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جح يهفسلف 

باتک تاصخشم 

يهفـسلف نوماریپ  یماماهیقف  نسحدیـس  جاح  هللاۀیآ  ترـضح  ینارنخـس  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  - 1313 نسح ، یماـماهیقف ، هسانـشرس : 
40 يرهاظ :  تاصخـشم  . 1387 تاقیقحت ، دحاو  ناهفصا ، راقفلاوذ  هیملع  هسردم  ناهفـصا : رـشن :  تاصخـشم  یماماهیقف .] نسح  /] جح
 : تشاددای جح . يهفسلف  رگید : ناونع   : تشاددای اپیف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو   2-2698-04-964-978 کباش :  سم 17×11  .؛. ص

يدنب هدر  BP188/9/ف7س4 1387  هرگنک :  يدنب  هدر  هفـسلف . جح --  عوضوم :  جح . عوضوم :  جح . هفـسلف  رگید :  ناونع  همانباتک .
1553284 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/357 ییوید : 

ینارنخس 1

ُةولـصلا و و  ِِهقافآ ، ایارم  ًایِّلَجَتُم  هقالطِإب  ًادمْرَـس  ِهتّیلزَأب ، ًاّیدـَبَأ  و  هتّیدـَبَأب ، ًاـّیلزأ  ًادـمح  نیملاـعلا  ّبر  هَّلل  ُدـمحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
نِم نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  مئادلا  ُنعَللاو  دَّمَُحم ، مساقلا  یبأ  انِّیبن  دمحأ و  اندِّیـس  ِرینُملا  ِجارِـسلا  ریذنلا و  ریـشبلا  ِِهئایبنأ  ِدّیـس  یلع  مالـسلا 

ًادِییْشَت َّجَْحلا  َو  : » هلمج نیا  هب  میدیسر  تسا و  مالسلا  اهیلعارهز  يهمطاف  ترضح  هبطخ  حرـش  هب  عجار  نامثحب  نیّدلا . موی  ِمایق  یلإ  نآلا 
: دـناهدومرفن رتشیب  هملک  کـی  مالـسلا  اـهیلعارهز  يهمطاـف  تسیچ ؟ تسا  هدرک  بجاو  ار  نآ  ادـخ  هک  جـح ، بوجو  هفـسلف  ( 1 «) نیِّدِلل

دعب ات  مینکیم  میدقت  ار  یضئارع  جح  هفسلف  هب  عجار  يرادقم  ام  الاح  تسا  هتفهن  هلمج  نیمه  رد  بلاطم  يهمه  نکیلو  نیِّدِلل » ًادِییْشَت  »
يهلئسم جح  اب  طوبرم  تایاور  تایآ و  رد  مینکیم  هعلاطم  هک  هچنآ  ًالوا  دوش . نشور  دناهدومرف  ملاع  ود  یبیب  هک  ار  یبلطم  هَّللاءاش  نِا 

مدرم يارب  هک  ياهناـخ  نیلّوا  ( 2 «) َنیَملاـْعِلل ًيدُـه  َو  ًاـکَرابُم  َۀَّکَِبب  يذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  : » مدرم ینعی  ساـن  تسا  حرطم  ساـن 
يارب ( 3 «) ِساَّنِلل ًاماِیق  : » تسا هدش  بجاو  جح  ارچ  دیامرفیم  هک  مینیبیم  ای  هدـش ؛ يراذـگناینب  هّکم  رد  هک  تسیا  هناخ  نآ  هدـش  هتخاس 
يارب هک  تسیّلحم  هّکم  دنربب  باوث  دـنهاوخب  مدرم  هکنیا  يارب  ( 4 «) ِساَّنِلل ًَۀباثَم  : » دـیامرفیم ای  تسا ؛ مدرم  مایق  شزیخ و  لماع  هکنیا 
هلئـسم مینیبیم  مینکیم  تّقد  هک  هچ  ره  هصالخ  تسا . مدرم  تیاده  لماع  جح  مسارم  جح و  ( 5 «) َنیَملاْعِلل ًيدُه  . » تسا باوث  تفایرد 

ای دـننک . هدافتـسا  جـح  زا  دـیاب  مدرم  تسا  مدرم  عفانم  ياتـسار  رد  هدـش  عضو  شیارب  هک  یتارّرقم  ماـمت  هناـخ و  نیا  تسا  حرطم  مدرم 
لاعتم دنوادخ  قح  دننک و  ءادا  ار  ادـخ  قح  هک  مدرم  رب  تسا  بجاو  ( 6 «) ًالیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  : » دیامرفیم

جح تایصوصخ  زا  یکی  دنـشاب . هتـشاد  ار  يرادرب  هرهب  نیرتیلاع  یهلا  گرزب  يهضیرف  نیا  زا  دیاب  مدرم  نیاربانب  تسوا . هناخ  ترایز 
ِوَْدب زا  دنوریم  هّکم  هک  یعقوم  دناهدوب  هدولآ  هانگ  هب  زارد  نایلاس  هک  ییاهمدآ  نآ  تسا . اهناسنا  هدننک  كاپ  جح  ًاعقاو  هک  تسا  نیا 

، تسا تاقیم  هب  ندیسر  دهدیم  ماجنا  یجاح  هک  يراک  نیلّوا  ًالثم  تسا ؛ عمج  هانگ  شزرمآ  ترفغم و  لماوع  مامت  راک ، رخآ  ات  عورش 
مالـسا رد  یلو  دوبن  حرطم  تاقیم  یلهاج  جح  رد  تسا ؛ تاقیم  اجنآ  دـشوپب ، مارحا  ياهسابل  دـنکب و  ار  شیاهسابل  دـیاب  هک  ییاجنآ 

مارحا هفـسلف  رد  دـش  لاؤـس  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  زا  دـننکب . ناـشنت  رب  دـیاب  تاـقیم  زا  ار  مارحا  ساـبل  هک  تـسا  هدرک  ّررقم  ادـخ 
سابل ینعی  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  دـنکیم  هدامآ  ار  شدوخ  دوشیم  تاقیم  دراو  هک  یتقو  نآ  زا  یجاح  هک  تسا  نیا  شتّلع  دـندومرف :

کی دییامرف ؛ هظحالم  دنکیم . عطق  رگید  ياهيراتفرگ  ایند و  زا  ار  دوخ  ساوح  درادـن ، يرگید  لغـش  هک  موهفم  نیدـب  دـشوپیم  راک 
دوشیم ناتسرامیب  دراو  یتقو  رهظزادعب ، ود  ات  دوش  لوغشم  حبص  تشه  زا  دیاب  دوشیم  ناتسرامیب  دراو  هکینامز  بیبط  کی  ای  راتسرپ 

هب مشاب  هتشاد  لاغتشا  دیاب  طقف  طقف و  نم  تقو  رخآ  ات  الاح  زا  رگید  ینعی  تسا  راک  سابل  سابل ، نیا  دنکیم  شنت  هب  دیفس  سابل  کی 
ترایز يارب  دنک  هدامآ  ار  شدوخ  هک  دشوپیم  مارحا  سابل  یجاح  مهدن . ماجنا  رگید  ياهراک  ناتسرامیب و  رامیب و  هب  طوبرم  ياهراک 

سابل تاقیم  رد  دیاب  میورب  ادخ  ینامهیم  هب  میهاوخیم  هکینامز  ارچ  دنکن . ادیپ  جـح  زج  هب  يرگید  راک  چـیه  هب  لاغتـشا  ادـخ و  هناخ 

جح زا 14يهفسلف  هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا یتقو  دراد ، دوجو  اهنآ  هباشم  مه  شنادـنزرف  رد  دوب  مدآ  رد  هک  هچنآ  میتسه  مدآ  ترـضح  نادـنزرف  هرخالاب  ام  میـشوپب ؟ مارحا 
نیا هب  ياج  دش ؛ تشهب  لخاد  مدآ  بانج  روطچ  هک  دوشیم  یعادت  شیارب  مدآ  ترضح  يهلئـسم  دورب  ادخ  هناخ  ترایز  هب  دهاوخیم 

یناوتیمن تشهب  رد  رگید  يدرک  هدافتسا  تخرد  نیا  زا  رگا  دناهتفگ  مدآ  هب  طقف  بسانم  كاروخ  بسانم  ياوه  مهارف ، لیاسو  یبوخ 
ياهسابل دروخ  تخرد  نآ  زا  هکنیا  درجم  هب  دومن  لوانت  مدنگ  تخرد  زا  درک و  ینامرفان  مه  مدآ  داد  شبیرف  دـمآ و  ناطیـش  ینامب ،

نآرق ترابع  دش  ادیپ  ناشندب  ياهیتشز  هکنیا  زا  دندرک  ایح  دـندوب ، انـشآ  ترطف  نابز  هب  هرخالاب  اهنیا  يرآ  تخیر . ورف  اوح  مدآ و 
يرایتخا سابل  نیا  دننک ؟ هچ  لاح  دش . راکـشآ  ناشندب  ياهیتشز  ینعی  ( 7 «) امُُهتآْوَس امَُهل  ْتََدب  « ؛ دندیـشچ دندروخ و  یتقو  هک  تسا 

دوخ هب  سابل  ياج  هب  ار  تشهب  ياهگرب  دندومن  هدافتـسا  يرارطـضا  سابل  کی  زا  راچان  تسا  هدـش  هتفرگ  اهنآ  زا  هدوب  ناشنت  هب  هک 
هریغـص ای  هریبک  هانگ  يانعم  هب  تیـصعم  دوب ، یلوا  كرت  ناشهانگ  یلو  هانگ  رطاخب  دـش ؟ ادـیپ  اهیتشز  داتفا و  قافتا  نیا  ارچ  دـنتفرگ .

َِکلذ يْوقَّتلا  ُساِبل  َو  : » دیامرفیم نآرق  اوقت  سابل  مان  هب  میراد  یسابل  مه  اهناسنا  ام  درک . راکـشآ  ار  اهیتشز  دنوادخ  هرخالاب  اّما  دوبن 
میوشیم ینابصع  یتقو  ًالثم  دوشیم  راکشآ  ام  ياهیتشز  نیا  دوریم و  رانک  يوقت  ششوپ  نیا  اوقت و  سابل  میدرک  هانگ  رگا  ( 8 «) ٌْریَخ

ناـسنا نورد  نطاـب و  نداد ، شحف  هب  دـنکیم  عورـش  دوـشیم و  ینابـصع  ناـسنا  هـک  یعقوـم  تـسا . مارح  شحف  میهدـب ، شحف  دـیابن 
نوریب ار  تسا  شنورد  رد  هک  هچنآ  تسین  یکاـپ  سْفَن و  شوـخ  مدآ  کـی  نـیا  دوـشیم  موـلعم  دوـشیم  رهاـظ  نداد  شحف  يهلیـسوب 

نیا ناشنورد  دـنراد  اوقت  هکینامز  اهناسنا  تسا ، روط  نیمه  یگدـنز  رد  دوریم . نیب  زا  يوقت  دوشیم و  رهاظ  اـهیتشز  نیا  دزیریم ،
راکـشآ شنورد  دومن  یئاوقت  یب  ناـسنا  هک  یماـگنه  دوشب  رهاـظ  اـهیتشز  نیا  دراذـگیمن  يوقت  ینعی  دـنکیمن  زورب  اـّما  تسه  روما 

، میهد ماجنا  داد  ماجنا  مدآ  ترضح  هک  ار  يراکنامه  میراچان  مه  ام  ددرگیم . هایـس  شاهدنورپ  دننکیم و  ییامندوخ  اهیتشز  دوشیم 
مه شرمع  رخآ  ات  درک و  هبوت  دومن و  هیرگ  هب  عورـش  تسا  هدرک  یفالخ  راک  دیمهف  دش و  التبم  تیفیک  نیا  هب  هک  یتقو  مدآ  ترـضح 

میهاوخیم جـح ، میورب  میهاوخیم  ـالاح  دوب . مدآ  ترـضح  دـنکیم » هیرگ  داـیز  هک  یـسک  ینعی   » ملاـع نیئاّـکب  زا  یکی  تسیرگیم ،
اهنت اهنت و  تسا . عطق  بسک  راک و  لغـش و  اب  دالوا ، نطو و  اب  ام  يهطبار  رگید  تاقیم  هب  میـسریم  یتقو  مینک ، كاپ  ار  نامدوخ  میورب 

میتسه و ام  تسین ، ام  رایتخا  رد  نآ  رویز  رز و  ایند و  رئاخذ  زا  رگید  زیچ  چـیه  مینک  رارقرب  طابترا  ادـخ  اب  اـجنیا  هک  میتسه  نیا  داـی  هب 
رگا تسا  نامهم  هک  یمدآ  میـشکیم . تلاجخ  ادـخ  يهناـخ  میورب  میهاوخیم  ـالاح  میتسه و  هدولآ  هک  میتفایم  نیا  داـی  هب  یتقو  ادـخ 

دوریم ماّمح  دـهدیم ، رییغت  ار  شیاهسابل  دوریم  لّوا  دورب ، یناـمهم  هب  دـشکیم  تلاـجخ  دـشاب  فیثک  شندـب  اـی  شـسابل  هچناـنچ 
نامهم ام  ( 9 «) َكُوتْأَی ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  : » میهاربا ترـضح  يهلیـسوب  هدرک  توعد  ادـخ  ارم  لاح  دوشیم ، ّرطعم  دـنکیم  تفاظن 

مینک كاپ  ار  نامدوخ  میهاوخیم  الاح  میدرک  هدولآ  ار  نامدوخ  يرمع  کی  میـشکیم  تلاجخ  اّما  ینامهم  میورب  میهاوخیم  میئادخ ،
. دیشوپ يرارطضا  سابل  تخیر و  شیاهسابل  هانگ  رثا  رد  مدآ  ترـضح  یتقو  هک  ار ، مدآ  نایرج  میهدیم  ناشن  نامیاهسابل  ندنک  اب  و 

يرارطـضا سابل  ـالاح  میاهدومن  اوسر  ار  دوخ  میاهداد و  ماـجنا  یناـهانگ  ییاوقت  یب  رثا  رد  میمهفیم  میتسه  هنوگ  نیمه  مه  اـم  ایادـخ !
هکینامز همانرب  نیا  هَّللاءاشنا  میوشب . حالـصا  نامگرزب  ردـپ  دـننامه  مینک و  كاپ  ار  نامدوخ  اـت  دـشاب  مارحا  يهعطق  ود  هک  میـشوپیم 

دورس مینکیم ، زاغآ  ار  دورس  هبوت و  يارب  مینکیم  دعاسم  ار  هنیمز  میروآیم و  دوجوب  ار  هنحص  نآ  دوخ  رایتخا  هب  دش  یعادت  ام  يارب 
تتوعد میاهدمآ  ام  لاح  يدرک  نامتوعد  ایادخ  ینعی  ( 10 «) َْکیََّبل َّمُهَّللا  َْکیََّبل  : » تسا نیا  دورب  جح  هب  دهاوخیم  هک  یعقوم  رد  یجاح 

رگا جح -  لامعا  اب  ام  ناهانگ  هظحل  هب  هظحل  میوشیم ؛ ادـخ  نامهم  دوشیم و  عورـش  ادـخ  اب  يهطبار  رگید  اجنیا  زا  مینک ، تباجا  ار 
دنکیم لقن  افلزلا  ملاعم  رد  ینارحب  مشاـه  دیـس  موحرم  ار  تیاور  نیا  هک  مدـید  تیاور  کـی  دوشیم . هیفـصت  میروآ -  اـج  هب  تسرد 

دلوتم ردام  زا  هک  تسا  يزور  لثم  دوشیم  هفرع  بورغ  تاـفرع و  دوریم  یتقو  یجاـح  مدـیدن : ار  نآ  هباـشم  نم  تسا  یبیجع  تیاور 
اب دـنادیم  مه  ادـخ  و  تسا ، ادـخ  ناسنا و  دوخ  هب  طوبرم  هَّللا  قح  سانلا ؛ قح  هچ  هَّللا و  قح  هچ  دوشیم ، كاپ  ناهانگ  ماـمت  زا  هدـش ،
ات دـنکیم  دـعاسم  ار  هنیمز  ياهنوگ  هب  ادـخ  هک  دراد  تیاور  رد  دوشیم ؟ هدیـشخب  روظنم  هچ  هب  ساـنلا  قح  اـّما  دـنک . راـکچ  شاهدـنب 
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دوش كاپ  ناسنا  هک  دنکیم  يزاس  ببس  دنوادخ  دوش ، غراف  مدرم  زا  شاهّمذ  ات  دنک  ّلح  ار  شسانلا  قح  لئاسم  هدمآ  تافرع  هب  یجاح 
كاپ زونه  ات  اریز  دـینکیم  هحفاصم  وا  اب  هک  دیـشاب  یـسک  لّوا  امـش  دـیآیم  هّکم  زا  یجاح  یتقو  دـنیوگیم : هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب 
يزاس كاپ  دراد  جح  هک  يرثا  لّوا  هکنیا  ضرغ  دیـسرب . باوث  هب  ات  دینک  هحفاصم  وا  اب  دیورب  امـش  هدرکن  ادیپ  طابترا  مدرم  اب  تسا و 
دوشب كاـپ  كاـپ  ناـسنا  نیا  هکنیا  يارب  دوشیم  مهارف  لـماوع  ماـمت  لاـمعا  رخآ  اـت  دوشیم  مرُحم  هک  یعقوم  نآ  زا  ًـالماک  هک  تسا 
یهاـبت هب  ناـمجح  دوـشیم  ثعاـب  هک  ییاـهراک  مینکیمن !!! هک  اـهراک  هچ  هزورما  اـّما  مـینکن . بارخ  ار  ناـمجح  ناـمدوخ  رگا  یهتنم 

هدش ینابصع  هک  ار  یصخش  مدید  ینم  رد  مدوخ  ًالثم  مینکیم ؛ عیاض  دراد  هک  یبیجع  مهم و  راثآ  همه  نیا  اب  ار  نامجح  دوش ، هدیـشک 
ار دنفـسوگ  هد  تمیق  دوب  رـضاح  دوش ، یلاـخ  شلد  شدوخ  لوق  هب  هکنیا  يارب  داد -  شحف  دوشیمناـجنآ  رد  دادیم - ، شحف  دوب و 

مالـسلاو . » تسین اهنآ  رکذ  لاـجم  هک  تسه  مه  رگید  ددـعتم  دراوم  تسا  دروم  کـی  نیا  درادـن . رب  نداد  شحف  زا  تسد  یلو  دـهدب 
تمـسق  » جح يهفـسلف  نوماریپ  یلاعلا ) هّلظ  ّدم   ) یماماهیقف نسح  دّیـس  جاح  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  ینارنخـس  هتاکرب » هَّللا و  ۀـمحر  مکیلع و 

یناثلا 1425 ه.ق يدامج  مّود »

ینارنخس 2

ُةولـصلا و و  ِِهقافآ ، ایارم  ًایِّلَجَتُم  هقالطِإب  ًادمْرَـس  ِهتّیلزَأب ، ًاّیدـَبَأ  و  هتّیدـَبَأب ، ًاـّیلزأ  ًادـمح  نیملاـعلا  ّبر  هَّلل  ُدـمحلا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
نِم نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  مئادلا  ُنعَللاو  دَّمَُحم ، مساقلا  یبأ  انِّیبن  دمحأ و  اندِّیـس  ِرینُملا  ِجارِـسلا  ریذنلا و  ریـشبلا  ِِهئایبنأ  ِدّیـس  یلع  مالـسلا 

يوناب نیا  هک  یتمـسق  هب  میدیـسر  دوب و  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يهبطخ  تالمج  حرـش  اـب  هطبار  رد  ثحب  نیّدـلا . موی  ِماـیق  یلإ  نـآلا 
باسح و نودب  تسا  مالـسا  رد  یطباوض  نیناوق و  رگا  دـننک  میهفت  مدرم  هب  ات  یمالـسا  ماکحا  يهفـسلف  هب  دـناهتخادرپ  مالـسا  راوگرزب 

نیناوق نیا  نوچ  درک ، ضقن  ار  نآ  دوشب  یتحارب  ات  دـشاب  هدـش  میظنت  ینیناوق  باسح  یب  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا  هتـشگن  عضو  باتک 
َّالِإ ُمْکُْحلا  ِنِإ  : » دـیامرفیم نآرق  هک  تسا  اذـل  تسین و  زیاـج  اـهناسنا  تسد  هب  شـضقن  رطاـخ  نیمه  هـب  تـسا  هدـش  عیرـشت  هناـمیکح 

ًادِییْـشَت َّجَْـحلا  َو  : » دـندومرف مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  درادـن . ار  شـضقن  قح  یـسک  تسا  قح  تاذ  هب  صتخم  يراذـگ  نوناـق  ( 11 «) ِهَِّلل
، ندرب الاب  ینعی  دّییـشت  دنکیم ، دّییـشت  ار  نید  اریز  تسا ؟ هداد  رارق  ار  جح  مان  هب  یگرزب ، يهضیرف  نوچمه  دـنوادخ  ارچ  ( 12 «) نیِّدِلل

فینح نیبم و  نید  ات  تسا  هتساوخ  دنوادخ  دّییـشت . دنیوگیم  دنربب  رتالاب  نیمز  حطـس  زا  دنهد و  شدشر  دنهاوخب  ار  يزیچ  کی  یتقو 
ترـضح دراد ، یناهج  يهجو  هک  تسا  يدابع  یلمع  کی  جح  نیا  تسا ، هداد  رارق  ار  جح  تهج  نیدـب  دـنک ، یناهج  ینعی  دربب  الاب  ار 

هنوگ نیا  تاـیاور  زا  ًاـبیرقت  یهلا و  میظع  يهرگنک  نیا  رد  تکرـش  يارب  تسا  هدومن  توـعد  ار  ناـهج  مدرم  ماـمت  مالـسلا  هیلعمیهاربا 
دنتساوخیم هک  یناسک  نآ  تساجرباپ . زین  نید  تسه  هبعک  ات  هدمآ : تیاور  رد  تسا ، جح  هب  نید  يراوتسا  ماوق و  هک  دوشیم  هدیمهف 

نیا دـصق  هک  یناسک  دومن و  عافد  دوخ  هناـخ  زا  لاـعتم  يادـخ  هّتبلا  دـننک ، بارخ  ار  هبعک  هک  دـنتفرگیم  میمـصت  دـنربب  نیب  زا  ار  نید 
هعجارم مالـسا  خـیرات  هب  هک  یعقوم  درک . دوباـن  یـشالتم و  هدـش  دروـخ  هاـک  لـثم  ( 13 «) ٍلوُکْأَـم ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  « ؛ دنتـشاد ار  تناـیخ 

جح مه  یلهاج  مدرم  مالسا  زا  لبق  منک : ضرع  ار  همدقم  نیا  تسا ، هتشاد  يرثؤم  شقن  مالسا  هفطن  داقعنا  رد  جح  هک  مینیبیم  مینکیم 
، میناوخیم زامن  مینکیم ، فاوط  میوریم  ام  دوبن  ام  جـح  لثم  اهنآ  جـح  یهتنم  دـندرکیم ، ترایز  ار  ادـخ  هناـخ  دـندمآیم  دنتـشاد ،
هب نایرع  ِنایرع  ندـب  اب  اهنآ  زا  یـضعب  اّما  دـندرکیم ، مه  فاوط  دـندیتسرپیم ، تب  اجنآ  دـنتفریم  اـهنآ  اـّما  مینکیم ، رجح  مالتـسا 

(14 «) ًۀَیِدْصَت َو  ًءاکُم  َّالِإ  ِْتیَْبلا  َْدنِع  ْمُُهتالَص  َناک  ام  َو  : » دیامرفیم نآرق  هک  دندزیم ، فک  توس و  زامن  ياج  هب  دنتخادرپیم و  فاوط 
هک ربمایپ  ادخ و  يهناخ  ترایز  يارب  دندوب  هدمآ  هنیدم  مدرم  زا  یضعب  دوب ، هتشذگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  تثعب  زا  یلاس  دنچ 
رد ربمغیپ  لاس  هس  هک  نارود ، نآ  رد  ینعی  دنیایب . نوریب  بعـش  زا  جـح  ماّیا  يارب  دنتـشاد  هزاجا  دـندربیم ، رـس  هب  بلاط  یبا  بعـش  رد 

هنوگ نیا  نامز  نآ  نوناق  دوب ، بلاطوبا  ترضح  صوصخم  هک  هتـسب  راصح  دوب  ياهقطنم  هقطنم  نیا  دندوب ، رظن  تحت  بلاط  یبا  بعش 
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ات دشیم  هدنهانپ  اهنیا  هب  تفریم  یمرجم  رگا  دندوب ، اراد  یهاگهانپ  مادک  ره  دنتشاد  تکرش  هودنلاراد  رد  هک  ییاهتیـصخش  ات  دوب 
، دـشابیم بلاـطوبا  ترـضح  تـسا  هدوـب  هودـنلاراد  وـضع  هـک  یناـسک  نآ  زا  یکی  دـندشیمن . وا  ضِّرعتم  دوـب  هاـگهانپ  رد  هکیناـمز 

بعـش رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربـمغیپ  هدوـب ، هودـنلاراد  ناـشیاروش  زکرم  مه  ناـمز  نآ  تـسا ، اـم  ياروـش  سلجم  لـثم  هودـنلاراد 
ار ربمغیپ  ناج  دصق  هک  هّکم  مدرم  دشیمن ، ناشـضرعتم  یـسک  دندرکیم و  یگدـنز  اجنآ  بلاطوبا  رظن  ریز  دوب  یهاگهانپ  هک  بلاطوبا 
. دندرک يرپس  یگدنز  اجنآ  رد  لاس  هس  دـندش و  بلاط  یبا  بعـش  هب  هدـنهانپ  زین  ربمایپ  دـندومنیم ، ّتیذا  رازآ و  ار  ترـضح  دنتـشاد 

دنداتـسرفیم یتومیال  توق  کی  ییاهتبیـصم  هچ  اب  لاح  دوب ، عرزی  مل  هقطنم  کی  و  يدابآ ، هن  تشاد و  بآ  هن  هک  دوب  یناـبایب  بعش 
اهیلعارهز همطاف  دندوب ، ربمغیپ  تمدخ  بلاط  یبا  بعش  رد  تّدم  نیا  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دندرکیم ، یگدنز  اجنآ  اهنآ و  يارب 

تخـس ربمغیپ  هب  لاس  هس  نیا  فرظ  رد  یلیخ  درکیم . تراظن  مه  بلاـطوبا  دـندوب ، ربمغیپ  تمدـخ  رد  زین  ّتیلوفط  نس  رد  مه  مالـسلا 
نوچ ربمغیپ  دوبن  اهنآ  محازم  یـسک  رگید  جح  مسارم  رد  ادـخ ، هناخ  ترایز  يارب  دـنیایب  ات  دـندوب  دازآ  جـح  مسوم  رد  طقف  تشذـگ 

بارعا هک  یتقو  جـح . مسارم  رد  تکرـش  تهج  دـنیآ  نوریب  بلاط  یبا  بعـش  زا  ات  دـندادیم  هزاجا  ناـشدوخ  هب  دیـسریم  جـح  مسوم 
رد دنتفاییم و  روضح  ینم  رد  و  دندومنیم ، هدافتسا  تصرف  زا  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  ندرک ، ینابرق  تهج  ینم  دندمآیم 

ربمغیپ دندومن . رارقرب  طابترا  دندوب  هدمآ  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  هک  هنیدم  بارعا  زا  رفن  تفه  اب  هّکم ، ياههوک  زا  دوب  ياهّرد  هک  هبقع 
قافتا نایرج  نیمه  ًانیع  مه  دعب  لاس  رد  دندرک و  ادیپ  مالسا  هب  شیارگ  مه  اهنآ  دناوخارف ، مالسا  هب  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا 
ربمغیپ اب  دیسر و  رفن  داتفه  هب  ناشدادعت  موس  لاس  دندومن و  تعیب  مالسا  ربمغیپ  اب  دندمآ  هّکم  هب  دش ، ربارب  ود  ّتیعمج  دعب  لاس  داتفا و 

فرط زا  غّلبم  ناونع  هب  رفن  کی  دـندرک  تساوخرد  نینچمه  دور ، هنیدـم  هب  ات  دـندرک  توعد  ربمغیپ  زا  دـندرک و  تعیب  هبقع  رد  مالـسا 
اب مه  وا  هنیدم و  لها  غیلبت  يارب  دنداتـسرف  ار  یمان  بعـصم  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دیامن ، داشرا  ار  مدرم  ات  دورب  هنیدم  هب  ربمغیپ 
ار هیضق  نیا  دوب  جح  مسارم  ماجنا  تکرب  هب  هنیدم  رد  مالـسا  هفطن  داقعنا  دینک  هظحالم  درکیم ، مالـسا  هب  توعد  ار  مدرم  نآرق  توالت 

بالقنا دیلک  دنتسنادیم  نوچ  دننک ، حتف  ار  هّکم  ات  دندوب  نیا  ددص  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  دیشاب . هتشاد  ناتکرابم  نهذ  رد 
نآرق مینادرگیم ؛ رب  هّکم  هب  ار  وت  ام  هک  دوب  هداد  هدعو  ربمغیپ  هب  مه  دنوادخ  دیـشک و  لوط  لاس  هد  تسا  هّکم  حتف  يهلئـسم  یمالـسا ،

یلصمالسا ربمغیپ  ترجه  زا  مهد  لاس  ( 15 «) ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يذَّلا  َّنِإ  : » دراد یلامجا  هراـشا  بلطم  نیا  هب  میرک 
يهتساوخ نوچ  دیایب  یسک  غامد  زا  نوخ  هکنیا  نودب  دندومن ، حتف  ار  هّکم  دندش و  هّکم  یهار  نیملـسم  زا  رفن  رازه  هد  اب  هلآو  هیلع  هللا 

هّکم مدرم  یلو  دـنامب ) دـندش  هّکم  دراو  ات  دـندمآ  ربمغیپ  ییاهيزاس  هنیمز  هچ  اب  لاح   ) دوش ظفح  یهلا  مرح  ّتینما  هک  دوب  نیا  ربمغیپ 
یف َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَر  َو  ُْحتَْفلا 1ء  َو  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ  : » دش لزان  تایآ  نیا  هکنیا  ات  دندش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  میلـست  اج  کی 

شیارگ ینیبیم  و  دیسر ، ارف  يزوریپ  ادخ و  يرای  هکیماگنه  ( » 16  «) ًاباََّوت 3ء َناک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْسا  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ًاجاْوفَأ 2ء  ِهَّللا  ِنید 
هبوت وا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  نک و  دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ  دنوشیم ، ادـخ  نید  دراو  یهورگ  هکلب  دوبن  کت  کت  رگید  مدرم 

هک دوشیم  نیا  زاس  هنیمز  یهلا  میظع  هاگیاپ  نیا  دوشب  حتف  هّکم  هک  دریگیم  قنور  مالسا  یتقو  نآ  دییامرف  هظحالم  رگا  زاب  تسا » ریذپ 
فارطا مدرم  دنیامن . دـهع  دـیدجت  مالـسا  اب  مدرم  ات  دوشیم  لیکـشت  یهلا  میظع  يهرگنک  لاس  ره  دریگب و  لکـش  قنور و  بالقنا  نیا 

دندرکیم و غیلبت  ناهج  فانکا  فارطا و  رد  دنتفریم  دنتخومآیم و  ار  یمالـسا  لئاسم  يرادقم  دندمآیم  جح  مسوم  رد  لاس  ره  هّکم 
نیا دریگب  ماجنا  جح  مسوم  رد  دیاب  قیمع  یلیخ  یلیخ  ینید  ياههمانرب  ّمهم و  ياهراک  هک  میراد  مه  روتـسد  تسا . یبیجع  هاگیاپ  ًاعقاو 
هناخ ترایز  يارب  فانکا  فارطا و  برعلا و  ةریزج  ياـج  همه  زا  هک  تفرگ ، ماـجنا  جـح  مسارم  ماـیا  رد  مه  مُخ  ریدـغ  ناـیرج  هک  دوب 

مالعا جح  مسارم  تکرب  هب  دننک و  بوسنم  تماما  هب  ار  مالسلا  هیلعیلع  دندش  روبجم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  دندوب  هدمآ  ادخ 
فاـنکا فارطا و  هب  ار  ریدـغ  ماـیپ  دـندوب  هدـمآ  تراـیز  هب  مدرم  اـجک  ره  زا  تقو  نآ  تـفرگ  ماـجنا  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  تیـالو 

هنوگ نیمه  مه  نـآلا  ( 17 «) نیِّدِلل ًادِییْـشَت  َّجَْحلا  َو  : » دـیامرفیم مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  تسین  تهج  یب  دـندرک  رـشتنم  دـندناسر و 
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هب مدرم  دننیبیم  هکینامز  دنکیم . داجیا  ایند  رد  هک  یجوم  تسا و  جـح  میظع  يهرگنک  تکرب  هب  تساپرـس  مالـسا  مینیبیم  رگا  تسا 
رب ناـشیاههئطوت  زا  تـسد  یمک  دـننیبیم  ار  مدرم  يهقـالع  یتـقو  دـننکیم ، فاوـط  ادـخ و  هناـخ  فارطا  دـنیآیم  دـندنمقالع  مالــسا 

، فارطا زا  هک  دندید  ار  بیرغ  بیجع و  تیعمج  نآ  اهیئاکیرمآ  هکینامز  قارع  رد  لاسما  نیعبرا  نایرج  رد  هک  روطنیمه  دـنرادیم ؛
یحور تسکـش  دـندرک ، ار  ناشدوخ  راک  باسح  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تراـیز  يارب  دـنیآیم  ناـجیه  روش و  نآ  اـب  هداـیپ  هراوس و 

اب دـنیآیم  ملاع  فارطا  زا  ناجیه  نیا  اب  ایند  مدرم  دـننیبیم  هکیتقو  تسا  نیا  شرثا  اـهتیعمج  نیا  يرآ  دـندرک . لـمحت  ار  ناـشدوخ 
قـشع دـننکیم و  فاوـط  دـنیآیم و  هقطنم  نیا  هب  هعماـج  تاـقبط  يهمه  لـیلذ  زیزع و  ینغ ، ریقف و  ناوـج ، ریپ و  فـلتخم ، ياههلیـسو 

ترـضح یتح  تسا ؛ هدوب  جح  مسارم  مالـسا  رـشن  لماع  دـنریگب . میمـصت  اهناملـسم  هیلع  دـنناوتیمن  یتحار  هب  اهنیا  رگید  دـنزرویم 
ریجا ار  رگ  هحوـن  ناـنز  دـننک ، رـشتنم  ملاـع  يهمه  هب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  بـالقنا  لـئاسم  دنتـساوخیم  هک  مالـسلا  هیلعقداـص 

ات دندرکیم  ار  راک  نیا  دینک » يرادازع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يارب  دینیشب  ینم  رد  دیئایب  جح  مسوم  رد  امش  : » دندومرفیم دندرکیم و 
ویدار و رگا  یتح  دتفیب  قافتا  جح  مسوم  رد  رگا  هثداح  کی  دسرب . ایند  مامت  هب  اهیجاح  تکرب  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  بالقنا  مایپ 
هک تسا  نیا  دنوشیم . ربخ  اب  نیملسم ، تالکشم  زا  ایند  مدرم  دسریم و  ایند  مامت  هب  لجعلا  برض  روط  هب  ربخ  نیا  دشابن  مه  نویزیولت 

رتمهم داعبا  همه  زا  دُعب  نیا  و  دندرک ، یصاخ  هیکت  دُعب  نیا  يور  ترضح  یلو  دراد  یناوارف  عفانم  جح  هچ  رگ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
دنتساوخیم هکیناسک  اذل  دوشیم ؛ نیمـضت  جح ، مارحلادجـسم و  و  هّکم ، تکرب  هب  نید  ءاقب  ینعی  تسا . نید  دّییـشت  هک  تسا  رتالاب  و 

يرگید نوگانوگ  ياهتروص  هب  ام  نامز  رد  تروص و  کی  نامز  نآ  رد  یهتنم  دـندادیم . رارق  فدـه  ار  هبعک  دـنربب  نیب  زا  ار  مالـسا 
نیا اب  نآلا  هدش ، ضوع  ناشیاههبرح  رگید  زورما  یلو  دوب  هبعک  ندرک  بارخ  میمـصت  اب  نامز  نآ  دـنزادنایم ، هلـصاف  نید  مدرم و  نیب 

دینیبیم امـش  و  دـننکیم ؛ ءاقلا  مدرم  نیب  ار  یتاهبـش  یطابترا ، لئاسو  رگید  هراوهام و  تنرتنیا و  قیرط  زا  یعمج  ياههناسر  تالیکـشت 
، منک ضرع  مه  ار  بلطم  نیا  هّتبلا  و  دریگیم . رارق  تائاقلا  نیا  ریثأت  تحت  عیشت  مالسا و  زا  ندز  مد  لاس  داتشه  زا  سپ  درمریپ  کی  هک 

دننک دوبان  ار  مالـسا  دنتـساوخیم  هک  ییاهنآ  نآلا  ات  مالـسا  داقعنا  نامز  زا  ماّیالا و  میدـق  زا  دراد ، یگزاـت  تاهبـش  نیا  دـیکن  رکف  هک 
ءاقلا هبـش  مئاد  دـندومنیم ، مادـقا  یگنهرف  قیرط  زا  دـنروایب  رد  وناز  هب  ار  مالـسا  تردـق  رب  ءاکتا  اب  ات  دیـسریمن  ناشروز  هک  ییاـجنآ 

هیلع هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  رب  هک  نامز  نامه  رد  دینیبب  دیناوخب و  ار  ناقرف  هروس  امش  دننک ، دنُک  ار  مالـسا  يهبرح  هکيروطب  دندرکیم 
ءاقلا ناشیارب  هبش  کی  هکيدرجم  هب  دندوب  هاگآ  هک  یمدرم  ندرک ، اقلا  هبش  ییوج و  هناهب  هب  دندمآ  هدع  کی  دشیم ، لزان  نآرق  هلآو 

ادخ ای  لاح  ات  دنتفگیم . ار  ناشباوج  مه  ترـضح  دندومنیم ، حرطم  ار  لاؤس  ربمغیپ  تمدخ  دندمآیم  دمآیم ، شیپ  لاؤس  دـشیم و 
دوجوم نآلا  ناراوگرزب  نیا  تاجاجتحا  هک  مالسلا ، مهیلعهمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوخ  ای  هدوب  اهنیا  يوگباوج  ینآرق  تایآ  اب 
بتاکم اب  نوگانوگ ، لئابق  اب  دندرک  ربمغیپ  هک  ییاهثحب  هرس  سدقیسربط  موحرم  زا  تسا  دوجوم  یباتک  رـضاح  لاح  رد  ینعی  تسا .

دینک و روصت  داریا  امش  هک  هچنآ  دشاب  هتشادن  باوج  هک  دوشیم  دراو  مالسا  هب  يداریا  دینکن  رکف  تسا ؛ دوجوم  اهنیا  يهمه  فلتخم 
مینزب فرح  هک  ناشمادک  ره  اب  ار  هلطاب  بتاکم  ناوریپ  نآلا  تسا . هدش  هداد  شیاهباوج  هدش و  ینیب  شیپ  ًالبق  اهنیا  دیایب ، ناتنهذ  هب 
یـسک رگا  میتفرگیم ، دای  اهناملـسم  ام  شاک  يا  و  دـینک ؛ ثحب  وا  اب  میراد  ام  هک  ییاُّلم  دزن  میورب  مرادـن ، ثحب  هزاجا  نم  دـنیوگیم 

ار تاهبـش  نیا  باوج  دناوتب  دشاب و  هاگآ  هک  یملاع  دزن  میدربیم  میتفرگیم  ار  شتـسد  دـنک ، اقلا  هبـش  دـنک و  ثحب  ام  اب  تساوخیم 
اب اهنیا  تسین  مه  ياهزات  زیچ  تسا و  يرارکت  نوچ  یقطنم ، هدش و  باسح  ياهباوج  مه  نآ  دراد و  باوج  تاهبـش  نیا  مامت  دهدب .

ردقنیا دندروآ ، نم  يارب  ار  دـندوب  هدرک  عمج  تنرتنیا  رد  هک  ار  یتالاؤس  زا  يرادـقم  کی  دـننکیم . لزلزتم  ار  مدرم  ندرک ، ءاقلا  هبش 
نیا نم  دننکیم . ضوع  ار  مدرم  يرکف  ریسم  هداس  رس و  ياهزیچ  کی  اب  تقو  نآ  درادن ، باسح  دّح و  هک  تسا  راد  هدنخ  کحـضم و 

دیـسرپب و ار  ناتلاؤس  نید  ملع و  لها  مدآ  زا  دـیراذگن و  ناـتدوخ  شیپ  دـمآ  شیپ  ناـتیارب  یلاؤس  تقو  ره  منکیم ، امـش  هب  ار  هیـصوت 
، دننکیم جرخ  لوپ  ردـقنآ  دـنراد و  شالت  یلیخ  دنتـسه ، قفوم  ناشدوخ  راک  رد  اهنآ  دوشن . لزلزتم  ناتدـئاقع  ات  دـیریگب  ار  ناتباوج 
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مدرم نیا  زا  ار  نید  رادقم  کی  نیا  ات  درادـن  باسح  دّـح و  هک  دـننکیم ، ینارنخـس  دنـسیونیم  هلاقم  دـنهدیم ، ماجنا  تاغیلبت  ردـقنآ 
ار ناشراکفا  هک  دننکب  یـشکراب  مدرم  زا  دـنناوتیم  یتقو  دـنوش ، راوس  ناشتـشپ  رب  دـنناوتیمن  اهنآ  دـنراد  نید  مدرم  ات  نوچ  دـنریگب ،
ات تسا  هدرک  بجاو  ار  جـح  ادـخ  دـنیامرفیم : مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  دوـب . بقارم  دـیاب  یلیخ  هک  تـسا  نـیا  مروـظنم  دـنهد ، رییغت 

دـننک و حرطم  ار  ناشتالاؤس  دـنیوگب و  ار  ناشتالکـشم  مدرم  اجنآ  رد  و  دـنیایب ، مارحلا  هَّللا  تیب  ترایز  يارب  ایند  فارطا  زا  اهناملـسم 
تایئزج دراو  میهاوخیمن  الاح  دریگیم . ماجنا  جح  مسوم  رد  نید  تیوقت  يارب  اههمانرب  نیا  دنناسرب ؛ ایند  مدرم  شوگ  هب  ار  مالسا  مایپ 

« هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  . » میدش در  میتفگ و  ًالامجا  یلو  دراد ، یّلصفم  یلیخ  ثحب  نوچ  موشب  جح  يهفسلف  تاعورف  و 

اه یقرواپ 

يارب هک  ياهناـخ  نیتسخن  : » نارمع 96 لآ  ءاسنلا 2 ) ةدیـس  اهتبطخ  ۀـبطخ  هیف  درون  لصف  یـسلجم ج29 ص223  همالع  راونألاراحب ، ( 1
ُهَّللا َلَعَج   » هدئام 97 ( 3 تسا » ناـیناهج  تیادـه  يهیاـم  و  تکرب ، رپ  هک  ؛ تسا هّکم  نیمزرـس  رد  هک  تـسا  ناـمه  دـش ، هداد  رارق  مدرم 
َهَّللا َّنَأ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َِکلذ  َِدئالَْقلا  َو  َيْدَْهلا  َو  َمارَْحلا  َرْهَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًاماِیق  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَـبْعَْکلا 

َلیعامْـسِإ َو  َمیهاْربِإ  یلِإ  انْدِهَع  َو  یلَـصُم  َمیهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو  ًاْنمَأ  َو  ِساَّنِلل  ًَۀباثَم  َْتیَْبلا  اَْنلَعَج  ْذِإ  َو   » هرقب 125 ( 4 ٌمیلَع » ٍءْیَش  ِّلُِکب 
يهناخ ترایز  هک  تسا  مدرم  رب  ادخ  يارب  و  : » نارمع 97 لآ  نارمع 96 6 ) لآ  ( 5 ِدوُجُّسلا » ِعَّکُّرلا  َو  َنیفِکاْعلا  َو  َنیِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ارِّهَط  ْنَأ 

اقِفَط َو  اـمُُهتآْوَس  اـمَُهل  ْتَدـَب  َةَرَجَّشلا  اَـقاذ  اَّمَلَف  ٍروُرُِغب  امُهَّالَدَـف   » فارعا 22 ( 7 دـنراد » نآ  يوـس  هب  نتفر  ییاـناوت  هک  اـهنآ  دـننک ، وا 
فارعا 26 ( 8 ٌنیبُم » ٌّوُدَع  امَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  امَُکل  ُْلقَأ  َو  ِةَرَجَّشلا  اَمُْکِلت  ْنَع  امُکَْهنَأ  َْمل  َأ  امُهُّبَر  امُهادان  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی 

ماعنا ینیلک ج4 ص249 11 ) موحرم  یفاک ، ( 10 نک »؛ جح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  و  : » جح 27 ( 9 تسا »! رتهب  يراگزهرپ  سابل  اّما  »
دزن ناشزامن  : » لافنا 35 لیف 5 14 ) ءاسنلا 13 ) ةدیـس  اهتبطخ  ۀـبطخ  هیف  درون  لصف  یـسلجم ج29 ص223  همالع  راونألاراحب ، ( 12 57
زاب تهاـگیاجب  ار  وت  درک  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  سکنآ  : » صصق 85 ( 15 دوبن »؛ ندز  فک  ندیـشک و  توس  زج  يزیچ  ادخ ، يهناخ 

یسلجم ج29 ص223 همالع  راونألاراحب ، رصن 17 ) يهروس  ( 16 دنادرگیم »!
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