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 ( یمالسا باجح  دئاوف  راثآ و  یسررب   ) باجح 6هفسلف 

باتک 6تاصخشم 

 ، دناسر لتق  هب  ار  یطبق  درم  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  6نوچ 

. نک یهاگن  نم  هب  نک و  دنلب  ار  ترس  تفگ : درک و  فسوی  هبور  دومن . هدافتسا  هدمآ  تسد  هب  تصرف  زا  درک و  تولخ  فسوی  اب  اخیلز  6يزور 

: دنا هدرک  نایب  نینچ  ار  بقارم  تقد و  نیا  ناشیا  یمارگ  رتخد  دندوب  بقارم  قیقد و  رایسب  زین  هداوناخ  رد  باجح  تیاعر  دروم  رد  دنشاب  یم  يوگلا  رظن  ره  زا  رضاح  رصع  رد  هک  ینیمخ  ماما 

 . ما یگدنز  هار  ندش  ادج  زین  دش و  ما  یلبق  ياهلاس  ناتسود  زا  نم  ندش  ادج  ثعاب  رما  نیمه  مدرک و  مه  نینچ  منک و  رس  رداچ  ءادتبا  زا  دیدج  هسردم  رد  هک  مدرک  دهع  دوخ  اب  و  دنرخب ، میارب  ون ، يرداچ  متساوخ  مردام  ردپ و  زا  نم  تشذگ و  مجنپ  مراهچ و  سالک  لاح  ره  هب 

 : ماما تیب  نیظفاحم  زا  یکی  مداخ  8ردارب 
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 ( یمالسا باجح  دئاوف  راثآ و  یسررب   ) باجح هفسلف 

باتک تاصخشم 

يدیعـس اضر  فیلات  یمالـسا /  باجح  دئاوف  راثآ و  یـسررب   ) باجح هفـسلف  روآدیدپ :  مان  ناونع و  - 1348 اضر ، يدیعس  هسانـشرس : 
لایر 9649328009 4500 کباش :  ص  [ 103  : ] يرهاظ تاصخشم  رون 1380 . ناورهر  نارهت  رشن :  تاصخشم  یکلرز  ارهز  راتـساریو 

يدنب هدر  BP230/17/س7ف8  هرگنک :  يدـنب  هدر  باـجح  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  نینچمه  103 ؛]  ] همانباتک ص تشاددای : 
م17809-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید : 

 ، دناسر لتق  هب  ار  یطبق  درم  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  نوچ 

هب ات  دوب  هار  رد  زور  هس ) ای   ) تشه دـش و  جراـخ  رـصم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم دـنناسرب ؛  لـتق  هب  ار  یـسوم  دندیـشک  هشقن  ناـینوعرف 
درک هدهاشم  وا  دیمرآ .  دوب ،  شرانک  یهاچ  هک  یتخرد  ریز  یگتسخ  عفر  يارب  دیشک و  رایسب  ياه  یتخس  دیسر و  نیدم  رهـش  هزاورد 
مشک یم  بآ  امش  يارب  نم  دومرف :  اه  نآ  هب  دوش .  ناشتبون  دعب  دنریگ  بآ  ناناپوچ  ات  دنرظتنم  هاچ  زا  ندیشک  بآ  يارب  رتخد  ود  هک 

بآ رتدوز  زورما  روطچ  دیسرپ :  مالسلا )) هیلع   ) بیعش ترـضح   ) رتخد ود  نیا  ردپ  دندروآ .  هناخ  هب  ار  بآ  رتدوز  زور  ره  زا  نانآ  و   ؛
دیروآ نم  دزن  ار  وا  دیورب و  درم  نآ  دزن  دومرف :  بیعـش  دندرک .  لقن  ار  ناوج  نآ  هصق ي  نانآ  دیداد ؟  بآ  ار  نادنفـسوگ  دیدروآ و 

مه مالسلا ) هیلع   ) یسوم دنتفگ .  ار  ناشردپ  تساوخرد  دندمآ و  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم دزن  نارتخد ،  مهدب .  يو  هب  ار  شراک  شاداپ  ات 
هیلع  ) یـسوم دـنتفر و  یم  هار  ولج  اـمنهار ،  ناونع  هب  نارتـخد  درک .  لوبق  ندوب ،  بیرغ  یگنـسرگ و  یگتـسخ و  رطاـخ  هب  گـنرد  یب 

وا هب  تریغ ،  ایح و  دوب ،  نایامن  تشپ ،  زا  نانآ  ندب  لکیه و  نوچ  دنور .  یم  اجک  زا  درک  یم  هاگن  تفر و  یم  نانآ  لابند  هب  مالـسلا )
هب ار  هار  مور ،  یم  هابتـشا  دیدید  اجکره  دییایب ؛  نم  رـس  تشپ  امـش  مور و  یم  ولج  نم  دومرف :  سپ  دنک ؛  هاگن  نانآ  هب  داد  یمن  هزاجا 

یمن هاگن  نانز  تشپ  هب  بوقعی  نادـنزرف  ام  اریز  مهدـب ؛ ) صیخـشت  ار  هار  ات  دـیزادنیب  نم  ياپ  يولج  يا  هزیرگنـس  ای   ) دـیهد ناشن  نم 
 ، ایح ینامـسج ،  يورین  راک ،  شاداپ  رطاخ  هب  زین  بیعـش  دنتفگ ،  ار  نایرج  دـندمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) بیعـش ترـضح  دزن  یتقو  مینک . 

تیاـکح کـی  رازه و  عبنم :  دروآرد .  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح  جاودزا  هب  ار  اروفـص ) ماـن  هب   ) دوخ رتـخد  ندوب ،  نیما  یکاـپ و 
ص 224 يدمحم ،  نیسحدمحم  یقالخا ؛ 

نم هب  نک و  دنلب  ار  ترـس  تفگ : درک و  فسوی  هبور  دومن . هدافتـسا  هدـمآ  تسد  هب  تصرف  زا  درک و  تولخ  فسوی  اب  اخیلز  يزور 
. نک یهاگن 

! - يراد ییاـبیز  الهـش و  ياـه  مشچ  هچ  هب ! هب  اـخیلز : دـنکفا - . هیاـس  مناگدـید  رب  ییاـنیبان  روک و  يـالویه  مسرت  یم  تفگ : فـسوی 
يوب ردق  هچ  اخیلز : دنزیر - . یم  متروص  يور  هدش و  یـشالتم  هک  دنتـسه  يوضع  نیتسخن  ربق ، هناخ ي  رد  نم  ناگدید  نیمه  فسوی :
یمن نم  کیدزن  ارچ  اخیلز : ینک - . یم  رارف  نم  زا  ییاـمن ، مامـشتسا  ارم  يوب  نم  گرم  زا  دـعب  زور  هس  رگا  فسوی : يراد - ! یـشوخ 

ارم هتـساوخ  راذگب و  نم  ریرح  اهب و  رپ  ياه  شرف  يور  رب  ماگ  اخیلز : موش - . لیان  دـنوادخ  برق  هب  مهاوخ  یم  نوچ  فسوی : ییآ - ؟
درک نیقی  دـید و  ار  فسوی  ینماد  كاـپ  تماقتـسا و  اـخیلز  هک  یتقو  دوش . هتفرگ  نم  زا  تشهب  رد  ما  هرهب  مسرت  یم  فسوی : روآرب - .
یم نادـنز  نارگ  هجنکـش  هب  ار  وت  تسا  نینچ  هک  الاح  تفگ : فسوی  هب  دـش و  دراو  دـیدهت  هار  زا  دوش ، یمن  وا  ياه  سوه  میلـست  هک 
هللا مالس   ) ارهز ترضح  هارمه  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تسا . نم  روای  ادخ  تسین ، یکاب  تفگ : ورین  لامک  اب  فسوی  مراپس ...

هب مرداـم  ردـپ و  مدرک : ضرع  دـننک . یم  هیرگ  تدـش  هب  ربماـیپ  میدـید  میتفر ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ روضح  هب  اـهیلع )
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زا منک . یم  هیرگ  ور  نیا  زا  مدید ، نوگانوگ  ياه  باذـع  رد  ار  ینانز  جارعم  بش  رد  یلع ! يا  دـندومرف : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  تیادـف ،
شیاپ ود  هب  هک  مدید  ار  ینز  و  . 2 دشوج . یم  امرگ  تّدش  زا  شرـس  زغم  تسا و  نازیوآ  شیوم  هب  هک  مدید  ار  ینز  . 1 دندومرف : هلمج 
هدیرب ار  دوخ  ندب  تشوگ  اه  یچیق  اب  هک  مدید  ار  ینز  و  . 4 دروخ . یم  ار  دوخ  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  و  . 3 تسا . هدش  نازیوآ 

( اهیلع هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  دروخ . یم  ار  دوخ  ياه  هدور  وا  تخوس و  یم  شندب  تروص و  هک  مدید  ار  ینز  و  . 5 درک . یم  هدیرب 
هب هک  ینز  دـندش - . یم  تازاـجم  هنوگ  نیا  هک  دوب  هچ  اـیند  رد  اـه  نز  نآ  لـمع  وگب  نم  هب  ممـشچ ! رون  بیبح و  يا  دـندرک : ضرع 

ینز دناشوپ - . یمن  نامرحمان  زا  ار  شرس  يوم  ایند  رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دیشوج ، یم  امرگ  زا  شرـس  زغم  دوب و  هدش  نازیوآ  شیوم 
یم ار  شندب  تشوگ  هک  ینز  تفر - . نوریب  هناخ  زا  شرهوش  هزاجا ي  نودـب  ایند  رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دوب ، نازیوآ  شیاپود  هب  هک 

هب دیرب ، یم  ار  شندب  تشوگ  اه  یچیق  اب  هک  ینز  درک - . یم  شیارآ  نامرحمان  يارب  ار  دوخ  مادنا  ایند  رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دروخ ،
هک ینز  تشاذگ - . یم  اه  نآ  ياشامت  ضرعم  رد  ناشاّیع  ییوج  ماک  يارب  ار  دوخ  درک و  یم  یشورفدوخ  ایند  رد  وا  هک  دوب  نآ  رطاخ 
یم رارقرب  عورـشمان  هطبار ي  مرحمان  درم  نز و  نیب  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دروخ ، یم  ار  دوخ  ياه  هدور  تخوس و  یم  شندـب  تروص و 

یبوط اهَجوز و  تَبَـضغَا  ? أرمال ٍ لـیَو  : » دـندومرف ناـیاپ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ درک . یم  یلّـالد  تهج  نیا  رد  دومن و 
یپ ( 1 «. ) دشاب دونـشخ  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  دنک و  نیگمـشخ  ار  شرهوش  هک  ینز  رب  ياو  اهُجوز ؛ اهنع  یـضر  ? أرمال ٍ

ص 53 مالسا ، رد  نز  ششوپ  باتک  ص 246 – 245 و  ج 103 ، راونالاراحب ، ص 10 و  ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  زا : سابتقا  . 1 تشون :
هرامش ي 40. میوش ، انشآ  یمالسا  فراعم  اب  عبنم : . 52– 

رتخد دندوب  بقارم  قیقد و  رایسب  زین  هداوناخ  رد  باجح  تیاعر  دروم  رد  دنشاب  یم  يوگلا  رظن  ره  زا  رضاح  رصع  رد  هک  ینیمخ  ماما 
: دنا هدرک  نایب  نینچ  ار  بقارم  تقد و  نیا  ناشیا  یمارگ 

اقآ 15 و 16 دمحا  نم و  ياهرسپ  الَا ن  دنریگتخس ، یلیخ  مرحمان  ینوریب و  لباقم  رد  ینیمخ )  ماما   ) ناشیا متفگ  هک  روطنامه  لاح  رهب 
ترـضح رـسمه   ) مناخ هناخ  ام  دنیایب  مه  رگا  ای  دنرادن  ندـمآ  قح  اهرـسپ  میوش  توعد  راهان  يارب  اقآ  لزنم  رگا  زورکی  ام  دـنا و  هلاس 

اذـغ مه  اب  هناخ  لـیماف و  لـها  ياـهرتخد  اهرـسپ و  هکنیا  يارب  مه  نآ  اـقآ ، دـمحا  لزنم  اـهنآ  میزادـنا و  یم  هرفـس  مینیـشن و  یم  ماـما )
اب یقارـشا  ياـقآ  هک  مدوب  هلاـس  هدزناـپ  مدوخ  نم  تسین . بجاو  نوچ  دـننکن  مه  هب  مه  مالـس  یتـح  هکلب  هرفـس  رـس  طـقف  هن  دـنروخن ،

مدـید میدـش ،  دراو  مه  اب  اقآ  نم و  هک  روجنیمه  ناشیا  لزنم  میتشاد  توعد  ام  زور  کـی  دوب . هدـش  اـم  داـماد  و  درک ، جاودزا  مرهاوخ 
: دـنتفگ ماما  منکب ؟ مالـس  متفگ :  نم  میتفر ،  یم  ولج  میتشاد  ام  هک  دوب  يا  هچغاب  کی  رد  دـنیآ ، یم  لاقتـسا  هب  دـنراد  یقارـشا  ياـقآ 
-1 تشون : یپ  ( 1 .) موشن وربور  یقارـشا  ياقآ  اـب  هک  مدـش  در  هچغاـب  وت  زا  مدز و  منکن ،  مالـس  هک  دـشن  میور  مه  نم  تسین ،  بجاو 

ص 114 باجح ، هفسلف 

هسردم رد  هک  مدرک  دهع  دوخ  اب  و  دنرخب ، میارب  ون ، يرداچ  متـساوخ  مردام  ردپ و  زا  نم  تشذگ و  مجنپ  مراهچ و  سالک  لاح  ره  هب 
هار ندش  ادج  زین  دش و  ما  یلبق  ياهلاس  ناتسود  زا  نم  ندش  ادج  ثعاب  رما  نیمه  مدرک و  مه  نینچ  منک و  رس  رداچ  ءادتبا  زا  دیدج 

 . ما یگدنز 

هب یناداـن  يور  زا  مه   ) دـندیدنخ یم  یـسکان  سک و  ره  هب  هسردـم  هار  رـس  دـندش و  فرحنم  دـنب و  دـیق و  یب  ینارتـخد  مک  مک  اـهنآ 
مرـس نم  اما  دوخ ) یناسفن  تّذل  دصق  هب  دـیاش  و  ناناوج ،  نادرم و  ینورد  لاوحا  تالاح و  زا  يربخ  یب  تلع  هب  مه  ناشراک و  بقاوع 
اهنآ اب  یتسود  رثا  رد  هک  یهارمگ  زا  ارم  رداچ ، نیمه  و  متفر .  یم  هسردم  هب  ییاهنت  هب  متفرگ و  یم  مکحم  ار  میور  هتخادـنا ،  نییاپ  ار 

( قیاقح اب  ییانـشآ  زا  دـعب  صوصخب   ) نونکا مه  و  بالقنا ،  زا  دـعب  ات  دـش  یم  تفـس  لُش و  مباجح  هتبلا  داد . تاجن  دـش  یم  مریگنماد 
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يارب رداچ  یقیقح ،  هنم  ؤم  ناوناب  زا  یهورگ  لوق  هب  منک و  یم  تینما  ساسحا  نآ  هیاس  رد  مدـنمزاین .  نادـب  مکحم  راصح  کی  دـننام 
زا ار  وا  نآ ،  نتفرگ  رتمکحم  اب  دنک ، بیقعت  ار  ام  يا  هدولآ  هاگن  رگا  مینک  یم  شمارآ  ساسحا  نآ  اب  هکلب  تسین ،  ینیگنـس  اهنت  هن  ام 

رشن رتفد  مالسا ، یتسیزهب  نیئآ  يدابودرا ، روبص  دمحا  رتکد  - 1 تشون : یپ  ( 1 .) درادـن يدرمان  هزاجا  هک  مینامهف  یم  مینار و  یم  دوخ 
ص 270 و 271 موس ، دلج  مود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، گنهرف 

 : ماما تیب  نیظفاحم  زا  یکی  مداخ  ردارب 

رس روط  هب  ام  هک  دش  یم  مزال  اضعب  دوب  ناشیا  بناج  زا  ماما  ناکیدزن  باجح  تیاعر  رد  تّقد  هلأسم  نم  تارطاخ  دراوم  زا  رگید  یکی 
ماما ناگتـسب  زا  رگا  ام ، بناج  زا  دورو  ياضاقت  برد و  ندز  زا  دعب  هلـصافالب  مییامن .  ضرع  ار  یبلطم  میـسرب و  ناشیا  تمدـخ  هب  هدز 

، دنراذگ رـس  رب  ار  دوخ  رداچ  دنداد  یم  رکذت  شیوخ  ناگتـسب  هب  دعب  دینک و  ربص  یمک  هک  دنتفگ : یم  عیرـس  یلیخ  دندوب ، ناشیا  دزن 
ای هک :  دندومرف  یم  ماما  هلـصافالب  دنتـشاد ، لوخد  دـصق  ماما  ناگتـسب  زا  یکی  میدوب و  هناخ  لخاد  رد  ام  رگا  سکعلاب  میوش و  دراو  ات 
یم ار  شیوخ  باجح  تیاعر  هشیمه  ماما  ناگتـسب  هنرگ  درک و  مالعا  رکذـت  يارب  ماـما  هتبلا  تسا .  قاـتا  لـخاد  مرحماـن  هّللا ...  اـی  هّللا 

ص 49 باجح ، نارادساپ  - 1 تشون : یپ  ( 1 .) دندومن

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 
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