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( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  10یغورف 

باتک 10تاصخشم 

ام 10نخس 

11راتفگشیپ

مق رهش  ناشخرد  ياه  هنیشیپ  لّوا :  11شخب 

مق رهش  یخیرات  11هنیشیپ 

مق هب  يرعشا  نادناخ  12ترجه 

مق رهش  یسایس  یگنهرف ،  13هنیشیپ 

نارگمتس اب  مق  مدرم  ناما  یب  14هزرابم 

یسایس یگنهرف ،  14بالقنا 

مق رهش  یبهذم  ناشخرد  15هنیشیپ 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  یناگدنز  زا  یلامجا  مود :  18شخب 

18هراشا

؟  تسیک مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم 19همطاف 

ترجه ات  تدالو  19زا 

سّدقم رهش  هب  سّدقم  19رفس 

ناگراتس رهش  رد  باتهم  19بورغ 

نفد 20مسارم 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  بقانم  لئاضف و  موس :  20شخب 

20هراشا

یگداوناخ 20تفارش 

ترضح نآ  21تدابع 
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( مالسلا مهیلع   ) تیبلها هثِّدحم  21هملاع و 

تسا هموصعم  21وا 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها 22همیرک 

ترضح نآ  تعافش  22ماقم 

ترضح ترایز  23تلیضف 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  زا  یتایاور  مراهچ :  23شخب 

23هراشا

تلزنم ریدغ و  24ثیدح 

( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  یتسود  24ثیدح 

ترضح نآ  نایعیش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تلزنم  25ماقم و 

راربا راید  25مق 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  تامارک  مجنپ :  25شخب 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  25تامارک 

( هللا همحر   ) یکارا یمظعلا  هللا  ۀیآ  زا  لقن  هب  26یتامارک 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  توربج  27لالج و 

شدقرم راّوز  هب  ترضح  27تیانع 

ردارب رئاز  هب  ترضح  27تیانع 

یناوجخن ناوج  هبلط  28يافش 

یهلا ضیف  28عبنم 

ینارصن درم  29يافش 

جولفم 29يافش 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  يرادازع  زا  ریدقت  درداپ و  29يافش 

نیرئاز هب  تیانع  هدشمگ و  30تاجن 

نونج هب  30يالتبم 
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مشچ 30فعض 

لال 31رتخد 

لِس هب  31التبم 

یگدنز رد  شیاشگ  نید و  31ءادا 

مرح ماّدخ  زا  یکی  32يافش 

هلاس هد  رتخد  مشچ  32يافش 

ینامهیم جراخم  32ياطع 

دتسرف یم  رهاوخ  مرح  هب  ار  ضیرم  مالسلا ) هیلع   ) اضر 33ترضح 

یهلا تمحر  33لوزن 

تمحر 33میسن 

شخبافش 34تبرش 

نارعاش رعش  رد  ( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  مشش :  35شخب 

35هراشا

( « مالسلا امهیلع   ) هموصعم همطاف  ارهز و  همطاف  نیرّین «  35نیرون 

(1) دیشروخ 35تخد 

(1) یناث 35همطاف 

(1) ّقح 36هبیبح 

(1) ءاهبرپ 36ّرد 

(1 () مالسلا اهیلع   ) یمطاف لامک  36لامج و 

(1) لوسر 37هناحیر 

(1) یمطاف عیفر  37هاگراب 

(1) نامیا 38حور 

(1) داعملا موی  38عفاش 

(1) یسوم 38هعضب 
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(1) یمطاف نشلگ  38ِلگ 

(1) ادخ 39میرح 

(1) مق 39نیگن 

(1) اهتنا یب  39فطل 

هسّدقم هناتسآ  يرنه  يرامعم ،  تالّوحت  ریس  متفه :  40شخب 

40هراشا

( مالسلا اهیلع   ) یمطاف هاگراب  هکّربتم  نکاما  زا  41یئامنرود 

رّهطم مرح  دبنگ   ( 1 ) 41

ترضح رّهطم  دقرم   ( 2 ) 41

رّهطم مرح  ياه  ناویا   ( 3 ) 42

قیتع نحص  ياه  هرانم   ( 4 ) 42

هنیآ ناویا  ياه  هرانم   ( 5 ) 43

رّهطم مرح  دجاسم   ( 6 ) 43

رس الاب  43دجسم 

ییابطابط 43دجسم 

مظعا 44دجسم 

دجسم سیسأت  44هزیگنا 

سیسأت 45خیرات 

45تالکشم

دجسم ینامتخاس  45تاصخشم 

هسّدقم هناتسآ  طسوت  مظعا  دجسم  زا  هنیهب  45هدافتسا 

رّهطم مرح  ياه  نحص   ( 7 ) 46

 « یکباتا ون «  46نحص 

 « میدق قیتع «  46نحص 
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دنس اب  همانترایز  47نتم 

همانترایز 48همجرت 

اهتشون 49یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  49هرابرد 

زا 52تسرهف هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترضح  همانیگدنز  رثوک : زا  یغورف 

باتک تاصخشم 

سایلا فلوم  هموصعم ع /  همطاف  ترـضح  همانیگدـنز  رثوک : زا  یغورف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  سایلا 1341 - یگیبدمحم  هسانـشرس : 
964-6401-28- لایر :  40000 کباش :  یگنر .   ) روصم ص   [ 154 يرهاظ  :  تاصخشم  رئاز 1379 . مق  رشن :  تاصخشم  یگیبدمحم 
یگنهرف 1374. روـما  مق  هسدـقم  هناتـسآ  رئاز : یلبق  پاـچ  تشادداـی :  متـشه ) پاـچ   ) لاـیر  10000( مـتفه ؛  پاـچ   ) لاـیر  9000 7 ؛ 

تنب هموصعم س  عوـضوم :  [. 154  - 153  ] همانباتک ص تشادداـی :  . 1386 متـشه : پاچ  تشاددای :  . 1385 متفه : پاچ  تشادداـی : 
مق عوضوم :  رعش  201؟ق --  183 - ؟ مظاکیسوم ع ،) تنب  هموصعم س  عوضوم :  همانتشذگرس  201؟ق --  183 - ؟ مظاکیسوم ع ،)
م5939-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/976 ییوید :  يدنب  هدر  BP52/6/م6ف4 1379  هرگنک :  يدنب  هدر  اههاگترایز  ناتسا --  )

ام نخس 

هب هجوت  اب  ینید و  رظنم  زا  یلو  دـنرادن ; رگیدـکی  رب  يزایتما  چـیه  یناکم  ینامز و  تهج  زا  اه  ناکم  اه و  نامز  یفـسلف  رظن  زا  هچ  رگ 
یناکم ینامز و  ءازجا  رگید  هب  تبـسن  دـنرادروخرب و  يا  هژیو  تناکم  تسادـق و  زا  اهناکم  اـهنامز و  زا  یخرب  یهلا ، ياـه  شزرا  ریثأـت 

زورب نیا  هدوـب و  میرک  نآرق  لوزن  تکرب  هب  شندوـب  كراـبم  بش  تداـبع و  هاـم  رازه  زا  ردـق  بش  يرترب  هـک  دـنراد : یـصاخ  زاـیتما 
رب رون  تایآ  نیزاغآ  لوزن  اب  هچنانچ  تسا . هتخاس  هللا » مایا   » ار اهزور  زا  یخرب  هک  تسا  یهلا  ياه  هناشن  روهظ  ینامـسآ و  ياهدادـخر 

لامج و هاگیلجت  رونلا و  لبج  ارح ، هوک  یحو ، هتـشرف  طسوت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) يدـمحم تلاـسر  غـالبا  يوبن و  كاـپ  ناـج 
برثی رهـش  هب  شترـضح  ترجه  تفای و  هرابود  یتمظع  هوکـش و  تمحر  ربمایپ  روضح  اب  همظعم  هبعک  هکم و  رهـش  دش و  یبوبر  لالج 

ادهشلادیس ترـضح  یهللاراث  تراهط  تسادق و  اونین و  نیمزرـس  رد  ینیـسح  شخبتایح  نینوخ و  مایق  نیا  و  تخاس . یبنلا  هنیدم  ار  نآ 
، تیبلها رون  رسارس  سوماق  رد  مق  رهش  زا  رگا  و  دومن . اطع  یتشهب  رطع  یشرع و  تنیط  ار  شتبرت  داد و  يرترب  هبعک  رب  ار  البرک  هک  دوب 

كاخ تیبلها و  ینارون  فراـعم  گـنهرف و  رـشن  زکرم  سدـقم  راـید  نیا  هراومه  هک ، تسا  تهج  نآ  هب  هدـش  داـی  یگرزب  تمظع و  هب 
ینید فراعم  ثیدح و  هقف و  ناگنازرف  يامیس  اب  شگنهرف  عیفر  نامـسآ  هدوب و  شناد  ملع و  رادمان  گرزب و  لاجر  تیبرت  دهم  شکاپ 
لوسر لآ  هب  شیوجادـخ  ناـمدرم  یگتخاـبلد  موصعم و  ناـماما  راـبخا  ثیداـحا و  وترپ  رد  ار  یمق  مق و  ماـن  شـشخرد  تسا . هدـنزورف 

رد تیالو  نامـسآ  همجن  نآ  رابمغ  بورغ  لوزن و  لالجا  تیبلها و  همیرک  ترجه  تاـکرب  زا  زج  دوبن  همه  نیا  اـما  درک . دـیاب  وجتـسج 
هطقن ناحلاص و  دـبعم  أجلم و  نایـشرع و  فاطم  شفیرـش  نفدـم  نیرب و  تشهب  زا  يا  هولج  شعیفر  هاگراب  هک  وا  تماما ; ناقـشاع  راید 

ترضح فافع  نامسآ  يرد  بکوک  نیا  هوکش  تیونعم و  نارک  یب  هدهاشم  مق و  رهش  صاخ  تیعقوم  هب  هجوت  تسا . نارواب  نید  دیما 
ناوج لسن  هژیو  هب  تمـصع  نادـناخ  ناگتخابلد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ملق  لضف و  نابحاص  یخرب  هک  دوب  مالـسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف 

رثا تسا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنیامن . هیارا  ینید  هعماج  هب  هطبار  نیا  رد  ار  يدنمـشزرا  راثآ  هتخاـس و  انـشآ  تمظع  نآ  زا  يا  هشوگ  اـب  ار 
هنیـشیپ هدنریگرب  رد  هک  رثوک » زا  یغورف   » ناونع تحت  یقداص )  ) یگیب دمحم  سایلا  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  بانج  ردـقنارگ 
يرگید عونتم  بلاطم  و  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  ياه  تمارک  لیاضف و  یناگدنز و  زا  يا  هولج  مق و  رهش  ناشخرد  ياه 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماـما  ماـن  هب  هک  یلاـس  رد  میرکاـش ،  ار  يادـخ  تیبلها  هیرک  هسّدـقم  هناتـسآ  یگنهرف  ناـمداخ  اـم  دـشاب .  یم 
هسدقم هناتسآ  مظعم  تیلوت  تدعاسم  زا  نایاپ  رد  تشاد .  ینازرا  ام  هب  ار  رثا  نیا  رـشن  پاچ و  دیدجت  قیفوت  هدش ،  يراذگمان  مالـسلا )

هک نآ  دـیما  مییامن ; یم  رکـشت  مهم  نیا  ققحت  تهج  رد  ییازریم  هیقف  ياقآ  بانج  ناشیا  مرتحم  نواـعم  يدوعـسم و  هللا  ۀـیآ  ترـضح 
نمحرلا هللا  مـسب   7 هحفص  6 هحفـص دـشاب . ناـشهار  قیفر  ینید  هعماـج  هب  رتـشیب  یگنهرف  تامدـخ  هیارا  تهج  رد  یهلا  قـیفوت  هراوـمه 
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میحرلا

راتفگشیپ

تاعالطا رب  هدوب و  دنمـشزرا  دوخ  ياج  هب  هچ  رگ  نیمزرـس  ره  یعامتجا  یـسایس ،  یخیرات ،  هنیـشیپ  ییایفارغج و  تیعقوم  اـب  ییانـشآ 
يراذگ هیاپ  رد  ناماس ،  نآ  ناگتخیهرف  ناگبخن و  یساسا  شقن  رطاخ  هب  اه  نیمزرس  زا  یضعب  تخانش  یلو  دیازفا ;  یم  ناسنا  یمومع 

رادروخرب یفعاضم  تیمها  شزرا و  زا  نآ ،  ناشخرد  قباوس  یمالـسا و  دـیاقع  میکحت  ینید و  شخبتایح  فراعم  گـنهرف و  جـیورت  و 
رـشن زکارم  نیرتگرزب  زا  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  هک  یـسّدقم  راـید  دـشاب ;  یم  مق  رهـش  زاـتمم ،  ياـه  نیمزرـس  نیا  زا  یکی  هک  تسا . 

( مالـسلا مهیلع  ) تیبلها ینغ  گنهرف  رهاظم  رگایحا  شثیدـح  هقف و  بتکم  ناـگتفای  تیبرت  هدـمآ و  رامـش  هب  هعیـش  شخبتاـیح  فراـعم 
ربارب رد  یمدرم  هنابلط  قح  ياهمایق  يربهر  یـسایس و  یگنهرف ،  یملع ،  ياـه  تضهن  يراد  هیـالط  نآ  يوج  ادـخ  ناـمدرم  دـندوب ; و 
نابات يدیـشروخ  ناـنوچ  خـیرات  لوط  رد  مق  دندیـشخب و  تینیع  ار  ماـیق  مق ،  لـها  ناسنیدـب  دنتـشاد .  هدـهع  هب  ار  هشیپ  متـس  ناـمکاح 

تعاجـش يرادـیاپ و  تسادـق و  اب  فدارم  ایند  رد  مق  مان  دروآرد و  تکرح  هب  ار  ناملـسم  ناـهاوخیدازآ  نآ  كرحت  رون و  دیـشخرد و 
هناشاک تیالو و  نما  میرح  ناونعب  ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم ناربهر  رون  رـسارس  سوماق  رد  مق  میظع ،  هاگیاج  نیمه  رطاخ  هب  و  دـیدرگ . 
ناروای تیب و  لها  نیتسار  ناوریپ  شرواب  ادخ  نامدرم  دـش ; و  یفرعم  تلاسر  نادـناخ  فراعم  مولع و  ناشوج  همـشچرس  دـمحم و  لآ 

هک تفای  ینوزف  هاگنآ  سدـقم ،  راید  نیا  تمظع  هوکـش و  و  دـندش .  هتخانـش  شترـضح  یناهج  تموکح  نازاـس  هنیمز  تما و  يدـهم 
» ـ  اهیلع هللا  مالـس  هموصعم ـ  همطاف  ترـضح  لوتب «  لآ  لـیاضف  هراـصع  لوسر و  لآ  راـگدای  گرزب  یتوکلم  هاـگراب  شکاـپ ،  كاـخ 

لـالجاب دومن ; و  ریـسفت  ار  نآ  ندوـب  تیب  لـها  مرح  نیمزرـس ،  نیا  رد  شترـضح  زوسناـج  تلحر  هنوـگ و  بنیز  ترجه  دـیدرگ ; و 
تیالو میظع  هاگیاپ  نیا  مق ،  ماجنارـس  8 و  هحفـص دادرارق . ( مالـسلا مهیلع  ) يده هّمئا  كانبات  راونا  هاگیلجت  ار  مق  دوخ ، یمطاف  لامجو 

( هرس سدق  ) ینیمخ ماما  ترضح  هنازرف «  میکح و  ياوشیپ  يربهر  هب  ریظن ،  یب  یبالقنا  هاگتساخ  هک  دوب  يرفعج  تهاقف  هزوح  يولع و 
ناهج يارقلا  ما  زکرم  ار  مق  رهش  یتیگ و  رسارس  نافعـضتسم  دیما  هطقن  ار  نیمز  ناریا  نآ  زا  هدمآراب  هب  یمالـسا  تموکح  هک  دیدرگ  « 

 ، همه نیا  دنک  یم  یط  ار  دوخ  یقرت  یلاعت و  هار  هّلظ  ماد  يا  هنماخ  هللا  ۀیآ  ترضح  يربهر  هب  زورما  هک  ییهلا  تموکح  دادرارق . مالسا 
گرزب یتیصخش  فلتخم  داعبا  زا  ریگارف  یهاگآ  تفرعم و  كاپ و  راید  نیا  ناشخرد  هنیشیپ  زا  هبناج  همه  قیمع و  یتخانـش  رب  ار  ناسنا 

هیارا تهج  رد  دـهعتم ،  ناگدنـسیون  ملق و  لها  کش  نودـب  هک  دراد  یماو  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترـضح  مالـسا  ملاع  يوناـب 
ملق نابحاص  زا  یخرب  طسوت  يدنمـشزرا ،  راثآ  هطبار  نیا  رد  نونکات  هچنانچ  دنراد ;  هدهع  هب  میظع  یتلاسر  هعماج ،  هب  یتخانـش  نینچ 

یغورف ناونع «  اب  ار  رثا  نیا  میدومن و  يروآدرگ  شخب  رد 9  ار  ردقنارگ  راثآ  نیا  زا  يا  هراصع  ناوت  ّدح  رد  مه  ام  تسا  هدش  هتشاگن 
دتفا لوبق  دروم  هک  دیما  نآ  هب  مییامن  یم  ادها  نارود  بنیز  نآ  دنلب  حور  هب  هدوبن  ترـضح  نآ  تیانع  لصاح  زج  يزیچ  هک  رثوک »  زا 

صقن و زا  یلاخ  هدنراگن ،  رثا  نیلوا  ناونع  هب  رـضاح  هعومجم  هک  اجنآ  زا  و  دشاب .  نامه  ار  نیهر  راوگرزب  نآ  مرک  فطل و  هراومه  و 
9 هحفص یقداص »  یگیب «  دمحم  سایلا  هللااب  ّالا  یقیفوت  ام  و  مییاریذپ .  لد  ناج و  اب  ار  نازیزع  همه  یحالصا  رظن  تسین  داریا 

مق رهش  ناشخرد  ياه  هنیشیپ  لّوا :  شخب 

مق رهش  یخیرات  هنیشیپ 

 » رکذ لیبق  زا  دـنا  هدومن  لالدتـسا  مه  ینئارق  دـهاوش و  هب  دـنا و  هتـسناد  یناتـساب  دالب  زا  ار  نآ  هدوب و  مق  رهـش  تمدـق  هب  لئاق  یـضعب 
ق و لاس 23ه . ـ ثداوح  نایب  نمض  یـسودرف  همانهاش  رد  مق  مان  ندمآ  تسا و  نایناساس  رـصع  هب  طوبرم  هک  یباتک  رد  یمق »  نارفعز 
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هک نیا  يارب  دـنک  یمن  تباث  ار  اعّدـم  نئارق  دـهاوش و  نیا  یلو  تسا .  هدـش  هداهن  انب  يدادـشیپ »  ثرومهت  تسد «  هب  هواس  مق و  هکنیا 
يرهـش نینچ  تخاس  تسا و  هدوبن  دـعاسم  اج  نآ  رد  يرهـش  يانب  يارب  ناـیناساس  رـصع  رد  مق  نیمزرـس  یعیبط  ییاـیفارغج و  ّتیعقوم 

رد هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  همانهاش  رد  مق  مان  رکذ  و  درادـن .  یخیرات  شزرا  چـیه  هک  تسا  یناتـساب  ياه  هناسفا  زا  ثرومهت  تسدـب 
نامز فورعم  یماسا  هب  ار  تاـحوتف  ّلـحم  ماـن  دوخ  راعـشا  رد  یـسودرف  هکنیا  يارب  هدوب  ماـن  نیمه  هب  نیمزرـس  نآ  مه  ق  لاس 23ه . ـ

نیمزرس زا  نیملـسم  هفیلخ  هب  ناریا  تاحوتف  شرازگ  یخیرات و  دانـسا  رد  تاحوتف و  دوخ  نامز  یماسا  هب  هن  تسا  هدرک  یفّرعم  شدوخ 
روهظون ياهرهش  زا  سّدقم  دهشم  البرک و  فجن و  رهش  دننام  مه ،  مق  رهش  نیا  ربانب   11 هحفص دنا .  هدرب  مان  ةرمیث )  قش  ناونع (  هب  مق 

(1  .) درک وجتسج  یسایس  یبهذم ،  تاهج  رد  دیاب  ار  نآ  تّیدوجوم  تابجوم  هک  تسا  یمالسا 

مق هب  يرعشا  نادناخ  ترجه 

ياهراصح نتـسویپ  اه و  هناخ  نتخاس  نآ و  رد  تنوکـس  نیمزرـس و  نیا  هب  ( 2) يرعـشا بارعا  دورو  اب  هک  تسا  یمالـسا  ياهانب  زا  مق 
بارعا ترجاهم  صوصخ  رد  تسا  مزال  اج  نیا  رد  دـش .  هداـهن  نآ  رب  مق  ماـن  تفاـی و  ّتیدوجوم  ق(3 ) لاـس 83ه . ـ رد  مهب ،  دوجوم 

ندـش هتـشک  هفوک و  مکاح  جاّجح »  اب «  يراگزاسان  رطاخ  هب  يرعـشا »  نادـناخ  دوش « :  هداد  يرتشیب  حیـضوت  نیمزرـس  نیا  هب  يرعـشا 
هب دوخ  تکرح  ریـسم  رد  دـندرک ;  تکرح  ناریا  يوس  هب  دـندومن و  نطو  ءالج  ینماان ،  ساسحا  هداوناـخ و  نآ  هتـسجرب  دارفا  زا  یکی 

ییامیپهار جـیردت  هب  دـندرک و  تکرح  اجنآ  زا  تهج  نیمه  هب  دـنتفر ،  ایند  زا  ابو  هب  يالتبا  رثا  رد  اـهنآ  زا  يا  هّدـع  دندیـسر و  دـنواهن 
یلص ) ادخلوسر تثعب  زاغآ  رد  هلیبق  نیا  2 ـ  ص70 .  ج1 ،  ضیف ،  سابع  مق ،  راثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  دندیسر .  مق  نیمزرس  هب  ات  هدومن 

تـسا یناه »  نب  رماع  نب  کلام  اهنآ «  گرزب  دندروآ و  نامیا  ترـضح  نآ  هب  دندرک و  ترجه  هنیدـم  هب  نمی  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
ناونع هب  مق  رهـش  ناراذـگناینب  زا  ود  نآ  هک  دـشاب  یم  صوحا  هللادـبع و  ّدـج  ناشیا  داد و  ناشن  اهتداشر  دوخ  زا  هیـسداق  گنج  رد  هک 

مق هب  اهنآ  ندمآ  تّلع  هک  نیا   12 هحفص ص397 .  ج4 ،  نادلبلا ،  مجعم  3 ـ  ص137 . »  ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ  دندوب « .  هعیـش  هاگیاپ 
شرفت و ناهارف و  حتف  زا  دعب  کلام  درک :  وجتسج  هیسداق  دربن  رد  کلام »  ناشیا «  ّدج  تاحوتف  رد  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یبلطم  دوب  هچ 
ار اهنآ  دـش و  دربن  دراو  دـندوب  هدوشگ  یحاون  نآ  نینکاس  سیماون  هب  زواجت  لاوما و  لواپچ  هب  تسد  هک  ملید  موق  اب  هواس ،  ناـیتشآ و 

نیا زا  دنتـسناد  یم  کلام  هدش  دازآ  ار  دوخ  هک  ناماس  نآ  مدرم  درک .  دازآ  ار  هدـش  هدرب  تراسا  هب  سیماون  هدرک و  دوبان  نک و  هشیر 
یهار ماشحا  هاگارچ  عترم و  ندرک  ادیپ  يارب  دندوب ،  انـشآ  راید  نیا  مان  اب  هک  مه  يرعـشا  هلیبق  دنتـشاد .  ینیریـش  هرطاخ  هشیمه  هثداح 

رد تفای و  دوخ  ماشحا  يارب  بسانم  زبسرس و  ینیمزرس  ار  اجنآ  صوحا  دندیسر  هواس  یحاون  زا  دورَقَت  هب  هک  یتقو  دندش  نیمزرـس  نیا 
نادناخ دورو  ربخ  جیردت  هب  تهج  نیمه  هب  دوب .  مق )  دورقت و  هنایم  نادزی (  هوک  هنماد  رد  بارعا  هاگلزنم  دـمآرب .  اجنآ  رد  نّطوت  رکف 

ظفح و يارب  تفرگ  میمـصت  دـش و  دنـسرخ  رایـسب  ناـنآ  دورو  زا  وا  دیـسر .  نایـشتدرز  سیئر  راذاـفنادزی )  رادـیاپ (  نادزی  هب  يرعـشا 
دّدجم هلمح  رد  ملید «  رگلواپچ  موق  یبوکرس  هک  دهد ،  يوأم  لزنم و  مق  نیمزرس  رد  ار  اهنآ  ناملید  هلمح  زا  شیوخ  نیمزرـس  تیامح 

صوحا لابقتسا  هب  ًاصخـش  يزوریپ  ربخ  ندینـش  اب  دومن و  رت  مّصم  رما  نیا  رب  ار  وا  شناهارمه  صوحا و  تسد  هب  قطانم ، »  نآ  هب  نانآ 
اهنآ داد و  ياج  نامز  نآ  فورعم  راصح  دنچ  نایم  رد  ار  وا  موق  تخیر و  نارفعز  مهرد و  وا  رـس  رب  قیوشت  ریدقت و  ناونع  هب  تفاتش و 

ینارون تارّرقم  نایب  زامن و  هماقا  تهج  يدجـسم  صوحا )  ردارب  هللادـبع (  يارب  هدرک و  اپرب  اهراصح  لصاوف  رد  ار  شیوخ  ياـهرداچ 
یعافد نامیپ  تاساوم و  يردارب و  هماندـهع  مه  اب  هک  دـنتفای  ّتبحم  ّتیمیمـص و  ناناملـسم  اب  نایتشتدرز  ناـنچنآ  دـندرک و  اـنب  مالـسا 

ار يرایـسب  عرازم  اه و  هناخ  هداد و  تعـسو  ار  دوخ  تنوکـس  ّلـحم  زور  هب  زور  ناملـسم ،  بارعا  لاسنیدـب   13 هحفـص دندومن .  ءاضما 
دوجوب هچراپکی  يرهـش  دندش و  لصّتم  مه  هب  داینبون ،  ياه  هناخ  ندش  هتخاس  هطـساو  هب  مه  زا  يادج  ياهراصح  دـندرک و  يرادـیرخ 
ناملسم تشتدرز و  موق  ود  دش و  یم  ارجا  یبوخب  راذافنادزی  رمع  رخآ  ات  هدش  دای  نامیپ  دش .  هداهن  انب  رهش  نآ  رد  دجسم  نیلّوا  دمآ و 
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عیسو و ياه  هناخ  ناناملـسم و  نوزفازور  تورث  تمـشح و  ندید  اب  شنادنزرف  وا  زا  سپ  یلو  دنتـشاد ;  يزیمآ  تملاسم  یگدنز  مه  اب 
هللادبع و زا  دنتشاذگ و  ینکش  نامیپ  رب  ار  انب  دندمآرب و  يراگزاسان  هشیدنا  رد  هدید و  راوخ  لیلذ و  اهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  نانآ ،  لّلجم 
دـنپ و ار  اهنآ  صوحا  هللادـبع و  دـنور .  نوریب  نیمزرـس  نآ  زا  دوخ  موق  اب  هک  دنتـساوخ  هناّرـصم  يرعـشا »  نادـناخ  ناگرزب  صوحا « ، 

موق یلو  دنتـشاد ،  رذح  رب  ینکـشدهع  ءوس  بقاوع  زا  دندومن و  يردارب  نامیپ  دهع و  هب  يدنبیاپ  هب  توعد  ار  اهنآ  هداد و  ناوارف  زردنا 
دنشورفب دنراد  هچ  ره  ات  دنداد  تلهم  يرعشا  نادناخ  هب  ون  لاس  مهدراهچ  ات  دندرک و  یم  يراشفاپ  دوخ  هتـساوخ  رب  نانچمه  تشتدرز 

لاس رخآ  هبنشراهچ  بش   14 هحفص تفرگ  میمصت  هلیبق ،  ناگرزب  اب  تروشم  زا  دعب  صوحا  ینامز  هلـصاف  نیا  رد  دنورب .  راید  نآ  زا  و 
ناماس نآ  تشرس  كاپ  مدرم  ندیورگ  يارب  ار  هار  دیامن و  كاپ  هناگ ،  لهچ  ياهراصح  ناگرزب  تشتدرز و  نارس  ّرش  زا  ار  راید  نآ  ، 

هب ار  دوخ  نایتشتدرز ،  يراسگیم  ینامداش و  نشج و  هماگنه  رد  یبش  نینچ  رد  هک  تخاس  رومأم  ار  رفن  لـهچ  اذـل  دـیاشگب .  مالـسا  هب 
نایم زا  رهـش  نآ  ناـیتشتدرز  زیگنا  هنتف  نارـس  دـش و  ارجا  یبوخ  هب  هشقن  نیا  دـنیامن .  دوباـن  ار  اـهراصح  نایادـخ  هدـناسر و  اـهراصح 

اه هدکشتآ  دندیورگ و  مالسا  هب  هورگ  هورگ  يدازآ ،  ساسحا  اب  هقطنم  نآ  مدرم  تخیرورف و  تجاجل  رفک و  ياهژد  دندش و  هتـشادرب 
هقطنم نیا  رب  يرعـشا  هللادـبع  صوحا و  يربهر  هب  ناملـسم  مدرم  ناسنیدـب  دـندش و  لیدـبت  دـجاسم  هب  شوماـخ و  يرگید  زا  سپ  یکی 

و دعـس »  نب  هللادبع  تسد «  هب  یماما  هعیـش  هقف  بتکم  و  دمآ ،  دوجو  هب  بهذم  یماما  يرهـش  ناونع  هب  مق  رهـش  و  ( ، 1) دنتفای يرورس 
ناشخرد يا  هراتس  نوچمه  مالسلا » ) مهیلع  ) تیب لها  هقف  وریپ  يرهش «  ناونع  هب  مق  نامز  رورم  هب  دش و  هداهن  انب  رهش  نیا  رد  وا  نارسپ 

نآ رجاهم  نایعیش  دادعت  هک  دش  تیالو  تماما و  ناوریپ  نمأم  يوأم و  رهش  نیا  جیردت  هب  و  تفرگ .  ندیشخرد  مالـسا  ملاع  نامـسآ  رب 
راثآ هنیجنگ  2 ـ  فّرصت .  اب   257 ص245 ـ  یمق ،  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  مق ،  میدق  خـیرات  یقرواپ 1 ـ  ( . 2) دیسر یم  رفن  هب 6000 

15 هحفص ص154 .  ج1 ،  ضیف ،  سابع  مق ، 

مق رهش  یسایس  یگنهرف ،  هنیشیپ 

هچنانچ دندرک ،  یم  یگدنز  مالـسالاراد »  بلق  رد «  یکچوک  ّلقتـسم  همین  روشک  رد  یئوگ  هک  دنتفای  تمظع  ّتیمها و  نانچ  مق  مدرم 
دندرک یم  يراددوخ  تقو  تموکح  هب  جارخ  نداد  زا  نوراه  تفالخ  هرود  رخاوا  اـت  ق  لاس 132ه . ـ رد  یسابع  يافلخ  روهظ  زاغآ  زا 
تفای ار  هعسوت  رثکاّدح  یمالـسا ،  ییاورنامرف  هک  یـسابع  نوراه  نامز  رد  تشادن .  ار  نانآ  اب  هلباقم  تأرج  ناوت و  افلخ  زا  کی  چیه  و 

ّدض نوناک  نیا  مق  دهد و  رارق  راشف  تحت  ار  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  نارادتسود  هباحص و  تفرگ  میمصت  نوراه  ق  لاس 184ه . ـ رد  و 
ات تشامگ  دوب )  نآ  عباوت  زا  مق  هک  ناهفـصا (  تموکح  هب  ار  یمق »  دیـشوک  نب  هللادبع  نوراه «  اذـل  دـیامن .  بوکرـس  ار  متـس  ملظ و 

رازآ تّیذا و  هجنکـش و  زا  سپ  مصاع  دادرارق ،  مق  لماع  ار  مصاع »  دوخ «  ردارب  مه  وا  دیامن .  لوصو  ار  مق  هلاس  دـنچ  هاجنپ و  تایلام 
رهـش ناگرزب  یلاها و  زا  يا  هّدـع  هکنیا  ات  دوزفا  دوخ  راشف  رب  ناـنچمه  یلو  درکن  لوصو  مه  ار  هقّوعم  تاـیلام  زا  مهردـکی  یّتح  مدرم 

هتشذگ ناج  زا  يا ،  هّدع  تسد  هب  مصاع »  اهتطاسو «  نیا  ندوب  هجیتن  یب  زا  دعب  دندیسرن .  يا  هجیتن  هب  یل  دندوشگ و  تعافـش  هب  نابز 
نویلیم کی  تخادرپ  اب  تفاتش و  هفالخلاراد  هب  هللادبع  یلو  دش  ناهفصا  تموکح  زا  هللادبع  لزع  ثعاب  هثداح  نیمه  دیسر .  تکاله  هب 

هدننک عناق  تاحیضوت  اب  ماجنارس  دوش .  جراخ  ناهفصا  تّیعبات  زا  مق  هکنیا  طرش  هب  دش ،  دوخ  یلبق  تمس  هب  تشگزاب  راتـساوخ  مهرد 
رهش نیا  ناسنیدب  تفریذپ و  ار  مق  رهش  لالقتسا  نوراه  رهش ،  جارخ  ندش  راد  هدهع  و  مق ـ  ناگرزب  زا  عسیلا ـ »  نب  ةزمح  تانایب «  وا و 

نآ رد  دوب )  هیحان  ره  لالقتـسا  هناشن  هک  هعمج (  ماما  يارب  يربنم  اب  عماج  دجـسم  نآ ،  دودـح  نییعت  زا  سپ  تفای و  یـسایس  لالقتـسا 
رهش يرگید  و  مق »  مانب «  یمالسا  دیدج  رهـش  یکی  تشاد  دوجو  رهـش  ود  نیمزرـس  نیا  رد  لالقتـسا  ماگنه   16 هحفص ( 1  .) دش هتخاس 
یمن هار  دوخ  رهـش  هب  ار  تموکح  لاّمع  مق  لها  هک  ارچ  دندوب  اجنآ  رد  رهـش  نادـنز  یتموکح و  لاّمع  هک  نادـیمک »  مانب «  نایتشتدرز 

 . دنداد
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نارگمتس اب  مق  مدرم  ناما  یب  هزرابم 

بالقنا شروش و  هب  تسد  نانآ  ربارب  رد  بسانم  ياهنامز  رد  و  دنتشاد ،  يراگزاسان  رس  هشیمه  دوخ  نامز  رگمتـس  نامکاح  اب  مق  مدرم 
( مالسلا هیلع  ) اضر ترضح  تداهش  زا  دعب  دندرک .  یم  يراددوخ  يزکرم  تموکح  يداصتقا  تیامح  تایلام و  تخادرپ  زا  دندز و  یم 
زا تیامح  نالعا  میظع و  هعجاف  نیا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  تفالخ ،  هاگتسد  نومأم و  تیانج  هب  مق  مدرم  ندرب  یپ  ق و  لاس 203ه . ـ رد 

نداد زا  و  دـندز ،  دّرمت  هب  تسد  یـسابع  نامکاح  ربارب  رد  دـندز و  هقباس  یب  یبـالقنا  هب  تسد  مدرم  تماـما ،  تیـالو و  سّدـقم  میرح 
بالقنا نیا   17 هحفص ص154 .  ج1 ،  ضیف ،  ساـبع  مق ،  راـثآ  هـنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  دـندرک .  يراددوخ  رهـش  هنالاس  تاـیلام  جارخ و 

نارس زا  يا  هّدع  رهش ،  هب  ماشه »  نب  یلع  یهدنامرف «  هب  یتموکح  نایهاپـس  شروی  اب  ماجنارـس  تشاد و  همادا  لاس  دودح 10  یناگمه 
رهـش زا  یتمـسق  دـندش و  هتـشک  درک ـ  یم  یهدـنامزاس  ار  یمدرم  میظع  تضهن  نیا  هک  نیّیّمق  گرزب  نارمع ـ »  نب  ییحی  هارمه «  رهش 

تشاد یمارآ  عاضوا  رهش  ق  لاس 216ه . ـ ات  دنتخادرپ و  رهش  نارمع  هب  جیردت  هب  مدرم  دش . لوصو  هتشذگ  ياهتایلام  دیدرگ و  بارخ 
نوریب رهـش  زا  ار  یحلط )  تموکح (  لماع  دـندرک و  هلمح  مق  هموکحلاراد  هب  مدرم  هک  دوب  مصتعم »  تفالخ  نامز  لاـس « ،  نیمه  رد  . 

 ، درک یلاها  یبوکرس  رومأم  كرت »  فیصو  یهدنامرف «  هب  ار  یهاپـس  یحلط )  کیرحت (  هب  مصتعم  دنتـشارفارب .  تفلاخم  مَلَع  هدنار و 
اه و هناخ  دنتخادرپ و  یلاها  تراغ  لتق و  هب  شنایهاپـسو  دومن  هنخر  رهـش  لخاد  هب  دوب  يا  هلیح  ره  هب  مق  هدش  هدـنار  مکاح  هارمه  وا  و 

مـشخ ندش  هتخورفارب  زج  يا  هجیتن  همه ،  نیا  یلو  دـندومن .  لّدـبم  رتسکاخ  زا  یّلت  هب  ار  رهـش  دـندز و  شتآ  ار  یبالقنا  دارفا  ياه  غاب 
هک یـسیغداب ـ »  یـسیع  نب  دّمحم  مان «  هب  يدرف  یمدرم ،  تفلاخم  ضارتعا و  اب  هاپـس  ندش  هجاوم  زا  سپ  اذـل  تشادـن .  مدرم  یمومع 

دومن و بلج  ار  مدرم  تیاضر  تشاد  هک  یّـصاخ  تیارد  اب  دیدج  مکاح  دش ;  هتـشامگ  مق  تموکح  هب  دوب ـ  قیدص  وخـشوخ و  يدرف 
وا هک  لّکوتم ـ ،  تفالخ  نامز  رد  هرخالاب  دـماین .  شیپ  ینینوخ  هثداح  رهـش  نیا  رد  ق  لاس 245ه . ـ ات  هک  دیـشاپ  اهنآ  نیب  یتّدوم  رذب 

و مالـسلا ) هیلع  ) یلع ّبس  هب  وا  رهاظت  دننام  تشادن «  یـساره  مالـسا  ناگرزب  نید و  تاسّدقم  هب  تناها  زا  دوب و  یلاباال  روسج و  يدرف 
ندید اب  مق  تماما  تیالو و  قشاع  مدرم  مالسلا ـ » ) هیلع  ) ءادهّشلادّیس دقرم  بیرخت  یمومع و  سلاجم  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) هرهاط هقیدص 

نیـضراعم تیوقت  اب  بسانم  تصرف  رد  هک  دنتفـشآرب  نانچنآ  دـش ،  یم  نید  ناگرزب  سّدـقم  تحاس  هب  هک  اه  تناـها  اـهتراسج و  نیا 
ار یتموکح  لاّمع  دنداد و  لیکشت  یکچوک  يولع  تلود  دوب ـ  يولع  تاداس  فارشا  زا  هک  یبکوک ـ  نیسح  نوچمه  یـسابع  تموکح 

تموکح يزادـنارب  رومأم  ار  لبج »  دالب  مکاح «  یـسابع  دـمتعم  ماجنارـس  هک  دوب .  رارقرب  تموکح  نیا  لاس  هس  اـت  دـندرک و  دـی  علخ 
بوکرس و ار  مق  یلاها  یبکوک ،  نیسح  تموکح  ندرک  نوگنرس  زا  سپ  ناوارف  یهاپس  اب  وا  درک و  نویمق  تضهن  بوکرـس  نوّیولع و 
هب وا  ّرـش  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  اهنآ  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  مدرم  هب  متـس  ملظ و  رد  درک و  ینادـنز  ار  يا  هّدـع  تشک و  ار  اهنآ  نارس 

بش زامن  رد  هک  دومرف  میلعت  نانآ  هب  ییاعد  میظع  ّرـش  نیا  زا  ییاهر  يارب  ترـضح  دندش و  هدنهانپ  ( مالـسلا هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما 
مق مدرم  اذل  تشادن و  متس  ملظ و  هیلع  مایق  بالقنا و  ياه  هلعـش  یـشوماخ  رد  يریثأت  چیه  نینوخ  ياهبوکرـس  نیا   18 هحفص دنناوخب . 
نیا دنتساخرب .  مایق  هب  وا  ربارب  رد  ًادّدجم  وا  یمجاهت  ياهورین  فعض  و  ق )  لاس 263ه . ـ رد  ثیل (  بوقعی  اب  دمتعم  يریگرد  دّرجم  هب 

ناونع هب  دوب  هیماما  هفئاط  زا  هک  قاحـسا »  نب  ییحی  یـسابع « ،  دـضتعم  نامز  رد  هکنیا  ات  تشاد  دوجو  هاگیب  هاـگ و  شروش  بـالقنا و 
دوجوب زا  دهاکب و  افلخ  هب  تبـسن  مدرم  هنیک  ضغب و  زا  ات  درک  شـشوک  دوب  هبرجترپ  میالم و  یـصخش  هک  وا  دش و  بوصنم  مق  مکاح 

رد یـساسا  تامادقا  وا ،  يراکمه  اب  و  رهـش ،  یبسن  شمارآ  اب  دش و  قفوم  هار  نیا  رد  وا  دیامن .  يریگولج  یلاوتم  ياه  شروش  ندـمآ 
 » دجـسم رانک  رد  یمیظع  هراـنم  هنذأـم و  ياـنب  نیمزرـس و  نیا  هدکـشتآ  نیرخآ  ندرک  شوماـخ  هلمج :  نآ  زا  هک  تفرگ  تروص  رهش 

19 هحفص ( 1  .) دناسر یم  رهش  تمسق  ود  ره  هب  ار  ناذا  يادص  هک  دوب  يرعشا »  میدّصلاوبا 

یسایس یگنهرف ،  بالقنا 
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رامآ هک  درک  سیـسأت  مق  رد  ار  يریظن  یب  تکربرپ و  بتکم  دوخ  هّماع  ّتیعجرم  تسایر و  اب  هیوباب »  نب  یلع  هک «  دوب  ناـمز  نیمه  رد 
دوب یهیوباب »  هراتس «  عولط  اب  ( 2  .) تسا هدش  لقن  نت  رازه  تسیود  ات  ناشیارـصع ،  نیثّدحمو  یملع  گرزب  زکرم  نآ  ناگدـش  تیبرت 

تیوقت ار  هیوب )  نارـسپ (  یفرط  زا  دـنتخادرپ ،  یلوصا  تازرابم  هب  اهنآ  تفای و  یّلک  رییغت  تفـالخ  هاگتـسد  اـب  مدرم  هزراـبم  شور  هک 
مان هب  ناتـسربط  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع لآ  زا  ییاهتموکح  دندرک و  یم  رانکرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  افلخ  ناشیا  تردـق  اب  هدرک و 
مق زا  ینید  فراعم  ینابم و  جیورت  غیلبت و  يارب  یمالسا  نادنمشناد  زا  یهورگ  یفرط  زا  دندروآ .  راک  يور  ریغص  رصان  و  ریبک ،  رـصان 

تسایـس و خـیرات  شخب  تنیز  یمق ،  يارزو  مان  دندیـسر و  تساـیر  تراـما و  ترازو و  ماـقم  هب  ناـشیا  رثکا  هتفاتـش و  ارما  تمدـخ  هب 
رد دیمعلا »  نبا  داتـسا  ترازو «   20 هحفص ص162 .  ج1 ،  ناـمه ،  2 ـ  ص153 .  ج1 ،  مق ،  راـثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  دـش .  تموکح 

خیـش موحرم  یملع  ترجه  هک  دوب ;  راوگرزب  نآ  دیدحالـص  هیوباب و  نبا  موحرم  اـب  تروشم  زا  سپ  یملید »  هلودـلا  نکر  تموکح « 
مادقا نیا  تاکرب  زا  همه  سّدـقم  ترجه  نیا  یگنهرف  یملع ،  ردـقنارگ  راثآ  و  دـیمعلا ) نبا  داتـسا  توعد  هب  انب  ير (  هب  مق  زا  قودـص 

رد يرفعج  هقف  بتکم  سیـسأت  دادـغب و  هب  هیوـلوق »  نبا  موـحرم «  رفـس  هچناـنچ  دـشاب .  یم  نارود  نآ  رد  هعیـش  گرزب  میعز  یـسایس 
نبا موحرم  بتکم «  تاکرب  زا  همه  همه و  تفرگ  تروص  مالـسا  ملاع  رـسارس  رد  هک  یگنهرف  یملع ،  تامادقا  اههد  و  اثارب »  دجـسم « 

تسپ درک و  یّلحم  ياه  بالقنا  نیزگیاج  ار  یـسایس  یگنهرف ،  میظع  بالقنا  هک  دوب  رابرپ  بتکم  نیا  ماجنارـس  و  دوب .  مق  رد  هیوباب » 
تموکح هنـشت  تَیرـشب  ات  داد  رارق  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ناگتفای  تیبرت  رایتخا  رد  ار  هعماج  گنهرف  تسایـس و  يدیلک  ياه 

ناونع هب  مق  هراومه  خـیرات  لوـط  رد  و  (. 1) دنزاس نومنهر  يولع  عّیشت  یقیقح و  مالـسا  ياراوگ  همـشچرس  هب  ار  هعیـش  فراعم  لدع و 
 ، یگنهرف ینید و  تلاـصا  نیما  نارادـساپ  ناونع  هب  نآ  تکرب  رپ  هزوح  ناـگتفای  تیبرت  هدوـب و  یمالـسا  فراـعم  ملع و  ناـشوج  عـبنم 

هدوب و ناملـسم  اـهنویلیم  هار  لـیلد  نازورف  یلعـشم  ینارون و  يا  هراتـس  نوچ  مق  زورما  هب  اـت  دـنا و  هدـش  هتخانـش  ینید  هعماـج  یـسایس 
دنمهوکش یبالقنا  هاگتساخ  هک  دوب  مایق  نوخ و  راید  نیا  ماجنارـس  تسا و  هتخاس  نومنهر  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  تقیقح  هار  نایوپهر 

ناملـسم و نابلط  قح  میظع  هاگیاپ  زورما  هک  دـیدرگ  یمالـسا  یماظن  نآ  هرمث  دـش و  ینیمخ  ماما  ترـضح  نأشلا  میظع  دـئاق  يربهر  هب 
ملاع يارقلا  ما  یمالسا  ناریا  هک :  تفگ  ناوت  یم  تقیقح  هب  نونکا  دیآ و  یم  رامش  هب  ناهج  رسارس  نامورحم  نافعـضتسم و  دیما  هطقن 

21 هحفص فّرصت . » اب   » ص162 ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  تسا .  لوسر  لآ  هناشاک  تیب و  لها  مرح  مالسالا و  ۀّبق  مق  مالسا و 

مق رهش  یبهذم  ناشخرد  هنیشیپ 

لوط رد  زورما  ات  ّتیدوجوم  زاغآ  زا  رهـش  نیا  هک  ارچ  تسا ;  راـکنا  لـباق  ریغ  یناـحور  یبهذـم و  رظن  زا  مق  ریظن  یب  زاـتمم و  هاـگیاج 
تامدـخ تسا .  هدوب  تفرعم  تمکح و  ناشوج  همـشچرس  تلیـضف و  شناد و  دـهم  هدـش و  هدـناوخ  هّیماـما  هعیـش  تختیاـپ  نرق  هدزیس 

جات هک  دوب  يّدح  هب  یمالـسا  رابرپ  گنهرف  ینید و  فراعم  رـشن  عّیـشت و  نییآ  يایحا  هار  رد  مق  نادنمـشناد  هدنزرا  یعاسم  هتـسجرب و 
لّوا تشخ  هک  تسا  يرهـش  مـق  يرآ  ( 1  « .) ُنیِّدـلا َعاََضل  َنوُّیِمُْقلا  َالَْول  هک « :  دـش  هداـهن  ناـنآ  فیرـش  كراـت  رب  ینید  يدـبا  تمارک 

هتـشاذگ و راکب  ّیلوت  تـالم  ناـمیا و  حـلاصم  اـب  يرعـشا  بارعا  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا ناتـسود  هباحـص و  زا  یهورگ  ار  نآ  تیونعم 
رد رهـش  نیا  دندومن .  يزیر  حرط  مالـسلا ) امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  نارود  رد  و  ق(2 ) لاس 83ه . ـ زا  ار  سّدقم  رهـش  نیا  هدولاش 
رد یّتح  دوب و  رادروخرب  ییاهیگژیو  ایازم و  زا  دـش و  یم  هرادا  صاخ  یتاررقم  اـب  ّلقتـسم و  يروشک  نوچ  یمالـسا  ییاورناـمرف  زکرم 
لآ رابخا  راثآ و  يروآ  عمج  هب  سّدـقم  راـید  نیا  رد  هدـیقع  يدازآ  لاـمک  اـب  هّیقت  نودـب  مق  مدرم  مه  هّیماـما  رب  مکاـح  قاـنتخا  نارود 

 . دنداد یم  تداهش  ( مالسلا هیلع  ) ّیلع تیالو  رب  اسر  يادص  اب  تاعافترا  زارفرب  ناذا  ینامسآ  دورس  رد  دنتخادرپ و  اهنآ  نیودت  دّمحم و 
لعشم دش و  یم  سیردت  نآ  رد  ینلع  یمسر و  روط  هب  هعیش  هقف  هک  دیدرگ  حاتتفا  مق  رد  يرعـشا  بارعا  طسوت  راب  نیلوا  هّیماما  بتکم 

ـ  یقرواپ 1 ( 1  .) دندرک یناشفا  رون  یمالسا  دالب  ریاس  رب  یهلا  بتکم  نیا  ناگتفای  تیبرت  دیدرگ و  نازورف  رهش  نیا  رد  داشرا  تیاده و 
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هّمئا هّصاـخ  تاـیانع  دروـم  هشیمه  مـق  لـها  تـهج  نیدـب   22 هحفـص ص397 .  ج4  نادــلبلا ،  مــجعم  2 ـ  ص217 .  ج60 ،  راـحب ، 
رد ار  اهنآ  زا  يا  هدیزگرب  هک  دندومرف  نآ  لها  مق و  تلیضف  تمظع و  نایب  رد  ار  يدنمشزرا  نانخس  دندوب و  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم

ِنَْمیالا ِهِْفتِک  یلَع  ُلـِیئَْربِج  ِینَلَمَح  ِءآـمَّسلا  َیِلا  ِیب  َيِرُْـسا  اَّـمل  ملـسو « : ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ُلوُسَر  َلاـق  1 ـ  مـینک :  یم  رکذ  اـجنیا 
ُْتلُقَف ٌُسنُْرب ،  ِهِسْأَر  یلَع  ٌْخیَـش  اَهِیف  اذِاَـف  ِکْـسِْملا ،  َنِم  ًاـحیِر  ُبَیْطَاَو  ِنارَفْعَّزلا  َنِم  ًاـنَْول  ُنَسْحَا  َءآَرْمَح  ِلَـبَْجلا  ِضْرَأـِب  ۀَـعُْقب  یِلا  ُتْرَظَنَف 

ٍِّیلَع َکِّیِصَو  ِۀَعیِشَو  َِکتَعیِـش  ُۀَعُْقب  َلاَق :  ِکْسِْملا ؟  َنِم  ًاحیِر  ُبَیْطَاَو  ِنارَفْعَّزلا  َنِم  ًانَْول  ُنَسْحَا  َیِه  ِیتَّلا  ُءآرْمَْحلا  ُۀَعُْقْبلا  ِهِذه  ام  َلِیئَْربِِجل : 
ْمُهوُعْدَیَو َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ِۀَـیالِو  ْنَع  ْمُهَّدُـصَی  ْنَا  ُدـیُری  َلاق :  ْمُْهنِم ؟  ُدـیُری  امَف  ُتُلق :  ُسیْلبِا .  َلاق :  ُِسنُْرْبلا ؟  ُبِحاص  ُخـْیَّشلا  ِنَم  ُْتلُقَف :  . 

 ! ُنوُْعلَم ای  ُْمق  ُْتلُقَف :  ِعِمّاللا .  ِرَـصَْبلاَو  ِفِطاْخلا  ِقْرَْبلا  َنِم  ُعَرْـسَا  ْمِْهَیِلا  اِنب  يوْهَاَف  ْمِْهَیِلا ،  اِنب  ِوْهَا  ُلـِیئَْربِج  اـی  ُْتلُقَف :  ِروُجُْفلاَو .  ِقْسِْفلا  َیِلا 
ـ  یقرواپ 1 ( 1  « :) ُْمق ْتَیِّمُـسَف  ٌناْطلُـس .  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  ٍِّیلَع  َۀَعیـشَو  یتَعیـش  َّنِإَف  ْمِِهئاـِسنَو ،  ْمِهِدـالْوَاَو  ْمِِهلاْومَا  یف  ْمُهَئادـْعَا  ْكِراَـشَف 
ارم دنوادخ  هک  یماگنه  دیامرف « :  یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر   23 هحفص ص88 .  ج1 ،  ضیف ،  سابع  مق ،  راثآ  هنیجنگ 

خرس هک  مدرک  هاگن  لبج »  ضرا  رد «  ینیمزرس  هب  ماگنه  نیا  رد  درک ;  یم  لمح  شتـسار  هناش  رب  ارم  لیئربج  داد ،  جورع  اهنامـسآ  هب 
هداهن رس  رب  يزارد  هالک  هک  دراد  رارق  يریپ  نیمزرس  نآ  رد  مدید  ناهگان  دوب .  کشم  زا  رتوبـشوخ  نارفعز و  زا  رتگنر  شوخ  گنر و 

هاـگیاج تفگ :  تساـجک ؟  کـشم  زا  رتوبـشوخ  نارفعز و  زا  رتـگنر  شوخ  گـنر و  خرـس  نیمزرـس  نیا  مدیـسرپ :  لـیئربج  زا  تسا . 
یم هچ  اـهنآ  زا  متفگ :  تسا .  سیلبا  تفگ :  تسیک ؟  درمریپ  نیا  متفگ :  تـسا .  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع وـت  ّیـصو  نایعیـش  وـت و  ناـیعیش 

 . دـنک ناشتوعد  هانگ  ینامرفان و  هب  درادزاب و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  تیالو  یتسود و  زا  ار  نانآ  اـت  دـهاوخ  یم  تفگ :  دـهوخ ؟ 
لاوما رد  و  ورب ،  زیخرب و  نوعلم  يا  متفگ :  دناسر .  اجنآ  هب  ار  ام  قرب  زا  رت  عیرـس  یتکرح  اب  ربب .  ناکم  نآ  هب  ار  ام  لیئربج  يا  متفگ : 

دش هدیمان  مق  ناکم  نآ  ور ،  نیا  زا  تسین « .  ییاورنامرف  یلع  نم و  نایعیش  رب  ار  وت  اریز ،  نک ،  تکرش  ناشیا  نانمـشد  نانز  دالوا و  و 
ُهَنوُرُْصنَیَو ِْهیَلَع  َنوُمیِقَتْسَیَو  ُهَعَم  َنُوموُقَیَو  دَّمَُحم  ِلآ  ِِمئاق  َعَم  َنوُعِمَتْجَی  ُهَلْهَا  َّنَِال  ُْمق  َیِّمُس  امَّنِا  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاق  2 ـ  « . 

نآ اب  دننک و  یم  عامتجا  ( مالسلا هیلع  ) دّمحم لآ  مئاق  اب  مق ،  لها  اریز  دنا  هدیمان  مق  ار ،  مق  دیامرف « :  یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ( 2 :)
هیلع ) ُمِظاْکلا مامالا  َلاق  3 ـ  دنزادرپ . »  یم  وا  يرای  هب  يراوتـسا  تماقتـسا و  لامک  اب  و  دـنیامن ،  یم  مایق  اهتوغاط )  ّدـض  رب  ترـضح ( 

 . ص214 نامه ،  3 ـ  ص216 .  نامه ،  2 ـ  ص207 .  ج60 ،  راحب ،  یقرواپ 1 ـ  ( 3  « :) ْمِِهتَعیـش يَوْأَمَو  دَّمَُحم  ِلآ  ُّشُع  ُْمق  مالـسلا « : )
َلاق 4 ـ  تساهنآ . »  نایعیـش  هاگهانپ  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم لآ  هنایـشآ  مق  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما   24 هحفص

ترضح ( 1  « :) ْمَُهل َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل ،  َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل ،  َیبوُطَف  اَْهنِم ،  دِحاَو  ُْمق  ِلْهَِالَو  باَْوبَا ،  َۀَِینامَث  ِۀَّنَْجِلل  َّنِا  مالـسلا « : ) هیلع  ) اضِّرلا مامالا 
هب اـشوخ  دوـمرف :  هبترم  هس  سپ  تساـه .  یمق  يارب  اـهنآ  زا  یکی  تسا ،  رد  تـشه  ياراد  تـشهب  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) هـیلع  ) اـضر

انِِمئاق ِۀَْـبیَغ  ِنامَز  یف  َِکلذَو  ِِقئالَْخلا  یَلَع  ًۀَّجُح  اُهلْهَاَو  ُْمق  ُةَدـَْلب  ُنوُکَت  ٌنامَز  ِیتْأَیَـس  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامالا  َلاق  5 ـ  ناشلاح . » 
 ) نیا دوب و  دـنهاوخ  مدرم  مامت  رب  تّجح  نآ  لها  مق و  رهـش  هک  دـیآ  یم  ینامز  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ( 2  « :) ِهِروُهُظ یِلا 
ُْمق ُۀـَبُْرت  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاق  6 ـ  ترـضح . »  نآ  روهظ  ات  دـشاب  یم  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  تبیغ  ناـمز  رد  عوضوم ) 
 : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ( 3  « :) ْمُهَناوِْخا اُونوُخَی  َْملام  ُُهَتبوُقُع  ْتَلِّجُع  ِّالا  ءوُِسب  ٌراـّبَج  ْمُهُدـیُریال  ْمُْهنِم  ُنَْحنَو  اـّنِماُهلْهَاَو  ٌۀَـسَّدَقُم 
رگم دنک  یمن  مق  لها  هب  دب ،  دصق  يرگمتس  چیه  میتسه ،  اهنآ  زا  مه  ام  و  دنتسه ،  ام  نایعیـش )  زا (  مق  مدرم  تسا و  سّدقم  مق  تبرت 
( : » مالسلا هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاق  7 ـ  دننکن . »  تنایخ  دوخ  ینید )  ناردارب (  هب  مدرم  هک  یتقو  ات  دوش  یم  لیجعت  وا  باذـع  رد  هکنیا 

 « ِۀَّنَْجلا یِلا  ْمِهِرَفُح  ْنِم  َنوُرَشُْحیَو  ْمِهِرَفُح  یف  َنُوبَساُحی  ْمُهَّنِإَف  ُْمق  اَهل :  ُلاُقی  ِلَبَْجلا  ِضْرَِاب  ًۀَعُْقب  ِّالا  ِسِدْقَْملا  ِْتَیب  َیِلا  ْمِهِّلُک  ِساّنلا  ُرَشْحَم 
 « لبج دالب «  زا  ینیمزرس  مدرم )  رگم (  تسا ;  سدقملا  تیب  يوس  هب  مدرم  همه  رشح  هاگیاج  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ( 4 :)

روشحم تشهب  يوس  هب  اجنامه  زا  دوش و  یم  یگدیسر  ناشباسح  هب  نیمزرس )  نامه  رد  ناشیاهربق (  رد  اهنآ  دنیوگ ،  مق »  ار «  نآ  هک 
مامإلا ِنَع  25 8 ـ  هحفص نامه .  4 ـ  ص218 .  نامه ،  3 ـ  ص213 .  نامه ،  2 ـ  ص215 .  ج60 ،  راحب ،  یقرواپ 1 ـ  دش . »  دـنهاوخ 
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ُلِْزُنیَو َْثیَْغلا  ْمُهَدِالب  ُهللا  یِقُْسی  ُْمق ،  ِلْهَا  یلَع  ِهللا  ُمالَس  َلاقَف « :  ِهللا )  ِْدبَع  ِْنب  یَسیِع  یِلا  َراشَا  مالـسلا ) هیلع  ) ُهَّنَا مالـسلا ( : ) هیلع  ) ِقِداّصلا
ِۀَیاوِّرلاَو ِۀَـیارِّدلا  ُلْهَا  ْمُه  ُءامَهُْفلا ،  ُءاهَقُْفلا  ُمُه  دوُُعقو ،  ماِیقَو  دوُجُـسَو  عوُکُر  ُلْهَا  ْمُه  تانَـسَح ،  ْمِِهتائِّیَـس  ُهللا  ُلِّدَُـبیَو  ِتاکَرَْبلا  ُمِْهیَلَع  ُهللا 

ادـخ مق ،  لـها  رب  ادـخ  مالـس  دوـمرف « :  و  درک )  هراـشا  یمق  هللا  دـبع  نب  یـسیع  هب  مالـسلا ( ) هیلع  ) قداـص ماـما  ( 1  « :) ِةَداـبِْعلا ِنْسُحَو 
 ، دیامرف لّدـبم  تانـسح  اهیبوخ و  هب  ار  ناشناهانگ  درآ و  دورف  نانآ  رب  ار  شتاکرب  دـنادرگ و  باریـس  شتمحر  ناراب  زا  ار  ناشیاهرهش 

 « . دنشاب یم  وکین  تدابع  تیاور و  قیاقح و  كرد  لها  نانآ  دنتسه .  دنمشناد  هیقف و  نانآ  دندوعق .  مایق و  دوجـس و  عوکر و  لها  اهنآ 
 : » ْمَُهل َلاق  َُّمث  ْمَُهبَّرَقَو .  ْمِْهیَلَع  َّدَرَف  ِْهیَلَع  اوُمَّلَـسَف  ُْمق  ِلْهَا  ْنِم  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  َلَخَدَـف  مالـسلا ) هیلع  ) اضِّرلا َدـْنِع  ُْتنُک  يِوَرِْهلا  ِْتلَّصلا  ُوبَا  َلاق  9 ـ 
دراو ناشیا  رب  مق  لها  زا  یهورگ  مدوب ،  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تمدخ  دیوگ :  یم  تلصابا  ( 2  « :) ًاّقَح اُنتَعیِش  ُْمْتنَاَف  ًالْهَاَو !  ْمُِکب  ًابَحْرَم 

 ، امش رب  ابحرم  دومرف « :  سپس  دناشن  دوخ  کیدزن  ار  نانآ  داد و  ار  ناشمالـس  باوج  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دندرک .  مالـس  ماما  هب  دندش ، 
امَک ُْملِْعلا  اَْهنَع  ُرِزْأَیَو  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ُۀَفوُک  ُولْخَتَس  مالسلا : ) هیلع  ) ُقِداّصلا مامإلا  َلاق  10 ـ  دیتسه . »  ام  نیتسار  نایعیش  امش  دیدمآ !  شوخ 
هفوک دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ( 3  « :) ِلْضَْفلاَو ِْملِْعِلل  ًانِدْعَم  ُریـصَیَو  ُْمق ،  اََهل  ُلاَُقی  ةَدـْلَِبب  ُْملِْعلا  ُرُهْظَی  َُّمث  اَهِرْحُج ،  یف  ُۀَّیَْحلا  ُرِزَْأت 

 ، نامه 3 ـ  ص231 .  ناـمه ،  2 ـ  ص217 .  ج60 ،  راـحب ،  یقرواـپ 1 ـ  دوش  یم  عمج  نآ  زا  ملع  دوش و  یم  یلاـخ  ناـنمؤم  زا  يدوزب 
یم رهاظ  دنیوگ ،  یم  مق »  نآ «  هب  هک  يرهش  رد  شناد  ملع و  سپس  دوش ،  یم  عمج  شا  هنال  رد  رام  هک  روطنامه   26 هحفص ص213 . 
ِهِذه َءَرَق  ْذِا  ًاِسلاج  مالـسلا ) هیلع  ) ِهللاِْدبَع یبَا  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاق :  اِنباحْـصَا  ُضَْعب  يَور  11 ـ  ددرگ . »  یم  تلیـضف  ملع و  زکرم  اـجنآ  دوش و 

َكاِدف اْنلِعُج  اْنلُقَف :  ( . 1  «) ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناکَو  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوُساجَف  دیدَش  سَْأب  یلُوا  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  امُهَیلُوا  ُدْعَو  َءاج  اذِاَف  َۀَـیْالا « : 
هتسشن مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تمدخ  تسا :  هدرک  لقن  باحـصا  زا  یکی  ( 2  « :) ُْمق ُلْهَا  ِهللاَو  ْمُه  تاّرَم « :  َثالَث  َلاـقَف  ِءـالُؤه ؟  ْنَم  ، 

رب ار  وجراکیپ  ینادرم  دسرارف  هدعو  نیتسخن  هک  یماگنه  امُهَیلُوا « : » . . .  ُدْعَو  َءاج  اذاف  دـناوخ ( :  ار  هیآ  نیا  ( مالـسلا هیلع  ) ماما مدوب . 
نیا و  دننک ،  وجتسج  ار  اه  هناخ  نامرجم  ندروآ  تسدب  يارب  هک  اجنادب  ات  دنبوک  مهرد  تخس  ار  امـش  ات  میتسرف  لیئارـسا )  ینب  امش ( 
نانآ مسق  ادـخب  دومرف « :  راب  هس  ماما  دـننایک ؟  یهلا  ناـیوجراکیپ  نیا  میوش ،  امـش  يادـف  میتفگ :  اـم  سپ  تسا . »  یهلا  یعطق  هدـعو 

 ، ِدیدَْحلا َِربُزَک  ٌمْوَق  ُهَعَم  ُعِمَتْجَی  ِّقَْحلا  َیِلا  َساّنلا  وُعْدَی  ُْمق  ِلْهَا  ْنِم  ٌلُجَر  مالسلا « : ) هیلع  ) ُمِظاکلا مامإلا  َلاق  12 ـ  دوب . »  دنهاوخ  مق  مدرم 
 : دومرف مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  ( 3  « :) َنیقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلاَو  َنُولَّکَوَتَی  ِهللا  یَلَعَو  َنُوُنبْجَی  الَو  ِبْرَْحلا  َنِم  َنوُّلُمَی  الَو  ُفِصاوَْعلا  ُحایِّرلا  ُمُهُّلَِزتال 

ياهدابدـنت دنتـسه ،  نهآ  ياـه  هراـپ  دـننامه  هک  دـنوش  یم  هارمه  وا  اـب  یهورگ  دـنک ،  یم  توعد  قح  يوسب  ار  مدرم  مق ،  زا  يدرم  » 
 « . دوب دهاوخ  ناراکزیهرپ  يارب  ریخ  تبقاع  و  دننک ،  لّکوت  ادـخ  رب  و  دنـسرتن ،  دـنوشن و  هتـسخ  گنج  زا  و  دـنازغلن ،  ار  نانآ  ثداوح 

َّجَتْحا َهللا  َّنِا  مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا ُمامِْالا  َلاـق  27 13 ـ  هحفـص نامه .  3 ـ  ص216 .  ج60 ،  راـحب ،  2 ـ  هیآ 5 .  ءارـسا ،  یقرواپ 1 ـ 
ِلْهَا ِعیمَج  یلَع  اِهلْهَِابَو  ِدالِْبلا  ِِرئاس  یَلَع  ُْمق  ِةَدـْلَِبب  َّجَـتْحاَو  ِدـالِْبلا  ِلـْهَا  ْنِم  ْمِهِْریَغ  یلَع  اـِهلْهَا  ْنِم  َنینِمْؤُْملاـِبَو  ِدـالِْبلا  ِِرئاـس  یلَع  ِۀَـفوُْکلِاب 

 : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  ( 1  « :) ْمُهَدَّیَاَو ْمُهَقَّفَو  ْلـَب  ًافَعْـضَتْسُم  اَـهَلْهَاَو  ُْمق  ُهللا  ِعَدَـی  َْملَو  ِْسنِْـالاَو  ِّنِْجلا  َنِم  ِبِْرغَْملاَو  ِقِرْـشَْملا 
ار مق  رهـش  و  هداد ،  رارق  تّجح  اهرهـش  رگید  مدرم  يارب  ار  نآ  ناـمیا  اـب  مدرم  دادرارق و  تّـجح  اهرهـش  ریاـس  رب  ار  هفوـک »  دـنوادخ « 

اهر ار  نآ  مدرم  مق و  دنوادخ  دادرارق ،  سنا )  ّنج و  زا  برغم (  قرـشم و  مدرم  مامت  رب  تّجح  ار  نآ  مدرم  رگید و  ياهرهـش  رب  تّجح 
َّنِا مالـسلا « : ) هیلع  ) ُقِداّصلا ُمامِْالا  َلاق  14 ـ  تسا . »  هدرک  دییأت  قفوم و  ار  نانآ  هکلب  دـنوش  یگنهرف )  يرکف و  فعـضتسم (  ات  هدرکن 
ْنِم ٌةَأَْرِما  اهیف  ُنَفُْدتَـسَو  ُْمق  َوُهَو  ًامَرَح  اَنل  َّنِاَو  ُۀَـفوُْکلا  َوُهَو  ًامَرَح  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَِال  َّنِاَو  ُۀَـنیدَْملا ،  َوُهَو  ًامَرَح  ِلوُسَّرِلل  َّنِاَو  ُۀَّکَم  َوُهَو  ًاـمَرَح  ِِهللا 
ماما ( 2 ( ( :) مالسلا هیلع  ) ُمِظاْکلا ََدلُوی  ْنَا  َْلبَق  ُْهنِم  ُمالَْکلا  اَذه  َناکَو  يِواّرلا :  َلاق  ُۀَّنَْجلا ( . » َُهل  ْتَبَجَو  اهَراز  ْنَمَف  َۀَمِطاَف ،  یّمَُـست  يِدالْوَا 
تسا یمرح  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخلوسر يارب  تسا و  هّکم  نآ  تسا و  یمرح  ادخ  يارب  یتسارب  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص

مق رهـش  نآ  دـشاب و  یم  یمرح  اـم  يارب  و  تسا ،  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  يارب  و  دـشاب ،  یم  هنیدـم  نآ  و 
وا رب  تشهب  دـنک  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  دوش ،  یم  نفد  اجنآ  رد  همطاف »  مان  هب  نم «  نادـنزرف  زا  ینز  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  و  تسا . 
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 . دوب هدـماین  اـیند  هب  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  زونه  هک  دوب  یناـمز  ترـضح  شیاـمرف  نیا  دـیوگ :  یم  يوار  دوـش . »  یم  بجاو 
مق و لها  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  تایاور ،  نیا  رب  هوـالع   28 هحفص ص216 .  نامه ،  2 ـ  ص213 .  ج60 ،  راحب ،  یقرواپ 1 ـ 

یم ینفک  هچراپ  يرتشگنا و  لثم  ییاه  یتعلخ  ایادـه و  نانآ  يارب  دـنداد و  یم  رارق  دوخ  هصاـخ  تاـیانع  دروم  ار  اـهنآ  ناـگرزب  ضعب 
ترضح 1 ـ  دوش :  یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دندومرف  يا  هدنزرا  نانخـس  راید  نآ  ناگرزب  زا  یـضعب  هرابرد  و  ( 1  ،) دنداتسرف

الب وت  رطاخ  هب  دنوادخ  انامه  ورن  نوریب  مق  زا  دومرف « :  تشاد  ار  مق  رهش  زا  نتفر  نوریب  دصق  هک  مدآ ،  نب  اّیرکز  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر
ماما 2 ـ  ( 2  « .) دومن رود  دادغب  لها  زا  ار  الب  مالسلا ، ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  كرابم  دوجو  هب  هک  روطنامه  دزاس  یم  رود  مق  لها  زا  ار 

يدرم هللادـبع ،  نب  یـسیع  دومرف « :  ترـضح  زاب  و  یتیب . »  لها  ام  زا  وت  دومرف « :  یمق  هللادـبع  نب  یـسیع  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
نب نارمع  هب  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  3 ـ  ( 3  « .) تسا هدروخ  هرگ  هدوب و  گنهامه  ام  گرم  یگدنز و  اب  وا  گرم  یگدنز و  هک  تسا 

 « تمحر هیاس «  ریز  رد  تسین )  يا  هیاس  چیه  هک  تمایق (  زور  رد  ار  تا  هداوناخ  ار و  وت  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  دومرف « :  یمق  هللادـبع 
 ، ج13 ثیدـحلا ،  لاـجر  مجعم  3 ـ  ص217 .  ج60 ،  راـحب ،  2 ـ  ص447 .  ج2 ،  راـحبلا ،  ۀنیفـس  یقرواپ 1 ـ  ( 4  « .) دـهد رارق  دوخ 

29 هحفص ص158 .  نامه ،  4 ـ  ص214 . 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  یناگدنز  زا  یلامجا  مود :  شخب 

هراشا

يوب تسا .  هتفر  رای  رادـید  هب  هورم  افـص و  نیب  هکم  رد  ییوگ  دـنک و  یم  مامـشتسا  هنیدـم  يوب  رطع و  شمرح  راـنک  رد  لد   30 هحفص
 ، تاولـص رکذ و  راهب  اعد ،  نآرق و  راهب  تسا ;  راهب  هشیمه  شمرح  رد  دـنک .  یم  طاشن  اـب  باداـش و  ار  يرئاز  ره  ناـج  لد و  تشهب 
اب ترایز  زا  دـعب  يا  هتـسخ  رفاسم  ره  هنـشت ،  ياهناج  ندومن  باریـس  زاین و  شیاین و  ياـه  هتـسدلگ  راـهب  ردـق ،  ياهبـش  روآداـی  راـهب 
 . تساهلد يانـشآ  وا  دنـسانش ،  یم  ار  وا  همه  تسین ;  هبیرغ  رگید  مرح  نیا  رد  نداهن  مدـق  اب  يرذـگهر  ره  دوش .  یم  هناگیب  یگتـسخ 

دشخب یم  شمارآ  ار  اهلد  اهناج و  شدای ،  مان و  شقشع ،  تبحم و  دهد ،  یم  شزاون  ار  مشچ  نآ  ياه  هتسدلگ  دبنگ و  شمرح و  رگا 
یکاپ فافع و  يامن  مامت  هنیآ  مالسلا ، ) امهیلع   ) رفعج نب  یسوم  مشچ  رون  لوسر ،  راگدای  نفدم  تیب ،  لها  مرح  مرح ،  نیا  هک  ارچ  . 
دّمحم لآ  قداص  تدالو ،  زا  لبق  هک  دوب  يوبن  نادـناخ  رارـسا  زا  يّرـس  يولع و  بتکم  هتخومآ  شناد  دوخ  هک  وا  تسا .  یناث  همطاف  ، 

هلفاق بنیز ،  نانوچ  تماما و  تیـالو و  یماـح  وا  نوچ  و  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز راـبت  زا  يرتخد  داد .  دـیون  ار  شندـمآ  مالـسلا ) مهیلع  )
هنیدم زا  ترضح  یهلا  یـسایس  تکرح  ار ;  سابع  ینب  هموصعم  همطاف  دایرف  درک ،  اوسر  ار  هیما  ینب  بنیز  دایرف  رگا  هتـسیاش .  يرالاس 

 : درک مایپ  غـالبا  یلو  دـشن  لـئان  شناـمز  ماـما  ردارب و  تراـیز  هب  دـنچ  ره  نارود ،  توغاـط  هیلع  دوب  یتکرح  ناـسارخ  ورم و  يوس  هب 
راصعا همهرد  هک  درک  تباث  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نادنمتدارا  ربمایپ و  نادناخ  زا  يا  هدع  هارمه  هب  هنیدم  زا  تکرح  اب  وا   31 هحفص

ّینا دروآ «  شورخ  دـیزی  رب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  هکنانچ  دـنکچوک .  بان  مالـسا  ناگتفای  شرورپ  رباربرد  یتوغاـطو  يداـم  ياهتردـق 
نیا رد  باتفآ  رتخد  هرخالاب  دـنام و  ماـمتان  هچ  رگ  یـسایس  یهلا ،  تکرح  نیا  مرگن ; » یم  تراـقح  هدـید  هب  وت  هب  نم   «: » كرغـصتسا

دهاـش همه  هک  دـییاپن  يرید  اـما  تخاـس .  راوگوس  ار  همه  شا  هنوگ  تداهـش  گرم  اـب  تفاتـش و  قح  رادـید  هب  شیوخ  تکرب  رپ  رفس 
ندیـشوج فراعم  مولع و  ناـشوج  ياـه  همـشچ  ترتع ،  نارک  یب  رثوک  نیا  زا  هک  هاـگنآ  دـندش .  كراـبم  رفـس  نیا  دنمـشزرا  تارمث 

متـس هیلع  رب  ینید  ياه  شزیخ  اهمایق و  روحم  دـیدرگ و  یمالـسا  شخبتایح  فراعم  رـشن  زکرم  یمطاـف  سدـقم  میرح  نیا  مق  تفرگ و 
تیبرت گرزب  يربهر  هب  یهلا  یمایق  هاگتساخ  هک  دوب  رادیب  هشیمه  مق  تیب و  لها  مرح  نیا  رضاح  نرق  رد  ماجنارس  و  راگزور .  ناگشیپ 

هک دش  یسدقم  ماظن  میظع ،  بالقنا  نآ  هرمث  هک  دیدرگ ;  نامز  نارگمتس  هیلع  رب  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماما  ترضح  تیالو  بتکم  هتفای 
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لـسن هژیوب  ناگمه  هب  گرزب  يوناب  نیا  يالاو  ماقم  هک  دـبلط  یم  همه  نیا  دـش . ملاع  نامولظم  هاگهانپو  أـجلمو  نافعـضتسم  دـیما  هطقن 
يروآ عمج  باـتک  زا  شخب  نیا  رد  ار  راوگرزب  نآ  لـیاضف  یگدـنز و  زا  یلاـمجا  اتـسار  نیا  رد  هک  میرختفم  اـم  دوش و  یفرعم  ناوـج 

32 هحفص مییامن .  یم  میدقت  تمصع  نادناخ  ناگتفیش  هب  هدومن و 

؟  تسیک مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف 

ترـضح شردـپ  تسا .  يربک »  همطاف  و «  یّتس ، »  تیبلها « ، »  همیرک  هموصعم « ، »  ناشیا «  باقلا  همطاـف و  راوگرزب  نآ  فیرـش  ماـن 
(1  .) تسا مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  ردام  نوتاخ  همجن  شردام  و  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم 

ترجه ات  تدالو  زا 

عیبر ( 3) مهدزاود ای  ( 2) مهد زور  رد  یگلاس  ّنس 28  رد  و  دـمآ .  ایند  هب  هرّونم  هنیدـم  رد  ق  لاس 173ه . ـ هدعقلا  يذ  لّوا  ترـضح  نآ 
 . تفر ایند  زا  مق  رهش  رد  ق  لاس 201ه . ـ یناّثلا 

سّدقم رهش  هب  سّدقم  رفس 

اهیلع ) هموصعم همطاـف  ترـضح  ورم »  رهـش «  هب  ( مالـسلا هیلع  ) اـضر ترـضح  هنوگدـیعبت  رفـس  زا  سپ  لاـس  کـی  ق ،  لاـس 201ه . ـ رد 
رهش هب  هار  لوط  رد  دش .  تبرغ  راید  یهار  شیوخ  نامز  ماما  اب  دهع  دیدجت  ردارب و  رادید  يارب  دوخ  ناردارب  زا  يا  هّدع  هارمه  ( مالسلا

گنج دربن و  هب  ترضح  ناهارمه  اب  هدومن و  یهارمه  یتموکح  نارومأم  اب  تیب  لها  نیفلاخم  زا  يا  هدع  اجنآ  رد  یلو  دندیـسر ،  هواس 
رایسب نزح  مغ و  زا  هک  یلاح  رد  ترـضح  ( . 1) دندیسر تداهش  هب  زیگنا  مغ  هثداح  نیا  رد  ترـضح  ناهارمه  زا  يا  هّدع  هک  دنتخادرپ 

یم ام  نایعیش  زکرم  مق  رهش  دومرف « :  هک  مدینش  مردپ  زا  اریز  دیربب ،  مق  رهش  هب  ارم  دومرف :  هواس  رهش  رد  ینماان  ساسحا  اب  دوب  هضیرم 
زا لقن  هب  ص65  ۀّیموصعملا ،  ۀلیسو  2 ـ  ص309 .  همامالا ،  لئالد  یقرواپ 1 ـ  دومن .  تکرح  مق  فرط  هب  ترضح  سپـس  ( 2  « ;) دشاب

لابقتسا هب  دندش  علّطم  شخب  تّرسم  ربخ  نیا  زا  یتقو  مق  ناگرزب   33 هحفص ص257 .  ج8 ،  راحبلا ،  ۀنیفس  كردتسم  3 ـ  راربالا .  ۀهزن 
 ; دیـشک یم  شود  هب  ار  همّرکم  نآ  رتش  ماـمز  يرعـشا »  نادـناخ «  گرزب  جرزخلا »  نب  یـسوم  هک «  یلاـح  رد  دنتفاتـش و  ترـضح  نآ 
(3  .) دومرف لوزن  لالجا  جرزخلا »  نب  یسوم  یصخش «  لزنم  رد  دش و  سّدقم  رهـش  نآ  دراو  مق  مدرم  تاساسحا  روش و  نایم  رد  ناشیا 
دوب و لاعتم  راگدرورپ  اـب  زاـین  زار و  تداـبع و  لوغـشم  تّدـم  نیا  رد  درب و  رـس  هب  تماـما  تیـالو و  رهـش  رد  زور  هدـفه  راوگرزب  نآ 

 . دناسر نایاپ  هب  یهلا  كاپ  تاذ  ربارب  رد  عوشخ  عوضخ و  اب  ار  شیوخ  تکرب  رپ  رمع  ياهزور  نیسپاو 

ناگراتس رهش  رد  باتهم  بورغ 

همجن لوفا  اب  رهطا ،  همطاـف  راـبت  زا  ییوناـب  تراـیز  قیفوت  تیـالو و  بکوک  لوزن  لـالجا  زا  فعـش ،  روش و  قوش و  همه  نآ  ماـجنارس 
ازع كوس و  رد  ار  تیالو  تماما و  ناقشاع  زیگنا  مغ  بورغ  نیا  و  دش ،  هودنا  نزح و  زا  ییایند  هب  لّدبم  تراهط ،  تمـصع و  نامـسآ 

 ( يزاریش باّتکلا  کلم  فیلأت  باسنالا ،  ضایر  زا  لقن  هب  ص14 (  يروصنم ،  يدهم  هموصعم ،  ترضح  یناگدنز  یقرواپ 1 ـ  دناشن . 
 . ص213 مق ،  میدـق  خـیرات  3 ـ  ص12 .  يراصنا ،  قداص  دـمحم  دّـمحم ،  لآ  هعیدو  زا  لـقن  يزیربت ،  هدازاقـس  نخـس ،  ياـیرد  2 ـ  . 

ناشیا هواس  رهش  رد  ینز  هک  ( 1) تسا هدش  هتفگ  راوگرزب  نآ  سردوز  گرم  ترـضح و  ماگنهبان  یـضیرم  ّتلع  اب  هطبار  رد   34 هحفص
ّوج و  هواس »  رد  اهنآ «  زا  يا  هدع  تداهش  ترضح و  ناهارمه  اب  تیب  لها  نانمـشد  يریگرد  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  هک  دومن  مومـسم  ار 
نآ يرآ  دـشاب .  دـناوت  یم  لوبق  لباق  یبلطم  مق ،  رهـش  يوس  هب  یـضیرم  لاـح  رد  راوگرزب  نآ  ماـگنهبان  تکرح  رهـش و  نآ  دـعاسمان 
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ینومأم ریوزت  قافن و  هرهچ  رگاشفا  نیتسار و  ناربهر  تماما  تیناقح  رب  ییایوگ  دنـس  شتکربرپ  رفـس  اـب  راوبنیز  تفر  یم  هک  ترـضح 
ریدقت هاگان  دش ،  یم  هدرب  سابع )  ینب  هاگلتق (  هب  هنارّوزم  راب  نیا  هک  دشاب  يردارب  خرس  نوخ  روآ  مایپ  البرک  نامرهق  دننامه  و  دشاب ، 

ناگشیپ متس  یتلادع  یب  ملظ و  اب  هزرابم  رگدایرف  خیرات ،  هشیمه  يارب  تماما  تیالو و  طخ  یماح  گرزب  نآ  دقرم  هک  دش  نیا  رب  یهلا 
 . دشاب راصعا  نورق و  لوط  رد  يولع  عّیشت  نیتسار  ناوریپ  شخب  ماهلا  نارود و 

نفد مسارم 

ماگنه هب  یلو  دندرک  عییشت  نالباب »  ناتسربق «  يوس  هب  سپس  دندومن ،  نفک  هداد و  لسغ  ار  ترـضح  نآ  ازج  زور  هعیفـش  تافو  زا  دعب 
نیا رداق »  مان «  هب  يدرمریپ  هک  دنتفرگ  میمصت  ماجنارـس  دندش و  لکـشم  راچد  دعـس »  لآ  مرحم « »  ندوبن  رطاخ  هب  راوگرزب «  نآ  نفد 

 . ص168 دّیـشت ،  ربکا  یلع  يولع ،  تاداس  ماـیق  ص68 .  كویب ،  بلاـطوبا  ازریم  هّیموصعملا ،  هلیـسو  یقرواپ 1 ـ  دـهد .  ماجنا  ار  راک 
ار تیب  لها  هموصعم  هک  ارچ  دنوش ;  مهم  رما  نیا  راد  هدـهع  دـندوبن  قیال  مه ،  مق  هعیـش  ءاحلـص  ناگرزب و  یّتح  رداق و  یلو   35 هحفص

رازگیر بناج  زا  هک  دندید  ار  هراوس  ود  ناهگان  هک  دندوب ،  حلاص »  درمریپ  نآ  ندمآ «  رظتنم  مدرم  دراپـس .  كاخ  هب  موصعم  ماما  دیاب 
لخاد رد  ار  ادخ  لوسر  هناحیر  كاپ  مسج  دندناوخ و  زامن  هزانج  رب  هدش و  هدایپ  دندیسر ،  هزانج  کیدزن  یتقو  دنیآ  یم  نانآ  يوس  هب 

ار اهنآ  مه  یـسک  و  دـنتفر ،  هدـش و  راوس  دـنیامن ،  یمّلکت  یـسک  اب  هکنیا  نودـب  دـندرک و  نفد  دوب »  هدـش  هدامآ  لبق  زا  هک  یبادرس « 
دندمآ مق  هب  ّمهم  رما  نیا  يارب  هک  دنـشاب  یموصعم  ناماما  راوگرزب ،  ود  نیا  هک  تسین  دیعب  چیه  ناگرزب  زا  یکی  لوق  هب  ( . 1) تخانشن

نیا تشارفارب و  راوگرزب  نآ  فیرـش  ربق  رب  اـیروب  ریـصح و  زا  یناـبیاس  جرزخلا  نب  یـسوم  نفد ،  مسارم  ندیـسر  ناـیاپ  هب  زا  سپ  ( 2 .)
درک انب  رّهطم  دـقرم  نآ  رب  يرجآ  يا  هّبق  دـش و  مق  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رتخد  بنیز  ترـضح  هک  ینامز  اـت  دوب  رارقرب  ناـبیاس 

ناگتخوسلد يافّـشلاراد  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها هب  نادنمتدارا  بولق  هاگ  هلبق  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  كاپ  تبرت  ناس  نیدـب  و  ( 3 .)
 ، ج2 راحبلا ،  هنیفـس  3 ـ  هّلظ . »  ماد  ینارکنل «  لـضاف  هللا  هـیآ  2 ـ  ص214 .  مق ،  میدق  خـیرات  یقرواپ 1 ـ  دـش .  تماما  تیالو و  قشاع 

36 هحفص ص376 . 

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  بقانم  لئاضف و  موس :  شخب 

هراشا

طقف هن  تسا  ناراوگرزب  نآ  یناسفن  تالامک  لئاضف و  تخانـش  نامه  نیبم ،  نید  ءایلوا  نیرهاط و  هّمئا  تخانـش  تفرعم و  هک  اـجنآ  زا 
لئاضف زا  يا  هّمش  رکذ  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همیرک  یگدنز  زا  یلامجا  نایب  زا  دعب  اجنیا  رد  اهنآ ،  همانیگدنز  اب  یلامجا  ییانـشآ 

 : میزادرپ یم  ترضح  نآ  بقانم  و 

یگداوناخ تفارش 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  تنب  وا «  تسا .  تماما  تلاسر و  یحو و  تیب  هب  ناـشیا  باـستنا  ترـضح  نآ  لـئاضف  نیرتیلاـع  زا  یکی 
يوـنعم و تـالامک  لـئاضف و  ریاـس  همـشچرس  دوـخ  رما  نیا  تسا و  هللا »  ّیلو  ۀّـمع  و «  هللا »  ّیلو  تخا  و «  هللا »  ّیلو  تـنب  و «  ملـسو » )

امهیلع  «) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  و «  رفعج »  نب  یـسوم  نوچمه «  یموصعم  ناماما  راوج  رد  یگدـنز  هک  دـشاب  یم  راوگرزب  نآ  یناحور 
یملع و تاجرد  لماکت  حور و  یلاعت  رد  یـساسا  لماع  دوخ  تداعـس ،  رون و  هار  ناربهر  نآ  هیلاع  میلاعت  زا  ندوب  دـنم  هرهب  و  مالـسلا )
39 هحفص تسناد .  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  لئاضف  زا  يرادومن  وگلا و  ار  ترضح  نآ  ناوت  یم  نیا  ربانب  تسا .  هدوب  ترضح  نآ  یلمع 
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ترضح نآ  تدابع 

َّنِْجلا ُْتقَلَخ  اـمَو  هک « :  تسین  لاـعتم  دـنوادخ  یگدـنب  تداـبع و  زج  يزیچ  ناـسنا  تقلخ  زا  فدـه  نآرق ،  همیرک  هیآ  حیرـصت  هب  اـنب 
 ( دنوش کیدزن  نم  هب  هتفای و  لماکت  قیرط  نیا  زا  و  دننک (  متدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  (: » 1  «) ِنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالاَو 
زا رس  تسا .  ندش  هّنئمطم  سفن  نانیمطا و  نیقی و  لوصح  هک  نآ  هبترم  نیرتیلاع  هب  ندیـسر  هار  رد  دندرب  یپ  فده  نیا  هب  هک  نانآ  « . 
رب رـس  بش  تولخ  رد  دـنناد و  یم  زاین  یب  تاذ  هاگرد  هب  زاین  زار و  تدابع و  نامز  ار  دوخ  یگدـنز  تاعاس  نیرتهب  دنـسانش و  یمن  اـپ 
رد هک  دنا  هدنز  وزرآ  نیا  هب  دننیـشن و  یم  وگتفگ  هب  وا  اب  هناقـشاع  دـنیوگ و  یم  شیوخ  بوبحم  اب  لد  زار  دـنهن و  یم  تسود  ناتـسآ 

ًۀَیِضار ِکِّبَر  یِلا  یعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَا  ای  هک « :  دنریگ  رارق  شترـضح  بطاخم  دنباتـشب و  قح  تاقالم  هب  زاین  زار و  زامن و  لاح 
 « . تسا دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونـشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگرب  تراگدرورپ  يوس  هب  هتفای !  شمارآ  حور  يا  ( : » 2  «) ًۀَّیِضْرَم

 . تسا مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  تیب  لها  همیرک  تماما ،  تیالو و  نادناخ  زا  ادخ  یگدـنب  تدابع و  ياه  هنومن  نیرتیلاع  زا  یکی 
عوضخ و تّیدوـبع و  رمع  کـی  زا  يا  هشوـگ  شفیرـش ،  رمع  ياـهزور  نیـسپاو  رد  شا  هزور  هدـفه  يراد  هدـنز  بش  تداـبع و  هک  وا 

هللا هّیفـص  نآ  هدنام  راگدای  هب  بارحم  دـبعم و  و  ( 1) رّونلا تیب  نیا  تسا و  یهلا  كاـپ  تاذ  ربارب  رد  ادـخ  حـلاص  دـبع  هداز  نآ  عوشخ 
تدابع قشاع  ناگدنب  شخب  ماهلا  رگتیاده و  تمایق  هنماد  ات  مالسلا ـ ) هیلع  ) یسوم هعضب  نآ  هنابـش  ياهزاین  زار و  تاکرب  زا  هک ـ  تسا 

ـ  هیآ 28 رجف ،  هکرابم  هروس  2 ـ  هیآ 57 . تایراذ ، هکرابم  هروس  یقرواپ 1 ـ  هک :  قوذ  لها  دنا  هدورـس  شوخ  هچ  دشاب و  یم  تیالو  و 
تیب ود  نیا  سّدقم  ناکم  نآ  رد  رس  رب  تسا و  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگ  هدجـس  نیا  تسا  رّونم  ردقنآ  هک  هاگیاج  نیا   40 هحفص  . 27

تفارـش مق  اجنیا  زک  اجنیا  تسا  هموصعم  هاـگتدابع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  ساـپ  هب  رّونم  خاـک  نیا  داـینب  هدـش  هک :  دروخ  یم  مشچ  هب 
(2) رگید تفای 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها هثِّدحم  هملاع و 

زا تسارح  ظفحرد و  نایوار  ناثّدحم و  دنا ;  هدوب  رادروخرب  يا  هژیو  تلزنم  تمرح و  زا  هراومه  نیتسار  ناثّدحم  یمالـسا  گنهرف  رد 
دنا و هتشاد  ار  لّوا  شقن  یمالسا  ینغ  گنهرف  یلاعت  دشر و  عّیـشت و  بتکم  هیامنارگ  ریاخذ  ینید و  ياه  شزرا  فراعم و  ياه  هنیجنگ 

نآ هک  تسا  يا  هرجح  ناـمه  روـّنلا ،  تیب  یقرواپ 1 ـ  دـنا .  هدوب  لوسر  لآ  رارـسا  رادزار  یهلا و  ردـقنارگ  ياه  تناما  عیادو و  لـماح 
رد هرجح  نیا  مه  نونکا  مه  هک  دوب  تدابع  لوغـشم  اجنآ  رد  جرزخلا ،  نب  یـسوم  لزنم  رد  شا  هزور  هدـفه  تماقا  تّدـم  رد  ترـضح 
ـ  2 دـشاب .  یم  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  نارادتـسود  هّجوت  دروم  تسا و  رارقرب  هیّتس  هسردـم  رانک  رد  نادرمراهچ و  نابایخ  ریم ،  نادـیم 

يدنلب هدنهد  ناشن  هک  ینیوانع  نیرتالاو  زا  یکی   41 هحفص ص141 .  ینیمالا ،  يداه  دّمحم  مالسلا ، ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  تنب  همطاف 
ترضح نآ  ندوب  هثِّدحم  تسا ;  عّیشت  شخبتایح  بتکم  مالـسا و  دنلب  فراعم  اب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همیرک  ییانـشآ  ملع و  هبترم 

رطاخ هب  هک  یتایاور  دنا ،  هدومن  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ترـضح  نآ  زا  هدیـسر  تایاور  ثیداحا و  ثیدح  ملع  ناگرزب  هک  دـشاب  یم 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم لآ  هملاع  هط و  لآ  هثِّدحم  نآ  ندوب  يروحم  تیالو  رب  یقدص  دهاش  دوخ  ییالو  ینومـضم  نتـشاد 

 . دش دنهاوخ  رکذ  تایاور  نیا  دوخ  ياج  رد  هک  دنشاب  یم 

تسا هموصعم  وا 

هژیو هب  نانآ  ءایصوا  ماظع و  ءایبنا  صاخ  تسا  یماقم  اطخ »  رب  تردق  نیع  رد  اهشزغل «  زا  ندوب  نوصم  هانگ و  زا  تمـصع  ماقم  هچ  رگ 
زا لماک  يوریپ  تعاطا و  راگدرورپ و  هناصلخم  یگدنب  تعاط و  لیلد  هب  هک  یناسک  دندوب  یلو  مالسلا ; ) مهیلع  ) كاپ موصعم  هدراهچ 
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حور نماد  هدنام و  رود  یقالخا  لیاذر  یصاعم و  زا  هک  دندیـسر  یحور  تراهط  يوقت و  زا  يا  هجرد  هب  یگتـسراو  یکاپ و  هار  ناورهر 
)و مالـسلا مهیلع  ) نیرهاط هّمئا  بتکم  هتفای  شرورپ  دوخ  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاـف  دـندودز .  اـه  یکاـپان  زا  ار  شیوخ  ناـج  و 

دنا هتخانـش  هموصعم  ناونعب  ار  وا  ماع  ّصاخ و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  یکاپ  تراهط و  زا  ییلاع  هنومن  تسا ،  ریهطت  هیآ  نابحاص  راـگدای 
ترـضح هتـسناد و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ولت  یلات  یتاذ و  تراهط  زا  رادروخرب  يدرف  ار  ناـشیا  ( 1) ناگزب زا  یـضعب  هک  اجنادب  ات 

هداز نسح  هللا  ۀیآ  یقرواپ 1 ـ  ( 1  « :) ینَراز ْنَمَک  ْمُِقب  َۀَـموُصْعَْملا  َراز  ْنَم  دومرف « :  هداد و  هموصعم  بقل  ناشیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر
مق رد  ار  هموصعم »  همطاـف  هک «  یـسک   42 هحفص مق . هاگشناد  مالـسلا ، ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  تیـصخش  یـسررب  شیامه  رد  یلمآ ، 

ِْکیَلَع ُمالَّسلا  هک « :  تسا  هدـمآ  ترـضح  مّود  ترایز  ياهزارف  زا  یکی  رد  و  دـشاب . » هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  لـثم  دـنک  تاـیز 
 ، هدـش تیادـه  رادرکوکین و  هدـش ،  شیاتـس  كاـپ و  يوناـب  يا  وت  رب  مالـس  ( » 2  « :) ُۀَّیِقَّنلا ُۀَّیِقَّتلا  ُةَدیـشَّرلا  ُةَّرَْبلا  ُةَدـیمَْحلا  ُةَرِهاّطلا  اَُـهتَّیَا 

 « . هتسراو ِراگزیهرپ 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک 

هرمث نیا  ددرگ ;  یهلا  ضیف  هطـساو  قـح و  هدارا  رهظم  هک  دـسرب  ییاـج  هب  دـناوت  یم  لاـعتم  دـنوادخ  یگدـنب  تداـبع و  رثا  رد  ناـسنا 
 ، ُنوُکَیَف ْنُک  ِءْیَّشِلل  ُلُوقَا  اَنَا  َمَدآ  َْنباَی  دیامرف « :  یم  یسدق  ثیدح  رد  دوخ  هچنانچ  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  زا  لماک  تعاطا  ّتیدوبع و 
 ( نم تیانع  هب  هک (  میامن  نانچ  ار  وت  ات  نک  تعاطا  ارم  مدآ . . .  دـنزرف  ( » 3  « :) ُنوُکَیَف ْنُک  ِءْیَّشِلل  ُلوُقَت  َُکلَعْجَا  َُکتْرَمَا  اـمیف  ینْعِطَا 

یگدنب ( » 4  « :) ُۀَِّیبوـُبُّرلا اَـهُْهنُک  ٌةَرَهْوَـج  ُۀَّیِدوـُبُْعلَا  دـیامرف « :  یم  مه  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  دوـش . »  ناـمه  ینک  هدارا  ار  هچنآ  ره 
راونا 2 ـ  ص337 .  ج7 ،  خیراوتلا ،  خسان  یقرواپ 1 ـ  تسا . »  تادوجوم  رب  ییاورنامرف  نآ  نطاب  تیاـهن و  هک  تسا  يرهوگ  دـنوادخ 

43 هحفص باب 100 .  هعیرشلا ،  حابـصم  4 ـ  ص298 .  ج2 ،  لئاسولا ،  كردتـسم  3 ـ  ص211 .  یمق ،  یلعدّمحم  خیـش  نیعـشعشملا ، 
یگدـنز رد  مه  دـنا  هدومیپ  هناصلاخ  ار  هار  نیا  هدوبر و  نارگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  تعاطا  یگدـنب و  هار  رد  هک  لاعتم  دـنوادخ  ءاـیلوا 
نامزرید زا  و  تسا .  اهنآ  یگتـسراو  صالخا و  رمع  کی  راثآ  هک  دنا  هدوب  یتایانع  تامارک و  أشنم  نآ ،  زا  دعب  مه  شیوخ و  تکربرپ 

یهلا و مرک  لضف و  هب  دیما  زا  راشرس  هک  يدیماان  ياه  بلق  هچ  تسا و  هدوب  ینّابر  تیانع  تمارک و  نارازه  أشنم  یمطاف  سدق  ناتـسآ 
هتسویپ یحور  داش و  یلد  اب  هک  سک  همه  زا  دیماان  اج و  همه  زا  هدیرب  ياهناسنا  هچ  یبوبر و  تمحر  زا  راشرس  هک  یهت  ياه  تسد  هچ 

يالو هب  مکحتسم  ینامیا  ساسا  رب  ییگدنز  دوخ  يارب  هتشگرب و  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  همیرک  نیا  مرک  ضیفرپ و  هاگرد  زا  تیدبا  هب 
ضاّیف يادخ  نایاپ  یب  مرک  ضیف و  عبنم  هب  هتسویپ  هتسیاش و  هدنب  نآ  حور  تمظع  یگرزب و  هناشن  همه ،  اه  نیا  دنداهن .  انب  قح ،  ءایلوا 

 « . دش دهاوخ  رکذ  يدوز  هب  راوگرزب  نآ  تامارک  زا  ییاه  هنومن  تسا « .  میرک  و 

ترضح نآ  تعافش  ماقم 

یم ار  یناسک  تعافش  دنوادخ  هک  ارچ  دبلط  یم  ار  مزال  یگتسیاش  میظع ،  ماقم  نیا  هب  ندیسر  تعافـش و  ّقح  نتـشاد  هک  تسین  یّکش 
هدیاف یسک  تعافـش  تمایق  زور  (» 1  « :) ُنمْحَّرلا َُهل  َنِذَا  ْنَم  ِّالا  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْفنَتـال  ذـِئَمْوَی  دنـشاب «  وا  فرط  زا  زاـجم  نوذأـم و  هک  دریذـپ 

یگدـنب یهلا و  برق  زا  یلاع  هبترم  هب  هک  دوش  یم  هداد  یناـسک  هب  نذا  نیا  و  دـشاب . »  هداد  شتعافـش  هزاـجا  ادـخ  هک  نآ  زج  دـشخبن 
قح و صلاخ  ناگدنب  نیا  اهنآ  زا  دعب  دنتسه و  ( مالسلا مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  ءایبنا و  اهنآ  سأر  رد  هک  دنشاب  هدیسر  راگدرورپ  هناصلاخ 

هتسیاش نادنزرف  ءادهش و  ءاملع و  زا  دنراد «  تعافش  قح  شیوخ  يونعم  هجرد  ماقم و  ّدح  رد  مادک  ره  هک  دنیادخ  هاگرد  بّرقم  ءایلوا 
ینید راثآ  تایاور و  رد  شندوب  هعیفـش  هب  هک  یناسک  هلمج  زا   44 هحفص هیآ 109 .  هط ،  یقرواپ 1 ـ  مالـسلا . » ) مهیلع  ) موصعم ناماما 
َۀَّنَْجلا َِیتَعیـش  اِهتَعافَِـشب  ُلُخْدـَت  دـیامرف « :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  تسا :  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموصعم همطاـف  تسا ،  هدـش  حیرـصت 
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ماما روتسد  هب «  ترضح  نآ  ترایز  رد  و  دش . »  دنهاوخ  تشهب  دراو  منایعیـش  همه  هموصعم )  همطاف  وا (  تعافـش  هب  ( » 1  « :) ْمِهِعَمْجَِاب
تـشهب هرابرد  ادخ  دزن  نم  يارب  هموصعم !  همطاف  يا  ِۀَّنَْجلا « : »  یف  یل  یعَفْـشا  ُۀَـمِطاف  ای  هک « :  دوش  یم  هتفگ  مالـسلا » ) هیلع  ) موصعم

صوصخم ترایز  زا  يرگید  زارف  رد  هچنانچ  تسا  ازج  زور  هعیفش  نآ  میظع  رایسب  ماقم  نأش و  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  و  نک . »  تعافش 
رد وت  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مییامن  یم  تعافـش  بلط  وت  زا  ام  هک  نیا  ینعی :  ( 2  « .) ِنْأَّشلا َنِم  ًانْأَش  ِهللا  َْدنِع  َِکل  َّنِاَف  هک « :  تسا  هدـمآ 

ءایـصوا ربماـیپ و  ادـخ و  اـهنت  تسین و  رّوصت  لـباق  ملاـع  نیا  نانیـشن  كاـخ  رب  هک  يراد ،  ریذـپان  فـصو  تلزنم  نأـش و  یهلا  رـضحم 
45 هحفص ص266 .  ج102 ،  راحب ،  2 ـ  ص376 . ج2 ، راحبلا ، هنیفس  یقرواپ 1 ـ  دنفقاو .  نآ  رب  شنیرهاط 

ترضح ترایز  تلیضف 

ناوریپ موصعم  ناماما  هک  تسا ،  راوگرزب  نآ  لیاضف  اب  هطبار  رد  دنس  نیرتهب  مالسا  هدیزگرب  يوناب  نآ  ترایز  تلیـضف  هرابرد  تایاور 
ترایز باب  رد  یشاداپ  نینچ  هک  دندرک  نایب  نآ  يارب  یمیظع  شاداپ  دندومرف و  ناشیا  ینارون  دقرم  ترایز  هب  هیصوت  قیوشت و  ار  دوخ 

ـ  1 مینک :  یم  رکذ  ار  تیاور  دنچ  اجنیا  رد  ام  تسا ;  هقباس  یب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  دالوا 
 « . دوب دهاوخ  تشهب  راوازس  دنک  ترایز  ار  هموصعم )  همطاف  هک (  یـسک  ( » 1  « :) ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  اهَراز  ْنَم  دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

تشهب راوازس  دنک  ترایز  مق  رد  ار  ما  هّمع  ربق  هک  یسک  ( » 2  « :) ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  ْمُِقب  ِیتَّمَع  َْربَق  َراز  ْنَم  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  2 ـ 
رد دنک (  ترایز  ار  هموصعم )  همطاف  هک (  یسک  ( » 3  « :) ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  3 ـ  تسا . » 

ِلوُسَّرِللَو ُۀَّکَم  َوُهَو  ًامَرَح  ِ ِهللا  َّنِا دومرف « :  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  4 ـ  تسا . » تشهب  وا  شاداپ  دشاب )  هتشاد  وا  قح  هب  تفرعم  هک  یلاح 
ْتَبَجَو اهَراز  ْنَم  َۀَمِطاف ،  یّمَُست  يْدلُو  ْنِم  ٌةَأَْرِما  اهیف  ُنَفُْدتَـسَو  ُْمق  َوُهَو  ًامَرَح  اَنلَو  ُۀَفوُْکلا  َوُهَو  ًامَرَح  َنینِمْؤُْملا  ِریمَِالَو  ُۀَنیدَْملا ،  َوُهَو  ًامَرَح 

دشاب یم  هنیدم  نآ  تسا و  یمرح  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخلوسر يارب  تسا و  هّکم  نآ  تسا و  یمرح  ادخ  يارب  ( » 1  « :) ُۀَّنَْجلا َُهل 
زا ینز  يدوزب  دـشاب و  یم  مـق  رهـش  نآ  تـسا و  یمرح  اـم  يارب  تـسا و  هفوـک  نآ  تـسا و  یمرح  ( مالـسلا هـیلع  ) نینمؤـملاریما يارب  و 

یقرواپ دش . »  دهاوخ  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  تسا ;  همطاف )  شمان (  هک  دش  دهاوخ  نفد  اجنآ  رد  نم  نادنزرف 
نب یـسوم  تدـالو  زا  لـبق  هکنیا  هب  هجوت  اـب  تیاور  نیا   46 هحفص ص266 .  ناـمه ،  3 ـ  ناـمه .  2 ـ  ص265 .  ج102 ،  راــحب ،  1 ـ 
مق هب  هموصعم  همطاف  ترضح  ندمآ  هکنیا  رب  تسا  ینشور  رایسب  لیلد  تسا  هدش  رداص  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  مالسلا ) هیلع  ) رفعج

مهیلع ) موصعم ناماما  بتکم  ّتیناّـقح  رب  ینـشور  لـیلد  دوخ  نآ  قّقحت  هدوب و  یبیغ  رارـسا  ءزج  تیب  لـها  مرح  رد  راوگرزب  نآ  نفد  و 
47 هحفص ص267 .  نامه ،  یقرواپ 1 ـ  دشاب .  یم  ( مالسلا

( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  زا  یتایاور  مراهچ :  شخب 

هراشا

(. 1  . . . « ) یتَْرتِعَو ِهللا  َباتِک  اوُّلِـضَت  َْنل  اـمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اـمَأ  ِْنیَلْقِّثلا  ُمُْکِیف  ٌكِراـت  ّینِا  ملـسو « : ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاـق 
درک و یم  هراظن  یمالـسا  تّما  يور  ارف  ار  قاـفن  هنتف و  نیگمهـس  جاوما  هک  یلاـح  رد  شیوخ  رمع  ياـهزور  نیـسپاو  رد  مالـسا  ربماـیپ 

هنتف جاوما  موجه  هاگ  هب  ار  تاجن  یتشک  دز و  رانک  ار  قافن  بیرف و  ياه  هدرپ  رگتیاده  یمایپ  غالبا  اب  دوب  یمالـسا  هعماج  هدنیآ  نارگن 
تیاده نآ  رد  هک  دوبن ;  نیلقث  ثیدح  نامه  زج  يزیچ  ترضح  مایپ  نیرخآ  دومن .  هئارا  ناگمه  رب  ار  تاجن  لحاس  دومرف و  یفّرعم  اه 
تسناد تناید  ياقب  لماع  هناگی  تعیرش و  یـساسا  روحم  اهنت  ار  ود  نآ  دادرارق و  ترتع  نآرق و  هب  کّسمت  ورگ  رد  ار  شیوخ  ناورهر 
هـشیدنا اـه و  تعدـب  دورو  هار  دوش و  نشور  میرک  نآرق  ینارون  فراـعم  ماـکحا و  هب  یباـی  تسد  هار  هک  نیا  يارب  زج  دوبن  همه  نیا  . 
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هک تسا  ینید  قیاقح  نیتسار  ناـفراع  زا  هتفرگرب  ینآرق  فراـعم  نیا  هک  ارچ  ددرگ .  دودـسم  نید  نتم  رد  ناتـسرپ  اـیند  یناطیـش  ياـه 
موش فادها  هب  ندیـسر  زا  ار  خـیرات  لوط  نازاس  نید  ناقفانم و  باریـس و  زاس  ناسنا  باتک  نآ  شخبتایح  همـشچرس  زا  ار  ینید  هعماج 

لوسر تلحر  زا  دـعب  يوبن  راگزور  ناتـسرپ  بش  همه ،  نیا  اب   49 هحفص ص141 .  ج23 ،  راحب ،  یقرواپ 1 ـ  دزاـس .  یم  مورحم  دوخ 
یهارمه زا  دندادرـس و  هللا »  باتک  انبـسح  موش «  يادن  رواب ،  تسـس  ینامدرم  ییاوآمه  یهارمه و  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ
ياـهرُد هچ  دـش و  هتخوـس  هک  يوـبن  یناروـن  نانخـس  هچ  ناـشیا  یناطیـش  فادـها  هـب  لـین  هار  رد  دـندرک و  يریگوـلج  ترتـع  نآرق و 

رد هدـش و  هدـنار  یحو  راید  زا  هتـسبورف و  بل  هنامز  روج  زا  هک  رون  ثیدـح  نارگدایرف  هچ  دـنام و  اه  هنیـس  رد  هتفگاـن  هک  ییاـهبنارگ 
هَذبر دابآ  تبرغ  رد  رذوبا  هدیتفت  نت  يرجه و  دیشر  ياپ  تسد و  یب  رکیپ  هتفر و  راد  رب  مثیم  هدیرب  نابز  دندرپس .  ناج  تبرغ  يارحص 

 ، مه ترتع  تبرغ  ِراـبمغ  نارود  نیا  رد  اـّما  دنتـشاد .  اور  شنیتـسار  ناوریپ  تیب و  لـها  ّقح  رد  هک  تسا  یمتـس  تیاـهن  یب  هاوگ  دوخ 
نآ ات  دندومن .  یم  جـیورت  ار  تیب  لها  لیاضف  ینارون و  نانخـس  شود  رب  راد  هبوچ  هتـسشنن و  ياپ  زا  هعیـش  هاگآ  نایوار  ّقح و  نایدانم 

یتصرف یهلا  یحو  نیتسار  نالماح  يارب  تفاـی و  ار  شیوخ  یقیقح  هاـگیاج  مادـک  ره  دـمآ و  رـس  هب  ترتع  نآرق و  ییادـج  نارود  هک 
لالز بآ  زا  یهلا  فراعم  ناگنشت  تفرگ و  ندیشوج  تیب  لها  مولع  ضایف  همشچرس  مالـسلا ) امهیلع   ) نیقداص رـصع  رد  دمآ و  مهارف 

تلاسر نادـناخ  راـبررد  نانخـس  رـشن  تبث و  رب  تماـما  بتکم  ناـگتفای  تیبرت  نارود ،  نآ  زا  دـندیدرگ .  باریـس  ترتع  نآرق و  ِرثوک 
میکحت ار  ینید  ياهـشزرا  هاگیاپ  هعماج و  يداقتعا  ینابم  ( مالـسلا مهیلع   ) موصعم ناـماما  دنمـشزرا  راـثآ  جـیورت  اـب  دنتـشامگ و  تّمه 

 . دـندومن يرادـساپ  يوـلع  بتکم  يوـبن و  تعیرـش  زا  ظـفح و  ار  ناملـسم  تّـما  ینید  تیوـه  راـصعا  نورق و  لوـط  رد  و  دندیـشخب ، 
( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  هط  لآ  هثِّدحم  تماما  تیالو و  ردقنارگ  ياه  هنیجنگ  نیما  نارادساپ  نیا  هلمج  زا  هک   50 هحفص

 : میزادرپ یم  اهنآ  نایب  هب  هک  تسا  هدومرف  لقن  تیالو  هرابرد  ار  تیاور  نیدنچ  هک  تسا 

تلزنم ریدغ و  ثیدح 

ُۀَمِطاف اْنتَثَّدَح  َْنُلق  مالسلا ) هیلع  ) رَفْعَج ِْنب  یَسوُم  ُتاَنب  مُوْثلُک  ُُّماَو  ُبَْنیَزَو  ُۀَمِطاف  یْنتَثَّدَح  اضِّرلا ،  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ْنَع  1 . . . ـ 
اتَْنبِا ُۀَنیکَسَو  ُۀَمِطاف  یْنتَثَّدَح  ِْنیَـسُْحلا ،  ِْنب  ِِّیلَع  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  یْنتَثَّدَح  ٍِّیلَع ،  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  یْنتَثَّدَح  ِقِداّصلا ،  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ُْتِنب 
( . . ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ْنَع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ِِّیبَّنلا ِْتِنب  َۀَمِطاف  ِْتِنب  مُوْثلُک  ُِّما  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) َُهلْوَقَو ُهالْوَم . »  ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍّمُخ « :  ِریدَغ  َمْوَی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِهللا ِلوُسَر  َلْوَق  ُْمتیـسَنَا  َْتلاق « :  . 

و مالـسلا ) ) اهیلع  ) هموصعم همطاف (  زا  دـنک  یم  لقن  اضر  ترـضح  رتخد  همطاف  ( » 1  « :) یـسُوم ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَا  ملـسو « : )
رتخد همطاف (  زا  وا  و  مالـسلا ) ) هیلع  ) قداص ماما  رتخد  همطاـف (  زا  اـهنآ  و  مالـسلا ) ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  نارتخد  موثلک (  ّما  بنیز و 

( ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  نارتخد  هنیکس (  همطاف و  زا  وا  و  مالسلا ) ) هیلع  ) داّجس ماما  رتخد  همطاف (  زا  ناشیا  و  مالسلا ) ) هیلع  ) رقاب ماما 
 ( مدرم هب  ترـضح (  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) اهیلع  ) ءارهز همطاف  زا  وا  و  مالـسلا ) ) اهیلع  ) ءارهز همطاف  رتخد  موثلک (  ّما  زا  اـهنآ  و 
نم سکره  دومرف :  امش )  هب  هک (  ریدغ ؟ »  زور  رد  ار «  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  شیامرف  دیدرک  شومارف  ایآ  دومرف « : 
 : ) دومرف هک  ار ؟  ترـضح  شیامرف  نیا  دیدرک  شومارف  ایآ  و  تسوا .  ربهر )  و  یلوم (  نم )  زا  دـعب  یلع (  سپ  میوا  ربهر )  و  یلوم ( 

ـ  یقرواپ 1 نم . )  نیـشناج  ّیـصو و  ییوت  ینعی :  تسا ( . »  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هب  نوراـه  تبـسن  دـننامه  نم  هب  وت  تبـسن  یلع )  اـی 
51 هحفص ص196 .  ج1 ،  ریدغلا ، 

( مالسلا مهیلع   ) دّمحم لآ  یتسود  ثیدح 

زا وا  و  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  و  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترـضح  2 ـ 
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زا وا  و  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما رتخد  بنیز  زا  وا  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  و  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  رتخد  همطاف 
َتام دَّمَُحم  ِلا  ِّبُح  یَلَع  َتام  ْنَم  الَا  دومرف « :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ) اـهیلع  ) ءارهز همطاـف 

 « . تسا هدرم  دیهش  دریمب ،  دّمحم  لآ  ّتبحم  اب  سکره  هک  دینادب  ( » 1  « :) ًادیهَش

ترضح نآ  نایعیش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تلزنم  ماقم و 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  هک  مالسلا ) اهیلع  ) ءارهز همطاف  زا  دنک  یم  لقن  لّوا )  تیاور  دنس  نامه  هب  مالسلا ( ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  3 ـ 
ّرُد و هب  هتـسارآ  دوب  يرد  ياراد  هک  یلاخ ،  نایم  ّرُد  زا  مدید  يرـصق  اجنآ  مدش ،  تشهب  لخاد  جارعم ،  بش  رد  دومرف « :  ملـسو ) هلآو 
 ، ِهللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا ،  ِّالا  َهِلا  ال  تسا « :  هدـش  هتـشون  نآ  رب  مدـید  مدرک ،  دـنلب  ار  مرـس  نم  دوب ;  هتخیوآ  يا  هدرپ  رد  نآ  رب  توقاـی و 

راثآ یقرواپ 1 ـ  ـت . »  سا مدرم  ـر )  بهر و  ّیلو (  ّیلع  تسا ;  ادخ  هداتـسرف  دّمحم  تسین ;  ـا  تکی يادخ  زج  ییادخ  ِمْوَْقلا « : »  ُِّیلَو  ٌِّیلَع 
: » ؟  ٍِّیلَع ِۀَعیش  ُْلثِم  ْنَم  ٍَّخب ،  ٍَّخب ،  دوب « :  هتشون  هدرپ  رب  52 و  هحفص ص217 .  ۀنیمثلا ،  ةؤلؤللا  زا  لقن  هب  ص9 ،  يزار ،  دّمحم  ۀجحلا ، 

يرد هک  مدید  یلاخ  نایم  خرس  قیقع  زا  يرـصق  اجنآ  رد  مدش ،  رـصق  نآ  لخاد  مالـسلا ; » ؟ ) هیلع  ) یلع هعیـش  دننام  تسیک  َهب ،  َهب ،  » 
 : » هدش هتـشون  رد  نآ  رب  مدید  مدرک ،  هاگن  الاب  هب  دوب ،  هتخیوآ  يا  هدرپ  زین  رد  نآ  رب  دوب و  نّیزم  زبس  دـجربز »  هب «  هک  هرقن  زا  تشاد 
هدش هتشون  هدرپ  رب  و  تسا . »  یفطصم  دّمحم »  نیـشناج «  یلع  تسادخ ،  لوسر  دّمحم  یفَطْـصُْملا « : »  ُّیِـصَو  ٌِّیلَع  ِهللا ،  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 

زا يرـصق  مدـش ،  رـصق  نآ  لخاد  یگداز ; » )  لـالح  هب (  ار  یلع  نایعیـش  هدـب  تراـشب  ِدـِلْوَْملا « . » . . .  ِبیِطب  ٍِّیلَع  َۀَعیـش  ْرَِّشب  دوب « : 
هدرپ رد  نآ  رب  دوب و  ؤلؤل  هب  هتسارآ  هک  خرس  توقای  زا  تشاد  يرد  رصق  نیا  مدوب ;  هدیدن  نآ  زا  رتهب  هک  مدید  یلاخ  نایم  زبس  دجربز 

 : متفگ دنراگتسر . »  یلع  نایعیش  اهنت  َنوُِزئاْفلا « . »  ُمُه  ٍِّیلَع  ُۀَعیـش  هدش « :  هتـشون  هدرپ  رب  مدید  مدرک ،  دنلب  ار  مرـس  دوب ;  هتخیوآ  يا 
نایرع و تمایق  زور  رد  مدرم  همه  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  نیـشناج  ومع و  رـسپ  يارب  تفگ :  تسیک ؟  يارب  رـصق  نیا  لیئربج  يا 

( . 1  . . . «) ّیلع نایعیش  رگم  دنوش  یم  روشحم  هنهرباپ 

راربا راید  مق 

 : » دومرف هک  مدینـش  مردپ  زا  اریز  دیربب  مق  هب  ارم  دومرف :  شناهارمه  هب  دش  ضیرم  هواس  رد  یتقو  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  4 ـ 
 ، نخـس يایرد  زا :  لـقن  هب  ص12 ;  دّـمحم ،  لآ  هعیدو  2 ـ  ص76 .  ج68 ،  راـحب ،  یقرواپ 1 ـ  ( 2  « .) دـشاب یم  ام  نایعیـش  زکرم  مق 

54 هحفص  53 هحفص يزیربت .  هدازاقس 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  تامارک  مجنپ :  شخب 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها همیرک  تامارک 

ُناسْحِْالا ْمُُکتَداع  تسا « :  هدـمآ  ناشیا  هب  باطخ  هعماج  تراـیز  رد  هک  تسا  ینادـناخ  زا  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموصعم همطاـف  هک  اـجنآ  زا 
اردص ّالم  نوچمه  یناگرزب  زا  تسا :  هدوب  ماع  صاخ و  لاح  لماش  ناوارف و  شسّدقم  ناتسآ  تایانع  تامارک و  ( 1  «) ُمَرَْکلا ُمُُکتَّیِجَسَو 
سدق میرح  هب  تیانع  دیما  هب  ترایز و  قشع  هب  یمالسا  روشک  نیرت  هداتفا  رود  زا  هک  یقشاع  ناملسم  نآ  ات  هتفرگ  يدرجورب  هللا  ۀیآ  و 

طبـض تبث و  نونک  ات  تامارک  نیا  فسأت  لامک  اـب  یلو  تسا ;  هداد  رارق  دوخ  هناـمیرک  تیاـنع  فطل و  دروم  ار  یگمه  هتفاـی ،  هار  وا 
ترضح نآ  تامارک  عومجم  هک  نآ  دیما  هب  میروآ ;  یم  اجنیا  رد  ار  ترـضح  نآ  تامارک  زا  هدیزگرب  ییاه  هنومن  مه  ام  تسا ،  هدشن 

 . دوش يروآدرگ  لقتسم  يرثا  رد 
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( هللا همحر   ) یکارا یمظعلا  هللا  ۀیآ  زا  لقن  هب  یتامارک 

مریگب و وضو  متـسناوت  یمن  هک  يروط  هب  تشاد  یمرب  كرت  نآ  تسوپ  درک و  یم  مرو  متـسد  دـندومرف « :  ناـشدوخ  هراـبرد  ناـشیا  * 
دـش ماهلا  نم  هب  مدـش و  لسوتم  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هب  هکنیا  ات  دوب  رثا  یب  مه  تاجلاعم  منک و  ممیت  زامن  يارب  مدوب  راچان 

دندومرف ناشیا   * 55 هحفص ص132 .  ج102 ،  راحب ،  یقرواپ 1 ـ  دش . »  بوخ  متسد  مدرک ;  ار  راک  نیمه  منک ،  تسدب  شکتـسد  هک 
بحاص میهاربا  خیـش  زا آ  درک  یم  لقن  دـندوب )  مق  ياه  يربنم  زا  ود  ره  هک  ماشتحا  رفعج  دیـس  موحرم  دـنزرف  ماشتحا (  نسح  اـقآ  : » 

تسا قرق  مرح  دنتفگ  موش  دراو  متـساوخ  مدش  فرـشم  مرحب  مدید  باوخ  رد  یبش  نم  هک  دوب )  یـصالخا  اب  درم  هک  يزیربت (  ینامزلا 
نم دنهد .  یمن  هار  ار  یسک  دنا و  هدرک  تولخ  حیرض  رس  رد  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هکنیا  يارب 
مه اب  حیرـض  يـالاب  رد  دـنا و  هتـسشن  ود  نیا  هلب  هک  مدـید  متفر  دـنداد ،  هزاـجا  نم  هب  متـسه ،  مرحم  نم  تسا و  هدّیـس  مرداـم  متفگ : 
جاح درک :  ضرع  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هک  دوب  نیا  اه  تبحـص  هلمج  زا  دننک  یم  تبحص 

هـسلج رد  ار  باوخ  نیا  میهاربا  خیـش  آ  دناوخ .  یم  ترـضح  يارب  ار  حدم  نآ  ًارهاظ  تسا و  هتفگ  یحدم  نم  يارب  ماشتحا  رفعج  دـیس 
يزیچ اهرعـش  نآ  زا  دیوگ :  یم  ماشتحا  جاح  دـنک ;  یم  لقن  تشاد  روضح  نآ  رد  مه  ماشتحا  رفعج  دیـس  جاح  هک  ربنم  لها  يا  هرود 

ندرک و هیرگب  درک  عورش  ماشتحا  جاح  تفگ ،  ار  نیا  ات  رفعج )  نب  یسوم  تخد  تشاد (  رعـش  نآ  رخآ  رد  هلب  تفگ :  تسه ؟  تدای 
هیرگ مه  شدوخ  ندناوخ  هضور  عقوم  دوب و  یلاح  اب  يربنم  ماشتحا  رفعج  دیس  جاح  ( » 1  « .) تسا هملک  نیا  نم  راعشا  يوت  هلب  تفگ : 

ماشتحا نسح  اقآ   56 هحفص دمآ .  دهاوخ  راعـشا ،  شخب  رد  ناشیا  هدورـس  یقرواپ 1 ـ  درک . »  یم  هیرگ  رایـسب  دوب و  ءاّـکب  درک و  یم 
رارصا اب  ات  درکن  لوبق  ارعش ، »  ریاس  دننام  دیشاب  هتـشاد  یـصّلخت  کی  ناترعـش  رخآ  رد  امـش  میتفگ  ناشیا  هب  دیوگ « :  یم  ناشیا  دنزرف 

 « . دـندرک فطل  ار  رـضخا  رـصق  تفگ « :  ناشیا  يرـضخا  رـصق  امن  فطل  ماشتحا  رب  تردارب  زیزع  ناجب  همطاف  يا  تفگ :  ار  رعـش  نیا 
زبس رمرم  گنس  دندرک و  يراک  جگ  ار  اجنآ  دنتخادنا ،  یم  هداجس  هللا ) همحر  ) یـشعرم ياقآ  هک  اجنامه  تفگ « :  روطچ » ؟  متفگ « : 

ياقآ دش * . »  اطع  ناشیا  هب  هک  يرـضخا  رـصق  دوب  نیا  تسا  رـسالاب  دجـسم  زا  تمـسق  نامه  رد  ماشتحا  جاح  ربق  و  دندادرارق ،  گنر 
بوسحم يزاریش  يازریم  لضاف  نادرگاش  گرزب و  ءاملع  زا  هک  دیراورم )  ياقآ  يردام  ّدج  هللا ( ) همحر  ) ینارهت یلع  نسح  خیش  جاح 

زا هک  شورف  لاش  یلع  نیسح  جاح  مانب  تشاد  يردارب  ناشیا  دنتـشاد ،  لاغتـشا  مولع  لیـصحت  هب  فجن  رد  لاس  دودح 50  دندش و  یم 
رجات ردارب  هکنیا  ات  داد  یم  هیرهـش  وا  هب  ناـموت  یهام 50  ناشیا  دندوب  لیـصحت  لوغـشم  خیـش  جاح  هک  یتّدم  مامت  رد  هدوب  رازاب  راجت 

دهـشم رد  رمع  رخاوا  رد  هک  یلع (  نسح  خیـش  جاح  دـنیامن .  یم  نفد  اـجنآ  رد  دـننک و  یم  لـمح  مق  هب  ار  وا  هزاـنج  دـنک و  یم  توف 
ار مردارب  تمدخ  نم  دننک « :  یم  ضرع  اضر  ترضح  هب  هدش و  فرشم  مرح  هب  دوش ،  یم  علطم  ردارب  توف  زا  یفارگلت  دندوب )  نکاس 

اهیلع ) هموـصعم ترـضح  ناـترهاوخ  هـب  هـک  مـنک  شهاوـخ  امــش  زا  اـجنیا و  میاـیب  هـک  نـیمه  زج  میاـمن  ناربـج  متــسناوتن  مـه  راـبکی 
باوخ تشادن  عالطا  هیـضق  زا  هک  راجت  زا  یکی  بش  نامه  مردارب . »  زا  دـنکب  يراک ،  کمک  ات  دـییامرفب :  ار  ناشیا  شرافـس  ( مالـسلا

مق هب  مه  هنع ) هللا  یـضر   ) اضر ترـضح  هک  دـنیوگ :  یم  اجنآ  هدـش و  فرـشم  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  هک  دـنیب  یم 
( مالسلا اهیلع  ) هموصعم ترضح  هب  یلعنسح  خیش  جاح  ردارب  شرافس  تهج  یکی  و  ناشرهاوخ ،  ترایز  تهج  یکی  دندروآ :  فیرـشت 

باوخ امـش  هک  بش  نامه  : » دـنیامرف یم  ناشیا  دراذـگ و  یم  نایم  رد  یلعنـسح  خیـش  جاح  اب  ار  نآ  دـمهف و  یمن  ار  باوخ  يانعم  وا  . 
دیـس اـقآ  موحرم   » 57 هحفـص تسا . »  تسرد  امـش  باوـخ  نیا  مدـش و  لـسوتم  اـضر  ترـضح  هب  مردارب )  اـب  هـطبار  رد  نـم (  يدـید 
اهیلع ) هموـصعم ترـضح  میرح  رد  مق  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  باوـخ  نیا  زا  دوـمرف :  باوـخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  يراـسناوخ  یقتدـمحم 

ترـضح هب  ار  یلعنـسح  خیـش  جاح  ردارب  شرافـس  دـنوش و  امرف  فیرـشت  مق  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماـما  ترـضح  دـیاب  تسا ;  ( مالـسلا
تسا و هموصعم  ترضح  هدودحم  رد  نیا  نوچ  دنک  یمن  هلخادم  راک  رد  ًامیقتـسم  ( مالـسلا هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  دوخ  ّالا  دنیامرفب و 

(1  « .) دوش یمن  طیحم  نیا  رد  هلخادم 
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( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  توربج  لالج و 

مق هب  نم  ندمآ  ّتلع  دومرف « :  یم  بّالط  هب  یفجن  یـشعرم  هللا  ۀـیآ  ترـضح  هک  نیا  هب  دـندومرف  لقن  ( 2) ینایسوم هللادبع  خیش  ياقآ 
هتوتیب مالسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  مرح  رد  بش  لهچ  دوب )  فورعم  داّبع  داّهز و  زا  هک  یفجن (  یـشعرم  دومحم  دیـسآ  ردپ  هک  دوب  نیا 

؟  یهاوخ یم  هچ  دومحم  دیس  دیامرف :  یم  ناشیا  هب  هک  دوب  هدید  ار  ترضح  هفشاکم )  لاح  رد (  یبش  دنیبب ،  ار  ترـضح  نآ  هک  دومن 
يریوصت یتوص ،  طبض  یقرواپ 1 ـ  منک  ترایز  ار  نآ  ات  تساجک ؟  ( مالـسلا اهیلع  ) ءارهز همطاف  ربق  منادب  مهاوخ  یم  دنک :  یم  ضرع 

 . دندوب هرس ) سدق  ) یشعرم هللا  ۀیآ  نادرگاش  زا  ناشیا  2 ـ  تسا .  دوجوم  هناتـسآ  یگنهرف  دحاو  رد  یکارا  هللا  ۀیآ  لقن  هب  تامارک  نیا 
نم سپ  درک :  ضرع  منک .  مولعم  ار  وا  ربـق  ترـضح ، »  نآ  تیـصو  فـالخ  رب  مناوت «  یمن  هک  نم  دوـب :  هدوـمرف  ترـضح   58 هحفص

تیانع مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  هب  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  توربج  لالج و  ادخ  دومرف :  ترـضح  منکچ ؟  ترایز  ماگنه 
دورب مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترایز  هب  دنک  كرد  ار  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  ترایز  باوث  دهاوخب  سک  ره  تسا ،  هدومرف 

اذل ورب ،  ترضح  نآ  ترایز  هب  وت  اّما  متـسین  ناشیا  ترایز  هب  رداق  نم  هک  درک  یم  شرافـس  ارم  مردپ  دندومرف :  یم  یـشعرم  هللا  ۀیآ  . 
هزوح سسؤم  رارصا  هب  مدمآ و  ( مالـسلا مهیلع  ) هّمئألا نماث  و  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  ترایز  يارب  شرافـس ،  نیمه  رطاخ  هب  نم 

زور ره  هک  تسا  لاس  تصـش  دندومرف « :  یم  نامز  نآ  رد  یـشعرم  هللا  ۀیآ  مدش .  راگدنام  مق  رد  يرئاح  هللا  ۀـیآ  ترـضح  مق ،  هیملع 
 « . مترضح رئاز  لّوا  نم 

شدقرم راّوز  هب  ترضح  تیانع 

 ; مدش یباوخ  یب  راچد  نم  هک  دوب  ییناتـسمز  بش  هک  یفجن « :  یـشعرم  هللا  ۀیآ  ترـضح  زا  دندرک  لقن  ینایـسوم  هللادـبع  خیـش  ياقآ 
ملاع رد  منامن ،  باوخ  درب  مباوخ  رگا  هک  متشاذگ  مرس  ریز  ار  دوخ  تسد  مدیباوخ و  مدمآ  تسا ،  عقوم  یب  مدید  مورب ،  مرح  متساوخ 

وش دنلب  باهش !  دّیس  دومرف :  نم  هب  منک »  یمن  فیصوت  ار  نآ  یلو  مدید  یبوخ  هب  ار  وا  هفایق  هک  دش «  قاطا  دراو  یمناخ  مدید  باوخ 
هب نم  دنیامرف :  یم  ناشیا   59 هحفـص هدب  تاجن  ار  اهنآ  دنوش ،  یم  كاله  امرـس  زا  مرح  رد  تشپ  نم  راّوز  زا  يا  هّدـع  ورب ;  مرح  هب  و 

ياهسابل نآ  اب  ناتـسودنه (  ای  ناتـسکاپ  لها  راّوز  يا  هّدع  هناتـسآ )  نادیم  فرط  مرح (  یلامـش  رد  تشپ  مدید  مداتفا ،  هار  مرح  فرط 
ترضح ماّدخ  ءزج  هک  بیبح (  اقآ  جاح  مدز ،  ار  رد  دنزرل ،  یم  دوخ  هب  دنراد  مرح  رد  تشپ  اوه  يدرـس  رثا  رد  ناشدوخ )  صوصخم 

ترایز و هب  ترـضح  نآ  حیرـض  رانک  رد  دـندش و  مرح  دراو  نم  رـس  تشپ  مه  اهنآ  لباقم و  زا  نم  درک ،  زاب  ار  رد  نم  رارـصا  اب  دوب ) 
 « . متخاس وضو  دّجهت  بش و  زامن  يارب  متساوخ و  بآ  مه  نم  دنتخادرپ ;  بدا  ضرع 

ردارب رئاز  هب  ترضح  تیانع 

لزنم راّوز ،  دایز  ّتیعمج  تهج  هب  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  میدوب  سّدقم  دهشم  مزاع  ام  هک  دنک « :  یم  لقن  ینایسوم  هللادبع  خیـش  ياقآ 
یب یب  متفگ :  ینامدوخ  یلیخ  مدش و  فّرشم  ( مالسلا اهیلع  ) هموصعم ترضح  مرح  هب  تهج  نیا  زا  عالّطا  اب  نم  دش .  یم  ادیپ  یتخس  هب 

زا مرح  کیدزن  تسا  بایمک  رایسب  لزنم  میدید  میدش ،  دهشم  مزاع  ام  دیئامرفب .  یتیانع  ناتدوخ  مییامـش ،  ردارب  ترایز  مزاع  ام  ناج 
تفگ هلب ،  متفگ :  دیهاوخ ؟  یم  لزنم  تفگ :  نم  هب  دـمآ و  نم  فرط  هب  هچوک  لخاد  زا  یناوج  مدـید  ناهگان  میدـش ،  هدایپ  یـسکات 
میدوب لیاسو  ییاجباج  لوغـشم  اچنآ  رد  یتقو  ام  داد ،  ام  هب  ار  یبوخ  گرزب و  قاطا  درب ،  شا  هناخ  لخاد  ارم  متفر  وا  اب  ایب ،  نم  لاـبند 

دعب زور  حبص   60 هحفص میدروخ .  اهنآ  اب  ار  راهن  زامن ،  ترایز و  مرح و  هب  فّرـشت  زا  دعب  درک ،  توعد  راهن  يارب  ار  ام  ناشیا  مناخ  ، 
هک تقو  ره  هناخ ،  دـیلک  نیا  میور ،  یم  نارهت  هب  ام  تفگ  زور .  هد  متفگ  دـیتسه ؟  اجنیا  رد  زور  دـنچ  امـش  درک :  لاؤس  ام  زا  مناخ  ، 
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ار نآ  تبحـص  ام  تفگ  دوش ؟  یم  هچ  لزنم  هیارک  متفگ  یناوضر . )  ای  يوضر (  ياقآ  ام  هیاسمه  هب  دیهدب  ار  دیلک  دـیورب ،  دـیتساوخ 
تـشذگ يزور  دنچ  میهدـب .  وا  هب  ار  دـیلک  دـش  انب  هک  ییاقآ  اب  تسا  هیارک  هرابرد  تبحـص  ناشیا  دوصقم  میدرک  لایخ  ام  میا .  هدرک 

لخاد هنیآ  تشپ  ار  دیلک  دـیورب ،  مق  هب  دـیتساوخ  هک  تقو  ره  امـش  متـسه ،  یناوضر )  ای  يوضر (  نم  تفگ :  هناخ و  رد  دـمآ  یـسک 
مامت ام  زور  هد  دندرکن .  یتبحص  نم  اب  هیارک  هرابرد  تفگ  دوش ؟  یم  هچ  هیارک  میتفگ :  دیورب .  دیدنبب و  ار  لزنم  رد  دیراذگب و  قاطا 

تحاران یلیخ  درادـن ،  ناکما  طیلب  هّیهت  نآلا  میدرک و  یم  هیهت  شیپ  زور  دـنچ  دـیاب  ار  نیـشام  طیلب  میدـید  میدرگرب ،  میتساوخ  دـش ، 
هب اج  رفاسم  دهشم »  نارهت ـ  ریسم «  رد  درک و  یم  كراپ  ار  شدوخ  نیشام  ام ،  لزنم  کیدزن  رد  هک  ینیشام (  بحاص  زا  نم  هک  میدوب 

ادرف متسرف ;  یم  مق  هب  ار  امش  ادرف  یلو  منک  یمن  تکرح  ادرف  نم  تفگ :  وا  دربب .  نارهت  ات  شدوخ  اب  مه  ار  ام  متـساوخ  درک )  یم  اج 
ياج نیرتهب  رد  درک و  تقفاوم  مه  وا  دنورب ،  مق  هب  دنهاوخ  یم  دنتسه و  ام  زا  اهنیا  تفگ :  رتفد  لوئسم  هب  درب و  نیـشام  ژاراگ  ات  ار  ام 

 « درک مهارف  دهـشم »  رد  لزنم  دننام «  مه  ار  نام  تشگرب  هلیـسو  یب »  یب  هناروابان «  داد و  ار  نامزاین  دروم  یلدنـص  دادعت  ام  هب  نیـشام 
61 هحفص ( 1 .)

یناوجخن ناوج  هبلط  يافش 

و نیشن (  ناملسم  ياهیروهمج  ندش  دازآ  قباس و  يوروش  یـشاپورف  زا  دعب  دیامرف « :  یم  هّلظ »  ماد  يزاریـش «  مراکم  هللا  ۀیآ  ترـضح 
يارب ات  دنتسرفب  مق  هیملع  هزوح  هب  ار  دوخ  ناناوج  زا  يا  هّدع  هک  دندرک ،  اضاقت  ناوجخن  هعیـش  مدرم  ناوجخن )  يروهمج  هلمج  نآ  زا 

 ( بلطواد رفن  دصیـس  نیب (  زا  دـمآ .  لمع  هب  رما  نیا  زا  یبیجع  لابقتـسا  دـش و  مهارف  راک  تامّدـقم  دـنوش .  تیبرت  هقطنم  نآ  رد  غیلبت 
اب هک  یناوج ـ  نایم  نیا  رد  دندش .  باختنا  مق  هیملع  هزوح  هب  مازعا  يارب  دندوب  اهنآ  نیرتعماج  دنتـشاد و  ییالاب  لّدـعم  هک  يرفن  هاجنپ 

لوئسم ناشیا ،  ردپ  ناوارف  رارـصا  اب  دوب ـ  هدشن  باختنا  تشاد  دوجو  شنامـشچ  زا  یکی  رد  هک  یلاکـشا  ببـس  هب  الاب ،  لّدعم  نتـشاد 
يور ار  نیبرود  يرادربملیف  لوئـسم  یملع ،  ناوراک  نیا  زا  هقردـب  مسارم  زا  يرادربملیف  ماگنه  یلو  دـش ،  ناشیا  لوبق  زا  راچان  هطوبرم 

تحاران و رایـسب  هرظنم  نیا  ندـید  اب  ناوج  تشاذـگ .  شیامن  هب  ار  نآ  زا  يا  هتـسجرب  ریوصت  هدرک و  زکرمتم  ناوج  نیا  بویعم  مشچ 
لّسوتم مامت  صالخا  اب  هدش و  فّرشم  مرح  هب  ناوج  نیا  دندش  نکاس  هطوبرم  هسردم  رد  دیسر و  مق  هب  ناوراک  یتقو  دش .  هتسکش  لد 

ملاس و شمشچ  دنیب  یم  يرادیب  زا  دعب  هدرک و  هدهاشم  ار  یملاوع  باوخ  رد  درب .  یم  شباوخ  لاح  نامه  رد  و  دوش ،  یم  ترضح  هب 
يریوصت یتوص ،  طبض  مرح  يرصب  یعمس ،  دحاو  طسوت  ینایسوم  هللادبع  خیش  ياقآ  زا  هدش  لقن  تامارک  یقرواپ 1 ـ  تسا .  بیع  یب 

هب یعمج  هتسد  اسآ ،  هزجعم  رما  تمارک و  نیا  هدهاشم  اب  وا  ناتسود  ددرگ ،  یمرب  هسردم  هب  نتفای  افش  زا  دعب  وا   62 هحفص تسا .  هدش 
اهنآ دسر  یم  ناوجخن  هب  ربخ  نیا  یتقو  دنوش .  یم  لّسوت  اعد و  لوغـشم  اهتعاس  هدـش و  فّرـشم  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  مرح 

نارگید تیاده  يرادیب و  ثعاب  هک  ددرگرب  اجنآ  هب  شمشچ  یتمالس  نتفای و  افش  زا  دعب  ناوج  نیا  هک  دنوش  یم  نیا  ناهاوخ  هناّرـصم 
(1  « .) ددرگ نیملسم  هدیقع  ماکحتسا  و 

یهلا ضیف  عبنم 

هب زاریش  زا  تالکشم  یـضعب  رطاخ  هب  يزاریـش  ياردصالم  موحرم  هک « :  مدینـش  دوخ  دیتاسا  ضعب  زا  دیامرف  یم  یمق  ثّدحم  موحرم 
ترـضح ترایز  هب  دـش  یم  لکـشم  وا  رب  یملع  بلاطم  هاـگره  هنازرف  میکح  نآ  دومن ;  تماـقا  کـهک  هیرق  رد  دومرف و  ترجاـهم  مق 

رارق تیانع  دروم  یهلا  ضیف  عبنم  نآ  زا  دش و  یم  ّلح  ناشیا  يارب  یملع  تالکـشم  راوگرزب  نآ  هب  لسوت  اب  دمآ و  یم  هموصعم  همطاف 
هناتسآ یگنهرف  دحاو  رد  هّلظ »  ماد  مراکم «  هللا  ۀیآ  ترضح  لقن  هب  تمارک  نیا  يریوصت  یتوص ،  طبـض  یقرواپ 1 ـ  ( 2  « .) تفرگ یم 

63 هحفص فرصت .  اب  ص379 ،  هیوضرلا ،  دئاوف  2 ـ  تسا .  دوجوم 
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ینارصن درم  يافش 

نآ هجلاعم  زا  هک  دوب  ءاقـستسا  ضرم  هب  ـالتبم  بوقعی »  ماـن «  هب  ینارـصن  يدرم  دادـغب  رد  هک « :  دـندومرف  لـقن  يرون  ثّدـحم  موحرم 
ات مدوب  هتساوخ  ار  مگرم  ادخ  زا  رّرکم  دیوگ :  یم  وا  تشادن .  نتفر  هار  ناوت  هک  دوب  هدش  فیعض  شندب  يروط  هب  دندوب و  هدش  دیماان 
یم افـش  رگا  تفگ :  نم  هب  و  هداتـسیا ،  متخت  رانک  هک  مدـید  ار  ینارون  ردـقلا  لـیلج  دّیـس  باوخ  ملاـع  رد  ق  لاـس 1280ه . ـ رد  هکنآ 

باوخ نیا  تفگ :  دوب  یحیـسم  هک  مردام  متفگ .  مردام  هب  ار  مباوخ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ییایب .  نیمظاـک  تراـیز  هب  دـیاب  یهاوخ 
ایآ دـش  حبـص  هک  زیخرب  تفگ :  نم  هب  هک  شوپور  رداچ و  اـب  مدـید  باوخ  رد  ار  ینز  هبترم  نیا  درب .  مباوخ  هبترم  ود  تسا .  یناـطیش 

امـش متفگ  رفعج . »  نب  یـسوم  تفگ « :  تسیک ؟  امـش  ردپ  متفگ  دشخب ؟  افـش  ارت  ینک و  ترایز  ار  وا  هک  درکن  طرـش  امـش  اب  مردـپ 
 » تمدخب هک  دـمآ  منهذ  هب  مورب ;  اجک  هب  هک  مدوب  ّریحتم  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  متـسه .  اضر  رهاوخ  هموصعم  نم  دومرف :  یتسیک ؟ 

دّیس هک  نیمه  نک .  زاب  ار  رد  متفگ  یتسیک ؟  دمآ  ادص  مدز ،  رد  مدیسر ،  وا  هناخ  رد  هب  ات  متفر  دادغب  هب  مورب .  يدادغب »  یـضار  دّیس 
اجک زا  متفگ :  مدش  دراو  وا  رب  یتقو  دوش .  ناملسم  هدمآ  تسا  ینارـصن  رفن  کی  هک  نک  زاب  ار  رد  تفگ :  شرتخد  هب  دینـش  ار  میادص 
درب ینارهت  نیسحلادبع  خیـش  دزن  نیمظاک  هب  ارم  وا  داد .  ربخ  هّیـضق  زا  ارم  باوخ  رد  مّدج  دومرف :  مراد ؟  يدصق  نینچ  نم  هک  دیتسناد 

یتیانع دنداد  فاوط  حیرض  رود  ارم  دندرب و  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ترضح  رهطم  مرح  هب  ارم  داد  روتسد  متفگ ،  شیارب  ار  دوخ  ناتـساد  ; 
رب یهوک  ایوگ  مداتفا ،  نیمز  يور  دـش و  بلقنم  ملاـح   64 هحفـص مدیماشآ ،  بآ  مدرک ;  یگنـشت  ساسحا  مدمآ  نوریب  مرح  زا  دشن ; 

مدیدن ضرم  نآ  زا  يرثا  رگید  دش و  لّدبم  یخرس  هب  متروص  يدرز  تفر و  نیب  زا  مندب  مرو  مدش .  تحار  نآ  ینیگنس  زا  دوب و  متـشپ 
(1  . . . « .) مدش ناملسم  ناشیا  تسد  هب  متفر و  راوگرزب  خیش  تمدخ  . 

جولفم يافش 

ناوتان زجاع و  اپ  زا  هک «  ار  یصخش  مدید  رّرکم  مدوخ  نم   : » هک درک  لقن  یکارا  یملع  دومحم  خیـش  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح 
مدیسرپ شلاح  زا  درک »  یم  تکرح  تسد  ود  هب  هیکت  اب  دیشک و  یم  نیمز  يور  ار  ندب  نییاپ  تمـسقو  دش  یمن  عمج  شیاهاپ  هک  دوب 

اضر ترضح  زا  دهشم  متفر  متسین ;  نتفر  هار  هب  رداق  تسا و  هدیکشخ  میاپ  ياهگر  تفگ :  دوب ،  يوروش  زاقفق  ياهرهـش  زا  یکی  لها 
 ) مرح هناخراقن  میدینش  دوب ،  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  رد  مریگب .  افـش  هللا  ءاشنا  مق )  اجنیا (  ما  هدمآ  متفرگن ;  يا  هجیتن  مریگب  افش 

كارا هب  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  اب  هکشرد  اب  ًادعب  هک  ام  تسا ;  هداد  افش  ار  یجلف  صخش  یب  یب  دنتفگ :  دمآرد و  ادص  هب  لومعم )  قبط 
نآ هک  دـش  مولعم  تسا و  البرک  مزاع  ملاس  حیحـص و  ياهاپ  اب  هک  مدـید  ار  ناوتان  صخـش  نامه  كارا ،  یخـسرف  شـش  رد  میتفر  یم 

ـ  2 ص169 .  ج2 ،  مالّسلا ،  راد  یقرواپ 1 ـ  ( 2  « .) دوب ام  هارمه  كارا  ات  میدرک و  راوس  هکـشرد  هب  ار  وا  هتفرگ ،  افـش  هک  هدوب  وا  زور 
65 هحفص ص47 .  یفحص ،  يدهم  دّیس  هموصعم ،  ترضح  یناگدنز 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  يرادازع  زا  ریدقت  درداپ و  يافش 

یتخس درداپ  راچد  ربژه ، »  هب «  فورعم  لامج ،  اقآ  مان  هب  دوب  یصخش  هک « :  دندومرف  لقن  يرئاح  یضترم  خیش  جاح  هللا  ۀیآ  ترضح 
ربژه ياقآ  اعوسات  رصع  درک ،  یم  کمک  تفرگ و  یم  شود  هب  ار  وا  یـسک  یتسیاب  سلاجم ،  رد  تکرـش  يارب  هک  يروط  هب  دوب  هدش 

هللا ۀیآ  موحرم  رازگتمدخ  فیـس (  یلع  دیـس  اقآ  دمآ .  دوب ،  هدش  لیکـشت  يرئاح  هللا  ۀیآ  فرط  زا  هیـضیف  هسردـم  رد  هک  يا  هضور  هب 
ًاعقاو رگا  يوش ،  یم  مدرم  محازم  يا ،  هدروآرد  هک  تسا  یطاسب  هچ  نیا  دّیـس  هک :  درک  شاخرپ  وا  هب  داتفا  وا  هب  شهاگن  هک  يرئاح ) 

زا سپ  ربب ،  رّهطم  مرح  هب  ارم  تفگ :  دوخ  هارمه  هب  سلجم  نایاپ  رد  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  ربژه  اقآ  ریگب .  افش  یب  یب  زا  ورب  يدّیس 
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دنلب دیوگ :  یم  وا  هب  یسک  دید  باوخ  رد  دوبر .  باوخ  ار  دّیـس  درک و  ادیپ  یلّـسوت  هّجوت و  لاح  هتـسکش  لد  اب  بدا  ضرع  ترایز و 
هک تساقآ  نیـسح  دّیـس  جاح  زا  انب  نیا  تفگ :  هداد و  ناشن  وا  هب  ار  یترامع  وش و  دنلب  یناوت  یم  دش :  هتفگ  مناوت .  یمن  تفگ :  وش . 

ار همان  دراد و  تسد  رد  يا  همان  هک  دید  هداتـسیا  ار  دوخ  ناهگان  ربژه  ياقآ  هدب .  وا  هب  مه  ار  همان  نیا  دنک ،  یم  یناوخ  هضور  ام  يارب 
 ، يرئاح هللا  ۀیآ  یّتح  دشن  علّطم  همان  نومـضم  زا  یـسک  ددرگرب و  اپدرد  مناسرن  ار  همان  رگا  مدیـسرت  تفگ :  یم  دـناسر و  شبحاص  هب 

(1  « .) دوب ادخ  رکذ  ای  توکـس و  لاح  رد  ًابلاغ  تسیرگید و  ناهج  زا  یئوگ  دـش  ضوع  ربژه  ياقآ  دـعب  هب  نآ  زا  هک  دـندومرف :  ناشیا 
66 هحفص ص45 .  نامه ،  یقرواپ 1 ـ 

نیرئاز هب  تیانع  هدشمگ و  تاجن 

دنا هدوب  ( مالسلا هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  دجسم  تعامج  ماما  مق و  ياملع  زا  هک  یناحور (  ياقآ  موحرم  ّربکم  مرح و  راددیلک  مداخ و 
اه هرانم  رس  رب  وش و  دنلب  دومرف :  هک  مدید  ار  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  باوخ  رد  ناتـسمز  درـس  ياهبـش  زا  یبش  دیوگ « :  یم  ( 

هبترم رد  مدرک  یهجوت  یب  نم  دـش و  رارکت  باوخ  نامه  مّود  هبترم  مدرکن .  یهّجوت  یلو  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نم  نک .  نشور  غارچ 
منادب ارنآ  ّتلع  هکنآ  نودب  هدش  دنلب  باوخ  زا  مه  نم  نک !  نشور  غارچ  هرانم  رس  رب  وش و  دنلب  میوگ  یمن  رگم  دومرف :  ترضح  مّوس 

زا دـعب  مدرک و  زاب  ار  مرح  ياه  برد  مدـش و  دـنلب  حبـص  مدـیباوخ .  هتـشگرب  مدرک و  نشور  ار  غارچ  هتفر و  هرانم  يالاب  بش  همین  رد 
رفن دنچ  تبحص  هّجوتم  هک  میدرک  یم  تبحـص  هتـسشن ،  یناتـسمز  باتفآ  ریز  راوید و  رانک  میاقفر  اب  مدمآ  نوریب  مرح  زا  باتفآ  عولط 
غارچ دایز ،  فرب  نیا  اب  درس و  ياوه  نیا  رد  بشید  رگا  دیدید ! ؟  ار  مناخ  نیا  تمارک  هزجعم و  دنتفگ :  یم  رگیدکی  هب  هک  مدش  رئاز 

هّجوتم دوخ  دزن  نم  دـیوگ :  یم  مداخ  میدـش .  یم  كاله  نابایب  رد  میتفای و  یمن  ار  هار  زگره  ام  دـش  یمن  نشور  مناخ  نیا  مرح  هرانم 
 ، يراصنا قداص  دّمحم  دّـمحم ،  لآ  هعیدو  یقرواپ 1 ـ  ( 1  « .) مدـش شنیرئاز  هب  وا  فطل  تّبحم و  تیاهن  ترـضح و  هزجعم  تمارک و 

67 هحفص ص14 . 

نونج هب  يالتبم 

دش نونج  هب  التبم  ملایع  مدوب ،  قارع  رد  ناریا  ریفس  هک  یماّیا  رد  نم  هک  تشاد  یم  راهظا  يدرم  دندومرف « :  یعقرب  یلع  دّیـسریم  ياقآ 
قاـطا لـخاد  مدـید ،  هتفـشآ  بلقنم و  رایـسب  ار  وا  لاـح  مدـمآ  لزنم  هب  هناخترافـس  زا  يزور  میدز ;  شیاـهاپ  هـب  دـنُک  هـک  يروـط  هـب 
تمدخ رد  هک  تسا  لاس  دنچ  یلع  ای  مدرک  ضرع  و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما الوم  هب  مدش  لّسوتم  اجنامه  زا  مدش و  دوخ  صوصخم 

هبترم کی  هک  منکب ! ؟  هچ  ایادخ  هک  مدوب  ّریحت  لاح  رد  روط  نیمه  مهاوخ .  یم  امش  زا  ار  مرسمه  يافش  میاهنت  بیرغ و  متسه و  امش 
لاح اب  مدـید  متفر ،  ملایع  دزن  هلجع  اب  نم  دـش .  رتهب  ریخ  تفگ :  درک ؟  توف  مرـسمه  متفگ  دـییایب ،  اقآ  تفگ :  دـیود و  لزنم  همداخ 

هک دش  هچ  متفگ  دعب  مداد  حیـضوت  وا  يارب  دـیدز ! ؟  دـنُک  نم  ياهاپ  هب  ارچ  تسا ،  عضو  هچ  نیا  تفگ :  نم  هب  ملایع  هتـسشن ،  یعیبط 
رتخد هموصعم  نم  دومرف :  دیتسیک ؟ امـش  متفگ :  دـش  قاطا  لخاد  يا  هّللجم  مناخ  تاعاس  نیمه  رد  تفگ :  دـیدش ؟  رتهب  هبترمکی  امش 

 . . . « دیدش بوخ  امش  مهدب و  افش  ار  امش  نم  دندومرف  رما  ( مالسلا هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  مّدج  متسه .  ( مالـسلا هیلع  ) رفعج نب  یـسوم 
(1 .)

مشچ فعض 

 ، یبساج یمالـسا  ماوق  خیـش  آ  نینمؤملا ،  هراشب  یقرواپ 1 ـ  قیتع )  دیدج و  نحـص  نیب  هنطلّـسلا (  ملعا  هربقم  بحاص  يدـهم  اقآ  جاح 
امش مشچ  هک  دنتـشاد  راهظا  ءاّبطا ،  هب  هعجارم  زا  دعب  مدش ;  التبم  مشچ  فعـض  هب  لبق  يدنچ  نم  هک « :  هدرک  لقن   68 هحفص ص43 . 
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رابغ درگ و  زا  يرـصتخم  مدش  یم  فّرـشم  مرح  هب  هک  تقو  ره  نآ  زا  دعب  دـیوگ :  یم  وا  مینک .  لمع  ار  نآ  ات  دـسرب  دـیاب  هدروآ  بآ 
نآرق و کنیع ،  نودـب  نآلا  هک  يروط  هب  دوش  فرطرب  نم  مشچ  فعـض  هک  دـش  ثعاـب  لـمع  نیا  مدیـشک و  یم  منامـشچب  ار  حـیرض 

(1  « .) مناوخ یم  حیتافم 

لال رتخد 

بآ یلاها «  زا  هلاس  يرتخد 13  ق  بجر 1385ه . ـ مهد  هبنشجنپ  زور  هک « :  دنا  هتشون  نینچ  یماما  نسح  اقآ  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀجح 
دوخ ییایوگ  هّوق  دوب و  هدش  یلال  هضراع  راچد  یـضرم  رثا  رد  رتخد  هک  یلاح  رد  دندمآ  مق  هب  شردام  ردپ و  قافتا  هب  اراتـسآ »  نشور 

همطاـف رّهطم  ربـق  راـنک  هب  دـندوب  سویأـم  اـهرتکد  زا  هک  یلاـح  رد  دوب ،  هدـشن  هجلاـعم  مه  ءاـبطا  هب  هعجارم  اـب  دوـب و  هداد  تسد  زا  ار 
ینابز یب  نابز  اب  یهاگ  هیرگ و  لاح  رد  یهاگ  هتسشن  كرابم  حیرض  رانک  رد  بش  ود  تّدم  هب  دندش .  هدنهانپ  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم

ياهتنم یب  تیانع  دروم  روکذـم  رتخد  لاـح  ناـمه  رد  دـیدرگ .  شوماـخ  مرح  ياـه  غارچ  همه  هبترم  کـی  هک  دوب  زاـین  زار و  لوغـشم 
ناونع هب  ار  وا  سابل  زا  يرادقم  ات  دـندروآ  موجه  تیعمج  دندینـش .  نیرئاز  ماّدـخ و  هک  دیـشک  یبیجع  هحیـص  تفرگ و  رارق  ترـضح 

 ، مرح ياهغارچ  یشوماخ  تقو  نامه  رد  تفگ :  رتخد  دندش .  قّرفتم  تیعمج  ات  دندرب  هناخ  کیشک  هب  ار  رتخد  ماّدخ  دنریگب .  كّربت 
یناوت یم  رگید  يدش و  بوخ  دومرف :  هک  مدید  ار  ترـضح  مدوب و  هدیدن  ار  نآ  لثم  مرمع  مامت  رد  هک  مدید  يرون  ییانـشور و  نانچ 

یمالسا ماوق  خیـش  آ  نینمؤملا ،  ةراشب  یقرواپ 1 ـ  ( 1  . . . « .) تسا هدـش  زاب  منابز  مدـید  مدز ،  دایرف  نم  ینزب ;  فرح  ییوگب و  نخس 
69 هحفص ص43 .  یبساچ ، 

لِس هب  التبم 

هعجارم مق  ءابطا  هب  دوش .  یم  لِس  ضرم  راچد  مق  ناتـسجلخ  تاهد  زا  يدرم  دیوگ « :  یم  هنطلّـسلا  ملعا  هربقم  بحاص  يدهم  اقآ  جاح 
هب اـّما  دـنک  یم  جرخ  ار  شییاراد  ماـمت  هک  یتقو  اـت  دوش  یم  هجلاـعم  لوغـشم  دور و  یم  نارهط  هب  دریگ .  یمن  يا  هجیتن  یلو  دـنک  یم 
 ، يرادـن يزیچ  اجنیا  رد  هک  وت  دـنیوگ :  یم  وا  هب  یلاها  مه  اـجنآ  رد  ددرگ .  یمرب  نطو  هب  تسدـیهت  سویأـم و  دـسر ،  یمن  يا  هجیتن 
هب ورب .  اجنیا  زا  سپ  دوش ،  یم  یلاها  ریاس  يراتفرگ  ثعاب  اجنیا  رد  وت  ندنام  يرسُم ،  تسا  یـضرم  یتسه  التبم  نآ  هب  هک  مه  یـضرم 
رد رّهطم  مرح  ياه  هربقم  زا  یکی  ناویا  رد  دـیدج  نحـص  رد  دوش و  یم  مق  دراو  روجنر  یندـب  یهت و  یتسد  اـب  هراوآ و  نطو  زا  راـچان 
زا یتقو  یب  یب  تایانع  رثا  رد  درب ،  یم  شباوخ  دوب  هتـسب  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  تایانع  هب  لد  هدیرب و  اج  همه  زا  لد  هک  یلاح 

70 هحفص ص51 .  نامه ،  2 ـ  ص49 .  نامه ،  یقرواپ 1 ـ  ( 2  « .) دنیب یمن  دوخ  رد  يرامیب  زا  يرثا  هنوگچیه  دوش  یم  رادیب  باوخ 

یگدنز رد  شیاشگ  نید و  ءادا 

نآ هب  هدنهانپ  هدش و  نصحتم  هسّدـقم  هناتـسآ  رد  ق .  لاس 1302ه . ـ رد  دیوگ « :  یم  هسّدـقم  هناتـسآ  ماّدـخ  زا  یلامک ،  یقت  اقآ  جاح 
یب راشف  تحت  ًالماک  دـش و  یم  يرپس  یتخـس  یخلت و  هب  مراگزور  متـشاد ;  لزنم  ون  نحـص  تارجح  زا  یکی  رد  مدوب و  همّظعم  يوناب 

حبـص هضیرف  يادا  زا  دعب  زور  کی  هکنیا  ات  مدنارذگ  یم  مرح  فارطا  هبـسک  زا  ضرق  اب  ار  یناگدنز  مدوب ;  هتفرگ  رارق  يرادن  یلوپ و 
هب مدرک  ربص  یتّدم  داتفا ;  منماد  يور  یلوپ  هسیک  مدید  لاح  نیا  رد  مدناسر ;  ضرع  هب  ار  دوخ  عضو  هدـش و  فّرـشم  یب  یب  تمدـخ 
 ، تسا مناخ  یتمحرم  هک  مدیمهف  دشن  يربخ  مدید  میامن ;  ّدر  شبحاص  هب  ات  دشاب  مرتحم  راّوز  لام  لوپ  هسیک  نیا  دـیاش  هک  نیا  لایخ 
یم جرخ  هام  هدراهچ  تّدم  هب  متخادرپ و  ار  میاه  یهدب  ادتبا  دوب .  نآ  رد  ناموت  غلبم 4  مدرک  زاب  ار  هسیک  یتقو  متشگرب  دوخ  هرجح  هب 

عـضو زا  دـندروآ و  فیرـشت  یهانپ »  مرح  نیـسح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح  يزور «  هکنآ  ات  دـش  یمن  ماـمت  مدرک و 
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(1  « .) دش هداد  همتاخ  هّیطع  نآ  هب  ماّیا  نامه  رد  مدومن  راهظا  ار  عوضوم  نم  دندش ،  ایوج  نم  یگدنز 

مرح ماّدخ  زا  یکی  يافش 

یضرم هب  يالتبا  ببس  هب  هللادسا »  ازریم  مان «  هب  ترضح  نآ  ماّدخ  زا  یکی  هک « :  تسا  رارق  نیا  زا  هدیـسر  ُرتاوت  ّدح  هب  هک  تمارک  نیا 
دش رارق  دنکن ،  تیارس  نآ  زا  رتالاب  هب  ضرم  ات  دوش  هدیرب  وا  ياپ  دیاب  هک  دنتـشاد  رظن  قافتا  ناحاّرج  دوب ;  هدش  هایـس  شیاپ  ناتـشگنا 
نب یـسوم  رتخد  رّهطم  مرح  دـیربب  ارم  بشما  تسا  نینچ  هک  لاـح  تفگ :  هللادـسا  ازریم  دـنیامن .  یحاّرج  ار  وا  ياـپ  زور  نآ  يادرف  هک 

 ، حبـص کیدزن  ات  دیلان  یم  اپدرد  زا  حیرـض  ياپ  وا  دنتـسب و  ار  مرح  رد  ماّدـخ  ماگنه  بش  دـندرب ،  مرح  هب  ار  وا  مالـسلا . ) هیلع  ) رفعج
لاحشوخ وا  دندید  دندرک  زاب  ار  رد  هداد ،  افش  ارم  ترـضح  دینک  زاب  ار  مرح  رد  دیوگ :  یم  هک  دندینـش  ار  ازریم  يادص  ماّدخ  ناهگان 

نیا هک :  مدرک  ضرع  دوش ؟  یم  هچ  ار  وت  تفگ :  نم و  دزن  هب  دـمآ  هّللجم  یمناـخ  مدـید  باوخ  ملاـع  رد  تفگ :  وا  تسا .  نادـنخ  و 
دیشک نم  ياپ  يور  رب  هعفد  دنچ  ار  دوخ  هعنقم  هشوگ  هلّلجم  نآ  مهاوخ ،  یم  ار  گرم  ای  مدرد  يافـش  ادخ  زا  هدومن و  زجاع  ارم  ضرم 

همطاـف نم  ینک ،  یم  ارم  يرکون  هکنآ  لاـح  و  یـسانش ! ؟  یمن  ارم  دومرف :  دـیتسیک ؟  امـش  مدرک  ضرع  میداد .  افـش  ار  وت  دوـمرف :  و 
هّرذ هک  یضیرم  ره  هب  دراد ; و  یم  رب  ار  نآ  دنیب و  یم  اجنآ  رد  هبنپ  يردق  ندش ،  رادیب  زا  دعب  هللا  دسا  ازریم  مرفعج .  نب  یـسوم  رتخد 
دمآ یبالیـس  هک  یتقو  نآ  ات  دوب  ام  هناخ  رد  هبنپ  نآ  دیوگ :  یم  وا  دنک .  یم  ادیپ  افـش  دشک ،  یم  درد  لحم  هب  دهد و  یم  ار  نآ  زا  يا 

 . 2 یمالـسا ،  ماوق  خیـش  آ  نینمؤـملا ،  هراـشب  یقرواپ 1 ـ  ( 1  « .) دـشن ادـیپ  رگید  تفر و  نـیب  زا  هـبنپ  نآ  درک و  بارخ  ار  اـم  هناـخ  و 
71 هحفص

هلاس هد  رتخد  مشچ  يافش 

یم لقن  هّلظ »  ماد  ینیّدلاءاهب «  هللا  ۀیآ  رـضحم  رد  ناشیا  یناحور  ياقفر  زا  یکی  هک « :  دـنک  یم  لقن  ظعاو )  یناشاک (  يردـیح  ياقآ 
 ; میدرک هعجارم  صّـصختم  رتکد  هب  یتقو  هدـش ،  ادـیپ  یکچوک  هناد  ام  هلاس  هد  رتخد  مشچ  کـمدرم  يور  رب  میدـید  يزور  هک  درک : 

یمق یلعدمحم  خیش  جاح  نیعشعشملا ،  راونا  یقرواپ 1 ـ  دراد .  رطخ  لمع  یلو  دوش  لمع  دیاب  هک  دندومن  راهظا  ناشیا  هنیاعم ،  زا  دعب 
ترضح مرح  هب  ارم  تفگ :  یم  مهاوخ و  یمن  لمع  نم  هکنیا  ندرک و  یتحاران  درک  انب  دینش  ار  نیا  یتقو  رتخد ،   72 هحفص ص216 .  ، 

هب درک  عورش  مرح ،  هب  دیسر  ات  میدمآ  وا  لابند  هب  مه  ام  دیود ،  مرح  فرط  هب  تعرس  اب  تفگ و  ار  نیا  دیربب .  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم
ترضح حیرض  هب  ار  دوخ  مشچ  و  مهاوخ »  یمن  لمع  نم  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  ای  تفگ « :  یب  یب  هب  باطخ  ندرک و  هیرگ 

مداد و يرادلد  مدرک و  لغب  ار  وا  لّسوت ،  تلاح  نیا  زا  دعب  میدش ،  بلقنم  هرظنم  نیا  ندید  زا  مه  ام  تشاد ،  یبیجع  لاح  دـیلام و  یم 
هناد نآ  زا  يرثا  هنوگ  چیه  مدـید  داتفا  وا  مشچب  مهاگن  ناهگان  مدرب ،  رّهطم  مرح  نحـص  لخاد  ار  وا  دـش ،  یهاوخ  بوخ  متفگ :  وا  هب 

 « . درادن دوجو  كانرطخ 

ینامهیم جراخم  ياطع 

ّلحم ناتـسرهش  رد  هک  یناسک  زا  يا  هّدـع  میتشادـن  ییاریذـپ  يارب  يزیچ  لزنم  رد  ام  هک  يزور  دـیامرف « :  یم  یناشاک  يردـیح  ياـقآ 
 : مدرک ضرع  نحـص  لخاد  نامه  مرح و  مدمآ  منکچ ؟  هک  مدوب  ّریحتم  نم  دندمآ ،  ام  لزنم  هب  دندوب ،  انـشآ  ام  اب  دنجریب )  ام (  دیعبت 
ارم هک  ار ـ  یمناخ  يادص  مدوب  تکرح  لاح  رد  مرح  طسو  هک  یلاح  رد  متفگ  هک  ار  نیا  دـیناد ،  یم  ار  ام  عضو  ناتدوخ  ناج !  یب  یب 
نآ ًادّدـجم  مداد ،  همادا  دوخ  تکرح  هب  نم  تسامـش .  لاـم  نیا  تفگ :  داد و  نم  هب  لوپ  یغلبم  وا  مداتـسیا ،  مدینـش ،  درک ـ  یم  ادـص 

 : مدرک ضرع  ترضح و  دبنگ  هب  مدرک  ور  هک  دوب  اجنیا  تسامـش .  لام  مهنیا  تفگ :  داد و  نمب  لوپ  يرگید  غلبم  دز و  ادص  ارم  مناخ 
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علّطم ام  یلوپ  یب  زا  هک  ام (  مناخ  مدومن .  مهارف  ار  مزال  ییاریذـپ  لیاسو  غلبم  نآ  اب  هناخ و  هب  متـشگرب  مرّکـشتم .  رایـسب  ناج !  یب  یب 
73 هحفص دومرف  تیانع  ( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  متفگ :  يدرک ؟  هّیهت  اجک  زا  ار  اهنیا  تفگ :  دوب ) 

دتسرف یم  رهاوخ  مرح  هب  ار  ضیرم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 

ناوج رـسپ  تفگ :  دـمآ و  نم  شیپ  یمناخ  داشرهوگ ،  دجـسم  رد  ینارنخـس  ههد  کـی  زا  دـعب  دـیوگ « :  یم  یناـشاک  يردـیح  ياـقآ 
 ، مداد افش  ار  تناوج  یـضیرم  ود  زا  یکی  دومرف :  ترـضح  مدید ،  باوخ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  یبش  هک  متـشاد  یـضیرم 
ار ناموت  تصـش  نیا  دـیتسه  مق  مزاع  امـش  هک  لاـح  ورب .  مق  رد  مرهاوخ  دزن  هب  داد )  دـهاوخ  افـش  مق  رد  مرهاوخ  ار  وا  مّود (  یـضیرم 
؟  دیتفرن مق  هب  دهـشم  هب  ناتندمآ  عقوم  امـش  متفگ :  وا  هب  نم  دـمآ .  مهاوخ  مق  هب  رگید  زور  دـنچ  نم  زادـنیب ;  ترـضح  حیرـض  لخاد 

هتفرن ناشیا  رهاوخ  ترایز  هب  دهشم ،  هب  ترفاسم  هار  لوط  رد  ارچ  هک  امـش  زا  هدوب  يا  هیالگ  ترـضح  شیامرف  نیا  متفگ :  هن .  تفگ : 
هناتسآ يرصب  یعمـس ،  دحاو  رد  هدش و  يریوصت  یتوص و  طبـض  یناشاک  يردیح  ياقآ  زا  هدش  لقن  تامارک  یقرواپ 1 ـ  ( 1 (. » ؟  دیا

74 هحفص تسا .  دوجوم  هسّدقم 

یهلا تمحر  لوزن 

ناقـشاع يورارف  تیالو  دیـشروخ  ینـشور  هب  یغارچ  دـمآ و  رد  هب  تیب  لها  همیرک  نیتسآ  زا  یهلا  ضاّیف  تسد  ناهاگنابـش  رگید  راـب 
نآ رد  رگید  راب  يرآ  بش 23/2/73  هعمج  رد  قّقحم  تسا  یتقیقح  هکلب  دشاب  یمن  رود  ياه  هتـشذگ  زا  نخـس  تخورفارب :  هتخوسلد 

 ، رود هار  زا  دوـب  يرفاـسم  تفرگ  رارق  تیاـنع  دروـم  هک  نآ  یهلا « :  تمحر  لوزن  میتـشگ و  بیغ  نـئازخ  ندـش  هدوـشگ  دـهاش  بـش 
زا متسه  روپ  هللا  ناما  هیقر  دیوگ :  یم  نخس  نینچ  ام  اب  دوخ  هک  ناجیابرذآ  ياهرهش  زا  وکام ،  طوش »  یلاها «  زا  هلاس  هدراهچ  يرتخد 

فلتخم ياهناتـسرامیب  هب  ارم  ما  هداوناخ  مدـش ;  جـلف  اپ  ود  ره  زا  یگدروخامرـس  عون  کی  رثا  رب  شیپ  هام  راهچ  وکام ،  طوش »  یلاها « 
نم دندش و  زجاع  منامرد  زا  رّرکم ،  شیامزآ  ماجنا  يرادربسکع و  زا  سپ  ناکشزپ  همه  یلو  دندرب ،  زیربت  يوخ و  وکام ،  ياهرهش  رد 

رب راوس  شوپدیفـس  یمناخ  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد   ( 21/2/73 بش (  هبنـشراهچ  هک  نیا  ات  مهد  تکرح  ار  میاـهاپ  متـسناوت  یمن  رگید 
باوخ زا  بارطـضا  اب  مهد » ؟  تیافـش  ات  يدماین  نم  شیپ  يرامیب  يادتبا  نامه  زا  ارچ  دندومرف « :  دـندمآ و  نم  فرط  هب  دیفـس  یبسا 

 ) هعمج زور  اذل  دندروآ  مهارف  ار  مق  هب  رفس  تامّدقم  هلـصافالب  زین  اهنآ  متـشاذگ و  نایم  رد  ما  هّمع  ومع و  اب  ار  باوخ  نایرج  مدیرپ و 
ناهگان هک  مدـش  همانترایز  ندـناوخ  لوغـشم  زامن ،  زا  سپ  میدـش .  فّرـشم  رّهطم  مرح  هب  رهظ  زا  دـعب  هقیقد  تعاـس 30/7   ( 23/2/73
یهجوت ادتبا  نم  مداد . »  تیافـش  هک  ورب ،  هار  وش ،  دنلب  دومرف « :  هک  دیـسر  مشوگ  هب  مدوب  هدـید  باوخ  رد  هک  یمناخ  نامه  يادـص 

مـشاب یم  تکرح  هب  رداق  هک  مدرک  هدهاشم  مداد و  یتکرح  دوخ  هب  راب  نیا  دش ;  رارکت  ظافلا  نامه  اب  ادص  نامه  ًادّدـجم  زاب  مدرکن و 
75 هحفص ( 1  « .) ما هتفرگ  رارق  ملاع  ود  یب  یب  نآ  فطل  دروم  و 

تمحر میسن 

ررکم و تاجلاعم  ندوب  رثا  یب  زا  سپ  دـندش و  باصعا  جنـشت  هب  ـالتبم  ناتـسریبد  مّوس  لاـس  رد  نارتخاـب  لـها  يدّـمحم  نیورپ  رهاوخ 
ار تمارک  نیا  ناشیا  ردام  مالـسلا . ) هیلع  ) اضر ماما  زا  افـش  دـیما  هب  دـنوش  یم  سدـقم  دهـشم  مزاع  هداوناخ  هارمه  اج  همه  زا  يدـیماان 

باوج رگا  میورب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  رهاوخ  تراـیز  هب  لّوا  تسبوخ  متفگ  دوخ  اـب  میدیـسر  مق  هب  یتقو  دـنک « :  یم  ناـیب  هنوگنیا 
هب هک  ار  مرتخد  میدش و  فّرشم  مرح  هب  حبـص  تعاس 9  میدیـسر ;  مق  هب  هک  دوب  بش  همین  زا  دعب  تعاس 2  میور ;  یم  دهـشم  هب  دادن 
هب مالسلا ، ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هب  لسوت  هجوت و  لاح  اب  دش  یم  یتالکـشم  راچد  باصعا  جنـشت  رثا  رد  درب و  یم  شباوخ  یتخس 
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تسد مدید  تفرگ و  ار  مرح  یبیجع  رطع  يوب  تشذگ  رـصع  رهظ و  زامن  زا  هک  یتّدم  زا  سپ  دیباوخ .  یتحارب  مدرب و  حیرـض  کیدزن 
رد دـش ;  زاب  مدوب  هتـسب  حیرـض  هب  هک  ار  وا  رداچ  هشوگ  دـش و  هتخورفارب  وا  گنر  دـش و  هدیـشک  شتروص  هب  هبترم  هس  مرتخد  تسار 

ریوصت ادص و  اب  هتفای  افـش  درف  نابز  زا  تمارک  نیا  یقرواپ 1 ـ  ییاجک ؟  ردام  تفگ  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  یتحارب  مرتخد  لاح  نیمه 
هنسرگ ردام ،  تفگ :  مالسلا . ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  مرح  متفگ :   76 هحفص تسا .  هدش  طبض  هسّدقم  هناتسآ  يرصب  یعمس ،  طسوت 

مدیسرپ وا  زا  میدش  مرح  نحص  لخاد  مه  اب  مرح ;  نوریب  میورب   : متفگ متشاد ،  وا  زا  ار  هملک  نیا  ندینش  ترسح  دوب  اههام  هک  نم  ما ! 
زا تسا و  هتفای  افش  هدش و  یعیبط  وا  تلاح  هک  مدرک  ساسحا  نم  و  متسه .  بوخ  هللادمحلا  هن ،  تفگ :  ینک ؟  یمن  یتحاران  ساسحا  ; 

(1  « .) مدومن رکشت  هموصعم  ترضح 

شخبافش تبرش 

مهیلع ) تیب لها  همیرک  یتوکلم  هاـگراب  نابعـش  همین  گرزب  دـیع  هناتـسآ  رد  و  ش .  هامید 1373ه . ـ اب 26  ربارب  نابعـش  مهدراهچ  زور 
هدروآ ور  هاگراب  نیا  هب  افش  دیما  هب  وا  رهاوخ  توعد  هب  هک  تسا  ردارب  هیاسمه  وا  هدمآ ،  رود  هار  زا  هک  تسا  ینامهیم  ياریذپ  مالسلا )

نایب نینچ  ار  دوخ  ناتـساد  هک  تسا  رهـش  نآ  ییاراد  يداصتقا و  روما  هرادا  قباس  دنمراک  دهـشم و  نکاس  یهوک  دّـمحم  ریما  وا  تسا ، 
صّـصختم ءاّبطا  شیپ  مدرک ;  یم  تکرح  رچلیو  اب  مدوبن و  تکرح  هب  رداق  مدوب و  یلتبم  جـلف  يرامیب  هب  هک  دوب  لاـس  هس  دـنک « :  یم 
ناتـسرامیب رد  اهراب  مدـنارذگ و  هریغ )  نکـسا و  یت  یـس  شیاـمزآ و  سکع و  زا  ار (  ناـمرد  فلتخم  لـحارم  متفر و  نارهت  دهـشم و 

نیمه رد  دشن  یتیانع  یلو  مدرک  تکرش  افش  دصق  هب  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترـضح  رّهطم  مرح  رد  لّسوت  اعد و  سلاجم  رد  مدش و  يرتسب 
مورحم ار  ناناملسم  ریغ  امـش  اقآ !  مدرک :  ضرع  لد  زوس  اب  مدش و  فّرـشم  مرح  هب  ما »  هداوناخ  دوخ و  دایز «  یتحاران  رطاخ  هب  رخاوا 

هطساو ار  وا  منک و  یم  تیاکش  ناترهاوخ  هب  مق و  مور  یم  ای  هدب  ار  مباوج  ای  اقآ  دیئامرف ! ؟  یمن  هجوت  هعیش  نم  هب  ارچ  سپ  دینک  یمن 
مدنم و هلئاع  يدرف  متسه و  امـش  ردارب  هیاسمه  هک  نم  مدرک :  ضرع  ( مالـسلا اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هب  باطخ  هاگنآ  مهد ;  یم  رارق 
 ، یعمـس طّسوت  تمارک  نیا  یقرواپ 1 ـ  دـنهد ؟  یمن  افـش  ارم  ناشیا  ارچ  مدوب  راکتـسرد  ناوت  ّدـح  رد  مدرکن و  یتناـیخ  دوخ  رمع  رد 

امش دومرف :  نم  هب  مدید  ار  یمناخ  باوخ  ملاع  رد  هیالگ  ضرع  لسوت و  نیا  زا  دعب   77 هحفص تسا .  هدش  طبض  هسّدقم  هناتسآ  يرصب 
هب هک  مرادن  یلوپ  نم  هدب ;  میافش  اجنیمه  یتسه  ام  نامهیم  يدمآ و  ام  هناخ  هب  هک  امش  مدرک  ضرع  مهد .  تیافـش  ات  ییایب  مق  هب  دیاب 
هک ام  ردپ !  تفگ :  نم  هب  مرـسپ  یتّدم  زا  سپ  مدرک ،  لقن  منادنزرف  لایع و  هب  ار  مباوخ  نم  ییایب .  مق  هب  دـیاب  امـش  دومرف :  میایب .  مق 

مدومن هّیهت  میتشاد ـ  هناخ  رد  هک  يا  هباشون  هبعج  دنچ  نتخورف  زا  ار  یغلبم ـ  نم  میدرک ،  جرخ  امش  هجلاعم  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  همه 
دراو متفرگ و  وضو  مق  هب  ندیـسر  زا  سپ  مدش ،  مق  یهار  نم  دینک .  ادیپ  افـش  هک  مراودیما  دـیورب ،  مق  هب  دـینک و  رفـس  جرخ  ار  نیا  ; 

زا دعب  ناوتان )  مدوب و  هتسخ  دندرب (  حیرض  رانک  ارم  دنربب ;  حیرض  رانک  هتفرگ و  ارم  ياه  لغب  ریز  مدرک  اضاقت  رفن  ود  زا  مدش ;  مرح 
رداچ اب  مدـید  ار  یمناخ  باوخ  ملاع  رد   78 هحفص درب .  مباوخ  هدیشکرس ،  هب  ار  دوخ  يوتپ  حیرـض  رانک  نامه  رایـسب  ءاجتلا  ترایز و 

نم مدرک :  ضرع  يرادن .  يرامیب  چیه  وت  زیخرب ،  یتفای ،  افش  نونکا  يدمآ !  شوخ  مرسپ  دومرف :  نم  هب  گنرزبس  يدنبور  یکـشم و 
رادـیب باوخ  زا  ناهگان  مدروخ ;  ار  ياچ  نم  روخب .  دومرف :  داد و  نم  تسد  هب  ار  ياـچ  زا  رپ  یلِگ  هلاـیپ  ناـشیا  مریگ .  نیمز  راـمیب و 

یب زا «  ار  دوخ  يدیع  زور ،  نیا  رد  هرخالاب  مدناسر و  سّدقم  حیرض  هب  ار  دوخ  متساخرب و  اج  زا  متسیاب ،  اپ  يور  مناوت  یم  مدید  مدش 
شکاپ دوجو  هطساو  هب  هک  گرزب  يوناب  نیا  ناوارف  تامارک  رایسب و  تایانع  رامش و  یب  فاطلا  زا  يا  هّمـش  دوب  نیا  ( 1  « .) متفرگ یب » 

دشاب یتبرش  رصتخم ،  نیمه  هکنآ  دیما  هب  تسا .  هتشگ  تقیقح  نافراع  لامآ  هلبق  تیاده و  قیرط  ناکلاس  ناقشاع و  ياوأم  مق  نیمزرس 
هر زا  ار  همه  شترـضح  هک  دیما  نادـب  تلفغ ،  باوخ  زا  ناگدـش  رادـیب  يارب  ددرگ  یهار  غارچ  هتخوسلد و  ناقـشاع  هدیکـشخ  ماک  هب 
رد هدش و  يریوصت  یتوص ،  طبـض  تمارک  نیا  یقرواپ 1 ـ  هللا .  ءاشنا  ددرگ  نومنهر  تیادـه  لیبس  رب  هداد و  رارق  تیاـنع  دروم  فطل 
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80 هحفص تسا .  دوجوم  هناتسآ  يرصب  یعمس ، 

نارعاش رعش  رد  ( مالسلا اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  مشش :  شخب 

هراشا

بقانم لیاضف و  هعاشا  تیالو و  تماما و  بتکم  جیورت  رد  ییازس  هب  مهس  هعیش ،  هدازآ  ناگدنیارس  یمالسا و  يارعـش  خیرات ،  لوط  رد 
ناگتفیش ناقشاع و  بولق  شخبافص  هشیمه  نانآ  زومآ  تمکح  ياه  هدورس  هک  دنا  هتشاد  مالسلا ) مهیلع  ) تراهط تمـصع و  تیب  لها 

بتکم ّتیناّقح  تیمولظم و  روآ  مایپ  راصعا  نورق و  لوط  رد  راگدنام  دـیواج و  يدنـس  ناونع  هب  تسا و  هدوب  تلاسر  تّوبن و  نادـناخ 
لها همیرک  ماقم  تمظع  اتـسار ،  نیمه  رد  و  دنا .  هدوب  ( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  نّیبم  يولع و  خرس 

گرزب نآ  یتوکلم  هاگراب  ربارب  رد  میرکت  میظعت و  نیرت  هناصلاخ  راهظا  هب  ار  يدازآ  قح و  نایدانم  نارعاش و  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب
اهنآ هعومجم  هک  تسا ،  هدومن  راداو  راوگرزب  نآ  بقانم  لـیاضف و  نوماریپ  قیمع  فرژ و  يدـیاصق  راعـشا و  ندورـس  مالـسا و  يوناـب 

هحفص 81 مینک :  یم  افتکا  اهنآ  زا  يا  هدیزگرب  هب  اجنیا  رد  یلو  دوب  دهاوخ  یّلقتسم  ناوید  دوخ 

( « مالسلا امهیلع   ) هموصعم همطاف  ارهز و  همطاف  نیرّین «  نیرون 

رفعج یسوم  تخد  رهاظ ز  کنیا  ارهز -  ترضح  هب  هدش  نابات  يو  ردفص و ز  ردیح  هب  يو  یلجت ز  درک  ادیپ  مرکا  لوسر  رد  ادخ  رون 
رتخد انامه  دوب  یم  شا  هزجعم  تسیادخ  لوسر  نیا  هک  متفگب  شاف  رواد  ترضح  ّیلو  رفعج  یـسوم  قلخ  رب  متـسه  ماما  یتفگن  هک  رگ 

نآ رّدقم  هرامه  رگد  دیان  دمان و  تردق  همیـشم  زا  ود  نیا  نوچ  رتخد  ردام  همیـشم  مهو  ار  ردپ  بلـص  نیا  نوچ  دـیاین  همطاف  زج  رتخد 
نآ رفغم  ار  ایلوا  ْرـس  ردنا  کی  نیو  كرات  هدش  ایبنا  قرف  رب  کی  نآ  ردصم  هدش  ار  ملع  جاوفا  کی  نیو  ءدبم  دـش ،  ار  ملع  جاوما  کی 

رونا کی  نیا  دومن  ار  مق  هحفص  نّیزم  هدرک  هنیدم  كاخ  کی  نآ  رعشم »  ییایربک «  کلم  رد  کی  نیو  هبعک »  تلالج «  ملاع  رد  کی 
دبایب ار  حول »  رگ «  دیاش  رخفدـنک  « شرع » هب مق  كاخ  رگا  دـبیز  رثوک  کی  نآ  هدومن  هنیدـم  بآ  تّنج  تفارـش  زا  هدرک  نیا  مق  كاخ 

82 هحفص  . 254 ص257 ـ  ماما ،  ناوید  هللا ، ) همحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  هدیصق  زا  يا  هدیزگ  یقرواپ 1 ـ  ( 1) رسمه

(1) دیشروخ تخد 

راسخاش هویم  يا  تیوک  میقم  لمع  ملع و  يا  تیوم  دـنب  ياپ  هدـش  تمـصع  نیکمت  ّزع و  جرد  رهوگ  يو  نید  رهاوخ  لقع و  رتخد  يا 
مقب ارت  تخت  سپ  دندنارب  مق »  بطاخب «  ناطیـش  تّیمتاخ  نیگن  هدنخرف  تّیمدآ  جات  رهوگ  يو  دیـشروخ  تخد  هام و  هریـشمه  دـیحوت 

تـستایح همـشچ  هک  كاخ  نیز  تستام  لقع  وت  مرح  ردنا  تساجنیا  شیاج  يادخ  سومان  تساّوح  ياج  تشهب و  هناخ  نیاک  دندناشن 
هدش ناریا  ناسارخ  مق و  زا  دوب  یسکع  نابات  رهم  رینم و  هام  نیا  تسا  ناهج  نت  رد  هک  تسا  یناج  تسا  ناهن  نیمز  نیا  رد  هک  یمـسج 
ترد هب  سک  ره  یـسرک  شرع و  فصو  دـناد و  قح  یـسرپ  هچ  الِد  مرح  ود  نیا  زا  حابـصم  ود  نیا  هب  تفـص  ةاکـشم  حاورا  شخبرون 

يدیحو هللا  ۀـیآ  زا  هدیـصق  ص19 « ،  ج1 ،  نادنمـشناد ،  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  تسا  يدـیحو »  همه «  زا  رت  جاـتحم  تسا  يدـیما  کـیب 
83 هحفص یناسارخ . » 

(1) یناث همطاف 

ِرکف وحم  وت  حـیدم  هاگ  دـنمدرخ  لقع  تاـم  وت  ياـنث  تقو  رت  نوزف  تاـنیاک  ردـق  زا  وت  نأـش  رورـس  رـس و  ییوت  ناـهج  قلخ  هب  هک  يا 
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تسوت يور  هنیآ  دیـشروخ  هجنپ  تسوت ،  يوسیگ  هناش  ردنمـس  وچ  دوب  را  دزوس  شرپ  لاب و  تردق  هیاپ  هب  دسر  را ،  مهو  ریاط  رونخس 
تـشگ تشادرب  وچ  لـاله  وت  يورباز  سکع  رتـخا  ُرپ  دـندش  نآ  زا  كـالفا  دـش و  َرب  كـالفا  هب  وت  تعلط  رون  زا  يا  هحـشر  رّوـنم  هاـم 

 ، ص24 ج1 ،  نادنمشناد ،  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  رّخـسم  تانیاک  هدیدرگ  وت  رهب  ملاع  ود  هتـشگ  قلخ  وت  دوجو  رهب  رـسارس  قلخ  هیلاراشم 
همه نیا  رب  ییوت  رتـهم  ورنآ  قـلخ ز  همه  هب  يا  هداد  وـت  یتـسه ،  تقلخ   84 هحفـص دّمحم .  ازریم  ینارهت ـ  یفقث  هللا  ۀـیآ  زا  يا  هدیـصق 
رمع هب  يدومنن  نآ  دـنوادخ ز  قلخ  درکن  نوچ  ار  وت  وفک  ربـمیپ  دـندش  وت  ضیف  ددـم  زا  یـسیع  یـسوم و  لـیلخ و  حون و  مدآ و  رتـهک 

دـسرب رگ  ار  ناهج  نانز  تتمـصع  زا  يا  هّرذ  رـسمه  يرادن  يدرف و  ادخ  وچ  وت  درف  ادخ  جوز و  دنا  هلمج  ناهج  قلخ  رهوش  وت  شیوخ 
وهآ رس  رب  وت  رگم  يدیـشک  تسد  رـضخا  دبنگ  تسا  وت  تشِک  زا  يا  هزبس  ناسین  تمحر  تسوت  ِدوج  زا  یمنبـش  رجاه  هلمج و  دنمیرم 
ملاع همه  رب  هداشگ  تیاطع  باب  رَّسفم  هتـشگ  وت  تعلط  زا  سمّـشلاو  نَّیبم  تسادش  وت  يوم  زا  لیّللاو  رفذا  هفان  تسادش  لصاح  يو  زک 
رهم هب  یهلا  مکح  رطضم  زجاع و  يافش  تمیرح  درگ  صربا  همکا و  ياود  تحیرـض  درگ   85 هحفص رد  نیا  رب  تسا  قیالخ  دیما  مشچ 
رهاظ ملاع  هب  ییناث  همطاف  رواد  هبیبح  یبن ،  مشچ  ود  رون  ردیح  هلالس  ییارهز و  هعضب  رّرقم  تسا  وت  ّبح  هب  ییادخ  رما  لجـسم  تسوت 
تخد میوگب  هن  رگ  دـلی و  مل  مبل  هتـسب  رّهطم  نامدود  دـّنبر  هولج  تمـصع  هداوناخ  دـنّقح  رهظم  رگید  هن  ناـمه و  ییوت  ینعم  هب  کـیل 
یهانپ وت  هگرد  ریغ  ارم  تسین  رّقحم  تسارس  نیا  یگرزب و  وت  نوچ  دوب  لگ  هخاش  وچمه  هاتوک  وت  رمع  رفعج  یسوم  تنب  تسا  يادخ 

86 هحفص رخآ  لّوا و  ییوت و  لّوا  رخآ و 

(1) ّقح هبیبح 

هدـید شیپ  هب  رهم  زا  رتشیب  لـالجا  تمـشح و  خرچ  هب  يراد  يوساـم  مشچ  همه  شیوخ  يوس  هک  يراد  ادـخ  زا  هولج  قح  هبیبح  يا  وت 
لاصخ هدوتس  يا  دوخ  میرح  نیرئاز  هب  يراد  انشآ  وت  ملاع  همه  رد  کیلو  ردق  زا  یسک  هب  هچ  رگ  يوشن  انشآ  وت  يراد  ایـض  افـص  لها 

وت بناج  مرگن  یم  هک  ره  هب  يراد  ایمیک  شیوخ  رظن  اب  هک  ییوت  يزاس  الط  ام  بلق  سِم  هاگن  کی  هب  يراد  ادُج  ادُج  ّتبحم  هار  رظن ز 
يراد اج  رـشح  هب  اـت  رگ  وت  حدـم  دـننک  ادـخب  يرفعج  نبا  یـسوم  رتخد  هک  نآ  زا  يراد  اـم  يوس  فُطل  زا  رگم  رظن  دوخ  وت  درآ  يور 

87 هحفص ص106 .  هزجعم ،  ردیح  قشع ،  تاعمل  یقرواپ 1 ـ 

(1) ءاهبرپ ّرد 

زا یبکاوک  نید  بّـالط  ملع  نونفلاراد  زکرم  تسا  وت  هاـگرد  مق  نامـسآ  رـس  وت  ناتـسآ  رب  دـیاس  مق  نامـسآ  فرـش  نامـسآ ز  رب  دـلاب 
هار زا  دـنرب  ادـخ  میرح  نانکاس  تقبـس ز  مق  ناشفرهوگ  ِسَرْدَـم  رهُگ ،  دزیب  ماـش  حبـص و  هموصعم  ترـضح  هاگـشیپ  رد  مق  ناـشکهک 

هتـشگ مق  هب  اهب  ُرپ  ّرُد  يا  مق  نادـکاخ  مه  وت  سوبب  ناج  هب  لد  يا  دـسر  یم  كاخ  نیا  رب  ملع  لها  ياپ  نوچ  مق  ناـفراع  یلع  یتسود 
یناعم رد  ظافلا  مق  نابـساپ  کلم  سدق  ناتـسآ  رب  دنهن  ناج  هب  نادزی  هبعک  نافکاع  رـس  مق  ناکم  رد  يرد  زاب  دـلخ  يدرک ز  نیکم  يا 
مـشچ مق  نافکاع  زا  دوش  رگ  تفگـش  دَوبن  مرح  نآ  رد  ربمیپ  لیلخ  رگا  دیآ  مق  ناور  دشاب  وت  مسج  هک  نینزان  يا  تسا  رـصاق  وت  حدم 

88 هحفص ص118 .  قشع ،  تاعمل  یقرواپ 1 ـ  مق  ناغمرا  نیا  دوب  ایتوت  وچ  يرآ  تسا  نشور  وت  حیرض  درگ  ملد ز 

(1 () مالسلا اهیلع   ) یمطاف لامک  لامج و 

دشاب يا  هرطق  بدا  ملع و  هنیجنگ  هدش  مق  رهش  هچ  رگ  همطاف  لامج  زا  رهش  نیا  هتشگ  نارابون  همطاف  لالج  زا  سّدقم  هتـشگ  مق  كاخ 
هـشوگ شرظنم  وکین  ناویا  هنییآ  یفاص  همطاف  لاثم  یب  لامج  دـقن  زا  دـشاب  اهرون  يابرهک  غارچ و  عمـش و  شبات  همطاف  لامک  يایرد  ز 

زا نکفا  هیاس  ام  رـس  رب  همطاف  لامه  یب  ریبع  زا  تسا  یمیـسن  نیا  یتّنج  هاگراب  نیا  رگ  هتـشگ  نیگآ  رطع  همطاف  لالز  بلق  یفاص  زا  يا 
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لالج ّزع و  تمرح  نم  تمرح  ما  هموصعم  هگرد  رب  تسا  مغ  اهلد  تفآ  همطاف  لالظ  ردنا  دـُب  هک  سک  نآ  دیعـس  دـش  لوتب  يا  تمارک 
هّـصاخ دیماان  هدرکن  ار  سک  شهگرد  زا  ایربک  همطاف  لالم  رپ  بلق  هب  ار  ام  نک  وفع  یگدرـسفا  زا  مه  ناهرب  ارم  اه  مغ  زا  برای  همطاف 

89 هحفص ص17 .  ج1 ،  نادنمشناد ،  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  همطاف  لاثم  نابیتشپ  تشاد  وکنآ 

(1) لوسر هناحیر 

نآ بدا  اب  سوبب  ادخ  هب  ینک  بلط  رگ  نیرب  تشهب  رد  اج  نیا  تسا  ربمیپ  تنب  همطاف  میرح  اج  نیا  تسا  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  قاور 
نیردنا زامن  دقع  دـنبب  اج  نیا  تسا  رهوگ  هموصعم  ترـضح  دوجو  يرآ  دوب  فدـص  نوچ  لثم  هب  مق  نیمز  اج  نیا  تسا  رد  نآ  هک  ار 

هبیبح اج  نیا  تسا  رترب  دـلخ  دـص  ود  نم ز  يارب  ظعاو  وا  يوکز  منیرب  دـلخ  هب  ناوخم  اج  نیا  تسا  ربکا  هللا  نتفگ  ياج  هک  عیفر  ماقم 
تسا دواد  ِّیح  رظن  دروم  هک  ار  شحیرض  افص  قدص و  رس  زا  سوبب  اج  نیا  تسا  رهطا  يارهز  رتخد  هناگی  یلع  لوسر و  هناحیر  قح و 

جات ّرُد  هک  رگنب  همطاف  ِلالجا  ِبکوم  ِنُمی  اج ز  نیا  تسا  رورپ  حور  شمد  ضیف  بجع ز  وناب  نیا  میرح  رد  دوش  هدـنز  حیـسم  اـج  نیا 
قشع تاعمل  یقرواپ 1 ـ  اج  نیا  تسا  رونا  دیشروخ  علطم  هک  ارچ  رهم  هب  تسا  نکفا  وت  رپ  وا  هضور  غورف  اج  نیا  تسا  روشک  تفه  رس 
دندـش نآ  زا  اـج  نیا  تسا  رتـمک  هّرذ  زا  مه  هاـم  رهم و  هک  ینیب  يرگنب  كاردا  هدـیدب  رگا   90 هحفـص هزجعم .  ردیح  ناوید  ص58 ،  ، 

رّونم تیالو  غورف  زا  هک  دیشروخ  مدحبص  هدجـس  وا  هگردب  دنک  اج  نیا  تسا  رـسفا  بیز  وا  هگرد  كاخ  هک  شیوک  رد  میقم  نیطالس 
زا هک  قاور  دـنلب  هضور  نیا  زا  هللا  كراـبت  اـج  نیا  تسا  ربـمیپ  تخد  هک  رادـم  بجع  راوید  رد و  زا  ینیب  قح  یّلجت  رگا  اـج  نیا  تسا 

يوک هب  هانپ  نآ  زا  اج  نیا  تسا  رهطم  كاپ و  مدرم  ياج  هک  وا  هضور  هب  ایب  نک  لد  تراـهط  ورب  اـج  نیا  تسا  رترب  فصو  زا  رّوصت و 
نیا تسا  ردیح  نامشچ  ود  رون  هک  ارچ  ترد  هب  مدمآ  ردیح  دوب  مان  هک  ارم  اج  نیا  تسا  رّـسیم  تفطل  حور ز  ضیف  هک  وناب  يا  مرآ  وت 

هک ارم  دوب  دـهاوخن  یمغ  تمایق  باتفآ  اـج ز  نیا  تسا  ربارب  تلاـمج  هب  قح  رون  هک  دوهـش  بیغ و  هب  نآ  زا  نشور  هدـش  مق  نیمز  اـج 
91 هحفص اج  نیا  تسا  رفعج  نب  یسوم  رتخد  هک  ارچ  دوب  تشهب  نانچمه  مق  هزجعم »  هک «  دزس  اج  نیا  تسا  رس  رب  وت  فطل  هیاس 

(1) یمطاف عیفر  هاگراب 

رب خرچ  هک  هگراب  نیا  دوب  اقَبلا  رخف  هک  تسین  عاـُقبلا  رخف  تسا  مق  هموصعم  هعقب  عاـقبلا  رخف  تسا  مگ  شتعفر  رب  خرچ  هک  هگراـب  نیا 
ملاع مجّنلا  کلف  وا  میرح  گنـس  تسا  مّمیت  درامـش  نیع  ضرف  هک  يراک  زاـمن  هگ  ردـنا  رـضخ  شهگرد  كاـخ  اـب  تسا  مگ  شتعفر 

رد تسا  مزلق  مشچ  نیرق  کشرـس  اب  کـشر  زا  شتحاـس  ِدرَگ  دـنز  بآ  وچ  وا  ياقـس  تسا  مجنا  شرعلا  کـِلَم  وا  يارـس  گـیر  تسا 
نیا لد  رب  سمـش  وچ  یغاد  مادـم  وا  دودـنا  رز  ياهتـشخ  کشر  زا  تسا  مّلکت  ردـنا  یـسوم  حور  روط  رد  زونه  شدـبنگ  هقراب  سامتلا 

 ، نوحیج ءارعّـشلا  جات  زا  یقرواپ 1 ـ  تسا  مجاهت  شمیرح  فوط  هب  کـلم  زا  سب  کـلم  رپ  رب  وا  رئاز  هداـهن  اـپ  یه  تسا  مراـط  تفه 
ناطلـس رهوگ  هناگی  ار  وک  ناکمال  مد ز ،  را ،  دـنز  ناکم  نیا  دراد  قح   92 هحفص ص86 .  مالسلا ، ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  یناگدنز 

مه تسا  با  یپ  ردنا  با  گرزب  بسح  رد  مه  تسا  مّهوت  مشچ  فافع ز  زا  روتسم  شتمشح  هک  یسوم  رتخد  اضر و  تخا  تسا  متفه 
ۀجهم ای  لوتبلا و  ۀعـضب  ای  تسا  مدهت  زا  نوصم  تاثداح  لیپ  زک  وا  ِّولُع  دقرف  دقرم  تسا  هبعک  نآ  تسا  مُا  یپ  ردـنا  مُا  ْكرتس  بسن  رد 

مدآ و رگا ز  دنناد  تسا  مدنگ  يوس  شلد  يور  زونه  مدآ  وت  رهچ  لاخ  رب  هدجس  قایتشا  زا  تسا  مّهوت  يارو  وت  هبتر  هکنآ  يا  لوسّرلا 
مزیه دوع و  دوب  هچرا  شگرب  خاـش و  ناو  تخرد  زا  دـصقم  دوبن  رمث  زج  هک  اریز  تسا  مّدـقت  اّوح  مدآ و  رب  تمیوگ  نم  ترخؤم  اوـح 
دوخ نیو  تشهب  یپ  زا  دـننک  وت  ترایز  مدرم   93 هحفص تسا  مدنت  جالع  دیما  تهگرد  رب  درـشف  ولگ  تمادن  گنچ  هک  ار  سیلبا  تسا 

حابـص وت  قدص  اب  تسا  ممـصت  ار  نآ  وت  يوک  برد  تسه  رو  تسین  تشهب  تیوک  ترایز  زج  هک  اریز  تسا  مدرم  لقع  مدع  رب  لیلد 
مک سدقلا  حور  هحفن  شا ز  هدولاک  ینماد  كاپ  زا  منک  تمیرَم  ِْهبِـش  یک  تسا  مّسبت  ياج  دیآ و  هدنخ  شیوخ  رب  بذک  نودب  ار  مود 
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تـسا یتبینج  تَّرَف  لمحم  شیپ  هب  نودرگ  تسا  مگ  مدع  رد  سدق  حور  دوجو  ياپ  شاب  رود  سوک  دـنز  وت  تمـصع  هک  اج  نآ  تسا 
مرح يوناب  يا  تسا  ُمق  اق  هب ز ،  دـلخ  وت  هر  رد  هک  يراخ  تسا  تّزع  نیع  دوب  وت  یپ  زا  هک  یلذ  تسا  مد  رویز  شرز  يوک  باـتفآ  زک 

زا رود  هک  هایـس  هنم  میور  کـیل  دـیپس  یـصاعم  هب  دـش  هچ  رگا  میوم  تسا  مطـالت  رد  یمه  رهد ،  بـالقنا  زک  يا  هراـظن  نوحیج  يوس 
94 هحفص تسا  محرت 

(1) نامیا حور 

عبات یبن و  وریپ  هک  قداص  دوب  دوخ  نامیا  يوعد  هب  یـسک  تسنامیا  حور  هاگآ  مدرم  مشچ  هب  تسناج  تحار  هموصعم  ترـضح  يـالو 
ره یلع  تسا و  تلاسر  غاب  هک ز  یلگ  ره  هب  تسناسنا  كرد  قوف  فرـش  ناشیاهب ز  دـنلثم  یب  نارهوگ  یبن  تیب  لـها  وچ  تسا  ناـماما 
يا وت  ياپ  كاخ  هب  تسناـشخرد  رتخا  ـالو  خرچ  هب  وا  هک  هموصعم  ّبحم  دـشابن  هک  نآ  ياـج  هچ  تسنادزی  دزن  راوخ  دـهدن  لد  هکنآ 

تـسناحبس يادـخ  فراع  وت  ماقم  رب  هک  دـشاب  نآ  زا  تمناوخ  قح  هبیبح  رگا  تسنافرع  لـها  شخبایـض  ياـیتوت  هک  رفعج  یـسوم  تنب 
95 هحفص ص102 .  قشع ،  تاعمل  یقرواپ 1 ـ 

(1) داعملا موی  عفاش 

كاپ و لسن  تسا  يرتخا  تفارـش  جرب  رد  هک  وناب  نیهم  نیا  یتساسوم  هعـضب  هاگراب  نویامه  ای  یتساوأملا  ۀنج  ای  نیرب  دـلخ  نیا  بر  ای 
عفاش نامز و  لها  أجلم  یتسالعا  الع  شرع  زا  وت  هاگرد  كاخ  هادـف  یحور  نید ،  ناطلـس  اـضّرلا ،  تخا  همطاـف  یتساروحلا  ۀیـسنا  هداز 

وگ یتساراس  ربنع  کشم و  شکاـپ ز  تبرت  تسا  تّنج  ضاـیر  اـیوگ  شینارون  دـقرم  یتسارهز  یناـث  نید و  ناطلـس  رهاوخ  داـعملا  موی 
وا رئاز  يازج  رد  تسا  هدومرف  نینچ  قداص  قحب  قطان  ترـضح  یتسایند  ّتنج  دوجو  رب  رکنم  هکنآ  هاگراب  نویامه  نیا  دنیب  هب  ات  دـیایب 

يدوبن عنام  رگا  با  ما و  قح  یتساسیع  مد  کشر  تهگرد  كاخ  هک  يا  دوجو  هیام  يا  تمـصع ،  خاک  يوناب  نیهم  يا  یتساوأملا  ۀنج 
ص100 مالسلا ، ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  یناگدنز  مداخ ،  اضردمحم  دیس  زا  یقرواپ 1 ـ  یتساّوح  مدآ و  تنامداخ  لیخ  مه ز  یمتفگ 
هب درآ  صولخ  يور  زا  هک  ره  یتسایرد  رد  حـلم  نوچ  مق  تشد  ردـنا  ملاظ  تسا  سلجم  ردـنا  ریط  نوچ  مق  هب  اـیند  بلاـط   96 هحفص . 

یلعوب رهد و  نامقل  نوچ  هچرگ  لگ  هب  اپ  تسا و  رـصاق  شردق  ءاصحا  رد  لقع  یتسابقع  مغ  زا  غراف  ایند و  زا  لدشوخ  يور  وت  هاگرد 
یتـفگ لـقع  ار  اـنب  نیا  يدـیدب  نوچ  یتـساربغ  فرـش  زا  دولخلا و  راد  افـص  رد  ناـنج  کـشر  شمدـقم  نمی  دـش ز  مق  هطخ  یتساـنیس 

یتسالاب رد  هچنآ  دراد  ریز  رد  یتروص  نامساک 

(1) یسوم هعضب 

شهاگرد كاخ  ردق  يور  زک  همطاف  رفعج  نب  یسوم  هعضب  یتساسوم  هعـضب  هاگراب  نیّرز  هک  ای  یتسانیـس  هنیـس  زا  نایع  یـسوم  شتآ 
یفطـصم يافطـصا  باتفآ  زا  يوترپ  یتساهاط  هماـن  ردـص  نشور ز  یتیآ  دوب  نیـسای  نشلگ  فرط  نیگنر ز  یلگون  یتساروح  هرط  ریبع 

ناخ یلعحتف  زا  رعـش  ص102 ،  یفحص ،  يدهمدیـس  هموصعم ،  ترـضح  یناگدنز  یقرواپ 1 ـ  یتسارهز  تمـصع  نامـسآ  زا  يا  هرهز 
فقس دوجسم  فرش  زک  نانچ  تّزع  هیاپ  یصقا  تسه  ار  وا  نحص   97 هحفص تسا . )  هدش  هتشون  ترضح  دبنگ  رود  راعشا  نیا  ابص ( . 

یتساربغ نکسم  نآ  تزع و  ناکم  نیک  مرح  قاطاپ  هب  ار  شمیرح  نحص  زا  یتسپ  یتساصقا  دجسم 

(1) یمطاف نشلگ  ِلگ 

نیب مق  رازلگ  هب  تیالو  راز  هلال  زا  هلال  یکی  هدـیمرآ  ناشفربنع  كاـخ  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمیپ زا  یلگ  ثداوح  داـب  ز 
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نایک جات  بیز  ناهن  زورفا  لد  عیفر  هاـگراب  نیا  رد  هدـیمرآ  ناوجون  اـضق  تسد  ناـنوچ ز  هک  نیب  یمطاـف  نشلگ  لـگ  هدـیمرآ  ناـسچ 
ناما رد  يروشک  وزک  رفعج  نب  یسوم  تخد  یهم  ناشخرد  هدیمرآ  نامز  خرچ  ریدقت  هب  كاپ  رهوگ  یکی  سدقا  ضرا  نیا  رد  هدیمرآ 

دنمجرا لضاف  هدیصق  ص89 ،  نامه ،  یقرواپ 1 ـ  هدـیمرآ  ناهج  ناج  هعقب  نیا  رد  کش  یب  هک  ناه  شرد  كاخ  هب  اس  نیبج  هدـیمرآ 
ناملاع دـص  ود  ناهـش و  شغورفرپ  لعـشم  نماریپ  هب  هدـیمرآ  نایناحور  نارازه ز  رتوبک  ناـسب  شمیرح  درگب   98 هحفـص یناود .  ياقآ 
ناتـسآ نیا  يوس  ره  هب  تلالج  هاج و  ملع و  فرـش ،  لامک و  هدیمرآ  نایروح  هد  تنیز  هک  دنیآ  ردـنا  مق  هب  وگ  نایـسودرف  هب  هدـیمرآ 

هب هدیمرآ  ناخرلگ  نیمز  نیا  رد  هک  هن  ورف  اج  نیا  یمارآ  هب  اهمدق  هدیمرآ  نامداش  ینت  هدرـسف  لمأت  اب  یهن  یماگ  هک  اج  ره  هب  هدیمرآ 
هدیمرآ ناوغرا  سگرن و  دص  ود  نسوس  ورس و  لبلب و  لگ و  نارازه  هدیمرآ  نارورس  رـس و  نارازه  اج  نیا  رد  ینیب  هک  نک  رظن  تربع 

لاح اشوخ  تشذگ  مق  رد  هک  يراگزور  نآ  شوخ  هدـیمرآ  ناکم  لگ  نیا  رد  وک  نآ  شوخ  دنراپـس  ناج  یمه  مق  رد  هک  نانآ  شوخ 
99 هحفص هدیمرآ  نابیاس  نیا  ِّلظ  رد  هک  یناود )  رشحم (  زور  زا  دراد  مغ  هچ  هدیمرآ  نابش  هک  نآ 

(1) ادخ میرح 

ردـق و میوگ ز  رگا  بیجع  دوبن  وت  نأش  اجک و  رهوگ  يرهوگ  دـنب  افـص  قوذ و  یلو ز  یکاخ  يرطعم  فیطل و  هچ  مق  كاپ  كاخ  يا 
رهد مام  هک  تماـما  میرح  يوناـب  نآ  يرفعج  نب  یـسوم  رتخد  يارب  نفدـم  مق  نیمز  يا  ارت  ماـقم  نیا  دـشاب  سب  يرترب  شرع  زا  تلزنم 

تخا یـسوم و  تخد  وت  یتسه  يرواد  ّیح  همرکم  هبوبحم  لوتب  هعـضب  ادـخ ،  میرح  همطاف ،  ای  يرتخد  وچمه  کی  همطاـف  دـعب  هدازاـن 
هک میرم  يرهاوخ  وت  ار  نآ  رتخد و  هناگی  ار  يو  فرـش  زا  هک  متـشه  متفه و  ماما  رخف  يردارب  مه  ردپ  وچمه  هدیدن  نودرگ  نیقی  اضر 

يادرف هعیفش  نایصاع  رب  هلا  تمـصع  يا  وت  ماع  صاخ و  فطل  زا  يرـسمه  وت  اب  دنک  هکنآ  تسین  هتـسیاش  دیزگرب  شاهنز  هلمج  قح ز 
لاح اب  همطاـف  تاـنب  ینیب  ـالبرکب  يدوبن  فط  موی  فیح  دـص   100 هحفـص ماشتحا .  رفعج  دیـس  موحرم  زا  راعـشا  یقرواپ 1 ـ  يرـشحم 

لوسرلا اهیا  ای  هک  هلان  دیـشک  بنیز  يرگمتـس  میئل  گنچ  هب  يرگید  نآ  شوگ و  هدـیرد  کی  نآ  وزاب و  هتـسکش  کی  نآ  يرطـضم و 
يرضخا رصق  امن  فطل  ماشتحا »  رب «  تردارب  زیزع  ناجب  همطاف  ای  يرغصا  هن  ربکا  هن  هدنامن  ام  رهب  نیب 

(1) مق نیگن 

 » دقرم تسافص  نامیا و  رهش  ملع و  رهـش  تسافو  قشع و  هلبق  مق ،  تبرت  نیمز  يور  تّجح  هرامه  مق ،  نیگن  مق »  دنرتشگنا و «  اهرهش 
رپ لد  غرم  شمیرح  رد  باجح  جـنگ  ایح ،  ّرُد  ِثراو  باتفآ  تیب  لها  زا  يرتخد  ابرهک  ار  ام  ياـهناج  وا  رهم  اـم  ِرهـش  مشچ  هموصعم » 

فاطم ار  کئالم  دشاب  مرح  نیا  مرک  دوج و  هتـشر  ریـسا  ناج ،  مرح  بوذجم  تساجنیا  یلد  ره  دنز  یم  رد  هدمآ ،  راتفرگ  ره  دنز  یم 
تمـصع و هتخود  شربق  هب  ناکاپ  هدید  ناتـسآ  نیا  زا  زومآ ،  تفرعم  ناگنازرف  یـسب  شـسوب  ناتـسآ  فافع  قشع و  ناغمرا ،  ار  نارئاز 
101 هحفص یثّدحم .  داوج  ياقآ  هدورس  یقرواپ 1 ـ  نابزرم  ار  ادـخ  ماکحا  هقف و  نآ  ِدرِگ  رب  يا  هلاه  مق »  هزوح  هتخومآ «  نآ  زا  یکاپ 
 ، فرشرهش نوخرهـش ،  ماین  زا  دشاب  هناگیب  مق  غیت  مایق  ِباوخ  رگم  دنیب  یمن  مق  میقم  اهتیاده  دهم  رد  هدوب  میقتـسم  هار  هتفر  هشیمه  مق 
مق ِلها  دنمایق  فاق  هطقن  دنا  هداد  تریصب  مه  ار  مق  لها  دنا  هداد  تریـس  هچ  ره  ار  اجک  ره  داهتجا  ملع و  هزوح ،  هقف و  رهـش  داهجرهش 
لد نید  ياپ  رب  زج  دـندوس ،  یمن  رـس  دنتـشاد  تیآ »  هدـید « ،  رد  لد و  رد  دنتـشاد  تیالو  لّوا  ز  مق ،  لها  مق  لها  دـنماین  یب  ِغیت  ِقرب 

شتایانع زک  دورد  ار  رفعج »  نب  یـسوم  رتخد «  تسا  ندومیپ  امنهر  اـب  ار  هار  تسا  ندوب  ـالوم  رما  ِعیطم  نید ،  نیقی  رب  ّـِالا  دـنداد  یمن 
دورس نیا  دیوارت 

(1) اهتنا یب  فطل 
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يدّـمحم غاب  رطع  هموصعم  تساـمن ،  قح  يا  هرهچ  نآرق  لاـمج  زا  يا  هولج  هموصعم  تساـهتنا ،  یب  فطل  هموصعم  تسادـخ  زا  یتیآ 
 ، دتـساضترم رتخد  اسک  لآ  باـقن  تّفع  هاـم  هموصعم  تساـهب ،  رپ  يرهوگ  ارهز  ِؤ  ُـ لَْـالَت زا  يوترپ  هموصعم  تسا ،  یفطـصم  هداز  دراد 
 ، تسافـص اـب  شتبرت  تساـجنیا  تشهب  ِرَد  کـی  نارئاز ،  هموصعم  تساـضّرلا ،  تُخا  ینعی  سومـش  سمـش  رادـم  رد  يرتـخا  هموصعم 

دـصق هب  هنیدم ،  زا   102 هحفص ناسح .  ياقآ  هدورـس  یقرواپ 1 ـ  هموصعم  تسام ،  تاـجاح  باـب  نآرق  ترتع و  هب  لّـسوت  رد  هموصعم 
نابایب یقشاع  بش ،  زور و  هموصعم  تساعد ،  شرکذ  رکف و  شیوخ  ردارب  دنک  ترایز  ات  هموصعم  تساپ ،  هتـسخ  يورهر  سوط  هّطخ 

رگنب داد  ناـج  هر  همین  هک  ینادـب  اـت  هموصعم  تسادـج ،  ردارب  زک  يرگد  بنیز  تسوا ،  رگم  اـی  هموصعم  تساـفو ،  اـب  يرهاوـخ  درگ 
شلد رد  شیوـلهپ  هنیـس و  هتـسکشن  هچ  رگ  هموـصعم  تسازف ،  مغ  شترـسح  رود  ردارب  زا  رود و  نطو  زا  هموـصعم  تساـجک ،  نوـنکا 

، تسازع بحاص  هکنوچ  ناسح )  ) تسوا تیب  هّینیـسح  ره  هموصعم  تسـالبرک ،  ثراو  شدادـجا  غاد  ارهز و  غاد  هموصعم  تساـهغاد ، 
104 هحفص  103 هحفص هموصعم 

هسّدقم هناتسآ  يرنه  يرامعم ،  تالّوحت  ریس  متفه :  شخب 

هراشا

نیا 1 ـ « )  « .) ِهللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبالَو  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلتال  ٌلاجِر  ِلاـصْالاَو  ِّوُدـُْغلِاب  اـهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَـهیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنَا  ُهللا  َنِذَا  تُوُیب  یف  » 
رد نازابسوه  نیطایـش و  دربتـسد  زا  ات  دنرب (  الاب  ار  نآ  ياهراوید  هدومرف  نذا  دنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاه  هناخ  رد  یهلا ـ  غورفرپ  غارچ 

ار اهنآ  شورف  دیرخ و  تراجت و  هک  ینادرم  دنیوگ  حیبست  نآ  رد  ماش  حبـص و  دوش و  هدرب  نآ  رد  ادـخ  مان  هک  ییاه  هناخ  دـشاب )  ناما 
عّیشت و مالسا و  ياهشزرا  هناوتشپ  هفّرشم ،  دهاشم  رگید  نوچ  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  رّهطم  هاگراب  دراد . »  یمن  زاب  ادخ  دای  زا 

نیا وترپ  رد  زین  یناریا  ّتیوه  ناریا و  ياقب  تسا ;  هدـنام  ناما  رد  نارود  ثداوح  زا  اه ،  هعقب  نیا  هانپ  رد  ناریا  تسا ; و  نآرق  گنهرف 
مّـسجت رگید ،  هکّربتم  ياه  هعقب  هعقب و  نیا  دنام .  یقاب  خیرات ،  زیخ  هثداح  نورق  راصعا و  لوط  رد  ناریا  دش و  ریذـپ  ناکما  اه  تیونعم 

هک هاگترایز  اهنت  هن  اهنآ  رّونم  دـهاشم  اریز  تسا ،  یناـسنا  يـالاو  ياـه  شزرا  يولع و  عّیـشت  ياـهرایعم  هناوتـشپ  یمالـسا و  ياـهنامرآ 
تفرعم اب  هک  يرئاز  ره  دوش .  یم  بوسحم  اهنآ  يوک  هتخابلد  نارئاز  ناقاتـشم و  يارب  یهلا  فراعم  بسک  تهج  گرزب  یهاگـشزومآ 

یم دای  هب  ار  بتکم  میلاعت  لوصا و  دریگ و  یم  ماهلا  ربق  بحاص  زا  دورب  تراـیز  هب  نآ  فادـها  دـقرم و  نیا  بحاـص  ماـقم  تخانـش  و 
اـه و يژک  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ;  اـهماهلا  اـه و  شزومآ  نیا  زا  راشرـس  وا  مالـس  ره  105 و  هحفص هیآ 36 .  روـن ،  یقرواـپ 1 ـ  دروآ . 

تـسین ناگدازماما  ناماما و  دـنیاشوخ  هک  يراتفر  لامعا و  اه و  تلـصخ  زا  دـنک و  یم  راومه  ار  شیوخ  يونعم  يّدام و  ياـه  یتساـک 
ادـیپ ییوسمه  یناسمه و  دوخ ،  یهلا  يایلوا  ناماما و  اب  ات  دـشوک  یم  شیوخ  طـباور  راـتفر و  قـالخا و  دوبهب  رد  دـنیزگ و  یم  يرود 

تـسین یلمأت  دیدرت و  هنوگ  چـیه  ياج  ینید  زکارم  نیا  شخبتایح  راثآ  رگید  يونعم و  میظع  رثا  دوجو  ( 1  .) دیامیپب ار  نانآ  هار  دـنک و 
ياه هزیگنا  اب  قوذ  لها  نادـنمرنه  هک  ارچ  تسناد .  زین  یمالـسا  رنه  میظع  ریاخذ  زا  ناوت  یم  ار  ینارون  عاقب  نیا  نیا ،  زا  هتـشذگ  یلو 

هب ار  یـسانشرنه  هدـننیب  ره  رظن  هک  دـندرک  قلخ  ار  رنه  زا  يزیگنا  تفگـش  راثآ  نید ،  ناگرزب  يـالاو  ماـقم  زا  لـیلجت  ناونع  هب  ینید و 
اهیلع ) هموصعم همطاـف  هاـگراب  هک  تفگ :  ناوت  یم  تقیقح  هب  اتـسار  نیمه  رد  و  دـیامن .  یم  راداو  نیـسحت  هب  ار  وا  هدومن و  بلج  دوخ 
ّتلم ینید  هعماج  يرنه  ناشخرد  ياه  هنیـشیپ  رگتیاکح  یمالـسا و  لیـصا  رنه  هاگیّلجت  یمالـسا ،  هکّربتم  نکاما  رگید  دـننامه  ( مالـسلا

ترـضح هکّربـتم  نکاـما  يرنه  دنمـشزرا  راـثآ  زا  ییاـمنرود  هک  مینآرب  شخب  نیا  رد  اـم  تـهج  نـیمه  هـب  دوـش .  یم  بوـسحم  ناریا 
یک ندینش  اّما  مییامن « .  هئارا  یمالسا  رنه  ياه  هولج  ناراد  تسود  هب  ار  نآ  يرامعم  يرنه ،  تالّوحت  ریـس  و  مالـسلا ) امهیلع  ) هموصعم

تفارظ فئاطل و  ات  دنیشنب  هراظن  هب  ار  يرنه  زیگنا  تفگش  راثآ  همه  نیا  کیدزن  زا  دوخ  سانش  رنه  دنمرنه ،  تساجب  ندید »  دننام  دوب 
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دّمحم مق ،  رهش  هموصعم و  ترضح  یقرواپ 1 ـ  دیامن .  نیـسحت  ار  نآ  ناگدننیرفآ  دبایرد و  ار  ردـقنارگ  راثآ  هنوگ  نیا  رد  هتفهن  ياه 
106 هحفص تافاضا . »  فّرصت و  اب   » 49 ص50 ـ  یمیکح ، 

( مالسلا اهیلع   ) یمطاف هاگراب  هکّربتم  نکاما  زا  یئامنرود 

رّهطم مرح  دبنگ   ( 1 ) 

یجرب يا  هبق  دش ،  انب  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  كاپ  تبرت  زارفرب  جرزخلا »  نب  یسوم  يریـصح  نابیاس  زا  سپ  هک «  يدبنگ  نیلّوا 
يرمق يرجه  مّوس  نرق  طساوا  رد  چگ  گنـس و  رجآ و  حلاصم  زا  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رتخد  بنیز  ترـضح  تّمه  هب  هک  دوب  لکش 

دبنگ رانک  رد  رگید  دـبنگ  ود  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  راوج  رد  يولع  ناوناب  زا  یعمج  نفد  زا  سپ  نامز و  رورم  هب  دـش .  هتخاس 
رد هک  نیا  ات  دـندوب  رارقرب  ق  لاس 447ه . ـ ات  دبنگ  هس  نیا  دش .  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  نفدم  اهنآ  نیمّوس  هک  دـش  هتخاس  لّوا 

رطق هب  ار  یعفترم  دبنگ  دـبنگ ،  هس  نآ  ياج  هب  یـسوط  خیـش  موحرم  قیوشت  هب  ریبک )  لرغط  ریزو  یقارع ( »  لضفلاوبا  ریم  لاس «  نامه 
هک داهن ،  انب  اه  هرجح  ناویا و  نودب  یشاک  يرجآ و  تانییزت  يزیمآ و  گنر  ياه  شقن  هب  هتـسارآ  رتم ،  عافترا 14  ًابیرقت 11 و  یلخاد 

لیعامـسا هاـش  رتخد  مگیب »  یگیب  هاـش  تّمه «  هب  دـبنگ  نیمه  ق  لاـس 925ه . ـ رد   » 107 هحفـص تفرگ .  یم  ارف  ار  تاداس  روبق  ماـمت 
لاس رد  دبنگ  نیا  دیدرگ . »  هتسارآ  قّرعم  ياه  یشاک  اب  دبنگ  یجراخ  حطـس  و  قیتع )  نحـص (  هرانم و  ود  ناویا و  اب  دش ;  انب  دیدجت 

زا دبنگ  نیا  عافترا  تفر .  راکب  نآ  رد  یئالط  شـشوپ  اب  تشخ  رازه  هدزاود  دادعت  هک  دش  نییزت  راگنرز  ییاه  تشخ  اب  ق .  1218ه . ـ
نآ 6 يا  هناوتسا  قنع  يدنلب  رتم و  شرطق 12  لخاد 66/28 و  زا  جراخ 6/35 و  زا  شطیحم  رتم و  نیمز 32  حطس  زا  رتم و  ماب 16  حطس 

مامت نآ (  يالاب  يا و  هزوریف  یتشخ  یشاک  رتم  کی  نآ  يور  شارت و  رجآ  زا  رتمیتناس  دون  ات  ماب  حطس  زا  نآ  نییاپ  تمـسق  تسا ;  رتم 
رد ابـص »  ناخ  یلعحتف  زا «  يراعـشا  هک  تسا  يا  هبیتک  دبنگ ،  قاس  هاگولگ  رد  و  تسا .  الط  شـشوپ  اب  ییاه  تشخ  هب  نّیزم  رادـج ) 

هعـضب هاگراب  نیّرز  هک  ای  یتسانیـس  هنیـس  زا  نایع  یـسوم  شتآ  زا :  دنترابع  راعـشا  نآ  هک  تسا  هدـش  يزیر  بلاق  قیلعتـسن  طخ  هب  نآ 
دوب نیسای  نشلگ  فرُط  نیگنر ز  یلگون  یتساروح  هّرط  ریبع  شهاگرد  كاخ  ردق  يور  زک  همطاف  رفعج ،  نب  یـسوم  هعـضب  یتساسوم 

ار وا  نحص   108 هحفص یتسارهز  تمصع  نامسآ  زا  يا  هرهُز  یفطـصم  يافطـصا  باتفآ  زا  يوترپ  یتساهاط  همان  ردص  هب  نشور  یتیآ 
تّزع و ناکم  نیک  مرح  قاطاپ  هب  ار  شمیرح  نحص  زا  یتسپ  یتساصقا  دجسم  فقس  دوجسم  فرـش  زک  نانچ  تّزع  هیاپ  یـصقا  تسه 

یکی دوخ  هک  نونکات  زاغآ  زا  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  همیرک  یتوکلم  هاگراب  دبنگ  يانب  یخیرات  ریـس  دوب  نیا  ( 1) یتساربغ نکسم  نآ 
تسا هسّدقم  تابتع  نیب  رد  ریظن  مک  ياهانب  زا  یمالسا و  يرنه  يرامعم ،  ياهراکهاش  زا 

ترضح رّهطم  دقرم   ( 2 ) 

اب هتفرگ و  رارق  رتم  رد 20/1  ضرع 95/2 ،  لوط و  يدنلب 20/1 و  اب  هکرابم )  هعقب  نایم  رد  مالسلا ( ) اهیلع  ) همطاف ترضح  فیرش  دقرم 
لوط و رتم و  ود  يدـنلب  هب  يراوید  رّونم ،  دـقرم  درگادرگ  تسا .  هدـش  هدیـشوپ  متفه )  نرق  زاغآ  مافرز (  يابیز  سیفن و  ياـه  یـشاک 

حیرض اب  راوید  نیا  نونکا  هک  دش ،  هتسارآ  قّرعم  یـشاک  اب  دیدرگ و  انب  لاس 950  رد  هک  دراد  رارق  رد 40/4 )   ، 80/4 یبیرقت (  ضرع 
رفظم ریما  ق «  لاس 605ه . ـ رد  تسا :  رارق  نیا  زا  ترضح  نآ  كاپ  دقرم  یخیرات  ریـس  ( 2  .) تسا هدش  هدیشوپ  هرقن  سنج  زا  کّبـشم 

راک هب  ار  یمق »  یـشاک  رهاط  یبا  نب  دّمحم  نامز «  نآ  زاس  یـشاک  داتـسا  نیرتگرزب  رفظم ،  لآ  نادـناخ  گرزب  لیعامـسا »  نب  دـمحا 
ياه یشاک  لاس 613  رد  ماجنارس  ات  دوب  لوغـشم  راک  نیا  هب  لاس  تّدم 8  هب  وا  تشاداو .  دـقرم  عّونتم  ياه  یـشاک  تخادرپ  تخاس و 

 . ص46 و50 ج1 ،  ییابطابط ،  یسّردم  ناکاپ ،  تبرت  2 ـ  ص407 .  ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  دش .  هتشاذگراک  هدامآ و  دقرم 
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 ) گنر تفه  ياه  یشاک  هب  هتسارآ  يرجآ  یحیرض  قباس  دقرم  فرط  راهچ  رد  يوفص ،  بسامهت  هاش  ق  لاس 965ه . ـ رد   109 هحفص
ار دوخ  تاروذـن  نارئاز  مه  دوش و  هدـید  دـقرم  مه  ات  دوب  زاب  يذـفانم  نآ  فارطا  رد  دومن و  انب  قّرعم  ياـه  هبیتک  و  راـگن )  شقن و  اـب 

لوط هک  دش  هداد  رارق  يرجآ  حیرض  ولج  رد  فاّفش  دیفس و  دالوف  زا  یحیرض  روکذم  هاش  روتسد  هب  نآ  زا  دعب  ( 1  .) دنزیرب دقرم  لخاد 
نامه هاـش  یلعحتف  ق  لاس 1230ه . ـ رد  دوب .  عّلـضم  کّبـشم و  هاگرد  تسیب  ياراد  شعافترا 10/2 و  نآ 73/4 و  ضرع  نآ 25/5 و 

ياه هرقن  قباس و  حیرـض  هرقن  زا  هک  یحیرـض  لاس 1280  رد  دـش و  هدوسرف  ناـمز  رورم  هب  حیرـض  نیا  هک  درک ;  شوپ  هرقن  ار  حـیرض 
يور يدامتم  ياهلاس  دش و  حالصا  انب و  دیدجت  هبترم  نیدنچ  حیرض  نیا  دیدرگ .  بصن  نآ  ياج  هب  دوب  هدش  هتخاس  هنازخ  رد  دوجوم 
دنداد رییغت  ار  حیرض  لکش  نامز  نآ  تیلوت  روتسد  هب  ش .  لاس 1348 ه . ـ ربارب  ق .  لاس 1368ه . ـ رد  هکنیا  ات  دوب  یقاب  ترضح  دقرم 
تبرت زارفرب  نانچمه  حیرض  نآ  هک  دندومن  بصن  نآ  ياج  هب  دراد )  هک  يا  هژیو  يرنه  ياهراکهاش  فیارظ و  اب  ار (  ینونک  حیرـض  و 

110 هحفص ص475 .  ج1 ،  نامه ،  2 ـ  ص416 .  ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  ( 2  .) تسا رارقرب  ترضح  ینارون 

رّهطم مرح  ياه  ناویا   ( 3 ) 

دبنگ و يانب  دـیدجت  ماگنه  ق  لاس 925ه . ـ رد  هک  دـنعقاو  هسّدـقم  هضور  لامـش  رد  نآ  رانک  کچوک  ناویا  ود  الط و  ناویا  الط  ناویا 
لوط هب  يا  هناهد  اب  ناویا  نیا  ( 1  .) دش هتخاس  وا  رتخد  مادقا  اب  يوفص و  لیعامسا  هاش  نامز  رد  نآ  ياه  هتسدلگ  قیتع و  نحص  ثادحا 

یشاک کچوک  تاعطق  هب  هتـسارآ  رتم  يدـنلب 80/1  ات  فرط ، )  هس  رد  نآ (  راوید  نییاپ  رتم ،  هدراـهچ  يدـنلب  رتم و  ضرع 70/8×9  و 
شقن و يدروجال  هنیمز (  اب  یـشاک  زا  يا  هیـشاح  هک  تسا  گنر  يا  هوهق  رتکچوک  تاعطق  اهنآ  نایم  رد  يا و  هشوگ  تشه  يا  هزوریف 

یم هدـید  ناویا  درگادرگ  يدروجال ،  يا  هنیمز  رد  دیفـس  ثلث  هب  يا  هبیتک  نآ  زارفرب  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  نآ  فرط  راهچ  زا  راـگن ) 
هندب هبیتک ،  نیا  زا  سپ  دـهد .  یم  لیکـشت  ًادیهَـش » . . .  َتام  دَّمَُحم  ِلا  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَمَو  الَا  ینارون « :  ثیدـح  ار  نآ  نتم  هک  دوش 

یم مشچ  هب  يرگید  يرـسارس  هبیتک  نآ  زا  دعب  تسا و  يوفـص  دهع  زاغآ  قّرعم  ياه  یـشاک  هب  هتـسارآ  رگید ،  رتم  ود  عافترا  ات  ناویا 
 ، ج1 مق ،  راثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  ( 2  .) تسا هدش  هدیـشوپ  مافرز »  ياه «  تشخ  اب  ناویا  فقـس  ياه )  سنرقم  هبیتک (  يالاب  دروخ و 

شیب يدنلب  هب  تسا  الط  ناویا  فرط  ود  رد  ناویا  ود  الط  ناویا  رانک  ياه  هناویا   111 هحفص ص62 .  ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت  2 ـ  ص490 . 
قّرعم ياه  یـشاک  هب  الط  ناویا  دـننام  نآ ،  هندـب  رـسارس  دنـشاب و  یم  يوفـص  دـهع  ياهانب  زا  هک  رتم ،  جـنپ  هناهد  ود و  يانهپ  هد و  زا 

رد ضرع 9  لوط و  الط و  ناویا  يدنلب  هب  عفترم  یناویا  زین  رهطم  قاور  یقرش  بناج  رد ،  هنیآ  ناویا  ( 1  .) تسا هدش  هتسارآ  هرود  نامه 
گنـس رتم  کـی  زا  شیب  يدـنلب  هب  نآ  راوید  نییاـپ  تسا .  فورعم  هنیآ »  ناویا «  هب  نآ ،  يراـک  هنیآ  رطاـخ  هب  هک  درادرارق  یتم   87/7

رد تسا .  يراک  هنیآ  فقـس  ات  ناویا  هندـب  همه  نآ  يالاب  تسا و  هدـش  هتـسارآ  گنـس  هعطق  کی  اب  يا  هندـب  ره  هک  هتفر  راـک  هب  رمرم 
رون هللا  هفیرـش (  هیآ  ثلث  طـخ  هب  هک  رتمیتناـس ،  یـس  دودـح  ياـنهپ  هب  دراد  دوجو  رمرم  گنـس  زا  يرـسارس  يا  هبیتـک  ناوـیا  دـنبرمک 

هک هدش  نییزت  یلصا  ناویا  دننام  هک  تسا  يا  هچناویا  مرح  یقرش  قاور  ناویا و  نایم  تسا .  هتسب  شقن  نآ  رب  ضرالاو » . . .  تاومّـسلا 
زا زیگنا  تفگش  يرنه  هعومجم  نیا  دوش .  یم  هدناوخ  یکشم ،  قیلعتسن  هب  ُۀَّنَْجلا »  ُهَلَف  ْمُِقب  َۀَمِطاف  َراز  ْنَم  فیرش «  ثیدح  نآ  رد  رس  رب 

ازریم روتـسد «  هب  ون ،  نحـص  يانب  اب  نامزمه  هک  دشاب  یم  یمق )  رامعم  نسح  داتـسا  راجاق (  هرود  روهـشم  دـنمرنه  دنمـشزرا  ياهراک 
112 هحفص ص67 .  ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت  یقرواپ 1 ـ  ( 1  .) دش انب  مظعا »  ردص  ناخ  رغصا  یلع 

قیتع نحص  ياه  هرانم   ( 4 ) 

اه هنذأم  شـشوپ  درادرارق .  رطق 50/1  و  ماب )  حطـس  زا  يدنلب 40/17 (  هب  عیفر  يا  هناوتـسا  هنذأم  ود  الط  ناویا  زارف  رب  قیتع  نحـص  رد 
 . دوش یم  هدناوخ  ییاّنب  طخ  هب  ّیلع »  دّمحم « ، »  هللا « ، »  كرابم « :  ياهمان  اه  چیپ  نایم  رد  هک  تسا  چیپرام  لکـش  هب  یهرگ  یـشاک 
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ُهَتَِکئالَمَو َهللا  َّنِا  هیآ «  رب  لمتشم  دیفـس  طخ  هب  يا  هبیتک  نآ  ریز  هک  دنا  هتخادرپ  فیدر  هس  رد  یـسنرقم »  اه « ،  هنذأم  يالاب  تمـسق  رد 
دّمحم روتسد «  هب  اه  هنذأم  نیا  دراد .  رارق  یقرش )  هنذأم  رب  ِْهیَلَع ( »  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   ( ; یبرغ «  هنذأم  رد  ِِّیبَّنلا ( »  یَلَع  َنوُّلَُصی 

(2  .) دش يراکالط  ق ،  لاس 1301ه . ـ رد  اهنآ  هبق  دـندش و  انب  ق  لاس 1285ه . ـ رد  مق ،  مکاح  کلملا »  باهش  نوسهاش  ناخ  نیـسح 
113 هحفص  . 67 ص68 ـ  ج1 ،  نامه ،  2 ـ   . 68 ص69 ـ  ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت  یقرواپ 1 ـ 

هنیآ ناویا  ياه  هرانم   ( 5 ) 

هناتسآ ياهانب  نیرتدنلب  زا  رتم ،  رطق 30/3  اب  ماب ،  حطس  زا  رتم  يدنلب 28  هب  کی  ره  هک  تسا  هنذأم  ود  ناویا  فرط  ود  ياه  هیاپ  زارفرب 
زا دعب  يا و  هناوتسا  يرتم  کی  هاگ  نآ  سنرقم و  يرتم  مین  سپس  يواستم و  یعلض  تشه  رتم  ات 3  ماب  حطس  زا  اه  هنذأم  نیا  دشاب .  یم 

دودح يانهپ  اب  يا  هبیتک  الاب  رد  هک  تسا ،  يا  هناوتسا  یبوچ )  هنذأم  ریز  ات  اهنیا (  همه  زا  سپ  هتسجرب و  هشوگ  هدزاود  رتم ،  ات 5/2  نآ 
ِ ِهللا ُدْـمَْحلاَو ِهللا  َناْحبُـس  يرگید «  رد  و  ِمیظَْعلا »  ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َةَُّوق  الَو  َلْوَحال  اه «  هنذأم  زا  یکی  رد  نآ  نتم  هک  دوش  یم  هدـید  رتم  کـی 
 . تسا هدـش  عقاو  اه  هنذأم  هّبق  یبوچ و  هنذأم  نآ  يـالاب  رتم و  کـی  دودـح  ياـنهپ  هب  یـسنرقم  سپـس  تسا .  ُرَبْکَا »  ُهللاَو  ُهللا  ّـِالا  َهِلا  ـالَو 

(1  .) دوش یم  هدناوخ  لاعتم  راگدرورپ  ياهمان  اهنآ )  نایم  رد  هک (  تسا  یهرِگ  یـشاک  رـس  ات  رـس  نیئاپ  ات  الاب  زا  هنذأم  ود  ره  شـشوپ 
114 هحفص ص71 .  ج1 ،  ناکاپ ،  تبرت  یقرواپ 1 ـ 

رّهطم مرح  دجاسم   ( 6 ) 

رس الاب  دجسم 

هب ییاضف  اب  هیوفص  نارود  رد  هک  تسا  تعامج  زامن  یمومع و  سلاجم  لیکـشت  لحم  هناتـسآ و  تاتویب  نیرتعیـسو  زا  رـس  الاب  دجـسم 
رـسپ کلملا »  ماسح  ناخ  یقت  هیحاـن «  زا  هیراـجاق  دـهع  رد  دـش و  یم  هدرمـش  هناتـسآ  يارـسنامهیم  ناونع  هب  رتم  لوـط 35  ضرع 6 و 

هکربتم نکاما  زا  ناکم  نیرتگرزب  ناونع  هب  دش و  هتخاس  دبنگ  ود  ياراد  يدجسم  تروص  هب  دش و  انب  دیدجت  نآ  نامتخاس  هاش  یلعحتف 
رتم رد 48  هب 14  نآ  ياـضف  دوـب »  دجـسم  یبرغ  تهج  رد  هک  ینیمز  ندـش  همیمـض  اـب  ق «  لاس 1338ه . ـ رد  دمآ .  رامـش  هب  هناتـسآ 

تعسو و نآ  اب  مظعا  دجسم  هک  ینامز  ات  دوب  اپ  رب  سّدقم  يانب  نیا  دوب .  راوتسا  رتم  رد 2  يرجآ 3  روطق  نوتس  هس  رب  هک  تفای  شیازفا 
داینبون مظعا  دجسم  رّهطم و  مرح  میظع  نامتخاس  نیب  رسالاب « ،  دجـسم  یمیدق  يانب  رگید ،  هک  ییاج  نآ  زا  دش .  هتخاس  صاخ  ییابیز 

حطـس زا  ار  یمیدـق  نامتخاس  دومن ،  مادـقا  نآ  يانب  دـیدجت  هب  تیلوت »  لضفلاوبا  دیـس  ياقآ  تقو « ،  یلوتم  تشادـن ،  یبوخ  ياـمن  « 
زورما هک  دومن  انب  يرامعم  ناوارف  تایـصوصخ  اب  و  نوتـس »  دقاف  رتم «  رد 48  ضرع 14  هب  عیفر  یترامع  نآ  ياـج  هب  تشادرب و  نیمز 

روبق دجـسم  نیا  بونج  رد  هک  دوش  یم  يروآدای   115 هحفص ( 1  .) دوش یم  بوسحم  رّهطم  مرح  هکربتم  نکاما  نیرتهوکـش  اـب  زا  یکی 
 ) يرئاح میرکلادبع  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  نوچمه «  يا  هنازرف  ياملع  روبق  تسا :  هدـش  عقاو  تمکح  ملع و  ياه  هناوتـسا  ءاهقف و 

دیس جاح  هللا  ۀیآ  ردص و  نسح  دیس  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  يراسناوخ و  یقتدّمحم  دّیس  جاح  هللا  ۀیآ  موحرم  و  مق )  هیملع  هزوح  سسؤم 
هللا ۀـیآ  یناـگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ییاـبطابط و  همّـالع  موـحرم  نوـچمه «  یگرزب  ءاـهقف  نادنمـشناد و  ًاریخا  و  يراـسناوخ »  دـمحا 

داتسا نوچمه «  یمالـسا  بالقنا  دیهـش  ءاملع  زا  و  یلمآ »  مشاه  ازریم  یمظعلا آ  هللا  ۀیآ  ینیدلاءاهب و  یمظعلا  هللا  ۀیآ  یکارا و  یمظعلا 
رینم هام  رانک  رد  نازورف  یناگراتـس  نوچمه  دنا و  هدـیمرآ  كاپ  تبرت  نیا  رد  یندـم »  هللا  ۀـیآ  بارحم  دیهـشو  يرّهطم  هللا  ۀـیآ  دـیهش 

 . دنا هدومن  نارابرون  ار  سّدقم  ناکم  نیا  یتوکلم  ياضف  یمطاف 

ییابطابط دجسم 
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دبنگ نیا  تسا .  هدش  هتخاس  هرّهطم  هضور  بونج  رد  میدق »  هنانز «  نحـص  ياج  هب  هک  تسا  ینوتـس  هاجنپ  يدبنگ  ییابطابط ،  دجـسم 
ياراد دبای و  یم  شیازفا  رتم  رد 20/24  هب 80/24 ،  نآ  فارطا  ياضف  ندـش  هفاضا  اب  هک  تسا  رتم  عافترا 17  هناهد 17 و  هب  طسو  رد 

رب ار  دبنگ  نیا   116 هحفص ص621 .  ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  تسا .  رتم  نآ 15  قاس  هدعاق و  هک  لکـش  ثلثم  تسا  یقاور 
هـشوگراهچ رد  هداد و  شارت  ار  اه  هیاپ  مامت  شبن  راهچ  ًادعب  دندرک و  انب  رتم  عافترا 30/3  رتم و   2 رد ،  رطق 2 ،  هب  يرجآ  هیاپ  هد  زارف 

یس و زارف  رب  میظع  دبنگ  نآ  هجیتن  رد  دندیچرب و  ار  نوتس  راهچ  نورد  سپس  دندروآ  الاب  حّلسم ـ  نتب  اب  يا ـ  هناوتسا  ینوتس  کی ،  ره 
تنیز رتمیتناس  هاچنپ  عافترا  هد و  ضرع  هب  شارت  نیـشام  رمرم  زا  یتاعطق  اب  ار  ینامیـس  ياهنوتـس  يور  دش .  رارقرب  نوتـس  لهچ  ات  ود ، 
هفاضا ابیز ،  یلقیص  ْزنُُرب »  زا «  یجّردم  هحفص  نوتس  هت  ياج  هب  اهنآ  قاس  رد  دندیدرگ و  شوپرمرم  اهنوتـس  مامت  هک  يروط  هب  دنداد ، 

هب نآ  رانک  قاور  ياه  نوتـس  یبناج و  ياهنوتـس  هفاضا  هب  عیفر  دبنگ  نیا  ياهنوتـس  دادعت  دومن .  نادـنچ  ود  ار  اهنآ  ییابیز  هک  دـندومن 
ۀیآ موحرم  دنزرف  ییابطابط »  دّمحم  اقآ  جاح  مالـسالا  ۀجح  موحرم «  تمظع  اب  دجـسم  عفترم و  دبنگ  نیا  یناب  دسر .  یم  نوتـس  هاچنپ 

ناـکم نیا  یبرغ  لامـش  هیواز  رد  ( 1  .) دیـشک لوط  نآـیانب  ق  اـت 1370 ه . ـ ق ،  لاس 1360ه . ـ زا  هک  تسا  یمق  نیـسح  اـقآ  جاـح  هللا 
یشلما ینّابر  دیهش  يزاریش و  ینّابر  هللا  ۀیآ  دیهش  موحرم  ربق  تسا « :  عقاو  هیملع  هزوح  يالضف  ءاملع و  زا  یگرزب  ءادهـش  روبق  سّدقم 

ـ  یقرواپ 1 تسا .  هدوزفا  ناکم  نیا  تیونعم  افص و  رب  دوخ  نیا  هک  یتّالحم »  دیهش  یسوّدق و  هللا  ۀیآ  دیهـش  يرظتنم و  دّمحم  دیهـش  و 
117 هحفص  . 626 ص627 ـ  ج1 ،  مق ،  راثآ  هنیجنگ 

مظعا دجسم 

عیـشت ملاـع  دـیلقت  عجرم  يـالاو  تمه  هب  هک  یتـمظع  اـب  ینید  راـثآ  زا  هیف . )  موقت  نأ  ّقحا  موی  لّوا  نم  يوـقّتلا  یلع  سـسا  دجـسمل  ) 
هموصعم همطاف  ترضح  رهطم  مرح  رانک  رد  هک  دوب  مق  مظعا  دجسم  دیدرگ ،  سیسأت  هرـس ) سدق   ) يدرجورب یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح 

هب رصحنم  دجـسم  دراد  هک  يزاتمم  تایـصوصخ  صاخ و  طئارـش  اب  عیفر  يانب  نیا  دش .  هتخاس  نیرئاز  لاح  هافر  تهج  مالـسلا ) اهیلع  )
 . تسا هدیدرگ  انب  یمطاف  عیفر  ناتسآ  ترواجم  رد  هک  تسا  يدرف 

دجسم سیسأت  هزیگنا 

ار مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همیرک  هاگراب  راوگرزب  نآ  هک  دوب ،  نیا  یمیظع  دجسم  نینچ  يانب  يارب  هنازرف  هیقف  نآ  هزیگنا  نیرت  یساسا 
هک دوب  یناکم  ءالخ  نیا  هدهاشم  اذـل  دـنربب ،  هرهب  يرتشیب  یناحور  ياضف  زا  اجنآ  رد  دـنناوتب  نارئاز  هک  دـید  یم  یبسانم  دجـسم  دـقاف 
 : » هک نیا  هب  دـنا  هدومرف  هطبار  نیا  رد  ( 1) ناگرزب زا  یـضعب  لقن  هب  انب  ناشیا  دوخ  هچنانچ  تشاداو .  ییالاو  میمـصت  نینچ  رب  ار  ناشیا 

یسوم نب  یلع  ترـضح  مرح  رانک  رد  داشرهوگ  دجـسم  نوچ  يدجـسم  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  راوج  رد  مراد  انب 
عیـسو و ییاضف  هب  تدم  زارد  رد  مق  هسدقم  هزوح  هک ،  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  ینیب  شیپ  رگید  يوس  زا  میامن . »  انب  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا
رد زکرم  نیا  هک  رتهب  هچ  دراد و  زاین  ماـظع  عجارم  جراـخ  سورد  هژیوب  فلتخم  حوطـس  رد  ناـیوزوح  سورد  يرازگرب  تهج  بساـنم 

نفدم نتفرگ  رارق  هچنانچ   118 هحفص هّلظ . )  ماد  ینارکنل (  لضاف  هللا  تیآ  ترضح  یقرواپ 1 ـ  دشاب .  دجسم  مان  اب  رهطم و  مرح  راوج 
زا یکی  ار  نآ  ناوت  یم  قحب  و  تسوا ،  تین  یکاپ  صالخا و  رب  قداص ،  یهاوگ  دجسم  نیا  يدورو  برد  رانک  رد  ادخ  حلاص  دبع  نآ 
 « ; تسا هدش  انب  یکاپ  اوقت و  ساسا  رب  سیسأت  ودب  زا  هک  يدجـسم  ( : » 1  () موی لّوا  نم  يوقّتلا  یلع  سسا  دجـسمل  نشور (  قیداصم 

 . دروآ رامش  هب 
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سیسأت خیرات 

هیلع  ) اـضرلا یـسوم  نـب  یلع  ترـضح  تداعـس  اـب  تدـالو  زورلاـس  ق .  هدـعقیذ 1373ه . ـ مهدزاـی  زور  رد  دجـسم  نیا  ياـنب  گـنلک 
 . دش هدز  نیمز  هب  یصاخ  تافیرشت  یط  ق .  هامریت 1333ه . ـ کی  تسیب و  اب  ربارب  ( مالسلا

تالکشم

یم هدهاشم  هک  يروطب  نوچ  دوب .  نآ  ندوب  نوزومان  نیمز و  یناکم  تیدودـحم  هطقن  نیا  رد  دجـسم  ثادـحا  مهم  تالکـشم  زا  یکی 
لکـش هب  دجـسم  هطوحم  هجیتن  رد  و  تسا .  دودحم  هناخدور  لحاس  هب  رگید  فرط  زا  هسدقم و  هناتـسآ  هب  فرط  کی  زا  دجـسم  دوش ، 

هک دوب  ییاه  هناخ  دوجو  رگید  لکـشم  دشاب .  یم  رتم  دودح 15  نآ  هدعاق  رتم و  دودح 120  نآ  یبرغ  علـض  هک  تسا  ینوزومان  ثلثم 
نآ همه  يدایز  تالکشم  اب  راوگرزب  نآ  روتسد  هب  اما  دیبلط ،  یم  ار  يدایز  هنیزه  اهنآ  دیرخ  هک  تشاد  رارق  دجـسم  نیمز  هدودحم  رد 

هناتسآ تاقلعتم  تاتویب و  زا  رسالاب  دجـسم  رانک  زا  رتم  زا 3000  شیب  نینچمه  دـش .  بلج  اهنآ  نابحاص  تیاضر  يرادـیرخ و  اه  هناخ 
ینامتخاس هشقن  هدش  دای  تالکشم  عفر  یهلا و  تایانع  اب  ماجنارس  تفرگ .  رارق  دجسم  میرح  رد  ناشیا  صاخ  تیارد  اب  هک  دوب  هسدقم 

تخاـس نآ  ساـسا  رب  دـش و  یحارط  عماـج  قیقد و  روط  هب  هدازرل  موحرم  نوـچ  يا  هدومزآراـک  ناراـمعم  ناسدـنهم و  رظن  ریز  دجـسم 
اب ش  لاس 1339 ه ـ لوا  همین  رد  دیـسر و  نایاپ  هب  نآ  ینامتخاس  ياهراک  هدمع  يدامتم  راک  لاس  شـش  زا  سپ  دیدرگ و  زاغآ  دجـسم 
 ، هبوت یقرواپ 1 ـ  تفرگ .  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  حاتتفا و  هللا ) همحر  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  طسوت  تعامج  زاـمن  هماـقا 

119 هحفص  . 108

دجسم ینامتخاس  تاصخشم 

ماکحتسا رظن  زا  دجـسم  نیا  اذل  هدیدرگ و  انب  حلـسم  نوتب  اب  نآ  نامتخاس  هیلک  تسا و  عبرم  رتم  ًابیرقت 12000  دجسم  تحاسم  عومجم 
عبرم و رتـم  دـبنگ 400  ریز  ناتـسبش  تحاـسم  هک  تسا  ناتـسبش  راـهچ  ياراد  دجـسم  دـیآ .  یم  رامـش  هب  یمالـسا  ریظن  مک  ياـهانب  زا 

رتم دودح 300  یتحاسم  اب  تعاس  ریز  ناتـسبش  زین  دجـسم  لامـش  فرط  رد  دـشاب و  یم  عبرم  رتم  مادک 900  ره  نآ  یبناج  ياهناتـسبش 
سیورس دجسم  یبرغ  علض  رد   120 هحفص تسا .  عبرم  رتم  ًادودح 10  نآ  حطس  اب  اهناتسبش  زا  کی  ره  فقـس  عافترا  دراد .  رارق  عبرم 

کی هعلاطم و  نلاس  ود  اب  يا  هناخباتک  نینچمه  تسا .  هدش  ثادحا  نیمداخ  يارب  هاگشیاسآ  نلاس  کی  دجسم و  هناخوضو  یتشادهب و 
دجسم نیا  درادرارق .  مظعا  دجسم  يدورو  ورهار  فرط  زا  نآ  يدورو  برد  هک  هدیدرگ  انب  دجسم  نحـص  یبرغ  علـض  رد  نزخم  نلاس 

ناکم نآ  يامن  نآ ،  ینایم  ياضف  رد  ابیز  رایـسب  یـضوح  دوجو  هک  ددـعتم ،  يدورو  ياهرد  اـب  تسا  یگرزب  نحـص  ياراد  تمظع  اـب 
هب عبرم و  رتم  رطق 30  هب  یگرزب  رایسب  دبنگ  ياراد  هک  تسا .  هدش  انب  یمالسا  يرامعم  کبس  هب  دجسم  تسا .  هدومن  یندید  ار  سّدقم 
رتم عافترا 25  هب  دنلب  ییاه  هتسدلگ  ياراد  و  دشاب .  یم  ناتسبش  فک  زا  عبرم  رتم  عافترا 35  هب  ماب و  تشپ  حطس  زا  عبرم  رتم  عافترا 15 

نینچمه و  ( . 1) دشاب یم  عبرم  رتم  عافترا 5  هب  هنذأم  ود  ياراد  و  تسا .  نیمز  حطس  زا  عبرم  رتم  عافترا 45  هب  ماب و  تشپ  حطس  زا  عبرم 
تانیئزت و رظن  زا  دجـسم  نیا  دوش .  یم  هدـید  تهج  راهچ  زا  هک  دراد  رارق  دجـسم  لامـش  رد  ابیز  گرزب و  یگنز  تعاس  اـب  جرب  کـی 

یگدنز تارطاخ  یقرواپ 1 ـ  ( . 2) دور یم  رامش  هب  ریخا  نرق  رد  يراکیشاک  عیدب  ياه  هنومن  زا  یمالـسا  رنه  ياه  هولج  يراکیـشاک و 
121 هحفص ص104 .  نامه ،  2 ـ  ص101 و102 .  ییابطابط ،  يولع  نیسح  دمحم  دیس  يدرجرورب ،  هللا  تیآ  ترضح 

هسّدقم هناتسآ  طسوت  مظعا  دجسم  زا  هنیهب  هدافتسا 
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ياهاضف هب  زاین  ساسحا  و  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  هب  مرتحم ،  نیرئاز  دایز  لابقا  هب  هجوت  اب  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
رد مظعا و  دجـسم  عیـسو  تاناکما  اضف و  زا  هتـسیاش  يرادرب  هرهب  ناکما  مدـع  ترـضح و  رونم  هاگراب  راوج  رد  رتشیب  يونعم  يداـبع ، 
هام رخآ  ههد  رد  ماجنارس  تشادن .  تقفاوم  نآ  نأشلا  میظع  راذگ  ناینب  یلصا  فده  اب  هک  عیـسو  تاناکما  همه  نآ  ندنام  لطعم  هجیتن 

لابند هب  دش و  هتشادرب  رسالاب  دجسم  مظعا و  دجـسم  نیب  لئاح  ینوناق  یعرـش و  نیزاوم  تیاعر  اب  ش .  لاس 1371ه . ـ ناضمر  كرابم 
هسدقم هناتسآ  مرتحم  تیلوت  هب  يربهر  مظعم  ماقم  نامرف  قبط  و  تفرگ .  رارق  هسدقم  هناتسآ  هدهع  رب  دجسم  یتامدخ  يرادا و  روما  نآ 

تاقلعتم دجسم و  زا  تظافح  يرادهگن و  هب  مادقا  دجسم ،  تافوقوم  رد  یتلاخد  يرادرب و  هرهب  نودب  دندش  فظوم  هطوبرم  نیلوئسم  ، 
ینید مولع  ناهوژپ  شناد  لیـصحت  يارب  یبسانم  رایـسب  طیحم  سدقم  ناکم  نیا  نونکا  مه  و  دنیامن .  نآ  نادـنمراک  قوقح  نیمأت  نآ و 

زا يریثک  دادـعت  دـنیامن و  یم  سیردـت  سدـقم  ناکم  نیا  رد  دـیلقت  مظعم  عجارم  رثکا  هزوح  یلیـصحت  ماـیا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش ، 
اب تسا  دجـسم  تانوئـش  زا  هک  یفلتخم  یبهذم  مسارم  نینچمه  دنوش .  یم  دـنم  هرهب  ناشیا  یملع  تاضویف  زا  مرتحم  يالـضف  بالط و 

122 هحفص دوش .  یم  رازگرب  نآ  رد  یصاخ  هوکش 

رّهطم مرح  ياه  نحص   ( 7 ) 

 « یکباتا ون «  نحص 

نحص نیا  تسا .  هدوزفا  یمطاف  هاگراب  تمظع  هوکش و  رب  هک  یّصاخ  تیونعم  افـص و  اب  رظنم ،  شوخ  عیـسو و  تسا  ییانب  ون ،  نحص 
یبونج ناویا  ار و  هناتسآ  نادیم  زا  رهطم  مرح  يدورو  نآ  یلامش  ناویا  تسا :  یبرغ  یقرش و  یبونج و  یلامـش ،  ناویا  راهچ  ياراد  ابیز 

دای ياه  ناویا  نیا  زا  مادک  ره  رد  دهد ;  یم  لیکشت  ار  مرا  نابایخ  زا  ون  نحـص  يدورو  یقرـش  ناویا  ار و  هزوم  نابایخ  زا  مرح  يدورو 
یبرغ ناویا  و  دیامن . یم  بلج  دوخ  هب  ار  تسود  رنه  هدننیب  ره  رظن  هک  تسا  هتفر  راک  هب  یّـصاخ  يرامعم  يرنه ،  راثآ  فیارظ و  هدـش 

 ( هنیآ ناویا  هژیو  هب  لّلجم (  ياه  ناویا  نیا  دوجو  دوش .  یم  بوسحم  ون  نحص  زا  هسّدقم  هضور  يدورو  هک  تسا  هنیآ  ناویا  نامه  مه 
هدرک نادنچ  ود  ار  سّدقم  ناکم  نیا  ییابیز  نآ )  رد  دوجوم  تاّیصوصخ  اب  رّهطم (  نحص  طسو  رد  لکش  یضیب  ضوح  نتفرگ  رارق  و 

هدیشک لوط  نآ  يانب  لاس 1303  اـت  ق ،  لاس 1295ه . ـ زا  هک  تسا  مظعا )  ردـص  ناخ  رغـصا  یلع  ازریم  راـثآ (  زا  نحـص  نیا  تسا . 
گرزب دیهش  دننامه  ییادهش «  املع و  روبق  نحـص  نیا  رد   123 هحفص  . 579 ص580 ـ  ج1 ،  مق ،  راـثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  ( 1  .) تسا

نیرئاز رب  و  هتفرگ ،  رارق  يدنوار  بطق  موحرم  هعیش  گرزب  ملاع  حّتفم و  هللا  ۀیآ  دیهش  يرون و  هللا  لضف  خیش  هللا  ۀیآ  هطورـشم  بالقنا 
 . دنشابن لفاغ  تماما  تیالو و  هار  نایئادف  نیا  ترایز  زا  هک  تسا  ( مالسلا اهیلع  ) هموصعم همطاف  كاپ  تبرت 

 « میدق قیتع «  نحص 

تسا هتفرگارف  ابیز  ناویا  هس  ار  نحص  نیا  دش .  هدوزفا  هکرابم  هّبق  رب  هک  تسا  ییانب  نیلّوا  هکرابم »  هضور  لامش  رد  عقاو  قیتع «  نحص 
هب هّیضیف  يدورو  هک  لامـش  رد  یناویا  دشاب و  یم  هرّهطم »  هضور  هب  نحـص  يدورو  الط «  ناویا  نامه  هک  بونج  رد  تمظع  اب  یناویا  . 

نحص هب  قیتع  نحص  يدورو  نالاد  قرش  رد  و  تسا .  نحص  هب  مظعادجـسم  يدورو  هک  برغ  رد  یناویا  دهد و  یم  لیکـشت  ار  نحص 
یـصاخ ییابیز  زا  نآ  فارطا  دّدـعتم  تارجح  لّلجم و  ياـه  ناویا  نتـشاد  رطاـخب  شندوب  کـچوک  نیع  رد  نحـص  نیا  تسا .  عقاو  ون 

دومن انب  ق  لاس 925ه . ـ رد  يوفـص  لیعامـسا  هاش  رتخد  مگیب »  یگیب  هاـش  ار «  نآ  فارطا  ياـه  ناویا  نحـص و  نیا  تسا .  رادروخرب 
زا هک  تسا  یمالـسا  نادـنمرنه  رب  و  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  هسّدـقم  هناتـسآ  يرامعم  يرنه ،  راثآ  زا  ییاـمنرود  دوب  نیا  ( 1 .)
مق راثآ  هنیجنگ  یقرواپ 1 ـ  دنیامن .  نیسحت  ار  نآ  ناگدننیرفآ  دننیشنب و  هراظن  هب  ار  عیفر  يانب  نیا  رد  هتفهن  يرنه  ياه  ییابیز  کیدزن 
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 ، هعیش سوماق  رد  يانشآ  سّدقم و  ياه  هژاو  زا  یکی  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  همانترایز  متشه :  شخب  ص510 .  ج1 ،  ، 
هفیرش دهاشم  كاپ و  تبرت  ترایز  هب  نتفر  تسا  هدش  شرافس  رایسب  نآ  هب  هک  ینید  ياه  همانرب  بادآ و  هلمج  زا  تسا و  ترایز  هژاو 

ّمهم رما  نیا  رب  ار  دوخناوریپ  ثیداحا ،  تایاور و  رد  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  تساهنآ .  راوگرزب  نادنزرف  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها 
ماما مالـسلا ، ) هیلع  ) نیـسح ماما  ترایز  هرابرد  هچناـنچ  دـنا .  هدرک  ناـیب  نآ  يارب  یناوارف  شاداـپ  رجا و  دـندومرف و  صیرحت  قیوشت و 

ترایز هرابرد  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترضح  و  ( . 1 «) هرمع جح و  رازه  اب  تسا  ربارب  ترضح  نآ  ترایز   : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
َْربَق َراز  ْنَم  دومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماـما  و  ( . 2 «) درک مهاوخ  تعافـش  وا  زا  نم  دـنک  ترایز  تفرعم  اـب  ارم  سکره   : » دومرف دوخ 
 « . دوب دهاوخ  تشهب  راوازس  دنک  ترایز  مق  رد  ار ،  مالسلا » ) اهیلع  ) هموصعم همطاف  ما «  همع  ربق  هک  یسک  ( : » 3  «) ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  ْمُِقب  ِیتَّمَع 

ترضح ترایز  هرابرد  127 و  هحفص ص265 .  ج102 ،  نامه ،  3 ـ  ص33 .  ج102 ،  نامه ،  2 ـ  ص43 .  ج101 ،  راحب ،  یقرواپ 1 ـ 
هیلع ) نیـسح ماما  هک  دوب  نآ  لثم  يدرک  یم  رایز  ار ،  میظعلادـبع  ربق  رگا   : » دومرف مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  مالـسلا ، ) هیلع  ) میظعلادـبع

ِۀَمیِْقلا َمْوَی  ُُهتْرُز  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ًادَحَا  َراز  َْوا  ِینَراز  ْنَم  دومرف « :  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخلوسر و  ( . 1  «) یشاب هدرک  ترایز  ار  مالسلا )
ياه سرت  زا  ار  وا  تفر و  مهاوخ  شرادید  هب  تمایق  زور  دنک  ترایز  ار  منادنزرف  زا  یکی  ای  ارم ،  هک  یسک  ( : » 2  «) اِهلاوْهَا ْنِم  ُُهتْذَْقنَاَف 
میظع باوث  رجا و  نیا  ایآ  تسیچ ؟  شاداپ  تلیضف و  همه  نیا  تمکح  هفـسلف و  هک  درک  هّجوت  دیاب  لاح  داد . »  مهاوخ  تاجن  زور  نآ 

یمالسا تّما  هک  تسا  ینید  یلاع  فادها  ياتـسار  رد  اهنیا  همه  هکنیا  ای  یفده ؟  رثا و  چیه  نودب  تسا  يرهاظ  ترایز  کی  يارب  طقف 
اب ادـخ و  قلخ  ناـگبخن  نیا  ندادرارق  هوسا  اـب  دریگرب و  شیوـخ  ترخآ  اـیند و  يارب  يا  هشوـت  هر  نازیزع ،  نیا  رهطم  تبرت  تراـیز  اـب 

رود اه  یجک  اه و  تفآ  زا  شیوخ  ناج  حور و  نداد  الج  افـص و  اـب  و  دـشاب .  هنومن  یتّما  هراومه  ناراوگرزب  نآ  یـشم  طـخ  زا  يوریپ 
نآ قحب  ناماما  عّیـشت و  میقتـسم  طخ  هک  تسا  رّرکم  ياه  قاثیم  دیدجت  نیا  اب  و  دشاب .  دنمتداعـس  زارفرـس و  يا  هعماج  هشیمه  دنامب و 

ّقحب ِفراـع  هفّرـشم ،  دـهاشم  نآ  نارئاز  هکنیا  رگم  دوـش  یمن  لـصاح  فدـه  نیا  هک  تسا  نـشور  دـنام .  دـهاوخ  دـیواج  راگدـنام و 
تارایّزلا لماک  2 ـ  ج102 ص268 .  نامه ،  یقرواپ 1 ـ  دنوش .  بایفرش  اهنآ  سوباپ  هب  تخانش  تفرعم و  لامک  اب  دنشاب و  نآ  نابحاص 

تلیضف كرد  يارب  هتسناد و  ادخ  يایلوا  عیفر  ناتـسآ  رد  ندش  هتفریذپ  طرـش  ار  مهم  رما  نیا  تایاور  رد  هچنانچ   128 هحفص ص11 .  ، 
َّجَح ْنَمَک  َناک  ِهِّقَِحب  ًافِراع  ِْنیَـسُْحلا  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  دندومرف « :  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  روطنامه  دنا ،  هدومرف  دـیکأت  نآ  رب  ترایز ، 

ترایز ار  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ربق  تخانش ،  تفرعم و  اب  هک  یسک  ینعی  ( : » 1 ( «) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ِلوُسَر  َعَم  ۀَّجَح  َةَأِم 
مه مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  و  دـشاب . »  هداد  ماجنا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخلوسر هارمه  جـح  دـص  هک ،  تسا  یـسک  لثم  دـنک 

و ( . 2  «) دنک ترایز  تفرعم  اب  سوط )  رد  ار (  مردـپ  ربق  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  تشهب   : » دـیامرف یم  اضر  ترـضح  ترایز  هرابرد 
همطاـف هک «  یـسک  ( : » 3  «) ُۀَّنَْجلا ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  دومرف « :  هموصعم  ترـضح  تراـیز  هراـبرد  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح 

 ، رئاز ناملسم  رگا  هک  تسا  یهیدب  تسا . »  تشهب  راوازـس  دشاب ،  هتـشاد  وا  قح  هب  تفرعم »  هک «  یلاح  رد  دنک ،  ترایز  ار  هموصعم » 
نانآ فیرش  دقرم  ترایز  زا  دناوت  یم  دشاب ،  هتشاد  ادخ  هتسیاش  ناگدنب  نیا  یگدنز  مسر  هار و  یناسفن و  تالامک  لئاضف و  هب  تفرعم 
تهج نیا  هب  ددرگ .  انـشآ  اهنآ  یهلا  مارم  بتکم و  اب  و  دـیامن ،  گنهامه  یـسدق  حاورا  نآ  اب  ار  دوخ  ناج  حور و  دریگرب و  يا  هشوت 

رد نآ  ینارون  ياهزارف  ندـناوخ  اب  قاتـشم  نارئاز  ات  تسا .  هدـش  لقن  يربتعم  همانترایز  مالـسلا ) اـهیلع  ) هموصعم همطاـف  ترـضح  يارب 
هـشوت قح  تمحر  نارک  یب  يایرد  زا  یهلا  ضیف  عبنم  نآ  اب  نتفای  طابترا  اب  دنریگ و  ماهلا  شترـضح  زا  لامک  دشر و  قیرط  یط  تهج 

یم اجنیا  رد  دنـس  اب  ار  نآ  ام  هک  تسا  هدومرف  لقن  ار  نآ  راونالاراحب  رد  یـسلجم  موحرم  هک  تسا  یفورعم  همانترایز  نآ  دنریگرب و  يا 
129 هحفص ج102 ص266 .  نامه ،  3 ـ  ج102 ص37 .  نامه ،  2 ـ  ج101 ص42 .  راحب ،  یقرواپ 1 ـ  میروآ . 

دنس اب  همانترایز  نتم 
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ُْتلِعُج ُْتُلق :  ٌْربَق !  اَنل  ْمُکَْدنِع  ُدْعَس ،  ای  َلاق :  َلاق :  ُمالَّسلا ،  امُْهیلَع  اضِّرلا  یـسُوم  ِْنب  ِّیلَع  ْنَع  دْعَـس  ْنَع  ِهیبَا  ْنَع  َمیهاْربِا  ُْنب  ُِّیلَع  َثَّدَح  » 
َِلبْقَتْـسُم اهِـسْأَر  َْدنِع  ْمُقَف  َْربَْقلا  َْتیَأَر  اذِاَف  ُۀَّنَْجلا .  ُهَلَف  اهِّقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  ْمَعَن ،  َلاق :  ُمالَّسلا !  امُْهیَلَع  یـسُوم  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  ُْربَق  َكادـِف ، 

 ، ِهللا ِةَْوفِص  َمَدآ  یلَع  ُمالَّسلَا  ُْلق « :  َُّمث  ًةَدیمْحَت ،  َنیثالَثَو  ًاثالَث  َهللا  ِدِمْحاَو  ًۀَحیبْسَت  َنیثالَثَو  ًاثالَث  ْحِّبَسَو  ًةَریبْکَت  َنیثالَثَو  ًاَعبْرَا  ْرِّبَکَف  ِۀَْلبِْقلا ، 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا .  ِحُور  یـسیِع  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِمیلَک  یـسُوم  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِلـیلَخ  َمیهاْربِا  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا  ِِّیبَن  حُون  یلَع  ُمـالَّسلَا 

َْکیَلَع ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ،  َمَتاخ  ِهللا  ِْدبَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  َّیِفَص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِْقلَخ  َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  َلوُسَر 
ِۀَمْحَّرلا ِِّیبَن  ْیَْطبِسای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَملاْعلا ،  ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ُۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِلوُسَر  َّیِـصَو  ِبلاط  یبَا  َْنب  َِّیلَع  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای 

َِرقاب ِِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیرِظاّنلا ،  ِْنیَع  َةَُّرقَو  َنیدـِباْعلا  َدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّنَْجلا ،  ِلْهَا  ِبابَـش  ْيَدِّیَـسَو 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  َرْهُّطلا ،  َرِهاّطلا  رَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیمالا ،  َّراْبلا  َقِداّصلا  دَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِّیبَّنلا ،  َدَْعب  ِْملِْعلا 

 ، َنیمالا َحِـصاّنلا  َّیِقَّنلا  دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َّیِقَّتلا ،  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  یـضَتْرُْملا ،  اـضِّرلا  یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع  اـی 
َکِّیِـصَو ِّیِـصَوَو  َکِِّیلَو  ِِّیلَوَو  َکِجارِـسَو  َكِرُون  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ِهِدـَْعب ،  ْنِم  ِّیِـصَْولا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِّیلَع ،  َْنب  َنَسَح  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

 ، َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َۀَجیدَخَو ،  َۀَـمِطاف  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َکِْقلَخ .  یلَع  َِکتَّجُحَو 
 ، ِهللا ِِّیلَو  َۀَّمَع  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِِّیلَو  َتُْخا  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِِّیلَو  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِْنیَسُْحلاَو ،  ِنَسَْحلا  َْتِنبای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ْمُِکتَْرمُز یف  انَرَـشَحَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ْمُکَْنَیبَو  اـنَْنَیب  ُهللا  َفَّرَع  ِکـْیَلَع ،  ُمـالَّسلَا  ُُهتاـکََربَو .  ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  رَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
َروُرُّسلا ُمُکِیف  انَیُِری  ْنَا  َهللا  ُلَئْسَا   130 هحفص ْمُْکیَلَع .  ِهللا  ُتاوَلَـص  ِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَی  ْنِم  ْمُکِّدَج  ِسْأَِکب  اناقَـسَو  ْمُکِِّیبَن  َضْوَح  انَدَرْوَاَو 
ْمُکِّبُِحب ِهللا  َیِلا  ُبَّرَقَتَا  ٌریدَـق .  ٌِّیلَو  ُهَّنِا  ْمُکَتَفِْرعَم  انَُبلْـسَی  ـال  ْنََاو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَحُم  ْمُکِّدَـج  ِةَْرمُز  یف  ْمُکاـِّیاَو  اـنَعَمْجَی  ْنَاَو  َجَرَْفلاَو 
َکَهْجَو َِکلِذب  ُُبلْطَن  ضار ،  ِِهبِو  ٌدَّمَُحم  ِِهب  یتَا  ام  ِنیقَی  یلَعَو  ِربْکَتْسُم ،  الَو  رِْکنُم  َْریَغ  ِِهب  ًایِـضار  ِهللا ،  َیِلا  ِمیلْـسَّتلاَو  ْمُِکئاَدْعَا  ْنِم  ِۀَئارَْبلاَو 

یل َِمتَْخت  ْنَا  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِنْأَّشلا .  َنِم  ًانْأَش  ِهللا  َْدنِع  َِکل  َّنِاَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  یل  یعَفْـشا  ُۀَمِطاف  ای  َةَرِخْالا .  َراّدلاَو  َكاضِرَو  َّمُهّللَا  يدِّیَـس  ای 
َِکتَمْحَِربَو َِکتَّزِعَو  َکِمَرَِکب  ُْهلَّبَقَتَو  اَنل  ْبِجَتْـسا  َّمُهّللَا  ِمیظَْعلا .  ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َةَُّوق  ـالَو  َلْوَح  ـالَو  ِهیف ،  اـَنَا  اـم  یّنِم  ُْبلْـسَت  ـالَف  ِةَداـعَّسلِاب ، 

 . 265 ص266 ـ  ج102 ،  راـحب ،  یقرواپ 1 ـ  ( 1  « .) َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ًامیلْـسَت  َمَّلَـسَو  َنیعَمْجَا  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َکـِتَِیفاعَو . 
131 هحفص

همانترایز همجرت 

يربق امـش  دزن  ام  دعـس !  يا  دومرف :  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ) امهیلع  ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  دعـس  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  یلع 
تفرعم اب  ار  وا  هک  ره  يرآ ،  دومرف :  ییامرف ؟  یم  ار  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم ماما  رتخد  همطاـف  ربق  موش ،  تیادـف  مدرک  ضرع  میراد ! 

یس و تسیاب و  هلبقب  ور  ترـضح )  رـس (  ( 1) دزن يدید  ار  ربق  هدـش و )  فرـشم  مرح  هب  هاگره (  تسوا .  راوازـس  تشهب  دـنک  ترایز 
مدآ ترـضح  رب  مالـس   : » وگب سپـس  وگب ،  ِ ِهللا »  ُدْـمَْحلَا هبترم «  هس  یـس و  و  ِهللا »  َناْحبُـس  هبترم «  هس  یـس و  و  ُرَبْکَا »  ُهللاَا  هبترم «  راـهچ 

 ، ادخ تبحص  مه  یسوم  ترضح  رب  مالس  ادخ ،  تسود  میهاربا  ترضح  رب  مالـس  ادخ ،  ربمایپ  حون  ترـضح  رب  مالـس  ادخ ،  هدیزگرب 
مالس ادخ ،  هدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  قلخ  نیرتهب  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  لوسر  يا  وت  رب  مالس  هللا ،  حور  یـسیع  ترـضح  رب  مالس 

يا همطاف ،  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  لوسر  ّیصو  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤمریما  يا  وت  رب  مالس  ناربمایپ ،  متاخ  هللا  دبع  نب  دّمحم  يا  وت  رب 
نیسحلا نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  تشهب ،  لها  ناناوج  رورس  ود  يا  تمحر ،  ربمایپ  طبس  ود  يا  امش  رب  مالس  ملاع ،  ناوناب  يوناب  گرزب 

يا وت  رب  مالس  ربمایپ ،  زا  دعب  ملع  هدنفاکش  يا  یلع ،  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالـس  ناگدننیب ،  هدید  غورف  يا  ناگـشیپ  تدابع  رورـس  يا  ، 
 ، یسوم نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  هزیکاپ ،  كاپ و  يا  رفعج ،  نب  یـسوم  يا  وت  رب  مالـس  نیما ،  راکوکین  يوگتـسار  يا  دّمحم ،  نب  رفعج 
 ، نیما هاوخ و  ریخ  تشرس و  كاپ  يا  دّمحم ،  نب  یلع  يا  وت  رب  مالس  راد ،  نتشیوخ  يا  یلع ،  نب  دّمحم  يا  وت  رب  مالس  هدیدنـسپ ،  يا 
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ِّیصو رب  ّتیلو ،  ِّیلو  رب  ترگنشور ، غارچ  رون و  رب  تسرفب  تاولص  ایادخراب  وا .  زا  دعب  یصو  رب  مالـس  یلع ،  نب  نسح  يا  وت  رب  مالس 
رتخد يا  وت  رب  مالـس  هجیدخ ،  همطاف و  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ،  لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  تناگدنب ،  رب  دوخ  تّجح  رب  ّتیـصو ،

رب مالس  ادخ ،  ّیلو  رهاوخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ،  ّیلو  رتخد  يا  وت  رب  مالس  نیسح ،  ماما  نسح و  ماما  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  نانمؤم ،  ریما 
رارقرب ییانـشآ  دنوادخ  وت ،  رب  مالـس  داب .  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  رفعج ،  نب  یـسوم  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ،  ّیلو  هّمع  يا  وت 

زا ناتّدج  هساک  اب  ار  ام  و  دنک ،  دراو  امش  ربمایپ  ضوح  رب  ار  ام  و  دیامرف ،  روشحم  امش  هرمز  رد  ار  ام  و  تشهب ،  رد  امش  ام و  نایم  دنک 
ام و دنایامنب ،  ام  هب  ار  امش  جرف  رورس و  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  داب .  امـش  رب  ادخ  تاولـص  دزاس ،  باریـس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تسد 
وا هک  دریگن ،  ام  زا  ار  امـش  ِتفرعم  و  دروآ ،  درگ  داب ـ  شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم ـ  ترـضح  ناتراوگرزب  ّدـج  هرمز  رد  ار  امش 

نامرف هب  ندش  میلـست  اب  و  امـش ،  نانمـشد  زا  يرازیب  امـش و  تّبحم  اب  میوج  یم  بّرقت  دنوادخ  يوس  هب  تسا .  ردتقم  رایتخا و  بحاص 
نآ هب  هدروآ و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ترـضح  هچنآ  هب  نیقی  اب  و  مشاب ،  نامرفان  ای  رکنم  هک  نآ  هن  تیاضر ،  يور  زا  ادخ ، 

( هموصعم  ) همطاف يا  مراتساوخ .  ار  ترخآ  يارس  ارت و  تیاضر  ایادخ  نم .  رورس  يا  مبلط ،  یم  ارت  تیانع  هدیقع  نیا  اب  متسه ،  یضار 
 . تسا یعیفر  ماقم  ادخ  دزن  ارت  هک  نوچ  نک ،  تعافش  نم  زا  تشهب  دروم  رد 

اهتشون یپ 

 ( ، رهطم حیرض  برغ  رس و  يالاب  هن  دنتسیاب ( ،  ترضح  رس  دزن  هلبق ،  هب  ور  رهطم  حیرض  لامش  رد  هک  تسا  نیا  تیاور  زا  دوصقم  1 ـ 
ناگرزب یخرب  و  هللا ) همحر   ) يریاح یضترم  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  و  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماما  ترـضح  نوچ  یناگرزب  یلمع  هریـس  هچنانچ 
يدیاقع سپ  ینک ،  متخ  تداعـس  هب  ارم  رما  تبقاع  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ادـنوادخ !   132 هحفـص دیامن .  یم  دییأت  ار  انعم  نیا  رگید 

مرک و هب  ارنآ  و  نک ،  باجتـسم  ار  میاعد  ادـنوادخ !  تسین .  الاو  گرزب و  دـنوادخ  زج  یتردـق  ورین و  چـیه  هک  ریگن ،  نم  زا  مراد  هک 
نیرت هدنـشخب  يا  تسرف  نایاپ  یب  دورد  ناوارف و  تاولـص  وا  تیبلها  همه  دّـمحم و  رب  امرف .  لوبق  نم  زا  دوخ  تیفاع  تمحر و  تزع و 

133 هحفص فرصت .  یمک  اب   ، 152 ص159 ـ  روپ ،  يدهم  ربکا  یلع  تیبلها ،  همیرک  یقرواپ 1 ـ  (. 1) ناگدنشخب

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 
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