دـینیب  یم  هک  ارم  ساـبل  ود  نیا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیریگ ؟ یم  داریا  نم  رب  ارچ  هرـصب ! مدرم   » یلهَا
هب دنگوس   ) ِۀَنیدَْملِاب یتَّلَغ  ْنِم  َِّالا  َیِه  اَم  ِهَّللاَو  دومرف : درک و  هراشا  دوب  کشخ  نان  رصتخم  نآ  رد  تشاد و  هارمه  هک  يا  هسیک  هب  سپس 
ْنِم ُتْجَرَخ  اـَنَأ  ْنِاَـف  دومرف : مدرم  هب  باـطخ  هاـگنآ  ما ) هدروآ  دوخ  هارمه  هنیدـم  زا  هک  يرـصتخم  كاروخ  ناـمه  زج  تسین  نیا  ادـخ 

هتشادرب دیدید  هک  هچنآ  زا  هدایز  و  موش ، جراخ  هرصب  مدرم  امش  دزن  زا  نم  رگا  سپ   ) نِیِنئاْخلا َنِم  هّللا  َْدنِع  اَنأَف  نْوَرت ، اَّمِم  ِرَثْکَِأب  مُکِْدنِع 
هفوک مدرم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ار  ینارنخـس  نیمه  هک  دش  لقن  تایاور  رد  (. 1 .() مشاب یم  ناراکتنایخ  زا  ادخ  دزن  رد  سپ  مشاب 

هعیشلا لئاسو  راونالاراحب ج 40 ص 325 . و -  ۀعاربلا ج 17 ص 85 -  جاهنم  (. ***** 2 .) داد رکذـت  ار  قوف  بلاطم  هدرک و  داریا  زین 
ج 11 ص 83.

هداس يا  هلوح  اب  ششوپ 

ماما مدید  دوب ، ناتسمز  لصف  مدیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تمدخ  ( 1 ،) قنروخ رـصق  رد  دیوگ : یم  هرتنع  نب  نوراه 
لاملا تیب  ناوارف  لاوما  زا  نینمؤملاریما ! ای  متفگ : تسا . تمحز  رد  دزرل و  یم  امرس  نآ  رد  هدیچیپ و  دوخرب  يا  هلوح  مالسلا  هیلع  یلع 
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َنِم اُهتْجَرْخَا  یتَّلَا  یتَفیطَق  َِّالا  َیِه  ام  َو  ًاْئیَش  ْمُکُؤَرْزَا  ام  ِهَّللا  َو  داد : خساپ  ینک ؟ یم  راتفر  هنوگنیا  دوخ  اب  ارچ  امرف ، هّیهت  دوخ  يارب  یـسابل 
(. ***** 2 .() ما هدروآ  دوخ  هارمه  هنیدم  زا  هک  تسا  نامه  هلوح  نیا  متـسین ، تحاران  ما و  هتفرگن  مشخ  امـش  رب  مسق  ادخ  هب   ) ِۀَنیدَْملا

مالـسا رد  تموکح  دومن . انب  ناریا  ناگدازهاش  زا  روگ  مارهب  يارب  ناریا  ياورنامرف  روتـسد  هب  هریح  هاشداپ  رذـنم  نب  ناـمعن  هک  يرـصق 
ص350.

سابل رد  یگداس 

نم زا  یـسک  هچ  تفگ : یم  هک  مدید  ربنم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنک : یم  لقن  ناّیحوبا  زا  وا  يروث و  زا  قازّرلادـبع  فلا -
وت هب  ار  یسابل  ياهب  نم  تفگ : تساخرب و  وا  يوس  هب  يدرم  متخورف . یمن  ار  نآ  متـشاد  ار  یـسابل  ياهب  رگا  درخ ؟ یم  ار  ریـشمش  نیا 

سابرک زا  ینهاریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نت  رب  (. ) 2 :) تفگ وا  هک  درک  تیاور  اـطع  زا  وا  حـلاص و  نب  یلع  زا  عیک  ب - (. 1 .) مهد یم  ضرق 
هّمغلا ج 1 فشک  و -  صاوخلا ص 109 -  ةرکذت  هّمغلا ج 1 ص 222 . فـشک  و -  صاوخلا ص 109 -  ةرکذت  دوب ***** ). هتـسشن 

ص 222.

ییافکدوخ

یگدنز روما  رد  ییافکدوخ 

دوخ مادختـسا  رد  ار  نارگید  دنراپـسب ، نارگید  هب  ار  دوخ  ياهراک  دنهدب ؛ نامرف  دننک ؛ یهن  رما و  نآ  نیا و  هبات  دـنراد  یعـس  يرایـسب 
نیا یهن  رما و  هب  نارگید ، ریقحت  هب  یهاوخدوخ  يور  زا  ای  ینیب  گرزب  دوخ  رورغ و  ساسا  رب  ای  ینادان  تلاهج و  يور  زا  ای  دـنروآرد ،

هّیحور نیااب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  دـننام  یم  یقاب  كّرحت  یب  هدـننک و  فرـصم  لبنت و  دوجوم  کـی  هراومه  و  دـنزادرپ ؛ یم  نآ  و 
درآ مدنگ  درک ؛ یم  کمک  شرـسمه  هب  هناخراک  رد  دهد . ماجنا  ًاصخـش  ار  دوخ  ياهراک  ات  تشاد  شالت  دومرف و  یم  هلباقم  تسردان 

هرادا يارب  تفر ؛ یم  رازاـب  هب  دوـخ  نـهاریپ ، دـیرخ  يارب  (. 1 (؛ دز یم  هلـصو  دوـخ  تسد  اـب  ار  نیلعن  درک ؛ یم  كاـپ  سدـع  درک ؛ یم 
دوخ تسد  اب  ار  یگدـنز  تالکـشم  و  دروآ ؛ تسد  هب  یلوپ  ات  تفرگ  یم  هدـهع  هبار  نارگید  ناتـسلخن  يرایبآ  درک ؛ یم  راک  یگدـنز 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هبطخ 2/23  هغالبلا  جهن  درک ***** . یم  فرطرب 

یگدنز لیاسو  شورف 

لئاسو شورف  اب  دـنکن و  هدافتـسا  لاـملا  تیب  زا  اـت  تشاد  یعـس  درک  یم  ادـیپ  جاـیتحا  هاـگره  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
و دنک ، هّیهت  سابل  نآ  زاو  دشورفب  ات  دروآ  رازاب  هبار  دوخ  ریـشمش  يزور  دومرف . یم  فرطرب  ار  هداوناخ  يداصتقا  تالکـشم  یگدـنز ،

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرهچ  زا  هودنا  رابغ  ردقچ  ریـشمش  نیا  اب  دـنگوس  ادـخ  هب  درخ ؟ یم  نم  زا  ار  ریـشمش  نیا  یـسک  هچ  دومرف :
ار سابل  نیا  نم  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  یصخش  متخورف . یمن  ار  نآ  متشادن  سابل  هب  جایتحا  رگا  و  مدودز ، ملسو  هلآو 
یلع و دوب ***** . ترضح  نآ  رایتخا  رد  یمالسا  روشک  ياه  هیامرـس  همه  مالـسا و  ناهج  هک  یلاح  رد  (. 1 .) مشورف یم  امش  هب  هیسن 

ةرکذت و -  همغلا ج 1 ص 222 -  فـشک  و -  هباصا ج 2 ص 50 -  هیـشاحرد  باـعیتسا  و -  قادرج -  جرج  رـشب ج 1 ص 82  قوقح 
صاوخلا ص 109.

شیوخ جنرتسد  زا  هدافتسا 
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راک هنیدم  فارطا  تاغاب  رد  درک ، یم  یگدنز  دوخ  جنرتسد  اب  هشیمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ام  ِّدَج  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار نآ  و  دومرف ، یم  لوانت  اذغ  ماگنه  هب  تشاذگ و  یم  يا  هسیک  رد  هدرکن  َکلَا  ار  نآ  درآ  دـش ، یم  درآ  وج  ای  مدـنگ  یتقو  درک ، یم 

عاونا هک  دوش ؟ یم  تفای  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رت  اـسراپ  رت و  دـهاز  یـسک  هچ  یتسار  دـننکن . هفاـضا  نآ  هب  يزیچ  هک  دز  یم  هِرِگ  دـنچ 
شدوخ تاغاب  زا  هکنیا  اب  تسا ) هدش  لیدـبت  روشک  هب 50  نونکا  هک   ) دوب وا  رایتخا  رد  یمالـسا  روانهپ  روشک  لاملا  تیب  ياه  هیاـمرس 

تاراغلا ج 1 (. ***** 1 .) درک یم  راطفا  بآ  درآ و  يرادقم  اب  دوخ  اّما  دیشخب  یم  نادنمتـسم  هب  و  تشاد ، رایتخا  رد  ار  اهامرخ  عاونا 
ص 82.

يرورض ياهراک  ماجنا 

هداوناخ يارب  امرخ  يرادقم  مالسلا  هیلع  یلع  هک : تسا  هدمآ  ّتنس ) لها  فورعم  ياه  باتک  زا   ) دمحا لئاضف  يربکع و  هنابا  باتک  رد 
یلع نینمؤملاریما  ترضح  دنربب ، هتفرگ و  ترـضح  زا  ار  نآ  هک  دندمآ  باتـشب  مدرم  درب ، یم  هتخیر  دوخ  نماد  رد  ار  نآ  دیرخ و  دوخ 

تـسا يرگید  تیاور  رد  و  دشک ». شودرب  ار  نآ  هک  تسا  رت  هتـسیاش  هداوناخ  تسرپرـس  « » ِِهلْمَِحب ُّقَحَا  ِلایَْعلا  ُّبَر  : » دومرف مالـسلا  هیلع 
یمن طوقس  اه  شزرا  زا  لماک  ناسنا  (. » 1) ِهلایَع یِلا  ٍعْفَن  ْنِم  َّرَجام  ِِهلامَک  ْنِم  ُلِماْکلا  ُصُْقنَی  ال  دناوخ : یم  ار  رعـش  نیا  نآ  لابند  هب  هک :

اب دروم  جنپ  رد  ترـضح  نآ  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  یلع  نب  دیز  زا  و  دنک ». شالت  راک و  شا  هداوناخ  یگدنز  هرادا  يارب  رگا  دـنک ،
تدایع ماگنه  هعمج و  زور  و  نابرق »  » یحـضا دـیع  رطف و  دـیع  رد  تفرگ . یم  دوخ  پچ  تسد  هب  ار  شنیلعن  تفر و  یم  هار  هداـیپ  ياـپ 

بوشآرهـش ج 2 نبا  بقانم  دشاب ***** . هنهرب  میاهاپ  مراد  تسود  نم  و  تسا ، ادـخ  هاگیاج  اهنیا  دومرف : یم  هزانج و  عییـشت  رامیب و 
ص 104.

ماما يونعم  تالاح  تدابع و 

تدابع رد  ندش  شوهدم 

. دیئوگب امش  دنتفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرتاسراپ  دیناد  یم  ایآ  تفگ : مدرم  هب  باطخ  هنیدم  دجـسم  رد  ریبز » نب  ةورع  زا  لقن  هب   » ءادردوبا
زا یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نارگراک  زا  يدادـعت  ام و  هک : درک  لقن  يا  هرطاخ  هاـگنآ  و  مالـسلا . هیلع  یلع  نینمؤملاریما  داد : خـساپ 
اب دش ، دیدپان  ناتخرد  يالبال  رد  تفرگ و  هلـصاف  ام  زا  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تدابع ، ماگنه  هب  میدرک ، یم  راک  هنیدـم  تاغاب 

زاین زار و  ادخ  اب  هک  مدینـش  تدابع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  روآ  نزح  يادص  هک  تشذگن  يزیچ  تسا ، هتفر  لزنم  هب  دـیاش  متفگ  دوخ 
یگتـسخ زا  دیاش  متفگ : دوخ  اب  تسا . هداتفا  تکرح  یب  يا  هشوگ  رد  مدید  مدـناسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  دـنک . یم 

ار وا  متـساوخ  دشن ، رادیب  مداد  شناکت  هچره  منک ، رادیب  ار  وا  متـساوخ  مدرک  ربص  یمک  تسا ، هتفر  باوخ  هب  يراد  هدـنز  بش  راک و 
هک متفگ  ار  ربخ  هدزباتـش  نایرگ و  متفر و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لزنم  هب  ًاروف  َنوُعِجار  ِهَیِلا  اـّنِا  َو  هِّلل  اـّنِا  متفگ : هیرگ  اـب  متـسناوتن ، مناـشنب 
بآ تسا ». هدش  شوهدم  ادخ  فوخ  زا  تدابع  رد  هشیمه  دننام  مالسلا  هیلع  یلع  ادخ  هب  ءادردوبا  : » دومرف مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح 

باسح يارب  ارم  هک  تمایق  رد  سپ  : » دومرف دید ، نایرگ  ارم  یتقو  دمآ ، شوه  هب  مدیشاپ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تروص  رـس و  هب  مدرب ،
هللا یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  مادک  چیه  رد  ار  تلاح  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  ءادردوبا  دید ». یهاوخ  هنوگچ  دـنناوخ  یم  ارف 
رهـش نبا  بقاـنم  و -  تداهـش ص 279 -  ات  تیالو  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  و  قودـص ، خیـش  یلاـما  (. ***** 1 .) مدیدن ملـسو  هلآو  هیلع 

راونالاراحب ج 84 ص 196. و -  بوشآ ج 2 ص 124 - 

یکدوک رد  تدابع 
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مارحلادجسم دراو  مالسلا  هیلع  یلع  مانب  یکدوک  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندید  یم  مدرم  همه 
َْلبق ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ُْتیَّلَص  ْدََقل  َو  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دنرازگ . یم  زامن  دنوش و  یم 

رد مدناوخ ، زامن  اهناسنا  همه  زا  شیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  اب  نم  انامه  و   ) ُهَعَم یّلَـص  ْنَم  ُلَّوأ  اَنأ  َو  ْنینِـس  َْعبَِـسب  ِساَّنلا 
ُلَّوأ َْتنأ  یلَع  اَی  دومرف : مه  مالسا  یمارگ  لوسر  و  (. 1 .() مدرازگ زامن  ربمایپ  اب  هک  متسه  یسک  لّوا  نم  مدوب ، هلاس  تفه  نم  هک  یلاح 

(. ***** 2 .() يدروآ نامیا  شربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یتسه ، یمالـسا  تّما  نیا  زا  درف  لّوا  وت  یلع ! يا   ) ِِهلوُسَر ِهَّللاـِب و  ًاـَناْمِیا  ِۀَّمُاـْلا  ِهِذـه 
راونالاراحب ج19 ص67. ریدغلا ج3 ص222 .

یگنادرم تعاجش و 

یکدوک رد  یکالاچ  تعاجش و 

گرزب دوخ  نماد  رد  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  ربمایپ  دـش . مکاح  بلاـطیبا  هداوناـخ  رب  هک  یلاـم  رقف  اـب  یکدوک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
دیود یم  عیرـس  نانچ  هدایپ  دیبوک ، یم  نیمز  رب  ار  اهنآ  تفرگ  یم  یتشک  هک  دوخ  نالاسمه  زا  کیره  اب  یکدوک  رد  دنا : هتـشون  درک .

ِلِکالَِکب ِرَغِّصلا  ِیف  ُْتعَضَو  اَنَأ  دومرف : هغالبلا  جهن  رد  دوخ  و  (. 1 .) دش یم  راوس  اهنآ  رب  دیسر و  یم  وردنت  نابـسا  هب  ندیود  لاحرد  هک 
تخرد دـنلب  ياه  هخاش  مدـنکفا و  كاخب  ار  برع  ناعاجـش  ناگرزب و  یکدوک ، رد  نم   » َرَـضُم َو  ٍۀَـعیبَر  ِنوُُرق  َمِجاَون  ُتْرَـسَک  َو  ِبَرَْعلا 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هبطخ 115/192  هغالبلا  جهن  اوق . ةّدام  راحبلا  ۀنیفس  (. ***** 2 .«) متسکش مه  رَد  ار  رضم  هعیبر و  هلیبق 

یلع ماما  دننامه  یب  تعاجش 

یـسک درک - . هسیاقم  ناوت  یمن  یتردق  چیه  اب  و  سک ، چیه  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یحور  تردقو  ماوق  وزاب و  تردـق  تعاجش و 
نآ ندـنک  زا  نایهاپـس  همه  هک  ار  یگرزب  گنـس  هک  یـسک  دـیلام - . كاخ  هب  ار  ناروالد  ناشکرـس و  رـس  یناوجون  یکدوک و  رد  هک 
هب تُشپ  زگره  و  هدرک ، لّمحت  وربور  ار  نمـشد  ياه  مخز  مامت  هک  یـسک  دنـشونب - . همه  ار  ناور  بآ  ات  دـنَک  ياج  زا  دـندوب ، زجاـع 

مالسلا هیلع  یلع  ربارب  رد  برغ  قرش و  مدرم  رگا  : » دومرف وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  یـسک  تسا - . هدرکن  نمـشد 
مامت رگا  ادـخ  هب  دـنگوس   ) اْهنَع ُْتیَّلَو  اَّمل  یلاِتق  یلَع  بَرَْعلا  ِترَهاـظَت  َول  ِهّللاَو  دومرف : دوخ  و  (. 1 .«) دنک یم  هبلغ  اهنآ  همه  رب  دنتـسیاب ،

یم هتـسب  زاب و  ار  نآ  رفن  اـه  هد  هک  ربیخ  يدورو  گرزب  برد  و  (. 2 .() منک یمن  رارف  ناـشلباقم  زا  دـنریگ ، رارق  نم  يور  رد  ور  بارعا 
َباب ُْتعَلَق  ام  دومرف : دوخو  دننکروبع  نآ  زا  مالـسا  نازاب  رـس  هک  داد  رارق  یقدنخ  يوررب  دنک و  ياج  زا  دوخ  یهّللادی  تسد  اب  دـندرک 

مدـنکن و ياـج  زا  يّداـم  تسد  اـب  ار  دوهی  راـصح  ربیخ و  گرزب  رد  نم   ) ۀَّیِهلءا ٍةّوُِقب  ْلـَب  ٍۀَِّینامْـسِج  ٍةّوُِقب  ٍدوُهَی  َنْصِح  ُتْکَدْـکَد  َو  َرَْبیَخ 
ًادِحاو ْمُُهتیَقل  َول  ِهّللاَو  ّینِا  دومرف : دوخ  بلق  تّوق  تعاجـش و  هب  تبـسن  زاب  و  (. 3 .() مدیدرگ قّفوم  یهلا  تردق  اب  هکلب  مدـیبوکن ، مهرد 

نیمز يور  مامت  هک  منک  تاقالم  یلاح  رد  ار  نانمـشد  رگا  نم  انامه  ادخ  هب  دنگوس   ) ُتْشَحْوَتِْـسا َو ال  ُْتَیلاب  ام  اهِّلُک  ِضْرَْالا  ُعالِط  مهو 
غارـس ناوت  یم  يرگید  روالد  ناـسنا  رد  ار  هدـش  داـی  ياـه  یگژیو  اـیآ  (. 4 .() درک مهاوخن  یتـشحو  هتـشادن ، یکاـب  دنـشاب  هدرک  ُرپ  ار 

رـصع و مادک  رد  دنروآ ؟ دیدپ  ار  يدـننامه  یب  زرابم  نانچ  دـنناوت  یم  دـنوش ، گنهامه  اه  تردـق  همه  ناهج و  همه  رگا  ایآ  تفرگ ؟
راونالاراحب ج 33 دسرتن ***** ؟ زگره  و  دنکن ، رارف  یطئارـش  چـیه  رد  و  دـشاب ؟ ریذـپان  تسکـش  هک  دوش  یم  تفای  يروالد  ینامز ،

جهن لاّمعلا ج 13 ص 121 ش 36388 . زنک  و -  يراخب ج 5 ص 245 -  حیحص  و -  ملسم ج 15 ص 178 -  حیحص  و -  ص 233 - 
مجعم همان 7/62  هغالبلا  جـهن  و 626 . دـیدحلا ج20 ص316  یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  فلؤم . سرهفملا  مجعم  همان 19/45  هغالبلا 

. ّفلؤم سرهفملا 
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راکیپ رد  یلع  ياه  مخز 

ِرَس و  تشادن ، یکاب  نمشد  یناوارف  زا  و  دُرب ، یم  ورف  نمشد  هاپس  بلق  رد  اهگنج  مامت  رد  ار  دوخ  و  تساه ، ههبج  نکش  طخ  هک  یسک 
تاحارج هب  تبـسن  هتکن  ود  دـشاب . هتـشاد  نترب  یناوارف  ياه  مخز  دـیاب  هک  تسا  یعیبط  دـیلام ، كاخ  رب  ار  برع  ناعاجـش  ناشکرس و 

اه مخز  ب - تشاد . دوجو  وا  ندـب  يولج  تمـسق  رد  اـه  مخز  همه  فلا - تشاد : دوجو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ندـب 
تلاح رد  هراومهو  درک ، یمن  تُشپ  نمـشد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ  دنرمـشب » دنتـسناوت  ار  مخز  رازه  ات  هک  . » دوب قیمع  ناوارف و 

اریز دناشوپ ، یم  ار  ندـب  يولج  تمـسق  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ِهرِز  دنتـشون : دوب . عافد  ینکـش و  طخ  يورـشیپ و 
نامز رد  ناگناگیب  مجاـهت  شروی و  گـنج و  لوط 94  رد  اهمخز  یناوارف  ندوب و  قیمع  و  دـنک . ظفح  ار  رـس  تُشپ  اـت  تشادـن  يزاـین 

هیلع یلع  ماما  ياه  يرگ  راثیا  زا  يرگید  تقیقح  تموکح ، هلاـس  نارود 5  رد  مهم  گنج  هس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ار مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ندب  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  زور  رد  یتقو  دناسر . یم  تابثا  هب  ار  مالسلا 

تـسا هدنامیقاب  ترـضح  نآ  رکیپ  رب  مخز  رازه  دودح  راثآ  هک  دندید  دندرمـش ، ار  ترـضحنآ  ندب  ناوارف  ياهمخز  دنداد و  یم  لسغ 
زاو هدنام  یقاب  هناّجدوبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  اهنت  هدرک و  رارف  همه  هک  ماگنه  نآ  دوب  دُُحا  گنج  هب  طوبرم  شدروم  داتـشه  اهنت  هک 

نانچ دُُحا  گنج  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  رکیپ  ياه  مخز  و  (. 1 .) دندرک یم  عافد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
مخز مّود ، مخز  نتخود  ماگنه  هب  دـنتخود و  یم  ار  لّوا  مخز  دـندش ، هدـنام  رد  اه  مخز  نتخود  زا  ناراتـسرپ  ناـحاّرج و  هک  دوب  قیمع 

راحبلا ج 1 ص 149. ۀنیفس  تسیرگ ***** . ناوارف  نآ  هدهاشم  اب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  هک  دش ، یم  هراپ  هتخود 

ینکش طخ  تعاجش و 

دیشوپ و هرز  دندرک ، زاغآ  ار  گنج  اهنآ  یتقو  دربن ، زاغآ  رد  يرابدرب  و  هرصب ، نایشروش  اب  تّجح  مامتا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
لّوا هلمح  رد  تخیرگ . یم  شلباقم  رد  هابور  نوچ  نمشد  هک  درک  يدیدش  تالمح  و  دز ، نمشد  هاپـس  بلق  هبار  دوخ  هاپـس ، شیپاشیپ 

ریـشمش راب  دـنچ  و  درک . یگدـنکارپ  راچد  ار  هرـصب  رگـشل  پچ  حاـنج  مّود  هلمح  رد  و  تخیر ، مه  رد  ار  نمـشد  رگـشل  تسار  حاـنج 
ماما هب  رتشا  کلام  نادنزرف و  باحـصا و  دنک ، حالـصا  ار  نآ  ات  تشگرب  همیخ  هب  هک  دـش  مخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

یم هلمح  هرابود  داد و  یمن  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یلو  راذگاو . ام  هب  ار  تالمح  دـنتفگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد نید  دسرب  یبیسآ  امش  هب  رگا  « ) نیِّدلا ُبَهْذَی  ْبَُصت  ْنِإ  : » هک دندرک  رارـصا  باحـصا  یتقو  تسکـش . یم  مهرد  ار  اه  فص  و  درک ،

ترخآو ادخ  رطاخب  دینیب  یم  هچنآ  دنگوس  ادـخ  هب  « ) ةَرِخالا َراَّدـلاَو  ِهَّللا  َهْجَو  َِّالا  َنْوََرت  اِمب  ُدـیُرا  ام  هّللاَو  : » دومرف خـساپ  رد  تسا ) رطخ 
هبطخ 13. دیدحلا ج 1  یبا  نبا  حرش  (. ***** 1 () تسا

يرواگنج تعاجش و 

هّیبیدـح و ردـب و  گنج  رد  دومن و  ترجاهم  درازگ و  زامن  هلبق  ود  ره  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : دـنراد  رظن  قاّفتا  ثیدـح  ناـیوار 
یب رد  ار  اهنآ  همه  دـمآ و  نوریب  یبوخ  هب  یهلا  ناحتما  زا  ربیخ  قدـنخ و  دـحا و  ردـب و  گنج  رد  وا  تشاد . تکرـش  اـه  گـنج  رگید 

رد ردـب  زور  نوچمه  يرایـسب  دراوم  رد  مالـسا  هاپـس  مچرپ  تفرگ . رارق  ییـالاو  میرک و  تلزنم  رد  دروآ و  تسدـب  ادـخ  ریغ  زا  يزاـین 
، دـش هتـشک  تشاد  شیوخ  تسد  هب  ار  ربمایپ  مچرپ  هک  دُُـحا  زور  رد  ( 1) ریمع نب  بَعـصم  نوچ  و  تشاد . رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد 

نییعت شقن  نآ  رد  دوب و  ردب  گنج  دهاش  مالسلا  هیلع  یلع  داد . مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  لوق  زا  شیوخ  خیرات  رد  جاّرَـس  نبا  دوب . هلاس  جنپ  تسیب و  هک  یلاح  رد  تشاد ، هدننک 

یمالسا قالخا  و  (ع ) یلع زا 81ماما  هحفص 39 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بعصم (. ***** 2 .) دوب هلاس  تسیب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  درپس ، مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ردب »  » زور رد  ار  مچرپ  ملسو  هلآو 
دروآ مالسا  تسا . مالسا  هب  ناگدنریگ  تقبـس  زا  هباحـص و  نیرتهب  زا  ءالـضف و  زا  هّللادبعوبا  هب  یّنکم  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  ریمع  نب 

نوچ تشاد و  هدیـشوپ  شردام  ردـپ و  سرت  زا  ار  شیوخ  مالـسا  دوب . مَقرالا  راد  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یماگنه 
اب ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . ترجاهم  هشبح  هب  وا  هکنیا  ات  دـندومن  ینادـنز  ار  وا  دـندش  هاگآ  رما  نیا  زا  رداـم  ردـپ و 
هب هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  وا  دـنک . توـالت  نآرق  اـهنآ  رب  دزوماـیب و  تهاـقف  ار  هنیدـم  یلاـها  اـت  داتـسرف  مّود  هبقع  لـها  نـت ، هدزاود 
رد دیسر  تداهش  هب  دُُحا  رد  تسا و  هدید  ار  ردب  گنج  دروآ . مالـسا  ذاعم  نب  دعـس  وا  تسد  هب  تخادرپ . نید  رد  تعامج  يروآدرگ 

. جاّرَس نبا  خیرات  و -  دیفم ص 47 -  داشرا  (. 1  - 97 ءامسالا -  بیذهت  . ) دوب شحج  رتخد  هنمحو  وا  رسمه  دوب ، هلاس  هک 40  یلاح 

یلع ماما  تعاجش  ياه  هولج 

*****

دننامه یب  يرادمچرپ 

یم باسح  هب  يدوبان  تسکش و  ناشن  درک  یم  طوقس  رگا  دوب و  رگشل  تبالـص  يورـشیپ و  لالقتـسا و  هناشن  مچرپ  اه  گنج  مامت  رد 
، هاگمزر رد  مچرپ  زازتها  رادـمچرپ و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  دـندرپس ، یم  اـناوت  ریلد و  يدارفا  تسد  هب  هشیمه  ار  مچرپ  ور  نیا  زا  دـمآ .

نیمه هب  دیدرگ ، یم  نانآ  یحور  لزلزت  هیام  مچرپ  ینوگنرـس  رادـمچرپ و  ندـش  هتـشک  سکع ، رب  و  دوب ، نایوجگنج  یمرگلد  بجوم 
نییعت رادمچرپ  ناونع  هب  ناگدنمزر  نیرتعاجش  زا  رفن  دنچ  نازابرس ، یحور  تسکش  زا  يریگولج  روظنم  هب  گنج  زاغآ  زا  شیپ  تهج 

فورعم تعاجـش  هب  هک  راّدـلادبع » ینب   » هلیبق زا  ینارادـمچرپ  و  دـندرک ، لمع  بیترت  نیمه  هب  شیرق  زین  دُُـحا  گـنج  رد  دـیدرگ . یم 
دندش و هتشک  مالـسلا  هیلع  یلع  ياناوت  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  نارادمچرپ  گنج  زاغآ  زا  سپ  یلو  دندرک  باختنا  دندوب ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دنتشاذگ . رارف  هب  اپ  ناشدارفا  دیدرگ و  شیرق  هاپس  یحور  لزلزت  فعـض و  ثعاب  مچرپ  یپ  رد  یپ  ینوگنرس 
تکاله هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  اهنآ  همه  هک  دـندوب  رفن  ُهن  دُُـحا  گنج  رد  كرـش  هاپـس  نارادـمچرپ  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن 

خیـش موحرم  لـقن  هب  (. 2 .) دوـب مالـسلا  هیلع  یلع  داد ، تسکـش  ار  شیرق  نارادـمچرپ  هـک  یـسک  دـسیون : یم  زین  ریثا  نـبا  (. 1 .) دندیسر
لیکـشت هفیلخ  نییعت  تهج  مّود ، هفیلخ  گرم  زا  سپ  هـک  هرفن  شـش  ياروـش  رد  دوـخ  ياـه  لالدتـسا  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  قودـص ،

زا رفن  ُهن  هک  تسه  نم  زج  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » دومرف هدومن و  هیکت  عوضوم  نیا  يور  دـیدرگ ،
سپ : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  سپس  هن . دنداد : خساپ  دشاب »؟ هتـشک  دحا ) گنج  رد   ) ار راّدلادبع  ینب  نارادمچرپ 
فک شناهد  هک  یلاح  رد  دـمآ و  نادـیم  هب  تشاد ، تشرد  سب  یلکیه  هک  بأوص  مانب  ناـنآ  مـالغ  هک  دوب  رفن  ُهن  نیا  ندـش  هتـشک  زا 
رانک ار  دوخ  هدروخ ، اج  وا  ندید  اب  امش  مشک . یمن  ار  دّمحم  زج  منابابرا  ماقتنا  هب  تفگ : یم  دوب ، هتشگ  خرـس  شنامـشچ  دوب و  هدرک 

ود رمک  زا  هک  مدرک  دراو  وا  هب  یتبرـض  نانچنآ  نم  دش و  لدـب  ّدر و  وا  نم و  نیب  لباقتم  تبرـض  متفر و  وا  گنج  هب  نم  یلو  دیدیـشک 
لماکلا ریثا ، نبا  دیفم ص 47 . خیش  صاصتخا  (. ***** 3 .) دندرک قیدصت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانخـس  یگمه  ءاروش  ءاضعا  دش . مین 

قودص ص 560. خیش  لاصخ  باتک  خیراّتلا ج 2 ص 154 . یف 

ریذپان یگتسخ  عفادم  اهنت 

هقطنم یگنج  میانغ ، يروآ  عمج  روظنم  هب  ریبج  نب  هَّللادبع  یهدنامرف  تحت  دارفا  و  دندرک ، رارف  شیرق  هاپـس  دربن ، لّوا  هلحرم  رد  نوچ 
هدادن رثا  بیترت  نانآ  یلو  دروآ  ناشدای  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  حیرص  نامرف  هَّللادبع  هچرگ  دندرک ، اهر  ار  دوخ  رارقتـسا 
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نانآ نیمک  رد  هک  ماظن  هراوس  یهورگ  اب  دـیلو  نب  دـلاخ  دـنتفر . میانغ  يروآ  عمج  لابند  هب  هدـش  ریزارـس  هّپت  زا  ناشرفن  زا 40  شیب  و 
طّسوت نانآ  مچرپ  ندش  دنلب  اب  دش  نامزمه  نیا  درب و  شروی  ناناملـسم  هب  ههبج  تشپ  زا  نانآ  نتـشک  زا  سپ  درک و  هلمح  نانآ  هب  دوب ،

هب گنج  عضو  هظحل ، نیا  زا  دندوب . هدمآ  گنج  نادیم  هب  شیرق  نازابرس  قیوشت  تهج  هک  همقلع ، نب  ةرمع  مان  هب  شیرق  نانز  زا  یکی 
ناناملسم دیدرگ و  عطق  دارفا  اب  یهدنامرف  طابترا  دیشاپ ؛ مه  زا  نانآ  فوفـص  دروخ ؛ مه  هب  ناناملـسم  یگنج  شیارآ  دش ؛ ضوع  یّلک 

نارادـمچرپ زا  یکی  ، » ریمع نب  بعـصم  ّبلطملادـبع و  نب  ةزمح  هلمج  زا  مالـسا ، نیدـهاجم  زا  رفن  داـتفه  دودـح  دـندروخ و  تـسکش 
گنج نادیم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ندش  هتـشک  هعیاش  نوچ  رگید ، فرط  زا  دندیـسر . تداهـش  هب  مالـسا ،» شترا 
قاّفتا هب  بیرق  تّیرثکا  كرش ، هاپس  دیدج  یماظن  راشف  رثا  رد  دش و  لزلزتم  ناناملسم  زا  يرایـسب  هیحور  دیدرگ ، شخپ  نمـشد  طّسوت 
دندنام ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  رد  رامش  تشگنا  يدارفا  گنج  نادیم  رد  و  دندش ، هدنکارپ  هدرک و  ینیشن  بقع  ناناملسم 
یگتسخ عفادم  اهنت  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  گرزب  شقن  هک  دوب  اجنیا  دیسر . ارف  مالسا  خیرات  رد  زاس  تشونرـس  ینارحب و  تاظحل  و 
ياوشیپ سّدقم  دوجو  زا  دز و  یم  ریـشمش  ربمایپ  رانک  رد  ریظن  یب  یتداشر  تعاجـش و  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  دـیدرگ ، نایامن  ریذـپان 

ربمایپ دـسیون : یم  دوخ  خـیرات  رد  ریثا  نبا  درک . یم  تسارح  ناکرـشم  دّدـعتم  ياه  جوف  رّرکم  ياهـشروی  ربارب  رد  مالـسا  نأّـشلا  میظع 
نانآ هب  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دندوب ، هلمح  هدامآ  هک  درک  هدهاشم  ار  نیکرـشم  زا  یهورگ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا 
یلص ربمایپ  تخاس . مهارف  ار  نانآ  رارف  تابجوم  نت  نیدنچ  نتشک  اب  درک و  هلمح  نانآ  هب  ربمایپ  نامرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنک ، هلمح 

تشک و ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  یلع  داد و  هلمح  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  درک و  هدهاشم  ار  يرگید  هورگ  سپـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
زا مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يراکادف  تیاهن  نیا  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یحو  هتـشرف  ماگنه  نیا  رد  تخاس . قّرفتم 
َِّالا یتَف  ال  تفگ : یم  هک  دندینش  نامـسآ  زا  ییادص  ماگنه  نیا  رد  متـسه ، وا  زا  نم  و  نم ، زا  وا  دومرف : ادخ  لوسر  دهد . یم  ناشن  دوخ 
یم زین  دیدحلا  یبا  نبا  درادن .» دوجو  راقفلاوذ  نوچ  يریشمش  مالسلا و  هیلع  یلع  نوچ  یعاجـش  درمناوج   » راقَْفلا ُوذ  َِّالا  َْفیَـس  ال  ِّیلَع ،
یلص ربمایپ  يوس  هب  نمشد  فلتخم  ياه  هتسد  راشف  دنداهن ، رارف  هب  اپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  بلاغ  هک  یماگنه  دسیون :

هب رومان  يوجگنج  راهچ  نانآ  نایم  رد  هک  ةانم ، دبع  ینب  هلیبق  زا  یهورگ  و  هنانک ، ینب  هلیبق  زا  يا  هتسد  تفرگ . الاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
یم هدایپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نک . عفد  ار  اهنیا  هلمح  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربمایپ  دـندرب . شروی  ربمایپ  يوس  هب  دروخ ، یم  مشچ 
هلمح هدـش و  عمج  مه  درگ  ًادّدـجم  راب  دـنچ  ناـنآ  تخاـس . قّرفتم  ار  ناـنآ  هدرک و  هلمح  دـندوب ، رفن  هاـجنپ  هک  هورگ  نآ  هب  دـیگنج ،

خیرات رد  ناشمان  هک  رگید  رفن  هد  روبزم و  نامرهق  رفن  راهچ  تالمح ، نیا  رد  درک . عفد  ار  نانآ  هلمح  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  زاب  دندرک ،
یلع هک  یتسار  تفگ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  دندش . هتـشک  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  تسا  هدـشن  صّخـشم 

، دشابن نینچ  ارچ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنا . هدمآ  تفگش  هب  وا  يراکادف  زا  ناگتشرف  دنک ، یم  يراکادف  مالـسلا  هیلع 
َِّالا َْفیَس  ال  تفگ : یم  رّرکم  هک  دش  هدینش  نامسآ  زا  ییادص  هاگنآ  متـسه . امـش  زا  مه  نم  تفگ : لیئربج  متـسه . وا  زا  نم  نم و  زا  وا 

(. ***** 1 .) تسا لیئربج  دومرف : تسیک ؟ هدنیوگ  هک : دـندرک  لاؤس  ربمایپ  زا  دـش . یمن  هدـید  هدـنیوگ  یلو  ِّیلَع  َِّالا  یتَفالَو  راقَفلاوُذ 
مالسلا هیلع  یلع   ) هک دنک  یم  تیاور  بقانملا ص 223  باتک  رد  زین  یمزراوخ  و  هغالبلا ج 14 ص 251 ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا 

(. درک جاجتحا  ءاروش  ياضعا  رب  تشاد ، یپ  رد  ار  ینامسآ  يادن  هک  يراکادف  نیا  هب  ءاروش  نایرج  رد 

شیرق نامرهق  هدننکش  مهرد 

ناخّروم زا  یـضعب  دـندوب . هدـش  دـّحتم  ناوج  ِمالـسا  ندـیبوک  يارب  مالـسا  نانمـشد  فلتخم  ياه  هورگ  لئابق و  مامت  بازحا  گنج  رد 
نارس درک . یمن  زواجت  رفن  رازه  هس  زا  ناناملسم  دادعت  هک  یلاح  رد  دنا ، هتـشون  رفن  رازه  هد  زا  شیب  گنج  نیا  رد  ار  رفک  هاپـس  تارفن 

یحاّرط ناـنچ  ار  گـنج  هشقن  دوخ ، ناوارف  یگنج  تازیهجت  تارفن و  هب  هّجوـت  اـب  دنتـشاد ، هدـهع  هب  ار  هاپـس  نیا  یهدـنامرف  هک  شیرق 
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  تسد  زا  هشیمه  يارب  دنزاس و  دوبان  یّلک  هب  ار  ناناملـسم  شروی ، نیا  اب  دوخ  لایخ  هب  هک  دندوب  هدرک 
ياروش ترضح ، دیـسر ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  عالّطا  هب  شیرق  كّرحت  شرازگ  هک  ینامز  دنوش ! هدوسآ  وا  ناوریپ  و 

عنام هک  دوش  هدنک  یقدنخ  هنیدم  فارطا  ریذپ  ذوفن  ياه  تمسق  رد  هک  درک  داهنشیپ  یسراف  ناملـس  ءاروش  نیا  رد  داد . لیکـشت  یماظن 
ناناملـسم شالت  تّمه و  اب  زور  دـنچ  فرظ  دـش و  بیوصت  دـندرک و  لوبق  همه  ار  داهنـشیپ  نیا  ددرگ . رهـش  هب  نمـشد  مجاـهت  روبع و 

هب زین  نآ  قمع  دنرذگب و  شرپ  اب  نآ  زا  دنتـسناوت  یمن  نمـشد  ناراوس  هک  دوب  يردـق  هب  نآ  يانهپ  هک  یقدـنخ  دـیدرگ . هدامآ  قدـنخ 
. دیسر هار  زا  دوهی  يراکمه  اب  كرش  دنمتردق  هاپس  دیایب . نوریب  تسناوت  یمن  یناسآ  هب  دش  یم  نآ  دراو  یـسک  رگا  هک  دوب  يا  هزادنا 
رد نانآ  زا  يرثا  راب  نیا  یلو  دش ، دـنهاوخ  وربور  ناناملـسم  اب  هنیدـم  فارطا  ياه  نابایب  رد  هتـشذگ  دـننام  هک  دـندرک  یم  رّوصت  نانآ 

ریذـپ ذوفن  طاقن  رد  ضیرع  فرژ و  یقدـنخ  هدـهاشم  دندیـسر و  رهـش  هزاورد  هب  دـنداد و  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  هدـیدن و  رهـش  نوریب 
ار رهـش  قدـنخ  يوس  نآ  زا  ریزگان  دوب ، هقباس  یب  برع  ياـه  گـنج  رد  قدـنخ  زا  هدافتـسا  اریز  تخاـس . هدز  تریح  ار  ناـنآ  هنیدـم ،
زا روبع  رکف  هب  تقو  ره  شیرق  نازابرـس  دیماجنا . لوط  هب  هام  کی  دودـح  تایاور  زا  یـضعب  قباطم  هنیدـم  هرـصاحم  دـندرک . هرـصاحم 

وربور دندوب ، هتفرگ  عضوم  یعافد  ياهرگنس  رد  یهاتوک  ياه  هلصاف  اب  هک  قدنخ  نارادساپ  ناناملـسم و  تمواقم  اب  دنداتفا ، یم  قدنخ 
بش زور و  فرط  ود  ره  زا  يزادناریت  تفگ . یم  خساپ  گنـس  باترپ  يزادناریت و  اب  ار  زواجت  هشیدنا  عون  ره  مالـسا  هاپـس  دندش و  یم 

هّیحور هوـبنا ، يرگـشل  نینچ  طّـسوت  هنیدـم  هرـصاحم  رگید ، فرط  زا  دـش . یمن  زوریپ  يرگید  رب  نـیفرط  زا  کـی  چـیه  تـشاد و  هـمادا 
نیا هک  دیدرگ  مولعم  دش و  شاف  زین  هظیرق  ینب  دوهی  هلیبق  ینکش  نامیپ  ربخ  هکنآ  هژیوب  درک ، فیعضت  تّدش  هب  ار  ناناملسم  زا  يرایسب 
رارق موجه  دروم  ههبج ، تشپ  زا  قدنخ  يوس  نیا  زا  ار  ناناملـسم  قدـنخ  زا  نانآ  روبع  ضحم  هب  هک  دـنا  هداد  لوق  ناتـسرپ  تب  هب  هلیبق 
اَهُّیَأ اَی  ( 8 : ) تسا هدرک  میسرت  یبوخ  هب  بازحا  هروس  رد  هرصاحم  نیا  نایرج  رد  ار  ناناملسم  ینارحب  راوشد و  عضو  دیجم  نآرق  دنهد .

ْذِإ ( 9  ) ًاریَِـصب َنُولَمْعَت  اَِـمب  ُهَّللا  َناَـکَو  اَـهْوََرت  َْمل  ًادوـُنُجَو  ًاـحیِر  ْمِْهیَلَع  اَْنلَـسْرَأَف  ٌدوـُنُج  ْمُْکتَءاَـج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَـمِْعن  اوُرُکْذا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا 
َنُونِمْؤُْملا َِیُلْتبا  َکـِلاَنُه  ( 10  ) َنُونُّظلا ِهَّللاـِب  َنوُّنُظَتَو  َرِجاَـنَْحلا  ُبُولُْقلا  ْتَغََلبَو  ُراَْـصبَْألا  ْتَغاَز  ْذِإَو  ْمُْکنِم  َلَفْـسَأ  ْنِمَو  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکوُءاَـج 

اَی ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاَط  َْتلاَق  ْذِإَو  ( 12  ) ًاروُرُغ اَّلِإ  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  اَم  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلاَو  َنوُِقفاَنُْملا  ُلوُقَی  ْذِإَو  ( 11  ) ًادیِدَش ًالاَْزلِز  اُولِْزلُزَو 
ْتَلِخُد َْولَو  ( 13  ) ًاراَِرف اَّلِإ  َنوُدـیُِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  اَمَو  ٌةَرْوَع  اَنَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسَیَو  اوُعِجْراَف  ْمَُکل  َماَقُم  َال  َبِْرثَی  َلـْهَأ 

نامیا و رد   ) ناشقدص زا  ار  نایوگتـسار  ادخ  هک  روظنم  نیا  هب  - 8 ( 14  ) ًاریِسَی اَّلِإ  اَِهب  اُوثَّبَلَت  اَمَو  اَهَْوتَآل  َۀَْنتِْفلا  اُوِلئُـس  َُّمث  اَهِراَْطقَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع 
دوخ رب  ار  ادخ  تمعن  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  - 9 تسا . هتخاس  هدامآ  كاندرد  یباذع  نارفاک  يارب  و  دنک ؛ لاؤس  حلاص ) لمع 

هک ینایرکشل  میداتسرف و  نانآ  رب  یتخس  نافوط  داب و  ام  یلو  دندمآ ؛ امش  غارـس  هب  میظع )  ) ییاهرکـشل هک  ماگنه  نآ  رد  دیروآ  دای  هب 
رطاخ هب  - ) 10 تسا . هدوب  انیب  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  هشیمه  دنوادخ  و  میتسکـش ؛) مهرد  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  و   ) دیدید یمن  ار  اهنآ 

زا اه  مشچ  هک  ار  ینامز  و  دـندرک ) هرـصاحم  ار  هنیدـم  و   ) دـندش دراو  امـش  رب  رهـش )  ) نییاپ الاب و  فرط  زا  اهنآ  هک  ار  ینامز  دـیروایب )
شیامزآ نانمؤم  هک  دوب  اجنآ  - 11 دیدرب . یم  ادخ  هب  يدب  نوگانوگ  ياهنامگ  و  دوب ، هدیـسر  بل  هب  اهناج  هدش و  هریخ  تشحو  تدش 

هدعو زج  شربمایپ  ادخ و  : » دـنتفگ یم  نالد  رامیب  ناقفانم و  هک  ار  ینامز  دـیروآ  رطاخ  هب  زین )  ) و - 12 دندروخ ! یتخس  ناکت  دندش و 
اجنیا هنیدم !) مدرم  يا   ) برثی لها  يا  : » دنتفگ اهنآ  زا  یهورگ  هک  ار  ینامز  دیروآ  رطاخ  هب  زین )  ) و - 13 دنا »! هدادن  ام  هب  نیغورد  ياه 

هناخ : » دـنتفگ یم  دنتـساوخ و  یم  تشگزاب  هزاجا  ربمایپ  زا  نانآ  زا  یهورگ  و  دـیدرگزاب »! دوخ  ياه  هناخ  هب  تسین ؛ امـش  فقوت  ياـج 
رگا هک  دـندوب  نانچ  اهنآ  - 14 دـننک . رارف  گنج ) زا   ) دنتـساوخ یم  طقف  اهنآ  دوبن ؛ ظافح  یب  هک  یلاح  رد  تسا ،»! ظافح  یب  ام  ياـه 
تّدم زج  و  دـنتفریذپ ، یم  دـندرک  یم  نانآ  هب  كرـش  يوس  هب  تشگزاب  داهنـشیپ  دـندش و  یم  دراو  نانآ  رب  هنیدـم  فارطا  زا  نانمـشد 

هدش و بازحا  هاپس  روبع  عنام  نانچمه  قدنخ  یعافد ، تالکشم  همه  هب  هّجوت  اب  (. 1 !) دندرک یمن  گنرد  هار ) نیا  باختنا  يارب   ) یمک
يارب اهنت  دندوب  هدید  كرادـت  هک  يا  هفولع  هقوذآ و  تفر و  یم  يدرـس  هب  ور  اوه  اریز  دوب . نارگ  تخـس و  نانآ  يارب  عضو  نیا  همادا 
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یم دروآ و  یم  راشف  نانآ  هب  هقوذآ  هفولع و  دوبمک  هرـصاحم ، ندیـشک  لوط  اب  دوب ، دُُـحا »  » و ردـَب »  » گنج دـننام  یتّدـم  هاتوک  گـنج 
هاپـس نارـس  تهج  نیا  زا  دنک . داجیا  لزلزت  نانآ  هّیحور  رد  یگتـسخ  یتسـس و  دور و  نوریب  ناشرـس  زا  گنج  روش  هسامح و  هک  تفر 

. دننکـشب ار  گنج  دوجوم  تسب  نب  يا  هنوگب  دنهد و  روبع  قدـنخ  زا  ار  دوخ  ياناوت  روالد و  ناگدـنمزر  هک  دـندیدن  نیا  زج  يا  هراچ 
یکیراب گنت و  هطقن  زا  هدروآ و  رد  زات  تخات و  هب  قدنخ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياه  بسا  بازحا ، رگـشل  نانامرهق  زا  رفن  جـنپ  نیا ، ربانب 

ورمع  ) مان هب  برع  رادمان  نامرهق  نارواگنج ، نیا  زا  یکی  (. 2 .) دنتساوخ دروامه  نت  هب  نت  گنج  يارب  دندیرپ و  قدنخ  رگید  بناج  هب 
نوچ و  دنتسناد ، یم  ربارب  یگنج  درم  رازه  اب  ار  وا  تفر . یم  رامـش  هب  برع  هدنمزر  درم  نیرتروالد  نیرت و  دنمورین  هک  دوب  ّدُوَدبع ) نب 

درک و تکرـش  ردب  گنج  رد  ورمع  تشاد . ترهـش  لَیلَی  سراف  دوب ، هدش  زوریپ  نمـشد  هورگ  کی  رب  یئاهنت  هب  لَیلَی  مانب  ینیمزرـس  رد 
ار دوخ  دهد ، ناشن  ار  دوخ  روضح  هکنآ  يارب  قدنخ  گنج  رد  کنیا  هدنام و  زاب  دُُحا  گنج  رد  تکرـش  زا  لیلد  نیمه  هب  دش . یمخز 

روسج دشن ، وا  اب  هلباقم  هدامآ  ناناملـسم  زا  یـسک  نوچ  و  زرابُم ) ْنِم  ْلَه  : ) دز دایرف  قدنخ ، زا  شرپ  زا  سپ  ورمع  دوب . هتخاس  رادـناشن 
رارق خزود  رد  ام  نیلوتقم  تشهب و  رد  امش  ناگتشک  دیئوگ  یم  هک  امش  تفگ : تفرگ و  ءازهتـسا  داب  هب  ار  ناناملـسم  دئاقع  تشگ و  رت 
نمض دناوخ و  یسامح  يراعشا  سپـس  دنک !؟ هناور  خزود  هب  ارم  وا  ای  متـسرفب و  تشهب  هب  ار  وا  نم  هک  تسین  امـش  زا  یکی  ایآ  دنراد ،

میادـص مدـیبلط ، زراـبم  امـش  تّیعمج  ناـیم  رد  مدیـشک و  داـیرف  هک  سب   » ٍزِراـبُم ْنِم  ْلَـه  ْمُکِعْمَِجب  ِءادِّنلا  ِنَع  ُتْحََحب  ْدََـقلَو  تـفگ : نآ 
دوب هدنکفا  ناناملـسم  ياه  لد  رد  تشحو  بعر و  نانچ  ورمع ، یپ  رد  یپ  ياه  هرعن  دنک »؟ دربن  نم  اب  ات  تسین  يدرو  امه  ایآ  تفرگ ،!
دنلب هزرابم  يارب  ورمع  دایرف  هک  راـب  ره  (. 3 .) دوب هدش  بلـس  نانآ  زا  لمعلا  سکع  تکرح و  تردق  هدـش ، بوکخیم  دوخ  ياج  رد  هک 
یلص ربمایپ  یلو  دورب  نادیم  هب  هک  تساوخ  یم  هزاجا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تساخ و  یمرب  مالسلا  هیلع  یلع  طقف  دش ، یم 
یلع هب  ربمایپ  تساوخ ، هزرابم  هزاجا  زاب  مالسلا  هیلع  یلع  راب  نیرخآ  دش . رارکت  راب  هس  راک  نیا  درک . یمن  تقفاوم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

گنج نادیم  هب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  (. 4 !) متـسه یلع  مه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ! ّدَوَدبع  نب  ورمع  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع 
كرش مامت  ربارب  رد  نامیا  مامت   » ِهِّلُک ِكْرِش  یِلا  ُهُّلُک  َناَمیِْالا  َزََرب  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  لاح  نآ  رد  دش ، راپسهر 

رب رفک  يزوریپ  ای  رفک  رب  نامیا  يزوریپ  يرگید ، رب  رفن  ود  زا  یکی  يزوریپ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نایب  نیا  (. 5 .«) تسا هتفرگ  رارق 
یلع هب  ار  دوخ  ریـشمش  ربمایپ  درک . یم  صّخـشم  ار  كرـش  نامیا و  هدنیآ  هک  زاس  تشونرـس  دوب  يرازراک  رگید  ریبعت  هب  و  دوب ، نامیا 

رد اراگدرورپ  امنب ، ظفح  يدب  ره  زا  ار  یلع  ادنوادخ  درک : اعد  نینچ  وا  ّقح  رد  تسب و  وا  رـس  رب  یـصوصخم  همامع  داد ، مالـسلا  هیلع 
سپـس امنب . ظفح  نمـشد  دنزگ  زا  ار  یلع  اراگدرورپ  دش ، هتفرگ  نم  زا  هزمح  ادخ  ریـش  دحا  گنج  رد  ثراحلا و  نب  ةدـیبع  ردـب ، زور 

يارب مالسلا  هیلع  یلع  (. 7 .«) یثراو نیرتهب  وت  راذگم و  اهنت  ارم  اهلا  راب  (. » 6) َنیثِراْولا ُْریَخ  َْتنأ  َو  ًادْرَف  ینْرَذَت  ِّبَر ال  دـناوخ : ار  هیآ  نیا 
ٌبیُجم َكاـتأ  ْدَـقَف  َّنَلَْجعَتـال  دومرف : دورـس و  فیرح  زَجَر  هیفاـق  نزو و  رب  يزجر  داـتفا و  هار  هب  رتداـیز  هچره  تعرـس  اـب  ریخأـت  ناربج 
تفرگ رارق  نهآ  ياه  حالس  ریز  مالسلا  هیلع  یلع  ندب  رسارس  دمآ ». وت  نادیم  هب  يدنمورین  يوگخـساپ  نکن ! هلجع   » ٍزِجاع ُْریَغ  َِکتْوَص 

هیلع یلع  یتسیک ؟ وت  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  دسانشب . ار  دوخ  فیرح  تساوخ  ورمع  دیشخرد . یم  دوخ  هالک  نایم  زا  وا  نامـشچ  و 
ناتسود زا  وت  ردپ  اریز  مزیر ، یمن  ار  وت  نوخ  نم  تفگ : ورمع  بلاطوبا . دنزرف  یلع  دومرف : دوب ، فورعم  هجهل  تحارـص  هب  هک  مالـسلا 

ما هزین  كون  اب  ار  وت  مناوت  یم  نم  تسا ، هداتسرف  نم  نادیم  هب  نانیمطا  هچ  هب  ار  وت  هک  متسه  وت  يومع  رسپ  رکف  رد  نم  دوب ، نم  هنیرید 
( ریخلاوبا  ) نم خیرات  داتسا  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  هدنز . هن  یـشاب و  هدرم  هن  هک  یلاح  رد  مرادهاگن ، نامـسآ  نیمز و  نایم  مرادرب و 
رد وا  اریز  دیـسرت ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  دربـن  زا  تقیقح  رد  ورمع  تفگ : یم  نینچ  داد ، یم  حرـش  ار  خـیرات  زا  شخب  نیا  عـقوم  ره 

دوخ اب  دربن  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تساوخ  یم  رظن ، نیا  زا  دوب . هدید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  يروالد  دوب و  رـضاح  دُُحا  رَدب و  گنج 
هدوب و دنمتداعـس  مشکب ) اـی  موش و  هتـشک   ) تلاـح ود  ره  رد  نم  روخم ، ارم  گرم  هّصُغ  وت  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دزاـس . فرـصنم 
، تسین هنالداع  میـسقت  نیا  یلع ! تفگ : دز و  يدنخبل  ورمع  دشک . یم  ار  وت  راظتنا  خزود  لاوحا  همه  رد  یلو  تسا ؛ تشهب  نم  هاگیاج 
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هدرک و هبعک  هدرپ  رد  تسد  يزور  هک  تخادنا  ینامیپ  دای  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  دشاب . وت  لام  ود  ره  خزود  تشهب و 
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دریذپب . ار  اهنآ  زا  یکی  دنک ، داهنـشیپ  هس  دربن  نادیم  رد  ینامرهق  ره  هک : دوب  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب 

: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تسین . نکمم  هک  رذـگب  نیا  زا  یلع ! تفگ : ورمع  دریذـپب . ار  مالـسا  تسخن  هک  درک  داهنـشیپ  ور  نیا  زا 
رس هلیسو  نم  يارب  بلطم  نیا  نتفریذپ  تفگ : ورمع  ور . نوریب  گنج  هکرعم  زا  و  راذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  دّمحم  رادرب و  دربن  زا  تسد 

تـسد يراک  نینچ  هب  سرت  زا  نم  هک  دننک  یم  رّوصت  و  دنیاشگ ، یم  نم  یئوگ  دب  وجه و  هب  نابز  برع ، يارعـش  ادرف  تسا ، يدـنکفا 
کی نیا  یلع ! تفگ : ِيو  مینک . دربن  مه  اب  ات  وش  هدایپ  بسا  زا  زین  وت  تسا ، هدایپ  وت  فیرح  نونکا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  مدز .
زاغآ تّدش  هب  نامرهق  ود  نایم  دربن  سپس  (. 8 .) دیامنب یتساوخرد  نینچ  نم  زا  یبرع  مدرک  یمن  رّوصت  زگره  هک  تسا  يزیچان  داهنشیپ 

اب هک  دوب  ریشمش  تابرض  يادص  اهنت  دندوب . ربخ  یب  نانآ  عضو  زا  نارگ  اشامت  تفرگ و  ارف  ار  نامرهق  ود  فارطا  رابُغ  درَگ و  دیدرگ و 
مالـسلا هیلع  یلع  ِرَـس  هّجوتم  ار  دوخ  ریـشمش  ورمع  یئاـهدروخ  دز و  زا  سپ  دیـسر . یم  شوگ  هب  ِهرِز  رپس و  زا  یعاـفد  تـالآ  دروخرب 

اّما دروآ ؛ دیدپ  ِيو  ِرَس  رد  یفاکـش  لاح  نیا  اب  درک ، عفد  صوصخم  رپس  اب  ار  وا  تبرـض  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درک ،
ورمع درک و  عطق  ار  وا  ياپ  کی  ای  ود  ره  هک  تخاس  دراو  فیرح  ياپ  رب  هدنُّرب  یتبرض  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

هب هرظنم  دش . دنلب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  يزوریپ  هناشن  هک  رابغ  درگ و  نایم  زا  ریبکت  يادص  تشگ . نیمز  رب  شقن  شیرق  گرزب  نامرهق 
اه بسا  نانع  رایتخا  یب  هک  دنکفا ، دندوب  هداتسیا  ورمع  رس  تشپ  رد  هک  ینانامرهق  لد  رد  یبعر  سرت و  نانچ  نآ  ورمع  ندیطلغ  كاخ 

نیمز هب  تخـس  درک و  طوقـس  قدـنخ  طسو  رد  يو  بسا  هک  لفون  زج  دنتـشگزاب . دوخ  هاگرگـشل  هب  یگمه  هدرک و  قدـنخ  هّجوتم  ار 
دورف رفن  کی  تسا ، يدرمناوج  زا  رود  نتشک ، زرط  نیا  تفگ : دنلب  يادص  اب  يو  اّما  دندومن ، نارابگنـس  ار  وا  قدنخ  نارومأم  دروخ و 
تُهب تشحو و  تشُک . ار  وا  دیدرگ و  قدـنخ  دراو  دیـشک ، یم  درد  رَـس  مخز  زا  هکنآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگان  مینک . دربن  مه  اب  دـیآ 
نتفرگ يارب  ار  لفون  ندب  ناناملسم  هک  درک  یم  رّوصت  وا  دوب . هدش  توهبم  نایفسوبا  همه  زا  شیب  هتفرگ و  ارف  ار  كرـش  رگـشل  رـسارس 

: دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  درخب . رانید  رازه  هد  هب  ار  وا  دسج  هک  داتـسرف  ار  یـسک  درک . دـنهاوخ  ( 9 «) ِهْلثُم ، » هزمح ماقتنا 
زا هک  ار  يدارفا  تقیقح  رد  یلو  دوب ، هتـشک  ار  یناـمرهق  مالـسلا  هیلع  یلع  ًارهاـظ  تسا . مارح  مالـسا  رد  هدرم  لوـپ  هک  دـیهدب  ار  شعن 

تموکح نداد  نایاپ  يارب  هک  ار  يرفن  رازه  هد  شترا  کی  درک و  هدنز  دوب ، هداتفا  اهنآ  مادنا  رب  هشعر  ورمع  شارخلد  ياه  هرعن  ندینش 
يراکادـف نیا  شزرا  هک  دـش  یم  مولعم  دوب ، ورمع  ِنآ  زا  يزوریپ  رگا  تخاس . هدز  تشحو  بوعرم و  دـندوب ؛ هتـسب  رمک  مالـسا  ناوج 

شزرا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسر ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  تسا ؟ هدوب  ردقچ 
تدابع زا  رتالاب  يراکادـف  نیا  شزرا   » نیلقّثلا ِةَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَا  ِقَدـْنَْخلا  َمْوَی  ٍِّیلَع  َُۀبْرَـض  درک : دروآرب  نینچ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تبرض 

راوخ و كرـش  ّتلم  دـندش و  یم  زیزع  ناناملـسم  مومع  رفک ، نامرهق  نیرتگرزب  تسکـش  هیاـس  رد  اریز  (. 10 «.) تسا سنا  ّنج و  ماـمت 
ناناملسم دیدش  بعر  يدقاو  يربک ج 2 ص 68 . تاقبط  و -  يربط ج 2 ص 239 -  خیرات  . 8 هیآ 14 -  بازحا  دیدرگ ***** . لیلذ 

. یملعأ يزاغملا ج 2 ص 470 ط -  باتک  دوب . هتسشن  هدنرپ  ناشرس  رب  ییوگ  ْریَّطلا : ُمُهِـسُؤُر  َقْوَف  َّنأَک  دنک : یم  مّسجم  هلمج  نیا  اب  ار 
راونالاراحب دئاوفلا ص 137 . زنک  هیآ 89 . ءایبنا  هروس  راونالاراحب ج 20 ص 215 . هغالبلا ج 13 ص 248 . جهن  حرـش  دیدحلا  یبا  نبا 

مکاح ج 3 ص 32. كردتسم  و -  راونالاراحب ج 20 ص 216 -  صخش . ندب  ندرک  هعطق  هعطق  ینعی : ندرک ، هلثُم  ج 20 ص 227 .

ربیخ َِرد  هدننک 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يربهر  هب  ناناملـسم  نایدوهی ، ینکـش  نامیپ  تنایخ و  تابثا  بازحا و  گنج  رد  يزوریپ  زا  سپ 
زور نآ  رد  دـندرک ، حـتف  ار  نایدوهی  ياه  هعلق  زا  یخرب  نیزاغآ ، ياـه  هلمح  ناـمه  رد  دـندش و  هداـمآ  ربیخ  ناـیدوهی  اـب  گـنج  يارب 

هب مالـسا  نایهاپـس  ربیخ ، نایدوهی  کچوک  ياه  هعلق  حـتف  زا  سپ  دوب . دـیدش  درد  مشچ  راچد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
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نازابرـس ور ، نیا  زا  دـندش . وربور  هعلق  نوریب  رد  دوهی ، هناتخـسرس  تمواقم  اب  یلو  دـندروآ ، شروی  ملالـس »  » و حـیطو »  » ياهژد فرط 
هدروآ درِگ  صوصخم  نوتـس  رد  ار  اهنآ  ماشه  نبا  مالـسا  سیون  هریـس  هک   ) نیگنـس تافلت  نداد  يراکادـف و  يزابناج و  اب  مالـسا  ریلد 

یم زاب  هاگرگـشل  هب  هجیتن  نودب  زور  ره  و  هدرک ، مرن  هجنپ  تسد و  دوهی ، نارواگنج  اب  زور  هد  زا  شیب  دنوش و  زوریپ  دنتـسناوتن  تسا )
تکرح وا  یهدنامرف  هب  زین  ناناملـسم  دمآ . ژد  رانک  ات  دیفـس  مچرپ  اب  دیدرگ و  اه  هعلق  حتف  رومأم  رکب  یبا  اهزور ، زا  یکی  رد  دنتـشگ .

رارف هب  ار  رگیدمه  هتخادنا و  رگیدکی  ندرگ  هب  ار  هانگ  مادک  ره  هاپـس  هدنامرف و  دنتـشگزاب و  هجیتن  نودـب  یتّدـم  زا  سپ  یلو  دـندرک ،
(1) يربط لقن  هب  انب  دومن و  رارکت  ار  دوخ  تسود  ناتـساد  زین  وا  دش . راذگاو  رمع  هدهع  هب  رکـشل  یهدـنامرف  رگید  زور  دـندومن . مهّتم 

نیا تخاس . یم  بوعرم  ار  ربمایپ  نارای  ْبَحْرَم ،»  » ِژد ِسیئر  هداعلا  قوف  تعاجش  يروالد و  فیصوت  اب  دربن ، هنحص  زا  تشگزاب  زا  سپ 
، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تاظحل  نیا  رد  دوب . هدرک  تحاران  تخس  ار  مالسا  نارادرـس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  عضو 
، ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  ًالُجَر  ًاَدَغ  َۀَیاَّرلا  َّنَیِطْعَُال  دومرف : ار  ریز  هدنزرا  هلمج  و  دروآ ، درگ  ار  شترا  ناروالد  نارـسفا و 
ار وا  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ  نیا  (. » 2 .) ٍراّرَِفب َْسَیل  ِْهیَدَی  یَلَع  ُهَّللا  ُحَـتْفَی 

رارف دربن  هنحـص  زا  هدرکن و  نمـشد  هب  تشپ  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  دـیاشگ . یم  وا  تسد  هب  ار  ژد  نیا  دـنوادخ  دـنراد و  یم  تسود 
هک هلمج  نیا  (. 3 .«) دنک یمن  رارف  زگره  و  هدرک ، هلمح  نمشد  يوس  هب   » راّرَف َْریَغ  ٍراّرَک  دومرف : نینچ  یبلح  يربط و  لقن  هب  و  دنک ». یمن 

يدایز يداش  دریگب ؛ تروص  وا  تسد  هب  يزوریپ  حتف و  دوب  رّدقم  هک  تسا  يرادرس  نآ  تماهـش  يونعم و  يرترب  تلیـضف و  زا  یکاح 
بیـصن یماظن  گرزب  لادم  نیا  هک  ( 4) درک یم  وزرآ  يدرف  ره  تخیگنارب . هاپـس  نارادرـس  شترا و  نایم  رد  هرهلد  بارطـضا و  اب  مأوت 

نیا هک  دنمهفب  رتدوز  هچره  دنتـساوخ  یم  همه  دنتفر . دوخ  هاگباوخ  هب  مالـسا  نازابرـس  تفرگ . ارف  ار  اج  همه  بش  یهایـس  ددرگ . ِيو 
وا خـساپ  رد  تسا !؟ اجک  یلع  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگان  (. 5 .) دش دـهاوخ  هداد  یـسک  هچ  تسد  هب  راختفارپ  مچرپ 

. دـیروایب ار  وا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . هدومن  تحارتسا  يا  هشوگ  رد  تسا و  درد  مشچ  راـچد  وا  هک  دـش : هتفگ 
رب یتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دندروآ . دورف  ربمایپ  همیخ  ربارب  رد  هدومن و  راوس  رتش  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یم  يربط 

رادرـس هک  دراذگ  وا  ناگدید  رد  کین  رثا  نانچنآ  یئاحیـسم  ِمَد  دـننام  اعد ، نآ  لمع و  نیا  درک . اعد  وا  ّقح  رد  و  دیـشک ، وا  ناگدـید 
روآ دای  و  داد . يورشیپ  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دیدرگن . التبم  درد  مشچ  هب  رمع  نایاپ  ات  مالسا  ِیِمان 

ار اهنآ  دنتفریذپن ، ار  نآ  رگا  دیامن . توعد  مالـسا  نیئآ  هب  ار  اهنآ  دراد و  مازعا  ژِد  نارـس  يوس  هب  ار  یناگدنیامن  گنج  زا  لبق  هک  دـش 
مالـسا تموکح  هیاس  رد  هیزج  تخادرپ  اـب  دـنوش و  حالـس  علخ  دـیاب  هک  دزاـس  انـشآ  مالـسا  تموکح  ياول  تحت  شیوخ  فیاـظو  هب 

ًالُجَر َِکب  ُهَّللا  يدَتْهَی  ِْنَئل  دومرف : ار  فورعم  ثیدح  و  دیگنجب . نانآ  اب  دنداهنن ، ندرگ  مادک  چـیه  هب  رگا  و  (. 6 .) دننک یگدنز  هنادازآ 
يوم خرـس  نارتش  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، تیاده  وت  هلیـسو  هب  ار  درف  کی  دنوادخ  هاگره   » ِمَعَّنلا ُرْمُح  ََکل  َنوُکَی  ْنَا  ْنِم  ٌْریَخ  ًادِحاو 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هیحان  زا  مالـسلا ، هیلع  نانمؤمریما  هک  یماـگنه  (. 7 .«) ینک فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  دـشاب و  وت  لام 
دومن لیامح  ار  راقفلاوذ )  ) دوخ صوصخم  ریـشمش  درک و  نت  رب  یمکحم  ِهرِز  ( 8 ،) دیاشگب ار  ملالس »  » و حیطو »  » ياهژد هک  دش  رومأم 

هک ار  مالـسا  مچرپ  درک و  تکرح  ژد  يوس  هب  تسا  یگنج  ياه  نادـیم  هژیو  نانامرهق  هتـسیاش  هک  یّـصاخ  تماهـش  اب  نانک و  هلَوْرَه  و 
دـیدرگ و زاـب  ربـیخ  ِرَد  هظحل  نیا  رد  دوـمن . بصن  نیمز  رب  ربـیخ  یکیدزن  رد  دوـب ، هداد  وا  تسد  هب  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هک ینازابرـس  هک  دوب  بیهم  نانچنآ  وا  هرعن  ِتبیه  دـمآ ، ولج  ثراح »  » مان هب  بَحْرَم  ردارب  تسخن  دـنتخیر . نوریب  نآ  زا  دوهی  ناروـالد 
يا هظحل  دـش ، زاـغآ  دربن  دـنام ، اـجرباپ  هوک  دـننام  مالـسلا  هیلع  یلع  یلو  دـنتفر ، بقع  راـیتخا  یب  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  رـس  تشپ 

يارب وا  تخاس . ّرثأتم  نیگمغ و  تخـس  ار  بحرم  ردارب ، گرم  درپس . ناج  داـتفا و  كاـخ  يور  هب  ثراـح  حورجم  مسج  هک  تشذـگن 
رـس رب  دوب  هدیـشارت  صوصخم  گنـس  زا  هک  یهـالک  تشاد و  نت  رب  یناـمی  هرز  و  دوـب ، حالـس  قرغ  هک  یلاـح  رد  ردارب  ماـقتنا  نتفرگ 
ّینإ ُرَْبیَخ  ْتَِملَع  ْدَـق  دـناوخ : ار  ریز  زجر  برع  نانامرهق  مسر  هب  دـمآ و  ولج  دوب ، هداد  رارق  نآ  يور  ار  دوخ  هالک  هک  یلاح  رد  تشاد ،
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یگنج حالـس  هب  زّهجم  هدومزآراک و  ینامرهق  مبحرم ، نم  هک  دـهد  یم  یهاوگ  ربیخ  راوید  رد و   » ٌبَّرَجُم ٌلََـطب  ِحـالَّسلا  یکاـش  ٌبَحْرَم 
هنحـص رد  هک  ینانامرهق  مزوریپ ، زین  نم  تسا ، زوریپ  راگزور  رگا   » ُبَّضَُخم ِءامِّدلِاب  يدـْنِع  َنْرَْقلا  َو  ُبَلْغَا  ّینِاَف  ُرْهَّدـلا  َبَلَغ  ْنِا  متـسه .»

یماظن و تّیـصخش  و  دورـس ، وا  ربارب  رد  يزجر  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرگ ». یم  نیگنر  نوخ  اب  دـنوش ، یم  وربور  نم  اب  گنج  ياه 
یـسک نامه  نم   » ٌةَرَوْسَق ٍْثَیل  َو  ٌماجآ  َماغْرَـض  ةَرَدـْیَح  یُّما  یْنتَّمَـس  يذَّلا  اَنَا  دومرف : نینچ  دیـشک و  نمـشد  خر  هب  ار  دوخ  ناوزاب  يورین 

ِةَرَْظنَْملا ُْهیِرَک  ِتاباغ  ِْثیَلَک  هَرْـصَْقلا  ُظیلَغ  ِْنیَعارَّذلا  َْلبَع  متـسه ». اه  هشیب  ریـش  روالد و  درم  هدناوخ ؛ ریـش )  ) ردـیح ارم  مردام  هک  متـسه 
. تفای نایاپ  نامرهق  ود  ياهزَجَر  متسه ». بیهم  يرَظنم  بحاص  اه  هشیب  ریـش  ِدننام  دربن  نادیم  رد  مراد و  دنمورین  ندرگ  يوق و  ناوزاب  »
هدـنّرب و ریـشمش  ناهگان  دروآ . دـیدپ  نارظاـن  لد  رد  یبیجع  تشحو  دوهی ، مالـسا و  ناـمرهق  ود  ياـه  هزین  ریـشمش و  تابرـض  يادـص 

نانچنآ تبرـض  نیا  تخاس . مین  ود  نادـند  ات  ار  رـس  گنـس و  دوخ و  هـالک  رپس و  دـمآ و  دورف  بحرم  قرف  رب  مالـسا  ناـمرهق  هدـنبوک 
هّدع و  دندش . هدنهانپ  دوخ  هاگهانپ  هب  هدراذگ  رارف  هب  اپ  دندوب ، هداتـسیا  بحرم  رـس  تشپ  هک  دوهی  ناروالد  زا  یخرب  هک  دوب  نیگمهس 

، شکمـشک نیا  رد  دومن . بیقعت  راصح  ِرد  ات  ار  يرارف  نایدوهی  یلع  دـندش . هتـشک  هدـیگنج و  نت  هب  نت  یلع  اـب  دـندرکن ، رارف  هک  يا 
دیدرگ ژد  ِرَد  هّجوتم  ًاروف  مالسلا  هیلع  یلع  داتفا . يو  تسد  زا  رپس  دز و  مالسلا  هیلع  یلع  رپس  رب  ریشمش  اب  دوهی  نایوجگنج  زا  رفن  کی 

دنمورین زا  رفن  تشه  دـنکفا ، نیمز  يور  هب  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  درب . راکب  رَپِس  ياج  هب  رازراـک  ناـیاپ  اـت  و  دـنَک ، دوخ  ياـج  زا  ار  نآ  و 
هک يا  هـعلق  هجیتـن  رد  (. 9 .) دنتـسناوتن دـننک ، ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  نآ  هک  دـندرک  یعـس  عـفار  وـبا  هلمج  نآ  زا  مالـسا  نازابرـس  نـیرت 

گنـس زا  راصح  ِرَد  دسیون : یم  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی ، دش . هدوشگ  یهاتوک  تّدم  رد  دندوب ، هدش  لّطعم  نآ  تشپ  زور  هد  ناناملـسم 
ار ربیخ  ِرد  ندنک  تشذگرس  نانمؤمریما ، زا  یّصاخ  دنس  هب  داشرا  رد  دیفم  خیـش  (. 10 .) دوب عرذ  ود  نآ  يانهپ  عرذ و  راـهچ  نآ  لوط  و 

نایدوهی هک  یقدـنخ  يور  هب  لپ  دـننام  ار  نآ  دربن  نایاپ  زا  سپ  مدرب و  راک  هب  رپس  ياـج  هب  هدـنک  ار  ربیخ  ِرَد  نم  دـنک : یم  لـقن  نینچ 
نامه هب  داد : خساپ  يدومن ؟ ساسحا  ار  نآ  ینیگنـس  ایآ  دیـسرپ : يدرم  مدرک . باترپ  قدنخ  نایم  ار  نآ  سپـس  مداد . رارق  دندوب  هدنک 

ربیخ و ِرد  ندنک  هرابرد  يزیگنا  تفگـش  بلاطم  مالـسا  خـیرات  ناگدنـسیون  (. 11 .) مدرک یم  ساـسحا  دوخ  رپس  زا  هک  ینیگنـس  هزادـنا 
یلومعم ياه  تردق  اب  زگره  ثداوح ، نیا  دنا . هتشون  هداد ، ماجنا  ژِد  نیا  حتف  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  تداشر  نآ و  تاّیـصوصخ 

نینچ یصخش  خساپ  رد  ترضح  نآ  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  دیدرت  ّکش و  هداد و  حیضوت  هراب  نیا  رد  دوخ  نانمؤمریما  درادن . قفِو  يرـشب 
ياج زا  يرشب  يورین  اب  ار  رد  نآ  زگره  نم  (. » 12 .) ٌۀَّیِضَر ٌۀَِّنئَمْطُم  اهِّبَر  ِءاِقِلب  ٍسْفَن  َو  ٍۀَّیِهِلا  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق  ْنِکل  َو  ٍۀَّیِرََشب  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق  ام  دومرف :

يربط ج 2 ص 300. خـیرات  مداد ***** ». ماجنا  ار  راک  نیا  تمایق  زور  هب  خـسار  یناـمیا  اـب  داد و  ادـخ  يورین  وترپ  رد  هکلب  مدـنکن ،
نبا راونـالاراحب ج 21 ص 40 . و -  ماشه ج 3 ص 349 -  نبا  هریـس  و -  یبلح ج 2 ص 43 -  هریـس  و -  نایبلا ج 9 ص 120 -  عمجم 

َنیذَّللا سنا  سنا ال  ام  و  دیوگ : یم  نینچ  دوخ  فورعم  هدیصق  رد  هتشگ و  ّرثأتم  تخـس  رادرـس  ود  نیا  رارف  تشذگرـس  زا  دیدحلا  یبا 
اریز درک ، مهاوخن  شومارف  ار  رادرـس  ود  نیا  تشذگرـس  زگره  هک  منک  شومارف  ار  زیچ  همه  رگا  بوخ   ) املع دق  رفلا ، امهرفو و  امدقت 
رارف هدرک ، نمـشد  هب  تشپ  تسا ، مارح  داـهج  زا  رارف  دنتـسناد  یم  هکنیا  اـب  دـنتفر و  نمـشد  يوـس  هب  هتفرگ و  تسد  هـب  ریـشمش  ناـنآ 
ینعم ملاع  رد  یلو  دـندرب  نمـشد  يوس  هب  ار  گرزب  مچرپ  اهنآ   ) بیبالج اهقوف و  لذ  سبالم  اهبابهذ  دـق  یمظعلا و  ۀـیارلل  و  دـندومن ).
وردنت ناوج  کی   ) بوبعی دیجا  فیّسلا ، داجن  لیوط  لدرمش  یـسوم  لآ  نم  امهّلـشی  دوب ). هدیناشوپ  ار  نآ  يراوخ  ّتلذ و  زا  یئاه  هدرپ 
نخـس همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دوب .) راوس  وردنت  بسا  رب  هک  الاب  دـنلب  ناوج  درک ، یم  درط  ار  نانآ  یـسوم  نادـنزرف  زا 
ترابع یبلح ج 3 ص 41 . هریـس   » َْتیَطْعَا اَِمل  َِعناَمَالَو  َْتعَنَم  اَِمل  یطْعُم  َّمُهّللا ال  تفگ : نینچ  قوش  زا  رپ  یلد  اب  دینـش ، ربماـیپ  زا  ار  قوف 

يراخب ج حیحص  و -  ملسم ج 5 ص 195 -  حیحص  راحب ج 21 ص 28 . رمع . رکبوبا و  لواطتف  تسا ؛ نینچ  ثحب  نیا  رد  يربط  خیرات 
شترا ّتیثیح  رب  يریذپان  ناربج  هبرـض  دوخ  رارف  اب  دندوب و  هدشن  اهنآ  ندوشگ  هب  ّقفوم  یلبق  هدـنامرف  ود  هک  یئاه  ژد  . 22  - 5 ص 23

راحب داشرا ص 59 . یبوقعی ج 2 ص 46 . خیرات  ماشه ج 3 ص 349 . نبا  هریـس  و -  يربط ج 2 ص 300 -  خیرات  دندوب . هدز  مالـسا 
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راونالا ج 21 ص 40.

رفک كرش و  نارس  هدننک  دوبان 

نت هب  نت  گنج  دندش و  هدامآ  دربن  يارب  هاپس  ود  ره  و  تفرگ ، رارق  رفک  كرش و  هاپس  ربارب  رد  مالسا  هاپس  هکنآ  زا  سپ  ردب  گنج  رد 
زین ردـب  گنج  رد  دـندرک ). یم  هزرابم  رگیدـکی  اب  فورعم  ناروالد  ءادـتبا  یمومع  هلمح  زا  لـبق  ناراـگزور  نآ  رد  نوچ  . ) دـش زاـغآ 

وا ردارب  هبتُع و  زا : دـندوب  ترابع  رفن  هس  نیا  دـندیبلط . زرابم  دـندمآ و  نوریب  شیرق  فوفـص  زا  شیرق ، یمان  ناروالد  زا  رفن  هس  ءادـتبا 
هس دندیبلط . دروامه  هدیناود  بسا  نانک  شِّرُغ  نادیم  طسو  رد  دندوب ، حالس  قرغ  هک  یلاح  رد  رفن  هس  ره  (. 1) دیلو هبتع ، دنزرف  ۀَْبیَش و 

. دندمآ نادـیم  يوس  هب  ناناملـسم  هاگودرا  زا  نانآ  دربن  يارب  هحاور ، هَّللادـبع  ذوعم ، فوع ، ياه : مان  هب  راصنا ، ناناوج  زا  دیـشر  ناوج 
ام ماوقا  زا  دّمحم  دز : داد  نانآ  زا  رفن  کی  سپس  میرادن . يراک  امش  اب  ام  تفگ : دنتـسه ، هنیدم  ناناوج  زا  نانآ  هک  تخانـش  هبتُع  یتقو 

: دومرف مالـسلا و  هیلع  یلع  هزمح و  هدـیبع ، هب ، درک  ور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسرفب . اـم  يوس  هب  دنتـسه ، اـم  نأـش  مه  هک 
ار رفن  هس  ره  هبتع  دـندرک . یفّرعم  ار  دوخ  رفن  هس  ره  دـندش . هاگمزر  هناور  هدـیناشوپ ، ار  دوخ  تروص  رـس و  روالد  رـسفا  هس  دـیزیخرب .

نامه رد  ار  دوخ  لباقم  هدنمزر  مالسلا  هیلع  یلع  دنـسیون : یم  یمالـسا  ناخّروم  دیتسه . امـش  ام  نأش  مه  تفگ : تفریذپ و  هزرابم  يارب 
يرداـم ّدـج  هبتُع  هک  وا  دربن  فرط  دنتفاتـش و  هدـیبع  کـمک  هب  ودره  تفر . هزمح  کـمک  هب  سپـس  دـندنکفا ، كاـخ  هب  تسخن  هظحل 

َِکلاخ َكِّدَِجب َو  ُُهتضَضْعَا  يذَّلا  ُْفیَّسلا  يْدنِعَو  دسیون : یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  (. 2 .) دنتشک ار  دوب  هیواعم 
و هبتع ) دنزرف  دیلو   ) وت یئاد  و  هیواعم ) ردام  هدنِه ، ردپ  هبتع ،  ) وت ّدج  رب  زور  کی  رد  ار  نآ  نم  هک  يریـشمش   » ٍدحاو ٍماقَم  یف  َکیخَا  َو 

یم هدافتسا  یبوخ  هب  همان  نیا  زا  (. 3 .«) متسه زّهجم  تردق  ورین و  نآ  هب  زین  نونکا  مه  تسا و  نم  دزن  رد  مدروآ  دورف  هلظنح )  ) تردارب
و هیواعم ، ِرَدام  ِرَدپ  هعیبر  نب  ۀبتع  تسا ***** . هدرک  يراکمه  هبتع )  ) هیواعم ِرفاک  ِّدـج  نتـشک  رد  ردـب  گنج  رد  ترـضح ، هک  دوش 

همان 64. هغالبلا  جهن  ماشه ج 1 ص 625 . نبا  هریس  و -  يربط ج 2 ص 148 -  خیرات  دوب . هبتع  ردارب  هبیش  و  وا ، یئاد  هبتع  نب  دیلو 

یلع ماما  یعامتجا  قالخا 

یعامتجا تلادع 

<  ***** l

یعامتجا راتفر  رد  تلادع 

هفیلخ روضح  رد  دـشانب  تشاد و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  تبـسن  یئاعدا  یـصخش  مّود ، هفیلخ  تفـالخ  راـگزور  رد 
اوعد لح  ات  ریگرارق  یعّدم  رانک  رد  نسحلاابا  يا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  هفیلخ  دـش و  رـضاح  یعّدـم  دوش . یگدیـسر 

نمـشد رانک  رد  ار  وت  هکنیا  زا  یلع ! يا  تفگ : تسیرگن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يامیـس  رد  ار  یتحاران  راثآ  هک  منک .
يدرکن تیاعر  ار  تلادـع  رفن  ود  ام  هب  تبـسن  تراـتفر  رد  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  هن  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یتحاراـن ؟ مداد  رارق 

. ***** دوش نارگن  اوعد  فرط  تسا  نکمم  ( 1 ،) يدناوخ نسحلاوبا »  » بقل هینک و  اب  ارم  يدرک و  ادص  مان  اب  ار  وا  اریز  مدـش ، نارگن 
نیطمسلا ج 1 ص 349. دئارف  و -  دیدحلا ج 17 ص 65 -  یبا  نیا  حرش 

اه ناسنا  تّیصخش  هب  مارتحا 
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ناگدایپ زا  نتساوخ  رذع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تمرح  نتشاد  ساپ  يارب  هفوک  مدرم  زا  یعمج  تفر و  یم  یهار  هب  هراوس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ترضح میئایب . امش  لابندب  میراد  تسود  هن ، دنداد : خساپ  دیراد ؟ يراک  ایآ  دیـسرپ : درک و  نانآ  هب  ور  ماما  دندوب . ناور  شلابندب  هدایپ 

هراوس یهاـبت  رورغ و  ناـگدایپ و  يراوخ  ّتلذ و  هیاـم  هراوس  اـب  هداـیپ  یهارمه  اریز  دـیدرگرب ، دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
زاب . ) ِنِمْؤُْمِلل ٌۀَّلَذَمَو  ِیلاَْوِلل ، ٌۀَْنِتف  ِیْلثِم  َعَم  َِکْلثِم  َیْشَم  َّنِإَف  ْعَجْرا ، دومرف : نایمابـش  هلیبق  گرزب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  (. 1 .) دش دهاوخ 

قوقح یلع و  (. ***** 2 .() تسا نمؤم  ینوبز  رادمامز و  فارحنا  بجوم  نم ، رـس  تشپ  وت  نوچ  يا  هلیبق  سییر  نتفر  هدایپ  هک  درگ ،
سرهفملا مجم  هغالبلا  جـهن  تمکح 322  فـّلؤم . سرهفملا  مجعم  تـمکح 322  هغـالبلا  جـهن  و -  قادرج -  جرج  ص 77  ج 1  رشب 

. ّفلؤم

راب تّلذ  یلهاج  بادآ  زا  شهوکن 

، دنوش مخ  دننک ، شنرُک  دنتفایب ، كاخ  هب  ناشربارب  رد  هک  دندرک  یم  راداو  ار  مدرم  خیرات  لوط  رد  نادنمتردق  ناهاشداپ و  زا  يرایـسب 
دید دیسر  رابنا  رهش  هب  نیّفص  هب  نتفر  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  یتقو  دننک . راومه  دوخرب  ار  اه  يریذپ  ّتلذ  عاونا  و 

ترضح دندرک . ندیود  هب  عورش  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  و  هدش ، هدایپ  اه  بسا  زا  دندید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ات  رهـش  مدرم  هک 
یلع ماما  میدرک . یم  مارتحا  هنوگنیا  ار  دوخ  ناهاشداپ  هک  تسا  یّلحم  مسر  کی  دنتفگ : دیسرپ . ار  ّتلع  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ِیف ِِهب  َنْوَقْـشَتَو  ْمُکاَْـینُد ، ِیف  ْمُکِـسُْفنَأ  یَلَع  َنوُّقُـشََتل  ْمُکَّنِإَو  ْمُکُؤاَرَمُأ ! اَذـِهب  ُعـِفَْتنَی  اَـم  ِهَّللاَو  َلاَـقَف : دوـمرف : دـش و  تحاراـن  مالـسلا  هـیلع 
يدوس راک  نیا  زا  امـش  ناریما  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  ! ) ِراَّنلا َنِم  ُناَمَْألا  اَهَعَم  َۀَـعَّدلا  َحـَبْرَأَو  ُباَقِْعلا ، اَهَءاَرَو  َۀَّقَـشَْملا  َرَـسْخَأ  اَمَو  ْمُِکتَرِخآ .

هک یجنر  تسا  رابنایز  هچ  و  دیدرگ ، یم  تمحز  جنر و  راچد  ترخآ  رد  و  دینکفا ، یم  تمحز  هب  ار  دوخ  نآ  اب  ایند  رد  امش  و  دندربن ،
مجعم هغالبلا  جهن  تمکح 37  (. ***** 1 .() دشاب مّنهج  شتآ  زا  ناما  نآ  اب  هک  یشیاسآ  تسا  دنمدوس  هچ  و  دشاب ، نآ  یپ  رد  باذع 

. ّفلؤم سرهفملا 

( یتاقبط ماظن  تسکش  ) یعامتجا حالصا 

ناسنا همه  سپ  میدـیرفآ ، نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا   ) یْثنُأ َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِا  ْساَّنلا  اَهُّیأ  اـی  تارجح : هیآ 13  ساسأ  رب 
هفیلخ لّوا و  هفیلخ  اّما  درک . یم  دروخرب  يواسم  يا  هنوگب  همه  اب  مالـسلا  هیلع  مالـسا  یمارگ  لوسر  دنربارب ). مه  اب  اه  هلیبق  اهداژن ، اه ،
تیب عیزوت  و  اه ، تّیریدم  میسقت  رد  تاضیعبت  عاونا  و  دندرکن ، لمع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  هب  موس  هفیلخ  مّود و 
تباث اهنت  داد و  یمن  یهدنامرف  دوخ  ياه  رگشل  رد  ار  راصنا  ناگرزب  یّتح  لّوا ، هفیلخ  دوبن . یشوپ  مشچ  لباق  هک  تفرگ  تروص  لاملا 

، یتسرپ داژن  حور  ندش  هدنز  رد  ردقنآ  یمّوس ، یمّود و  و  (. 1 .) دندرک ضارتعا  راصنا  هک  تشامگ  راک  هب  رابجا  رارصا و  اب  ار  سیق  نب 
رد ار  روشک  يدـیلک  زکارم  همه  هّیما  ینب  داد . یم  يرترب  برع  ریغ  رب  ار  دوخ  برع  دـندوشگ . ضارتعا  هب  ناـبز  همه  هک  دـندرک  طارفا 
اب یتهابـش  هک  دـندروآ ، دوجو  هب  یلهاج  یتاقبط  ماـظن  کـی  دـنتفرگ و  تسد  رد  موس  هفیلخ  ناـمز  رد  صوصخ  هب  مّود و  هفیلخ  ناـمز 

یتاقبط تفاب  نتسکش  شفادها ، زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تشادن . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هعماج 
داد و مهرد  همه 3  هب  دـش . دـنلب  ناهاوخ  زایتما  ضارتعا  هک  درک ، میـسقت  يواسم  ار  لاـملا  تیب  يدوجوم  دوب . هعماـج  دوجوم  هناـملاظ 
ار راصنا  ناگرزب  یلبق ، هفیلخ  هس  ياه  هویش  فالخرب  داد . مهرد  مه 3  ربنق  شدوخ  هدرک  دازآ  هب  و  تشادرب ، مهرد  مه 3  شدوخ  يارب 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نانوچ  زین  نتـساخرب  نتـسشن و  رد  یّتح  و  درک ، هدافتـسا  مه  مشاه  ینب  شیرق و  زا  داد ، تیـالو 
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـید  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  سیق  نب  ثعـشا  يزور  درک . تیاـعر  ار  يراـتفر  تلادـع 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  هب  یتحاران  اب  تسین ، وا  يارب  یلاخ  ياج  تسا و  هتـسشن  نوگانوگ  ياهداژن  زا  برع  ریغ  برع و  نایم  رد  مالـسلا 

كانمشخ مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  (. 2 .) دـنتخادنا هلـصاف  وت  ام و  نیب  اه  تسوپ  خرـس  نانمؤمریما ، يا  هک : درک  ضارتعا 
ات دـنوش ، هدـنکارپ  برع  ریغ  نایناریا و  هک  تفریذـپن  و  دـهد ؟ یم  يرای  هبرف  قاچ و  ياه  مدآ  نیا  رب  ارم  یـسک  هچ  دومرف : وا  هب  هدـش ،

یلع نینمؤملاریما  ترضح  هب  لاملا  تیب  يواسم  میـسقت  رد  و  (. 3 .) دننیشنب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رانک  رد  برع  ناگرزب  رگید  ثعـشا و 
ام هدـش  دازآ  هدـنب  ای  دـندش  ناملـسم  ام  ریـشمش  اب  هک  نانآ  ام و  نیب  هک  تسا  تلادـع  نیا  اـیآ  دـنتفگ : دـندرک و  ضارتعا  مالـسلا  هیلع 

هیداب بارعا  هب  یفقث ص 32 . تاراغلا  و -  یبوقعی ج 2 ص 29 -  خیرات  دیهدب ***** ؟ مهرد  همه 3  هب  دینک و  لمع  ناسکی  دنتسه ،
یفقث تاراغلا  باتک  دنتفگ . یم  تسوپ  خرس  دوب ، دیفـس  خرـس و  ناشگنر  هک  نایناریا  دش و  یم  خرـس  ناش  هرهچ  باتفآ  رد  هک  نیـشن 

. يرگسع همّالع  نید ج 14  ءایحا  رد  هّمئا  شقن  و -  ص 341 - 

نمشد هدش  طقِس  كدوک  هب  تبسن  تلادع 

اهدایرف و زا  هلماح  ینز  دندرب ، یم  موجه  رهـش  هب  دـندرک و  رارف  لَمَج  گنج  رد  تسکـش  زا  سپ  هرـصب  رگـشل  نوچ  گنج » ِلاح  رد  »
مالـسلا هیلع  یلع  ماما  هب  ربخ  یتقو  درک . توف  زین  نز  نآ  هاتوک  یتّدـم  زا  سپ  دـش . طقِـس  وا  هّچب  دیـسرت و  تّدـش  هب  نایرارف ، يوهایه 

مدرم هکنیا  اب  (. 1 .) دیزادرپب شا  هداوناخ  هب  لاملا  تیب  زا  ار  ردام  نآ  هید  كدوک و  نآ  هید  درک ؛ تواضق  نینچ  هدـش ، تحاران  دیـسر ،
. دراد یماو  یتفگـش  هب  ار  اه  لقع  يا  هنـالداع  تواـضق  نینچ  دـندیگنج ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـب  هک  دـندوب  ینارگ  شروش  زا  هرـصب 

. تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحیال  نَم  بیذهت و  یفاو و  یفاک و  باتک  رد  هدش  دای  ربخ  ***** 

نامیتی هب  یگدیسر 

نامیتی ندنادنخ 

رد هدرک  مهارف  نغور  امرخ و  جـنرب و  تشگرب و  هناخ  هب  دـش ، هاگآ  ینامیتی  راز  لاح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يزور  دـیوگ : یم  ربنق 
نانآ هب  درک و  تسرد  یمعط  شوخ  ياهاذـغ  میتفر  نامیتی  هناـخب  یتقو  دادـن ، لـمح  هزاـجا  ارم  دیـشک ، شود  هب  دوخ  ار  نآ  هک  یلاـح 

اه هّچب  دنادنخ ، یم  دنفسوگ  َعب  َعب  يادص  زا  دیلقت  اب  ار  اه  هّچب  تفر و  یم  هار  تسد  ود  اهوناز و  يور  رب  سپس  دندش . ریس  ات  دیناروخ 
هکنآ لّوا : دوب . لکـشم  نم  يارب  زیچ  ود  زورما  نم ، يالوم  متفگ : میدش  جراخ  لزنم  زا  سپـس  دندیدنخ . ناوارف  دندرک و  یم  نانچ  زین 

هیلع یلع  ماما  دـیدنادنخ . یم  ار  اه  هّچب  دنفـسوگ  زا  دـیلقت  يادـص  اب  هکنآ  مود : دـیدرک . لمح  كراـبم  شود  رب  دوخ  ار  اـهنآ  ياذـغ 
متـساوخ دـندرک ، یم  هیرگ  اهنآ  مدـش  نامیتی  هناـخ  دراو  یتقو  هک  دوب  نآ  يارب  یمّود  و  شاداـپ ، هب  ندیـسر  يارب  یلّوا  دومرف : مالـسلا 

. بلاطملا ُرَرُد  و -  یبوط ص 407 -  هرجش  (. ***** 1 .) دندنخب مه  دنشاب و  ریس  مه  اهنآ  موش ، یم  جراخ  یتقو 

نامورحم هب  یگدیسر 

یم مدرم  تالکـشم  عفر  هب  ًاصخـش  هکلب  داد ، یمن  ماجنا  نامرف  لمعلاروتـسد و  اب  اهنت  ار  نامورحم  هب  یگدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
: دنتفگ یم  نارای  باحـصا و  دناسر  یم  ءارقف  هب  درک و  یم  لمح  كرابم  شود  اب  تشاذـگ و  یم  لیبنز  نورد  ار  امرخ  نان و  تخادرپ .

ِِهلْمَِحب ُّقَحَا  ِلایَْعلا  ُّبَر  هک : داد  یم  خساپ  ترضح  میراد ». یم  رب  ار  راب  نیا  ام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای   » ُهَلِمْحَن ُنَْحن  ْنینِمؤُْملاریمَا ، ای 
يّرد ج 2 ص 132. بکوک  (. ***** 1 «) درادرب هک  تسا  رتراوازس  تّما  ربهر  »
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ناهاشداپ قالخا  زا  زیهرپ 

وا رس  تشپ  ای  ترضح  نآ  فارطا  رد  يا  هّدع  هاگره  دومرف . یم  داشرا  ار  مدرم  و  دز ، یم  مدق  رازاب  رد  یئاهنت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
. میورب هار  امـش  اب  میـشاب و  امـش  اب  میراد  تسود  دنتفگ : یم  دـیراد ؟ يراک  دومرف : یم  داتـسیا و  یم  دـندش ، یم  عمج  ای  دـنتفر  یم  هار 

ًةَدَـسْفَم اـهراتفر  هنوگنیا  اریز  دـیدرگزاب » دوخ  هار  هب  دـیورب و   » اوُعِجْرا َو  اُوفِرَْـصنِا  دوـمرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 
يّرد ج 2 ص 131. بکوک  (. ***** 1 «) دنک یم  دساف  ار  اه  بلق   » ْبُولُْقِلل

اهنآ تالکشم  عفر  ءادهش و  ياه  هداوناخ  زا  یشکرس 

*****

بوشآ رهش  نبا  لقن 

ادخ هک  مدید  ار  یکچوک  رتخد  مدوب ، لوغشم  تدابع  هب  هبعک  رانک  رد  يزور  هک : دنک  یم  لقن  دیز  نب  دحاولا  دبع  زا  بوشآ  رهش  نبا 
نایب ابیز  یتارابع  ظافلا و  بلاق  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تّیصخش  مان و  و  دهد ، یم  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ّقح  هب  ار 
يرآ داد : خساپ  یسانش ؟ یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تدوخ  وت  ایآ  کچوک ، رتخد  يا  مدیـسرپ : متفر و  شیپ  مدش ، هدز  تفگـش  دراد . یم 

ام زا  هراومه  مالسلا  هیلع  یلع  میدش ، میتی  ام  دیسر و  تداهش  هب  نیّفص  رد  مردپ  هک  زور  نآ  زا  هکیلاح  رد  مسانـش  یمن  ار  یلع  هنوگچ 
ردام و مداد . تسد  زا  ار  دوخ  یئانیب  و  مدـش ، راچد  هلبآ »  » يراـمیب هب  نم  يزور  درک . یم  فرطرب  ار  اـم  تالکـشم  دیـسرپ و  یم  لاـح 

درب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  ارم  مردام  دمآ ، ام  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دندوب ، تحاران  تخـس  نام  هداوناخ 
. دیشک نم  تروص  رب  ار  كرابم  تسد  دناوخ و  يرعش  دیـشک و  یهآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درک . فیرعت  ار  ارجام  و 
(. 1 (»!؟ تخانشن ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوش  یم  ایآ  منیب ، یم  رود  ياه  هلـصاف  زا  ار  ماسجا  یبوخ  هب  نونکا  مه  دش و  انیب  نم  نامـشچ  ًاروف 

. بوشآ رهش  نبا  بقانم  ***** 

دحاولا دبع  لقن 

يرتخد هب  هتفرگ ، ار  هبعک  هدرپ  هک  مدید  يا  هلاس  جنپ  رتخد  فاوط  تقو  رد  متفر ، جح  ترایز  هب  هک : دنک  یم  لقن  دیز  نب  دحاولا  دبع 
ارجا ناسکی  ار  ادخ  ماکحا  مدرم  نایم  دش ؛ باختنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیاصو  هب  هکنآ  هب  مسق  تفگ : یم  دوخ  لثم 
یمک نآ  اب  يرتخد  هکنیا  زا  دوبن . نانچ  نینچ و  بلطم  دوب ؛ مالـسلا  اهیلع  هّیـضرم  همطاف  رـسمه  راکـشآ و  تیـالو  رب  شتّجح  درک ؛ یم 

: متفگ تسا !! گرزب  ناهد  نیا  رب  نانخس  نیا  هک  مدش  تفگش  رد  درک  یم  فیرعت  فاصوا  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ّنس ،
َو ْۀَّمُْألا  ِهِذه  ُِّیناَّبَر  َو  راَّنلا  َو  ِۀَّنَْجلا  ُمیسَق  َو  ِماکْحَْألا  ُباب  َو  ِمالْعَْألا  ُمَلَع  هَّللاَو  َِکلذ  َْتلاق  تساراد ؟ ار  فاصوا  نیا  هک  تسیک  نآ  مرتخد 
، ماکحا باب  و  ناگرزب ، گرزب  هَّللاو  وا  تفگ : ِبلاط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  نِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َِکلذ  ِهتَّمُأ  یف   ُ ُهتَفیلَخ َو  ُهُّیِصَو  َو  َِّیبَّنلا  وُخَأ  ْۀَِّمئَْألا ، ُسأَر 
وا تّما ، نایم  رد  مالسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  نیشناج  ّیـصو و  ردارب و  ناماما ، لّوا  تّما ، نیا  هدننک  تیبرت  خزود ، تشهب و  هدننک  تمـسق  و 

نیا نس  یمک  نیا  اـب  رتـخد  نیا  متفگ : یم  دوخ  اـب  مدوـب ، هدـش  بّجعت  قرغ  هکنآ  اـب  تسا . بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  نم  يـالوم 
بلاطم نیا  کچوک  ناـهد  نیا  هدرک و  طبـض  هنوگچ  ار  یلاـع  فاـصوا  همه  نیا  کـچوک  زغم  نیا  تسا ؟ هدرک  ادـیپ  اـجک  زا  تفرعم 

راّمع  ) مردپ داد : خساپ  یئوگ ؟ یم  هک  دش  تافـص  نیا  ياراد  اجک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مرتخد  متفگ : دـنک !؟ یم  ءادا  روطچ  ار  گرزب 
هلبآ زا  مردارب  نم و  دمآ ، مردام  رادید  هب  ام  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  دش ، دیهـش  نیّفـص  رد  هک  دوب  وا  تسود  الوم و  رـسای ) نب 
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ِرَغَّصلا ِیف  ِلافطَِْألل  ُتْهَّوََأت  امَک  ِِهب  ُتیِزُر  ٍء  ْییَش  ْنِم  ُتْهَّوأت  ْنِا  ام  تفگ : دیشک و  ینیشتآ  هآ  دید ، ار  میتی  ود  ام  نوچ  میدوب ، هدش  انیبان 
هکنآ دننام  ما ، هدرکن  هلان  هآ و  هدمآ  شیپ  هک  یتبیـصم  چیه  رد   » ِرَـضَْحلا َو  ِرافْـسَْألا  یف  َو  ِتاِبئاَّنلا  ِیف  ْمُُهلُفْکَی  َناک  نَم  مُهَدـِلو  َْتمِدَـق 

رَفَس رد  راگزور و  ياهدماشیپ  رد  دوش ؟ یم  اهنآ  راد  هدهع  لیفک و  یسک  هچ  هدرم ، ناشردپ  هک  یلافطا  ما . هدرک  لاسدرخ  لافطا  يارب 
نییاپ ار  شتـسد  درک ، یئاهاعد  سپـس  دـیلام . مردارب  نم و  مشچ  رب  ار  شیوخ  كراـبم  تسد  دروآ ، دوخ  شیپ  ار  اـم  هاـگنآ  رَـضَح » و 

وا رب  ادـخ  تاولـص  ، ) تسا وا  تکرب  زا  شا  همه  هک  منیب  یم  یخـسرف  کی  زا  ار  رتش  نم  نونکا  دـش . انیب  اـم  ياـنیبان  نامـشچ  هک  دروآ 
یمن لوبق  ار  لوپ  نیا  تفگ : درک و  یمّـسبت  راک  نیا  زا  مهدب  وا  هب  ار  دوخ  جراخم  هّیقب  رانید  ود  هک  هدرک  زاب  ار  شیوخ  دـنبرمک  داب .)

ترـضح تلافک  رد  زورما  ام  تسا ، هتـشاذگ  دوخ  ياج  رد  ار  نیـشناج  نیرتهب  یلو  هتفر  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچرگ  منک ،
نم هب  رتخد  نآ  سپـس  مینک . لوبق  کـمک  نارگید  زا  هک  میرادـن : يزاـین  دـنک ، یم  نیمأـت  ار  اـم  وا  میتسه ، مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح 
عطق هک  يا  هدز  گـنچ  یمکحم  هریگتـسد  رب  وت  داـب ، وـت  رب  تراـشب  تفگ : يرآ  متفگ : يراد ؟ یم  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ :

َّلَز ٌمَدَق  َُهل  َو ال  ُمَعِّنلا  ِهِّبَر  ْنَم  ْتَدِهَش  َُهل  َِّالا  ًیتَف  ریِمَض  ِیف  ٍِیلَع  َُّثب  ام  درک : یم  همزمز  ار  راعشا  نیا  دش و  ادج  نم  زا  هاگنآ  درادن . ندش 
چیه بلق  رد  یلع  یتـسود  (. » 1) ُمَجَعلا َو  ُبَرَْعلا  ُهاوَح  ام  ِیل  ْنِإ  َو  ِِهتَعیِـش  ِْریَغ  ْنِم  ِینَّنِا  ینَّرَـس  ام  ُمَدَـق  اهِدـَْعب  ْنِم  ْتَتَبَث  َُهل  َِّالا  اـِهب  ُناـمَّزلا 

یمدق راگزور  رگا  مالـسلا ، هیلع  یلع  تسود  تسا . هدش  وا  بیـصن  يدنوادخ  ياه  تمعن  هکنآ  رگم  هدرکن ، ادـیپ  شرتسگ  يدرمناوج 
نآ زا  مجع  برع و  همه  لام  ضوع  رد  مشابن  یلع  ناوریپ  زا  نم  هک  مرادـن  تسود  دـنام . یم  تباث  وا  يارب  رگید  یمدـق  دـنازرلب ، وا  زا 

جت 2 ص بقانم  رد  ارنآ  بوشآ  رهـش  نبا  و -  یفطصملا ص 86 -  ةراشب  زا  ، 220 راونالا ج 41 ص 221 -  راحب  دـشاب ***** ». نم 
. تسا هدرک  لقن  راصتخا  روطب  یتوملا  یضرملا و  عم  هروما  باب   334

ءادهش نارسمه  نامیتی و  هب  کمک 

نز هک  یّلحم  هب  تفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کشم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درب ، یم  هتفرگ  شود  هب  یبآ  کـشم  ینز  دـید  نینمؤملاریما  يزور 
داتسرف و یماظن  ياهزرم  زا  یـضعب  هب  ارم  رهوش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : نز  دیـسرپ . نز  لاح  زا  هاگنآ  دروآ ، تساوخ  یم 
ار ملافطا  دوخ و  هک  منک  تمدـخ  مدرم  يارب  ات  تسا  هدرک  راداو  ارم  جایتحا  تشاذـگ و  نم  يارب  میتی  لفط  دـنچ  دـش ، هتـشک  اجنآ  رد 
نز هناخ  دـصق  تشادرب و  دوب  ماعط  نآ  رد  هک  یلیبنز  سپـس  تشگزاب . اـجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  میاـمن . نیمأـت 

: دیسرپ نز  دیـسر ، نز  هناخ  رد  هب  نوچ  درادرب ؟ تمایق  رد  ارم  راب  هک  تسیک  دومرف : میربب . ام  دیراذگب  دنتفگ : شنارای  زا  یـضعب  درک .
ماعط تیاه  هّچب  يارب  نک  زاب  ار  رد  مدروآ ، وت  يارب  ار  بآ  کشم  زورید  هک  متـسه  ادـخ  هدـنب  ناـمه  دومرف : دـَنَز ؟ یم  رَد  هک  تسیک 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  درک . زاب  ار  رد  سپـس  دـنک ، مکح  بلاـطیبا  نب  یلع  نم و  ناـیم  دـشاب و  یـضار  وت  زا  ادـخ  تفگ : نز  ما . هدروآ 
منک و ریمخ  نم  ای  منک و  مارآ  ار  اه  هّچب  نم  زپب و  نان  نک و  ریمخ  وت  یهاوخ  یم  مراد ، تسود  ار  باوث  بسک  نم  دومرف : دـش ، لخاد 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  درک . نتفرگ  ریمخ  هب  عورـش  مرت و  هاـگآ  نتخپ  ناـن  هب  نم  تفگ : نز  ینک ؟ مارآ  ار  اـهنآ  وـت 
وت ّقح  رد  نک ، لالح  ار  یلع  : » دومرف یم  کی  ره  هب  تشاذگ و  یم  امرخ  تشوگ و  لافطا  ناهد  هب  همقل  همقل  درک و  هدامآ  ار  تشوگ 

ترارح درک . شتآ  ار  رونت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نک . شتآ  ار  رونت  ادخ  هدنب  تفگ : نز  دـش ، هدامآ  ریمخ  نوچ  تسا » هدـش  یهاتوک 
یب میتی  لافطا  هویب و  ناـنز  زا  هک  تسا  یـسک  يازـس  نیا  ار ، شتآ  ترارح  شچب  : » دومرف یم  دیـسر و  یم  ترـضح  نآ  هرهچ  هب  هلعش 

رب ياو  تفگ : هناخ  بحاص  نز  هب  تخانش  یم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دش ، هناخ  لخاد  هیاسمه  زا  ینز  نایم  نیا  رد  دشاب ». ربخ 
: تفگ 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 

شیپ تخانـش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوچ  نز  نآ  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نیا  وت  رب  ياو 
َلب دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دیشخبب » ارم  متفرگ ، شتآ  یگدنمرـش  زا  نانمؤمریما  يا   » نینمْؤُْملاَریِمَأ ای  َْکنِم  ِیئایَحاو  تفگ : دیود و 
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(. ***** 1 .«) تسا هدش  یهاتوک  وت  ّقح  رد  ادخ ، زینک  يا  ما ، هدنمرش  وت  زا  نم  هکلب   » َکِّقِح ِیف  َتْرُصَق  امیف  هَّللا  َۀَمَا  ای  َْکنِم  ِیئایَحاو 
بلاطیبا ج 2 ص 116. لآ  بقانم  و -  راونالا ج 41 ص 52 -  راحب 

ناناوج هب  یگدیسر 

*****

ناوج يارب  رتهب  نهاریپ  هیهت 

هـس هب  يرگید  و  مهرد ، ود  هب  یکی  نهاریپ ، ددـع  ود  هتفر و  رازاب  هب  ربنق  مان  هب  لزنم  نارگراک  زا  یکی  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  يزور 
نهاریپ هک  تسا  رتهب  نم ، يـالوم  تفگ : ربنق  دیـشوپ . ار  هداـس  نهاریپ  دوخ  و  دـشوپب ، هک  داد  ربنق  هب  ار  رتهب  ون و  نهاریپ  دـیرخ . مهرد 

سابل دیاب  تسالاب  نم  ّنس  و  یشوپب ، بوخ  سابل  دیاب  یناوج و  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دیـشوپب . امـش  ار  رتهب 
سابل زا  و  دیهدب ، ناتنامالغ  هب  دیروخ  یم  هک  یماعط  زا  دومرف : هک  مدینـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  مشاب . هتـشاد  رتنازرا 

(. 1 .) مناـشوپب وت  هب  ار  هنهک  و  مدوخ ، ار  وـن  نهاریپ  هک  مشک  یم  تلاـجخ  دوـخ  يادـخ  زا  نم  دـیناشوپب . اـهنآ  هب  دیـشوپ  یم  هک  یئاـه 
تاراغلا ج 1. و -  راونالاراحب ج 8 -  و -  بوشآ ج 1 ص 366 -  رهش  نبا  بقانم  ***** 

ملاس تاحیرفت 

 ***** ملاس تاحیرفت  دلج 15 -

ییابیز لمجت و 

 ***** ملاس تاحیرفت  دلج 15 -

ینامهم طیارش 

ینامهیم شریذپ  طرش  هس 

یم لوبق  رگا  دراد  طرش  هس  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  درک ، توعد  ینامهم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یـصخش 
. يروایب تسه  هچ  ره  یئامنن ، هّیهت  يزیچ  نوریب  زا  - 1 دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دنمادک ؟ طئارش  تفگ  صخش  نآ  مریذپ ، یم  ینک 

ماما و  مراد . لوبق  ار  طرش  هس  ره  تفگ : صخش  نآ  يریگن . تخـس  تیاه  هّچب  نز و  هب  - 3 ینکن . غیرد  ام  زا  يراد  لزنم  رد  هچنآ  - 2
لاصخ ج 1 ص 188. (. ***** 1 .) تفریذپ ار  وا  ینامهم  زین 

ینامهیم لوبق 

ینامهیم توعد  هرصب  رهـش  رد  تفریذپ . یم  ار  دوخ  نارتخد  و  نادنزرف ، نادنواشیوخ ، توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
، درک یمن  در  ار  نایناریا  و  نوگانوگ ، ياهداژن  زا  برع ، ریغ  ناتـسود  ینامهیم  توعد  یّتح  هنیدم  رهـش  رد  و  تفریذپ . ار  دایز  نب  ءالع 
؛ هک دش  هتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دیسرپ . ار  نآ  تّلع  یناریا ، عون  ياولح  فرَص  یناریا و  ناملسم  کی  ینامهم  لوبق  زا  سپ  يزور 
رد و  (. 1 (؟ دشاب زورون  زور ، ره  دوش ، یمن  ایآ  دومرف : حازم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دش . هّیهت  یناریا  ياولح  نیا  زورون  دیع  تبـسانم  هب 
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دیدحلا ج 11 ص 274. یبا  نبا  حرش  دوب ***** . موثلک  ّما  شرتخد  نامهیم  زین  تداهش  بش 

« ادخ لوسر  ياه  تّنس  يایحا   » ییارگ تنس 

*****

اه تعدب  اب  هزرابم 

یعامتجا تیبرت  هک  دندوب  هدروآ  دیدپ  یهلا  ماکحا  رد  يدایز  ياه  ینوگرگد  اه و  تعدب  هفیقـس ، نارـس  تموکح  هلاس  نارود 25  رد 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تموکح  یئارجا  تالکـشم  زا  یکی  یمالـسا ، لیـصا  ياه  شزرا  هب  تما  ندنادرگزاب  و  مدرم ،

، دـنناوخن هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یتقو  دـناوخ . تعاـمج  هب  دوش  یم  ار  یبحتـسم  زاـمن  دوب ، هداد  روتـسد  مّود  هفیلخ  دوب .
یلع هک  يزور  دنک .!! راتفر  مّود  هفیلخ  تاروتسد  فالخ  رب  دهاوخ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک : دش  دنلب  اهدایرف  و  دش ، عورش  اه  ضارتعا 
رارق ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  هک  یئاـج  ناـمه  ، ) دـهد رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  ربماـیپ  ربـنم  تساوخ  مالـسلا  هیلع 
ادـخ لوسر  ربنم  دنتـساوخ  یم  مّود  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  هک  يزور  اّما  دندیـشک ، داـیرف  دـندش و  عناـم  و  دـندرک ، ضارتعا  مدرم  تشاد ،)

یئارگ و ّتنس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تالکشم  هدنهد  ناشن  اهنیا  درکن . ضارتعا  یسک  دنرادرب  دوخ  ياج  زا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ار نید  ماکحا  و  دندیدرگ ، خـسم  دـندش ، فرحنم  مدرم  لاس  نوچ 25  تسا ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  هب  تشگزاب 

راونالا ج 2 ص 260. تارمث  (. ***** 1 .) دنداد رییغت 

تافیرحت اب  هزرابم  رد  يرابدرب 

ار یناوارف  ماکحا  لعج  و  اه ، تعدـب  و  دنتـشادن ، یهّجوت  یمالـسا  ماکحا  اه و  شزرا  تّیمکاح  هب  هک  ناـنآ  تموکح  لاـس  زا 25  سپ 
، دوب هناگیب  مالـسا  ماکحا  زا  هک  دندوب  هداد  تداع  یئاه  لمعلا  روتـسد  هب  فرحنم و  بان  ماکحا  مالـسا و  زا  ار  مدرم  هک  دندرک ، حرطم 

یمن و  دوب ، وربور  یگنهرف  یعامتجا ، یـسایس ، لکـشم  نارازه  اب  دیـسر ، تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  لاح 
دنلب مومع  دایرف  دیناوخن ». تعامج  هب  ار  یّبحتسم  زامن  : » دومرف ات  دهد . رییغت  همانشخب  لمعلاروتـسد و  اب  ار  هعماج  ءارآ  راکفا و  تسناوت 
ماما درک . لَح  يدوز  هب  دوش  یمن  همانـشخب  اه و  لمعلاروتـسد  اب  ار  یـشنیب  یگنهرف و  لکـشم  هک ، تساجنیا  ارَمُع  او  ارَمُع ، او  هک : دـش 

ار یهلا  مکح  رگا  دومرف : نایب  هنوگنیا  اه  تعدب  تافارحنا و  اب  هزرابم  رد  ار  دوخ  يرابدرب  یمومع  ینارنخـس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
زامن يارب  زج  ناضمر  هام  رد  هک  متفگ  مدرم  هب  ادخ ! هب  دنگوس  دـنوش . یم  هدـنکارپ  نم  درِگ  زا  منز ، رانک  ار  اه  فیرحت  و  منک ، راهظا 

یم نم  نوماریپ  رد  هک  نایرگـشل  زا  یـضعب  اّما  تسا . تعدب  تعامج  هب  یّبحتـسم  زامن  ندـناوخ  هک  دـنوشن ، رـضاح  تعامج  هب  بجاو 
یم زاب  تعامج  هب  یّبحتـسم  ندـناوخ  زامن  زا  ار  ام  یلع  و  دـنداد ، رییغت  ار  مّود  هفیلخ  تّنـس  مالـسا ، لـها  يا  : ) دـندز داـیرف  دـندیگنج ،

ْمیهاْربِا ِماقَِمب  ُتِْرُما  َْول  ُْمْتیاَرأ  دومرف : هنارگاشفا  ینارنخـس  کی  رد  و  (. 1 .) دوش اپرب  یشروش  منایرگشل  زا  يا  هشوگ  رد  مدیـسرت  دراد ).
هَّللا ُلوُسَر  َعاص  ُْتدَدَر  َو  ۀَـمِطاف  ِۀـَثَرَو  یِلا  َكَدَـف  ُْتدَدَر  َو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ْهَّللا  ُلوُسَر  ِهیف  ُهَعَـضَو  يذَّلا  ِعِضْوَْملا  یِلا  ُُهتْدَدَرَف 

ْتَعََزن اِهب َو  یضَق  ِرْوَْجلا  َنِم  ایاضَق  ُْتدَدَرَو  ِدَجْـسَْملا ، َنِم  اْهتَمِدُه  َو  ِِهتَثَرَو  یِلا  ٍرَفْعَج  ُراد  ُْتدَدَرَو  َناک ... امَک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  َناک  امَک  ُْتیَطْعا  َو  ایاطَْعلا  َنیواَّوَد  ُتْوَحَم  َو  َّنِهِجاوْزَا ... یِلا  َّنُُهتْدَدَر  َو  ٍّقَح  ِْریَِغب  ٍلاجِر  َتْحَت  ًءاِسن 

َحَتَف ام  ُتْدَدَس  َو  ِْهیَلَع  َناک  ام  یِلا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  َدِجْـسَم  ُْتدَدَر  َو  ِءاِینْغْألا ... َْنَیب  ًَۀلْوَد  اُهلَعْجَا  َْمل  َو  ِۀَّیِوَّسلِاب  یطُْعی 
یَلَع ِریبْکَّتلِاب  ُتْرَمَا  َو  ِنیتِْعتُْملا  ِلالَحْألِاب  ُتْرَمَا  َو  ِذیبَّنلا  یَلَع  ُتْدَدَح  َو  ِْنیَّفِْخلا  یَلَع  َحْسَْملا  ُْتمَّرَح  َو  ُْهنِم  َّدَـس  ام  ُتْحَتَف  َو  ِباْوبَالا  َنِم  ِهیف 

ِۀَّنُّسلا یَلَع  ِقـالَّطلا  یَلَع  َو  َنآْرُْقلا  ِمْکُح  یَلَع  َساَّنلا  ُْتلَمَح  َو  میحَْرلا ... ِنمْحَْرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َرْهَْجلا  َساَّنلا  ُْتمَْزلا  َو  ٍتاریبْکَت  َسْمَخ  ِِزئاـنَْجلا 
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َو ٍۀَضیرَف  یف  َِّالا  ِناضَمَر  ُرْهَـش  یف  اوُعِمَتْجَی  ْنَا ال  َساَّنلا  ُتْرَمَا  ْدََقل  ِهَّللا  َو  یّنَع  اُوقَّرَفَِتل  ًاذِا  اهِدوُدُـح ... َو  اِهفانِْـصا  یَلَع  َتاقَدَّصلا  ُتْذَـخَا  َو 
ِةولَّصلا ِنَع  اناْهنَی  ٍرَمُع  ُۀَّنُـس  ْتَرِّیُغ  ِمالْـسِْالا  َلْهَا  ای  یعَم : ُِلتاُقی  ْنَّمِم  يرَکْـسَع  ِلْها  ُضَْعب  يدانَتَف  َۀَـعِْدب  ِِلفاوَّنلا  یف  ْمِهِعاِمتْجا  َّنِا  ْمُْهتَمَلْعا 
یناکم نامه  هب  داد  رییغت  مّود  هفیلخ  هک  ار  میهاربا  ماقم  رگا  ... ) ٍّيرَکْسَع ِِبناج  ِۀَیِحان  یف  اوُرُوثَی  ْنَا  ُْتفِخ  ْدََقلَو  ًاعُّوَطَت . ِناضَمَر  ُرْهَش  یف 

یلص ادخ  لوسر  هنامیپ  و  مداد ؛ یم  شیلصا  بحاص  هب  ار  كدف  و  دوب ؛ هداد  رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  متشاذگ  یم 
هعـسوت رد  هک  ار  رفعج  هناخ  و  مدـنادرگ ؛ یم  زاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هدـش  نییعت  رادـقم  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

نودـب هک  ار  ناملـسم  نانز  و  مدرک ؛ یم  درط  ار  هناملاظ  ياه  تواـضق  ماـکحا و  و  متفرگ ؛ یم  سپ  زاـب  دـندرک ، بارخ  روز  هب  دجـسم 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  قوقح  شور  هب  ار  قوقح  رتفد  و  مدـنادرگ ؛ یمرب  ناشیاه  هداوناخ  هب  دـندرک ، جاودزا  نانآ  اب  دـنتفرگ و  یّقح 

هنوگنآ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  و  مدرک ؛ یم  دوبان  ار  اهنداد  زایتما  اه و  شـشخب  رتفد  و  مداد ؛ یم  رییغت  ملـسو  هلآو 
ّدح وجبآ  ندروخرب  و  مدرک ؛ یم  عنم  ار  شفک  يوررب  حسم  و  متسب ؛ یم  دندرک  زاب  اجیب  هک  یئاه  رد  و  مدرک ؛ یم  تسرد  دوب  مزال  هک 
رد ار  هَّللا  مسب  و  دـنیوگب ؛ ریبکت  جـنپ  اه  هزانج  رب  هک  مداد  یم  روتـسد  و  مدرک ؛ یم  مالعا  لالح  ار  عّتمت  ّجـح  هعتم و  و  مدز ؛ یم  بارش 

مدرم راشقا  زا  ار  تاقدـص  و  مدرک ؛ یم  يراج  مالـسا  قباطم  ار  قالط  و  مدـنادرگ ؛ یم  زاب  نآرق  مکح  هب  ار  مدرم  و  دـنیوگب ؛ دـنلب  زامن 
، تسا تعدـب  هک  دـنناوخن  تعامج  هب  ار  یّبحتـسم  زامن  هک  مداد  روتـسد  ات  نم  دـندش ، یم  هدـنکارپ  نم  فارطا  زا  هنیآ  ره  متفرگ ؛ یم 

یگدـنکارپ راچد  ار  منایرگـشل  هک  مدیـسرت  دـنداد ، رییغت  ار  مّود  هفیلخ  تّنـس  مالـسا ، لها  يا  هک  دـندز : دایرف  نم  نایرگـشل  زا  یعمج 
یطویس 136. ءافلخلا  خیرات  و -  یفاک ص58 و 63 -  هضور  دنیامن ***** ).

یعامتجا تالکشم  رد  يرادنتشیوخ 

قح يارب  اه  تنوشخ  لمحت 

ياه هچوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  قح  يارب  اه  تنوشخ  لمحت  مرخب . یتشوگ  ات  داد  یلوپ  نم  باـبرا  تفگ : زینک 
لاح مرخب . یتشوگ  ات  داد  یلوپ  نم  بابرا  تفگ : زینک  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : دنک . یم  هیرگ  هک  دید  ار  يزینک  دز  یم  مدـق  هفوک 
نم بابرا  هن  و  دریذپ ، یم  باّصق  هن  دنک . یمن  لوبق  زین  باّصق  و  نادرگزاب . باّصق  هب  ار  نآ  تسین  یبوغرم  تشوگ  دـیوگ : یم  بابرأ 
لوپ ای  دـنک ، ضوع  ار  تشوگ  هک  تساوخ  باّصق  زا  و  دـمآ ، یباّصق  هب  نز  نآ  هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـهد . یم  هار  لزنم  هب  ارم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هنیس  رب  یتشُم  تخانش ، یمن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوچ  و  دش ، ینابـصع  باّصق  دهدب . ار  نآ 
دمآ نوریب  درک و  لّمحت  ار  باّصق  نآ  تشُم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  درادن . یطبر  امش  هب  هلماعم  نیا  وش ، جراخ  هزاغم  زا  تفگ : دیبوک و 

تّبحم اـب  ار  زینک  نآ  و  دنتـشاذگ ، مارتـحا  دنتخانـش ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  اـهنآ  درب . شباـبرا  هناـخ  هـب  ار  زینک  و 
نینمؤملا ریما  صخـش  نآ  یتخاون ؟ یـسک  هچ  هنیـس  رب  تشم  یناد  یم  دنتفگ : هدش و  عمج  وا  فارطا  باّصق ، ناگیاسمه  اّما  دـنتفریذپ .

ترـضح دزن  رد  دوـخ  هاـنگ  تراـسج و  زا  تخانـش ، یمن  اـّما  تـشاد ، یم  تـسود  رایـسب  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  ماـما  باّـصق  درم  دوـب .
هیلع یلع  ماـما  هک  درک . عطق  ار  دوخ  تسد  یباّـصق  روطاـس  اـب  هک : دنتـشون  یخرب  و  درک . یهاوخ  رذـع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ثیدح 1. راونالاراحب ج 41 ص 48  (. ***** 1 .) داد افش  ار  وا  تسد  نداد ، يرادلد  نمض  مالسلا 

جراوخ ياه  يراگزاسان  لمحت 

دروخرب دوخ  نافلاخم  اب  هنوگچ  یـسایس ، بازحا  نارـس  و  ناـهاشداپ ، نیطالـس و  و  زوریپ ، ناـمکاح  هک  میرگن  یم  لاـح  هتـشذگ و  رد 
نانآ زا  ار  یتکرح  هنوگره  و  هدادن ، اهنآ  هب  ار  هدـیقع  زاربا  هزاجا  نادـنز ، هجنکـش و  تراغ ، لتق و  و  نینوخ ، ياه  هیفـصت  اب  و  دـندرک ،

یمالسا قالخا  و  (ع ) یلع زا 81ماما  هحفص 54 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ریظن  یب  وگلا و  ناـفلاخم ، لّـمحت  نمـشد و  اـب  دروخرب  شور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اّـما  دـندرک . یم  بلص 
ترـضح دـننز ، مه  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ینارنخـس  موادـم ، ياهراعـش  اـب  اـت  دـندش  هفوک  دجـسم  دراو  جراوخ  زا  یعمج  يزور 

ال : » دز داد  رگید  یئوس  زا  يرگید  و  هَِّلل » َّالِإ  ِمْکُح  ال  : » دز دایرف  دش ، دنلب  یکی  هک : دوب  ینارنخس  مرگرس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  دنداد . ار  راعش  نیا  و  دنتساخرب ، یهورگ  سپس  داد . ار  راعش  نیمه  دجـسم  رگید  هشوگ  زا  یمّوس  و  هَِّلل » َّالِإ  ِمْکُح 

هک تسا  یّقح  راعـش   » ْلِطاْبلا اِهب  ُداُری  ٍّقَح  ُۀَِـملَک  دومرف : مدرم  هب  باطخ  هاگنآ  درک . لّمحت  ار  نانآ  ياه  تفلاخم  یّـصاخ  يراوگرزب  اب 
لصا هس  زا  دیتسه  ام  اب  و  دیدربن ، ریـشمش  هب  تسد  هک  یتقو  ات  دومرف : دجـسم  رد  جراوخ  هب  باطخ  سپـس  دننک » یم  هدارا  لطاب  نآ  زا 

ال - 2 مینک » یمن  يریگولج  زامن  يارب  دجـسم  هب  امـش  دورو  زا   » ُهُمْـسِإ اهیف  اوُرُکْذَت  ْنَأ  ِهَّللا  َدِجاسَم  ْمُکَعَنْمَن  ال  - 1 دیرادروخرب : یساسا 
ْمُُکِلتاَُقن ال  - 3 مینک » یمن  مورحم  ار  امـش  لاملا  تیب  قوقح  زا  دیتسه  ام  اب  هک  یتقو  ات   » انیِدـْیَأ َعَم  ْمُکیِدـْیَأ  ْتَماد  ام  ْء  ْیِْفلا  َنِم  ْمُکَعَنْمَن 

يربط ج 4 ص 53. خیرات  (. ***** 1 «) دینک زاغآ  ار  گنج  امش  ات  میگنج  یمن  امش  اب   » انُؤَْدبَت یَّتَح 

یعامتجا دسافم  اب  هزرابم  هار 

جاودزا قالش و 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تمدخ  هدرک  ریگتسد  ( 1 ،) درک یم  ُبنُج  ار  دوخ  و  تشاد ، یسنج  فارحنا  هک  ار  یناوج  يزور 
جاودزا وا  يارب  لاملا  تیب  زا  ات  دومرف  رما  سپـس  و  دننزب ، قّالـش  وا  ياه  تسد  رب  ءادتبا  ات  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـندروآ ،

یناوج یتقو  ات  دناکشخ ، ار  اه  هشیر  دیاب  یعامتجا ، دسافم  اب  هزرابم  يارب  تسین ، یفاک  نداد  رفیک  قّالش و  تازاجم و  اهنت  ینعی  دننک ،
. مینامن لفاغ  ناوج  لسن  يارب  یـساسأ  تامادقا  زا  تازاجم  رانک  رد  دیاب  تسا ، یناطیـش  ياه  هسوسو  ضرعم  رد  هراومه  دـنکن  جاودزا 

زئارغ رگید  نوچ  یسنج  هزیرغ  اریز  درک ، باتـش  ناناوج  جاودزا  رد  دیاب  تسا ، جاودزا  یعامتجا ، دسافم  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یکی  هک 
. دش دهاوخ  هدناشک  یفارحنا  ياه  هار  هب  دوشن ، هداد  تسرد  خساپ  نآ  هب  رگا  تسا ، یگنشت  یگنـسرگ و  ساسحا  نانوچ  تسا ، يرـشب 

. دوش ُبنُج  هک  دنکب  يراک  دوخ  اب  یصخش  ینعی  مسینانآ ، يرامیب  ***** 

تّقوم جاودزا  گنهرف  جاور 

دنناوت یمن  ناـنز  زا  يرایـسب  اریز  تسا ، تّقوم » جاودزا   » هعتُم عورـشمان ، طـباور  یعاـمتجا و  دـسافم  اـب  هزراـبم  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
اهنآ مئاد  جاودزا  عنام  یگداوناخ  ناوارف  تالکـشم  و  دنتـسه ، سورع  ای  داماد  ياراد  گرزب و  ناشنادـنزرف  دنـشاب ، هتـشاد  مئاد  جاودزا 

تماقا و  دنرفاسم ، ای  دنشاب  هتشاد  مئاد  دّدعتم  نانز  دنناوت  یمن  یسایس  يداصتقا ، یتّیصخش ، یعامتجا ، رظن  زا  نادرم  زا  يرایسب  و  تسا .
نانز یسنج  قالخا  يارب  يرکف  مالسا  ایآ  دنوشن . تامّرحم  عاونا  راچد  ات  دنراد  رسمه  هب  زاین  اّما  تسا ، هاتوک  اهرهـش  زا  یخرب  رد  اهنآ 
رارق دیدهت  دروم  ار  یمالسا  هعماج  تمالس  هک  دنتـشاذگ  یئاه  تعدب  مالـسا ، مان  هب  يا  هّدع  ای  تسا ؟ هدرکن  هعماج  ناناوج  نادرم و  و 

هللا یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نامز  رد  و  تسا ، هدش  حرطم  نوگانوگ  ياهرذـع  نابحاص  يارب  ّتقوم ، جاودزا  مالـسا ، رد  تسا ؟ هداد 
هشیر و  درک . ادیپ  جاور  تسرد  یهلا  لالح  هک : دیدرگ  یم  هزرابم  یعامتجا  دسافم  عاونا  اب  نید ، ماکحا  ندش  هدایپ  اب  ملـسو  هلآو  هیلع 
ّتقوم جاودزا  یهلا ، ماکحا  رییغت  تسایس  و  مّود ، هفیلخ  لّوا و  هفیلخ  ياه  تعدب  هفیقس و  زا  سپ  اّما  دیکـشخ . دسافم  زا  يرایـسب  ياه 
لیطعت اب  دز . مهاوخ  ار  شندرگ  دـهد ، ماجنا  هعتُم  سکره  هک : تفگ  اراکـشآ  درک و  مالعا  مارح  ار  نآ  مّود  هفیلخ  و  دـش ، هتـشادرب  زین 

هعتم هک  تفای  جاور  عورشمان  طباور  هرابود  رهوش ، یب  نانز  ناناوج و  یـسنج  تالکـشم  زا  يرایـسب  ندنام  نیمز  رب  و  ادخ ، مکح  ندش 
، دنتشادنپ یم  مالسا  فالخ  رما  کی  ار  نآ  و  دمآ ، رد  شزرا  ّدض  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تموکح  نامز  ات 
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تبسن ار  ادخ  مکح  مّود  هفیلخ  رگا   » ٌّیِقَش َّالِإ  یَنَز  ام  ِۀَْعتُْملا  ِیف  باَّطَخلا  ُنب  ُرَمُع  َلَعَف  ام  َول ال  دومرف : فّسأت  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 
نیقتملا ج 8 ص ۀـضور  (. ***** 1 .«) دـندش یمن  عورـشمان  طـباور  بکترم  راـکتیانج  دارفا  زج  سکچیه  درک ، یمن  فیرحت  هعتم  هب 

دیدحلا ج 20 ص 25 و ج 12 ص 253. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  و -   - 266

جاودزا هلئسم  رد  تافارخ  اب  هزرابم 

رادافو و يدرم  تفرگن  نز  رگا  شرـسمه  گرم  زا  سپ  يدرم  اـی  تسا ، قداـص  راداـفو و  درکن ، رهوش  ینز  رگا  دـننک : یم  رکف  یخرب 
. دـنوش یم  هدولآ  اـه  یگدوـلآ  عاوـنا  هب  اـّما  دـنهد ، یمن  تسا  یهلا  مکح  هک  جاودزا  هب  نت  يرایـسب  ساـسأ  نیمه  رب  تسا ، دنمـشزرا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  زا  سپ  مه  تشاذگ ، اپ  ریز  ار  یلهاج  ياه  تّنس  و  درک ، عورـش  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نّیعم ار  وا  رهوش  و  دـنک ، جاودزا  وا  زا  سپ  هک  درک  شرافـس  تداهـش  رتـسب  راـنک  رد  هماـمأ ،»  » شناوج نز  هب  مه  درک و  جاودزا  ًاروـف 
لمع مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ّتیـصو  هب  تافو  هِّدـع  زا  سپ  هماما  . ) دـنک جاودزا  ّبلطملادـبع  ناـگداون  زا  لـفون » نب  ةریغم   » اـب هک  دومرف 

 - و یفاک ج 5 ص 555 -  و -  راحبلا ج 1 ص 34 و 35 -  ۀنیفس  (. ***** 1 (.) دش ییحی  مانب  يدنزرف  ياراد  و  درک ، جاودزا  و  دومن ،
نیقّتملا ج 8 ص 123. ۀضور 

تاجوز دّدعت  گنهرف  جاور 

هراشا

ای رهوش  یب  ینانز  دریذـپ و  قّقحت  هعماج  رد  مزال  طئارـش  اب  رگا  هک  تسا  تاجوز » دّدـعت   » یعامتجا دـسافم  اب  هزرابم  ياـه  هار  زا  یکی 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دکشخ . یم  یعامتجا  دسافم  زا  يرایسب  هشیر  دنـشاب ، هتـشادن  دوجو  یمالـسا  هعماج  رد  نز  یب  ینادرم 

. درک لمع  نآ  هب  دییأت و  ار  تاجوز  دّدعت  گنهرف  لمع  رد  ناوناب ، نیب  تلادع  تیاعر  اب  مالسلا 

یلع ماما  ياه  جاودزا 

 ***** جاودزا گنهرف  غیلبت  ش 4 - مّوس -  لصف 

یگدنشخب وفع و 

*****

راکاطخ هدرب  وفع 

. دادـن خـساپ  دینـش و  وا  دـناوخ و  دـنلب  ار  وا  مان  راب  دـنچ  دادـن ، باوج  وا  و  دز ، ادـص  ار  ناگدرب  زا  یکی  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
امش تبوقع  زا  نوچ  مدینش ، ارچ  تفگ : يدینشن ؟ ارم  يادص  رگم  دومرف : دمآ و  وا  دزن  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
نینچ نیا  ار  وت  هک  ار  یناطیش  نآ  مروآ  یم  مشخ  هب  مه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مروآ . مشخ  هب  ار  امـش  متـساوخ  مدوب ، نمیا 

. ماّرو هعومجم  ةایحلا و  نیع  و -  نیظعاولا ج 1 ص 279 -  سلاجم  (. ***** 1 .) درک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  سپس  درک . لافغا 

دنمزاین اب  دروخرب  شور 
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لاوحا مالـس و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لزنم  هب  تشاد ، یتجاـح  ینادـمه  ثراـح 
درک و شوماخ  ار  غارچ  دش و  دنلب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يرآ . تفگ : ثراح  يراد ؟ يا  هتـساوخ  ایآ  دومرف : یـسرپ ،
زا اریز  وگب ! یهاوخ  یم  هچ  ره  لاح  يوشن . يراوخ  ّتلذ و  راچد  تا  هتـساوخ  ربارب  رد  هک  مدرک  شوماـخ  ار  غارچ  ثراـح ! يا  دومرف :
ْنَأ اهَعِمَس  ْنَم  یَلَع  ًاَّقَح  َناک  اهاْشفَأ  نَم  َو  ٌةَدابِع  َُهل  اهَمَتَک  ْنَمَف  ْدابِْعلا ، ِروُدُص  ِیف  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَنامَأ  ُِجئاوَْحلَا  مدینـش : مالـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ 
نآ هک  یسک  و  دوش ، یم  هتـشون  تدابع  وا  يارب  دراد  ناهنپ  ار  نآ  سکره  تسا ، تنامأ  ناگدنب  ياه  لد  رد  مدرم  ياه  هتـساوخ   » ُهَُنیُْعی

هغابّصلا ج 12 ص 212. جهب  (. ***** 1 «.) دننک يرای  ار  وا  ناگدنونش  دیاب  دنک ، راکشآ  ار 

مدرم هب  مارتحا 

هدنام هار  رد  يدوهی  هب  کمک 

اب اون  یب  دندوب و  هدش  مگ  راب  اب  وا  ياه  غالا  هفوک ، رهـش  ياه  یکیدزن  رد  دمآ ، یم  هفوک  هب  مدنگ  غالا  دـنچ  اب  ماش  زا  هک  يدوهی  درم 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـش . لّـسوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  تفرگ و  ساـمت  ینادـمه ، روعا  ثراـح  دوخ ، یمیدـق  تسود 

زا سپ  دش ، ادج  يدوهی  زا  حبص  زامن  يارب  اهنت  و  دومن ، تظافح  وا  لاوما  زا  رحس  ات  بش  نآ  درک و  ادیپ  ار  وا  ياه  غالا  ًاصخش  مالسلا 
ماما زا  ار  يراوگرزب  راـثیا و  همه  نآ  يدوهی  درم  یتقو  دروآرب ، ار  وا  ياـهزاین  و  دـناسر ، شورف  هب  ار  وا  لاوما  درب ، رازاـب  هب  ار  وا  زاـمن 

َو ِّنِْجلا  یَلَع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَفِیلَخ  َو  ْۀَّمُْألا ، ِهِذه  ُِملاع  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  تفگ : دش و  ناملـسم  دـید ، مالـسلا  هیلع  یلع 
(. 1 «) یـشاب یم  نایمدآ  ّنج و  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیـشناج  و  یمالـسا ، تّما  دنمـشناد  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ   » ْسنِْـألا

نیظعاولا ج 1 ص 281. سلاجم  نانجلا و  باوبا  ***** 

مدرم اب  دروخرب  لمعلاروتسد 

همان مامت  رد  ور  نیا  زا  دنشاب ، مدرم  تمدخ  رد  دیاب  یتموکح  نارازگراک  و  دنمرتحم ، ادخ و  ناگدنب  مدرم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رظن  زا 
َْریَغ ْمَُکلَأَس  ْنَم  َو  َنیِِملْـسُْملا  اورَخْـسَت  ـال  تشون : دوخ  نارادـنامرف  هب  و  دومرف . یم  توعد  ینتورف  عضاوت و  هب  ار  یتلود  نارازگراـک  اـه 

وا هب  هدرک ، زواجت  درک ، تساوخرد  امـش  زا  دوخ  قح  زا  شیب  هک  یـسک  دینکن و  هرخـسم  ار  ناناملـسم   » هوُطْعَت الَف  يرَتْعا  ِدَقَف  ِۀَـضیِرَْفلا 
ۀمکحلا ج 1 ص 304. نداعم  و -  ةداعّسلا ج 4 ص 26 -  جهن  (. ***** 1 .«) دیهدن يزیچ 

ضیرم زا  تدایع 

یتسیز هداس  زا  و  درک ، یئوجلد  وا  زا  تفر و  وا  تدایع  هب  ًاروف  تسا  ضیرم  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  هک  دینـش  اـت  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
يرای وکین  هداس و  یگدنز  زج  وت  زا  ادخ  هب  دنگوس   » َۀـَنوُعَْملا َنْسُح  ِۀـَنُؤَْملا  َفیفَخ  الِإ  َُکتِْملَع  ام  ِهَّللاَو  دومرف : درک و  فیرعت  ۀعـصعص 

هیلع یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  درک . ینادردـق  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ّتبحم  تمحر و  زا  زین  هعـصعص  مرادـن » غارـس  مدرم ، هـب  نداد 
هلیبق رب  دزاس و  رورغم  ار  وت  نم  ندرک  تدایع  ادابم  : » دومرف هدومن  بلج  یقالخا  رّکذت  کی  هب  ار  وا  هّجوت  یظفاحادخ  ماگنه  هب  مالـسلا 

 - و یبوقعی ج 2 ص 193 -  خـیرات  (. ***** 1 .«) درادـن تسود  ار  شورف  رخف  رورغم و  ياه  ناسنا  دـنوادخ  هک  یـشورفب !! رخف  دوخ 
مالسلا ج 2 ص 84. هیلع  نینمؤملاریما  بقانم 

ندرک مالس  بادآ 
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طباور رد  مدرم  یقرش  یبرغ و  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  نونکا  مه  هک  دننک ، یمن  تیاعر  ار  مارتحا  بدا و  یعامتجا ، طباور  رد  یخرب 
زرم هب  هدـش و  طارفا  راـچد  ندرک  مالـس  رد  رگید  یـضعب  لـباقم ، رد  دـنوش . یم  ّدر  مه  راـنک  زا  ندرک » مالـس   » نودـب دوخ  یعاـمتجا 

هک ددرگ  ظفح  دیاب  زین  ندرک  مالـس  رد  یّتح  لادتعا  هک  دراد  هّجوت  هتکن  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـندرگ . یم  کیدزن  یـسولپاچ 
ار هَّللا » ُۀَمْحَر  َو   » ترابع هدننک  مالس  رگا  مُْکیَلَع  ٌمالَسلا  ْکیَلَع  ٌمالَسلا  مُْکیَلَع  ٌمالَس  ْکیَلَع  ٌمالَس  تسا : هغیص  راهچ  ياراد  مالس  دومرف :
هب ار  نارگید  تّیحت  هک  دش  یهاوخ  یناسک  هرمز  رد  ینک ، هفاضا  زین  ار  ُُهتاکََرب » َو   » هملک رگا  و  يازفیب ، ًالباقتم  زین  وت  دوزفا ، شمالس  رب 
(. 1 «) ًابیِـسَح ٍء  یَـش  ِّلُک  یَلَع  َهَّللا  َّنِا  اهُّدُر  َوا  اْهنِم  ِنَسْحَأـِب  اوُّیَحَف  ُْمْتیِّیُح  اذِإ  َو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  دـنهد . یم  خـساپ  نسحا  وحن 

دنوادخ هک  دیئوگ ، خساپ  هنوگ  نامه  هب  مک  تسد  ای  رت و  وکین  هجو  هب  ار  نآ  ًالباقتم  زین  امـش  دیتفرگ ، رارق  مارکا  تّیحت و  دروم  نوچ  »
نآ رتهب  دوزفا  شیوخ  مالـس  رب  ار  ُُهتاَکََرب » َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  « ؛ ترابع هدـننک ، مالـس  رگا  دروآ .» یم  باسح  هب  ار  زیچ  همه  دـیدرت  نودـب 
اهنآ رب  تشذـگ و  یم  یتعامج  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـننکن . هفاضا  نآ  رب  يزیچ  هتفگ و  خـساپ  وحن  نامه  هب  هک  تسا 
هیلع میهاربا  ام  ردپ  هب  هکئالم  مالس  ّدح  زا  دومرف : ترضح  دندوزفا . ار  ُُهناَوْضِر » َو  ُُهتَرِفْغَم  َو  « ؛ ترابع شیوخ  خساپ  رد  نانآ  درک ، مالس 

« ُُهتاکََرب َو   » هملک هنَسَح و  ار 20  ِهَّللا » ُۀَمْحَر  َو   » هملک ندوزفا  تسا و  باوث  هنَسَح و  ار 10  مالس  هغیص  دومرف : زین  و  دینکن . زواجت  مالسلا 
. مّود لصف  مهدزای  باب  نیقّتملا  ۀیلح  هیآ 86 . ءاسن  هروس  (. ***** 2 .) تسا هنَسَح  ار 30 

ندرک هحفاصم  شزرا 

تـسد مه  يارب  یخرب  تسا . حرطم  یّـصاخ  موسر  بادآ و  يا ، هلیبق  موق و  ره  رد  رگیدـکی ، اب  اه  ناسنا  دروخرب  یعامتجا و  طباور  رد 
هحفاصم مالسا  رد  اّما  دنوش . یم  تسار  مخ و  مه  ربارب  رد  یموق  و  دننک . یم  تّبحم  زاربا  هتشادرب و  رس  زا  هالک  یـضعب  دننک و  یم  دنلب 

شوخ يور  اب  و  دینک ، هحفاصم  مه  اب  رگیدکی  اب  تاقالم  ماگنه  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسا . تّنس  ندرک  مالس  و 
روتسد نیا  اریز  دهاوخن ، وا  دنچ  ره  دینک ، هحفاصم  وا  اب  زین ، دوخ  نمـشد  اب  دروخرب  رد  و  دزیر . یم  ار  امـش  ناهانگ  هک  دینک ، دروخرب 

. مّود لصف  مهدزای  باب  نیقّتملا  ۀیلح  (. ***** 1 .) درب یم  نیب  زا  ار  اه  ینمشد  تسا و  یهلا 

ندز هسطع  ماکحا 

یجراخ ماسجا  كاخ و  درگ و  ترارح ، رون ، ربارب  رد  درادن ، یصقن  بیع و  یتقو  یسّفنت  متسیس  و  تسا ، ملاس  یتقو  ناسنا  ندب  متسیس 
اه شنکاو  هنوگنیا  هعومجم  هک  دـنار  یم  نوریب  هب  تعاس  رد  رتمولیک  تعرس 75  اب  ار  اه  شُـش  رد  دوجوم  ياوه  هداد و  ناشن  شنکاو 

. تسا حرطم  ندز  هسطع  هب  تبسن  ینوگانوگ  ياهدروخرب  تافارخ و  ناهج  للم  ماوقا و  رد  اّما  دراد . مان  ندز  هسطع  يژولویزیف ، رظن  زا 
وا هب  دز  هسطع  امـش  دزن  یـصخش  رگا  هک  داد  دومنهر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مالـسا ، یعاـمتجا  طـباور  رد  هک  یتروص  رد 
رب دیاشخبب و  ار  امـش  ادخ  (. » 1) مُکَمَحْرَی َو  ْمَُکل  ْهَّللا  َرِفْغَی  دیوگب : امـش  باوج  رد  وا  دنک ) تمحر  ار  امـش  ادخ   ) هَّللا ُمُکَمَحْرَی  دـیئوگب :

. مّود لصف  مهدزای  باب  نیقّتملا  ۀیلح  دروآ ***** » تمحر  امش 

یعامتجا طباور  رد  هعمج  زور  شقن 

. تسا یباـیزرا  ّتقد و  ياـج  هک  دراد  صاـصتخا  اـهراک  زا  یخرب  هب  یناوارف  لـلعب  اـهزور  زا  یخرب  اـّما  تسادـخ ، زور  زور ، ره  هچرگ 
ۀیلح (. ***** 1 .) دـیناوخب هعمج  زور  رد  ار  دـقع  دـیورب و  يراگتـساوخ  هب  هعمج  زور  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح 

. مّود لصف  مهدزای  باب  نیقّتملا 
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مدرم يدازآ  هب  مارتحا 

یم تیاعر  همه  قوقح  دـندوب و  دازآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تموکح  رد  همه  نافلاخم ، ای  نارادـفرط  ناراـی و  مدرم ،
تاـغیلبت و اـب  هکلب  دنتـشامگ ، یم  يراـک  هب  روز  اـب  ار  یناـسنا  هن  و  دـنک ، یگدـنز  یئاـج  رد  هک  دـندرک  یم  روـبجم  ار  یـسک  هن  دـش ،

نایرارف یلع و  ماما  تسا : يرورـض  اه  هنومن  زا  یخرب  هب  هّجوت  اجنیا  رد  دـننک . باختنا  دوخ  ات  دـنداد  یم  یهاگآ  ار  مدرم  يرگتیادـه ،
 ***** تعیب رد  يدازآ  راک  رد  يدازآ  رارف  هدیدپ  اب  دروخرب  شور 

نایرارف یلع و  ماما 

هب دننک و  یم  رارف  ماش  يوس  هب  هنایفخم  هنیدم  مدرم  زا  یتعامج  هک : تشون  ترـضح  نآ  يارب  هنیدم  رادنامرف  يراصنا  فینح  نب  لهس 
َْیلِإ َنُولَّلَـسَتَی  َکَلَِبق  ْنَّمِم  ًالاَجِر  َّنَأ  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدـَْعب ، اَّمَأ  تشون : خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دـندنویپ . یم  هیواعم 

يَدُْـهلا َنِم  ْمُهُراَِرف  ًاِیفاَش ، ْمُْهنِم  ََکلَو  ًاّیَغ ، ْمَُهل  یَفَکَف  ْمِهِدَدَـم ، ْنِم  َکـْنَع  ُبَهْذَـیَو  ْمِهِدَدَـع ، ْنِم  َکـُتوُفَی  اَـم  یَلَع  ْفَسْأـَت  اَـلَف  َۀَـیِواَعُم ،
، ُهْوَعَوَو ُهوُعِمَـسَو  ُْهَوأَرَو ، َلْدَْـعلا  اُوفَرَع  ْدَـقَو  اَْهَیلِإ ، َنوُعِطْهُمَو  اَْهیَلَع ، َنُوِلبْقُم  اَْینُد  ُلْهَأ  ْمُه  اَـمَّنِإَو  ِلـْهَْجلاَو . یَمَْعلا  َیلِإ  ْمُهُعاَـضیِإَو  ِّقَْحلاَو ،

اَّنِإَو ٍلْدَِعب ، اوُقَْحلَی  َْملَو  ٍرْوَج ، ْنِم  اوُرِْفنَی  َْمل  ِهَّللاَو -  ْمُهَّنِإ -  ًاقْحُـسَو !! ْمَُهل  ًادُْعبَف  ِةََرثَْألا ، َیلِإ  اُوبَرَهَف  ٌةَوْسُأ ، ِّقَْحلا  ِیف  اَنَْدنِع  َساَّنلا  َّنَأ  اوُِملَعَو 
 ***** رارف هدیدپ  اب  دروخرب  شور  ُماَلَّسلاَو . ُهَّللا ، َءاَش  ْنِإ  ُهَنْزَح ، اََنل  َلِّهَُسیَو  ُهَبْعَص ، اََنل  ُهَّللا  َلِّلَُذی  ْنَأ  ِْرمَْألا  اَذه  ِیف  ُعَمْطََنل 

رارف هدیدپ  اب  دروخرب  شور 

و نانآ ، نداد  تسد  زا  يارب  ادابم  دـنتخیرگ ، هیواـعم  يوس  هب  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دورد ! ادـخ و  داـی  زا  سپ  »
قح و زا  ناـنآ  تسا ، یفاـک  ناـنآ  جـنر  زا  وت  تاـجن  و  ناـشیهارمگ ، يارب  رارف  نیا  هک  يروخب ! سوسفا  ناـشیرای  کـمک و  ندـش  عطق 

نآ یپ  رد  ناباتـش  و  دـندروآ ، يور  نآ  هب  هک  دنتـسه  یناتـسرپ  ایند  ناـنآ  دنتفاتـش . تلاـهج  یلد و  روک  يوس  هب  و  دـنتخیرگ ، تیادـه 
يوس هب  سپ  دنناسکی ، قح  رد  ام ، دزن  رد  مدرم  همه  هک  دنتسناد  و  دندرپس ، رطاخ  هب  دندینـش و  دندید و  دنتخانـش و  ار  تلادع  دنتفرگ ،

، دنتـسویپن تلادع  هب  و  دنتخیرگن ، متـس  زا  نانآ  ادخ ! هب  دنگوس  داب . نانآرب  تنعل  و  قح ، تمحر  زا  دنـشاب  رود  دنتخیرگ  یبلط  راصحنا 
همان (. ***** 1 .«) دورد اب  هّللاءاش ، نا  دیامرف . راومه  ار  تالکشم  و  ناسآ ، ام  رب  ار  اه  یتخـس  ادخ  نایرج ، نیا  رد  ات  میدنموزرآ  انامه 

هّیناسنالا ص102. تلادعلا  توص  همجرت  و -  ّفلؤم -  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن   70

راک رد  يدازآ 

زا شراثآ  هدش و  رپ  نامز  رورم  اب  هک  تسا  يرهن  ناتسرهش ، نآ  رد  دندش : یعّدم  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  يرهـش  مدرم 
، رهن رفح  يارب  ات  دسیونب  رهش  مکاح  هب  هک  دنتساوخ  ترـضح  نآ  زا  هاگنآ  تسا . يرورـض  ناناملـسم  يارب  نآ  دّدجم  رفح  هتفر و  نایم 
هب درکن و  لوبق  ار  يراگیب  یلو  تفریذـپ  ار  رهن  رفح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دریگب . يرابجا ) راک   ) يراگیب هب  ار  مدرم 

: دنتفگ هدمآ و  نم  دزن  دنتسه  وت  یئامرف  مکح  هقطنم  زا  هک  صاخشا  زا  يا  هّدع  دعب ، اّما  : » تشون نینچ  ( 1 «) بعک نب  ۀظرق   » دوخ لماع 
دوس دـنیامن  هدافتـسا  اجنآ  زا  دـننک و  رفح  ارنآ  رگا  تسا . دـنمدوس  رایـسب  ناناملـسم  يارب  شندـنک  هدـش و  ُرپ  هک  تسا  يرهن  اجنآ  رد 

هک تسا  نانچ  عوضوم  رگا  امن ، قیقحت  ناوخب و  ار  اهنآ  سپ  دنوش . یم  اناوت  تایلام  تخادرپ  هب  تروص  نیا  رد  درب و  دـنهاوخ  ینالک 
تسا یـسک  ِنآ  زا  رهن  هک  راد  رظن  رد  ار  نیا  هدب و  ار  نآ  رفح  ریمعت و  هزاجا  وا  هب  دنک ، رفح  ار  رهن  تسا  لیام  هک  سکره  هب  دنا  هتفگ 

فیعـض و هن  دـشاب  دازآ  يوق و  هدـننک  دابآ  هک  متـسه  لیام  نم  و  دـشاب ، هدـش  روبجم  هک  یـسک  هن  دـنک ، راک  نآ  رد  دوخ  لـیم  هب  هک 
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هیلع یلع  ماما  دـش . مالعا  عونمم  ندرک  راداو  يراـبجا و  يریگراـکب  و  مدرم ، زا  یـشک  هرهب  لمعلاروتـسد  نیا  رد  (. 2 .) مالّسلاو روبجم .
دروآ هر  زا  دـننک و  یبور  يال  ریمعت و  دـنراد ، ار  مزال  يراک  ِناوت  دـندنمتردق و  هک  یناـسک  ار  ناـماس  نآ  رهن  هک  داد  دومنهر  مالـسلا 
زاجم ینوناق و  دوش  یم  ار  يراکنامیپ  عاونا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لمعلاروتـسد  نیا  زا  دنـشاب . دنم  هرهب  زین  دوخ  راک 

شنادنزرف مالسلا و  هیلع  یلع  تسا . ۀباغلادسا ج 4 ص 202  تسا . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نارای  زا  هظرق  درمش ***** .
ص 170.

تعیب رد  يدازآ 

ار وا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دز . زابرس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ندرک  تعیب  زا  دوب و  اروش  باحصا  زا  یکی  ساّقو  یبا  نب  دعس  فلا -
، دـیزرو عانتما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اب  تعیب  زا  رمع  نب  هَّللادـبع  ب - دَوَِرب !! دـینک  اهر  دومرف : تشاذـگاو و  دوخ  لاـح  هب 

ماما زاب  درک ، عانتما  مه  نآ  زا  دشاب ، هتـشادن  ّتیلاّعف  تموکح  دض  رب  هک  تساوخ  نماض  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
خیراوتلا ج 1 ص 221. خسان  (. ***** 1 .) تشاذگ دازآ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع 

رفس رد  قالخا 

رفسمه طیارش 

ترضح میشاب . هتـشاد  ار  مزال  طایتحا  زین  رفـسمه  باختنا  رد  و  مینکن ، رفـس  یئاهنت  هب  هک  دندرک  شرافـس  اّما  تسا ، بوخ  ندرک  رفس 
وت اب  دسانشن  ار  وت  ردق  هک  یسک  اریز  نکم . رفس  دناد  یمن  ار  وت  تلیضف  رادقم و  شزرا و  هک  یسک  اب  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

. مهد مهن و  لصف  باب 14 ، نیقّتملا  ۀیلح  (. ***** 1 .) دز دهاوخ  هبرض  وت  يوربآ  هب  اسب  هچ  تشاد و  دهاوخن  یحیحص  راتفر 

نارفسمه قوقح 

ترـضح هک  دوب ، دـهاوخ  همه  هدـهع  رب  یلباقتم  قوقح  مالـسا  رظن  زا  دنـشاب ، مه  اب  ینالوط  رفـس  کی  رد  هک  دـنتفریذپ  رفن  دـنچ  یتقو 
کیرـش ناتـسود  اب  ندرک و  فرـصم  نارگید  اـب  ار  دوخ  هشوت  - 1 تسا : زیچ  دـنچ  نارفـسمه  قوقح  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دورف تکرح و  ماگنه  یتسپ ، يدـنلب و  اـج ، همه  رد  ار  ادـخ  - 3 يریگرد ) فالتخا و  زا  زیهرپ   ) ناـقیفر اـب  ندرکن  تفلاـخم  - 2 ندش .
. مهد مهن و  لصف  باب 14 ، نیقّتملا  ۀیلح  یّمِذ *****  رفسمه  ّقح  تیاعر  (. 1 .) ندرک دای  ناوارف  ندمآ 

[1] یّمِذ رفسمه  ّقح  تیاعر 

ماما يور ؟ یم  اجک  ادخ  هدنب  تفگ : ترضح  نآ  هب  یّمذ  درم  دیدرگ . رفـسمه  یّمذ  رفن  کی  اب  هفوک  هار  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  تساوـخ  تشگرب و  يرگید  هار  هب  یّمذ  درم  یتّدـم ، زا  دـعب  مورب . هفوـک  هب  مهاوـخ  یم  داد : خـساپ 
یلع ماما  يور ؟ یم  هفوک  هب  هک  یتفگن  رگم  ادخ  هدـنب  تفگ : یّمذ  درم  تفر . هار  وا  لابند  هب  يرادـقم  زین  ترـضح  دوش ، ادـج  مالـسلا 
مناد یم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسین . هفوک  هار  مور  یم  هک  یهار  تفگ : یّمذ  مور . یم  هفوک  هب  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع 

ُهَبِحاص ُلُجَّرلا  ِعِّیَُـشی  ْنَا  ِۀَبْحُّصلا  ِمامَت  ْنِم  اذه  مالـسلا  هیلع  نِینِموُْملاُریمَا  َُهل  لاق  دومرف : ییآ ؟ یم  نم  اب  ارچ  سپ  تفگ : تسین . هفوک  هار 
، قیفر مارتحا  هب  ندش  ادج  تقو  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  تقافر  لامک   » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  انُِّیبَن  انَرَمَا  َِکلذَـک  َو  ُهَقَراف  اذِا  ًۀَـئینَه 

نینچ امش  ربمایپ  ایآ  یتسار  تفگ : یّمذ  درم  تسا » هداد  دای  نینچ  ام  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  دنک ، تعیاشم  ار  وا  يرادقم 
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مهد یم  یهاوگ  تسا ، هدیدنـسپ  قالخا  نیا  رثا  رد  دنا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  نانآ  سپ  تفگ : یّمذ  يرآ  دومرف : تسا ؟ هداد  يروتـسد 
نایدوهی و هب  یّمذ  (. ***** 2 .) دروآ مالسا  تخانـش ، ار  ماما  نوچ  دمآ و  هفوک  هب  ترـضح  نآ  اب  هاگنآ  متـسه . وت  نید  رب  زین  نم  هک 

. ِۀباحَّصلا ِنسُح  ُباب  ةرشِعلُاباتک  یفاک ج 2 ص 670  دننک . یم  یگدنز  مالسا  هانپ  رد  هک  دنیوگ  یم  ینایحیسم 

ندش مگ  لکشم 

يا  » یْنثِغَأ ُِحلاص  ای  دیئوگب : دنلب  يادص  اب  دیدربن ، یئاج  هب  هار  و  دیدش ، مُگ  رفس  رد  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(. 1 .) درک دـنهاوخ  یئامنهار  ار  امـش  هدـمآ ، امـش  کمک  هب  دنتـسه ، اج  همه  رد  نج  ناناملـسم  زا  يدارفا  هک  سرب ». مداد  هب  راـکوکین ،

. مهد مهن و  لصف  باب 14  نیقّتملا  ۀیلح  ***** 

تاناویح زا  هدافتسا  شور 

مدنارن و یسک  تعارز  يور  رب  يراوس  ماگنه  هب  اریز  دشن ، نوگنرس  زگره  نم  يراوس  ِبسا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. مجنپ لصف  باب 13  نیقّتملا  ۀیلح  (. ***** 1 .) مدرکن لامیاپ  ار  یسک  رازتشک 

یعامتجا طباور 

نادنواشیوخ اب  وکین  طباور 

راـهن ماـش و  توـعد  دوـمرف : یم  دـنم  هرهب  ار  همه  یعاـمتجا ، طـباور  رد  دوـب و  یناـسنا  يـالاو  فـطاوع  ياراد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما 
مرگ اهنآ  زا  درک و  یم  توعد  ینامهیم  هب  ار  نادنواشیوخ  تشاد . نانآ  اب  يزیمآ  تّبحم  مرگ و  طباور  تفریذـپ و  یم  ار  نادـنواشیوخ 

نارای ناتـسود و  لزانم  هب  نتفگ  کیربت  يارب  دنزرف  ّدلوت  رد  تفر . یم  نارگید  نادـنواشیوخ و  ناضیرم ، تدایع  هب  درک . یم  یئاریذـپ 
تبیـصم هب  تفر و  یم  ناگدـنامزاب  تیلـست  هب  نادـنواشیوخ  نارای و  گرم  رد  تسـش . یم  ار  نامهم  تسد  اـه  یناـمهیم  رد  تفر . یم 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  تمکح 354 و 291  (. ***** 1 .) تفگ یم  تیلست  ناگدید 

دنزرف دّلوت  يارب  نتفگ  کیربت  شور 

دازون ردـپ  هب  یکی  دنتـشاد . روضح  مه  نارگید  تفر و  دوب ، هدـش  دـنزرف  بحاص  هزات  هک  نارای  زا  یکی  هب  نتفگ  کـیربت  يارب  يزور 
دنزرف دـّلوت  يارب  هنوگنیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  دـشاب . كراـبم  راوـس  هّکی  ناـمرهق و  دازوـن  نیا  مدـق  تفگ :

نیا و  نک ، رکـش  ار  هدنـشخب  يادـخ   » ُهَِّرب َْتقِزُر  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  َو  ِبوُهْوَْملا  ِیف  َکـَل  َكِرُوب  َو  َبِهاْولا ، َتْرَکَـش  وگب : هکلب  وگن ، کـیربت 
مجعم هغالبلا  جـهن  تـمکح 354  (. ***** 1 «) يریگ هرهب  شیاـهیراکوکین  زا  دوـش و  گرزب  مراودـیما  دـشاب ، كراـبم  وـت  رب  دـنزرف 

. ّفلؤم سرهفملا 

نتفرگ دورو  هزاجا 

اب ار  شیوخ  یفطاع  طباور  یلاع ، حطـس  رد  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . مزال  یعامتجا  طباور  رد  نادنواشیوخ  قوقح  تیاعر 
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دوشن ، هتفرگ  هدیدان  نادنواشیوخ  قوقح  ات  درک  یم  شالت  دومرف ، یم  رارقرب  نالیماف  ناتـسود و 

یم لخاد  هاگنآ  تفرگ و  یم  دورو  هزاجا  دیبوک و  یم  ار  برد  دوش ، مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لزنم  دراو  تساوخ  یم  هک  هاگره 
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راربالا ج 1 ص 383. ۀیلح  تسا ***** . یگدنز  سرد  نیرتهب  اه  ناسنا  همه  يارب  هک  (. 1) دش

ریسا اب  دروخرب  شور 

هک مجلم ، نبا  هب  تبسن  دندرب و  یم  رس  هب  تراسا  رد  دندیگنج و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هک  یناریـسا  اب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
: دومرف درب ، یم  رـس  هب  نادنز  رد  دش و  ریـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  هلمح  زا  سپ  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  ترـضح 

دیروخ یم  دوخ  هک  ییاهاذـغ  زا  دـیناشوپب و  اهنآ  هب  دیـشوپ  یم  دوخ  هک  ییاه  سابل  زا   » َنُولُکأَت اّمِم  مُه  اوُمِعْطَا  َو  َنوُسَْبَلت  اّمَم  مُهوُِسْبلَا 
بلاط 2 ص 97. یبا  لآ  بقانم  و -  سلجم 10 -  نیظعاولا ص 131  ۀضور  (. ***** 1 .«) دیناروخب اهنآ  هب 

هداتفا راک  زا  ناریپ  زا  تیامح 

درم نیا  نینمؤملاریما  اـی  دـنتفگ : تسیک ؟ درمریپ  نیا  دومرف : دـنک . یم  یئادـگ  یئاـنیب  اـن  درمریپ  دـید  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  يزور 
تردـق ات   » ِلاْملا ِْتَیب  ْنِم  ِهیَلَع  اوُقِْفنَا  ُهوُُمتْعَنَم ، َزَجَع  َو  َُربَک  اذِا  یَّتَح  ُهوُُمْتلَمْعَتِْـسا  دومرف : دـنک . یم  یئادـگ  هداـتفا  راـک  زا  تسا ، ینارـصن 

(. 1 .«) دـیزادرپب ار  وا  قوقح  لاـملا  تیب  زا  دـیدنار ، دوخ  زا  ار  وا  دـنام  راـک  زا  دـش و  ریپ  نوچ  دیدیـشک و  راـک  وا  زا  تشاد  ندرکراـک 
باب 19. ّودعلا  داهجلا  باوبا  ۀعیشلا ج 11 ص 49  لئاسو  ***** 

تمحر رادمچرپ 

زورما  » َۀَمْرُْحلا ُّلِحَتْـسَت  ْموَْیلَا  َۀَمَْحلَْملا ، ُموَی  مْوَْیلَا  دناوخ : یم  زَجَر  نینچ  هدابع  نب  دعـس  هّکم  حـتف  زور  رد  هک : دـنک  یم  لقن  قاحـسا  نبا 
تفر و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یـسک  تساه .» تمرح  ندش  هتـسکش  زور  زورما  تسا ، ماقتنا  گنج و  راتـشک و  زور 
، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دشاب ». هتشاد  شیرق  رب  یشروی  دعس ، زورما  میسرت  یم  : » تفگ دناسر و  عالّطا  هب  ار  دعس  دنت  ياهراعش 
: وگب نک و  رهش  دراو  ار  مچرپ  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دریگب و  وا  زا  ار  مچرپ  ات  درک  رومأم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
ار يدنت  تنوشخ و  هنوگره  يولج  فطل ، تمحر و  ياوشیپ  نآ  بیترت  نیدـب  تسا » ینابرهم  تمحر و  زور  زورما   » ۀَـمَحْرَْملا ُموَی  ُموَْیلَا 

يراوگرزب اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دندوب  هتـشاذگن  یقاب  دوخ  رب  تمحر  فطل و  ياج  هک  یناسک  دروم  رد  رگم  تفرگ ،
هتخود وا  هب  اه  مشچ  همه  دش ، حـتف  هّکم  هکنآ  زا  سپ  دـناشوپ » یم  ار  هتـشذگ  ناهانگ  مالـسا   » ُهَْلبَق َناک  ام  ُّبِجَی  ُمالْـسالا  دومرف : مامت 

، شیَُرق َرَـشعَم  ای  دومرف : ّقح  تمحر  ّتینامحر و  رهظم  نآ  دهد ؟ یم  هچ  ار  یمدرمان  همه  نآ  باوج  دـنک و  یم  هچ  اهنآ  اب  ات  دوب  هدـش 
َو ٍمیرَک  ٍخأ  ًاْریَخ ، دنداد : خساپ  مهد »؟ یم  ماجنا  يراتفر  هچ  امـش  اب  نم  دـینک  یم  رّوصت  شیرق ! تّیعمج  يا  « ؟ مُکِیف ٌلِعاف  ّینأ  َنوَرَت  ام 
« یتـسه اـم  راوگرزب  هدازردارب  و  راوگرزب »  » میرک ردارب  وـت  میرادـن » تا  هراـبرد  يرگید  رّوـصت  یکین  زج  اـم  هک   » یکین  ) میرَک ٍخأ  نبا 

َّنِإ دومرف : هک  درک  یم  اضتقا  نینچ  وا  تلاسر  دیدازآ » نات  همه  هک  دیورب   » ءاقَلُّطلا ُمْتنَأَف  اُوبَهْذأ  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
«. نامدرم  » شنزرس ییوج و  بیع  يارب  هن  تسا و  هداتـسرف  غیلبت  يارب  ارم  دنوادخ  هک  یتسرد  هب   » ًاتّنَِعتُم یُنلِـسُْری  َْمل  َو  ًاغِّلَبُم  ینَلَـسْرأ  َهَّللا 

*****

یمالسا هعماج  رد  راظتنا  توکس و  تسایس 

هناحّلسم مادقا  يریگرد و  مدع  تسایس 

هراشا
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نید تمالس  موادت  رب  راظتنا  توکس و  اب  دیاب  دشابن ، مالسا  عفن  هب  هناحّلسم  تکرح  و  دشاب ، هتـشادن  دوجو  مایق  هزرابم و  تاناکما  یتقو 
: دننام تسا ، هدومرف  شرافس  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  درک  تراظن 

لّوا هفیلخ  اب  ندرکن  تعیب 

رکف نیا  هب  دـندش ، غراف  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  هک  یئاـه  يزاـس  هنحـص  هطـساو  هب  مدرم  رثکا  تعیب  زا  شناراداوه  لّوا و  هفیلخ  نوچ 
هفیلخ ور  نیا  زا  دوب ، رتشیب  مدرم  همه  تعیب  زا  ترـضح  نآ  تعیب  یـسایس  ریثأت  اریز  دـنریگب . تعیب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  دـنداتفا 
هفیلخ ددرگ . یمن  راوتـسا  ام  تموکح  دـنکن  تعیب  وا  اـت  دـنک و  تعیب  وا  دـیاب  يریگ ؟ یمن  تعیب  یلع  زا  ارچ  تفگ : لّوا  هفیلخ  هب  مّود 

ترـضح دـنک . یم  توعد  ربماـیپ  هفیلخ  ار  وت  تفگ : دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  روضح  هب  یتـقو  داتـسرف . ار  ذـُْفُنق  دوـخ  مـالغ  لّوا 
لاعتم دنوادخ  هک  دنناد  یم  رتهب  شنارای  رکبابا و  هک  یلاح  رد  دیدنب ، یم  غورد  ربمایپ  رب  دوز  هچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

یم هبیتق  نبا  دناسر . لّوا  هفیلخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  خـساپ  مالغ  دـنا . هدادـن  رارق  نیملـسم  هفیلخ  ار  یـسک  نم  زا  ریغ  وا  ربمایپ  و 
لّوا هفیلخ  دنک . فّلخت  وت  تعیب  زا  ات  داد  تلهم  یلع  هب  نیا  زا  شیب  دـیابن  تفگ : مّود  هفیلخ  رگید  راب  دـش . تحاران  لّوا  هفیلخ  دـیوگ :
دوب رومأم  هچنآ  هب  مالغ  دنک . یم  توعد  تعیب  هب  ار  وت  ادخ  هفیلخ  وگب : درگ و  زاب  یلع  يوس  هب  تفگ : داد و  ّتیرومأم  ذُفُنق  هب  هرابود 

وا يارب  دنک  یم  اعّدا  رکبابا  هک  ار  هچنآ  هَّللا ، ناحبـس  دومرف : دنلب  يادـص  اب  درک و  بّجعت  راب  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک . لمع 
میلس (. 1 .) دش رتشیب  لّوا  هفیلخ  ینارگن  هک  دیناسر ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  شیامرف  تشگزاب و  مالغ  تسین . راوازس 

شومارف ارنآ  هک  تسا  هتشذگن  يدایز  نامز  ریدغ ) زور  رد   ) ناتنامیپ زا  دومرف : درک و  هفاضا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دسیون : یم  سیق  نب 
رد ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسین . راوازـس  يرگید  رب  نم ، يارب  زج  نینمؤملاریما »  » بقل هک  دـناد  یم  بوـخ  رکباـبا  دـیدرک ،

ماگنه نآ  رد  دـننک . مالـس  نم  رب  نینمؤملاریما ، بقل  اب  دـنیایب و  هک : دومرف  رما  دوب ، اهنآ  وزج  مه  رکباـبا  دـندوب و  رفن  تفه  هک  یعمج 
خـساپ رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟ ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  روتـسد  نیا  ایآ  دـندرک : لاوئـس  ربمایپ  زا  شقیفر  لّوا و  هفیلخ 

راد ناشن  ِدیفـس  مچرپ  بحاص  نیملـسم و  سیئر  نینمؤملاریما و  یلع ، هک  دـشاب  یم  وا  ربمایپ  ادـخ و  بناـج  زا  روتـسد  نیا  یلب ، دومرف :
دّمحم ص 32. لآ  رارسا  . 20 ۀسایّسلا ج 1 ص 19 -  ۀمامالا و  (. ***** 2 .) تسا

نمشد یماظن  مجاهت  هب  ندادن  خساپ 

مالـسلا و هیلع  یلع  غارـس  هب  ار  مّود  هفیلخ  لّوا ، هفیلخ  دنتـشون : نارگید  نینچمه  و  تّنـس » لـها  یماـن  نیخّروـم  زا   » يروـنید هبیتـق  نـبا 
دیبلط تعیب  يارب  ار  وا  نارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دمآ . مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرَد  هب  مّود  هفیلخ  داتسرف ، شناراداوه 

ای تفگ : درک و  دای  دـنگوس  تساوخ و  مزیه  مّود  هفیلخ  لاح ، نیا  رد  دـندماین . نوریب  دـندیزرو و  عانتما  لّوا  هفیلخ  اب  تعیب  زا  ناشیا  و 
هناخ نیا  رد  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مّود ، هفیلخ  يا  دـنتفگ : مدرم  مشک . یم  شتآ  هب  شناـنکاس  ِرَـس  رب  ار  هناـخ  اـی  دـییایب ، نوریب  دـیاب 

، ِهَّللا َلوُسَر  ای  اَتبأ  ای  تفگ : ربمایپ  هب  باطخ  دنلب  يادـص  اب  دینـش ، ار  نیمجاهم  يادـص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  نایم  نیا  رد  تسا .
رَمُع و يوس  زا  وت  زا  دعب  نیبب  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  يا  ردـپ ! يا   ) ِۀَـفاُحق یبَا  ِْنبا  َو  ِباّطَْخلا  ِنبِا  ْنِم  َكَدـَْعب  اْنیََقل  اذام 
، رگید دارفا  یخرب  اب  مّود  هفیلخ  یلو  دندرک ، كرت  ار  هنحـص  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يادـص  ندینـش  زا  یخرب  دـسر ). یم  هچ  ام  رب  رکبابا 
هک يا  هّدع  اب  مّود  هفیلخ  دـنک : یم  لقن  نینچ  ( 2) سیق نب  میلس  (. 1 .) دنروآ نوریب  هناخ  زا  رابجا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هکلب  ات  دندنام 

رارق شنادـنزرف  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  فارطا  رد  هدروآ  مزیه  اـت  داد  روتـسد  دـندوب ، هدـنام  یقاـب  شفارطا  رد 
زا دیاب  یلع  ای  ادخ ! هب  مَسَق  دز : دایرف  دنونـشب ،) مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  يروطب   ) دنلب يادـص  اب  هاگنآ  دـنداد .
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وت اب  ار  ام  مّود  هفیلخ  يا  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مینازوس . یم  شتآ  اب  ار  امـش  ای  دنک و  تعیب  هفیلخ  اب  دوش و  جراخ  لزنم 
زا ایآ  دومرف : هرابود  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  منز . یم  شتآ  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  ِّالا  نک و  زاب  ار  رَد  تفگ : مّود  هفیلخ  تسین . يراک 

يریثأت مّود  هفیلخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  كانزوس  لدتسم و  مالک  يوش ؟ یم  لخاد  نم  هناخ  هب  هک  یـسرت  یمن  ادخ 
شیپ مالسلا  اهیلع  همطاف  دش . دراو  هناخ  هب  راشف  اب  دیشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  برد  تساوخ و  شتآ  دشن . فرـصنم  دوخ  راک  زا  درکن و 
دیـشک ریـشمش  مّود  هفیلخ  دسر ). یم  ام  هب  رکبابا  زا  يراتفردب  هچ  هک  رگنب  ادخ  لوسر  يا  ردپ ! يا   ) ِهَّللا َلوُسَر  ای  اَتبأ  ای  داد : ادن  دمآ و 

ار مالسلا  اهیلع  همطاف  ذُفُنق  رگید : تیاور  رد  دیـشک . اَتبأ ) او   ) هلان مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زاب  دز . مالـسلا  اهیلع  همطاف  يولهپ  رب  و 
نوچ (. 3 .) دش طقِـس  تشاد  مِحَر  رد  هک  یلفط  تسکـش و  وناب  نآ  يولهپ  ناوختـسا  ات  داد  راشف  ار  برَد  هداد و  رارق  رَد  گنل  تشپ  رد 

تفرگ و ار  باّطخ  دنزرف  نابیرگ  دیَرپ ، نوریب  هناخ  زا  كانبـضغ  ِریـش  دننام  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناهگان  دیـشک ، هلحرم  نیا  هب  هلئـسم 
راشف مکحم  دیبوک و  ار  مّود  هفیلخ  يولگ  ینیب و  دوخ  هجنپ  اب  و  تسـشن » وا  هنیـس  يور  رب   » تخاس نیمز  رب  شقن  ار  وا  دیـشک و  مکحم 

هللا یلـص  دّمحم  هک  یئادخ  هب  مَسَق  : ) دومرف مّود  هفیلخ  هب  باطخ  دروآ و  رطاخب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتیـصو  هاگان  داد .
ادـخ ربمایپ  اب  هک  يدـهع  دوبن  زین  تسادـخ و  بناج  زا  هک  یباتک  دوبن  رگا  كاّهـض ، رـسپ  يا  هتخیگنارب ، تلاسر  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع 
مّود هفیلخ  تخاس . اهر  ار  وا  سپـس  يوش ). لخاد  نم  هناـخ  هب  یناوت  یمن  وت  هک  يدـید  یم  هاـگنآ  ما ، هتـسب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

، تشاد هرهلد  بلاطوبا  دنزرف  تبالص  زا  لاح  نیا  اب  یلو  دُرب  دهاوخن  ریشمش  هب  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  تسا و  هتشذگ  رطخ  هک  دیمهف 
نیا تّحـص  رد  یـسک  دـش ، نایب  هچنآ  ربانب  دـنروآ . موجه  یحَو  هناخ  هب  هراـبود  اـت  تساوخ  کـمک  مدرم  زا  دـیود و  هناـخ  نوریب  اذـل 
مالُغ ْذُْفُنق  ملاس ، نب  دیز  مّود ، هفیلخ  فوع ، نب  نمحّرلادبع  دیلو ، نب  دلاخ  ِمان : نیمجاهم  نایم  رد  هک  تشاد  دهاوخن  يدـیدرت  عوضوم 

هک یفوک  سیق  نب  میلس  ۀسایّسلا ج 1 ص 19 . ۀمامالا و  (. ***** 4 .) دروخ یم  مشچ  هب  ملسا ، نب  ۀملس  ریضخ و  نب  دیـسا  لّوا ، هفیلخ 
نارود رد  هدرک و  كرد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالسلا و  امهیلع  نینسح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رـصع  دور ، یم  رامـشب  نیعبات  زا 

یم رامشب  هعیش  ربتعم  لوصا  زا  یکی  میلس  لصا  مانب  وا  باتک  تشذگرد . يرمق  يرجه  ِدَوَن  ِلاس  ِدودح  رد  فسوی  نب  جاّجح  تموکح 
لئاسم زا  يزیچ  دـشاب ، هتـشادن  ار  یلاله  سیق  نب  میلـس  باـتک  اـم  ناوریپ  ناتـسود و  زا  سکره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دور .

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  رارسا  زا  يّرس  هعیش و  يابفلا  باتک  نآ  درادن . یهاگآ  چیه  ام  ياه  هلیسو  زا  تسین و  وا  دزن  تماما 
دّمحم ص لآ  رارسا  . 35 دّمحم ص 34 -  لآ  رارسا  تسا . هدش  رشتنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  رارـسا  مان  اب  ًاریخا  هک  تسا ،

.35  - 34

هناحّلسم مادقا  زا  زیهرپ 

هب توعد  ار  ترـضح  نآ  یتّیعمج  اب  رمُع  دیزرو ، عانتما  لّوا  هفیلخ  اب  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  دـسیون : یم  يدـنفا  تجهب  لولهب 
ۀملـس دننک ، فیقوت  ار  وا  داد  روتـسد  مّود  هفیلخ  درک . هلمح  وا  عابتا  مّود و  هفیلخ  هب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  رادـفرط  هک  ریبز  درک . تعیب 

هناخ هب  روز  هب  هاگنآ  (. 1 .«) دز گنـس  هب  ار  ریـشمش  هاگنآ  رگید ، یلقن  هب  . » تفرگ وا  تسد  زا  ار  وا  غیت  هدروآ ، موجه  ریبز  هب  ملـسا  نب 
لّوا هفیلخ  شیپ  ناـشک  ناـشک  ار  وا  هتفرگ ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فارطا  هرخـالاب  داـیز  شکمـشک  زا  سپ  دـندرب ، شروی  یحَو 

: تفگ متاح  نب  يدع  تشاد . زیهرپ  هناحّلسم  مادقا  هنوگ  ره  زا  دربن و  هحلسا  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  و  دندرب .
ار وا  هک  يزور  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لاح  هب  هک  روطنآ  تسا ، هتخوسن  یـسک  لاـح  هب  ملد  زگره  مرمع  رد  دـنگوس  ادـخ  هب 

يریگرد هلباقم و  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دسیون : یم  دّمحم ص 140  لآ  خـیرات  (. ***** 2 .) تخوس دـندرب  یم  لّوا  هفیلخ  شیپ 
. دنهد ماجنا  يرگید  هنادرمناوجان  ياهراک  دنریگب و  ریشمش  مشاه  ینب  ِنامرهق  ریبز ، هجنپ  زا  دنتسناوت  یمن  یناسآ  هب  هنرگو  دوبن  یضار 

دّمحم ص 34. لآ  رارسا 
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ترتع میرح  زا  يرادساپ 

یشوپ و مشچ  و  مایق ، رب  ار  توکس  مالسلا  هیلع  یلع  دیامرف : یم  هراشا  توکس  للع  هب  شا  هنارگاشفا  نانخـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
لد درد  مغ ، زا  هدـنکآ  یبلق  اب  ّمه و  زا  راشرـس  يا  هنیـس  اب  هغالبلا  جـهن  رد  هکنانچ  داد . حـیجرت  یلخاد  گـنج  رب  ار  یگتـشذگ  ّقح  زا 

َو يذَْـقلا  یَلَع  ُْتیَـضْغَأ  َو  ِتْوَْملا  ِنَع  ْمِِهب  ُْتنَنَـضَف  یْتَیب  ُلْهَا  َِّالا  ٌنیعُم  یل  َْسَیل  ًاذِاَف  ُتْرَظَنَف  دراد . یم  راـهظا  نینچ  هطبار  نیا  رد  ار  دوخ 
ریغ ینامز ، عطقم  نیا  رد  مدـید  مدرک ، رکف  هار  نیا  رد  (. ) 1 .) ِمَْقلَْعلا ِمْعَط  ْنِم  َرَّمَا  یَلَع  َو  ِمْظَْکلا  ِذْـخَا  یَلَع  ُتْرَبَص  َو  یجَّشلا  ِیلِع  ُْتبِرَش 
نیا رد  مدشن و  یـضار  اهنآ  ندش  هتـشک  هب  نم  دننک ، گنج  نیفلاخم  همه  نآ  اب  دنتـسناوت  یمن  مه  ناشیا  مرادن ، يروای  دوخ  تیب  لها 

رب مدیماشآ و  دوب ، هتفرگ  ار  میولگ  ناوختسا  هکنیا  اب  مداهن و  مَه  رب  دوب ، هتفر  نآ  رد  كاشاخ  راخ و  هک  ار  یمـشچ  مدرک و  ربص  ارجام 
 - و هدبع ج 1 ص 62 -  هغالبلا  جهن  حرـش  و  دیدحلا ج 2 ص 20 ، یبا  نبا  حرـش  مدومن ***** ). یئابیکـش  ملقع  زا  رت  خلت  ياهزیچ 

.26 هبطخ 3 /  سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن 

مالسا ساسا  ظفح  يارب  توکس 

ّقح ذخا  يارب  تضهن  مایق و  هب  ار  وا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يزور  مالـسلا ، هیلع  یلع  ینیـشن  هناخ  نارود  رد  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
یلع نینمؤملاریما  ترـضح  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَحُم  َّنَا  ُدَهْـشَا  تفگ : یم  هک  دندینـش  ار  نّذؤم  يادـص  لاـح  نیمه  رد  درک و  قیوشت  شیوـخ 
اهیلع همطاف  ترـضح  دوش ؟ شوماخ  نیمز  حطـس  رد  ادـن  نیا  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : درک و  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  ور  مالـسلا  هیلع 

كرابم مان  مالـسا و  نیئآ  یهاوخ  یم  رگا  ینعی : . ) میوگ یم  وت  هب  ار  نامه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زگره . هَن  دومرف : مالـسلا 
(. ***** 1 .() راذگب فالغ  رد  ار  مریـشمش  دوخ و  لاحب  ارم  دنامب ، اجرباپ  هدـنز و  تمایق  ات  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  تردـپ 

دیدحلا ج 2 ص 20. یبا  نبا  حرش 

یمالسا هعماج  ماظن  ظفح  يارب  توکس 

ُهَناَْحبُـس َهَّللا  َّنِإَف  ُدَْعب ، اَّمَأ  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  تسا ، هتـشون  رـصم  مدرم  هب  هک  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
اَم ِهَّللا  َوَف  ِهِدَْعب . ْنِم  َْرمَْألا  َنوُِملْسُْملا  َعَزاَنَت  مالسلا  هیلع  یَضَم  اَّمَلَف  َنِیلَسْرُْملا . یَلَع  ًانِْمیَهُمَو  َنیَِملاَْعِلل ، ًاریِذَن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ًادَّمَُحم  َثََعب 
ْنِم یِّنَع  ُهوُّحَنُم  ْمُهَّنَأ  َالَو  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  ْنَع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهِدـَْعب  ْنِم  َْرمَْألا  اَذـه  ُجِـعُْزت  َبَرَْعلا  َّنَأ  ِیلاَِبب ، ُرُطْخَی  َالَو  یِعوُر ، ِیف  یَْقُلی  َناَـک 

ِقْحَم َیلِإ  َنوُعْدَی  ِماَلْـسِْإلا ، ِنَع  ْتَعَجَر  ْدَق  ِساَّنلا  َۀَعِجاَر  ُْتیَأَر  یَّتَح  يِدَی  ُتْکَْـسمَأَف  ُهَنوُِعیاَُبی . ٍناَُلف  یَلَع  ِساَّنلا  ُلاَِیْثنا  اَّلِإ  ِینَعاَر  اَمَف  ِهِدـَْعب !
َمَظْعَأ َّیَلَع  ِِهب  ُۀَبیِصُْملا  ُنوُکَت  ًامْدَه ، َْوأ  ًاْمَلث  ِهِیف  َيرَأ  ْنَأ  ُهَلْهَأَو  َماَلْسِْإلا  ِرُْـصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  َمَّلَـسَو -  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم -  ِنیِد 
َْکِلت ِیف  ُتْضَهَنَف  ُباَحَّسلا ؛ ُعَّشَقَتَی  اَمَک  َْوأ  ُباَرَّسلا ، ُلوُزَی  اَـمَک  َناَـک ، اَـم  اَْـهنِم  ُلوُزَی  َلـِئاَلَق ، ٍماَّیَأ  ُعاَـتَم  َیِه  اَـمَّنِإ  ِیتَّلا  ُمُِکتَیاـَلِو  ِتْوَف  ْنِم 

داتسرف ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ناحبـس  دنوادخ  دورد ! ادخ و  دای  زا  سپ  . » َهَنْهَنَتَو ُنیِّدلا  َّنَأَمْطاَو  َقَهَزَو ، ُلِطاَْبلا  َحاَز  یَّتَح  ِثاَدْحَْألا 
زا سپ  ناناملـسم  تفر ، ادـخ  يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  دـشاب ، دوخ  زا  شیپ  ناربمایپ  هاوگ  و  نایناهج ، هدـنهد  میب  ات 
ادخ لوسر  زا  سپ  ار  تفالخ  برع  هک  دمآ  یم  مرطاخ  هن  رد  و  تشذگ ، یم  مرکف  رد  دندش ، ریگرد  رگیدـکی  اب  تموکح  راک  رد  يو 

نتفاتش درک  منارگن  هک  يزیچ  اهنت  دنراد ، زاب  تموکح  ندش  راد  هدهع  زا  يو  زا  سپ  ارم  ای  دنادرگب ، وا  تیب  لها  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلص  دمحم  نید  دنهاوخ  یم  هتشگزاب ، مالسا  زا  یهورگ  مدید  هک  اجنآ  دندرک . تعیب  وا  اب  هک  دوب  صخش  نالف  يوس  هب  مدرم 

هک مشاب ، نآ  يدوبان  دـهاش  ای  منیب  نآ  رد  يا  هنخر  منکن ، يراـی  ار  شنارادـفرط  مالـسا و  رگا  هک  مدیـسرت  سپ  دـنزاس ، دوباـن  ار  هلآو 
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هکنانچ درذگ  یم  نآ  ماّیا  يدوز  هب  تسایند ، هزور  دـنچ  يالاک  هک  تسامـش ، رب  تموکح  ندرک  اهر  زا  رت  تخـس  نم  رب  نآ  تبیـصم 
زا لطاب  هک  نآ  ات  متـساوخ  اپب  اغوغ  بوشآ و  نآ  نایم  رد  سپ  ددرگ . یم  هدـنکارپ  دوز  هک  ربا  ياه  هراپ  نانوچ  ای  دوش ، دـیدپان  بارس 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 62  (. ***** 1 .«) دش مارآ  هتفای ، رارقتسا  نید  و  تفر ، نایم 

تدحو ظفح  يارب  توکس 

یَلَع َصَرَح  اُولوُقَی : ُْلقَأ  ْنإَف  دـیامرف : یم  هراشا  دوخ  توکـس  لماوع  للع و  زا  یخرب  هب  اه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
َِلب ِهِّمُأ ، ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملاب  ُسَنآ  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنباـَل  ِهَّللاَو  ِیتَّلاَو ! اَّیَتَّللا  َدـَْعب  َتاَْـهیَه  ِتْوَْملا ! َنِم  َعِزَج  اُولوُقَی : ْتُکْـسَأ  ْنِإَو  ِکـْلُْملا ،
یم میوگب ، نخس  رگا  هک  مراد  رارق  یطئارش  رد  ِةَدیِعَْبلا ! ِّيِوَّطلا  ِیف  ِۀَیِـشْرَْألا  َباَرِطْـضا  ُُمْتبَرَطْـضَال  ِِهب  ُتُْحب  َْول  ٍْملِع  ِنُونْکَم  یَلَع  ُتْجَمَْدنا 
همه نآ  زا  سپ  گرم !؟ زا  سرت  نم و  زگره ! دیـسرت !! گرم  زا  دـنیوگ : یم  مشاـب ، شوماـخ  رگا  و  تسا ، صیرح  تموکح  رب  دـنیوگ 

رتشیب ردام  ناتـسپ  هب  لفط  هقالع  زا  ادـخ ، هار  رد  گرم  هب  بلاطیبا  دـنزرف  هقالع  سنُا و  ادـخ ، هب  دـنگوس  راوگان !؟ ثداوح  اه و  گنج 
نامسیر ندیزرل  نوچ  دیدرگ ، یم  برطضم  میوگ  زاب  رگا  هک  مراد  یهاگآ  یناهنپ ، ثداوح  مولع و  زا  مدیزگرب ، توکـس  هکنیا  تسا ،

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 5  (. ***** 1 !!.) قیمع ياه  هاچ  رد 

هفیقس ییاتدوک  نارس  اب  هرظانم  ثحب و 

یم عافد  یفلتخم  ياـه  هنوگب  شیوخ  ّقح  زا  اـّما  تشاد ، زیهرپ  یلخاد  تاـفالتخا  رد  هناحّلـسم  مادـقا  هنوگره  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
 ***** ش 6 مّود -  لصف  يداقتعا -  لئاسم  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  درک .

قح هبلاطم 

هراشا

دنک هبلاطم  ار  دوخ  ّقح  دیاب  دناد ، یمن  زیاج  ار  هناحّلسم  مادقا  تسا و  توکس  هب  رومأم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  لاح 
: ***** دننام دننکن ، راکنا  نافرحنم  ات  دیامن  عافد  نآ  زا  و 

لّوا هفیلخ  زا  كدف  هبلاطم 

ربمایپ زا  هک  ار  دوخ  ثاریم  دندمآ و  لّوا  هفیلخ  دزن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ساّبع  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح 
ثرا هب  ار  يزیچ  ام  : » دومرف هک  مدینش  هَّللا  لوسر  زا  نم  تفگ : لّوا  هفیلخ  دندرک . تساوخرد  دوب ، هدنام  یقاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نآ نیگمـشخ  یتلاح  اب  دینـش  ار  نخـس  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه  تسا ». هقدـص  دـنامب ، ام  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن 
ناتساد یناودع و  فّرصت  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  (. 1 .) تفگن نخـس  مه  هملک  کی  لّوا  هفیلخ  اب  رْمُع  رخآ  اـت  درک و  كرت  ار  هسلج 
ُءامَّسلا ُْهتَّلَظَا  ام  ِّلُک  ْنِم  ٌكَدَف  انیْدیأ  یف  ْتَناک  یَلب  درک : نایب  و  تشون ، فینح  نب  موس  هفیلخ  هب  يا  همان  نمِض  رد  ًاحیرـص  ار  زیگنا  مَغ 

تسد رد  كَدَف  طقف  هتخادنا  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هک  هچنآ  زا  يرآ  (. ) 2 .) ُهَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  َنیرَخآ  ٌمْوَق  ُسوُُفن  اْهنَع  ْتَخَس  َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن 
دنوادـخ و  دـندومن ، ضارعا  هدرک ، رَظَن  ِفْرَـص  نآ  زا  مه  يا  هّدـع  سوفن  دـیزرو و  صرِح  عَمَط و  نآ  رب  موق  نآ  ياهـسفَن  سپ  دوب ، ام 

ضیف ج 2 ص 958. حرش  و -  همان 45 -  يدیدح ص 6  حرش  يراخب ج 8 ص 185 . حیحص  تسا ***** ). رواد  نیرتهب 
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كَدَف نتفرگ  يارب  راصنا  رجاهم و  زا  ندیبلط  يرای 

نیرجاهم و ياه  هناخ  يوس  هب  اهبش  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالسلا و  امهیلع  نیسح  نَسَح و  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
كَدَف هب  تبسن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ّقح  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ّقح  زا  ات  دیبلط ، یم  يرای  هب  ار  اهنآ  تفر و  یم  راصنا 
یـضعب و  تشاد . يّرثؤم  مادقا  ناوت  یمن  رگید  هدش و  رید  دنتفگ : یم  رگید  یخرب  و  دندروآ . یم  هانگ  زا  َرتَدب  رذـع  یخَرب  دـننک . عافد 

صاصتخا ص 178 (. ***** 1 .) درک یمن  تفلاخم  امش  يربهر  تماما و  رد  مه  رفن  کی  دیدوب ، یم  هفیقس  رد  امـش  رگا  دنتفگ : رگید 
راونالاراحب ج 8 ص 103. و -  - 

یمالسا روشک  ّمهم  لئاسم  رد  تلاخد 

روشک یسایس  تالکشم  هب  خساپ 

رد یئاضق  مکح  نییعت  زا  ای  و  دندش ، یم  هدنامرد  ناگدننک  هعجارم  ِیملع  تالاوئـس  هب  نداد  خـساپ  زا  ءافلخ  هک  دراوم ، زا  يرایـسب  رد 
اهراب دش . یم  هداد  لکشم  لئاسم  همه  باوج  ترضح  نآ  هلیـسو  هب  هک  دندش  یم  لّسوتم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دندنام ، یم  زجاع  يرمأ 

دوبن یلع  رگا  (. ) 1) َرَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَْول  دوب : نیا  مّود  هفیلخ  فورعم  نخس  هک  دندرک ، فارتعا  تقیقح  نیا  هب  مّود  هفیلخ  لّوا و  هفیلخ 
دیدحلا ج 1 ص 141. یبا  نبا  حرش  دش ***** ). یم  كاله  رَمُع 

نایمور اب  دربن  يارب  یلع  ماما  اب  تروشم 

اب ماجنارـس  تخاسن ، عناق  ار  وا  هک  دنداد  يرظن  مادـک  ره  تسـشن ، تروشم  هب  هباحـص  زا  یهورگ  اب  نایمور  اب  دربن  دروم  رد  لّوا  هفیلخ 
َْتلَعَف ْنِا  درک : هفاـضا  دومن و  بیغرت  راـک  نیا  رب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تخادرپ . تروـشم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

هب يدز و  کین  لاف  یلع  ای  تفگ : دش و  لاحـشوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  قیوشت  زا  لّوا  هفیلخ  يوش ). یم  زوریپ  ینُک  دربن  رگا   ) َتْرَفَظ
يزوریپ هب  دوب ، هداد  نیملـسم  هب  يزوریپ  هدـعو  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هنوگنآ  دـندید  ناـگمه  دربن  زا  سپ  (. 1 .) يداد تراشب  ریخ 

یبوقعی ج 2 ص 133. خیرات  دنتفای ***** . تسد  يریگمشچ 

ناریا روشک  يراج  روما  رد  یلع  ماما  اب  تروشم 

َدب ناریا  نایتشدرز  اب  رهَش ، مکاح  هک  دندرک  تیاکـش  ِيو  هب  ( 2) ناسوجم دش ، ( 1) ْنادَمَه دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  مّود ، هفیلخ  نامز  رد 
ياج هب  يرگید  درَف  دوش و  لزع  مکاح  دیاب  هک  تشون  هنیدم  هب  قیقحت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دنک . یم  يراتفر 
یلع ماما  هک  دندید  دندش و  هاگآ  فطل  نیا  زا  نایناریا  یتقو  داتـسرف ، وا  ياج  هب  ار  يرگید  لزع و  ار  مکاح  مّود  هفیلخ  ددرگ . مازعا  وا 

. دیامن هرادا  ار  ناریا  تموکح  دنامب و  ناریا  رد  هک  دندرک  داهنشیپ  ترـضح  نآ  هب  دنک  یم  تبحـص  ناشیا  اب  نانآ  نابز  هب  مالـسلا  هیلع 
زورما ات  هک  یئاهراک  مرادن و  هّجوت  يویند  تاماقم  هب  نم  : » دومرف نایناریا  خساپ  رد  تفریذپن و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

متسد زا  هک  اجنآ  ات  مشاب ، امش  رادمامز  هکنیا  نودب  نم  تسا و  مالسا  هب  تمدخ  يارب  داد ، مهاوخ  ماجنا  زین  نیا  زا  دعب  ما و  هداد  ماجنا 
شتآ دوب . اـناتاکمه  زور  نآ  رد  نادَـمَه  ماـن  (. ***** 3 .«) درک مهاوخ  تّبحم  امـش  هب  دـهد  یم  هزاـجا  اـم  نید  تارّرقم  دـیآ و  یمرب 

. نیملسم ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لقن   124  - ریشمش ص 123 ملع و  دنوادخ  ناتسرپ .
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یماظن یسایس ، ياه  هرواشم  هب  خساپ 

*****

ناریا حتف  يارب  تروشم 

يارب يزوریپ  حتف و  ماجنارس ، هک  تفرگرد  یناریا  نایماظن  مالسا و  هاپس  نایم  یتخس  دربن  هّیسداق  نیمزرس  رد  يرجه  مهدراهچ  لاس  رد 
مالسا یماظن  یسایس و  ذوفن  ششوپ  ریز  قارع  رسارس  دیسر و  لتق  هب  یهورگ  اب  ناریا  ياوق  ّلک  هدنامرف  دازخُّرَف ، متسُر  دش و  ناناملـسم 

بقع روشک  لخاد  هب  ناریا  هاپـس  نارـس  تفرگ و  رارق  ناناملـسم  فّرـصت  رد  دوب  یناساس  نیطالـس  تموکح  ّرقم  هک  نئادـم  و  دـمآرد .
دوخ فّرصت  هب  ار  روشک  رسارس  هدرک و  يورشیپ  مک  مک  مالسا  هاپس  هک  دنتشاد  نآ  میب  ناریا  یماظن  نارـس  نیرواشم و  دندرک . ینیـشن 

، یهدـنامرف هب  رفن  رازه  هاـجنپ  دـصکی و  زا  لّکـشتم  یهاپـس  ناریا  هاـشداپ  درِگ ، دزی  كاـنرطخ ، هلمح  نینچ  اـب  هلباـقم  يارب  دـنروآرد ،
صاّقو دعـس  دـنک . زاغآ  ار  هلمح  دوخ  عضو ، ندوب  دـعاسم  تروص  رد  دریگب و  ار  یناهگان  هلمح  عون  ره  يولج  اـت  داد  بیترت  نازوریف 
عاضوا زا  ار  وا  تشون و  مّود  هفیلخ  هب  يا  هماـن  تشاد ، راـیتخا  رد  ار  هفوک  تموکح  ( 1 «) رسای راّمع  رگید  یلقن  هب   » مالـسا ياوق  هدنامرف 

هب هلمح  يارب  ار  دوخ  نمشد ، ندناسرت  يارب  دنک ، زاغآ  ار  گنج  نمـشد  هکنآ  زا  شیپ  دنا ، هدامآ  هفوک  هاپـس  هک  دوزفا  تخاس و  هاگآ 
عمج ار  هباحص  نارـس  تفر ، دجـسم  هب  دش ، هاگآ  نایرج  زا  هکنیا  ِضحَم  هب  مّود  هفیلخ  (. 2 .) دنیامن عورش  ار  دربن  هدرک و  زّهجم  نمـشد 

نآ زا  هدمآ و  دورف  هفوک  هرـصب و  نایم  يا  هقطنم  رد  هدش ، جراخ  هنیدم  زا  دوزفا  دومن و  تروشم  رازراک  نیا  هب  دوخ  نتفر  يارب  درک و 
هَّللادبع نب  ۀحلط  تشاد . یم  راهظا  ار  دوخ  هشیدنا  يأر و  سک  ره  هطبار  نیا  رد  مریگ ، هدهع  هب  ار  مالسا  رگـشل  يربهر  ًاصخـش  هقطنم 

تسناد و ینغتـسم  نارگید  يأر  زا  ار  وا  دومن و  دادـملق  باوص  ار  هفیلخ  راک  درک و  ینابز  برچ  تساخرب و  دوب ، شیرق  يابطخ  زا  هک 
هاپس هب  هک  درک  داهنشیپ  هکلب  دومن ، قیوشت  هنیدم  كرت  هب  ار  هفیلخ  اهنت  هن  ناّفع  نب  موس  هفیلخ  وا  زا  سپ  دینارذگ . دح  زا  ار  یسولپاچ 
يوس هب  هرصب  هفوک و  رصم ، هنیدم ، هّکم ، ناناملسم  اب  مه  وت  دنیوگ ، كرت  وت  يوس  هب  ار  لحم  ودره  یگمه  دیئامرف ، رمأ  نَمَی  مالـسا و 
هقطنم ْنَمَی و  رهَـش  هاگره  : » دومرف درک و  داقتنا  هّیرظن  ود  ره  زا  تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  عقوم  نیا  رد  نک . تکرح  نارفاـک  اـب  دربن 

دننک و لاغشا  ار  ماش  مور ، ِكاب  یب  شترا  دایز  لامتحا  هب  یناوخارف ، ناریا  یبوکرـس  هب  يزاس و  یلاخ  وجمزر  نادرم  هاپـس و  زا  ار  ماش 
هب نآ  تراسخ  ررـض و  هک  دـننک  یم  اپرب  يا  هنتف  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  هقطنم  نیا  فارطا  بارعا  یئوگ ، كرَت  ار  زاـجح  رگا 
مه هب  ار  اهنآ  هک  تسا  حیبست  هتـشر  دننام  روشک  یئاورنامرف  : » دوزفا و  دیور ». یم  نآ  لابقتـسا  هب  هک  تسیا  هنتف  ررـض و  زا  شیب  بتارم 
هب ناناملسم  نادب  نیقی  تسا ، مالسا  هاپس  یمک  رطاخب  وت  ینارگن  رگا  دنشاپ . یم  مه  زا  اه  هرهُم  دوش ، هتخیسگ  مه  زا  هتشر  رگا  هتسویپ ،

تکرح هب  شترا  طّسوت  ار  مزر  يایسآ  دربن و  هنودرگ  شاب و  ایسآ  طسو  هلیم  دننام  وت  دنرایسب ، دنراد ، هک  ینامیا  كاپ و  هدیقع  هلیـسو 
زجب ناناملسم  یتسه و  برع  ياوشیپ  وت  هک  دنـشیدنا  یم  دوخ  اب  نانآ  اریز  ددرگ ، یم  نمـشد  تأرج  هیام  ههبج  رد  وت  تکرـش  روآرد .

گنج و رب  ار  ناشیا  هقالع  صرح و  هشیدنا ، نیا  دوش ، یم  فرط  رب  ام  تالکشم  میرادرب ، نایم  زا  ار  وا  رگا  دنرادن ، يرگید  ياوشیپ  وت 
، دش فرصنم  دوخ  نتفر  زا  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ّلدتـسم  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  مّود  هفیلخ  (. 3 .«) دزاس یم  نادنچ  ود  يزوریپ 
وا يأر  زا  هک  مراد  تسود  نم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  يأر  يأر ، تفگ : دـیزرو و  يراددوـخ  زین  ماـش  نمی و  رکـشل  توـعد  زا  هکلب 

. ٍۀَّلِِقب َالَو  ٍةَْرثَِکب  ُُهنَالْذِخ  َالَو  ُهُرْصَن  ْنُکَی  َْمل  َْرمَْألا  اَذه  َّنِإ  دش : زاغآ  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نخـس  (. 4 .) منک يوریپ 
، ُهَدْعَو ٌزِْجنُم  ُهَّللاَو  ِهَّللا ، َنِم  ٍدوُعْوَم  یَلَع  ُنَْحنَو  َعَلَط ؛ ُْثیَح  َعَلَطَو  َغََلب ، اَم  َغََلب  یَّتَح  ُهَّدَـمَأَو ، ُهَّدَـعَأ  يِذَّلا  ُهُدـْنُجَو  ُهَرَهْظَأ ، يِذَّلا  ِهَّللا  ُنیِد  َوُهَو 

ِهِرِیفاَذَِحب ْعِمَتْجَی  َْمل  َُّمث  َبَهَذَو ، ُزَرَْخلا  َقَّرَفَت  ُماَظِّنلا  َعَطَْقنا  ِنِإَف  ُهُّمُـضَیَو : ُهُعَمْجَی  ِزَرَْخلا  َنِم  ِماَظِّنلا  ُناَکَم  ِْرمَْألِاب  ِمِّیَْقلا  ُناَکَمَو  ُهَدـْنُج . ٌرِـصاَنَو 
َراَن َکَنوُد  ْمِِهلْـصَأَو  ِبَرَْعلِاب ، اَحَّرلا  ِرِدَتْـساَو  ًابُْطق ، ْنُکَف  ِتْجِْإلِاب ! ِعامَ َنوُزیِزَع  ِماَلْـسِْإلِاب ، َنوُرِیثَک  ْمُهَف  ًالِیلَق ، اُوناَک  ْنِإَو  َمْوَْیلا ، ُبَرَْعلاَو  ًادـَبَأ .
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ِتاَرْوَْعلا َنِم  ََكءاَرَو  ُعَدـَت  اَم  َنوُکَی  یَّتَح  اَهِراَْطقَأَو ، اَِهفاَرْطَأ  ْنِم  ُبَرَْعلا  َکـْیَلَع  ْتَضَقَْتنا  ِضْرَأـْلا  ِهِذـه  ْنِم  َتْصَخَـش  ْنِإ  َکَّنِإَـف  ِبْرَْحلا ،
َّدَـشَأ َِکلذ  َنوُکَیَف  ُْمتْحَرَتْسا ، ُهوُُمتْعَطَْتقا  اَذِإَف  ِبَرَْعلا ، ُلْصَأ  اَذـه  اُولوُقَی : ًادَـغ  َکـَْیلِإ  اوُرُْظنَی  ْنِإ  َمِجاَـعَْألا  َّنِإ  َْکیَدَـی . َْنَیب  اَّمِم  َکـَْیلِإ  َّمَهَأ 
ُرَْدقَأ َوُهَو  َْکنِم ، ْمِهِریِسَِمل  ُهَرْکَأ  َوُه  ُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإَف  َنیِِملْـسُْملا ، ِلاَِتق  َیلِإ  ِمْوَْقلا  ِریِـسَم  ْنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأَف  َکِیف . ْمِهِعَمَطَو  َْکیَلَع ، ْمِِهبَلَِکل 
حرـش ِۀَنوُعَْملاَو ***** ! ِرْـصَّنلاب  ُِلتاَُقن  اَّنُک  اَمَّنِإَو  ِةَْرثَْکلِاب ، یَـضَم  امَِیف  ُِلتاَُقن  ْنُکَن  َْمل  اَّنِإَف  ْمِهِدَدَع ، ْنِم  َتْرَکَذ  اَم  اَّمَأَو  ُهَرْکَی . اِم  ِرِییْغَت  یَلَع 

. تسا ماما  اـب  مّود  هفیلخ  تروشم  هب  طوبرم  هبطخ 146 و 134  هغالبلا  جـهن  قـیمع ص 411 . شهوژپ  ضیف ج 1 ص 43 . هغالبلا  جـهن 
دیفم ج 1 ص 197. خیش  داشرا  و -  لماک ج 2 ص 450 -  خیرات  و -  مالک 146 -  لیذ  ضیف ، هغالبلا  جهن  حرش 

نیملسم مالسا و  يزوریپ  للع 

هک تسوا  هاپس  و  تخاس ، زوریپ  ار  نآ  هک  تسادخ  نید  مالـسا  ( 1 ،) دوبن نآ  نارادفرط  یمک  یناوارف و  هب  مالسا ، تسکـش  يزوریپ و  )
میروادیما دوخ  راگدورپ  هدعو  رب  ام  و  درک ، عولط  دوب  مزال  هک  اج  ره  رد  دـسرب ، دـیاب  هک  اجنآ  ات  دیـسر  و  دومرف ، يرای  هدامآ و  ار  نآ 

دّحتم ار  اه  هرهُم  هک  تسا  مکحم  ینامـسیر  نانوچ  ربهر  هاگیاج  درک . دهاوخ  يرای  ار  دوخ  هاپـس  و  دـنک ، یم  افو  دوخ  هدـعو  هب  وا  هک 
عمج زگره  سپـس  داتفا و  دنهاوخ  ییوس  هب  مادـک  ره  هدـنکارپ و  اه  هرهم  دلـسُگب ، مه  زا  هتـشر  نیا  رگا  دـهد ، یم  دـنویپ  مه  هب  هتخاس 

زیزع و یگنهاـمه  داـّحتا و  اـب  و  دـنناوارف ، مالــسا  تـمعن  اـب  اـّما  تـسا  كدـنا  دادـعت  رظن  زا  هـچرگ  زورما  برع  دـش . دـنهاوخن  يروآ 
نوریب نیمزرس  نیا  زا  وت  رگا  اریز  نک ، هرادا  ار  گنج  مدرم  کمک  اب  و  روآرد ، شدرگ  هب  ار  هعماج  بایسآ ، روحم  نانوچ  دندنمتردق ،

زا رت  مهم  يراذگ  یم  رـس  تشپ  هک  لخاد  ياهزرم  ظفح  هکنانچ  دننکـش ، یم  نامیپ  هدرک و  اهر  ار  وت  وس  ره  زا  برع  نافلاخم  يوش ،
یس و ناناملسم  دادعت  رفن و  رازه   120 درگدزی ، نایرگشل  دادعت  هیسداق ، گنج  رد  تشاد ***** . یهاوخ  يور  شیپ  رد  هک  دشاب  نآ 

. دندش زوریپ  ادخ  يرای  اب  هک  دوب  رفن  رازه  دنچ 

یماظن هرواشم  رد  ینیب  عقاو 

راـشف و ببـس  نیمه  و  دـیدرگ ، یم  هدوـسآ  دـیدیرب  ار  نآ  رگا  تسا  برع  هشیر  نیا  دـنیوگ  دـنرگنب ، دربـن  رد  ار  وـت  رگا  مجع  اـنامه ،
يدونـشخان دـننک ، راکیپ  ناناملـسم  اب  ات  دـنداتفا  هارب  نانآ  یتفگ  هکنیا  ددرگ ، رتشیب  وت  رد  ناشیا  عمط  دوش و  یم  نانآ  یپایپ  تامجاهت 

گنج رد  ام  یتفگ ، نمـشد  یناوارف  زا  هچ  نآ  اّما  تسا . رتاناوت  دنرادن  تسود  هک  هچ  نآ  نتخاس  نوگرگد  رد  ادخ  رتشیب و  وت  زا  ادـخ 
یلع ماما  يرگید  ینارنخـس  رد  و  (. 1 .() میدرک یم  هزرابم  ادـخ  کمک  يرای و  اب  هکلب  میدـیگنج ، یمن  زابرـس  یناوارف  اب  هتـشذگ  ياه 
ْمُهَو ْمُهَعَنَمَو  َنوُرِـصَْتنَی ، َال  ٌلِیلَق  ْمُهَو  ْمُهَرَـصَن ، يِذَّلاَو  ِةَرْوَْعلا . ِْرتَسَو  ِةَزْوَْحلا ، ِزاَزْعِِإب  ِنیِّدلا  اَذه  ِلْهَِأل  ُهَّللا  َلَّکََوت  ْدَـقَو  دومرف : مالـسلا  هیلع 

. ْمِهِداَِلب یَْـصقَأ  َنُود  ٌۀَِفناَک  َنیِِملْـسُْمِلل  ْنُکَت  َال  ْبَْکُنتَف ، ْمُهَْقلَتَف  َکِسْفَِنب ، ِّوُدَْـعلا  اَذـه  َیلِإ  ْرِـسَت  یَتَم  َکَّنِإ  ُتوُمَی . َال  ٌّیَح  َنوُِعنَتْمَی ، َال  ٌلِیلَق 
ِنُکَت ْنِإَو  ُّبُِحت ، اَم  َكاَذَف  ُهَّللا  َرَهْظَأ  ْنِإَف  ِۀَحیِـصَّنلاَو ، ِءاَلَْبلا  َلْهَأ  ُهَعَم  ْزِفْحاَو  ًابَرِْحم ، ًالُجَر  ْمِْهَیلِإ  ْثَْعباَف  ِْهَیلِإ . َنوُعِجْرَی  ٌعِجْرَم  َكَدـَْعب  َْسَیل 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 146  َنیِِملْسُْمِلل ***** . ًَۀباَثَمَو  ِساَّنِلل  ًأْدِر  َْتنُک  يَرْخُْألا ،

یماظن هرواشم 

ماگنه هب  ار  ناناملـسم  هک  ییادخ  دنک ، ناربج  ار  نیملـسم  فعـض  طاقن  دنلبرـس و  ار  مالـسا  هک  داد  هدعو  نید  نیا  ناوریپ  هب  دـنوادخ  )
هاگ ره  دریم . یمن  زگره  تسا و  هدنز  نونکا  درک ، عافد  اهنآ  زا  دننک ، عافد  دوخ  زا  دنتـسناوت  یمن  هک  هاگنآ  و  درک ، يرای  تارفن  یمک 

سپ دنرادن و  یهاگهانپ  رگید  دوخ ، ياهرهش  نیرترود  ات  ناناملسم  ینیب ، یبیسآ  يدرگ و  وربور  نانآ  اب  يور و  نمـشد  گنج  هب  دوخ 
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، هد چوک  وا  هارمه  ار  ناهاوخریخ  ناگدومزآ و  گنج  و  نک ، هناور  نانآ  يوس  هب  ار  يریلد  درم  دـنروآ . ور  نادـب  ات  تسین  یـسک  وت  زا 
یهاوـخ ناناملـسم  عـجرم  ناـمدرم و  هاـنپ  وـت  دـش ، حرطم  يرگید  راـک  رگا  و  يراد ، تسود  وـت  هک  تسا  ناـنچ  داد  يزوریپ  ادـخ  رگا 

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 134  (. ***** 1 .() دوب

سّدقملا تیب  حتف  يارب  تروشم 

هدیبعوبا مالـسا  هدنامرف  دنیامن . يورـشیپ  سّدقملا  تیب  يوس  هب  دنتـشاد  میمـصت  دندوب و  هدرک  حـتف  ار  ماش  هک  دوب  هام  کی  ناناملـسم 
. امن تروشم  سّدـقملا  تیب  يوس  هب  يورـشیپ  هرابرد  سیونب و  هفیلخ  هب  يا  همان  تفگ : هدـیبعوبا  هب  ذاعم  دـندوب . لبج  نب  ذاعم  حاّرج و 

يأر نانآ  زا  دـناوخ و  ناناملـسم  يارب  ار  همان  هفیلخ  دـیناسر . هفیلخ  روضح  هب  يرـسفا  هلیـسو  هب  ار  هماـن  تشون و  هفیلخ  هب  يا  هماـن  ِيو 
سّدـقملا تیب  يوس  هب  دـسیونب : مالـسا  هاپـس  هدـنامرف  هب  هک  دومن  قـیوشت  ار  هفیلخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  تساوـخ .

ِنآ زا  يزوریپ  هک  دیـشاب  نئمطم  دیهن و  ماگ  رـصیق  نیمزرـس  هب  دیتسیاَن و  زاب  يورـشیپ  زا  سّدقملا  تیب  حـتف  زا  سپ  دـیئامن و  يورـشیپ 
هدـیبعوبا هب  يا  همان  تساوخ و  ذـغاک  ملق و  ًاروف  هفیلخ  تسا . هداد  ربخ  يزوریپ  نینچ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  تساـم ،

ام هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  رـسپ  دوزفا : درک و  قیوشت  سّدـقملا  تیب  يوس  هب  يورـشیپ  دربن و  همادا  هب  ار  وا  تشون و 
قیمع ص 414. شهوژپ  زا  لقن  هب  قاروالا ج 2 ص 15  ةرمث  (. ***** 1 .) دش دهاوخ  حتف  وت  هلیسو  هب  سّدقملا  تیب  هک  داد  تراشب 

یئاضق تالکشم  ّلح 

*****

راوخبارش ّدح  هب  تبسن  لّوا  هفیلخ  یئاضق  تالکشم  ّلح 

وا دـنزاس . يراـج  ّدـح  وا  رب  داد  روتـسد  هفیلخ  دـندروآ ، لّوا  هفیلخ  شیپ  ار  وا  دوب ، هدروخ  بارـش  يدرم  لّوا  هفیلخ  تفـالخ  ناـمز  رد 
رد نم  یناگدـنز  اریز  مدـش ، یمن  نآ  بکترم  هنرگو  مدوب  ربـخ  یب  نآ  تمرح  زا  نکیل  ما ، هدروـخ  بارـش  نم  هک  تسا  تسار  تفگ :

داتفا دیدرت  رد  لّوا  هفیلخ  مدوبن . هاگآ  نآ  ندوب  مارح  زا  زورما  هب  ات  نم  دنتـسناد و  یم  حابم  ار  نآ  ِندروخ  ناشیا  هک  هدوب  یمدرم  نایم 
سپ درک . دادمتـسا  دیاب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مکح  نیا  رد  تفگ : یکی  نارـضاح  زا  دنام . ورف  نآ  مکح  رد  هدـش  رّیحتم  و 

زا دـننادرگب و  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  ّقثوم  درم  ود  هلیـسو  هب  ار  وا  دومرف : ترـضح  دنتـشاذگ . نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ار  عوضوم 
دنداد یهاوگ  رگا  دنا ؟ هداد  ربخ  بارش  تمرح  زا  هدرک و  توالت  وا  رب  ار  بارش  میرحت  هیآ  لاحب  ات  ایآ  هک  دننک  لاوئس  دنگوس  اب  اهنآ 

ار وا  هنرگو  دیزاس  يراج  وا  رب  ار  ادخ  ّدح  دـنا ، هدـناوخ  وا  رب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مکح  ای  بارـش  میرحت  هیآ  هک 
هبوت دنتفگ : دش و  یشوپ  مشچ  وا  مرج  زا  تهج  نیدب  دادن ، تداهش  یـسک  درک و  لمع  وحن  نامه  هب  لّوا  هفیلخ  دیراذگاو . دوخ  لاحب 

بوشآرهش ج نبا  بقانم  و -  لصف 58 ص 190 -  باب 1  دیفم  خیش  داشرا  (. ***** 1 .) يوشن يراک  نینچ  بکترم  رگید  راب  هک  نک 
2 ص 356.

رادراب ینز  هب  تبسن  لّوا  هفیلخ  یئاضق  تالکشم  ّلح 

نامه رد  شرهوش  دوب و  هدرک  لمح  عضو  زور  ناـمه  هاگنابـش  رد  هک  درک  جاودزا  ینز  اـب  حبـص  يدرم ، دـندرک : لاوئـس  لّوا  هفیلخ  زا 
ناکما عوضوم  نیا  هنوگچ  دـندرک ، بحاصت  هّیثرا  ناونع  هب  ار  وا  یئاراد  دازون )  ) دـنزرف نز و  درم ، نآ  گرم  زا  سپ  دومن ، توف  هظحل 
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هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  درک . وگزاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  ار  ارجام  دنام و  زجاع  نداد  باوج  زا  لّوا  هفیلخ  تسا ؟ ریذپ 
جاودزا وا  اب  هاگنآ  هدرک و  دازآ  ار  وا  دش ، کیدزن  شلمح  عقوم  نوچ  دوب ، هدرک  رادراب  ار  وا  هک  هتـشاد  يزینک  درم  نآ  دومرف : مالـسلا 

زجع هب  اهراب  هفیلخ  هک  هدش  تبث  خیرات  رد  (. 1 .) دندرک بحاصت  ار  وا  ثاریم  درُم  شرهوش  نوچ  درک ، لمح  عضو  نز  هاگنابش  دومن و 
، دید یم  ناوتان  زجاع و  یملع  تالـضعم  هدیچیپ و  لئاسم  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  دشاب  نیا  نآ  للع  زا  یکی  دـیاش  هدومن و  فارتعا  دوخ 
رد متسین  امش  نیرتهب  نم  نوچ  دینک ، اهر  ارم  دینک ، اهر  ارم  (. » 2) ْمُکیف ٌِّیلَع  َو  ْمُکِْریَِخب  ُتَْسل  َو  ینُولیقَا  ینُولیقَا  تفگ : یم  رایتخا  یب  هک 

ضیف ج 1 ص 39. هغالبلا  جهن  حرش  بوشآ ج 2 ص 356 . رهش  نبا  بقانم  تسامش ***** ». نیب  رد  یلع  هک  یلاح 

يراد رسمه  قالخا 

هناخراک رد  کمک 

رسمه هب  کمک  یلع و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  دید  دش و  مالسلا  هیلع  همطاف  هناخ  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور 
اِهْتَیب یف  ُهَتَئَْرِما  ُِنیُْعی  ٍلُجَر  ْنِم  ام  دومرفو : درک  قیوشت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دننک . یم  كاپ  سدع  مه  اب 
هکنآ رگم  دـنک  یمن  کمک  هناخ  راک  رد  ار  شنز  يدرم  چـیه   ) اِهْلَیل ُماِیقَو  اهِراِهن ، ُمایِـص  ٍۀَنَـس ، ُةَدابِع  ِِهنَدـَب  یَلَع  ٍةَرْعَـش  ِّلُِکب  َُهل  َناک  َّالِإ 

یم رهوش  هب  باوث  دشاب  هدرک  يراد  هدنز  بش  اه  بش  و  هتفرگ ، هزور  اهزور  هک  لاس ، کی  تدابع  وا  ندـب  ياهوم  دادـعت  هب  دـنوادخ 
تاداعسلا ج 2 ص 140. عماج  (. ***** 1 .() دهد

رسمه اب  راک  میسقت 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسا ، رهوش  نز و  فئاـظو  دودـح و  نییعت  و  راـک ، میـسقت  هداوناـخ ، یباداـش  تداعـس و  لـماوع  زا  یکی 
اب لزنم  لخاد  ياهراک  : » داد دومنهر  نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  راک  میسقت  رکف  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
َنِم ِینَلَخاد  ام  ُمَْلعَی  الَف  دومرف : یلاحشوخ  اب  مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  دشاب .» یلع  هدهع  رب  لزنم  نوریب  ياهراک  مالـسلا و  هیلع  همطاف 

لئاسولا ج 13 كر  دتـسم  (. ***** 1 .() مدش لاحـشوخ  هزادنا  هچ  ات  راک  میـسقت  نیا  زا  هک  دناد  یمن  یـسک  ادخ  زج   ) هَّللا َِّالا  ِروُرُّسلا 
رابخالا ج 1 یلائل  و -  دانسالا ص 25 -  برق  و -  هعیشلا ج 14 ص 123 -  لئاسو  و -  راونالاراحب ج 43 ص 81 و 31 -  و -  ص 48 - 

ص 83.

یعامتجا طباور  رد  زیهرپ  گنهرف 

زیهرپ گنهرف  ناوناب و 

باختنا درم 2 - نز و  نیب  راک  میسقت  - 1 دننام : تسا ، حرطم  یلوصا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يراد  رـسمه  قالخا  یعامتجا و  گنهرف  رد 
دیرخ و هب  تبسن  اهدرم  يریذپ  تّیلوئسم  ترورـض 4 - رد  رگم  اه  نز  نتفرن  نابایخ  هچوک و  هب  لزنم 3 - نوریب  ياهراک  هب  تبسن  درم 

لماع هک  دوش ، هرادا  دیاب  نابایخ  رازاب و  رد  درم  نز و  طالتخا  مدـع  و  زیهرپ ، گنهرف  اب  یمالـسا  هعماج  نیاربانب  لزنم . زا  جراخ  شورف 
زکارم رد  هفوک  نانز  هک  دـنداد  عالّطا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  يزور  تسا . یعامتجا  طـیحم  ناوج و  لـسن  تمـالس 

مدرم هب  باطخ  ینارنخـس  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنزادرپ ، یم  شورف  دیرخ و  هب  ًاصخـش  و  دـنراد ، دـمآ  تفر و  رازاب  يراجت و 
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نز هک  دـیزرو  یمن  تریغ  و  دـیرادن ؟ ءایح  ایآ   » َجُولُْعلا َنْمِحاُزیَو  ِقاوْسَْألا  یلِإ  َنْجُرِْخی  مُُکئاِسنَو  َنوُراُغتالَو  َنُویْحَتْـسَت  امَأ  دومرف : هفوک 
ءاضیبلاۀّجحم ج 3 ص 104. (. ***** 1 (»؟ دنوش یم  وربور  لکیه  شوخ  يوق و  ناناوج  اب  دنور و  یم  اهرازاب  هب  امش  ياه 

[1] ناوناب یعامتجا  طباور  لمعلاروتسد 

ْنِم َّنِْهیَلَع  ْفُفْکاَو  تشون : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  باطخ  یعامتجا ، یقالخا ، لمعلاروتـسد  کی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .
اَّلَأ َْتعَطَتْسا  ِنِإَو  َّنِْهیَلَع ، ِِهب  َُقثُوی  َال  ْنَم  َِکلاَخْدِإ  ْنِم  َّدَشَِأب  َّنُهُجوُرُخ  َْسَیلَو  َّنِْهیَلَع ، یَْقبَأ  ِباَجِْحلا  َةَّدِش  َّنِإَف  َّنُهاَّیِإ ، َِکباَجِِحب  َّنِهِراَْصبَأ 

تمالـس و لـماع  شـشوپ ، رد  يریگ  تخـس  هک  اریز  دـنرگنن ، ار  ناـمرحمان  اـت  راد ، ناـشهاگن  باـجح  هدرپ  رد  . ) ْلَْـعفاَف َكَْریَغ  َْنفِْرعَی 
ینک یگدنز  يا  هنوگب  یناوتب  رگا  و  يروآ ، ناشنایم  رد  ار  حلاصریغ  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  رتدب  نانز  نتفر  نوریب  تسا ، نانآ  يراوتسا 

سرهفملا مجعم  هغالبلا  جهن  همان 31  ّفلؤم . سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 116/31  (. ***** 2 .() نُک نینچ  دنسانشن  ار  وت  ریغ  هک 
. ّفلؤم

[1] درم نز و  طباور  رد  زیهرپ 

درم نز و  یشزرا  هاگیاج  هب  نداهن  تمرح  زیهرپ و  گنهرف  تیاعر  هعماج ، تمالـس  ياه  هار  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  .
ِیف َنْعَمْطَی  َال  یَّتَح  ِفوُْرعَْملا  ِیف  َّنُهوُعیُِطتَالَو  ٍرَذَـح ، یَلَع  َّنِهِراَیِخ  ْنِم  اُونوُکَو  ِءاَسِّنلا ، َراَرِـش  اوُقَّتاَف  دومرف : ینارنخـس  کـی  رد  هک  تسا ،

ماـجنا رد  اـت  دیـشابن  ناـشرادربنامرف  هراومه  وکین ، ياـه  هتـساوخ  رد  دیـشاب ، ناـشناکین  بقارم  دـیزیهرپب و  دـب ، ناـنز  زا  سپ ، . ) ِرَْکنُْملا
. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 80  ّفلؤم . سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  هبطخ 80  (. ***** 2 .() دنزرو عمط  تارکنم 

هنومن رهوش 

هنومن رسمه  یلع 

َْتیَأَر َْفیَک  دیسرپ : تفر و  شرتخد  لزنم  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  یسورع  زا  سپ  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
(. 1 () تسا يرهوش  بوخ  « ) ٍْجَوز ُْریَخ  ِۀـَبَا  اـی  : » داد خـساپ  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  يدـید )؟ هنوگچ  ار  ترهوـش  مرتـخد  ( ؟ کـجْوَز
زنک و -  بوشآرهش ج 3 ص 356 -  نبا  بقانم  و -  دیدحلا ج 3 ص 257 -  یبا  نبا  حرش  و -  راونالاراحب ج 43 ص 133 -  ***** 

قشمد ج 17 ص 136. خیرات  رصتخم  و -  لامعلا ج 13 ص 108 - 

جاودزا گنهرف  غیلبت 

یلع ماما  ياه  جاودزا 

ریز حرش  هب  اهنآ  یماسا  هک  درک  جاودزا  ینانز  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  سپ  نارسمه ، نیب  تلادع  تیاعر  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
ترـضح ردام  بـالک ، هفئاـط  زا  دـلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا : ّما  هیفنح 2 - دـمحم  رداـم  هّیفنح ، رفعج  نب  ساـیأ  رتـخد  هلوخ : - 1 تسا :

رتخد یلیل : - 4 تسا . رکب  یبا  نب  دـمحم  رداـم  دوـب و  رفعج  ترـضح  نز  ًـالبق  هک  سیمع : تـنب  ءامـسا  - 3 مالـسلا و ... هیلع  لضفلاابا 
دنزرف هماما : - 7 دندیمان . یم  زین  ابهص  ار  وا  هک  هعیبر  نبدابع  رتخد  هّیبس : یفقث 6 - دوعسم  نب  ةورع  رتخد  دیعس : ّما  دلاخ 5 - نب  دوعسم 

یلع ماما  تداهـش  نامز  رد  و  (. 1 .) دوب هدرک  شرافس  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رتخد  بنیز 
-1 دننام : دندرک ، یگدنز  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  سپ  اه  لاس  هک  دنتـشاد  روضح  نارـسمه  زا  نز  راهچ  مالـسلا  هیلع 

یمالسا قالخا  و  (ع ) یلع زا 81ماما  هحفص 72 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مه (. 2) هّیفنح نب  دّـمحم  ردام  هلوخ : سیمع 4 - تنب  ءامـسا  مالـسلا 3 - هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ردام  نینبلا : ّما  بنیز 2 - رتخد  هماـما :
زاو هدش  رسمه  بحاص  هویب  نانز  زا  يرایسب  دریذپ ، قّقحت  ام  هعماج  رد  شماکحا  اه و  شزرا  مامت  اب  تاجوز  دّدعت  گنهرف  رگا  نونکا 
زا شیپ  هّکم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  تسا  یمـشاه  یـشرق ، ةریغم  دوش ***** . یم  يریگولج  یعاـمتجا  دـسافم 

یلع دوب . ییحی  وبا  شا  هینک  . دومنن كرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدنز  زا  لاس  شـش  زج  دنا  هتفگ  دـش و  دـّلوتم  ترجه 
نبا يور  رب  هک  تسا  یـسک  وا  و  دومن . دوخ  رـسمه  ار  هماما  زین  وا  دـنک . جاودزا  هماما  اـب  وا  زا  سپ  هریغم  هک  درک  ّتیـصو  مالـسلا  هیلع 

روضح نیّفـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  دوب و  دنمورین  رایـسب  وا  دندز . ریـشمش  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  رد  تخادـنا  رداچ  مجلم 
خسان (. 4  - 408 ۀـباغلا -  دـسا   ) تسا هدرک  تیاور  ثیدـح  کـی  مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  زا  دوب و  یـضاق  موـس  هفیلخ  تفـالخ  رد  تفاـی .

. رخآ لصف  مالسلا ج 4  هیلع  نینمؤملاریما  خیراوتلا 

ناریسا زا  یکی  اب  جاودزا 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  یهدنامرف  اب  هک  اه  گنج  زا  یکی  رد  دنک : یم  لقن  نیـصح  نب  ورمع 
گنج نایاپ  زا  سپ  دمآ . رد  مالسا  شترا  فّرـصت  هب  زین  زینک  يدادعت  و  ناوارف ، لاوما  دش ، زوریپ  مالـسا  رگـشل  و  تفرگ ، ماجنا  ملـسو 

اب جاودزا  ناراگزور  نآ  گنهرف  رد  هک  درک ، جاودزا  هدش ، هتفرگ  تراسا  هب  نازینک  زا  یکی  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ادخ لوسر  تمدخ  هنیدم ، هب  مالسا  رکـشل  تشگزاب  زا  سپ  رفن  دنچ  اّما  دمآ . یم  باسح  هب  میرکت  مارتحا و  نیرتگرزب  ریـسا ، نز  کی 

، دندرک حرطم  ار  دوخ  ضارتعا  یتقو  دننک ، ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  جاودزا  هب  تبـسن  دنتـساوخ  هتفر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هنمؤـم نز  نمؤـم و  ره  ّیلو  وا  و  متـسه ، یلع  زا  نم  نم و  زا  یلع  : » دوـمرف دـنادرگرب و  يور  اـهنآ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ّقح (. ***** 1 .) درادـن يداریا  هنوگچیه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  لـمع  هک  دـنامهف  ناگدـننک  ضارتـعا  هب  و  تسا ».
. يذمرت حیحص  و -  ملسم -  حیحص  و -  ص 52 -  نیقیلا ،

لمج گنج  زا  سپ  هرصب  رد  جاودزا 

قبط  ) دومرف تماقا  هرصب  رهش  رد  زور  ود  داتفه و  دودح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هرصب ، رهـش  رد  شمارآ  رارقتـسا  و  لَمَج ، گنج  زا  سپ 
هفوک يوس  هب  هرصب ، يرادناتـسا  يارب  ساّبع  نب  هّللادبع  باختنا  اب  بجر  هام  رد  و  (. 2 () یبعش لقن  قبط  زور  ای 50  ( 1) ورسخ رصان  لقن 

درک جاودزا  یشلهن ، دوعسم  رتخد  اب  درب ، یم  رسب  هرصب  رهش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یتّدم  نیا  رد  درک . تکرح 
عّیشت ج3 فراعملاةرئاد  ص 158 .  80 مالسا 61 -  خیرات  ورسخ ص157 . رصان  همانرفـس  (. ***** 3 .) تشاد تنوکـس  وا  هناخ  رد  و 

ص264.

نارسمه اب  تلادع 

هک دراد  ار  شدوخ  ّصاخ  تارّرقم  طئارش و  اّما  تسا ، یعامتجا  دسافم  اب  هلباقم  يّدج  ياه  هار  زا  یکی  تاجوز  دّدعت  هک  تسا  تسرد 
تیاعر ار  تلادع  یناوت  یمن  رگا  هک  تسا  هداد  رادشه  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  و  تسا ، نارـسمه  نایم  يراتفر ، تلادـع  اهنآ  زا  یکی 

ًاقیقد ار  تلادـع  تشاد ، دّدـعتم  نارـسمه  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  (. 1 .) يرواین يور  تاجوز  دّدـعت  هب  دـیاب  ینک 
. تفرگ یم  وا  هناخ  رد  ار  دوخ  يوضو  یّتح  دوب ، نارسمه  زا  یکی  تبون  یبش  هک  یماگنه  درک ، یم  تیاعر  شیوخ  نارسمه  هب  تبـسن 
. ءاسن هروس  هیآ 3  ةدـحاوف . اُولِدـْعَتال  ْنَا  ُْمتْفِخ  ْنِاَو  (. ***** 2 .) دومرف یم  تیاـعر  زین  نتفرگ  وضو  رد  یّتح  ار  يراـتفر  تلادـع  ینعی 

ثیدح 3. هعیشلا ج 15 ص 85  لئاسو 
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جاودزا رد  تافارخ  اب  هزرابم 

، دـنریگ یم  هلـصاف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يدّـمحم  بان  مالـسا  گـنهرف و  زا  مدرم  هچ  ره 
زا تسا . هدـش  حرطم  يدایز  تافارخ  هک  جاودزا ، هب  تبـسن  صوصخب  دوش ، یم  هعماج  ریگنماد  یناوارف  هنـالهاج  تابّـصعت  تاـفارخ و 
هک یتروص  رد  دریگن ، دقع  هسلج  و  دـنکن ، جاودزا  یـسک  لیماف  نآ  رد  دـیاب  هام  دـنچ  ای  لاس  کی  ات  ماوقا  زا  یکی  توف  زا  سپ  هلمج :
هار طلغ  ياه  ّتنس  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  یلمع  هریس  و  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تّنـس  رد 

اب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک ، دوب  هتشذگن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  زا  یکی  هّیقر ، تافو  زا  زور  هدزناش  زونه  درادن .
هن و  دـندرک ، ضارتـعا  مدرم  هن  تفرگ ، داریا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هن  (. 1 .) درک جاودزا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

ناضمر و هام  رد  ردب ، گنج  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  جاودزا  دوشگ . ضارتعا  هب  بل  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح 
فشک یسلجم . نویعلا  ءالج  و -  قودص ص43 -  خیش  یلاما  (. ***** 2 .) داتفا قاّفتا  ترجه  مّود  لاس  زا  هّجحیذ  هام  رد  فافز  بش 

. یسلجم نویعلا  ءالج  و -  ۀّمُغلا ج1 ص374 - 

یگدنز هنیزه  نیمات 

هراشا

يداصتقا ياهزاین  ناوارف ، شالت  راک و  اب  دـیاب  درم  تسا ، یگدـنز  هنیزه  نیمأت  يراد ، رـسمه  قالخا  رد  یعامتجا  ّمهم  فئاظو  زا  یکی 
، يراکهزب داِسف و  لماوع  زا  یکی  هزورما  دننکن ، زارد  نارگید  يوس  هب  زاین  تسد  دـندرگن و  هعماج  راب  رـس  ات  دزاس  فرطرب  ار  هداوناخ 
يراکتخرد و و  ندرک ، يرایبآ  ندرک و  هاچ  شالت ، راک و  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تساـه . هداوناـخ  رد  نادـنزرف  نز و  ندوبن  نیمأـت 
اه هلاخ  يارب  مه  دنک ؛ دازآ  ار  هدرب  رازه  مه  دروآ ؛ تسدب  ناوارف  ياه  هیامرـس  تسناوت ، هنیدم  فارطا  رد  ُعْبنَی »  » هقطنم رد  غاب  ثادحا 

همان تروص  هب  ترضح  نآ  همان  ّتیـصو  هک  دنک  هرادا  هنادنموربآ  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  مه  و  دَرََخب ؛ یـصخش  هناخ  دوخ  ياه  هّمع  و 
ناتخرد و هک  دنک  یم  دیکأت  دوخ  نادنزرف  نانز و  هرادا  يارب  يداصتقا  لمعلا  روتسد  نآ  رد  تسا ، هدش  تبث  خیرات  رد  هغالبلا  جهن   24
هب مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنزاس . فرطرب  ار  ترـضح  نآ  هداوناخ  يداصتقا  ياهزاین  نآ  هنـالاس  دـمآرد  اـب  هکلب  دنـشورفن ، ار  اـه  نیمز 

. َۀَنَمَْألا ِِهب  ُهَیِطُْعیَو  َۀَّنَْجلا ، ِِهب  ُهَِجلُوِیل  ِهَّللا ، ِهْجَو  َءاَِغْتبا  ِِهلاَم ، ِیف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُْدبَع  ِِهب  َرَمَأ  اَم  اَذه  هک : تشون  شدنزرف 
ِْرمَْألِاب َماَق  ٌّیَح ، ٌْنیَـسُحَو  ٌثَدَـح  ٍنَسَِحب  َثَدَـح  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُقِْفُنیَو  ِفوُْرعَْملِاب ، ُْهنِم  ُلُکْأَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلذـِب  ُموُقَی  ُهَّنِإَف  اـهنم :
َءاَِغْتبا َۀَمِطاَف  ْیَْنبا  َیلِإ  َِکلذـِب  َماَیِْقلا  ُْتلَعَج  اَمَّنِإ  یِّنِإَو  ٍِّیلَع ، ِینَِبل  يِذَّلا  َْلثِم  ٍِّیلَع  ِۀَـقَدَص  ْنِم  َۀَـمِطاَف  ْیَْنبِال  َّنِإَو  ُهَرَدْـصَم . ُهَرَدْـصَأَو  ُهَدـَْعب ،
َلاَْملا َكُْرتَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلَعْجَی  يِذَّلا  یَلَع  ُطِرَتْشَیَو  ِِهتَلْـصُِول . ًافیِرْـشَتَو  ِِهتَمْرُِحل ، ًامیِرْکَتَو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ًَۀبُْرقَو  ِهَّللا ، ِهْجَو 

ْنِم َناَک  ْنَمَو  ًاساَرِغ . اَهُضْرَأ  َلِکُْـشت  یَّتَح  ًۀَّیِدَو  يَرُْقلا  ِهِذه  َلیَِخن  ِدَالْوَأ  ْنِم  َعِیبَی  اَّلَأَو  َُهل ، َيِدُهَو  ِِهب  َِرمُأ  ُْثیَح  ِهِرَمَث  ْنِم  َقِْفُنیَو  ِِهلوُصُأ ، یَلَع 
ْدَق ٌۀَقِیتَع ، َیِهَف  ٌۀَّیَح  َیِهَو  اَهُدـَلَو  َتاَم  ْنِإَف  ِهِّظَح ، ْنِم  َیِهَو  اَهِدـَلَو  یَلَع  ُکَسُْمتَف  ٌلِماَح ، َیِه  َْوأ  ٌدـَلَو ، اََهل  َّنِْهیَلَع -  ُفوُطَأ  ِیتاَّللا  ِیئاَمِإ - 
یتح (: » ع  ) هلوق و  ِّيدَو . اهعمجو  ُۀَلیِسَفلا ، ُۀّیِدَولا : ًۀیِدَو ،» اهلخن  نم  عیبی  الأو  : » ۀیـصولا هذه  یف  ع )  ) هلوق ُْقتِْعلا . اَهَرَّرَحَو  ُّقِّرلا ، اَْهنَع  َجَْرفَأ 
یتلا ۀفصلا  کلت  ریغ  یلع  رظانلا  اهاری  یتح  لخنلا  سارغ  اهیف  رثکی  ضرألا  نأ  هب  دارملاو  مالکلا ، حصفأ  نم  وه  ًاسارغ » اهـضرأ  لکـشت 

. اهریغ اهبسحیو  اهرمأ  هیلع  لکشیف  اهب  اهفرع 

یصخش لاوما  هب  تبسن  يداصتقا  تّیصو 
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ات تسا ، هداد  ادـخ ، يدونـشخ  يارب  دوـخ ، یـصخش  لاوـما  هب  تبـسن  ناـنمؤمریما  بلاـطیبا ، نب  یلع  ادـخ  هدـنب  هک  تسا  يروتـسد  نیا 
نسح مدنزرف  هدهع  رب  لاوما  نیا  یتسرپرس  انامه  تسا ) همان  نیا  زا  یتمسق  . ) دنادرگ شا  هدوسآ  و  دروآ ، رد  شتـشهب  هب  نآ  اب  دنوادخ 

، دوب هدـنز  نیـسح  داد و  خر  يا  هثداح  نسح  يارب  رگا  دـنک ، قاـفنا  نآ  زا  و  دـیامن ، فرـصم  نآ  زا  تساور  هک  هنوگنآ  تسا ، یلع  نب 
هک دنراد  مهـس  رادقم  نامه  هب  لاوما  نیا  زا  همطاف  نارـسپ  دـشخب . موادـت  ار  وا  راک  و  دریگ ، هدـهع  هب  شردارب  زا  سپ  ار  نآ  یتسرپرس 
هّللا لوسر  هب  ندش  کیدزن  و  ادخ ، يدونشخ  ات  مدراذگاو ، همطاف  نارـسپ  هب  ار  ملاوما  یتسرپرـس  نم  تشاد ، دنهاوخ  یلع  نارـسپ  رگید 

. ***** مروآ مهارف  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يدنواشیوخ  دنویپ  مارتحا  و  وا ، تمرح  تشاد  گرزب  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

لاوما ظفح  ترورض 

و دننک ، قافنا  دنروخب و  شدمآرد  هویم و  زا  اهنت  هدومن  ظفح  ار  لام  لصا  هک  منک  یم  طرش  تسوا  تسد  رد  لاوما  نیا  هک  یـسک  اب  و 
نآ رد  نتفای  هار  هک  دریگ  رارق  يا  هنوگب  امرخ  ناتخرد  ریز  هچراپ  کی  نیمزرس  نیا  همه  ات  دنـشورفن ، ار  امرخ  تخرد  ياه  لاهن  زگره 
هک دریگ  ار  دوخ  دنزرف  دنزرف ، ّدلوت  زا  سپ  دنـشاب ، یم  هلماح  ای  دنزرف  بحاص  مدوب و  اهنآ  اب  هک  نم  يدـقع  ریغ  نانز  و  دـشاب . راوشد 

لاهن ینعمب  ۀیّدَو » (. )» 1 .) دبای زاب  ار  شیوخ  يدازآ  و  هتـشادرب ، وا  زا  ندوب  زینک  تسا ، دازآ  ردام  دریمب ، شدنزرف  رگا  و  دـشاب ، وا  هرهب 
نخـس نیرت  حیـصف  زا  ًاسارغ » اهـضرا  لکـشت  یّتح   » ناتخرد هب  تبـسن  ماما  هلمج  و  دـشاب ، یم  ّیلع »  » نزو رب  ِّيدَو »  » نآ عمج  و  اـمرخ ،

. ّفلؤم سرهفملا  مجعم  هغالبلا  جهن  همان 24  دنیاین ***** ). مشچ  هب  ناتخرد  زج  يزیچ  هک  دوش  تخرد  رپ  نیمز  ینعی  تسا 

هغالبلا جهن  اس ر  همشچ  رد 

( مامه هبطخ   ) ناراکزیهرپ يامیس 

ناک مامه  هل  لاقی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأل  ًابحاص  نأ  يور  نیقتملا  اهیف  فصی  یعامتجا  یقالخا ، مالـسلا  هیلع  هل  ۀـبطخ  نمو  - 193
هَّللا و قتا  مامه ، ای  لاق : مث  هباوج  نع  مالـسلا  هیلع  لـقاثتف  مهیلا . رظنأ  ینأـک  نیقتملا  یل  فص  نینمؤملا ، ریمأ  اـی  هل : لاـقف  ًادـباع ، ًـالجر 

یلع یلصو  هیلع ، ینثأو  هَّللا  دمحف  هیلع ، مزع  یتح  لوقلا  اذهب  مامه  عنقی  ملف  نونِسحُم .» مه  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  هَّللا  ّنا  : » َف نسحأ 
(1) ماّمه مان  هب  ع )  ) ماما راـکزیهرپ  ناراـی  زا  یکی  دـش  هتفگ   ) هبطخ 193 همجرت : مالـسلا : هیلع  لاـق  مث  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا 

درک یگنرد  وا  خساپ  رد  (ع ) ماما مرگن . یم  مشچ  اب  ار  نانآ  ایوگ  هک  نک  فصو  نانچنآ  نم  يارب  ار  ناراکزیهرپ  نانمؤمریما  يا  تفگ :
رارـصا دوبن و  رادرب  تسد  ماّمه  اّما  تسا » ناراکوکین  ناراکزیهرپ و  اب  دـنوادخ  هک  شاب  راـکوکین  سرتب و  ادـخ  زا  ماّـمه ! يا   » دومرف و 

دورد شربمایپ  رب  و  تفگ ، انث  ساپـس و  ار  ادـخ  سپ  دـیامرف . ناـیب  ار  ناراـکزیهرپ  تافـص  تفرگ  میمـصت  (ع ) ماـما هک  نآ  اـت  دـیزرو ،
هیلع نینمؤملاریما  نایعیـش  زا  حیرـش  نب  ماّـمه  نیقّتملا *****  تاـمالع  نیقّتملا  راـهن  نیقّتملا  یلاـیل  نیقّتملا  ءامیـس  دوـمرف ) و  داتـسرف ،

(. لاجّرلا سوماق  . ) دوب مالسلا 

نیقّتملا ءامیس 

، ُهاَصَع ْنَم  ُۀَیِـصْعَم  ُهُّرُـضَتَال  ُهَّنَِأل  ْمِِهتَیِـصْعَم ، ْنِم  ًاـنِمآ  ْمِِهتَعاَـط ، ْنَع  ًاـِّینَغ  ْمُهَقَلَخ  َنیِح  َْقلَْخلا  َقَلَخ  َیلاَـعَتَو -  ُهَناْحبُـس  َهَّللا -  َّنِإَـف  ُدـَْعب ، اَّمَأ 
، ُباَوَّصلا ُمُهُقِْطنَم  ِِلئاَضَْفلا : ُلْهَأ  ْمُه  اَهِیف  َنوُقَّتُْملاَـف  ْمُهَعِـضاَوَم . اَْینُّدـلا  َنِم  ْمُهَعَـضَوَو  ْمُهَِـشیاَعَم ، ْمُهَْنَیب  َمَسَقَف  ُهَعاَـطَأ . ْنَم  ُۀَـعاَط  ُهُعَْفنَتاـَلَو 

ْمُْهنِم ْمُهُسُْفنَأ  َْتلُِّزن  ْمَُهل . ِِعفاَّنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  ْمُهَعاَمْـسَأ  اوُفَقَوَو  ْمِْهیَلَع ، ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمَع  ْمُهَراَْصبَأ  اوُّضَغ  ُعُضاَوَّتلا . ُمُُهیْـشَمَو  ُداَِصْتقِْإلا ، ُمُهُـسَْبلَمَو 
، ِباَوَّثلا َیلِإ  ًاقْوَش  ٍْنیَع ، َۀَـفْرَط  ْمِهِداَسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْـسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  يِذَّلا  ُلَجَْألا  اـَلَْولَو  ِءاَـخَّرلا . ِیف  َْتلُِّزن  ِیتَّلاَـک  ِءاَـلَْبلا  ِیف 
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ْنَمَک ُراَّنلاَو  ْمُهَو  َنوُمَّعَنُم ، اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَـق  ْنَمَک  ُۀَّنَْجلاَو  ْمُهَف  ْمِِهُنیْعَأ ، ِیف  ُهَنوُد  اَم  َرُغَـصَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ُِقلاَْخلا  َمُظَع  ِباَقِْعلا . َنِم  ًافْوَخَو 
ًاماَّیَأ اوُرَبَص  ٌۀَفیِفَع . ْمُهُـسُْفنَأَو  ٌۀَفیِفَخ ، ْمُُهتاَجاَحَو  ٌۀَفیَِحن ، ْمُهُداَسْجَأ  َو  ٌۀـَنُومْأَم ، ْمُهُروُرُـشَو  ٌۀـَنوُزْحَم ، ْمُُهبُوُلق  َنُوبَّذَـعُم . اَهِیف  ْمُهَف  اَهآَر ، ْدَـق 

يامیس همجرت : اَْهنِم . ْمُهَـسُْفنَأ  اْوَدَفَف  ْمُْهتَرَـسَأَو  اَهوُدیُِری ، ْمَلَف  اَْینُّدلا  ُمُْهتَداَرَأ  ْمُهُّبَر . ْمَُهل  اَهَرَّسَی  ٌۀَِحبْرُم  ٌةَراَِجت  ًۀَلیِوَط . ًۀَحاَر  ْمُْهتَبَقْعَأ  ًةَریِـصَق 
نانآ ینامرفان  زا  و  زاین ، یب  ناشتعاطا  زا  هک  دیرفآ  یلاح  رد  ار  اه  هدیدپ  ناحبـس  دنوادخ  انامه  راگدرورپ ! شیاتـس  زا  سپ  ناراکزیهرپ 

و میسقت ، ار  ناگدنب  يزور  دراد ، يدوس  وا  يارب  نانمؤم  تعاطا  هن  دَناسر و  یم  ینایز  ادخ  هب  ناراکهانگ  تیصعم  هن  اریز  دوب ، ناما  رد 
هنایم نانآ  شـشوپ  تسار ، ناشنانخـس  دـنرترب ، ياه  تلیـضف  ياراد  ایند  رد  ناراکزیهرپ ! اـّما  داد . رارق  شیوخ  هاـگیاج  رد  ار  مادـک  ره 
فقو ار  دوخ  ياـه  شوگ  و  دـنناشوپ ، یم  هدرک  مارح  ادـخ  هچنآ  رب  ار  دوـخ  نامـشچ  تسا ، ینتورف  عـضاوت و  اـب  ناـشنتفر  هار  و  يور ،

، هدومرف رّدـقم  نانآ  رب  ادـخ  هک  یگرم  دوبن  رگا  و  تسا . ناسکی  ناشلاح  شیاشُگ ، یتخـس و  راگزور  رد  و  دـنا ، هدرک  دـنمدوس  شناد 
رد ادـخ  مّنهج . باذـع  سرت  زا  و  تشهب ، رادـید  قوـش  زا  تفرگ ، یمن  رارق  اـه  ندـب  رد  مشچ ، ندز  مهرب  هزادـنا  هـب  یتـح  ناـنآ  حور 

، دنرب یم  رـس  هب  نآ  ياه  تمعن  رد  هدید و  ار  نآ  ییوگ  هک  تسا  نانچ  نانآ  يارب  تشهب  دنرادقم ، کچوک  نارگید  گرزب و  ناشناج 
رد ناشرازآ  زا  مدرم  و  نیگهودـنا ، ناراکزیهرپ  ياه  لد  دـنراتفرگ . شباذـع  رد  هدـید و  ار  نآ  ییوگ  هک  دـنراد  رواب  نانچ  ار  مّنهج  و 
ات هدرک  ربص  ایند  هاتوک  راگزور  رد  تسا . كاپ  ناشنماد  فیفع و  ناشـسفن  و  كدـنا ، ناـشیاه  تساوخرد  و  رغـال ، ناـشیاه  نت  ناـمأ ،

مزع اّما  دـبیرفب  ار  اهنآ  تساوخ  یم  ایند  هدومرف ، مهارف  ناشراگدرورپ  هک  دوس  رپ  یتراجت  دـنروآ : تسد  هب  ار  تمایق  هنادواج  شیاـسآ 
. ***** دنتخاس دازآ  ار  دوخ  ناج ، ندرک  ادف  اب  هک  دنادرگ  دوخ  ریسا  ار  اهنآ  تساوخ  یم  دندرکن ، ایند 

نیقّتملا یلایل 

ٌقیِوْشَت اَهِیف  ًۀَیِآب  اوُّرَم  اَذِإَف  ْمِِهئاَد . َءاََود  ِِهب  َنوُرِیثَتْسَی  َو  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  َنُونِّزَُحی  ًالِیتَْرت . اَهَنُولِّتَُری  ِنآْرُْقلا  ِءاَزْجَِأل  َنِیلاَت  ْمُهَماَْدقَأ ، َنوُّفاَصَف  َْلیَّللا  اَّمَأ 
اوُّنَظَو ْمِِهبُوُلق ، َعِماَسَم  اَْهَیلِإ  اْوَغْصَأ  ٌفیِوْخَت  اَهِیف  ٍۀَیِآب  اوُّرَم  اَذِإَو  ْمِِهُنیْعَأ . َبُْصن  اَهَّنَأ  اوُّنَظَو  ًاقْوَش ، اَْهَیلِإ  ْمُهُـسوُُفن  ْتَعَّلَطَتَو  ًاعَمَط ، اَْهَیلِإ  اُونَکَر 

َنُوُبلْطَی ْمِهِماَْدقَأ ، ِفاَرْطَأَو  ْمِِهبَکُرَو ، ْمِهِّفُکَأَو  ْمِهِهاَبِِجل  َنوُشِرَتْفُم  ْمِهِطاَسْوَأ ، یَلَع  َنُوناَح  ْمُهَف  ْمِِهناَذآ ، ِلوُصُأ  ِیف  اَهَقیِهَش  َو  َمَّنَهَج  َرِیفَز  َّنَأ 
اب ءزج و  ءزج  ار  نآرق  دـنزامن ، لوغـشم  هداتـسیا  اپرب  بش  رد  ناراکزیهرپ  ناراکزیهرپ  بش  همجرت : ْمِِهباَقِر . ِكاَـکَف  ِیف  یلاَـعَت  ِهَّللا  َیلِإ 
نآ رد  یقیوشت  هک  دنـسرب  يا  هیآ  هب  یتقو  دـنبای . یم  ار  دوخ  درد  يوراد  نوزحم و  ار  دوخ  ناج  نآرق  اـب  دـنناوخ ، یم  هشیدـنا  رّکفت و 

ربارب تشهب  ياه  تمعن  هک  دـنرب  یم  نامگ  و  دـنوش ، هریخ  نآ  رد  قوش  رپ  ناج  اب  و  دـنروآ ، يور  نآ  هب  تشهب  عمط  قوش و  اـب  تسا ،
مهرب يادص  ایوگ  و  دنراپـس ، یم  نآ  هب  لد  شوگ  دشاب ، نآ  رد  ادخ  زا  سرت  هک  دنـسر  یم  يا  هیآ  هب  هاگره  و  دراد ، رارق  ناشناگدید 

و هدیلام ، كاخ  رب  اپ  تسد و  یناشیپ و  هدرک ، مخ  عوکر  لکش  هب  تماق  سپ  تسا ، نکفا  نینط  ناششوگ  رد  شتآ ، ياه  هلعش  ندروخ 
. ***** دنبلط یم  مّنهج  شتآ  زا  ار  دوخ  يدازآ  ادخ  زا 

نیقّتملا راهن 

: ُلوُقَیَو ٍضَرَم ؛ ْنِم  ِمْوَْقلِاب  اَمَو  یَضْرَم ، ْمُُهبَـسْحَیَف  ُرِظاَّنلا  ُمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  ِحاَدِْقلا  َيَْرب  ُفْوَْخلا  ُمُهاََرب  ْدَق  ُءاَیِْقتَأ . ٌراَْربَأ  ُءاَمَلُع ، ُءاَمَلُحَف  َراَهَّنلا  اَّمَأ  َو 
ْمِِهلاَمْعَأ ْنِم  َو  َنوُمِهَّتُم ، ْمِهِـسُْفنَِأل  ْمُهَف  َرِیثَْکلا . َنوُِرثْکَتْـسَی  اـَلَو  َلـِیلَْقلا ، ُمِِهلاَـمْعَأ  ْنِم  َنْوَضْرَی  اـَل  ٌمیِظَع ! ٌْرمَأ  ْمُهََطلاَـخ  ْدََـقلَو  اوُِطلوُخ ! ْدََـقل 

اَِمب ِینْذِـخاَُؤت  َال  َّمُهَّللا  یِـسْفَِنب ! یِّنِم  ِیب  ُمَلْعَأ  یِّبَرَو  يِْریَغ ، ْنِم  یِـسْفَِنب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  ُلوُقَیَف : َُهل ، ُلاَُقی  اَّمِم  َفاَخ  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  َیِّکُز  اَذِإ  َنوُقِفْـشُم 
و راـب ، دُرب  ینادنمـشناد  زور ، رد  ناراـکزیهرپ  ناراـکزیهرپ  زور  همجرت : َنوُمَْلعَی . اـَل  اَـم  ِیل  ْرِفْغاَو  َنوُّنُظَی ، اَّمِم  َلَْـضفَأ  ِیْنلَعْجاَو  َنوـُلوُقَی ،
هک درادـنپ  یم  درگن  یم  اـهنآ  هب  هک  یـسک  تسا ، هدرک  رغـال  هدیـشارت  ریت  ناـنوچ  ار  ناـنآ  یهلا  سرت  هک  دنتـسه  اوقتاـب  یناراـکوکین 
زا تسا . گرزب  يرما  زا  ناشن  ناشرهاظ ، یگتفـشآ  هک  یتروص  رد  دنهابتـشا ! رد  مدرم  دیوگ ، یم  و  تسین ، يرامیب  ار  نانآ  اّما  دنرامیب 
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. دنکانسرت دوخ  رادرک  زا  و  دننک ، یم  مهّتم  ار  دوخ  سفن  دنرامش . یمن  رایسب  ار  دوخ  دایز  لامعا  و  دنتسین ، دونـشخ  دوخ  كدنا  لامعا 
مسانـش و یم  رتهب  نارگید  زا  ار  دوخ  نم  : » دیوگ یم  هداتفا  ساره  رد  دش  هتفگ  وا  فیرعت  رد  هچنآ  زا  دنیاتـسب ، ار  نانآ  زا  یکی  هاگره 
و دـنیوگ ، یم  هک  هد  مرارق  نآ  زا  رتهب  و  اـمرفن ، همکاـحم  دـنیوگ  یم  هچنآ  رب  ارم  ایادـخ ، راـب  دسانـش ، یم  نم  زا  رتـهب  ارم  نم ، يادـخ 

!« ***** زرمایب دنناد  یمن  هک  یناهانگ 

نیقّتملا تامالع 

، یًنِغ ِیف  ًادْـصَقَو  ٍْملِح ، ِیف  ًاـْملِعَو  ٍْملِع ، ِیف  ًاـصْرِحَو  ٍنیِقَی ، ِیف  ًاـناَمیِإَو  ٍنِیل ، ِیف  ًاـمْزَحَو  ٍنیِد ، ِیف  ًةَّوـُق  َُهل  يََرت  َکَّنَأ  ْمِهِدَـحَأ  ِۀَـماَلَع  ْنِمَف 
َوُهَو َۀَِحلاَّصلا  َلاَمْعَْألا  ُلَمْعَی  ٍعَمَط . ْنَع  ًاجُّرََحتَو  يًدُه ، ِیف  ًاطاَشَنَو  ٍلاَلَح ، ِیف  ًابَلَطَو  ٍةَّدِش ، ِیف  ًاْربَصَو  ٍۀَقاَف ، ِیف  ًالُّمََجتَو  ٍةَداَبِع ، ِیف  ًاعوُشُخَو 

َنِم َباَصَأ  اَِمب  ًاحِرَفَو  ِۀَْـلفَْغلا ، َنِم  َرِّذُـح  اََّمل  ًارِذَـح  ًاحِرَف ؛ ُِحبُْـصیَو  ًارِذَـح  ُتِیبَی  ُرْکِّذـلا . ُهُّمَهَو  ُِحبُْـصیَو  ُرْکُّشلا ، ُهُّمَهَو  یِـسُْمی  ٍلَـجَو . یَلَع 
َْملِْحلا ُجُزْمَی  یَْقبَیَال ، امَِیف  ُُهتَداَهَزَو  ُلوُزَیَال ، امَِیف  ِِهْنیَع  ُةَُّرق  ُّبُِحت . امَِیف  اََهلْؤُس  اَهِطُْعی  َْمل  ُهَرْکَت  امَِیف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَبَعْصَتْسا  ِنِإ  ِۀَمْحَّرلاَو . ِلْضَْفلا 

ًاموُظْکَم ُُهتَوْهَـش ، ًۀَـتِّیَم  ُُهنیِد ، ًازیِرَح  ُهُْرمَأ ، ًالْهَـس  ُُهلْکَأ ، ًاروُْزنَم  ُهُسْفَن ، ًۀَِـعناَق  ُُهْبلَق ، ًاعِـشاَخ  ُُهَللَز ، ًالِیلَق  ُُهلَمَأ ، ًابیِرَق  ُهاََرت  ِلَمَْعلِاب . َلْوَْقلاَو  ِْملِْعلِاب ،
وُفْعَی َنِیِلفاَْغلا . َنِم  ْبَتُْکی  َْمل  َنیِرِکاَّذـلا  ِیف  َناَک  ْنِإَو  َنیِرِکاَّذـلا ، ِیف  َِبتُک  َنِیِلفاَْغلا  ِیف  َناَک  ْنِإ  ٌنُومْأَم . ُْهنِم  ُّرَّشلاَو  ٌلُومْأَم ، ُْهنِم  ُْریَْخلا  ُهُْظیَغ .

ِیف ُهُّرَـش . ًاِربْدـُم  ُهُْریَخ ، ًـالِبْقُم  ُُهفوُْرعَم ، ًارِـضاَح  ُهُرَْکنُم ، ًاـِبئاَغ  ُُهلْوَـق ، ًاـنَِّیل  ُهُشُْحف ، ًادـیَِعب  ُهَعَطَق ، ْنَم  ُلِـصَیَو  ُهَمَرَح ، ْنَم  یِطُْعی  َو  ُهَـمَلَظ ، ْنَّمَع 
َدَهُْـشی ْنَأ  َْلبَق  ِّقَْحلِاب  ُفِرَتْعَی  ُّبُِحی . ْنَمِیف  ُمَثْأَی  َالَو  ُضِْغُبی ، ْنَم  یَلَع  ُفیِحَیاـَل  ٌروُکَـش . ِءاَـخَّرلا  ِیفَو  ٌرُوبَـص ، ِهِراَـکَْملا  ِیفَو  ٌرُوقَو ، ِلِزَـالَّزلا 

َنِم ُجُرْخَیَالَو  ِلِطاَْبلا ، ِیف  ُلُخْدَیَالَو  ِِبئاَصَْملِاب ، ُتَمْشَیَالَو  ِراَْجلِاب ، ُّراَُضیَالَو  ِباَْقلَْألِاب ، ِِزباَُنیَالَو  َرِّکُذ ، اَم  یَْسنَیَال  َو  َظِفُْحتْسا ، اَم  ُعیُِضیَال  ِْهیَلَع ،
، ٍءاَنَع ِیف  ُْهنِم  ُهُسْفَن  َُهل . ُمِقَْتنَی  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َنوُکَی  یَّتَح  َرَبَص  ِْهیَلَع  َیُِغب  ْنِإَو  ، ُُهتْوَص ُلْعَی  َْمل  َکِحَـض  ْنِإَو  ُُهتْمَـص ، ُهَّمُغَی  َْمل  َتَمَـص  ْنِإ  ِّقَْحلا .
. ٌۀَمْحَرَو ٌنِیل  ُْهنِم  اَنَد  ْنَّمِم  ُهُُّونُدَو  ٌۀَـهاََزنَو ، ٌدـْهُز  ُْهنَع  َدَـعاَبَت  ْنَّمَع  ُهُدـُْعب  ِهِسْفَن . ْنِم  َساَّنلا  َحاَرَأَو  ِِهتَرِخِآل ، ُهَسْفَن  َبَْعتَأ  ٍۀَـحاَر . ِیف  ُْهنِم  ُساَّنلاَو 

ِهَّللا َو  اَمَأ  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریمأ  لاقف  اهیف . هسفن  تناک  ۀقعـص  مامه  قعـصف  لاق : ٍۀَعیِدَخَو . ٍرْکَِمب  ُهُُّونُدَالَو  ، ٍۀَمَظَع َو  ٍْربِِکب  ُهُدُـعاَبَت  َْسَیل 
: مالـسلا هیلع  لاقف  نینمؤملا ؟ ریمأ  ای  کلاب  امف  لئاق : هل  لاـقف  اَِـهلْهَِأب ؟ ُۀَِـغلاَْبلا  ُظِـعاَوَْملا  ُعَنْـصَت  اَذَـکهَأ  َلاَـق : َُّمث  ِْهیَلَع . اَُـهفاَخَأ  ُْتنُک  ْدََـقل 

ياه هناشن  همجرت : َِکناَِسل ! یَلَع  ُناَْطیَّشلا  َثَفَن  اَمَّنِإَف  اَِهْلثِِمل ، ْدـُعَت  َال  ًالْهَمَف ، ُهُزَواَجَتَی . اـَل  ًابَبَـسَو  ُهوُدـْعَی ، اـَل  ًاـْتقَو  ٍلَـجَأ  ِّلُِـکل  َّنِإ  َکَْـحیَو ،
، تسا شیدنارود  وخمرن و  دنمورین ، يرادـنید  رد  ینیب : یم  هنوگنیا  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناراکزیهرپ  زا  یکی  ياه  هناشن  زا  ناراکزیهرپ و 

یتسدـیهت رد  نتورف ، تداـبع  رد  ور ، هناـیم  يرگناوـت  رد  راـبدرب ، ملع  نتـشاد  اـب  شناد ، بـسک  رد  صیرح  نـیقی ، زا  رپ  یناـمیا  ياراد 
وکین لامعا  دشاب . یم  يزرو ، عمط  زا  هدننک  زیهرپ  نامداش و  تیاده  هار  رد  لالح ، بسک  يوجتسج  رد  رابدرب ، اه  یتخـس  رد  هتـسارآ ،

اما دـباوخ  یم  بش  ادـخ ، دای  اب  دروآ  یم  زور  هب  ار  بش  و  يرازگـساپس ، اب  دـناسر  یم  بش  هب  ار  زور  تسا ، ناسرت  دـهد و  یم  ماـجنا 
سفن رگا  تسا . هدیـسر  وا  هب  هک  یتمحر  لضف و  يارب  ینامداش  و  دوشن ، تلفغ  راچد  هکنیا  يارب  سرت  نامداش ، دزیخ  یم  رب  و  ناـسرت ،

هنادواج هک  دراد  رارق  يزیچ  رد  راکزیهرپ  مشچ  ینـشور  دنک . یم  شمورحم  دراد  تسود  هچنآ  زا  دربن ، نامرف  تسا  راوشد  هچنآ  رد  وا 
: هک ینیب  یم  ار  راـگزیهرپ  دزیمآ . یم  رد  لـمع ، اـب  ار  نخـس  و  ملع ، اـب  ار  يراـبدرب  تسین ، رادـیاپ  هـک  دـنک  یم  كرت  ار  نآ  و  تـسا ،
رد شتوهـش  هدـش ، ظفح  شنید  ناسآ ، شراک  مک ، شکاروخ  عناـق ، شـسْفَن  نتورف ، شبلق  كدـنا ، شیاـه  شزغل  کـیدزن ، شیوزرآ 

هورگ رد  شمان  دـشاب  ناربخیب  عمج  رد  رگا  دـننامأ . رد  شرازآ  زا  و  راودـیما ، شریخ  هب  مدرم  تسا . هدروخ  ورف  شمـشخ  هدرم و  مارح 
هب دنک ، یم  وفع  ار  دوخ  راکمتـس  دوش . یمن  هتـشون  ناربخیب  هورگ  رد  شمان  دـشاب  ناروآدای  رد  رگا  و  ددرگ ، یم  تبث  ادـخ  ناروآدای 

و ناهنپ ، وا  ياه  يدب  مرن ، شراتفگ  و  رود ، تشز  نخس  زا  ددنویپ ، یم  هدیرب  وا  اب  هک  سک  نآ  هب  دشخب ، یم  هتخاس  شمورحم  هک  نآ 
رد رابدرب و  اه  يراوگان  رد  و  مارآ ، اه  یتخس  رد  دسر . یمن  یسک  هب  وا  رازآ  هدیـسر ، همه  هب  وا  ياه  یکین  تسا . راکـشآ  شکین  راک 
رب هک  نآ  زا  شیپ  دوشن . هدولآ  هانگ  هب  دراد  تسود  هک  نآ  هب  تبسن  و  دنکن ، متس  دراد  نمـشد  هک  نآ  هب  تسا . رازگـساپس  اه  یـشوخ 
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یمن شومارف  دنداد  رّکذت  وا  هب  ار  هچنآ  و  دزاس ، یمن  عیاض  دـنا  هدرپس  وا  هب  ار  هچنآ  و  دـنک ، یم  فارتعا  قح  هب  دـنهد  یهاوگ  وا  دـض 
اوران راک  رد  دوش و  یمن  داش  نارگید  ياه  تبیـصم  رد  دناسر ، یمن  رازآ  ار  ناگیاسمه  دـناوخ ، یمن  تشز  ياه  بقل  اب  ار  مدرم  دـنک .
هدنخ زاوآ  ددنخب  رگا  و  دنک ، یمن  شنیگهودنا  وا  توکـس  تسا  شوماخ  رگا  دوش . یمن  جراخ  قح  هدودـحم  زا  و  دـنک ، یمن  تلاخد 

رد مدرم  یلو  تمحز ، رد  شتـسد  زا  وا  سفَن  دریگب . ار  وا  ماقتنا  ادخ  ات  دـنک  یم  ربص  دـنراد  اور  یمتـس  وا  هب  رگا  و  دوش ، یمن  دـنلب  وا 
دهز يور  زا  مدرم ، یخرب  زا  وا  يرود  دناسر . یم  شیاسآ  هافر و  هب  ار  مدرم  یلو  دنکفا ، یم  تمحز  هب  ار  دوخ  تمایق  يارب  دنـشیاسآ .
يور زا  وا  یکیدزن  و  يدنـسپدوخ ، ّربکت و  زا  وا  يرود  تسا . یمرن  ینابرهم و  يور  زا  رگید  یـضعب  اب  شندـش  کـیدزن  و  ییاـسراپ ، و 

نم ادخ  هب  دنگوس  دومرف ): مالسلا  هیلع  ماما  داد . ناج  دز و  يا  هلان  ماّمه  ناهگان  دیـسر ، اجنیا  هب  هک  ماما  نخـس  . ) تسین گنرین  هلیح و 
: تفگ دیسر و  یصخش  دنک .؟ یم  نینچ  دننآ  هدنریذپ  هک  نانآ  اب  اسر  ياهدنپ  ایآ  تفگ : سپس  مدیـسرت . یم  ماّمه  رب  دمآ  شیپ  نیا  زا 

دراد یـصّخشم  ببـس  دتفین و  شیپ  نآ  زا  هک  دراد  ینّیعم  تقو  یلجأ  ره  وت ، رب  ياو  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  درکن ؟ نینچ  وت  اب  ارچ 
اب صخـش  نآ  (. ***** 1 .) تسا هدـنار  تناـبز  رب  ار  نآ  ناطیـش  هک  وگم ، ینانخـس  نینچ  رگید  شاـب و  مارآ  دـنکن . زواـجت  نآ  زا  هک 

دومرف (ع ) ماما هک  درک ، یم  ریثأت  زین  وت  ناـج  رد  هنرگو  درادـن  ّتیعقاو  یتفگ  ماـمه  هب  ار  هچنآ  دـیوگب : تساوخ  یم  یناطیـش  تارّکفت 
. دراد یّصاخ  لّمحت  تردق  ناوت و  یسک  ره  اریز  تسا ، ناطیش  زا  نخس  نیا 

ناکاپ تلاسر 

ِبُونُّذلا َلْهَأ  اوُمَحْرَی  ْنَأ  ِۀَماَلَّسلا  ِیف  ْمِْهَیلِإ  ِعُونْـصَْملاَو  ِۀَمْـصِْعلا  ِلْهَِأل  یِغَْبنَی  اَمَّنِإَو  ۀـمیمّنلا  ۀـبیغلا و  نم  ریذـحتلا  هغالبلا  جـهن  هبطخ 140 
ِهَّللا ِْرتَس  َعِضْوَم  َرَکَذ  اَمَأ  ُهاَْولَِبب ! ُهَرَّیَعَو  ُهاَخَأ  َباَع  يِذَّلا  ِِبئاَْعلِاب  َْفیَکَف  ْمُْهنَع ، ْمَُهل  َزِجاَْحلاَو  ْمِْهیَلَع ، َِبلاَْـغلا  َوُه  ُرْکُّشلا  َنوُکَیَو  ِۀَیِـصْعَْملاَو ،
ْدَقَف ِِهْنیَِعب  َْبنَّذـلا  َِکلذ  َبِکَر  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ُهَْلثِم ! َبِکَر  ْدَـق  ٍْبنَذـِب  ُهُّمُذَـی  َْفیَکَو  ِِهب ! َُهباَـع  يِذَّلا  ِْبنَّذـلا  َنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ِِهبُونُذ  ْنِم  ِْهیَلَع 

اَی ُرَبْکَأ ! ِساَّنلا  ِْبیَع  یَلَع  ُُهتَءاَرََجل  ِریِغَّصلا ، ِیف  ُهاَـصَعَو  ِرِیبَْکلا ، ِیف  ُهاَـصَع  ْنُکَی  َْمل  ِْنَئل  ِهَّللا  ُْمیاَو  ُْهنِم . ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ُهاَوِس ، اـمَِیف  َهَّللا  یَـصَع 
َِملَع ْنَم  ْفُفْکَْیلَف  ِْهیَلَع . ٌبَّذَـعُم  َکَّلَعَلَف  ٍۀَیِـصْعَم ، َریِغَـص  َکِسْفَن  یَلَع  ْنَمَْأت  َالَو  َُهل ، ٌروُفْغَم  ُهَّلَعَلَف  ِِهْبنَذـِب ، ٍدَـحَأ  ِْبیَع  ِیف  ْلَْـجعَت  اـَل  ِهَّللا ، َدـْبَع 

تبیغ و زا  نداد  زیهرپ  همجرت : ُهُْریَغ . ِِهب  َِیُلْتبا  اَّمِم  ِِهتاَـفاَعُم  یَلَع  ُهـَل  ًـالِغاَش  ُرْکُّشلا  ِنُـکَْیلَو  ِهِـسْفَن ، ِبـْیَع  ْنـِم  ُمَْـلعَی  اَِـمل  ِهِْریَغ  َبـْیَع  ْمُْـکنِم 
، دنراذگ تمعن  نیا  رکش  و  دننک ، مّحرت  ناراکهانگ  هب  هک  تساور  دنرادروخرب ، نید  تمالس  زا  و  دنرادن ، هانگ  هک  یناسک  هب  ییوگدب 
هک ییالب  هب  ار  وا  و  دیوگ ؟ شیوخ  ردارب  بیع  وج ، بیع  نآ  هنوگچ  ارچ و  درادزاب ، نارگید  ییوج  بیع  زا  ار  نانآ  يراذـگ  رکـش  هک 

ار يرگید  هنوگچ  دومرف ؟ یشوپ  هدرپ  ار  وا  ناهانگ  دیـشخب و  ار  وا  هنوگچ  ادخ  هک  درادن  رطاخ  هب  ایآ  دنک ؟ یم  شنزرـس  تسا  راتفرگ 
رگا دنگوس ! ادخ  هب  تسا ؟ رتگرزب  نآ  زا  هک  هداد  ماجنا  يرگید  هانگ  ای  هدـش ! بکترم  ار  نآ  دـننامه  هک  دـنک  یم  شنزرـس  یهانگ  رب 

يرتگرزب هانگ  دوخ  مدرم ، زا  ییوج  بیع  رب  وا  تأرج  اما  داد ، ماجنا  کـچوک  هاـنگ  اـهنت  هدرکن و  نایـصع  گرزب  ناـهانگ  رد  ار  ادـخ 
دیاش شابم ، نمیا  دوخ  کچوک  ناهانگ  رب  و  دشاب ، هدیـشخب  شیادخ  دـیاش  نکم ، باتـش  یـسک  بیع  نتفگ  رد  ادـخ ، هدـنب  يا  تسا .
بیع زا  دیاب  دناد  یم  دوخ  بیع  زا  هک  هچ  نآ  رطاخ  هب  تسا ، هاگآ  یسک  بیع  هب  هک  امش  زا  مادک  ره  سپ  يوش ، هداد  رفیک  اهنآ  يارب 

. ***** درازایب ار  نارگید  هکنیا  زا  دراد  لوغشم  ار  وا  تسا  كاپ  هک  یبویع  زا  يراذگ  رکش  و  دنک ، يراددوخ  نارگید  ییوج 

ناتسود تاهابتشا  اب  دروخرب  شور 

*****

ۀبیغلا عامس  نم  ریذحتلا 
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، یِماَّرلا یِمْرَی  ْدَق  ُهَّنِإ  اَمَأ  ِلاَجِّرلا . َلیِواَقَأ  ِهِیف  َّنَعَمْـسَی  اَلَف  ٍقیِرَط ، َداَدَسَو  ٍنیِد  َۀَقِیثَو  ِهیِخَأ  ْنِم  َفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  هغالبلا  جهن  هبطخ 141 
زا زیهرپ  همجرت : َِعباَصَأ . َُعبْرَأ  اَّلِإ  ِلِطاَْبلاَو  ِّقَْحلا  َْنَیب  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  ٌدیِهَـشَو . ٌعیِمَـس  ُهَّللاَو  ُرُوبَی ، َِکلذ  ُلِطَابَو  ُماَلَْکلا ، ُلیُِحیَو  ُماَهِّسلا ، ُئِطُْختَو 

مدرم هتفگ  هب  دـیاب  دراد ، غارـس  ار  مسر  هار و  یتسرد  و  نید ، رد  تماقتـسا  نانیمطا و  شردارب  زا  هک  سک  نآ  مدرم ! يا  تبیغ  ندـینش 
یم يزیچ  یسک  هرابرد  تسا ، نینچ  زین  نخـس  دور ، یم  اطخ  هب  اهریت  دنکفا و  ریت  زادناریت ، یهاگ  دیـشاب ! هاگآ  دهدن . شوگ  وا  هرابرد 

تـشگنا راهچ  زج  لطاب  قح و  نایم  هک  دـینادب  تسا . هاوگ  اونـش و  ادـخ  و  تسا ، یندـش  هابت  لطاب  راـتفگ  درادـن و  ّتیعقاو  هک  دـنیوگ 
. ***** تسین هلصاف 

لطابلا قحلا و  ۀفرعم 

ُّقَْحلاَو ُْتعِمَـس ، َلوُقَت  ْنَأ  ُلِطاَْبلا  لاق : مث  هنیعو  هنذأ  نیب  اهعـضوو  هعباصأ  عمجف  اذه ، هلوق  ینعم  نع  (ع ،) لئـسف هغالبلا  جهن  هبطخ 141 
شوگ مشچ و  ناـیم  ار  دوخ  ناتـشگنا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسیچ ؟ نآ  ياـنعم  دندیـسرپ ،  ) لـطاب قح و  تخانـش  همجرت : ُْتیَأَر ! َلوُقَت  ْنَأ 

. مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  قح  و  مدینش ، ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب  دومرف ) تشاذگ و 

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 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com

www.noorfatemah.org
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